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Introdução aos Produtos e Soluções de IA da Dahua
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Quais são os problemas atuais?

 – Reconhecimento facial e pesquisa de recursos e de 
imagens podem restringir uma consulta e ajudar a 
localizar o alvo rapidamente.
É possível gerar o mapa de trajetória do alvo com base 
nas informações de localização da consulta.

 – Nas principais áreas de gerenciamento de controle 
de acesso é possível captar o rosto de uma pessoa 
e o cartão de acesso associando ao método de 
autenticação. Dessa forma, é possível evitar a entrada 
de pessoas em fuga.

 – A plataforma gerencia centralmente os direitos de 
controle de acesso, podendo bloquear ou recuperar 
todas as portas remotamente.

 – O reconhecimento facial pode ajudar a encontrar o 
caminho de cada visitante.

 – A proteção de perímetro pode filtrar automaticamente 
alarmes falsos causados por animais, folhas farfalhando, 
luzes brilhantes etc. e permite que o sistema realize 
um reconhecimento secundário dos alvos. Melhora da 
exatidão do alarme.

 – Conformidade com as características dos atributos 
estruturados, análises estatísticas e emissões de relatórios.

Dados massivos, valor limitado.
Uma consulta manual consome tempo e é trabalhosa, além de 
haver possíveis omissões.
As informações do vídeo alvo não podem ser encontradas de 
modo rápido e exato.

Há brechas no gerenciamento de controle de acesso de áreas 
importantes.
O cartão de controle de acesso foi roubado por um terceiro.
O gerenciamento de controle de acesso do ponto está distraído, sem 
concentração, e precisa passar o cartão várias vezes para abrir a porta.
Rastreabilidade do registro de visitantes.

Muitos alarmes falsos, baixa exatidão.
Péssima experiência do usuário.
Custo elevado de manutenção de operação.
Risco alto de segurança.

Não é possível contabilizar as informações de monitoramento 
com precisão.

Pesquisa de 
vídeo

Controle de 
acesso

Proteção de
perímetro

Gerenciamento

Os produtos da série AI da Dahua podem resolver 
todos esses problemas e fornecer soluções que são 
adequadas às suas necessidades.
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Deep Learning

Metadata Search

Face Search

ANPR

Perimeter ProtectionFlow Path

Face RecognitionMetadata

People Counting

ANPR

No setor de vigilância, os 
principais objetos alvo dos 
algoritmos de aprendizagem 
profunda são as pessoas e os 
veículos. Considerando isso, 
a Dahua fornece a tecnologia 
a seguir, adequada para 
várias aplicações.

Aplicações de IA

Metadados

Pesquisa facial Orientação do 
fluxo

Aprendizagem profunda

Proteção de 
perímetro

Contagem de 
pessoas

Reconhecimento 
facial

ANPR Pesquisa de 
metadados
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ANPR (Reconhecimento Automático de 
Número de Placas de Veículos) é uma 
tecnologia que usa o reconhecimento 
óptico de caracteres em imagens para ler 
placas de veículo com uma alta exatidão 
de reconhecimento. As aplicações de 
ANPR incluem cobrança de pedágio, 
monitoramento e segurança de tráfego, 
medição de velocidade e de tempo de 
viagem, controle de estacionamento e de 
acesso etc.

Metadados

Metadados são informações de atributos de características 
extraídas de objetos alvo que podem ser utilizadas para 
recuperação de dados. Atualmente, há três tipos principais 
de metadados no setor de segurança: metadados de face 
humana, de corpo humano e de veículos. As informações 
sobre face incluem gênero, idade, óculos, máscaras, 
expressões, barba etc. As informações sobre corpo humano 
incluem blusas, calças, cor das roupas, cabelo, mochilas etc. 
As informações sobre veículos incluem placa, cor, marca, 
modelo etc.

ANPR

Metadados

Metadados são informações de atributos de características 

ANPR (Reconhecimento Automático de 

ANPR
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A função de reconhecimento de face 
pode ser usada para determinar se há 
rostos na imagem facial ou no vídeo de 
entrada. Se houver rostos, a posição e o 
tamanho de cada um deles e a posição 
das principais características de cada 
face serão fornecidas e, de acordo com 
as informações, as características de 
identidade de cada face serão extraídas 
e a face humana será modelada. 
Cada modelo facial é comparado com 
modelos faciais armazenados no banco 
de dados de faces conhecidas para 
identificar cada uma delas.

Reconhecimento facial

Pesquisa facial
A função de pesquisa de imagem refere-se ao uso de imagens faciais, do corpo humano ou 
de veículos para pesquisar informações de imagem e vídeo relacionadas.

A função de reconhecimento de face 

Reconhecimento facial

Pesquisa facial
A função de pesquisa de imagem refere-se ao uso de imagens faciais, do corpo humano ou 
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Proteção de perímetroOrientação do fluxo

Contagem de pessoas

É realizada uma análise subsequente em comportamentos ou eventos 
detectados, filtrando automaticamente alarmes falsos acionados por 
animais, folhas farfalhando, luzes brilhantes, chuva ou neve etc., e 
melhorando muito a precisão do alarme.

Quadros de vídeo provenientes 
de câmeras AI em diferentes 
locais são integrados para rastrear 
movimentação de alvos por meio de 
correspondência de imagens e técnicas 
de pesquisa de imagens. 

O número de pessoas que entram/saem/passam por algumas áreas específicas em período específicos é 
contabilizado depois de filtrar alvos não importantes (carrinhos de compras, ambulantes etc.)

Orientação do fluxo

Quadros de vídeo provenientes 

Contagem de pessoas

O número de pessoas que entram/saem/passam por algumas áreas específicas em período específicos é 

Proteção de perímetro

É realizada uma análise subsequente em comportamentos ou eventos 

Detecção de intrusão

Detecção de cruzamento 
de linha Pessoas

Animais

Luzes 
brilhantes

Veículo

Chuva ou neve

Folhas 
farfalhando

Contagem +1

Contagem +1

Contagem 0

Contagem 0
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Os produtos da série AI Dahua adotam as 
tecnologias IA mais avançadas, incluindo 
algoritmos de aprendizagem profunda que 
tem como alvo primário pessoas e veículos, 
o que fornece a mais alta flexibilidade e 
precisão para os usuários finais. Isto permite 
que a série AI da Dahua seja compatível 
com várias aplicações avançadas como 
reconhecimento facial, ANPR, coleta e 
análise de metadados, contagem de pessoas, 
pesquisa de imagens, fluxo facial, detecção 
de incidentes de trânsito, estatísticas sobre 
dados de trânsito etc. 

A série AI da Dahua inclui câmeras (PTZ) 
de rede, gravadores de vídeo em rede, 
servidores e outros dispositivos. As câmeras 
(PTZ) de rede permitem armazenamento 
de imagens em galeria, o que fornece uma 
completa solução “tudo em um”. A integração 
de GPU avançado, computação em nuvem e 
outros equipamentos de alto desempenho 
tornam a computação back-end ainda mais 
avançada do que se possa imaginar.
Além de ver o mundo, os produtos da série AI 
da Dahua proporcionam um modo melhor de 
compreendê-lo.

Visão geral dos produtos



- 8 -  | IA 2.0

Destaques

• DSS gerencia a autorização de acesso 
• Fácil de recuperar registros de visitantes
• Comparação de faces em front-end
• Pouco atraso, alta eficiência

Visão geral
Reconhecimento facial faz com que o gerenciamento de edifícios 
seja simples e automatizado. A autorização de acesso, pesquisa 
alvo e registro de visitantes estarão disponíveis com base no 
reconhecimento facial; contribui para melhorar a eficiência de 
passagem, nível de gerenciamento do edifício e segurança do 
edifício. 

Autorização de 
acesso

Pesquisa de alvo Registro de 
visitantes

Barrier

Face Recogni�on Camera

Face Detec�on Camera

IVS

ITC Camera

Prédios 
inteligentes

Câmera de 
reconhecimento facial

Cancela
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Destaques

• DSS gerencia todos os dispositivos e eventos
• O reconhecimento facial garante a segurança
• A câmera de tráfego inteligente coleta dados de tráfego

Barrier

Face Recogni�on Camera

Face Detec�on Camera

IVS

ITC Camera

Visão geral
O reconhecimento facial garante a segurança e a inteligência da cidade e 
ajuda a polícia a rastrear o alvo. O alarme de lista negra pode ser usado 
para caçar humanos alvo. As câmeras ITC coletam todos os tipos de 
dados de tráfego e detectam o comportamento do veículo, melhorando 
a situação do tráfego urbano. 

Alarme de 
lista negra

Estacionamento 
ilegal

Pesquisa por 
imagem/

características

Detecção de 
comportamento

Rastreamento 
de alvo

ANPR

Cidades 
inteligentes

ANPR

Câmera de detecção 
facial

IVS

Câmera ITC
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Destaques

• DSS gerencia a autorização de acesso 
• Fácil de recuperar registros de visitantes
• Classifica humanos e veículos e selecione o alvo
• Reduz falsos alarmes e melhora a experiência do usuário

IVSS

IVSS

Behavior Detec�onFace Detec�on Camera

Face Recogni�on Camera

Fisheye

Perimeter Protec�on CameraSmart PTZ Camera Protec�on 

Visão geral
Se um alvo não autorizado invadir o parque industrial, o alvo será 
detectado e acionará o alarme. Apresentado com algoritmo de 
aprendizado profundo, pode reduzir alarme falso e escolher o alvo a ser 
rastreado. 

Autorização 
de acesso

Classificação 
de alvo

Pesquisa de alvo Alarme de 
lista negra

IVS profundo

Parque 
industrial 

inteligente

Câmera com proteção de perímetroCâmera PTZ inteligente

IVSS



IA 2.0 |  - 11 -

Destaques

• Lembrete de cliente VIP
• Aciona anúncios adequados
• Reconhecimento de ladrões, reduzindo as perdas por roubo
• Mapa térmico, mostrando as áreas mais populosas
• Contagem de pessoas, gerando estatísticas de visitantes
• Fluxo de pessoas, ajuste de layout, aumento de lucro

IVSS

IVSS

Behavior Detec�onFace Detec�on Camera

Face Recogni�on Camera

Fisheye

Perimeter Protec�on CameraSmart PTZ Camera Protec�on 

Visão geral
Será fornecido um serviço aprimorado enquanto o cliente VIP entra na 
loja; além disso, o lembrete de alarme será acionado quando um ladrão 
é detectado. Essas funções inteligentes (contagem de pessoas, anúncios 
inteligentes e mapa térmico) contribuem para aumentar os benefícios 
para donos de lojas. 

Lembrete VIP Reconhecimento 
de ladrões

Contagem de 
pessoas

Mapa térmico

Anúncios 
inteligentes

Fluxo de 
pessoas

Varejo 
inteligente

VIP

Câmera de detecção 
facial

Detecção de 
comportamento

Fisheye

Câmera de 
reconhecimento facial
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© Dahua Technology, Todos os direitos reservados

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E 
UM AMBIENTE MAIS INTELIGENTE

Dahua EUA
Tel: + 1 (949) 679-7777
E-mail:  sales.usa@dahuatech.com 

support.usa@dahuatech.com

Dahua México
Tel: +52 5567231936
E-mail:  sales.mx@dahuatech.com 

support.mx@dahuatech.com

Dahua Colômbia
Tel: + +571 7446110
E-mail:  sales.co@dahuatech.com 

support.co@dahuatech.com

Dahua Brasil
Tel: +55 1132511871
Vendas: comercial.br@dahuatech.com
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

Dahua Peru 
Tel: +511 500-8555
E-mail:  sales.pe@dahuatech.com 

support.pe@dahuatech.com

Dahua Chile
Tel: + +56 232705421
E-mail:  sales.cl@dahuatech.com 

support.chile@dahuatech.com

Dahua Argentina
E-mail: project.ar@dahuatech.com

Dahua Panamá
E-mail: sales.pa@dahuatech.com
Suporte Técnico: support.pa@dahuatech.com

Dahua Tailândia
Tel: + +66 2541 5188
E-mail:  info.th@dahuatech.com 

hr.th@dahuatech.com

Dahua Singapura
Tel: + +65 65380952
E-mail: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Turquia
E-mail:  sales.tr@dahuatech.com 

support.tr@dahuatech.com 

Dahua Malásia 
Tel: +60376620731
E-mail: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonésia
E-mail:  sales.id@dahuatech.com 

support.id@dahuatech.com

Dahua Coreia do Sul
Tel: + 82 7081618889
E-mail:  sales.kr@dahuatech.com  

support.kr@dahuatech.com

Dahua Índia
Tel: + +91 1244569100
E-mail: sales.india@dahuatech.com 

Dahua Rússia
Tel: 8 (499) 682-60-00
E-mail: info@dahuatech.com

Dahua Cazaquistão
Tel: +7 7273110838
E-mail: sales.kz@dahuatech.com

Dahua Reino Unido
Tel: +44(0)1628 613 500
E-mail: sales.uk@dahuatech.com

Dahua Holanda 
Tel: +31 (0) 79 799 96 96
E-mail: sales.benelux@dahuatech.com

Dahua Ibéria
Tel: + +34 917649862
E-mail: sales.iberia@dahuatech.com

Dahua Itália
Tel: + +39 362182681
E-mail: sales.italy@dahuatech.com

Dahua Alemanha
Tel: + 49 211 20544121
E-mail: sales.de@dahuatech.com

Dahua França
+33 1 48 53 70 53
E-mail: sales.france@dahuatech.com

Dahua CEE e Escandinávia
Tel: + +48 223957400
E-mail: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Polônia
Tel: + +48 223957400
E-mail: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua SRB
+38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Dinamarca
E-mail: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Hungria
Tel: + +36 17899852
E-mail: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Bulgária
Tel: +35929950013
E-mail: support.bg@dahuatech.com

Dahua SRL
E-mail:marketing.ro@dahuatech.com

Dahua República Tcheca
Tel: + 420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua África do Sul
E-mail: sales.za@dahuatech.com

Dahua Austrália
Tel: + +61 299285200
E-mail: sales.oc@dahuatech.com 

Dahua Oriente Médio
Tel: + +971 48815300
E-mail:  sales.me@dahuatech.com 

info.me@dahuatech.com


