
Os recursos e funcionalidades mostrados podem não estar disponíveis no momento e, se e quando estiverem disponíveis, podem não ser como mostrados. As imagens foram simuladas para fins ilustrativos.

A tecnologia de vídeo analítico Appearance Search™ da Avigilon é um dispositivo 
sofisticado de AI de aprendizagem profunda para pesquisa de vídeos. Ela 
analisa horas de vídeo com facilidade para localizar rapidamente uma pessoa 
ou veículo específico de interesse. A Appearance Search pode reduzir o tempo 
de resposta a incidentes e refinar as investigações periciais, auxiliando os 
operadores a coletar provas sólidas em vídeo, criar narrativas fundamentadas dos 
acontecimentos e revelar o percurso ou a última localização conhecida de um 
veículo ou de uma pessoa.

Solução integrada
Integrada com os softwares Avigilon Control Center (ACC) 7 e ACC™ 6 Enterprise 
Edition, câmeras Avigilon com vídeo analítico de autoaprendizagem e gravadores de 
vídeo em rede (NVRs) selecionados da Avigilon.

Inicia pesquisas com base em descrições físicas
Os operadores poderão pesquisar uma pessoa selecionando algumas descrições 
físicas específicas, inclusive cor das roupas, gênero e faixa etária.

Pesquisa em diversos locais
Inicia uma pesquisa de uma pessoa ou veículo de interesse em um local e então 
continua a pesquisa pelo mesmo alvo passando naturalmente de um local para o 
local seguinte conectado à mesma versão do software ACC Client.

A análise facial está  
incluída na pesquisa
A incorporação das características 
exclusivas do rosto de uma pessoa 
possibilita que a tecnologia Appearance 
Search compreenda que está pesquisando 
a mesma pessoa, mesmo que itens como as 
roupas mudem ao longo do tempo.

Ferramentas de reprodução,  
favoritos e exportação
Crie um conjunto abrangente de provas 
em vídeo a partir de várias fontes de 
vídeo, gerando uma narrativa sólida  
dos acontecimentos.

COR DA PARTE SUPERIOR  
DO CORPO: VERMELHO

GÊNERO: FEMININO
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Appearance Search
A pesquisa descomplicada

Características pessoais

Gênero

Cor da parte superior do corpo

http://avigilon.com/appearance-search


*O NVR3 Value exige um kit adicional para habilitar a tecnologia Avigilon Appearance Search.
Os recursos e funcionalidades mostrados podem não estar disponíveis no momento e, se e quando estiverem disponíveis, podem não ser como mostrados. As imagens foram simuladas para fins ilustrativos. 
© 2019, Avigilon Corporation. Todos os direitos reservados. AVIGILON, o logotipo da AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC e AVIGILON APPEARANCE SEARCH são marcas registradas da Avigilon 
Corporation. ONVIF é marca registrada da Onvif, Inc. Outros nomes ou logotipos mencionados aqui podem ser marcas registradas dos respectivos proprietários.
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Duas maneiras de criar a sua solução Avigilon de Inteligência Artificial

Habilite a Appearance Search combinando 
câmeras H4 da Avigilon H4 com vídeo 
analítico de autoaprendizagem com os 
nossos NVRs pré-instalados e pré-
configurados com o software ACC.

Desenvolva seus sistemas de câmaras anteriores da Avigilon e de terceiros compatíveis com ONVIF com o Appliance de 
IA da Avigilon. Ele adiciona vídeo analítico de autoaprendizagem patenteado e Appearance Search quando conectado 
aos softwares ACC 7 ou ACC 6.

NVR4/NVR3 VALUE *

1

2

APPLIANCE DE AINVR

TERCEIROS

DADOS DE VÍDEO

DADOS ANALÍTICOS Personal Characteristics

Gender

Upper Body Color

Solução integrada Avigilon

Solução compatível com ONVIF®
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Gênero
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