
Sistem Görünümü

Dahua IVSS, sıradan NVR ürünlerinin ötesine geçer. Video yönetim 
özelliklerini geleneksel video depolama işlevleriyle tek bir cihazda 
birleştiren bir Akıllı Video Gözetim Sunucusudur. IVSS, bir ağ video kayıt 
cihazı olarak temel işlevlerin yanı sıra, farklı iş ve endüstriyel uygulamalar 
için yüz algılama ve yüz tanıma gibi özelliklerle entegre edilmiştir.

Dahili derin öğrenme modülü ile IVSS serisi ürünler, derin öğrenme 
algoritmalarına dayalı video görüntüsü meta veri teknolojisini benimser 
ve yüksek hassasiyetli insan yüzü tanıma ve çevre koruması sunar. IVSS, 
derin öğrenme yapay zekasını uygulayarak, kullanıcıların en önemli 
şeylere odaklanmasına, durum yanıt süresini iyileştirmesine ve videoyu 
üzerinde işlem yapılabilir hale getirmesine yardımcı olur. 

Tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı, cihaz çalıştırma ve bakım 
yönetimini destekler, gözetim görünümünün değerini ve deneyimini 
geliştirir ve büyük veri güvenliği çağına hizmet eder.

Fonksiyonlar

Yüz Tanıma
Yüzleri metadata ve gerçek zamanlı çapraz kontrol ile inanılmaz bir 
doğrulukla kaydetmeyi destekler. Normal ve Yabancı yüz modu ile IVSS, 
farklı uygulamalar için çeşitli alarm eylemlerini tetikler. 

Çevre Koruması
Alarm doğruluğunu artırmak için hayvanlar, hışırdayan yapraklar ve 
parlak ışıkların neden olduğu yanlış alarmları otomatik olarak filtreler. 
Sistemin hedefler için ikincil tanıma görevi görmesini sağlar.
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· Endüstriyel dahili mikro denetleyici

· Max 400Mbps gelen bant genişliği

· 128 kanallı IP video erişimi

· 16 kanala kadar çevre koruması

· Normal IPC ile 8 kanala kadar yüz tanıma

· Yüz algılama IPC ile 20 kanala kadar yüz tanıma

· 4 kanala kadar video metadata

· Toplamda 300.000 yüz resmi içeren 50 adede kadar yüz
veritabanı

· RAID 0/1/5/6/10 desteği

· 3 HDMI/2 VGA video çıkışı
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Dahua Technology tarafından başlatılan Dahua WizMind, IPC, NVR, PTZ, 
XVR, Termal ve endüstri lideri derin öğrenme algoritmalarını 
benimseyen yazılım platformunu içeren proje odaklı ürünlerden oluşan 
eksiksiz bir çözüm portföyüdür. Müşterinin gereksinimlerine odaklanan 
WizMind, dikeyler için hassas, güvenilir ve kapsamlı yapay zeka 
çözümleri sağlar.

Video Metadata
Meta veriler, veri almak için kullanılabilen bir hedef nesneden çıkarılan 
özellik özniteliği bilgisidir. Şu anda, güvenlik endüstrisinde dört ana meta 
veri türü vardır: İnsan yüzü, insan vücudu ve motorlu taşıtlar ve motorlu 
olmayan taşıtlar meta verileri.

AI Araması
İnsan ve araçların meta verilerine göre aramayı destekler. Yüz 
resimlerinin IVSS'ye yüklenmesini destekler ve bunları benzerlik açısından 
IVSS'de kayıtlı yüzlerle karşılaştırır. IVSS, operatörlerin, ilgilenilen bir 
kişinin ne zaman ve nerede göründüğünü verimli bir şekilde bulmak için 
birden çok kanalda ve uzun süreli arama yapmasına olanak tanır. 

ANPR
Uygun giriş/çıkış yönetimi için Otomatik Plaka Tanıma mevcuttur. Bu 
özellik, plaka tanıma (Dahua ITC kamera ile çalışma), siyah/beyaz liste ile 
plaka karşılaştırması, araç veritabanı yönetimi ve araç kaydı araması 
sağlar.

N+M Hot Standby 
Son derece güvenilir yedeklilik N + M Hot Standby tasarımı, anında 
yedekleme sağlamak için güvenli bir yük devretme tekniği sağlar. Bir 
sistem arızası durumunda, bağımlı cihaz veri kaybını önlemek için ana 
cihazı anında devralır.

Fisheye Dewarp
Canlı veya kayıttan yürütme sırasında videoyu görüntülemeyi 
kolaylaştırmak için birden fazla Fisheye Dewarp modunu destekler. 

Akıllı Takip
Otomatik izleme PTZ özelliği, kameranın görüş alanı boyunca hareketli bir 
hedefi otomatik olarak izler. Bu işlev, havaalanlarında, otoparklarda, şehir 
merkezlerinde veya diğer sahnelerde hareket eden bir nesneyi izlemek 
için idealdir.
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Teknik Özellikler

Sistem

Ana İşlemci Endüstriyel dahili mikro denetleyici

İşletim Sistemi Gömülü Linux OS

Çalışma Arayüzü WEB (PCAPP), local GUI 

AI Uygulamaları

Kamera ile AI 
Yüz algılama, yüz tanıma, video meta verileri, IVS 
(tuzak teli, izinsiz giriş, kayıp nesne ve daha fazlası), 
kişi sayma, sigara algılama, çağrı algılama

Cihazdan AL
Yüz algılama, yüz tanıma, video meta verileri, IVS 
(tuzak teli, izinsiz giriş, kayıp nesne ve daha fazlası), 
kişi sayma, sigara algılama, çağrı algılama

IVS
IVS Performansı (Cihaza 
Göre AI) (Kanal Numarası)

Genel model: 16 kanallı 
Gelişmiş model: 4 kanallı

64-kanal

İnsan Yüzü Algılama

İnsan Yüzü Özellikleri 6 özelliği destekler: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız 
maskesi ve sakal.

Yüz Algılama 
Performansı (Cihaza 
Göre AI) (1080P) (Kanal 
Numarası)

8-kanal

Yüz Algılama Performansı 
(kamerayla AI) (Kanal 
Numarası)

20-kanal

İnsan Yüzü Tanıma

Yüz Veritabanı Kapasitesi Toplamda 300.000 yüz resmi içeren 50 yüz veri tabanı

İnsan Yüzü Tanıma 
Performansı (Cihaza 
Göre AI) (1080P) (Kanal 
Numarası)

Normal IP kameralı 8 kanallı
Yüz algılama IP kameralı 20 kanal (Saniyede toplam 20 
yüz resmi analiz edilir)

İnsan Yüzü Tanıma 
Performansı (kamerayla 
AI) (Kanal Numarası) 20-kanal

ANPR

Plaka Veritabanı Kapasitesi Toplamda 300.000 plaka numarasına sahip 50 plaka 
veritabanı İzin listesi ve engelleme listesini destekler

ITC Kamera ile Plaka 
Algılama Performansı 
(Kanal Numarası)

32-kanal

Video Meta Verileri

İnsan Vücudu Özellikleri
Cinsiyet, yaş, kol uzunluğu, üst renk, alt tip, alt renk, 
çanta, yağmurluk, şemsiye, şapka, saç modeli, yön, 
bebek tutma, ağız maskesi

Araç Özellikleri Araç tipi, araç rengi, plaka rengi, logo, arama, 
emniyet kemeri, süsleme, bölge

Motorsuz Araç Özellikleri Motorsuz Araç tipi, motorsuz araç rengi, yolcu sayısı, 
şemsiye, yağmurluk, çanta, kol uzunluğu, üst renk, 
şapka, saç stili, ağız maskesi

Meta Veri Performansı 
(Cihaza Göre AI) (1080P) 
(Kanal Numarası)

4-kanal

Meta Veri Performansı 
(Kamera ile AI) (Kanal 
Numarası)

32-kanal

Video Parametreleri

Uzak Bağlantı 128-kanal

Network bant genişliği
Gelen bant genişliği: 400Mbps 
kayıt bant genişliği: 320Mbps 
giden bant genişliği: 96Mbps

Çözünürlük 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/7
20P/D1/CIF/QCIF

Kod Çözme Yeteneği

2-kanal 16MP/5-kanal 12MP (20fps)/6-kanal 12MP 
(15fps)/5-kanal 8MP (30fps)/10-kanal 8MP (15fps)/6-
kanal 6MP(30fps)/8-kanal 5MP(30fps)/9-kanal 5MP 
(25fps)/10-kanal 4MP (30fps)/15-kanal 4MP (20fps)/16-
kanal 3MP (25fps)/10-channel 1080P (60fps)/20-kanal 
1080P (30fps)/30-kanal 720P (30fps)

Video Çıkışı
2 kanallı VGA çıkışı, 3 kanallı HDMI çıkışı, VGA 1 / HDMI 
1 aynı video kaynağını verir. VGA2 / HDMI2 aynı video 
kaynağını verir. 4K çıkışı destekler.

Çoklu ekran görüntüsü
Özelleştirilmiş ekran
Max. 36 kanal yerel canlı görüntü 
Max. 16 kanal PCAPP canlı görüntü

Üçüncü Taraf Desteği Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, 
Pelco,Canon, Samsung

İşletim Sistemi Göümülü Linux OS

Çalışma Arayüzü WEB(PCAPP), local GUI 

Sıkıştırma

Video Sıkıştırma Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264

Ses Sıkıştırma G.711A/G.711U/PCM/G726

Network 

Protokol HTTP, HTTPS,  TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, 
DHCP,  DNS, DDNS, P2P

Cep Telefonu DMSS

Uyumluluk ONVIF (Profile S, T and G), CGI, SDK

Tarayıcı Chrome, PCAPP, IE9 or higher, Firefox

Network Modu Çoklu adres modu, yük dengesi, hata toleransı, vb. gibi 
NIC bağlama modu

Kayıt Oynatma

Max. 16 kanal oynatma

Kayıt Araması Arama video algılama / manuel kayıt / IO 
alarmı / akıllı olay / tüm kayıt dosyası

Depolama Ortamı Dahili HDD, SAS disk dizisi muhafazası

Yedekleme Yöntemi HDD, çevresel USB depolama cihazı

Oynatma İşlevi

Oynat, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri 
oynat, kare kare oynatma
Tam ekran, yedekleme (klip / dosya), anlık görüntü, 
dijital yakınlaştırma, ses açık / kapalı

Depolama

HDD Grubu 8

RAID RAID 0/1/5/6/10

Depolama Havuzu N/A

Alarm 
Genel Alarm Hareket algılama, kurcalama, yerel alarm
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IVS Performansı (Kamerayla 
AI) (Kanal Numarası)

Çoklu Kanal Oynatma



Boyutlar (mm[inch])Anormallik Alarmı
IPC çevrimdışı alarmı, depolama hatası, HDD dolu, IP 
çakışması, MAC çakışması, oturum açma kilidi, AI 
modülü sıcaklık alarmı, AI modülü çevrimdışı, fan arızası

Akıllı Alarm
İnsan yüzü algılama, insan yüzü tanıma, video meta 
verileri (kişi / araç / motorsuz araç), IVS, plaka tanıma, 
kişi sayma, sigara içme, çağrı

Alarm Bağlantısı
Kayıt, anlık görüntü (tam görüntü), yerel harici alarm 
çıkışı, IPC harici alarm çıkışı, erişim ve kontrol, sesli 
komut istemi, sesli uyarı, günlük, ön ayar, e-posta

Çevresel Arayüz

Ses Girişi 1-kanal, RCA port (ayrılmış)

Ses Çıkışı 2 kanallı, RCA bağlantı noktası, hoparlör çıkışı, ses 
bağlantı çıkışı

Alarm Girişi 16-kanal 

Alarm Çıkışı 8-kanal

Dahili HDD 8 slots, SATA3.0. Max.16T/HDD

eSATA 1 bağlantı noktası

SAS N/A

RS-232 
Hata ayıklama veya transparent  COM verileri için 
1 bağlantı noktası 

RS-485 1 bağlantı noktası, çevresel PTZ'yi 
kontrol etme vb. çeşitli protokolleri 
destekler

USB 
4 bağlantı noktasıÖn panelde 2 USB2.0 portu ve arka 
panelde 2 USB3.0 portu

HDMI  3 bağlantı noktası; 4K çıkış desteği  

VGA 2 bağlantı noktası

Network 4 RJ-45 10/100/1000Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet ports 

Güç 1 port

PoE N/A

Genel Parametreler

Güç Kaynağı 100V AC–240V AC 50±2%Hz

Güç Tüketimi 40 W (HDD olmadan, boşta) 
136 W (tüm HDD'ler bağlı) 

Net Ağırlık 8.55 kg (18.85 lb)

Brüt Ağırlık 10.9 kg (24.03 lb)

Boyutlar
(W × L × H)

Gövde: 439.7 mm × 446.2 mm × 89 mm  
(17.31 " × 17.57 " × 3.50 ") 
Max. boyut: 481.7 mm (askılı) × 446.2 mm × 90.8 mm 
(ayak matı ile) (18.96 " × 17.57 " × 3.57 ")

Ambalaj Boyutları (W × 
L × H)

Ambalajla Birlikte: 562 mm × 599 mm × 235 
mm (22,13 "× 23,58" × 9,25 ")
Koruma kutusu: 491 mm × 584 mm × 631 mm 
(19,33 "× 22,99" × 24,84 ")

Çalışma Koşulları 0 °C ila +45 °C (+32 °F ila +113 °F)/10%RH–90% RH

Depolama Koşulları 0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F)/30%RH–85% RH

Çalışma Yüksekliği 5000 m (16404.20 ft)

Kurulum Modu Masaüstü/Raf

Sertifikalar

CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN55024,EN55035, EN50130-4,EN60950-1
FCC: Part 15 Subpart A
UL: 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07

Rev 001.001 © 2020 Dahua. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.
Pictures in the document are for reference only, and the actual product shall prevail.
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