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ANEXA 1 

 

 

 

 

 

 

Studiu de fezabilitate 

Activitate  IV.1 Studiu de fezabilitate tehnica pentru dezvoltarea experimentala a prototipurilor.  
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Glosar termeni 
 

  

CPU Central Processing Unit – reprezinta unitatea  principala de procesare a unui 

calculator.  

RAM Random Access Memory – tip de memorie volatil, cu viteza ridicata de accesare si 

pozitionata ca tampon intre CPU si mediul principal de stocare date (Hard Disk). 

PC Personal Computer – sistem de calcul modern, construit pe arhitectura Intel.  

VGA Rezolutie standard de 640 x 480 linii de pixeli, fiecare pixel fiind reprezentat de 16 

sau 256 de culori maxim.  

HDD  Hard Disk Drive – unitatea principala de stocare date pe discuri magnetice.  

PIF Punere in Functiune – activitate ce urmeaza activitatilor de instalare a unor 

echipamente, prin care o echipa specializata verifica si confirma buna instalare si 

supervizeaza „pornirea” solutiei. 

DB DataBase – baza da date. 

i3,i5,i7 Tipuri de procesoare moderne produse de catre Intel. 

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe ethernet si 

internet.  

I/O Magistrala de comunicatie Input/Output.  

Cache Memorie volatila de foarte mare viteza, pozitionata intre memoria RAM si CPU. 

CPI Cycles per Instruction -  numarul de cicluri procesor efectuati pe instructiunea rulata.  

iGPU Integrated Graphical Processing Unit – unitate de procesare date video, de regula 

integrat in CPU. 

IDE   Integrated Drive Electronics - interfata de comunicatie intre placa de baza si HDD. 

SATA  Serial ATA – Interfata de comunicatie intre placa de baza si HDD, de tip serial. 

PSU  Power Supply Unit – sursa de alimentare calculator (poate veni in mai multe 

variante, exemplu 400, 550 sau peste 650 wati W). 

AGP Accelerated Graphics Port – port video de mare viteza.  

PCI-e Slot de comunicatie pe placa de baza. Pot exista in mai multe modele (functie de 

numarul de magistrale de comunicatie), 32, 16, 8, 4, 1x. 
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1. Introducere 
 

Scopul acestui studiu de fezabilitate il reprezinta identificarea stadiului actual al tehnologiei in 

vederea dezvoltarii experimentale a prototipurilor rezultate in urma proiectului de cercetare – 

dezoltare SCOUTER. In acest sens, se vor identifica principalele solutii de procesare din punct de 

vedere al necesarului de hardware si software, al interfetelor de comunicatie cat si al topologie de 

functionare in implementari reale.  

2. Arhitectura sistemului de calcul modern 

In ultimele doua decenii puterea de calcul a crescut exponential, permitand aparitia unor platforme 

harware accesibile din punct de vedere al costurilor si implicit aparitia unor tehnologii inovative de 

analiza si procesare video inteligenta. Functiile de baza ale unui sistem de calcul modern are ca 

baza urmatoarea structura: 

 procesarea de date (video); 

 stocarea datelor cat si a rezultatelor din urma procesarii (datele discrete); 

 transferul de informaţii (de la un modul la altul sau de la un sistem la altul); 

 controlul tuturor componentelor sistemului de calcul; 

2.1 Structura sistem de calcul 

In Figura 1 sunt trasate principalele elemente (module functionale) ce definesc structura unui 

sistem de calcul (e.g., componentele unui PC).  

 CPU (Central Processing Unit)  

 Memoria de mare videza (RAM) 

 Magistralele de intrare (input) / ieşire (output); 

 Unitatea de stocare de tin non-volatil (e.g., HDD-ul). 
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Figură 1. Structura sistem de calcul 

Teoretic, un procesor este compus din două principale componente şi anume: unitatea aritmetică 

logică (UAL) care are rolul de a efectua operaţii aritmetice şi logice complexe prin oscilarea 

voltajului de curent eletric şi unitatea de comanda si control (UL) care practic „dirijează” 

componentele calculatorului şi care extrage informaţiile din memorie pe care le decodează şi le 

execută apelând la UAL când este nevoie.  Astfel, tehnologia actuala permite crearea de procesoare 

din ce în ce mai puternice cu ajutorul unor arhitecturi mai complexe formate din zeci (sute) de 

milioane de tranzistori. 
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2.2 Viteza de procesare 

Pentru evaluarea unui sistem de calcul in vederea construirii unei arhitecturi de prototipuri 

funtionale se tine cont de cateva caracteristici, printre care si viteza de procesare. Aceasta se 

cuantifica ca grad de masurare in CPI (Cicluri pe Instructiune).  

Cycles per Instruction (CPI) – fiecare instructiune dureaza un anumit numar de cicluri de ceas. In 
prezent s-a atins o anumita limita in ceea ce priveste viteza procesoarelor. Mecanisme noi de 
crestere a vitezei: 

1. Pipelining - paralelizarea instructiunilor (mai multe instructiuni se executa in paralel per 
ciclu de ceas - Instructions per Cycle); 

2. Cresterea numarului de nuclee (cores) per procesor (dual core, quad core, arhitecturile 
Intel I3, 5, 7etc.). 

 
Factori care influenteaza viteza unui sistem de calcul: 

 Frecventa procesorului (Intel vs AMD; Intel e de preferat pentru sisteme de calcul 
specialziate pe procesarea de date video si discrete); 

 Capacitatea maxima de memorie care poate fi adresata (32 vs 64 biti); 

 Capacitatea de paralelizare (pipelining); 

 Dimensiunea registrilor interni si a magistralei de date; 

 Dimensiunea memoriei CACHE. 
 
Viteza actuala a unui sistem de calcul se masoara in: 

 MIPS – Milioane de instructiuni (intregi) pe secunda; 

 MFLOPS – Milioane de instructiuni in virgula flotanta pe secunda. 
In tabelul de mai jos sunt exemplificate cateva procesoare contemporane (anii 2011 - 2014) si 
numarul de instructiuni MIPS1. 
 
Tabel 1. Exemple de MIPS pe tipuri de procesoare 

 

 
 
 

                                                           

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second 
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3. Arhitecturi CPU (Central Processing Unit) pentru prototipuri 
 

În prezent, principalii producători de procesoare pentru PC-uri și laptop-uri sunt Intel și AMD, acestia 

impartidu-si piata pana la un anumit nivel. Fiecare sustine un anumit nivel de piata, și asta din cauza unor 

reguli foarte bine stabilite de economie, care implică existența a minim unui competitor pe un segment 

pentru ca business-ul să prospere. 

 

Chiar dacă nu pare, atat Intel cat si AMD au piețele relativ împărțite, atât pe segmentul de desktop și laptop, 

cât și pe segmentul enterprise. Intel mizează foarte mult în prezent pe zona de procesoare mobile, pe când 

AMD, a fost mai preocupat să echipeze cele mai noi console, PlayStation 4 și Xbox One, cu soluții complete. 

În segmentul procesoarelor de desktop, Intel este lider la capitolul performanță, Intel Core i7 generatia a 

patra (Haswell) fiind în prezent o opţiune performantă, iar AMD s-a orientat pe zona consumer și cea de 

low-end user.  

Dintre procesoare Intel, cele mai performante sunt procesoarele i3, i5 si i7.  

3.1 Studiu comparativ procesoare Intel Core i3, Core i5 si Core i7 

 

Puterea procesorului influenteaza viteza de procesare a echipamentului de proceare video, dar si 

capacitatea sa de a functiona rapid in conditiile in care trebuie sa indeplineasca mai multe task-uri (exemplu, 

transcodari multiple video dintr-un codec video in altul). Mare parte din ultrabook-uri, laptop-uri si desktop-

uri functioneaza cu procesoare Intel. Cea mai recenta generatie de procesoare se numeste „Haswell”, 

pastrand denumirile intregii suite a predecesorului sau „Ivy Bridge”, comercializate sub denumirea Intel 

Core i5 si Intel Core i7. Arhitectura Haswell este detaliata in urmatorul subcapitol (3.2).  

Ivy Bridge utilizeaza arhitectura Sandy Bridge si toate tehnologiile aferente acesteia, iar schimbarile se vor 

observa la nivel de GPU, care are acum 16 Stream Processors si 2 unitati de texturare in varianta 

performanta – HD 4000. Astfel, fiecare Stream Processor este cu aproape doua ori mai rapid decat la 

versiunea precedenta, performanta crescand considerabil. Hyper-Threadingul este imbunatatit si are un 

consum electric redus. Controllerul de memorie este compatibil cu DDR3L (cu voltaje de pana la 1.35V) si 

frecvente de 1600 MHz care permit atingerea in overclocking a 2800 MHz. 

Numerele 3, 5, 7 (i3, i5, i7) sunt doar indicative orientative ale puterii de procesare. Evaluarea nivelului de 

putere de procesare se realizeaza prin ratingul Intel Processor Star. Acest standard de evaluare are in 

vedere atat numarul de nuclee, viteza clock (masurata in GHz), marimea cache-urilor, dar si prezenta sau 

absenta noilor tehnologii precum Turbo Boost si Hyper-Threading. Cu cat numarul de nuclee creste, cu 

atat pot fi indeplinite in acelasi timp mai multe taskuri.  

 

Generatia de procesoare Ivy Bridge are un consum mai mic de energie dar si o dimensiune redusa in raport 

cu stramosii Celeron si Pentium si Sandy Bridge. Acest fapt a permis dezvoltarea de ultrabook-uri si de 

laptop-uri cu dimensiuni reduse, mai subtiri, cu greutate mai mica si mai puternice. Noile chip-uri au o 
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suprafata de doar 160 mm2m adica 75% dintr-un quad-core Sandy Bridge, chiar daca numarul tranzistorilor 

au crescut cu 20%, atingand aproximativ 1.4 miliarde. 

3.1.1 Procesorul Intel Core i3 

Acesta este considerat un procesor entry-level in categoria Sandy Bridge. Chiar daca nu este cel mai rapid si 

puternic din familia Intel, acesta poate fi utilizat cu performante acceptabile pentru echipamente de 

achizitie date video. O caracteristica la i3-uri este tehnologia Turbo Boost, care imbunatateste partajarea 

intre procesor si unitatea video. Un dezavantaj al acestui tip de procesor este absenta tehnologiei Intel vPro 

Virtualization (preferata pentru securitate sporita, servicii anti-furt, protectie date si gestionare computer 

de la distanta) si tehnologia de accelerare hardware a algoritmilor de criptare AES. 

Un beneficiu vizibil la Core i3, este tehnologia Hyper-Threading care permite duplicarea logica a nucleelor, 

iar fiecarui nucleu fizic ii vor corespunde doua nuclee logice. Astfel spus, sistemul de operare va recunoaste 

un procesor dual-core Core i3 ca si cum ar fi un quad-core. De asemenea, Core i3 standard are procesorul 

grafic integrat limitat la o viteza de clock (frecventa de operare) de 1100 MHz si o executie limitata la 6 

nuclee, ceea inseamna o performanta usor mai mica decat in cazul unui procesor grafic integrat. 

 

3.1.2 Procesorul Intel Core i5 

 
Toate procesoarele Ivy Bridge Core i5 sunt de tipul quad-core, cu Turbo Boost, cu Hyper-Threading, cu 
procesor grafic integrat IGP 2500 si o viteza maxima de clock de 1150 MHz.  
Acest tip de procesor nu beneficiaza de Hyper-Threading, fiind dotat cu 4 nuclee si 4 fire de executie si o 
memorie cache de 6 MB. Singura diferenta substantiala intre optiunile Intel Core i5 este viteza de clock, 
produsele cu o viteza mai mare sunt evident mai costisitoare (3.7 GHz) fata de cele mai lente. 

3.1.3 Procesorul Intel Core i7 

 
Acest procesor este proiectat in special pentru aplicatii avansate de editare video, programe 3D, editare 
foto sau procesare video. IGP-ul poate ajunge la o viteza de clock maxima de 1150 MHz. De fapt, acesta este 
punctul slab al Ivy Bridge: overclocking-ul. Maximul de racire cu aer este 4.6 Mhz in timp ce Sandy Bridge 
depaseste 5 Ghz.  

 

3.2 Arhitectura Intel Haswell 

Arhitectura Intel Haswell este bazat pe socket 1150 şi cu alte noi chipset-uri pentru fiecare utilizator în parte. 
Arhitectura a adus o maturizarea a tehnologiei de fabricaţie pe 22 nm, consumul a fost redus, la fel şi TDP-

http://www.pcmhz.com/articole/editoriale-si-articole/3150-arhitectura-intel-haswell
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ul (Thermal Design Power- reprezintă capacitatea maximă de disipare a căldurii pe care un sistem de răcire 
o poate prelua de la un CPU), dar cea mai mare îmbunătăţire vine la placa video integrata a procesorului2. 

 

Figură 2. Arhitectura generatia 4 procesoare Intel 

3.2.1 Compatibilitate cu Chipset-uri  

Procesorul Haswell a fost lansat cu 5 chipset-uri şi anume B85, Z87, H87, Q87 şi Q85. 

B85 reprezintă cel mai ieftin chipset cu care sunt dotate plăcile de bază middle/low-end. Oferă suport nativ 
SATA 3 / USB 3.0, dar nu oferă nicio setare pentru procesoarele cu multiplicator deblocat.  

H87 este bazat pe chipset B85, dar oferă posibilitatea creării matricelor RAID (configurarea HDD-urilor astfel 
încât posibilele erori, timpii de acces şi pierderea datelor să fie reduse); 

Q87/Q85, chipset-urile de tip “business”, implmentat pe destul de puţine plăci de bază lansate; 

Z87 oferă toate dotările necesare, permite overclock (în funcţie de placa de baza mai mult sau mai puţin), 
permite formarea matricelor RAID şi sunt destul de stabile. În funcţie de producător şi de plăcile de bază, el 
oferă posibilităţi de overclocking foarte bune. 

                                                           

2 http://www.pcmhz.com/articole/editoriale-si-articole/3150-arhitectura-intel-haswell 
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3.2.2 Integrated Graphics Processing Unit iGPU 

iGPU = integrated graphics processing unit presupune ca placa video este integrată în pastila procesorului 
sau în placa de bază. Această placă video foloseşte memoria sistemului pentru a reda imaginile, astfel este 
nevoie de frecvenţe cât mai mari la RAM pentru a mări lăţimea de bandă. În acest caz (Intel HD Graphics), 
placa video integrată a fost pusă în pastila procesorului. Primele serii au fost lansate cu placa video integrată 
în chipset-ul Northbridge de pe placa de bază. In Figura 3 se poate observa marirea in timp a puterii de 
procesare video de aproximativ 75 ori (din 2006 in 2013-2014).  

 

Figură 3. Cresterea de performanta procesare video in timp. 

 

4. Alegerea memoriei pentru constructia prototipului  

Memoria este partea sistemelor de calcul care se utilizează pentru păstrarea şi regăsirea ulterioară a datelor 
şi instrucţiunilor. Operaţiile principale în care este implicate memoria sunt următoarele: 

 Preluarea datelor de intrare în memorie; 

 Păstrarea datelor până la prelucrarea lor de către CPU; 

 Păstrarea datelor de ieşire până când ele vor putea fi preluate de echipamentele (I/O) de ieşire; 

 Transmiterea datelor din memorie pentru stocare permanenta. 

Sistemele de memorie influenţează în mod critic performanţele sistemelor de calcul specializate pe date 
video. Deoarece în memorie sunt păstrate atât datele, cât şi instrucţiunile, sistemul de memorie trebuie să 
satisfacă cererile simultane pentru prelucrarea datelor, execuţia instrucţiunilor şi transferul între memorie 
şi exterior. 
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4.1 Caracteristicile sistemelor de memorie 
 

In vederea dezvoltarii experimentale a prototipurilor, cele mai importante caracteristici sunt următoarele: 
 
1) Amplasarea: 

• În cadrul CPU; 

• Memorii interne; 

• Memorii externe. 
2) Capacitatea: 

• Dimensiunea cuvântului (unit); 

• Numărul de cuvinte. 
3) Unitatea de transfer: 

• Cuvântul; 

• Blocul. 
4) Metoda de acces: 

• Acces secvenţial; 

• Acces direct; 

• Acces aleator; 

• Acces asociativ. 
5) Performanţele: 

• Timpul de acces; 

• Durata ciclului; 

• Rata de transfer. 
6) Tipul memoriei: 

• Memorii semiconductoare; 

• Memorii magnetice. 
7) Caracteristicile fizice: 

• Volatile / nevolatile; 

• Cu / fără posibilitatea ştergerii. 
 

4.2 Evaluarea performanţei memoriei  

 
Pentru evaluarea performanţei memoriei se utilizează trei parametri: 

• Timpul de acces. Pentru memoria cu acces aleator, acesta este timpul necesar pentru execuţia unei 
operaţii de citire sau scriere, deci timpul de la setarea adresei de memorie până când datele sunt disponibile 
pentru utilizare. Pentru alte tipuri de memorii (cu acces non-aleator), timpul de acces este timpul necesar 
poziţionării corespunzătoare a capului de citire/scriere (exemplu HDD). 

• Durata ciclului de memorie. Acest parametru este utilizat mai ales pentru memoria cu acces aleator şi 
constă din timpul de acces plus timpul suplimentar necesar până când poate începe un nou acces. Acest 
timp suplimentar poate fi necesar pentru stabilizarea liniilor de semnal sau pentru a regenera datele dacă 
citirea acestora este distructivă. 

• Rata de transfer. Este rata cu care datele pot fi transferate la sau de la unitatea de memorie. Pentru 
memoria cu acces aleator, rata de transfer este egală cu 1/(Durata ciclului). 
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4.3 Memorie de tip RAM 

Memoria de tip RAM „Random Access Memory” reprezeinta memoria de mare viteza pe care computerul o 
utilizează pentru a rula sistemul de operare și aplicații. Alegerea memoriei de tip RAM este foarte 
importanta pentru sistemele de analia si procesare video. In afara de cantitate (multiplu de GigaBytes - GB, 
exemplu, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, etc.) si de viteza de ceas (masurat in MegaHertz - MHz, exemplu, 1033Mhz, 
1600Mhz, etc.) se tine cont si de urmatoarele caracteristici in alegerea memoriei: 
 

 ECC - cod de corectare eroare - RAM, care are stocare de date suplimentare pentru biți de control 
pentru a permite corecție erorilor "din zbor". Controller-ul de memorie pe placa de baza trebuie să 
accepte această funcție. 

 

 Memorie Dual Channel - Nu există nici o diferență între Dual Channel DDR de memorie și obișnuită 
de memorie DDR, exceptand placa de baza, care suporta aceasta functie. Sistemele care au 
capacități dual channel poate dubla în mod eficient lățimea de bandă a magistralei de memorie prin 
accesarea modulelor de memorie RAM în perechi (practic scade si timpul de access la zonele de 
memorie). 

 

 

4.4 Memorie pentru stocare pe termen lung 

 
Stocarea pe perioade indelungate se realizeaza in general pe medii se stocare de tip Hard Disk (HDD).  În 
funcție de diametrul platanelor de stocare cele mai comune tipuri de hardisk-ri sunt cele de 3.5 inch 
respectiv 2.5 inch. De obicei HDD-urile pentru stocarea datelor video (sau datele procesare) sunt unitati cu 
fiabilitate ridicata (datorita stresului constant de scriere) in timp.  

 Hard disk-urile de 3.5 inch sunt cele mai răspândite în rândul PC-urilor obișnuite și se gasesc 
montate interiorul unității centrale. Un calculator obișnuit nu este limitat doar la un hard disk, 
acesta poate avea la dispozitie de regulă cel putin patru hard disk-uri interne, numărula acestora 
putând fi crescut prin adăugara unor plăci de extensie. In functie de numarul HDD-urilor si al tipului 
de placa de baza, sistemul poate suporta diferite tipuri de redundanta (de tip RAID, exemplu 
„oglinda”).  

 Hard disk-urile de 2.5 inch deserversc în general calculatoarele portabile dar și-au găsit utilitatea și 
în interiorul altor echipamente electronice cum ar fi DVD-Recordere, console, camere video, MP3 
playere,  etc.  Acest tip de hard disk-uri necesita o alimentare de doar 5V ceea ce reduce considerabil 
consumul de energie fata de modelele de 3.5 inch care necesita 12V pentru a functiona. Daca la 
capitolul consum de energie aceste modele ies castigatoare, la capitolul performanță modele de 3.5 
inch dau dovadă de o rată de transfer a datelor superioară. 

 

4.4.1 Interfate pentru dispozitive de stocare 

Pentru alegerea HDD-ului in realizarea unui prototip de procesare video se tine cont si de interfata de 

conectare cu sistemul de procesare video. Dintre acestea cele mai avansate interfete sunt cele de tip SATA 

si SCSI.  
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 Controloarele SATA (prescurtare de la serial ATA) permit conectarea fiecărui disc pe propriul canal 
(cu un set propriu de porturi intrare/ieșire). Astfel se elimină problemele cauzate de arhitectura 
PATA (parallel ATA). 

 Standardul inițial numit SATA I a fost proiectat pentru un transfer de date (o viteză) de maximum 
1,5 Gbit/s (echivalent cu circa 180 megaocteți/s, MB/s). Standardul actual (produs din 2013) se 
numește SATA III și este proiectat pentru maximum 6 Gbit/s = 750 MB/s. 

 Controloarele SCSI (prescurtare de la Small Computer System Interface) sunt folosite în special în 
sistemele care au nevoie de performanță și stabilitate ridicată (la servere și în stațiile de lucru 
performante). 

4.5 Solid State Drive (SSD) 

 
O alternativă la folosirea discurilor în mișcare pentru memorarea datelor au devenit memoriile pur 
electronice de tip Solid-state drive (SSD), care neavând piese în mișcare sunt mult mai rapide, dar și mai 
costisitoare din punct de vedere al costurilor. Ele simulează caracteristicile discurilor dure, reacționând 
identic la comenzi și utilizând chiar aceleași interfețe, nemodificate (semnale electrice, conectoare, cabluri, 
etc.). Una din formele de implementare sunt cardurile de memorie de ex. de tip CF, MD, MMC, SD, SDHC, 
microSDHC, SM, USB stick și altele.  
Aceste meddi de stocare sunt utilizate de obicei pentru rularea sistemului de operare, stocarea datelor 
video fiind realizata pe medii de stocare pe baza de platane.  

4.6 Storage 

Sistemele de tip Storage se refera la echipamente specializate pe stocare de date. Acestea pot fi de mai 
multe tipuri (exemplu, SAN, NAS, DAS, etc.) si sunt preferate atunci cand numarul surselor video este masiv 
(de ordinul zecilor, pentru camere video IP High Definition – HD). 
Soluţia SAN (Storage Area Network) este destinată aplicaţiilor de producţie ce impun un nivel ridicat în ceea 
ce priveşte performanţa accesului la date (în special bazele de date), precum şi un nivel înalt de 
disponibilitate (aplicaţii de tip cluster). În general, într-o reţea SAN nu există puncte singulare de defectare, 
fiecare element fiind dublat şi lucrând (de cele mai multe ori) în mod activ-activ. Este facilitată partajarea 
echipamentelor de stocare de înaltă scalabilitate, performanţă şi disponibilitate cu discuri magnetice, cu 
benzi magnetice sau bazate pe alte tehnologii de stocare (Ex: “solid state memory”). De asemenea, sistemul 
SAN facilitează implementarea soluţiilor de recuperare în caz de dezastru şi de continuitate operaţională.  
Principalele diferente dintre tehnologiile de stocare SAN, NAS si DAS sunt prezentate in tabelul urmator.  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://ro.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
https://ro.wikipedia.org/wiki/SD
https://ro.wikipedia.org/wiki/SDHC
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MicroSDHC&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/SM
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=USB_stick&action=edit&redlink=1
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Tabel 2. Tehnologii de stocare3 

 

5. Magistrale de interconectare pentru constructia prototipurilor 
 
Magistrala reprezinta un subsistem prin care se transportă informaţie (date video, instrucţiuni, semnale de 
control) sau energie între diferite componente ale unui sistem de calcul sau între diferite sisteme de calcul.  
O clasificare a lor este realizata mai jos: 

 dupa modul de transmitere al informatiei: seriale sau paralele (in prezent migrare de la magistrale 
paralele la magistrale seriale); 

 dupa tipul entitatilor conectate: sistem – fac legatura intre CPU si memoria interna; si magistrale de 
I/O – fac legatura intre SC si echipamentele periferice sau intre SC si alt SC; 

 magistrale sistem: magistrale de date, magistrale de adresare, magistrale de control – au 
arhitectura specifica producatorului, asigura o comunicare rapida intre CPU si memorie, sunt de 
lungime redusa; 

 magistrale I/O: au arhitectura standardizata si permit comunicarea cu un echipament extern sau cu 
alt sistem de calcul prin intermediul unui controler; 

 magistrale I/O interne: ISA, PCI, AGP, PCI-x; 

 magistrale I/O externe: IDE/ATA, SCSI, S-ATA, USB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 http://www.prosys.ro/s_es.php?gclid=CPbn0Zb8-MgCFSgcwwodCGkHSQ 
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Figură 4. Tipuri de magistrale sistem de calcul protip 

 

6. Alegerea sursei de alimentare (PSU) 
 
Sursa de alimentare (PSU – Power Supply Unit) este foarte importanta in construirea unui sistem de calcul 
(procesare video). Se vor tine cont de urmatoarele aspecte in alegerea sursei de alimentare.  

 puterea sursei; 

 ventilatoarele si cat sunt de silentioase acestea; 

 protectiile pe care ni le ofera sursa; 

 rail-urile; 

 conectorii sursei de alimentare; 

 filtre de retea; 

 eficienta sursei de alimentare; 

 modulara sau nemodulara. 

Eficienta PSU 

Eficienta sursei inseamna procentul puterii pierdute in conversia din AC in DC. O sursa cu eficienta 80+ este 
capabila de eficienta minim 80% la o incarcare de 20%, 50% si 100% cu PFC mai mare de 0.9. 
 
 

 

Controler reţea ISA 

Controler 
PCI-USB 

Interfaţă SATA 

Controler 
PCI - IDE 

Controler AGP 

Interfeţe ISA Magistrală AGP 

Interfaţă AGP 

Magistrală ISA 

Magistrală PCI 

express (1x, 4x, 
8x, 16x) 

Interfeţe PCI-E 

Interfaţă USB 

Dispozitiv - USB 

Hard disk 

Monitor 
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Protectii 
 
Standardul 2.2 a introdus noi protectii precum cele de supratensiune, supracurent, scurtcircuit si 
supraincalzire. De multe ori pe acestea nu le veti gasi in specificatii, daca este o sursa minim ATX 2.2. 
PFC activ, Short circuit protection (SCP), Overpower protection (OPP), Overcurrent protection (OCP), 
Overtemperature protection (OTP), Overvoltage protection (OVP), Undervoltage protection (UVP), eficienta 
peste 80+, 4+4/8 conectori ATX, cel putin doi conectori PCI-E, cel putin 6 conectori SATA, o linie de 12V de 
cel putin 45A sau 4 linii de cel putin 20A pentru 12V. 
 
Puterea sursei 
 
Ca sa putem estima cat de mult consuma o sursa trebuie sa facem un calcul inainte. De obicei, se cauta in 
specificatiile producatorului cam cat consuma componentele pe care dorim sa le achizitionam.  

7. Alegerea carcasei pentru realizarea prototipurilor  
 

Carcasa unui calculator indeplineste cateva roluri importante, printre care si acela de a oferi adapost 

componentelor ce alcatuiesc unitatea centrala. Dupa dimensiune carcasele se clasifica in Mini Tower, 

Middle Tower, Micro Tower, Big Tower sau Mini ITX. Carcasele se pot vinde cu sursa de alimentare 

incorporata sau fara. De asemenea anumite carcase sunt prevazute cu ventilatoare suplimentare, care 

asigura o racire mai eficienta a incintei, foarte utile pe perioada de vara, cand temperatura mediului ambiant 

poate depasi 30 de grade, iar racirea suplimentara va oferi o garantie in plus pentru buna functionare a 

sistemului de calcul.  

8. Platforme integrate  
 

Next Unit of Computing (NUC) este un dispozitiv de mici dimensiuni (116 x 112 x 39 mm) dotat cu procesorul 

Intel Core i3 (i5 sau i7). Consumul redus de curent și design-ul inovator al dispozitivului permite să fie folosit 

pentru gestionarea eficientă a aplicațiilor în soluții digital signage, home entertainment chiar și în rol de 

computer portabil, de asemenea, sisteme de tip „low-profile” pentru rularea algoritmilor de analiza video 

si procesare la scara redusa.  
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Figură 5. Caracteristici generale NUC 

 

9. Concepte de implementare software in realizarea prototipurilor 
 
Implementarea reprezintă realizarea unei aplicații sau execuția unui plan, unei idei, unui model, etc. In 

cadrul proiectului SCOUTER, implementarea reprezintă realizarea unui algoritm ce  poate fi integrat in 

platforma de procesare (de obicei sub forma unei librarii de tip „dll” – dinamic link library). Codul sursă 

reprezintă reprezintă textul scris folosind formatul și sintaxa unui limbaj de programare ales. Codul este 

special conceput pentru a facilita munca unui programator, astfel oferind posibilitatea acestuia să specifice 

operatiile ce vor fi realizate de către calculator.  

9.1 Calitatea produselor software  

Calitatea unui produs software este data de modul în care acesta este implementat și are implicații 

puternice în care ulterior, un alt programator poate înțelege testa și modifica codul inițial. Calitatea 

produsului software este dată de anumite caracteristici printre care: modularitatea (independeta 

segmentelor de cod), reutilizarea (usurinta cu care se pot reutiliza portiunile/modulele de cod, fara a se 

redepune alt efort de implementare) si transparenta (documentarea in vederea intelegerii usoare a surselor 

de catre alti programatori.  

Caracteristicile necesare pordusului software pentru a putea fi considerat de calitate sunt4:  

 

 

                                                           

4 Implementarea, testarea, verificarea si validarea produselor software, L.R. Serban, T. A. Maria, V. Mihai, 2011.  
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Corectitudinea (reliability)  

Prin corectitudine se exprimă cât de des rezultatul dat de program este corect. Reliability se referă la 

corectitudinea algoritmilor de procesare video. Scopul este de a minimiza greșelile de program datorate 

managementului resurselor și erorilor logice.  

Robustețe (robustness)  

Prin robustețe se intelege cât de bine reușeste programul să anticipeze probelemele apărute în cadrul 

manipulării datelor. Acesta se referă la detecția unor situații cum ar fi date incorecte, nepotrivite, distruse, 

nedisponibilitatea lor la un moment dat, probleme legate de indisponibilitatea de memorie, de servicii 

oferite de sistemul de operare, conexiune prin rețea sau probleme datorate utilizatorului și intrărilor 

introduse de acesta.  

Utilizabilitate (usability) – „proiectare de tip user friendly” 

Utilizabilitatea se referă la ușurința cu care o persoană poate folosi un anumit program în scopul rezolvarii 

problemelor pentru care a fost realizat programul, sau în anumite cazuri și a unor probleme neanticipate. 

Aceasta implică o gamă largă de elemente atât de tip software ce țin de aspectul grafic al aplicației și de 

controlul produsului software, cât si de partea hardware a mașinii de calcul pe care rulează aplicația.  

Elementele de tip grafic (GUI – Graphical User Interface) se referă la influența aspectului grafic al 

programului asupra utilizatorului, la intuitivitatea și coerența programului, iar celelalte elemente se referă 

la funcționalitatea programului adică la probleme care duc la stări de asteptare mult prea mari datorate 

implementării sau chiar la blocarea programului. 

Portabilitate (portability)  

Prin portabilitate se înțelege gama de sisteme hardware și sisteme de operare pe care se poate interpreta 

sau compila și rula programul. Aceasta se referă la adaptabilitatea facilităților oferite de program la 

multitudinea de sisteme hardware și sisteme de operare.  

Mentenabilitate (maintainability)  

Această proprietate se referă la ușurința cu care programul poate fi modificat de către programatorii 

prezenți și viitori cu scopul de a corecta buguri, de a face modificări, de a reliza facilități suplimentare sau 

de a-l adapta la alte sisteme hardware sau sisteme de operare. În acest caz trebuie luat în calcul modul cum 

a fost proiectat și implementat produsul software de analiza video.  

Eficiență/ performanță (efficiency/performance)  

Prin aceste caracteristici se înțelege cantitatea de resurse folosite de către program. Cu cât sunt folosite mai 

puține resurse cu atât eficiența este mai mare. Aceastea includ distribuirea corectă de resurse cum ar fi 

ștergerea de fișiere temporare sau de date stocate inutil în memorie, folosirea inutilă a rețelei.  

O importanță deosebită în acest caz o are și structura hardware. De multe ori un program este conceput în 

anumite scopuri pe baza cărora se alege și configurează sistemul de calcul pe care va funcționa programul 

respectiv. Astfel structura acestui sistem trebuie astfel aleasă încât costurile de cumpărare ale hardului să 

fie orientate către cresterea performanței produsului software prin creșterea performanțelor 

componentelor hardware folosite mai intens (ex: în cazul serverelor folosite intens pentru procesare video 
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se pune accentul pe procesare video nu pe eficienta de stocare). Astfel componeta software este în strânsă 

legătură cu cea hardware. 

9.2 Libraria OpenCV  

 

Reprezinta o librarie open-source cu interfete in C/C++, Java si Python si lucreaza sub Windows, Linux, Mac 

OS, iOS si Android. Poate fi utilizata si pentru aplicatii pe arhitecturi mobile, aplicatii ce vizeaza viziunea 

computerizata in timp real. Acesta librarie dispune de cateva caracteristici, printre care si avansul rapid in 

cercetare si implementare prin furnizarea de cod, nu numai deschis, dar și optimizat pentru infrastructuri 

de procesare si analiza  video.  

 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

1 

 

ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

Documentatie tehnico-economica 

Activitate  IV.2 Elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica pentru solutiile de 

procesare date pentru supraveghere video inteligenta.  
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Glosar termeni 
 

  

VA Video Analytics – termen generic care inglobeaza solutii / module / aplicatii sau 

altele legate de procesarea video inteligenta automata a datelor video in vederea 

extragerii informatiilor de interes. 

VGA Rezolutie standard de 640 x 480 linii de pixeli, fiecare pixel fiind reprezentat de 16 

sau 256 de culori maxim.  

CIF Common Intermediate Format – Reprezinta o rezolutie standard de 352 × 288 pixeli 

(combiantii: 2CIF, 4CIF). 

CCTV Closed Circuit TeleVision – Sistem de televiziune de tip supraveghere video cu 

circuit inchis, neaccesibil publicului larg.  

AVI  Audio Video Interleave – cel mai popular container video (mod de a stoca 

informatia video pe mediile de stocare). 

PIF Punere in Functiune – activitate ce urmeaza activitatilor de instalare a unor 

echipamente, prin care o echipa specializata verifica si confirma buna instalare si 

supervizeaza „pornirea” solutiei 

DB DataBase – baza da date 

DVR Digital Video Recorder – Sistem de inregistrare date video de provenite de la camere 

video de tip analogic 

Codec Video COding DECoding Video – metoda de a comprima si decomprima datele video cu 

scopul de a stoca si transmite informatiile video eficient.  

Evaluare 

Performanta 

Proces de calculare si comparere a rezultatelor obtinute, cu referinta (Ground Truth). 

In supraveghere video se folosesc metrici ca Precizie si Recall.  

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe ethernet si 

internet.  

NVR Network Video Recorder -  Sistem de inregistrare date video de provenite de la 

camere video de tip IP 

HVR Hybird Video Recorder - Sistem de inregistrare date video de provenite de la camere 

video de tip analogic si IP 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Intermediate_Format
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SUMAR EXECUTIV 
 

Nume Proiect:   

 

KIntelliVision 

 

Indicatori Soft  (analiza PEST, SWOT si piata):   Piata emergenta 

 Contributie pozitiva imaginii UTI 

 Pozitie buna pe piata a brand-ului UTI 

 Capacitate de dezvoltare a proiectelor 
mari 

Clienti:   Marile magazine, parcari, mall-uri, muzee, spatii 

publice care necesita securitate, hoteluri de lux, 

cazinouri, infrastructuri critice, granite 

(aplicabilitate in domeniile guvernamental, 

transporturi si infrastructuri critice, retail, 

educational, sanatate, rezidential); companiile 

care comercializeaza si detin sisteme de securitate 

Scurta descriere: 

 

Dezvoltarea unui produs de analiza video 

inteligenta  

 

 

1. DESCRIEREA AFACERII 

 2.1  DESCRIEREA COMPANIEI 

Compania face parte din grupul UTI. Aceasta are sediul si isi desfasoara activitatea in Bucuresti, 

sos. Oltenitei nr. 107 A, sector 4. 

 

2.2  ISTORICUL AFACERII 

Produsul KIntelliVision este un concept original de securitate si analiza video inteligenta. 

Propunem un concept nou, actualizat tehnologic ce acopera nevoile si cerintele pe segmentul de 

piata aferent si inglobeaza experienta si competentele UTI – echipele tehnice, hardware si 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

5 

 

software, precum si echipele de analiza cerinte si design solutii, elaborare documentatii, instalare 

si implementare, PIF si setare, maintenance si tech suport.  

UTI a demonstrat ca detine competente in aria sistemelor de securitate, video, audio, 

digitale si IP, competente utilizabile si in aria medium-enterprise business, segment de piata ce 

dorim a fi adresat prin acest produs. In acelasi timp, Divizia Video detine o vasta experienta in aria 

de dezvoltare software produse de supraveghere si aplicatii specifice care utilizeaza algoritmi 

genetici revolutionali. 

 

2.3  DESCRIEREA AFACERII 

Produsul UTI, KIntelliVision, face parte din gama produselor de securitate si supraveghere 

video - audio digitala si IP high tech (bunuri de folosinta indelungata), ce permite cresterea gradului 

de siguranta si mobilitate. Conceput ca un sistem scalabil si robust, acesta faciliteaza integrarea cu 

platforme de tip TVCI (televiziune cu circuit inchis) prin interfata user-friendly ce permite 

utilizatorului operarea acestuia, detinand notiuni simple de windows, dar si datorita alcatuirii 

tehnice profesionale si a softului specific dezvoltat pentru a se plia pe diverse platforme PC-based. 

In acest moment, in Romania, industria este de nisa, aflata la inceput, incadrandu-se in 

tendintele viitorului.    

In Statele Unite ale Americii previziunile pentru anul 2016 sunt de 140 milioane de dolari. 

Specialistii prevad o crestere semnificativa in urmatorii ani, analiza video inteligenta ajungand 

parte integranta a majoritatii sistemelor de securitate. 

Piata totala adresabila in Romania pentru produsul KIntelliVision este compusa din piata 

sistemelor de securitate, aplicabilitatea fiind pentru (core target) infrastructura critica, 

transporturi, vami, aeroporturi, zona de retail, mall-uri, cazinouri, parcari, muzee, hoteluri de lux, 

institutii guvernamentale, etc. si second target – mass media (nationala, apoi internationala).  
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2. PRODUSE SI SERVICII 
 

2.1.  DESCRIEREA SI STADIUL DE DEZVOLTARE A PRODUSULUI 

KIntelliVision inglobeaza totalitatea modulelor necesare dezvoltarii unei aplicatii de analiza video 

inteligenta: 

- Platforma proprietara management surse video, fluxuri date, metadate si DB 
- Engine – algoritmi de procesare dedicati 

 

Stadiul de dezvoltare al produsului din punct de vedere al ciclului de viata este prezentat mai jos: 

  

 

CONCEPT
MODEL 

EXPERIMENTAL
PROTOTIP PRODUS DE PIATA

1 2 3

PREGATIRE 

FABRICATIE

LANSARE

FABRICATIE & SUPORT

VANZARI

RETRAGERE 

PRODUS

4

DEZVOLTARE 

AFACERI

INGINERIE
DEZVOLTARE 

& TESTARE 

CONCEPT

DEZVOLTARE & 

VALIDARE MODEL 

EXPERIMENTAL 

DEZVOLTARE & 

OMOLOGARE 

PROTOTIP 

STOP 

FABRICATIE

STOP

 SUPORT

STOP 

VANZARI

PRODUS 

NOU

BUSINESS 

CASE

BUSINESS 

PLAN
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2.2. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSULUI 

Solutia de analiza automata a datelor video in vederea extragerii informatiilor de interes se 

compune, in linii mari, din urmatoarele componete majore: 

 Sursele video  

 Mediul de comunicatii 

 Sistemul complet hardware-software de analiza 

 Sistemul de vizualizare rezultate 

Sursele video: solutia va fi capabila sa se conecteze si sa preia datele video necesare de la diferite 

tehnologii de surse video – camere video IP, encodere, sisteme DVR. Integrarea camerelor video 

IP a tinut cont de protocolul standard ONVIF, dar au fost facute si integrari pe baza de SDK sau .API 

pentru camere Hikvision, Sony si Samsung. La nivel de sisteme DVR sunt integrate toate liniile de 

produse DVR MasterVision made by UTI. 

Mediul de comunicatii: solutia de procesare automata este dezvoltata la nivel de platforma care 

primeste date, acest lucruu fiind posibil via comunicatii TCP-IP intre 2 sisteme sau 2 aplicatii care 

ruleaza pe acelasi sistem (de ex aplicatia tip DVR si aplicatia tip VA). Din aceste considerente nu 

exista constrangeri particulare legate de mediul de comunicatii, aspect deosebit de important si 

pozitiv pentru solutia noastra. 

 Sistemul hardware-software de analiza: configuratia hardware a sistemului este sclalabila si 

poate fi proiectata in functie de complexitatea fiecarei lucrari in parte, pornind de la un sistem 

basic low-cost tip mini-PC pana la sisteme tip server multi-procesor. Pe baza testelor am elaborat 

o tabela de configurare numar algoritmi rulati simultan – vs – rezolutie fluxuri video – vs – hardware 

– incarcare procesoare.  

Specificatii generale ale solutiei: 

 Sistem – OS: Windows 7 PRO sau mai nou 

 Codare video – MJPEG, MPEG4, H.264 

 Afisare Real-Live: suport pentru vizualizare live flux video configurat din sursa 

 Rezolutii: CIF, 4CIF, 1.3Mp, HD 
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 Modul alarma – snapshot pop-up si avertizare sonora la alarma/eveniment 

 Istoric evenimente – redarea instantanee a evenimentelor live&playback 

 Interfata auxiliara – USB 2.0 de mare viteza 

 Platforma PC hardware configurabila 

Sistemul de vizualizare rezultate: topologia solutiei de procesare automata este de tip server-

client. La serverul de procesare se pot conecta mai multi clienti care vor avea acces la metadatele 

extrase de server prin procesarea automata a fluxurilor video, conform setarilor si algoritmilor 

rulati. De asemenea, la nivelul aplicatiei client sunt disponibile module pentru vizualizare imagini 

live de pe camerele video de interes, de asemenea vor fi receptionate date legate de statusul 

sistemului – alarme tehnice, servicii sw indisponibile, camere video deconectate, etc. 

Pe baza testelor efectuate, atat teste de laborator cat si in teren, in situatii reale, am confirmat 

optimizarile software facute la nivelul aplicatiei client pentru utilizarea unui minim de resurse 

harware, astfel incat sa fie posibila utilizarea unor platforme ieftine dar si compacte. O astfel de 

platforma utilizata cu succes si recomandata pentru o solutie Video Analytics dedicata unui site 

mediu ca marime este de tip miniPC: 

 

 

Dimensiunile standard pentru un astfel de sistem sunt: 116.6 x 112 x 39 mm, putand fi cu usurinta 

montat in spatele monitorului, prins de acesta prin intermediul suportului de montaj standard 

VESA. 
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Specificatii generale: exemplu Mini PC Intel Next Unit of Computing, cu procesor Intel® Core™ 
i3-3217U 1.80GHz, 4GB, WiFi, SSD 60GB 
Cod: Intel-NUCi3 

Procesor: Intel® CoreTM i3-3217U; Frecventa procesor (MHz):1800 

Placa de baza 

Video integrat: Intel HD Graphics 4000 
Porturi: 2 x HDMI, 3 x USB 2.0, 1 x RJ-45, Retea integrata: 10/100/1000 Ethernet 
Sloturi: 2 x Mini PCIe 
Sunet integrat 
Chipset: Intel QS77 Express 

Memorie Capacitate: 4 GB RAM DDR3, Frecventa memorie (MHz): 1333 

Unitati de stocare/optice Capacitate SSD (GB): 60 

Video dedicat 

Conectivitate retea Wireless: 802.11 b/g/n 

Periferice 

Putere sursa (W): 65 
 

Pretul mediu pentru un astfel de sistem este aprox 270 euro (fara TVA), ceea ce il face accesibil 

pentru utilizarea ca statie client, putand fi montat chiar in camera dispecerat (spre comparatie un 

sistem PC server trebuie montat intr-o camera tehnica datorita zgomotului si caldurii degajate). O 

astfel de topologie simplifica semnificativ necesarul de cablare si scade costurile aferente, scazand 

in final costul solutiei complete (la cheie). 

 

2.3. SERVICII 

Succesul unui produs nou este legat, la momentul actual, atat de utilitatea acestui produs 

cat si de existenta, de la firma producatoare sau de la firme partenere, de accesorii si servicii care 

sa asigure clientului final o solutie completa si la cheie. Toate acestea trebuie sa fie de buna calitate, 

profesional executate si sa puna in valoare produsul nucleu. De asemenea clientul final trebuie sa 

fie informat, mai ales la achizitia unui produs  de tipul Video Analytics care presupune multa 

inteligenta si conditii destul de stricte de instalare care sa asigure performantele constructive, in 

legatura cu nevoia unor servicii de calitate – acestea sunt oferite optional, clientul poate alege de 
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unde le achizitioneaza sau daca le presteaza singur, insa trebuie sa constientizeze necesitatea 

acestora precum si complexitatea pe care o implica. 

Serviciile oferite de compania UTI acopera toata gama necesara, de la consultanta si design 

arhitectura de sistem, la proiectare, instalare, setare si PIF precum si suport tehnic si maintenance. 

 

La nivel centralizat, UTI Grup asigura, de asemnea, prin linii de business dedicate, urmatoarele 

servicii: 

 Servicii de suport prin callcenter si numere dedicate, non-stop; 

 Servicii de mentenanta echipamente, chiar in perioada de postgarantie; 

 Servicii de instruire pentru instalatori si distribuitori; 

 Servicii de instruire in vederea utilizarii produselor si serviciilor (pentru 
Beneficiari) 

 

3. PIATA 

3.1. ANALIZA PIETEI 
 

Din punct de vedere tehnologic si calitativ, produsul nostru se regaseste intr-o scala de varf de 

gama, atat pentru Romania cat si pentru Europa. Solutiile de procesare video inteligenta inca nu 

Algorithms
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Support & 
Mentenance

Integration

Hardware
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confimat si nu putem spune ca au fost pe deplin adaoptate de piata. S-au inregistrat succese, 

analiza video inteligenta pliindu-se pe pietele de infrastructura critica si transport, dar s-au 

inregistrat si esecuri cu un numar de furnizori ce au ales sa se focuseze pe alte categorii de produse 

(acest lucru a inceput inca din 2010, odata cu vestea ca Vidient a iesit din afaceri). Producatorii de 

analiza video inteligenta au construit parteneriate solide cu vanzatorii de sisteme de supraveghere 

si integratorii de sisteme de securitate. Cu toate acestea, este clar ca piata este departe de 

potentialul prezis cu cativa ani in urma, multi gasind foarte duri ultimii ani, cei ulteriori declansarii 

crizei economice, cand potentialii clienti au devenit mult mai grijulii cu cheltuirea bugetelor si mult 

mai exigenti legat de beneficiile pe care o asemenea investitie trebuie sa li le aduca. Deci, unde se 

afla noul potential pentru aceasta tehnologie? Raspunsul la aceasta intrebare se extinde inclusiv in 

afara pietei traditionale de securitate. Aceasta tehnologie era indeosebi folosita in industria auto, 

medicala, de aparare, de consum. Exista un mare potential pe termen lung ca aceasta tehnologie 

sa se extinda dincolo de constrangerile industriei de securitate. In timp ce utilizarea analizei video 

inteligente este inca in stadiu incipient, in fiecare dintre aceste piete, potentialul pentru frunizorii 

acestei tehnologii este incontestabil, iar studiile IMS estimeaza ca analiza video inteligenta va trece 

peste limitele impuse de piata sistemelor de securitate. 

 

3.2. SEGMENTAREA PIETEI 

 

O buna segmentare a pietei si corecta identificare si abordarea a potentialilor clienti trebuie sa 

porneasca de la cerintele specifice ale acestora dar si de la tendintele de evolutie. 

Conform studiilor VB/Research Ltd principalele 3 domenii care vor avea o crestere semnificativa 

a pietei de Video Analytics vor fi: 

 Transport Public 

 Securitate (Homeland Security) 

 Infrastrutura Critica 

Pornind de la aceste date putem considera ca produsul are ca piata tinta – in ordinea importantei 

ca domenii: 
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- Domeniul Transport Public 

o Autoritati locale 

o Autoritati centrale 

o Operatori de transport (ex. Metrou, RATB, operatori privati, etc.) 

o Institutii speciale pentru situatii de urgenta (ISU, Jandarmerie, etc.) 

- Domeniul Securitate (Homeland Security) 

o Muzee 

o Cladiri administrative 

o Cladiri ale armatei si altor servicii 

o Sanatate 

o Aeroporturi, porturi, autogari 

o Securitatea frontierei 

o Institutii de invatamant 

- Infrastrutura Critica 

o Domeniul petrolier – downstream, deposite, statii de vanzare, etc 

o Domeniul energetic – centrale nucleare, centrale termo, baraje si centrale hidro, 

infrastructura nationala de transport, etc 

o Alimentari cu apa 

o Domeniul gaze naturale – extractie, transport, depozitare 

o Stadioane, Sali de festivitati de dimensiuni mari 

- Industrie 

o Parcuri logistice 

o Fabrici (ciment, componente si masini, metalurgie, industria farmaceutica, industria 

chimica, bauturi, etc.) 

- Retail 

o Mall-uri 

o Mari magazine sau galerii 

o Parcari 

o Hoteluri, cazinouri, spatii publice mari 
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- Trafic 

o Trafic auto – autostrazi si drumuri de mare viteza 

o Trafic auto – in localitati mari cu trafic congestionat 

o Trafic feroviar 

 

Abordarea potentialilor clienti: 

- Direct 

o  prin diviziile specializate din cadrul UTI 

o Prin participarea la licitatii pe plan national si international 

o Prin proiecte/parteneriate pe proiecte si licitatii   

- Prin companiile care comercializeaza sisteme de securitate 

o Revanzare/distributie de produse UTI 

o Utilizarea in cadrul unor proiecte sau licitatii castigate de aceste companii 

o Prin parteneriate cu integratori de sisteme de securitate 

-  Companiile care detin sisteme de securitate 

o Integrarea intre sistemele acestora si sistemele UTI pentru realizarea unor sisteme 

complexe, prin cumularea functionalitatilor 

o Dezvoltari ulterioare si adaptari pentru definire de noi produse 

 

Profilul potentialilor clienti: 

 End use vertical  

o Numar mediu sau mare de angajati (minim 50) 

o Spatiu pentru desfasurarea activitatii de dimensiuni medii sau mari (minim 800 

m²) – incluzand toate spatiile pt birouri, spatii sau hale industriale, curti/incinte in 

care se desfasoara activitati sau se depoziteaza materiale 

o Disponibilitate la investitie in securitate si solutii moderne, inclusiv analiza video 

inteligenta, de 1-3% din regia lunara 

o Companii care au deja instalate sisteme de securitate, inclusiv CCTV, dar care sunt 

deschise pentru investii si a adauga valoare adaugata acestora, obtinand astfel 
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informatii utile atat pentru cresterea gradului de siguranta si securitate dar si utile 

altor departamente (de ex. extragerea de metadate din fluxul video legat de 

people counting, utile departamentului de marketing) 

o Dispuse sa investeasca in produse „smart” pentru folosirea atat ca instrument 

modern de securitate dar si pentru marketing/publicitate (ex. Autoritati Locale – 

produsul este util pentru securitatea societatii dar creste si gradul de incredere al 

populatiei) 

 

 Companiile care comercializeaza sisteme de securitate 

o Portofoliu mare de clienti 

o Puncte de lucru regionale 

o Distributie proprie 

o Colaborare cu echipe tehnice pentru instalare, configurare si pentru interventii 

(inclusiv echipe tehnice proprii) 

o Colaborare cu specialisti in analiza de risc sau ingineri de sisteme de securitate 

 

 Companiile care detin sisteme de securitate 

o Deschise pentru parteneriate si inter-conectari/integrari de produse cu produse de 

la alta companie 

o Deschise pentru parteneriate pentru includerea in produsul lor a unor module 3rd 

party (de ex. rularea unui algoritm Video Analytics intr-o camera video IP, direct pe 

procesorul acesteia, embedded; partenerul este producatorul camerei iar UTI este 

producatorul algoritmului, clientul va cumpara o camera video IP cu functii noi) 

o Deschise pentru parteneriate strategice in vederea participarii la licitatii de solutii 

complexe; se pun astfel in valoare punctele forte ale fiecarui partener iar pe termen 

lung se pot aborda dezvoltari de produse care combina hardware si software, 

produse dintr-o gama larga – de la elemente de camp SMART pana la solutii de 

procesare distribuita sau centralizata sau, conform tendintelor, chiar in CLOUD 
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3.3. TENDINTELE PIETEI 
 

Pana de curand, folosirea analizei video inteligente a fost limitata la aplicatiile 

guvernamentale si industriale, dar pe masura ce aceasta tehnologie a castigat tot mai mult teren 

in aplicatiile non-guvernamentale, potentialul sau a devenit evident, astfel incat este de asteptat 

ca piata sa creasca in mod constant. De exemplu, tehnologia a starnit interesul in sectorul 

comertului cu amanuntul, in special in ceea ce priveste sectorul business intelligence. Aplicatii ca 

numararea persoanelor si vagabondajul, vor spori viabilitatea acestor solutii si datele colectate in 

aceasta maniera vor permite comerciantilor cu amanuntul sa-si orchestreze afacerile intr-o 

maniera mult imbunatatita. Utilizarea tot mai mare a camerelor video in diverse unitati de vanzare 

cu amanuntul ofera garantii suplimentare a faptului ca analiza video va penetra sectorul de retail. 

Sectorul bancar sau financiar contribuie, de asemenea, la cresterea pietei sistemelor de procesare 

automata inteligenta a datelor video. 

Alti factori care sustin cresterea mondiala a pietei analizei video inteligente includ 

implementarea acestei tehnologii in protocolul ONVIF, protocol care devine din ce in ce mai comun 

camerelor video  pe tehnologie IP - pe baza de retele si implementarea solutiilor de analiza in 

solutiile deja existente, folosind dispozitive ca procesoarele digitale de semnal (DSP), camere si 

encodere. Cresterea recenta a instalarii camerelor de securitate la nivel mondial a stimulat 

dezvoltarea de solutii de analiza video aditionala pentru aplicatii de supraveghere video. 

Incorporarea analizei video inteligente in sistemele de securitate existente va continua sa reduca 

factorii-cheie, cum ar fi timpul petrecut la cautarea informatiilor de interes sau costurile aferente 

personalului din dispecerat insarcinat cu urmarirea sistemului CCTV, cu pana la 40%1.  

Oferind beneficii prin extinderea capacitatii de monitorizare si prin reducerea numarului 

personalului de securitate, tehnologia analizei video inteligente sporeste aplicatiile de 

supraveghere video, asigurand securitatea necesara in lumea intreaga. Cum amenintarea 

terorismului sporeste in tari ca Israel, Irak, Pakistan, Siria, Afganistan sau chiar din zona tarilor 

                                                           

1 http://www.researchandmarkets.com/ 
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dezvoltate, de ex. UK, guvernele acestor tari sustin introducerea si sporirea securitatii video in 

marile orase. In Europa putem identifica un trend ascendent de adoptare pe scara larga a acestor 

sisteme si este urmata indeaproape de America de Nord, Asia, Orientul Mijlociu, Africa, Rusia, si 

America Latina. Pe cand algoritmii de fuziune si corelatie analizeaza date diferite pentru a detecta 

potentialele amenintari de securitate, analiza video inteligenta vine cu contributia proprie, 

observand mult mai mult decat sistemele standard de securitate si putand oferii alerte personalului 

pentru a gestiona proactiv activitatile primejdioase. Toate aceste aspecte si considerente 

reprezinta aspectul ce trage piata in sus. Cu toate acestea, gradul redus de cunoastere este inca o 

problema pentru sistemele reale, chiar daca in conditii de laborator sau de testare rezultatele sunt 

satisfacatoare. Aceasta este si principala retinere a potentialilor clienti. Producatorii si distribuitorii  

incorporeaza sesiuni de informare pentru canalele de distributie si utilizatorii finali, cu scopul de a 

promova intelegerea beneficiilor punerii in aplicare a tehnologiilor avansate de analiza video 

inteligenta precum si utilizarea corecta a acestora, astfel incat asteptarile clientilor sa fie in acord 

cu performatele sistemelor. Aceste programe speciale de formare vor spori vizibilitatea tehnologiei 

si vor deschide calea pentru acceptarea mai larga, in cele din urma atingandu-se principalul 

obiectiv, de penetrare in profunzime a noilor sectoare verticale. 

Sisteme componente (nu neaparat toate dintre acestea simultan in aceeasi solutie): 

 Inregistrare video (DVR, NVR, Hybrid) 

 Analiza Video Automata – Video Analytics (inclusiv License Plate Recognition) 

 Management Centralizat – VMS 

Tendinta actuala este de unificare a tuturor subsistemelor de securitate (video, control acces, 

efractie, detective incendiu, video analytics) dar si a altor subsisteme (POS, SCADA, etc). In acest 

sens, “peste” componenta VMS mai exista o componenta CMS (Central Management Software). 

Miscari majore pe piata sistemelor de supraveghere video (jucatori de top): 

 Tyco preia Exacq (2013) 

 Canon preia Milestone (2014) 

 Canon preia Axis (2015) 
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Volum piata CCTV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forecast: 
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Market overview – date bazate pe studiul THE SECURITY INDUSTRY VIEW – IFSEC Global (2014) 

1. Componenta solutie video – inclusiv software 

 

Unibrand: tot sistemul video este bazat pe componente de la acelasi producator 
Multibrand: componentele sistemului video sunt de la producatori diferiti 

 
 
 

2. Surveillance Sector – market share 
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3. Sisteme DVR – NVR 

 

4. Software  
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5. Analog – vs – IP  

 

 

6. Structura actuala sistem CCTV – rezolutii 
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7. Tendinte – primii 3 factori care influenteaza alegerea unui viitor sistem CCTV 

 

 

8. Tendinte – utilizarea si intentiile de utilizare ale sistemului CCTV 
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9. Retinerile/ingrijorarile beneficiarului legate de sistemul CCTV 

 

 

10. Origine respondenti / Customers 
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Mediul Concurential 

 
Am incercat identificarea principalilor producatori de solutii si 

produse video (DVR/NVR, VMS, Video Analytics) din mediul 

international cat si din Romania, cu incercarea de a se trasa cateva 

idei definitorii pentru produsele/solutiile promovate (key features, lipsuri, etc). 

 
 

Competitori pe piata internationala 
 
 

Bosch  
 

 

 

Grupul Bosch este un lider global in furnizarea de tehnologii si servicii. Conform cifrelor 

preliminare, in anul fiscal 2014, cei aproape 290.000 de angajati au generat vanzari de 48,9 miliarde 

de euro. Fiind reprezentat in aproximativ 150 de tari, Bosch a inregistrat numai in 2014 aproape 

4.600 de patente pe plan international. Divizia de Video e specializata atata pe proiectarea de 

solutii video complete (software & hardware) cat si pe produse independente (camere video, 

inregistratoare video, encodere, etc).  

 

Key features: 

- management al utilizatorilor la nivel de sistem; 

- vizualizare atat imagini in timp real, cat si inregistrate; 

- suporta camere, recordere si statii de operare, oriunde in reteaua IP;  

- utilizeaza tehnologii de redundanta si fail-over;  

- functii de matrice virtuala;  

- integrare NVR / DVR-uri Bosch;  

- harti de locatie cu zoom si pictograme pentru zonele de interes;  

- grafic orar multi-camere;  

- intrarile virtuale permit integrarea cu alte sisteme;  

- actualizarea automata a software-ului client - operator; 
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- vedere generala cu imagini live, redare de imagini  inregistrate si harti. 

 

Principalele componente ale platformei de achizitie si management date video Bosch sunt: 

 
Nr. crt. Denumire produs Tip licentiere/echipament 

1 Bosch Video Management System Software v3 
Licentiere la nivel de server central 
(Enterprise) 

2 Bosch Recording Station 8.9 Software 
Licentiere la nivel echipament de achizitie 
date video  

3 IVA 5.50 Intelligent Video Analysis Licentiere la nivel canal video 
4 Bosch Video Client Licentiere la nivel de statie client 

 
Site: 
http://ro.boschsecurity.com/ro/ro_product/produse/video_24/videosoftware_21/videosoftware_21_17#s
ection_10165005579 
 

Drawbacks: 

- Orientare ca strategie de promovare orientata majoritar catre industrie, preturile sunt 

ridicate si destul de inaccesibile consumatorului uzual.  

- Sistem inchis dpdv al integrarii cu alte sisteme (3rd party), access dificil la SDK.   

 
 
 

Pelco  

 

Din 2007, Pelco a devenit parte a grupului Schneider Electric, specialist global in 

managementul energiei si securitatii, devenind in timp scurt cel mai cautat furnizor in industria de 

securitate video. Astazi, Pelco are aproximativ 2.300 de angajati in intreaga lume, cu distribuitori 

in 130 de tari. 

Key features: 

- suporta pana la 64 de camere IP pe inregistratorul tip NVR; 

- ONVIF Compliant;  

- capabile de inregistrare audio de la camerele IP Pelco; 

- sprijina Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) - autentificare in domeniu 

Microsoft; 

- administrare la distanta, monitorizare si management de date video si audio; 
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- utilitar pentru optimizarea arhivelor video; 

- metode avansate de cautare in baza de date video; 

- update automat software;  

- rapoarte intuitive HTML / PDF. 
 

Principalele componente ale platformei de achizitie si management date video Pelco sunt: 

Nr. 

crt. 

Denumire produs Tip licentiere/echipament 

1 Digital Sentry Neetwork 

VMS 

Licentiere la nivel de server central 

(Enterprise) 

2 Video Recorders DX Licentiere la nivel echipament de achizitie 

date video 

3 Pelco Video Analytics 

packages 

Licentiere la nivel pachete de algoritmi 

4 Client Monitorinig 

Application 

Licentiere la nivel de statie client 

Site: https://www.pelco.com/         

       

Drawbacks: 

- Costuri ridicate ale echipamentelor (camerelor video, encodere, matrici video).  

- Sistem inchis dpdv al integrarii cu alte sisteme (3rd party), access dificil la SDK (tendinta 

spre standardizare a protocoalelor de comunicatie, e.g., ONVIF). 

 

 

 
             

Milestone      

 
 

Milestone a fost infiintata in anul 1998 ca o companie de dezvoltare software, cu scopul de 

oferi platforme de dispecerizare video prin gestionarea si distribuirea de date digitale video, 
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indiferent de timp sau locatie. Cu sediul central in Danemarca, Milestone este printre liderii 

mondiali ce furnizeaza platforme software de management video IP. Software-ul este usor de 

folosit, fiabil, dovedit in mai mult de 10.000 de instalari in intreaga lume. 

Incepand cu 2014 Canon preia Milestone si sunt de asteptat schimbari viitoare in strategia 

de dezvoltare si promovare a produsului. 

Key features: 

- Suporta un numar mare de camere IP (integrate la nivel de setari); 

- Suporta un numar mare de encodere  

- Interfata prietenoasa si "ergonomica" 

- Sistem usor de scalat (adaugarea de servere de stocare) 

- Suporta un numar mare de sistem 3rd party 

 

Principalele componente ale platformei de achizitie si management date video Milestone sunt: 

 

Nr crt Denumire produs Tip licentiere/echipament 

1 XProtect Management 

Application 

Licentiere la nivel de server central 

2 XProtect Add-ons Licentiere la nivel echipament de achizitie date 

video 

3 Milestone Smart Client Licentiere la nivel de statie client 

Site: http://www.milestonesys.com/ 

 

Drawbacks 

- Lipsa echipamente hardware proprietare; e unul dintre cei mai mari integratori de 

echipamente 3rd party (echip. NVR, encodere, camere IP). 

- Lipsa algoritmi proprietari video analytics;  

                                                                                                    

Axis 
 

 

Axis este lider de piata in echipamente video de retea (camere IP si sisteme de achizitie) si 

o forta mojora de promovare si trecere de la supravegherea bazata pe echipamente analogice la 

http://www.milestonesys.com/


Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

27 

 

echipamente video digitale. Axis are mai mult de 1.000 de angajati in 40 de 

locatii din intreaga lume si colaboreaza cu parteneri care acopera 179 de tari.  

In 2015 Canon preia Axis, dupa o alta preluare majora in 2014 – platforma software 

Milestone. 

Key features: 

- vizionarea simultana si inregistrarea video in direct de la mai multe camere; 

- moduri de inregistrare: continuu, programate, de alarma si de detectare, de miscare; 

- mai multe functii de cautare pentru evenimente inregistrate; 

- accesul de la distanta prin intermediul unui browser Web, software-ul client, chiar PDA; 

- controlul PTZ si camere de tip dome; 

- functii de actiuni la alarma (sunet de alarma, ferestre pop-up sau e-mail). 

 

Principalele componente ale platformei de achizitie si management date video Axis sunt: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs Tip licentiere/echipament 

1 AXIS Camera Station Licentiere la nivel de server central 

2 AXIS Video Analitics Licentiere la nivel pachete de algoritmi 

3 Client Monitorinig Application Licentiere la nivel de statie client 

Site: http://www.axis.com/ro/en/ 

             

 Drawbacks 

- Fiind un producator orientat catre productia de echipamente de achizitie date video (cu 

precadere camere video), nu e foarte dezvoltata partea software (e.g., platforma de tip 

VMS)    

Axxon  

Axxon este un dezvoltator de software care combina managementul de securitate fizica cu 

cel de supraveghere video inteligenta. Peste 250 de specialisti cu inalta calificare lucreaza la Axxon, 

iar compania are peste 20 de birouri in toata lumea, cu mai mult de 2000 de proiecte de securitate 

si de supraveghere video in peste 65 de tari.  
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Key features: 

- tool-uri automate de descoperire camere IP in retea; 

- inregistrarea video tampon pre-eveniment; 

- inregistrare simultana a arhivei si supraveghere in timp real; 

- redarea sincron de imagini video inregistrate de catre mai multe camere; 

- redare rapida, cu/sau slow-motion, inainte sau inapoi; 

- arhiva de navigare prin evenimente recunoscute de analiza video sau etichetate de 

operatori; 

- intrari/iesiri digitale; 

- multi-nivel de utilizator drepturi; 

- suport display touch-screen; 

- capacitatea de a folosi fluxuri diferite de la un aparat de inregistrare si afisare; 

- sistem eficient de gestionare fisiere stocare arhiva video. 

 

Principalele componente ale platformei de achizitie si management date video Axxon sunt: 

 

Nr. crt. Denumire produs Tip licentiere/echipament 

1 Axxon Intellect Enterprise Licentiere la nivel de server central 

2 Video capture cards Licentiere la nivel de placa captura 

3 Axxon Video Analytics packages Licentiere la nivel pachete de 

algoritmi 

4 Client Monitorinig Application Licentiere la nivel de statie client 

 

            

Competitori pe piata din Romania 
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In momentul de fata pe piata din Romania principalii actori sunt integratori sau instalatori, 

acestia folosind, in principal, produse si componente software si hardware furnizate de vendori 

externi, pe baza acestora construindu-se solutia finala. 

Legat de existenta unor dezvoltatori si/sau producatori de produse video proprietare 

singurele directii de care stim sunt platforme integrate – Video Management Software, bazate pe 

subsisteme 3rd party (a se vedea solutia CAVI de la GTS Romania). Avantajul in aceasta abordare 

este legat de faptul ca „managementul” datelor ramane in grija sistemelor 3rd party iar solutia in 

asamblu este controlata de „palaria” VMS. 

 

  

Tendinte generale 

 

 monitorizare centralizata, atat video (CCTV) cat si restul subsistemelor de securitate (efractie, 

control access, etc) – GUI unitar 

 unificare monitorizare si operare sisteme de securitate cu sisteme operationale/de proces 

(de ex. GUI unitar si unificare Central Management Software cu SCADA) 

 Video Analytics tinde sa devina „sensor” sau sursa de date pentru aplicatia de monitorizare 

centralizata (tendinta sa nu se opereze in GUI dedicat VA) 

 Cloud: se promoveaza de catre diferite Vendori sau Integratori insa comercial nu se bucura 

(inca) de succes – mai ales solutiile care au si componenta Video 

 Smart City, Secure Societies, etc – concepte si tendinte care includ componenta Video 

 

 

 

 

3.4. ANALIZA CONCURENTEI 

 

Companii 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

30 

 

PRODUCATORI 

PREZENTA 

INTERNATIONALA PREZENTA NATIONALA MODULE 

Probitas EMEA 
da (vanzare si 

distributie proprie) 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone 

Honeywell EMEA, ASIA, USA 

da (prin intermediul SIS 

International, SIEL 

Invest si Swat Force) 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control 

DVTel (ioimage) 
EMEA, ASIA, USA, 

AUSTRALIA 

da (integratori, dar si 

distribuite proprie) 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 

Mate EMEA nu 
tripwire, loitering, sterile 

zone, acces control 

Indigovision EMEA, ASIA, USA Da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone,  obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte 

ADVANTECH EMEA, ASIA, USA da 

Object Tracking & 

Analysis, 

People/Vehicle Counting, 

Vehicle Wrong Direction, 

Virtual Fence, Loitering, 

Lost/Left Object, POS 

System, ATM Solutions 

AGENTvi EMEA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone,  obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte 

Elbit Systems EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 
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indepartare obiecte, face 

recognition 

Surbiton EMEA nu 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 

ICx Technologies EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone,  obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte 

Lenel Systems 

International 
EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone,  obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte 

Linear (IEI) EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 

Magal S3 EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 

Milestone Systems 
EMEA, ASIA, USA, 

AUSTRALIA 
da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 
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SureWiew EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control 

Vidient Systems EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 

HTS EMEA, ASIA, USA da 
tripwire, acces control, 

face recognition 

Vigilant Video EMEA, ASIA, USA da 

tripwire, loitering, 

counting people, sterile 

zone, acces control, 

obiecte/bagaje 

nesupravegheate, 

indepartare obiecte, face 

recognition 

Promelit EMEA da 
tripwire, acces control, 

face recognition 

 

 

3.5 ANALIZA PRET 

• Pretul produsului va fi definit in functie de costul de productie si marja  

• Pretul va fi prezentat per pachet si per canal video 

• Se va realiza un pret partajat: un pret de baza si un pret pentru echipamentele conexe 

• Pretul va fi stabilit in functie de concurenta 

• Pretul va fi competitiv, mai scazut decat pretul marilor companii straine, deoarece este un 

produs romanesc, iar produsele romanesti au inca o reputatie mai scazuta decat cele 

provenite din strainatate.  

• Pentru a impulsiona vanzarile, se vor realiza campanii in care KIntelliVision va fi grupat cu 
un alt produs de supraveghere care este cunoscut in piata. Astfel, fie se va oferi o reducere, 
fie se va oferi gratuit in cazul unor comenzi mai mari.  
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4. STRATEGIA 
 

Pozitionare:  

Produs inovator, care ofera siguranta, controlul afacerii si suport decizional pentru diferite 

structuri de securitate, inclusiv autoritati. 

 

Misiune:  

Satisfacerea nevoii beneficiarului, indiferent de natura acestuia si de cerintele specifice: 

de la cerintele specifice companiilor de a detine in permanenta controlul asupra afacerii 

pana la cerinte de tipul Infrastrucura Critica sau Autoritati – unde cerintele sunt legate de 

identificarea informatiilor de interes dintr-un volum foarte mare de date. 

 

Valori:  

Siguranta, Precizie, Profesionalism 

 

 

4.1 Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Produs inovator Produs aflat in etapa de lansare, fiind 

foarte putin cunoscut 
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Produs complex Cost ridicat, datorita produselor aditionale 

ce trebuie achizitionate (infrastructura 

hardware de procesare) 

Aplicatii in diverse domenii Lipsa unei culturi de marketing si de 

vanzari si a unei cercetari si abordari 

sistematice ale pietei (in domeniul CCTV) 

Competenta si experienta 

ridicata a grupului UTI in aria 

de securitate video  

Necesitatea integrarii cu produse.sisteme 

3rd party 

Capacitate de a dezvolta un 

produs adaptat cerintelor si 

nevoilor pietei din Romania 

 

Accesul la fonduri R&D 

nationale sau UE 

 

Produs usor de implementat in 

sistemente TVCI 

 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Cresterea nevoii de securitate in contextual 

crizei si a scaderii nivelului de trai 

Imaginea UTI in cadrul pietei 

ca integrator (mai ales prin 

participarea la licitatii) 

Cresterea numarului de spatii aglomerate 

(mall-uri, magine retail, etc.)  

Produsul este fabricat in 

Romania, iar perceptia asupra 

produselor straine este mult 

mai favorabila 

Extinderea companiei la nivel international Piata este instabila, fiind la 

inceput 

Inclinarea catre consumul de tehnologie 

avansata a companiilor care deja detin 

sisteme de securitate 

Numar redus de potentiali 

clienti 
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Atacarea pietelor emergente din imediata 

vecinatate a Romaniei: Bulgaria, Moldova, 

Serbia, Polonia, Ungaria, etc. 

Vanzarea se realizeaza b2b 

Posibilitatea atacarii pietelor in care 

compania UTI este prezenta 

Jucatorii globali, existenti in 

Romania 

Cresterea convergentei sistemelor de 

supraveghere si a retelelor de tip IP 

Buget restrans pentru 

reinnoirea sistemelor de 

securitate 

Definirea notiunilor de Infrastrucura Critica 

si cerinte minimale de securitate pentru 

activele ce se incadreaza la aceasta 

categorie  

Deciziile unor companii 

multinationale pot fi luate la 

nivel international 

Cresterea volumului de date si, implicit, a 

necesitatii utilizarii unor 

instrumente/module software smart pentru 

identificarea informatiilor de interes 

Perceputa ca fiind o 

tehnologie a viitorului 

 

 

4.2 STRATEGII VANZARE 

4.2.1 Abordarea pietei  

Vanzarea produsului KIntelliVision se va realiza prin: 

- Vanzarea directa – se face de catre agentii de vanzari din cadrul companiei; 

- Prin canale de distributie. 

- Distributia nationala se va realiza direct (producator – consumator), precum si indirect 

(producator – intermediat - consumator) 

- Se vor viza si companiile de securitate, distribuitorii 

- Utilizarea in cadrul proiectelor implementate de companie 

- Se vor putea realiza cereri de oferta prin intermediul site-ului. 
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Un alt aspect deosebit de important este legat de abordarea clientilor care folosesc deja 

unul din produsele UTI, incepand cu cei care folosesc gama de produse CCTV unde se poate usor 

implementa un proiect pilot astfel incat Beneficiarul sa identifice usor beneficiile cu care vine 

solutia de procesare automata inteligenta a datelor video. 

 

 

4.2.2 COMUNICARE DE MARKETING 

Obiective: 

• Informarea potentialilor clienti asupra beneficiilor produsului Video Analytics si cresterea 

vanzarilor  

• Informarea mediului de business asupra tehnologiei utilizate si a beneficiilor acestora : 

siguranta si securitate 

• Determinarea furnizorilor de servicii de securitate sa doreasca sa vanda tehnologia Video 

Analytics, prin sesiuni informative, sampling, aplicatii practice 

• Comunicarea de marketing se va baza pe componenta de PR , dar si pe marketing direct 

• Campaniile se vor adresa in special persoanelor juridice , companii care sunt potentiali 

clienti, dar si catre publicul larg 

 

PR de produs 

 Elaborarea si trimiterea de materiale pentru promovarea produsului.  Materialele se vor 

axa pe componenta tehnica a produsului, pe beneficiile si noutatea acestuia.  

Actiuni: 

• Crearea si difuzarea de materiale pentru promovarea produsului si pentru sublinierea 

noutatii acestuia si a avantajelor. 

• Emisiuni vizate: stirile de seara, Saptamana financiara, Saptamana de stiri(Antena 3), 

Newsroom (Realitatea TV) 
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PR de persoana 

      Elaborarea si trimiterea de materiale pentru promovarea unuia dintre memberii echipei care 

au conceput produsul.  

Publicatii vizate :  

- De business : ex. Adevarul Romania Libera, EVZ, Capital, Business Magazin, Jurnalul 

National, ZF, Mediafax, ziare.com, Wall-street.ro, hotnews.ro, 9am.ro 

- De nisa: Revista Piata, Revista Magazin Progresiv, Revista Vitrina. Fiecare articol va sublinia 

beneficiile produsului in functie de industrie. Macheta de presa va contine un mesaj adaptat 

industriei. Se vor publica, in numere succesive : interviu pre eveniment + macheta 

eveniment, articol, studii aplicate + insert cd cu demonstratii. 

- De tehnologie: Revista Market Watch 

Actiuni: 

- Realizarea de interviuri si dezbateri de catre o persoana care a fost implicata in dezvoltarea 

produsului.  

- Emisiuni vizate: invitat in cadrul Observator (stiri Antena 1),  Saptamana financiara, 

Saptamana de stiri(Antena 3), Deschide lumea (Realitatea TV); Economia in 2011, Market 

Briefing (Money Channel) 

- Fiecare emisiune vor contine si un reportaj / prezentare video / demonstratie a utilitatilor 

produsului.  

 

 

 

 
PR de companie 

• Crearea si difuzarea de materiale pentru promovarea companiei UTI, care este prima 

companie romaneasca ce a dezvoltat un asemenea produs.  

• Emisiuni vizate: stirile de seara 

Stirile si subiectele de dezbatere vor evidentia: 
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• Avantajele produsului, subliniate pe fiecare industrie 

• Beneficiile persoanelor care interactioneaza cu compania ce are instalat un astfel de sistem 

(siguranta si securitate) 

• Avantajele tehnologiei din punct de vedere social (ex. calamnitati) 

• UTI – prima firma romaneasca ce produce un astfel de sistem 

• Material pentru stirile TV : demonstratii, stiri despre numarul de furturi din magazine, 

alarme false in aeroporturi + urmate de interviuri / opinia specialistului 

• Fiecare contract semnat cu o unitate mai dezvoltata (ex. Aeroportul Otopeni, reteaua 

Carrefour)   

• Demonstratii, stiri despre numarul de furturi din magazine, alarme false in aeroporturi, 

etc.Acestea vor fi urmate de interviuri / opinia specialistului 

 
 

Eveniment realizat pentru presa: 

Descriere: Se va realiza un eveniment de prezentare a produsului dedicat presei, se vor realiza 

demonstratii, se vor explica beneficii si importanta acestuia pentru viitor securitatii si tehnologiei.  

Invitati: ziaristi de business, ziaristi de tehnologie, ziaristi de social 

Public tinta: Ziare si televiziuni 

Obiectiv: Generarea de articole, interviuri si viitoare materiale video 

 

Evenimente realizate pentru fiecare industrie vizata – “roundtables”: 

Descriere: Se vor realiza o serie de evenimente restranse, pentru fiecare industrie, se vor explica 

beneficiile si importanta produsului pentru industria in cauza.  

Invitati: CEO, persoane de decizie din companiile importante ale industriei vizate 

Public tinta: Marile companii din industriile vizate, marile magazine 

Obiectiv: Generarea de vanzari 

 

Participare in cadrul unor evenimente de business si tehnologie: 
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Descriere: Participarea in cadrul unor evenimente care reunesc liderii din industriile vizate si se va 

tine o prezentare a produsului.  

Public tinta: Marile companii din industrie, magazine, autoritati  

Obiectiv: Generarea de awarness si vanzari 

 

Realizarea de sesiuni de training pentru distribuitori: 

Descriere: Realizarea frecventa a unor sesiuni de training si motivare a distribuitorilor. Acestia vor 

primi frecvent materiale privind produsele si vor beneficia de discount-uri si pachete speciale, vor 

primi frecvent produse in teste. De asemenea, celor ce instaleaza alte produse de supraveghere 

UTI, li se va oferi gratuit sistemul de Video Analytics.  

Public tinta: Companiile de securitate ce vor distribui produsul 

Obiectiv: Generarea de vanzari 

 

Direct Marketing 

• Descriere: Transmiterea catre o baza de date predefinita a unor materiale de prezentare si 

sustinerea unor prezentari / seminarii in cadrul companiilor pentru promovarea produsului, 

care sa starneasca interesul persoanelor de decizie.  

• Public tinta: Persoanele de decizie din companiile vizate, presa 

• Obiective: impulsionarea vanzarilor 

 

Sampling 

• Descriere: Acordarea de perioade gratuite de utilizare catre potentialii clienti, nr. 1 din 

fiecare industrie: mall-uri, hoteluri, casinouri, muzee, aeroporturi. Ulterior, se vor realiza 

stiri televizate si se vor redacta materiale de presa, care sa includa si interviu tip testimonial 

al persoanei de decizie din compania client. 

•    Obiectiv: Cresterea anzarilor prin impulsionarea altor potentiali clienti din industria 

respectiva, cresterea awarness-ului prin generarea de materiale de presa 

 

Online 
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a. Sectiune pe site-ul UTI, dedicata produsului Video Analytics 

Descriere:  

• Sectiunea va contine informatii tehnice, testimoniale si demonstratii video, precum si toate 

aparitiile in presa 

• Sectiunea se va evidentia de restul  

b. Social Media 

Descriere :  

• Canale abordate: LinkedIN, YouTube 

• Implicarea in cadrul grupurilor de discutii din domeniile potentialilor clienti - LinkedIN 

• Interactionarea cu persoanele de decizie - LinkedIN  

• Postarea de prezentari video si demonstratii ale produsului – YouTube (sau Facebook). 

c. E-mail marketing 

Descriere:  

• Transmiterea de newsletter-e catre clienti si catre potentiali clienti 

d.     Bannere in cadrul site-urilor de business 

e. Forumuri de specialitate sau dedicate fiecarei industrii 

Descriere: Generarea de discutii si crearea de interactivitate in jurul produsului 

 

5. MANAGEMENT 
 

STRUCTURA DE MANAGEMENT A AFACERII 

 

Aceasta afacere va fi organizata intr-o structura de tip Bussines Unit in cadrul UTI, 

avand urmatoarea componenta: 

 

 

 

 

Administrator BU 

Dragos 

VANZARI 

x 

Director / PRODUCT MANAGER 
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6 FINANCIAR 
 

Planul financiar urmareste analiza:  

 Indicatorilor financiari principali.  

 Break-Even Analysis.  

 Previziunea Profit and Loss.  

 Previziunea Cash Flow.  

 Indicatori de rentabilitate 
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ANEXA 3 

 
 

 

 

 

 

 

Specificatie tehnica de realizare 

Activitate  IV.3 Proiectarea prototipurilor KScouterDVR si KScouterNVR si elaborarea 

documentatiei tehnice de realizare a acestora. 
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Glosar termeni 
 

  

DVR Digital Video Recorder – Sistem de ingistrare video folosind surse 

analogice.  

NVR Network Video Recorder - Sistem de ingistrare video folosind surse 

video de tip IP. 

LPR License Plate Recognition - Sistem de detectie si analiza placuta de 

inmatriculare auto. 

HVR Hybrid Video Recorder - Sistem de ingistrare video folosind surse 

analogice si de tip IP. 

PCNN  Phase Coupled Neural Network – Motor de detectie si segmentare 

placuta de inmatriculare auto bazat pe retele neuronale artificiale.  

CPU Central Processing Unit – reprezinta unitatea  principala de procesare a 

unui calculator.  

PC Personal Computer – sistem de calcul modern, construit pe arhitectura 

Intel.  

PIF Punere in Functiune – activitate ce urmeaza activitatilor de instalare a 

unor echipamente, prin care o echipa specializata verifica si confirma 

buna instalare si supervizeaza „pornirea” solutiei. 

DB DataBase – baza da date. 

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe 

ethernet si internet.  

CIF Tip de rezolutie imagine (CIF – 352  x 288 pixeli; 2CIF – 704 x 288 

pixeli; 4CIF – 704 x 576 pixeli). 

LAN Local Area Network 

POS Point of Sale 

FPS Frame Per Seconds – Numarul de imagini achizitionate/rulate pe 

secunda.  

DIVX Codec video de tip diferential. 

MJPEG Codec video ce presupune cuantificarea surselor video in imagini. 

H.264 Cea mai avansata tehnologie de codare/decodare video la momentul 

actual. 
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1. Introducere 
 

1.1 Contextul si scopul documentului 

Acest raport isi propune proiectarea prototipurilor KScouterDVR si KScouterNVR si elaboraraea 

documentatiei tehnice de realizare a acestora, realizate in cadrul proiectului de C&D SCOUTER.  Totodata 

sunt definite si principalele notiuni pentru trasarea termenilor si a strategiei urmarite pe care se bazeaza 

aceste activitati.  

1.2 Activitatea de proiectare  reprezinta o strategie creativă pentru realizarea unor sarcini fizice 

(masurabile) în scopul satisfacerii unei necesităţi reale. In cadrul acestui proiect se vor proiecta o serie de 

produse rezultate in urma proiectului SCOUTER. 

1.3 Scopul proiectării reprezinta satisfacerea unor specificaţii funcţionale date, e.g., limitări impuse de 

mediu, cerinţe de performanţă – timp, spaţiu, putere, cost etc. şi structură – stil, claritate etc., restricţii 

impuse de procesul de proiectare însuşi. 

 

Figură 1. Reprezentarea sistemică a conceptului de proiectare 

 

Produsul nou este un produs care prezintă elemente calitative, tehnice sau comerciale noi faţă de 

produsele aflate pe piaţă, pentru a satisface mai bine cerinţele diferenţiate ale cumpărătorilor. Gradul de 

noutate al unui produs poate fi definit prin relaţia următoare1: 

𝐺𝑛 = (1 −
𝑛𝑓𝑖

𝑛𝑣𝑟
)(1 −

𝑝𝑖
𝑝𝑡
) 

                                                           
1 Chicajanu Mihaela, Proiectarea produselor noi, Univ. din Petrosani, 2013. 

Procesul 

de 

proiectare 

Specificatii, Cerinte, 

Constrangeri 

Descrierea tehnica a 

sistemelor  
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unde: 

 
 nfi - este numărul probabil de ani cât se va produce produsul şi se va oferi pe piaţă; 

 nvr  - este numărul probabil de ani cât produsul se va putea vinde rentabil pe piaţă; 

pi  - numărul de producători importanţi aflaţi în competiţie; 

pt  - numărul total de producători aflaţi în competiţie. 

Folosind urmatoarele estimari: nfi = 10, nvr  = 8, pi  = 3, pt  = 5, ecuatia de mai sus devine: 

𝐺𝑛 = (1 −
9

10
)(1 −

3

5
)  = (1-1.25) (1 - 0.8) = 0.9 * 0.4 = 0.36  

Produsele vechi, nerentabile, sunt caracterizate de grade de noutate mai mici decât zero. Din punct de 

vedere economic rezultă că ciclul de viaţă al unui produs este de fapt un ciclu de rentabilitate. 

Astfel, este necesară succesiunea generaţiilor de produse, deoarece, la evoluţia normală o generaţie a 

produsului parcurge toate etapele ciclului de viaţă, astfel ca în acel ciclu să se asigure eficacitatea şi 

eficienţa produsului. 

1.4 Componentele produsului  
 
Reprezintă ansamblul elementelor care declanşează cererea şi care înglobează pe lângă forma materială 
şi întreaga ambianţă ce îl înconjoară. Această ambianţă este alcătuită dintr-o gamă largă de elemente 
corporale şi acorporale. Componentele ce definesc un produs în accepţiunea de marketing se pot grupa 
astfel: 

 Componente corporale cuprind toate caracteristicile fizice ce definesc produsul şi ambalajul său. 
În principal, aceste componente se referă la dimensiunile produsului, formă, culoare, rezistenţă, 
greutate etc.; 

 Componente necorporale, care cuprind elementele ce nu au un suport material mijlocit, ele fiind 
reprezentate prin numele firmei, marca de fabricaţie, instrucţiunile de utilizare, preţ de vânzare, 
licenţa de fabricaţie, termenele de garanţie; 

 Comunicaţiile referitoare la produs cuprind ansamblul informaţiilor transmise de producător sau 
de distribuitor cumpărătorului potenţial; 

 Imaginea produsului semnifică o sinteză a reprezentărilor mintale de natură cognitivă, afectivă, 
socială sau personală a produsului în rândul cumpărătorilor. 

 

2. Modele ale procesului de proiectare ale prototipurilor 
 

Procesul de proiectare a prototipurilor KscouterDVR si KscouterNVR, realizate in cadrul proiectului 
SCOUTER se bazează pe câteva metode de abordare combinate:  
 

2.1 Proiectare centrată spre utilizator  
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Are ca scop optimizarea interfaţei de utilizator (produsul). Aceasta se referă la adaptarea produsului la 
cerinţele utilizatorului, în loc de obligativitatea schimbării modului de lucru al utilizatorului, pentru a putea 
adapta la folosirea noului produs sau sistem. 
Aceast model ţine cont de: 

 Necesităţile 

 Dorinţele 

 Restricţiile la nivelul utilizatorului. 
Proiectarea centrata spre utilizator este caracterizata ca un model cu nivele multiple (multi-stage), la care 
proiectanţii analizează şi prevăd cum utilizatorul este capabil să utilizaze produsul, dar şi testează 
valabilitatea presupunerilor referitoare la comportamentul utilizatorilor în cazul testărilor în condiţii reale. 
 

2.2 Modelul “Dublu diamant” al proiectarii prototipurilor 
 
Are la bază “filosofia prin care există întodeauna mai multe metode prin care se poate realiza acelasi 
lucru”. Modelul a fost creat ca o metodă grafică simplă pentru descrierea procesului de proiectare. Acesta 
cuprinde patru faze distincte: 

 Discover (Descoperă); Acesta se bazează pe o idee, rezultată prin identificarea unei 
necesităţi a utilizatorului. Aceasta include: 

- Cercetarea de piaţă; 
- Investigaţii privind utilizatorul; 
- Informaţii manageriale; 
- Echipa de cercetare- proiectare 

 Define (Defineşte); Etapa de definire se referă la: 
- Dezvoltarea proiectului; 
- Managementul proiectului. 

 Develop (Dezvoltă); Etapa se referă la dezvoltarea şi testarea produsului în cadrul 
companiei. 

2.3 Metode utilizate în culegerea informaţiilor pentru proiectarea prototipurilor 

KScouterDVR si KscouterNVR 

Principalele metode de culegera informaţiilor necesare procesului proiectare in cadrul proiectului 
SCOUTER le reprezinta - metoda Focus Group – grupului ţintă si  metoda Usability testing (User testing)-
Testarea utilizatorului.   

 

2.3.1 Metoda Focus groups  
 
Un focus group reprezintă un grup de 3-5 participanţi care dezbat un şir de subiecte, conduşi de un 
moderator/manager/team-leader cu mare experienţă. Participanţii sunt de obicei reprezentativi pentru 
tipul aplicaţiei. 
 
Exemplu: In cazul proiectării unui sistem de supraveghere video grupul ţintă este 
format din utilizatori (operatori). Grupul ţintă produce informaţii despre domeniul de studiu sau produse 
similare.Datele obţinute de la acestia sunt date nestatistice. Acestea se folosesc ca date de intrare. 
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2.3.2 Metoda Usability testing (User testing)-Testarea utilizatorului. 
 
Metoda se bazează pe masurarea capacităţii utilizatorului de a folosi nestingherit un produs de o anumită 
formă şi complexitate. Măsuratorile se realizează pe persoane cărora li se cere să utilizeze produsul în 
anumite condiţii, inregistrandu-se orice dificultate pe care utilizatorul o intampină. Datele obţinute pot fi 
date statistice sau nestatistice. Acestea se folosesc ca date de Intrare. 
 

 

 

2.4 Metode de dezvoltarea creativităţii şi inovare 

Înnoirea rapidă a produselor impune prezenţa actului creator ca o caracteristică puternică a economiei 
moderne. Procesul inovaţional se generalizează mai ales în economiile puternice şi se extinde în toate 
domeniile vieţii sociale. Sunt câteva faze obligatorii ale procesului inovaţional:  

 emiterea de idei noi, de soluţii noi; 

 acceptarea aplicării ideilor noi; 

 aplicarea în practică a noilor idei. 
 

2.4.1 Asaltul de idei (brainstorming) 
 

Este o tehnică de creativitate de grup creată pentru a genera un numar mare de idei, pentru rezolvarea 
unei probleme. Regulile de bază ale brainstorming-ului sunt următoarele: 

 Focalizarea pe cantitate. Regula se referă la generarea unui număr cat mai mare de idei 
care măresc probabilitatea de a găsi intre ele idea care rezolvă problema; 

 Fără critică. In cadrul unui grup brainstorming nu se acceptă critica. Oricare participant 
trebuie să focalizeze asupra dezvoltării sau completării acesteia. Prin eliminarea noţiunii 
de critică se crează o atmosferă in care fiecare participant are posibilitatea să imagineze 
idei neobisnuite. 

 Orice idee este binevenită. Ideile neobisnuite sunt binevenite. In cadrul unei liste de idei 
ideile neobisnuite sunt binevenite. Aceste pot deschide noi direcţii de gandire sau 
cercetare, sau analiza produsului dintr-o altă perspectivă. 

 Combină şi imbunătăţeste ideile. Printr-un process de asociere, ideile considerate bune 
formează noi idei care la randul lor pot genera idei noi. 

 Se intervine numai cand iţi vine randul. Fiecare participant poate să aiba o singură 
intervenţie odată, dupa care isi asteaptă randul fără să perturbe intervenţiile celorlalţi 
participanţi; 

 Focalizarea asupra problemei definite. Ideile trebuie să fie in legătură cu tema enunţată; 
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3. Arhitectura KScouterDVR si KScouterNVR si plasarea lor in functie de 

restul prototipurilor KScouter (LPR, SRV).  

Kscouter SRV

 KScouter DVR

KScouter NVR

Aplicatie 
Client Video 

Aplicatie  
web-

browser

Aplicatie
SmartPhone 

Kscouter LPR

Achizitie Video

Compresie 
Video

Stocare/Cautare DB

Protocol Com 
Camere IP

Aplicatie 3rd Party 

Redare Video

Management 
Surse Date

Stocare/Cautare DB

Decizii 
Automate

Camere IP

Protocol Com

Algoritmi 
Analiza

Protocol Com

Protocol Com

Protocol Com

Protocol Com

Alte Surse Video / Procesare Video

Protocol Com

Protocol 
Procesare 
Distribuita

Algoritmi 
Analiza

 

Figură 2. „Poza de ansamblu” sistem SCOUTER. Topologie Sistem Kscouter DVR si KScouter NVR (verde).  

 

Sistemele KScouterDVR si KScouterNVR sunt sisteme foarte asemanatoare ca mod de functionare, 

principala lor diferenta fiind sursele video utilizate. KScouter DVR foloseste ca surse camere video de tip 

analogic si un sisteme de operare bazat pe Windows iar KScouter NVR foloseste surse video de tip IP si 

poate rula atat pe un sistem de operare de tip Linux cat si Windows.  

 Principalele functii dezvotalte in cadrul proiectului SCOUTER sunt la nivel de protocol de 
comunicare, acestea fiind realizate pentru a permite comunicatia cu sistemul de analiza video, 
mai precis pentru a oferi date video ce urmeaza a fi procesate (de sistemul KScouterSRV).  

 
KScouterDVR (Digital Video Recorder) este echipamentul ce permite achiziţia de date video analogice. 

Pentru integrarea în sistemul SCOUTER au fost necesare activităţi de dezvoltare precum: 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 
cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 

- implementare protocol de comunicaţie (control/ semnalizare stări/ date video) cu Apilcaţia 
Centrală (KScouterSRV). 

- implementare plăci de captură video de la diferiţi producători/parteneri; 
- implementare algoritmi compresie şi funcții specifice de ultimă generaţie; 

 

KScouterNVR (Network Video Recorder) – echipament ce permite achiziția de date video 

provenite de la camere IP. În general, fiecare producător de camere IP dispune de un protocol proprietar 

de conectare şi trasmitere date video. În acest sens au fost necesare dezvoltări pentru: 

- integrare protocoale comunicaţie cu camere IP, diverşi producători (ONVIF); 
- implementare algoritmi compresie şi funcții specifice de ultimă generaţie; 
- implementare protocol comunicaţie (control/semnalizare/video) cu Aplicaţia Centrală 

(KScouterSRV); 
- funcţii redundanţă video. 

 

KScouterSRV (KIntelliVision) reprezintă punctul de concetrare şi decizionare al platformei SCOUTER. 

Principalele capabilităţi dezvoltate sunt reprezentate de: 

- interconectare cu toate subsistemele periferice, corelarea datelor primite şi management 
centralizat al acestora; 

- interconectare cu device-uri “client”; 
- implementare funcţii specifice de procesare date local; 
- implementare funcţii specifice de dispecerizare centralizată – management surse video, 

monitorizare funcţionalitate în parametri normali ai sistemului, management alarme, securizare 
drepturi operator, customizare interfaţă grafică 

- dezvoltare funcţii şi algoritmi de procesare video, luarea de decizii automate pe baza rezultatelor; 
 

KScouterSRV ca aplicaţie de procesare date video (analiză date video) reprezintă un echipament 

(server) ce permite analiza automată a datelor provenite de la sursele video (DVR, NVR, direct camera IP) 

şi generarea unui eveniment (ex. avertizare operator ) la îndeplinirea unor condiţii. Analiza datelor video 

este disponibilă fie în timp real, fie în modul căutare (post-eveniment). Pentru integrarea în sistemul 

SCOUTER au presupus activităţi de dezvoltare, precum integrare şi implementare algoritmi şi funcţii 

analiză video (traversare linie, intrare/ieşire din zonă, recunoaştere facială, etc.). 

KScouterLPR 

KscouterLPR reprezinta echipament ce perminte achizitia de date video de la surse analogice sau IP 

cu scopul de a extrage placuta de inmatriculare auto si salvarea ei intr-o baza de date. Pe baza unor politici 

predefinite permite functii de comanda a unor echipamente de contro-access cum ar fi barierele auto la 

intrarea/iesirea dintr-o parcare auto. In cadrul proiectului SCOUTER s-au realizat activitati de dezvoltare a 

unui noi „engine” de segmentare si extragere a placutei de inmatriculare auto, bazata pe retele neuronale 

de tip PCNN.  
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Figură 3. Topologie KScouterDVR si interactiunea cu alte echipamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 4. Topologie KScouterNVR si interactiunea cu alte echipamente. 
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4. Specificatii tehnice KScouterDVR si KScouterNVR 
 

In urmatoarele subcapitole sunt trasate specificatiile de realizare a prototiopurilor KscouterDVR si 

KScouterNVR.  

4.1 Specificatii proiectare prototip KScouterDVR 
 

KScouterDVR este un înregistrator video digital „Digital Video Recorder” - (DVR) destinat monitorizării a 

cel mult 16 camere video pe o staţie şi până la 256 camere în reţea. Înregistrarea are loc conform unei 

programări în timp dedicată fiecărei camere. Pe fiecare cameră se poate seta rata de înregistrare în funcţie 

de importanţa şi evenimentele apărute: detecţia de mişcare, eveniment datorat utilizatorului, unui 

semnal primit de la senzorii conectaţi la sistem, modul alarmă, pierdere de semnal (imagini anterioare 

pierderii semnalului). Redarea imaginilor înregistrate (playback) se poate face atât local (de pe statia pe 

care acestea sunt stocate) cât şi la distanţă (remote) de pe o altă staţie aflată în reţea. Pentru urmarirea 

evenimentelor este posibil play back-ul sincron pe cel mult 4 camere video (sincronizarea automată în 

timp a imaginilor redate). De asemenea este posibilă vizualizarea în timp real a camerelor aflate pe alte 

staţii din reţea. Imaginile înregistrate pot fi salvate în format „.avi” precum şi imagini statice, acestea din 

urmă putând fi tipărite. Înregistratoarele video digitale „Digital Video Recorder” - (DVR)  reprezintă soluţii 

tehnologice moderne destinate supravegherii şi înregistrării video - digitale, capacitatea de memorare şi 

prelucrare a datelor, asigurând posibilitatea de a crea baze de date exploatabile comod în timp, folosind 

criterii conform dorinţei utilizatorului. Sistemele au capabilitatea de a fi interconectate prin reţele de tip 

„Ethernet”, asigurându-se astfel posibilitatea creării unor complexe de echipamente capabile să 

îndeplinească sarcini complicate. Posibilitatea de a extinde dotarea tehnică a echipamentelor prin up-

grade-uri fie la plăcile de bază, fie la capacităţile de memorare, asigură menţinerea echipamentelor “la zi” 

pentru perioade mari de timp. 

 

4.1.1 KScouterDVR ca sistem de înregistrare digitală 
 

Cel mai simplu mod de utilizare al DVR-ului îl constituie folosirea sa pe post de înregistrator continuu al 

imaginilor care sunt preluate cu camere de luat vederi, precum şi a situaţiei senzorilor. Exemplele sunt 

numeroase: coada de persoane care aşteaptă la o casă, persoanele sau vehiculele care intra sau ies dintr-

un obiectiv, o parcare, holurile aeroporturilor, bănci, gări, şcoli, situaţia de fapt dintr-un obiectiv important 

sau în care nu este posibila folosirea personalului uman, etc. În acest caz, sistemul înregistrează imagine 

cu imagine tot ceea ce se întamplă şi este captat de camerele sale, conform modului în care a fost 

programat. Imaginile sunt arhivate şi pot fi exploatate mai târziu pentru clarificarea unor situaţii 

neaşteptate, pentru analiza detaliată a conţinutului imaginilor – cum ar fi depistarea fiecărei persoane sau 

vehicul care a fost înregistrat, pentru statistici în cazul analizelor de trafic . 
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4.1.2 KScouterDVR ca sistem de supraveghere 

 

KScouterDVR poate depăşi uşor simplul rol de înregistrator de imagini. Camerele video pot fi controlate 

de operator, în sensul orientării lor, a focalizării, a măririi imaginii, etc. În acest mod, operatorul poate 

practic urmări interactiv o situaţie în desfăşurare, depăşind modul static al aplicaţiilor de tip înregistrare 

pură. Camera poate fi deplasată, folosind sistemul de actuatori al DVR - ului, urmărind astfel îndeaproape 

o situaţie în desfăşurare.Un exemplu tipic îl poate constitui urmărirea unui suspect într-o zonă de interes. 

O altă situaţie poate fi constituită de manevrele şi deplasările personalului în zone sensibile: centrale 

nucleare, tezaure bancare, zone cu grad înalt de periculozitate, etc. Încălcările flagrante ale regulilor de 

circulaţie pot fi nu numai înregistrate, dar operatorul poate urmări, manevrând camera, vehiculul, poate 

obţine detalii despre tipul maşinii, numărul de înmatriculare, persoanele din vehicul, etc. Astfel, sistemul 

devine un însoţitor care urmăreşte şi supravegheaza practic evenimentele de interes. În plus, totul este 

memorat digital, permiţând recuperări uşoare ale datelor. 

 

4.1.3 KScouterDVR ca sistem de alarmă 
 

KScouterDVR poate deveni un sistem ideal de alarmă, în timp real. Pentru fiecare imagine culeasă 

de camere se pot defini 20 regiuni de interes, în care, dacă apare cea mai mică modificare a 

imaginii, inclusiv a culorilor, se consideră situaţie de alarmă semnalizată de DVR. Pe lângă 

aceasta, DVR-ul are şi posibilitatea de a supraveghea un număr de senzori, alarmând în cazurile 

în care aceştia se modifică. Astfel, pot fi sesizaţi senzori de efracţie, cum ar fi: bariere luminoase, 

senzori de prezenţă în infraroşu, senzori magnetici de deschidere/închidere a uşilor sau 

ferestrelor, senzori de spargere a geamurilor, senzori de vibraţii, senzori de fum sau foc. Această 

capabilitate completează gama de servicii pe care le oferă DVR-ul, crescându-i utilitatea. 

 

4.1.4 KScouterDVR ca sistem complex interactiv  
 

Folosind posibilităţile oferite de DVR, precum şi capacitatea sa de a putea fi integrat în reţele de date, 

utilizatorii îşi pot crea adevarate sisteme complexe, alaturând, de exemplu, aşa numite cutii de 

automatizare.  

Astfel se pot realiza centrale de supraveghere şi control nu numai pentru domeniul pazei şi protecţiei, dar 

şi pentru conducerea proceselor industriale complexe. O aplicaţie tipică ar putea fi reprezentată de 

controlul şi conducerea semi-automată a unei linii de fabricaţie, a activităţilor dintr-un depou sau dintr-o 

gară, etc. O altă aplicaţie ar putea fi constituită de organizarea integrată a unui sistem de control al 

accesului, în care ar lucra în tandem înregistrarea şi supravegherea video cu senzori, tastaturi pentru 

acces, cititoare de carduri, etc. 

Pentru creşterea calităţii înregistrării, s-au promovat camerele color cu caracteristici tehnice înalte, iar 

înregistrarea imaginilor video se face cu un sistem performant de înregistrare  pe hard disk. Imaginile 

înregistrate pe hard disk se pot salva pe diferiţi suporţi cum ar fi: CD inscriptibil, hard disk extern. Avantajul 
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acestor suporţi constă în calitatea înregistrarii de înaltă fidelitate şi posibilităţi de arhivare a unui volum 

mare de imagini. Capacitatea de înregistrare a imaginilor este direct proporţională cu capacitatea hard 

disk-urilor care intra în componenta sistemului video. 

Sistemul de înregistrare video pe hard disk conferă posibilitatea utilizatorului să primească informaţii 

video de la alte sisteme video cu înregistrare pe hard disk amplasate în alte puncte de interes. Aceasta 

presupune înzestrarea fiecarui punct de interes cu un sistem de înregistrare video pe hard disk, iar 

sistemele vor fi interconectate. Cu cheltuieli minime se pot obţine informaţii video în timp real de la 

fiecare punct de interes. Sistemele montate în diferite puncte de interes ale beneficiarului vor fi echipate 

cu placă de reţea de mare viteză de acelaşi fel, pentru a realiza compatibilitatea între domeniile de 

transmitere a imaginilor video de tip LAN de reţea dintre punctele de interes. 

 

4.1.5 KScouterDVR ca sursa video pentru KScouterSRV (KintelliVision) 
 

Principalele functionalitati dezvoltate in cadrul proiectului de C&D SCOUTER le reprezinta modulele de 

comunicatie speciale cu aplicatia centrala de procesare video (KSCouterSRV, denumita mai departe 

KIntelliVision). In general KScouterDVR si KScouterNVR sunt considerate surse video (analogice si IP) 

pentru aplicatia KintelliVision). Aceata din urma preia fluxurile video si aplica o serie de algoritmi de 

analiza si intoarce rezultatele obtinute catre operator. 

 

4.2 Specificatii proiectare prototip KScouterNVR 
 

KScouterNVR este un înregistrator video în rețea „Network Video Recorder” - (NVR) destinat monitorizării 

a cel mult 32 camere video IP pe o stație și până la 512 camere în reţea. Înregistrarea are loc conform unei 

programări în timp, dedicată fiecărei camere. Pe fiecare cameră se poate seta rata de înregistrare în 

funcţie de importanţa şi evenimentele apărute: detecţia de mişcare, eveniment datorat utilizatorului, unui 

semnal primit de la senzorii conectaţi la sistem, modul alarmă, pierdere de semnal (imagini anterioare 

pierderii semnalului). Redarea imaginilor înregistrate (playback) se poate face atât local (de pe statia pe 

care acestea sunt stocate) cât şi la distanţă (remote) de pe o altă staţie aflată în reţea. Pentru urmarirea 

evenimentelor este posibil play back-ul sincron pe cel mult 4 camere video IP (sincronizarea automată în 

timp a imaginilor redate). De asemenea este posibilă vizualizarea în timp real a camerelor aflate pe alte 

staţii din reţea. Imaginile înregistrate pot fi salvate în format „.avi” precum şi imagini statice, acestea din 

urmă putând fi tipărite. Înregistratoarele video în rețea „Network Video Recorder” - (NVR)  reprezintă 

soluţii tehnologice moderne destinate supravegherii şi înregistrării video IP, capacitatea de memorare şi 

prelucrare a datelor, asigurând posibilitatea de a crea baze de date exploatabile comod în timp, folosind 

criterii conform dorinţei utilizatorului. Sistemele au capabilitatea de a fi interconectate prin reţele de tip 

„Ethernet”, asigurându-se astfel posibilitatea creării unor complexe de echipamente capabile să 

îndeplinească sarcini complicate. Posibilitatea de a extinde dotarea tehnică a echipamentelor prin up-

grade-uri fie la plăcile de bază, fie la capacităţile de memorare, asigură menţinerea echipamentelor “la zi” 

pentru perioade mari de timp. 
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4.2.1 KScouterNVR ca sistem de supraveghere 
 

KScouterNVR poate depăşi uşor simplul rol de înregistrator de imagini. Camerele video IP pot fi controlate 

de operator, în sensul orientării lor, a focalizării, a mărimii imaginii, etc. În acest mod, operatorul poate 

practic urmări interactiv o situaţie în desfăşurare, depăşind modul static al aplicaţiilor de tip înregistrare 

pură. Camera poate fi deplasată, folosind sistemul de actuatori al NVR - ului, urmărind astfel îndeaproape 

o situaţie în desfăşurare. Un exemplu tipic îl poate constitui urmărirea unui suspect într-o zonă de interes. 

O altă situaţie poate fi constituită de manevrele şi deplasările personalului în zone sensibile: centrale 

nucleare, tezaure bancare, zone cu grad înalt de periculozitate, etc. Încălcările flagrante ale regulilor de 

circulaţie pot fi nu numai înregistrate, dar operatorul poate urmări, manevrând camera, vehiculul, poate 

obţine detalii despre tipul maşinii, numărul de înmatriculare, persoanele din vehicul, etc. Astfel, sistemul 

devine un însoţitor care urmăreşte şi supravegheaza practic evenimentele de interes. În plus, totul este 

memorat digital, permiţând recuperări uşoare ale datelor. 

 

4.2.2 KScouterNVR ca sistem de alarmă  
 

KScouterNVR poate deveni un sistem ideal de alarmă, în timp real. Pentru fiecare imagine culeasă 

de camere se pot defini 20 regiuni de interes, în care, dacă apare cea mai mică modificare a 

imaginii, inclusiv a culorilor, se consideră situaţie de alarmă semnalizată de NVR. Pe lângă 

aceasta, NVR-ul are şi posibilitatea de a supraveghea un număr de senzori, alarmând în cazurile 

în care aceştia se modifică. Astfel, pot fi sesizaţi senzori de efracţie, cum ar fi: bariere luminoase, 

senzori de prezenţă în infraroşu, senzori magnetici de deschidere/închidere a uşilor sau 

ferestrelor, senzori de spargere a geamurilor, senzori de vibraţii, senzori de fum sau foc. Această 

capabilitate completează gama de servicii pe care le oferă NVR-ul, crescându-i utilitatea. 

 

4.2.3 KScouterNVR ca sistem complex interactiv 
 

Folosind posibilităţile oferite de NVR, precum şi capacitatea sa de a putea fi integrat în reţele de date, 

utilizatorii îşi pot crea adevarate sisteme complexe, alaturând, de exemplu, aşa numite cutii de 

automatizare. Bazate pe configuraţii simple de PC, asemenea cutii de automatizare permit aplicaţii din 

cele mai diferite. Astfel se pot alătura capabilităţile de „vedere” şi „memorare” ale NVR-ului cu cele de 

acţionari logice complexe, local sau la distanţă. Fiecare din cele două sisteme preia o parte a sarcinilor de 

efectuat, realizând o interacţiune eficientă.  

 

Astfel se pot realiza centrale de supraveghere şi control nu numai pentru domeniul pazei şi protecţiei, dar 

şi pentru conducerea proceselor industriale complexe. O aplicaţie tipică ar putea fi reprezentată de 

controlul şi conducerea semi-automată a unei linii de fabricaţie, a activităţilor dintr-un depou sau dintr-o 

gară, etc. O altă aplicaţie ar putea fi constituită de organizarea integrată a unui sistem de control al 

accesului, în care ar lucra în tandem înregistrarea şi supravegherea video IP cu senzori, tastaturi pentru 

acces, cititoare de carduri, etc. 
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Pentru creşterea calităţii înregistrării, s-au promovat camerele IP color cu caracteristici tehnice înalte, iar 

înregistrarea imaginilor video se face cu un sistem performant de înregistrare pe hard disk. Imaginile 

înregistrate pe hard disk se pot salva pe diferiţi suporţi cum ar fi: CD inscriptibil, hard disk extern. Avantajul 

acestor suporţi constă în calitatea înregistrarii de înaltă fidelitate şi posibilităţi de arhivare a unui volum 

mare de imagini. Capacitatea de înregistrare a imaginilor este direct proporţională cu capacitatea hard 

disk-urilor care intra în componenta sistemului video. Sistemul de înregistrare video pe hard disk conferă 

posibilitatea utilizatorului să primească informaţii video de la alte sisteme video cu înregistrare pe hard 

disk amplasate în alte puncte de interes. Aceasta presupune înzestrarea fiecarui punct de interes cu un 

sistem de înregistrare video pe hard disk, iar sistemele vor fi interconectate. Cu cheltuieli minime se pot 

obţine informaţii video în timp real de la fiecare punct de interes. Sistemele montate în diferite puncte de 

interes ale beneficiarului vor fi echipate cu placă de reţea de mare viteză de acelaşi fel, pentru a realiza 

compatibilitatea între domeniile de transmitere a imaginilor video de tip LAN de reţea dintre punctele de 

interes. 

 

4.1.4 KScouterNVR ca sursa video pentru KScouterSRV (KintelliVision) 
 

Principalele functionalitati dezvoltate in cadrul proiectului de C&D SCOUTER le reprezinta modulele de 

comunicatie speciale cu aplicatia centrala de procesare video (KSCouterSRV, denumita mai departe 

KIntelliVision). In general KScouterDVR si KScouterNVR sunt considerate surse video (analogice si IP) 

pentru aplicatia KintelliVision). Aceata din urma preia fluxurile video si aplica o serie de algoritmi de 

analiza si intoarce rezultatele obtinute catre operator. 

 

4.3 Specificatii Video sisteme KScouterDVR si KScouterNVR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 5. Caracterisitici tehnice video KScouterDVR si KScouterNVR 
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4.3 Specificatii sistem de operare sisteme KScouterDVR si KScouterNVR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 6. Specificatii sistem operare KScouterDVR si KScouterNVR 

 

 

5. Functii elemetare (minimale) de indeplinit KScouterDVR si 

KScouterNVR  
 

In urmatoarele sunt trasate principalele functii indeplinite de catre prototipurile KScouterDVR si 

KScouterNVR.  

1. Vizualizare imagini live; Furnizare la distanta imagini live;  
2. Achizitie date audio si video; Furnizare la distanta imagini inregistrate; 
3. Cautare rapida baze date; Playback 4 canale simultan (back/forward); 
4. Exportare video/snapshoot; Backup baze de date; 
5. Functii de procesare: Schimbare codare; Modificare rezolutie;  
6. Detectie Miscare pe fiecare camera; 
7. Configurare program inregistrare pe fiecare camera in parte independent. 
8. Setare independenta codec pe fiecare canal; 
9. Alarma pierdere semnal video; 
10. Intrari/ Iesiri digitale. 

6. Functii avansate de indeplinit KScouterDVR si KScouterNVR  
 

In urmatoarele sunt trasate functii avansate ce trebuie indeplinite de catre prototipurile 

KScouterDVR si KScouterNVR.  
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11. Scalabilitate – ofera posibilitatea combinarii unui numar mare de camere (IP si analogice) 
intr-un singur sistem unificat; Permite expandarea sistemului in functie de necesitatile 
clientului. Permite marirea capacitatii mediului de stocare fara a altera baza de date 
existenta sau a modifica programul de inregistrare.   

12. Fiabilitate ridicata – inregistrare continuua 24/7/365 (99,9% on);  
13. Adaptabilitate– ofera usurinta si flexibilitate in integrarea cu alte aplicatii 
14. Arhitectura hardware “la zi” - atat d.p.d.v. al componentelor PC cat si al O.S. 
15. Posibilitate configurare sistem hardware KScouterDVR conform nevoi – de la sisteme 

“home use” pana la “enterprise”. 
16. Posibilitate de codare pentru streaming-ul video live la distanta diferit fata de datele 

inregistrate. (ex. Live la distanta: mjpeg, Date inregistrate: divx). 
17. Posibilitate de setare fps date inregistrate diferita fata de fps date furnizate in retea.  
18. Integritate – Permite securizarea accesului la sistemul de inregistrare cat si inregistrarea 

continuua a tuturor evenimentelor determinate de utilizatori ( login-logout, modificare 
setari, restartare statie etc). 

19. Disponibilitatea datelor – Stocarea bazelor de date in smart array-uri (RAID),  garanteaza 
o recuperare completa a datelor in caz de defectare a unui disc de stocare ( 2 discuri RAID 
6). 

20. Tool pt. vizualizarea dimensiunilor frame-urilor inregistrate (foarte util in determinarea 
programului de inregistrare pe camera); 

21. Usurinta la instalarea/reinstalarea softului pe statia de inregistrare, nefiind necesare alte 
softuri aditionale. Posibilitate salvare fisier configurare. Usurinta in efectuarea setarilor 
initiale;  

22. Functie watchdog cu posibilitate de restartare automata in caz de detectie inactivitate 
statie; Restartare programata.  

23. Posibilitate de a adaugare monitor secundar (foarte util in cazul KScouterNVR cu 32 
camere video IP ); 

24. Interfata grafica prietenoasa si usor de folosit. 
 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 
cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 

ANEXA 4 

 
 

 

 

 

 

 

Specificatie tehnica de realizare 

Activitate  IV.4 Proiectarea prototipurilor KScouterSRV si elaborarea documentatiei tehnice de 

realizare a acestuia. 
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Glosar termeni 
 

  

HW Hardware – Platforma fizica si tehnologica pe care ruleaza o aplicatie 

software.  

VA Video Analytics – Tehnologie de analiza si procesare video specializata 

pe baza de date video de tip supraveghere stradala.  

DVR Digital Video Recorder – Sistem de ingistrare video folosind surse 

analogice.  

NVR Network Video Recorder - Sistem de ingistrare video folosind surse 

video de tip IP. 

LPR License Plate Recognition - Sistem de detectie si analiza placuta de 

inmatriculare auto. 

HVR Hybrid Video Recorder - Sistem de ingistrare video folosind surse 

analogice si de tip IP. 

PCNN  Phase Coupled Neural Network – Motor de detectie si segmentare 

placuta de inmatriculare auto bazat pe retele neuronale artificiale.  

CPU Central Processing Unit – reprezinta unitatea  principala de procesare a 

unui calculator.  

PC Personal Computer – sistem de calcul modern, construit pe arhitectura 

Intel.  

DB DataBase – baza da date. 

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe 

ethernet si internet.  

CIF Tip de rezolutie imagine (CIF – 352  x 288 pixeli; 2CIF – 704 x 288 

pixeli; 4CIF – 704 x 576 pixeli). 

LAN Local Area Network 

POS Point of Sale 

FPS Frame Per Seconds – Numarul de imagini achizitionate/rulate pe 

secunda.  

DIVX Codec video de tip diferential. 

MJPEG Codec video ce presupune cuantificarea surselor video in imagini. 

H.264 Cea mai avansata tehnologie de codare/decodare video la momentul 

actual. 
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1. Introducere 
 

1.1 Contextul si scopul documentului 

Acest raport isi propune proiectarea prototipurilor KScouterSRV si elaboraraea documentatiei tehnice de 

realizare a acestuia, realizat in cadrul proiectului de C&D SCOUTER.  Totodata sunt definite si principalele 

notiuni pentru trasarea termenilor de specialitate si a strategiei urmarite pe care se bazeaza aceste 

activitati.  

1.2 Activitatea de proiectare  reprezinta o strategie creativă pentru realizarea unor sarcini fizice 

(masurabile) în scopul satisfacerii unei necesităţi reale. In cadrul acestui proiect se vor proiecta o serie de 

produse rezultate in urma proiectului SCOUTER. 

1.3 Scopul proiectării reprezinta satisfacerea unor specificaţii funcţionale date, e.g., limitări impuse de 

mediu, cerinţe de performanţă – timp, spaţiu, putere, cost etc. şi structură – stil, claritate etc., restricţii 

impuse de procesul de proiectare însuşi. 

 

Figură 1. Reprezentarea sistemică a conceptului de proiectare 

 

Produsul nou este un produs care prezintă elemente calitative, tehnice sau comerciale noi faţă de 

produsele aflate pe piaţă, pentru a satisface mai bine cerinţele diferenţiate ale cumpărătorilor. Gradul de 

noutate al unui produs poate fi definit prin relaţia următoare1: 

𝐺𝑛 = (1 −
𝑛𝑓𝑖

𝑛𝑣𝑟
)(1 −

𝑝𝑖
𝑝𝑡
) 

unde: 

 
 nfi - este numărul probabil de ani cât se va produce produsul şi se va oferi pe piaţă; 

 nvr  - este numărul probabil de ani cât produsul se va putea vinde rentabil pe piaţă; 

                                                           
1 Chicajanu Mihaela, Proiectarea produselor noi, Univ. din Petrosani, 2013. 

Procesul 

de 

proiectare 

Specificatii, Cerinte, 

Constrangeri 

Descrierea tehnica a 

sistemelor  
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pi  - numărul de producători importanţi aflaţi în competiţie; 

pt  - numărul total de producători aflaţi în competiţie. 

Folosind urmatoarele estimari: nfi = 10, nvr  = 8, pi  = 3, pt  = 5, ecuatia de mai sus devine: 

𝐺𝑛 = (1 −
9

10
)(1 −

3

5
)  = (1-1.25) (1 - 0.8) = 0.9 * 0.4 = 0.36  

Produsele vechi, nerentabile, sunt caracterizate de grade de noutate mai mici decât zero. Din punct de 

vedere economic rezultă că ciclul de viaţă al unui produs este de fapt un ciclu de rentabilitate. 

Astfel, este necesară succesiunea generaţiilor de produse, deoarece, la evoluţia normală o generaţie a 

produsului parcurge toate etapele ciclului de viaţă, astfel ca în acel ciclu să se asigure eficacitatea şi 

eficienţa produsului. 

1.4 Componentele produsului  
 
Reprezintă ansamblul elementelor care declanşează cererea şi care înglobează pe lângă forma materială 
şi întreaga ambianţă ce îl înconjoară. Această ambianţă este alcătuită dintr-o gamă largă de elemente 
corporale şi acorporale. Componentele ce definesc un produs în accepţiunea de marketing se pot grupa 
astfel: 

 Componente corporale cuprind toate caracteristicile fizice ce definesc produsul şi ambalajul său. 
În principal, aceste componente se referă la dimensiunile produsului, formă, culoare, rezistenţă, 
greutate etc.; 

 Componente necorporale, care cuprind elementele ce nu au un suport material mijlocit, ele fiind 
reprezentate prin numele firmei, marca de fabricaţie, instrucţiunile de utilizare, preţ de vânzare, 
licenţa de fabricaţie, termenele de garanţie; 

 Comunicaţiile referitoare la produs cuprind ansamblul informaţiilor transmise de producător sau 
de distribuitor cumpărătorului potenţial; 

 Imaginea produsului semnifică o sinteză a reprezentărilor mintale de natură cognitivă, afectivă, 
socială sau personală a produsului în rândul cumpărătorilor. 

 

2. Modele ale procesului de proiectare ale prototipurilor 
 

Procesul de proiectare a prototipurilor KscouterDVR si KscouterNVR, realizate in cadrul proiectului 
SCOUTER se bazează pe câteva metode de abordare combinate:  
 

2.1 Proiectare centrată spre utilizator  
 
Are ca scop optimizarea interfaţei de utilizator (produsul). Aceasta se referă la adaptarea produsului la 
cerinţele utilizatorului, în loc de obligativitatea schimbării modului de lucru al utilizatorului, pentru a putea 
adapta la folosirea noului produs sau sistem. 
Aceast model ţine cont de: 

 Necesităţile 

 Dorinţele 

 Restricţiile la nivelul utilizatorului. 
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Proiectarea centrata spre utilizator este caracterizata ca un model cu nivele multiple (multi-stage), la care 
proiectanţii analizează şi prevăd cum utilizatorul este capabil să utilizaze produsul, dar şi testează 
valabilitatea presupunerilor referitoare la comportamentul utilizatorilor în cazul testărilor în condiţii reale. 
 

2.2 Modelul “Dublu diamant” al proiectarii prototipurilor 
 
Are la bază “filosofia prin care există întodeauna mai multe metode prin care se poate realiza acelasi 
lucru”. Modelul a fost creat ca o metodă grafică simplă pentru descrierea procesului de proiectare. Acesta 
cuprinde patru faze distincte: 

 Discover (Descoperă); Acesta se bazează pe o idee, rezultată prin identificarea unei 
necesităţi a utilizatorului. Aceasta include: 

- Cercetarea de piaţă; 
- Investigaţii privind utilizatorul; 
- Informaţii manageriale; 
- Echipa de cercetare- proiectare 

 Define (Defineşte); Etapa de definire se referă la: 
- Dezvoltarea proiectului; 
- Managementul proiectului. 

 Develop (Dezvoltă); Etapa se referă la dezvoltarea şi testarea produsului în cadrul 
companiei. 

2.3 Metode utilizate în culegerea informaţiilor pentru proiectarea prototipurilor 

KScouterSRV 

Principalele metode de culegera informaţiilor necesare procesului proiectare in cadrul proiectului 
SCOUTER le reprezinta - metoda Focus Group – grupului ţintă si  metoda Usability testing (User testing)-
Testarea utilizatorului.   

 

2.3.1 Metoda Focus groups  
 
Un focus group reprezintă un grup de 3-5 participanţi care dezbat un şir de subiecte, conduşi de un 
moderator/manager/team-leader cu mare experienţă. Participanţii sunt de obicei reprezentativi pentru 
tipul aplicaţiei. 
 
Exemplu: In cazul proiectării unui sistem de supraveghere video grupul ţintă este 
format din utilizatori (operatori). Grupul ţintă produce informaţii despre domeniul de studiu sau produse 
similare.Datele obţinute de la acestia sunt date nestatistice. Acestea se folosesc ca date de intrare. 
 

2.3.2 Metoda Usability testing (User testing)-Testarea utilizatorului. 
 
Metoda se bazează pe masurarea capacităţii utilizatorului de a folosi nestingherit un produs de o anumită 
formă şi complexitate. Măsuratorile se realizează pe persoane cărora li se cere să utilizeze produsul în 
anumite condiţii, inregistrandu-se orice dificultate pe care utilizatorul o intampină. Datele obţinute pot fi 
date statistice sau nestatistice. Acestea se folosesc ca date de Intrare. 
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2.4 Metode de dezvoltarea creativităţii şi inovare 

Înnoirea rapidă a produselor impune prezenţa actului creator ca o caracteristică puternică a economiei 
moderne. Procesul inovaţional se generalizează mai ales în economiile puternice şi se extinde în toate 
domeniile vieţii sociale. Sunt câteva faze obligatorii ale procesului inovaţional:  

 emiterea de idei noi, de soluţii noi; 

 acceptarea aplicării ideilor noi; 

 aplicarea în practică a noilor idei. 
 

2.4.1 Asaltul de idei (brainstorming) 
 

Este o tehnică de creativitate de grup creată pentru a genera un numar mare de idei, pentru rezolvarea 
unei probleme. Regulile de bază ale brainstorming-ului sunt următoarele: 

 Focalizarea pe cantitate. Regula se referă la generarea unui număr cat mai mare de idei 
care măresc probabilitatea de a găsi intre ele idea care rezolvă problema; 

 Fără critică. In cadrul unui grup brainstorming nu se acceptă critica. Oricare participant 
trebuie să focalizeze asupra dezvoltării sau completării acesteia. Prin eliminarea noţiunii 
de critică se crează o atmosferă in care fiecare participant are posibilitatea să imagineze 
idei neobisnuite. 

 Orice idee este binevenită. Ideile neobisnuite sunt binevenite. In cadrul unei liste de idei 
ideile neobisnuite sunt binevenite. Aceste pot deschide noi direcţii de gandire sau 
cercetare, sau analiza produsului dintr-o altă perspectivă. 

 Combină şi imbunătăţeste ideile. Printr-un process de asociere, ideile considerate bune 
formează noi idei care la randul lor pot genera idei noi. 

 Se intervine numai cand iţi vine randul. Fiecare participant poate să aiba o singură 
intervenţie odată, dupa care isi asteaptă randul fără să perturbe intervenţiile celorlalţi 
participanţi; 

 Focalizarea asupra problemei definite. Ideile trebuie să fie in legătură cu tema enunţată; 
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3. Arhitectura KScouterSRV si plasarea in functie de restul prototipurilor 

KScouter (LPR, DVR si NVR).  

KscouterSRV 
(KIntelliVision)

 KScouter DVR

KScouter NVR

Aplicatie 
Client Video 

Aplicatie  
web-

browser

Aplicatie
SmartPhone 

Kscouter LPR

Achizitie Video

Compresie 
Video

Stocare/Cautare DB

Protocol Com 
Camere IP

Aplicatie 3rd Party 

Redare Video

Management 
Surse Date

Stocare/Cautare DB

Decizii 
Automate

Camere IP

Protocol Com

Algoritmi 
Analiza

Protocol Com

Protocol Com

Protocol Com

Protocol Com

Alte Surse Video / Procesare Video

Protocol Com

Protocol 
Procesare 
Distribuita

Algoritmi 
Analiza

 

Figură 2. „Poza de ansamblu” sistem SCOUTER. Arhitectura sistem KscouterSRV (verde).  

 

KScouterSRV (botezat mai departe KIntelliVision) reprezintă punctul de concetrare şi decizionare al 

platformei SCOUTER. Principalele capabilităţi dezvoltate sunt reprezentate de: 

- interconectare cu toate subsistemele periferice, corelarea datelor primite şi management 
centralizat al acestora; 

- interconectare cu device-uri “client”; 
- implementare funcţii specifice de procesare date local; 
- implementare funcţii specifice de dispecerizare centralizată – management surse video, 

monitorizare funcţionalitate în parametri normali ai sistemului, management alarme, securizare 
drepturi operator, customizare interfaţă grafică 

- dezvoltare funcţii şi algoritmi de procesare video, luarea de decizii automate pe baza rezultatelor; 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 
cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 

KScouterSRV ca aplicaţie de procesare date video (analiză date video) reprezintă un echipament 

(server) ce permite analiza automată a datelor provenite de la sursele video (KScouterDVR, KScouterNVR, 

direct camera IP) şi generarea unui eveniment (ex. avertizare operator ) la îndeplinirea unor condiţii. 

Analiza datelor video este disponibilă fie în timp real, fie în modul căutare (post-eveniment). Integrarea în 

sistemul SCOUTER au presupus activităţi de dezvoltare, precum integrare şi implementare algoritmi şi 

funcţii analiză video (traversare linie, intrare/ieşire din zonă, etc.). 

Sistemele KScouterDVR si KScouterNVR sunt sisteme foarte asemanatoare ca mod de functionare, 

principala lor diferenta fiind sursele video utilizate. KScouter DVR foloseste ca surse camere video de tip 

analogic si un sisteme de operare bazat pe Windows iar KScouter NVR foloseste surse video de tip IP si 

poate rula atat pe un sistem de operare de tip Linux cat si Windows.  

In cazul KScouterDVR si KScouterNVR principalele functii dezvotalte in cadrul proiectului SCOUTER sunt la nivel 

de protocol de comunicare, acestea fiind realizate pentru a permite comunicatia cu sistemul de analiza video, 

mai precis pentru a oferi date video ce urmeaza a fi procesate (de sistemul KScouterSRV).  

KscouterLPR reprezinta un sistem ce perminte achizitia de date video de la surse analogice sau IP cu scopul 

de a extrage placuta de inmatriculare auto si salvarea ei intr-o baza de date. Pe baza unor politici 

predefinite permite functii de comanda a unor echipamente de contro-access cum ar fi barierele auto la 

intrarea/iesirea dintr-o parcare auto. In cadrul proiectului SCOUTER s-au realizat activitati de dezvoltare a 

unui noi „engine” de segmentare si extragere a placutei de inmatriculare auto, bazata pe retele neuronale 

de tip PCNN.  

Mai jos este trasata topologia sistemului KScouterSRV (KIntelliVision) si iteractiunea lui cu alte sisteme 

(KScouterDVR si KScouterNVR).  

 

Figură 3. Topologie KScouterSRV si interactiunea cu alte echipamente. 

KScouterDV

R 
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R 
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4. Specificatii tehnice KScouterSRV 
 

4.1 Caracteristici tehnice modul Analiza Video  

 
 In functie de caracteristicile HW, permite procesarea unui numar cuprins intre 1-4 

algoritmi per canal video.  

 Posibilitate setare independenta algoritm VA pe fiecare canal video (max. 9) 

 Posibilitate rulare mai multi algoritmi pe un singur canal video. 

 Inregistrare date asociate eveniment : ID, Stampa timp, Categorie eveniment ( traversare 
line, zona sterila), Amplasare zona, Status ( de verificat, fals) 

 Posilitate cautare rapida in baza de date, functie de : 
o Locatie echipament DVR 
o Categorie eveniment 
o Data si timp 
o Status 

 Exportare video/snapshoot; Backup baze de date; 

 Integrare usoara cu alte tipuri de sisteme de securitate. 

 
Modul Video Analytics: Persoane – Zona Sterila  

 

 Instrument de alarmare la detectia unei persoane intr-o zona de securitate. Algoritmul perminte 

definirea unei zone virtuale si setarea unor conditii de functionare. Astfel, alarmarea are loc sau: 

A. la intrare in zona  
B. in interiorul zonei 
C. la iesire din zona 
 

Algoritmul permite combinarea atributelor. 

Aplicatii: Infrastructura critica (ex. zona gard, delimitare perimetre cu risc ridicat) 

Facilitati: 

• Alarmare rapida operator 
• Inregistrare eveniment 
• Furnizare date la distanta 

 

Modul Video Analytics: Persoane – Traversare Linie 

A B C 
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     Algoritm ce permite contorizarea persoanelor ce “traverseaza” o linie virtuala, cu posibilitatea 

detectarii sensului de deplasare. Parametrii pentru setarea proprietatilor liniei virtuale includ : 

A. Intrare de sus 

B. Intrare din dreapta 

C. Intrare de jos 

D. Intrare din stanga 

 

Algoritmul permite combinarea parametrilo de sus. 

Algoritmul permite definirea unui gabarit minim si maxim intre care se va face detectia si alarmarea. 

Aplicatii: infrastructura critica (intrari/iesiri, gard virtual de securitate) 

      Facilitati: 

o Alarmare rapida operator; 

o Inregistrare eveniment; 

o Furnizare date la distanta 

 

4.2 Specificatii prototip KScouterSRV (KintelliVision) 
 

o Posibilitate upgrade inregistrator video cu modulul de analiza video.  

o Centralizarea tuturor sistemelor de video analytics intr-un dispecerat cu ajutorul softului client.  

o Eliminarea infrastructurii necesare de montare a senzorilor in teren (cabluri, conectica, 

alimentare etc.) cat si a senzorilor propriu-zisi. 

o Adaptabilitate– ofera usurinta si flexibilitate in integrarea cu alte aplicatii. 

 
Modulul de analiza video dezvoltat in cadrul proiectului SCOUTER pentru prototipul KScouterSRV 

(KIntelliVision) faciliteaza sporirea functionalitatii sistemului de supraveghere si inregistrare video 

prin adaugarea de instrumente noi ce permit : detectie persoana in zona sterila si detective 

traversare linie virtuala, excluzand multitudinea de evenimente nedefinite si eficientizand astfel 

modul de dispecerizare al zonelor de interes. 

 

A 

 

C 

D                               B 
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Figură 4. Specificatie flux de informatie KSscouterSRV 

 
In Figura 5, algoritmii KScouterSRV este bazat pe cativa pasi pentru procesarea fluxurilor video : 

Achizitia imaginilor, Selectia algoritmilor si selectia gabaritului (a tipului de obiecte, Persoane, 

Vehicule, Bagaje). 

 
Principalele module Kintellivision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 5. Principalele module Kintellivision 
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4.3 Specificatii sistem de operare sisteme KScouterSRV 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 4. Specificatii sistem operare KScouterDVR si KScouterNVR 

Sistem de operare: 

 

 Windows XP Professional SP3 (x86 and x64 bits) 

 Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate (x86 and x64 bits) 

 Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate (x86 and x64 bits) 

 Linux (nu e compabitil cu librariile indienilor) 
 

4.4 Dimensiuni Carcasa 
 

 Tower /Rack-Mountable (1U, 2U): 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5  Specificatii Hardware 
 

 CPU: Intel Core 2 Duo, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel Xenon (x86/x64) 

 RAM: minim 4BG 

 Mediu Stocare: SSD/ HDD (1TB - 8TB, RAID: 0,1, 10, 5, 50, 6), Storage extern (DAS, NAS) pana la 64TB 

 MB: Intel Desktop/Server Boards 

 VGA:  support minim DirectX8 (ATI/NVIDIA chipsets) 

 LAN: 100/1000Mbps 
 

Unit Dimension (W x H x D) 

1U 19" x 1.75" x 17.7" 
19" x 1.75" x 19.7" 
19" x 1.75" x 21.5" 

2U 19" x 3.5" x 17.7" 
19" x 3.5" x 20.9" 
19" x 3.5" x 24" 
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4.5 Specificatii Baze de date suportate 
 

 SQL Server Compact Edition (minim v4) 

 SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 
 
Miscellaneous (altele necesare pentru functionarea optima): 
 

 Pentru WinXP: Windows Imagining Components (WIC) 

 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86/x64) 
 

5. Functii de indeplinit KScouterSRV 
 

In urmatoarele sunt trasate principalele functii indeplinite de catre prototipurile KScouterSRV 

(KintelliVision) ca platforma de procesare.  

1. Salvarea automata a metadatelor si a unui film, cu date video pre si post alarma 
 

In mod automat, la „detectarea” unui eveniment, programul software va inregistra, in baze de date 

separate, metadatele extrase prin procesare si un film asociat, continand imagini atat pre-eveniment cat 

si post-eveniment. Aceste date vor fi salvate corelat si vor putea fi analizate ulterior, atat direct prin 

apelarea snap-shot interactiv cat si prin intermediul filtrelor de cautare. Rescrierea celor doua baze de 

date este independenta, asigurand scrierea ciclica – cele mai vechi date sunt suprascrise de cele nou-

venite, la umplerea bazei de date.   

2. Vizualizarea rapida, local sau la distanta, centralizat, a evenimentelor/alarmelor 
 

Filmele generate si inregistrate automat la indeplinirea conditiilor de declansare eveniment/alarma vor 

putea fi vizualizate atat local cat si la distanta, prin intermediul unei arhitecturi de tip Server-Client. 

Pentru usurinta in utilizare si pentru eficientizarea actiunilor utilizatorului aplicatia tip client va permite: 

3. Customizarea ferestrelor si meniurilor constituiente in functie de preferinta utilizatorului 

(rearanjare prin drag-and-drop).  
Sunt disponibile, atat pe aplicatia ce ruleaza local cat si pe cea ce ruleaza la nivel centralizat, cel putin 

meniuri dedicate pentru: 

a.  Meniu pt afisarea listei alarmelor si a metadatelor asociate, minim 

b. Meniu pt afisarea imaginilor live de pe camerele video de interes 

c.  Meniu pt afisare istoric alarme 

d. Meniu setari 

e. Meniu cautari 
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4. Vizualizare live 

Aplicatia permite vizualizarea live a surselor video, fara a afecta procesarea automata a datelor video si 

afisarea automata a datelor de alarma. Operatorul va avea la dispozitie posibilitatea sa seteze: zona in 

care se face vizualiarea, modul de impartire a zonei in mai multe ferestre pentru mai multe surse video 

si camerele de interes ce vor fi vizualizate . 

 

5. Meniu special, dedicat vizualizare alarme 
In momentul detectarii automate a indeplinirii conditiilor de generare alarma aplicatia va atrage vizual si 

sonor atentia operatorului, prin afisatarea unei imagini (snapshot) care “sare” pop-up, generand in 

acelasi timp si un semnal sonor.  

 

6.  Evaluarea mesajelor de alarma 
Aplicatia ce va rula local, in fiecare site, va permite afisarea alarmelor generate in sistem prin 

intermediul unei liste, aceasta continand mai multe detalii pentru fiecare alarma: 

a. ID-ul unic de generare al alarmei; 

b. Canalul video pe care s-a generat alarma 

c. Stampa de timp (ora:minut:secunda zi-luna-an) 

d. Tipul alarmei (algoritmul alarmat). 

e. Amplasarea  

f. Zona  

g. Status – va putea fi asociat de operator la tratarea alarmei (de ex. real 

sau fals, etc) 

 

7. Cautarea alarmelor folosind diferite filtre 
Meniul dedicat de cautarea in baza de date a alarmelor va permite cautare in functie de un minim 

de criterii: 

a.  Cautare in functie de sursele video care au generat alarmele; 

b.  Functie de categoria evenimentului (in funtie de algoritm); 

c.  Intervalul orar; 
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8.  Algoritmii de detectie automata  
 

a. Posibilitate setare dimensiuni de gabarit pentru detectie obstacol 
b. Algoritmul asigura functii de perspectiva, cu zone de sensibilitate distincta aferente 

diferitelor perspective din cadru; setarea perspectivei trebuie sa fie usoara si 
intuitiva, fara a necesita masuratori sau utilizarea altor sabloane 

c. Algoritmul poate functiona pe fluxuri video cu rezolutii diferite, de la rezolutia 
minima CIF pana la rezolutii de ordinul 3 Mp, fara a se limita insa la acest interval si 
fara a fi afectate performantele acestuia 

d. Algoritmul poate functiona pe fluxuri video cu un framerate incapand de la 5 imagini 
pe secunda, fara a fi afectate performantele acestuia. 
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ANEXA 5 

 
 

 

 

 

 

 

Specificatie tehnica de realizare 

Activitate  IV.5 Proiectarea prototipurilor KScouterLPR si elaborarea documentatiei 

tehnice de realizarea a acestuia. 
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Glosar termeni 
 

  

LPR License Plate Recognition - Sistem de detectie si analiza placuta de 

inmatriculare auto. 

NVR Network Video Recorder - Sistem de ingistrare video folosind surse 

video de tip IP. 

DVR Digital Video Recorder – Sistem de ingistrare video folosind surse 

analogice.  

PCNN  Phase Coupled Neural Network – Motor de detectie si segmentare 

placuta de inmatriculare auto bazat pe retele neuronale artificiale.  

CPU Central Processing Unit – reprezinta unitatea  principala de procesare a 

unui calculator.  

PC Personal Computer – sistem de calcul modern, construit pe arhitectura 

Intel.  

PIF Punere in Functiune – activitate ce urmeaza activitatilor de instalare a 

unor echipamente, prin care o echipa specializata verifica si confirma 

buna instalare si supervizeaza „pornirea” solutiei. 

DB DataBase – baza da date. 

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe 

ethernet si internet.  

CIF Tip de rezolutie imagine (CIF – 352  x 288 pixeli; 2CIF – 704 x 288 

pixeli; 4CIF – 704 x 576 pixeli). 

LAN Local Area Network 

POS Point of Sale 

FPS Frame Per Seconds – Numarul de imagini achizitionate/rulate pe 

secunda.  
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1. Introducere 
 

1.1 Contextul si scopul documentului 

Acest raport isi propune proiectarea prototipurilor KScouterLPR si elaboraraea documentatiei 

tehnice de realizare a acestuia, realizate in cadrul proiectului de C&D SCOUTER.  Totodata sunt 

definite si principalele notiuni pentru trasarea termenilor si a strategiei urmarite pe care se bazeaza 

aceste activitati.  

1.2 Activitatea de proiectare  reprezinta o strategie creativă pentru realizarea unor sarcini fizice 

(masurabile) în scopul satisfacerii unei necesităţi reale. In cadrul acestui proiect se vor proiecta o 

serie de produse rezultate in urma proiectului SCOUTER. 

1.3 Scopul proiectării reprezinta satisfacerea unor specificaţii funcţionale date, e.g., limitări 

impuse de mediu, cerinţe de performanţă – timp, spaţiu, putere, cost etc. şi structură – stil, claritate 

etc., restricţii impuse de procesul de proiectare însuşi. 

 

Figură 1. Reprezentarea sistemică a conceptului de proiectare 

 

Produsul nou este un produs care prezintă elemente calitative, tehnice sau comerciale noi faţă de 

produsele aflate pe piaţă, pentru a satisface mai bine cerinţele diferenţiate ale cumpărătorilor. 

Gradul de noutate al unui produs poate fi definit prin relaţia următoare1: 

𝐺𝑛 = (1 −
𝑛𝑓𝑖

𝑛𝑣𝑟
)(1 −

𝑝𝑖
𝑝𝑡
) 

unde: 

 
 nfi - este numărul probabil de ani cât se va produce produsul şi se va oferi pe piaţă; 

 nvr  - este numărul probabil de ani cât produsul se va putea vinde rentabil pe piaţă; 

pi  - numărul de producători importanţi aflaţi în competiţie; 

pt  - numărul total de producători aflaţi în competiţie. 

                                                           
1 Chicajanu Mihaela, Proiectarea produselor noi, Univ. din Petrosani, 2013. 

Procesul 

de 

proiectare 

Specificatii, Cerinte, 

Constrangeri 

Descrierea tehnica a 
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Folosind urmatoarele estimari: nfi = 10, nvr  = 8, pi  = 3, pt  = 5, ecuatia de mai sus devine: 

𝐺𝑛 = (1 −
9

10
)(1 −

3

5
)  = (1-1.25) (1 - 0.8) = 0.9 * 0.4 = 0.36  

Produsele vechi, nerentabile, sunt caracterizate de grade de noutate mai mici decât zero. Din punct 

de vedere economic rezultă că ciclul de viaţă al unui produs este de fapt un ciclu de rentabilitate. 

Astfel, este necesară succesiunea generaţiilor de produse, deoarece, la evoluţia normală o generaţie 

a produsului parcurge toate etapele ciclului de viaţă, astfel ca în acel ciclu să se asigure eficacitatea 

şi eficienţa produsului. 

1.4 Componentele produsului  
 
Reprezintă ansamblul elementelor care declanşează cererea şi care înglobează pe lângă forma 
materială şi întreaga ambianţă ce îl înconjoară. Această ambianţă este alcătuită dintr-o gamă largă 
de elemente corporale şi acorporale. Componentele ce definesc un produs în accepţiunea de 
marketing se pot grupa astfel: 

 Componente corporale cuprind toate caracteristicile fizice ce definesc produsul şi ambalajul 
său. În principal, aceste componente se referă la dimensiunile produsului, formă, culoare, 
rezistenţă, greutate etc.; 

 Componente necorporale, care cuprind elementele ce nu au un suport material mijlocit, ele 
fiind reprezentate prin numele firmei, marca de fabricaţie, instrucţiunile de utilizare, preţ 
de vânzare, licenţa de fabricaţie, termenele de garanţie; 

 Comunicaţiile referitoare la produs cuprind ansamblul informaţiilor transmise de 
producător sau de distribuitor cumpărătorului potenţial; 

 Imaginea produsului semnifică o sinteză a reprezentărilor mintale de natură cognitivă, 
afectivă, socială sau personală a produsului în rândul cumpărătorilor. 

 

2. Modele ale procesului de proiectare ale prototipurilor 
 

Procesul de proiectare a prototipurilor KscouterDVR si KscouterNVR, realizate in cadrul proiectului 
SCOUTER se bazează pe câteva metode de abordare combinate:  
 

2.1 Proiectare centrată spre utilizator  
 
Are ca scop optimizarea interfaţei de utilizator (produsul). Aceasta se referă la adaptarea produsului 
la cerinţele utilizatorului, în loc de obligativitatea schimbării modului de lucru al utilizatorului, 
pentru a putea adapta la folosirea noului produs sau sistem. 
Aceast model ţine cont de: 

 Necesităţile 

 Dorinţele 

 Restricţiile la nivelul utilizatorului. 
Proiectarea centrata spre utilizator este caracterizata ca un model cu nivele multiple (multi-stage), 
la care proiectanţii analizează şi prevăd cum utilizatorul este capabil să utilizaze produsul, dar şi 
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testează valabilitatea presupunerilor referitoare la comportamentul utilizatorilor în cazul testărilor 
în condiţii reale. 
 

2.2 Modelul “Dublu diamant” al proiectarii prototipurilor 
 
Are la bază “filosofia prin care există întodeauna mai multe metode prin care se poate realiza acelasi 
lucru”. Modelul a fost creat ca o metodă grafică simplă pentru descrierea procesului de proiectare. 
Acesta cuprinde patru faze distincte: 

 Discover (Descoperă); Acesta se bazează pe o idee, rezultată prin identificarea unei 
necesităţi a utilizatorului. Aceasta include: 

- Cercetarea de piaţă; 
- Investigaţii privind utilizatorul; 
- Informaţii manageriale; 
- Echipa de cercetare- proiectare 

 Define (Defineşte); Etapa de definire se referă la: 
- Dezvoltarea proiectului; 
- Managementul proiectului. 

 Develop (Dezvoltă); Etapa se referă la dezvoltarea şi testarea produsului în cadrul 
companiei. 

2.3 Metode utilizate în culegerea informaţiilor pentru proiectarea prototipurilor 

KScouterDVR si KscouterNVR 

Principalele metode de culegera informaţiilor necesare procesului proiectare in cadrul proiectului 
SCOUTER le reprezinta - metoda Focus Group – grupului ţintă si  metoda Usability testing (User 
testing)-Testarea utilizatorului.   

 

2.3.1 Metoda Focus groups  
 
Un focus group reprezintă un grup de 3-5 participanţi care dezbat un şir de subiecte, conduşi de un 
moderator/manager/team-leader cu mare experienţă. Participanţii sunt de obicei reprezentativi 
pentru tipul aplicaţiei. 
 
Exemplu: In cazul proiectării unui sistem de supraveghere video grupul ţintă este 
format din utilizatori (operatori). Grupul ţintă produce informaţii despre domeniul de studiu sau 
produse similare.Datele obţinute de la acestia sunt date nestatistice. Acestea se folosesc ca date de 
intrare. 
 

2.3.2 Metoda Usability testing (User testing)-Testarea utilizatorului. 
 
Metoda se bazează pe masurarea capacităţii utilizatorului de a folosi nestingherit un produs de o 
anumită formă şi complexitate. Măsuratorile se realizează pe persoane cărora li se cere să utilizeze 
produsul în anumite condiţii, inregistrandu-se orice dificultate pe care utilizatorul o intampină. 
Datele obţinute pot fi date statistice sau nestatistice. Acestea se folosesc ca date de Intrare. 
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2.4 Metode de dezvoltarea creativităţii şi inovare 

Înnoirea rapidă a produselor impune prezenţa actului creator ca o caracteristică puternică a 
economiei moderne. Procesul inovaţional se generalizează mai ales în economiile puternice şi se 
extinde în toate domeniile vieţii sociale. Sunt câteva faze obligatorii ale procesului inovaţional:  

 emiterea de idei noi, de soluţii noi; 

 acceptarea aplicării ideilor noi; 

 aplicarea în practică a noilor idei. 

 

2.4.1 Asaltul de idei (brainstorming) 
 

Este o tehnică de creativitate de grup creată pentru a genera un numar mare de idei, pentru 
rezolvarea unei probleme. Regulile de bază ale brainstorming-ului sunt următoarele: 

 Focalizarea pe cantitate. Regula se referă la generarea unui număr cat mai mare de idei care 
măresc probabilitatea de a găsi intre ele idea care rezolvă problema; 

 Fără critică. In cadrul unui grup brainstorming nu se acceptă critica. Oricare participant 
trebuie să focalizeze asupra dezvoltării sau completării acesteia. Prin eliminarea noţiunii de 
critică se crează o atmosferă in care fiecare participant are posibilitatea să imagineze idei 
neobisnuite. 

 Orice idee este binevenită. Ideile neobisnuite sunt binevenite. In cadrul unei liste de idei 
ideile neobisnuite sunt binevenite. Aceste pot deschide noi direcţii de gandire sau cercetare, 
sau analiza produsului dintr-o altă perspectivă. 

 Combină şi imbunătăţeste ideile. Printr-un process de asociere, ideile considerate bune 
formează noi idei care la randul lor pot genera idei noi. 

 Se intervine numai cand iţi vine randul. Fiecare participant poate să aiba o singură 
intervenţie odată, dupa care isi asteaptă randul fără să perturbe intervenţiile celorlalţi 
participanţi; 

 Focalizarea asupra problemei definite. Ideile trebuie să fie in legătură cu tema enunţată; 
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3. Arhitectura KScouterLPR si plasarea lui in functie de restul 

prototipurilor KScouter (SRV, NVR, DVR).  

Kscouter SRV

 KScouter DVR

KScouter NVR

Aplicatie 
Client Video 

Aplicatie  
web-

browser

Aplicatie
SmartPhone 

Kscouter LPR

Achizitie Video

Compresie 
Video

Stocare/Cautare DB

Protocol Com 
Camere IP

Aplicatie 3rd Party 

Redare Video

Management 
Surse Date

Stocare/Cautare DB

Decizii 
Automate

Camere IP

Protocol Com

Algoritmi 
Analiza

Protocol Com

Protocol Com

Protocol Com

Protocol Com

Alte Surse Video / Procesare Video

Protocol Com

Protocol 
Procesare 
Distribuita

Algoritmi 
Analiza

 

Figură 2. „Poza de ansamblu” sistem SCOUTER. Topologie Sistem Kscouter DVR si KScouter NVR (verde).  

KScouterLPR 

KscouterLPR reprezinta echipament ce perminte achizitia de date video de la surse analogice sau IP 

cu scopul de a extrage placuta de inmatriculare auto si salvarea ei intr-o baza de date. Pe baza unor 

politici predefinite permite functii de comanda a unor echipamente de contro-access cum ar fi 

barierele auto la intrarea/iesirea dintr-o parcare auto. In cadrul proiectului SCOUTER s-au realizat 

activitati de dezvoltare a unui noi „engine” de segmentare si extragere a placutei de inmatriculare 

auto, bazata pe retele neuronale de tip PCNN.  
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Reteau neuronala dezvoltata PCNN 

 

Rețeaua PCNN (pulse-coupled neural networks) este un model neuronal ce simuleaza module de 
functionare vizual al unei pisici și a fost dezvoltat pentru procesarea de înaltă performanță a 
imaginilor. În ultimul deceniu, PCNN a fost propus pentru utilizarea unei varietati de aplicații de 
procesare a imaginilor, inclusiv pentru: segmentarea imaginilor, generarea de caracteristici, 
extragerea feței, detectarea mișcării, reducerea zgomotului, și așa mai departe. PCNN este o rețea 
neuronala cu două dimensiuni. Fiecare neuron în rețea corespunde unui pixel într-o imagine de 
intrare, care primește ca informații culoarea pixelilor săi corespunzători (de exemplu, intensitate) 
ca un stimul extern. Fiecare neuron, de asemenea, are legături cu neuronii vecini, si primeste stimuli 
locali de la ei. Stimulii externi și locali sunt combinati într-un sistem de activare intern, in care se 
acumulează stimulii până când se depășește un prag dinamic, rezultând o stare activa a neuronului. 
 

 
 

Figură 3. Structura PCNN2 

 
Prin calculul iterativ, neuronii PCNN produc serii temporale de impulsuri in iesiri. Seria temporală 
de impulsuri in iesiri conține informații de intrare ale imaginii ce pot fi utilizate pentru diverse 
aplicații de procesare a imaginii, cum ar fi: segmentarea imaginii și generarea de caracteristici. 
Comparativ cu mijloace convenționale de procesare a imaginilor, PCNN are mai multe merite 
semnificative, inclusiv robustețea împotriva zgomotului, independența variațiilor geometrice din 
modelele de intrare, capacitatea de a trece peste variații minore de intensitate în modelele de 
intrare, etc.  Modelul PCNN (Pulse-Coupled Neural Network) este format dintr-o rețea de neuroni, 
care se inițializează cu dimensiunea imaginii pe care urmează să o analizeze. În alte cuvinte pentru 
a analiza o imagine de dimensiunea 10 X 10 este nevoie de o rețea bidimensională, formată din 100 
de neuroni, aranjați la fel ca pixelii din imaginea respectivă ( 10 X 10 ). Pentru a înțelege rețeaua 
PCNN, inițial trebuie înțeleasă componența să fundamentală, neuronul. Acesta este format din trei 
componente de bază și o componența care are rolul de a face legătura între acestea. 

                                                           
2 http://www.disp.uniroma2.it/earth_observation/edu/tesi/004_tri.html 
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Sistemele KScouterDVR si KScouterNVR sunt sisteme foarte asemanatoare ca mod de functionare, 

principala lor diferenta fiind sursele video utilizate. KScouter DVR foloseste ca surse camere video 

de tip analogic si un sisteme de operare bazat pe Windows iar KScouter NVR foloseste surse video 

de tip IP si poate rula atat pe un sistem de operare de tip Linux cat si Windows.  

Principalele functii dezvotalte in cadrul proiectului SCOUTER sunt la nivel de protocol de comunicare, 

acestea fiind realizate pentru a permite comunicatia cu sistemul de analiza video, mai precis pentru a 

oferi date video ce urmeaza a fi procesate (de sistemul KScouterSRV).  

KScouterSRV (KIntelliVision) reprezintă punctul de concetrare şi decizionare al platformei SCOUTER. 

Aceasta ca aplicaţie de procesare date video (analiză date video) reprezintă un echipament (server) 

ce permite analiza automată a datelor provenite de la sursele video (KScouterDVR, KScouterNVR, 

direct camera IP) şi generarea unui eveniment (ex. avertizare operator ) la îndeplinirea unor condiţii. 

Analiza datelor video este disponibilă fie în timp real, fie în modul căutare (post-eveniment). Pentru 

integrarea în sistemul SCOUTER au presupus activităţi de dezvoltare, precum integrare şi 

implementare algoritmi şi funcţii analiză video (traversare linie, intrare/ieşire din zonă, etc.). 

 

Figură 4. Topologie KScouterLPR si interactiunea cu alte echipamente. 
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Sistemul KscouterLPR permite identificarea automata a numerele de inmatriculare in timp reali, 

reprezentand o solutie moderna si eficienta pentru monitorizarea traficului, controlul accesului intr-

o incinta, identificarea autovehiculelor supuse unor restrictii, sau alte scenarii in care identificarea 

este necesara. 

Sistemul inglobeaza tehnologii moderne precum algorithmi de procesare a imaginilor, tehnici de 

recunoastere a caracterelor bazate pe utilizarea retelelor neuronale. Rata inalta a acuratetii 

recunoasterii, cat si timp timpul scurt de procesare recomanda produsul ca fiind unul din cele mai 

bune de piata.  

Sistemul utilizeaza imagini la rezolutii scazute ( CIF 352 x 288 ), mentinand acuratetea rezultatelor 

chiar si pentru placute mai mici de 1000 de pixeli. 

 

4. Specificatii tehnice KScouterLPR 
 

In urmatoarele subcapitole sunt trasate specificatiile de realizare a prototiopurilor KscouterLPR. 

4.1 Specificatii proiectare prototip KScouterLPR 
 

Sistemele de supraveghere video pentru parcari au devenit din ce in ce mai importante odata cu 

cresterea numarului de talharii si spargeri de autoturisme ce au loc in astfel de spatii. 

Un sistem eficient pentru astfel de situatii trebuie sa ofere o evidenta completa a accesului in 

parcare 24 din 24, sa descurajeze posibili infractori prin simpla prezenta a aparaturii, sa ofere 

informatii cruciale in depistarea infractorilor in cazul in care are loc un eveniment. 

Solutia este proiectata pentru mai multe canale video, fiecare canala video fiind asociat uneui benzi 

de mers. In acelasi timp evenimentele sunt asociate cu imaginea in care s-a produs. 
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Figură 5. Structura solutie KScouterLPR 

Identificarea numerelor de inmatriculare este independenta de: 

 tipul de caractere; 

 forma placutelor de inmatriculare; 

 culoarea placutelor de inmatriculare; 

 dimensiunile placutelor de inmatriculare; 

Sistemul ScouterLPR permite: 

 detectia codului de tara; 

 salvarea imaginii cu masina detectata fie ca si fisier imagine, fie direct in baza de date, 
impreuna cu informatiile asociate detectiei (nr. camerei de supraveghere; data si ora la care 
s-a efectuat detectia; nr. de inmatriculare detectat); 

Utilizarea unei baze de date de tip “Black List / White List” sau interogarea prin intermediul 

serviciilor web a bazelor de date specifice clientului (de ex. Verificarea rovignetei, cautarea masinilor 

aflate in consemn) . In momentul detectiei sistemul poate identifica daca masina detectata se afla 

in baza de date si poate emite alerte in timp real in cazul in care masina este data in urmarire (Black 

List). 

Toate detectiile KScouterLPR sunt salvate automat intr-o baza de date care permite: 

 cautarea unei masini dupa numarul de inmatriculare sau portiuni din numarul de 
inmatriculare; 

CC
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 generarea de rapoarte configurabile cu detectiile realizate intr-o anumita perioada de 
timp; vizualizare imagini, cu posibilitate redare in fata/spate.  

 exportul rapoartelor generate in fisiere externe Excel, CSV; 

4.2 Scenariu de lucru 
 

4.2.1 In regim cu bariera 
 

1. Vehiculul opreste intr-o zona determinata 

 Camera video este pozitionata la o distanta mica fata de vehicul (~ 3m);  

 In apropierea barierei; 

 la o inaltime mica ( 0.8-1.5 m);  

 Mult mai usor de capturat imagini de buna calitate; 

 Lentilele sunt mult mai usor de focalizat;  

 Pentru iluminarea la distanta sunt recomandate iluminatoare IR de tip LED 

 se pot instala senzori de prezenta sau miscare ( bucle inductive, bariere IR ) 

 sistemul poate fi plasat in aproprierea barierei 

2. Timpul alocat capturii si procesarii imaginilor este suficient ( secunde ) 

  numar suficient de imagini (10-12 imagini ); 

  motorul de recunoastere poate fi setat sa ruleze alte proceduri ( consumatoare de 

timp ) 

3. Gradul de securitate / importanta al amplasamentului este ridicat 

   Aplicatia comunica cu baze date ( numere cu drep de access, sau fara ) 

   Alarmele ofera posibilitatea da solutionare a cazurilor speciale de catre un 

operator 

   Solutia poate comanda automat bariera sau poarta de access 

   Solutia poate furniza rapoarte referitoare la timpul de stationare 

 

4.2.2 In regim de autostrada 

 
• Camera a fost plasata la 7m deasupra benzii de circulatie 

• Distanta medie fata de vehicul 45 m 
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• Viteza maxima 140 km/h 

• Declansare eveniment prin detectie de miscare; 

• Rata de success peste 80% 

4.2.3 Punct de access fara bariera 

 
• Camera a fost plasata la 1.2m in apropierea caii de acces 

• Distanta medie fata de vehicul 5m 

• Viteza maxima 30 km/h 

• Declansare prin bucla inductiva 

• Rata de success 90.5 % 

 

5.  Specificatii sistem de operare sisteme KScouterLPR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 6. Specificatii sistem operare KScouterLPR 

 

 

6. Functii indeplinite de KScouterLPR  
 

In urmatoarele sunt trasate principalele functii indeplinite de catre prototipurile KScouterLPR 

1. Vizualizare imagini live; Furnizare la distanta imagini live;  
2. Achizitie date audio si video; Furnizare la distanta imagini inregistrate; 
3. Cautare rapida baze date; Playback 4 canale simultan (back/forward); 
4. Exportare video/snapshoot; Backup baze de date; 
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5. Functii de procesare: Schimbare codare; Modificare rezolutie;  
6. Configurare program inregistrare pe fiecare camera in parte independent. 
7. Alarma pierdere semnal video; 
8. Intrari/ Iesiri digitale (pentru controlul barierelor, etc.) 
9. Fiabilitate ridicata – inregistrare continuua 24/7/365 (99,9% on);  
10. Arhitectura hardware “la zi” - atat d.p.d.v. al componentelor PC cat si al O.S. 
11. Posibilitate de codare pentru streaming-ul video live la distanta diferit fata de datele 

inregistrate. (ex. Live la distanta: mjpeg, Date inregistrate: divx). 
12. Posibilitate de setare fps date inregistrate diferita fata de fps date furnizate in retea.  
13. Integritate – Permite securizarea accesului la sistemul de inregistrare cat si 

inregistrarea continuua a tuturor evenimentelor determinate de utilizatori ( login-
logout, modificare setari, restartare statie etc). 

14. Disponibilitatea datelor – Stocarea bazelor de date in smart array-uri (RAID),  
garanteaza o recuperare completa a datelor in caz de defectare a unui disc de 
stocare ( 2 discuri RAID 6). 

15. Interfata grafica prietenoasa si usor de folosit. 
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ANEXA 6 

 
 

 

 

 

 

 

Raport de diseminare 

Activitate  IV.6 Diseminarea rezultatelor 
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1. Introducere 
 

Scopul acestul raport este prezentarea principalelor activitatilor de diseminare in cadrul Activitatii IV din 

cadrul proiectului de Cercetare & Dezvotare SCOUTER.  

In acest sens au fost realizate mai multe activitati de diseminare reprezentate prin participarea la 

conferinte si seminarii internationale. Acestea sunt enumerate mai jos: 

2. International Symposium of Signals, Circuits & Systems 1(ISSCS, Iasi, 

2015). 

 

2.1 Prezentare in cadrul Conferintei ISSCS.  
 

Parcurgere de la stanga la dreapta.  

                                                           
1 http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2015/technical_program.html 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 
cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 
cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 
cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 

 

 

2.2 Articol publicat IEEE  
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3. International Conference on Imaging and Crime Prevention and 

Detection2 (ICDP 2015).   

 

3.1  Seminar tinut la Queen Mary University of London  
Nota: Vizualizare de la stanga la dreapta.  

                                                           
2 http://www.icdp-conf.org/ 
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3.2 Articol publicat IEEE si IET 
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ANEXA 7 

 

 

 

Specificatii tehnice si Prototipuri 

 

Activitate IV.7 Realizarea prototipurilor pentru solutiile de procesare video inteligenta. 
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Glosari Termeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DVR KScouterDVR– Sistem de ingistrare video folosind surse analogice.  

NVR KScouterNVR- Sistem de ingistrare video folosind surse video de tip IP. 

LPR KScouterLPR- Sistem de detectie si analiza placuta de inmatriculare auto. 

RAM Random Access Memory – tip de memorie volatil, cu viteza ridicata de accesare si 
pozitionata ca tampon intre CPU si mediul principal de stocare date (Hard Disk). 

VGA Rezolutie standard de 640 x 480 linii de pixeli, fiecare pixel fiind reprezentat de 16 
sau 256 de culori maxim.  

CPU Central Processing Unit – reprezinta unitatea  principala de procesare a unui 
calculator.  

PC Personal Computer – sistem de calcul modern, construit pe arhitectura Intel.  

PIF Punere in Functiune – activitate ce urmeaza activitatilor de instalare a unor 
echipamente, prin care o echipa specializata verifica si confirma buna instalare si 
supervizeaza „pornirea” solutiei. 

DB DataBase – baza da date. 

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe ethernet si 
internet.  

CIF Tip de rezolutie imagine (CIF – 352  x 288 pixeli; 2CIF – 704 x 288 pixeli; 4CIF – 704 x 
576 pixeli). 

LAN Local Area Network 

POS Point of Sale 

FPS Frame Per Seconds – Numarul de imagini achizitionate/rulate pe secunda.  

DIVX Codec video de tip diferential. 

MJPEG Codec video ce presupune cuantificarea surselor video in imagini. 

H.264 Cea mai avansata tehnologie de codare/decodare video la momentul actual. 

PCI-e Slot de comunicatie pe placa de baza. Pot exista in mai multe modele (functie de 
numarul de magistrale de comunicatie), 32, 16, 8, 4, 1x. 
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1. Introducere 
 

Scoupul acestui document este stabilirea specificatiei (procedurii) de Asamblare si Instalare Software 

pentru urmatoarele echipamente: 

 

1. KScouterDVR 

2. KScouterNVR 

3. KScouterSRV    

4. KScouterLPR 
 

 

In acest sens cele patru echipamente sunt realizate in doua etape: Asamblarea componentelor 

hardware (carcasa, sursa de alimentare, placa de baza, procesor, RAM si hard disk) si instalarea 

software.  

1. PROCEDURA ASAMBLARE 
 

In urmatoarele sunt detaliate activitatile de realizarea (asamblare) a echipamentelor de inregistrare si 

procesare video.  

 

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR 

2. KScouterNVR 

3. KScouterLPR 

4. KScouterSRV 

 

Scule si echipamente necesare: 

- Surubelnita tip „stea”. 

- Surubelnita tip „drept”.  

- Suruburi de prindere speciale PC.  

- Suruburi speciale de prindere placa de baza de carcasa PC. 

- Pasta termo-conductoare (pentru aplicare intre pastila CPU si ventilator). 

- „Soricei” de prindere (pentru asigurarea cablurilor de comunicatie si alimentare in interiorul 

carcasei).  

2.1 Montare carcasa si sursa alimentare (PSU) 
 

In cadrul acestei activitati sunt asamblate carcasa ce adaposteste modulele 

hardware si sursa de alimantere.  

2.1.1 Asamblare carcasa metalica 
La aceasta subactivitate are loc asamblarea carcasei metalice. Aceasta poate fi de doua tipuri: de tip 

bloc (tower) si de tip rackabil. Actiunea implica prinderea partilor componente ale carcase in puncte 

de prindere (suruburi metalice). La acest pas e montat si sistemul de ventilatie a carcasei, prin 

prinderea unor ventilatoare functie de constructia carcasei.  
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2.1.2 Asamblare Carcasa si Sursa alimentare (PSU) 
In cadrul acestei activitati se asambleaza carcasa echipamentului si sursa de alimentare. Sursa de 

alimentare este dimensionata in functie de echipamentele harware utilizare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Dimensionarea (alegerea) sursei de alimentare se va realiza in functie de numarul si consumul 

insumat a l echipamentelor (HW) folosit in sistem (DVR/NVR/LPR/KSvouterSRV). Un consum tipic este 

estimat 1in Figura 1.  

 
Figură 1. Consumul tipic calculat pe unitatea de calcul 

                                                           
1 http://www.vertatique.com/average-power-use-server 

PSU 

Carcasa tip Tower 

Carcasa tip Rack 
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2.2 Asamblare Placa de baza, CPU si RAM.  
 

Dupa montarea carcasei si a sursei de alimentare, in cadrul acestei activitati sunt montate pe carcasa: 

Placa de baza, Procesorul si Memoria RAM.  

Note: Montarea placii de baza se realizeaza prin infiletare cu suruburi, carcasa fiind in pozitie orizontala 

(Figura 1). 

Pasii sunt urmatori2: 

1. Prinderea suruburilor speciale care se monteaze pe carcasa. Acestea sunt necesare pentru 

montarea placii de baza (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 2. Prindere suruburi speciale pe carcasa 

 

2. Montarea placutei speciale ce permite trecerea conecticii placii de baza (se livreaza de regula 

cu placa de baza – Figura 3).  

 

Figură 3. Montare placuta speciala pentru conectica placa de baza. 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=MKFV0H-KVfY 
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3. Montare placa de baza pe carcasa. 

Nota. Este de preferat si recomandat ca inaintea montarii placii de baza pe carcasa sa se monteze 

Procesorul (CPU) si memoria RAM pe placa de baza. Pentru aceasta operatiune, placa de baza se 

aseaza pe un material electro-static (folie speciale) iar suprafata trebuie sa fie plana (o masa). 

Astfel se evita tensionarea mecanica a placii de baza si aparitia de intreruperi accidentale a 

circuitelor fine de curent electric de pe placa de baza.  

 

Figură 4. Prindere placa de baza pe carcasa. 

Montarea Placii de Baza (MB) se realizeaza prin infiletarea suruburilor de prindere pe suportul 

carcasei calculatorului.  

4. Montare Procesor pe placa de baza 

 

Nota: A se tine cont de sistemele de siguranta in vederea montarii gresite a procesorului.  

A se tine cont de aplicarea pastei termo-conductoare intre pastila procesorului si ventilator. In caz 

contrar CPU-ul se va incalzi excesiv, ducand la o functionare defectuoasa a echipamentului.  

 

 

Prima data se instaleaza pastila procesor (Fig. 5, stanga) dupa care se culiseaza suportul de prindere. 

La ultimul pas se monteaza ventiloatorul, acesta fiind conectat la alimentarea speciala pe placa de 

baza.  
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Figură 5. Montare pastila CPU si ventilator. 

 

 

 

5. Instalare memorii RAM 

La acest pas se intaleaza memoriile RAM pe placa de baza. Aceasta se realizeaza prin montarea in 

locurile special amenajate din vecinatatea procesorului si asigurarea lor prin cheitele de prindere in 

sloturile din placa de baza.  

Nota. Se va tine cont de numarul de sloturi de memorie si tipul memoriei in vederea asamblarii in 

mod dual – channel.  

2.3 Montare Placa Video 
 

 

Figură 6. Montare placa video in slot PCI- Express 

 

In cadrul acestei activitati se va monta placa video folosind portul PCI-Express (x16) existent pe placa 

de baza (Exemple in Figura 6). Odata montata, placa video se asigura de carcasa printr-un surub de 

prindere (aceasta asigurand practic si legarea la impamantarea unitatii de calcul). 
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2.4 Montare HDD/SSD  
La acesta activitate se monteaza mediul de stocare (HDD si/sau SSD).  In functie de caracteristicile 

produsului (entry, enteprise, etc.) se va echipa sistemul cu mediul de stocare aferent.  

 

Figură 7. Prindere mediu de stocare (HDD/SSD). 

 

Prima etapa presupune prinderea HDD-ului de suportul carcasei prin infiletarea cu suruburi. A doua 

etapa presupune conectarea magistralei SATA de date si a celei de alimentare (Figura 7). 

2.5 Montare placa de captura 
 

Nota. Procedura se aplica echipamentului DVR (Digital Video Recorder) si LPR (License Plate 

Recognition) . Placa de captura are rolul de a achizitiona (transforma) semnalul de tip analogic provenit 

de la camerele video, in semnal digital, in vederea stocarii si utilizarii ulterioare (post-procesare).  

In cadrul acestei activitati are loc montarea placii de achizitie video in slotul placii de baza (de regula 

PCI-Express x16).  

 

 

Figură 8. Exemple de placi de captura (COMART) si conectica aferenta.  
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2.5.1 Conectica placa captura 

 
In Figura 9 sunt exemplificate legaturile de date (video/audio) dintre sursele video/audio 

reprezentate de camere video si microfoane, la placa de captura.  

Figură 9. Conectica placa captura. 

2.5.2 Conectica DI/O (Digital Input/Output) 
 

Conectarea modulelor de Intrare/Iesire la placa de captura se realizeaza ca in Figura 10.  

In functie de tipul placii de captura si tipul modulului HW DIO, sunt posibile mai multe intrari si iesiri 

analogice.  

Note:  

• Senzorii DI/O  nu se alimenteaza din placa de captura., fiind necesara o tensiune de 12V c.c.  
• Se vor conecta (conform schemei) doar dispozitive (senzori de diverse tipuri, buclă inductivă,  
bariere IR, etc.)  ce oferă un contact “liber de potential”. 
• Prin intermediul aplicației software, starea senzorului poate fi setată corespunzător (normal 
 închis sau normal deschis). 

 8

Placa Captura

Punct prindere
carcasa

Video Audio

Video: 1-16 intrari video

1 iesire video

Conector BNC

Audio: 4, 8, 16 intrari audio

2 iesiri audio

Conector RCA

BNC “tata” – “mama”

Camera analog Microfon

“tata” – “mama” RCA
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Figură 10. Montare modul DIO la placa de captura. 

 

Figură 11. Tipuri de conexiune exterioare la modulul DIO. 

 

 

 

Jumper Pin

Modul
Master

Modul
Slave

Punct prindere
carcasa

Placa captura

Intrari Iesiri

• Conectare 2 module DIO in serie

pentru a mari numarul de intrari si

iesiri.

• Ex. DIO-0804 – DIO cu 8 iesiri si 4

intrari disponibil in varianta

singulara sau combinata din 2

module DIO 0402

 

DIO 0402 DIO 0404 DIO 0804

Intrari (4)

Iesiri (2)

Semnalizare alimentare DIO

Alimentare
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In Figura 12 este ilustrat modul de conectare a 3 intrari digitale (senzori intrare), 2 iesiri digitale si 

sursa de alimentare pentru modelul de DIO 0804 ( 8 intrari/4 iesiri)  

Obs: Senzorii de intrare si sursa de alimentare de 12 V cc impart acelasi ground (nu este valabil 

pentru toate modelele de DIO). 

Figură 12. Exemplu de conectare semnale externe la modulul DIO. 

 

2.7 Conectare alimetari si magistrale comunicatii 
 

In cadrul acestei activitati se realizeaza conectarea conectorilor de la sursa de alimentare pe placa de 

baza (Figura 8) si ventilatoarele suplimentare de aerisire carcasa, cat si a magistralelor aferente (daca 

este cazul) de comunicatie (spre exemplu porturi USB suplimentare pozitionate in fata carcasei).  Tot 

cadrul acestei activitati se realizeaza si conectarea controalelor (butoanelor) de alimentare si 

restartare fortata a echipamentului de procesare.  

 

Figură 13. Montare conector principal alimentare placa de baza. 

Nota. A se tine cont de masurile de siguranta („anti-prost”) pentru a nu se forta montarea gresita a 

conectorului principal de alimentare.  
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A se evita tensionarea mecanica a placii de baza si aparitia de intreruperi accidentale a circuitelor fine 

de curent electric de pe placa de baza. 

 

3. PROCEDURA INSTALARE SOFTWARE 
 

Scopul acestei actitivati o au instalarea tuturor modulelor software pentru functionarea in parametri 

optimi a aplicatiilor dedicate de achizitie si procesare video proptietare UTI.  

 

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR 

2. KScouterNVR 

3. KScouterLPR 

4. KScouterSRV (KintelliVision) 

 

Software necesar: 

- Sistem operare (Microsoft based): recomandat Windows 7 (32 biti sau 64 biti). 

- Librarii si tool-uri pentru rulare: Runtime MS. 

- Drivere echipamente HW: chipset-uri placa baza, placa video, placi captura, placi procesare si 

conversie digital-analog.  

- Software proprietar UTI (Master Vision 2.0, Super Vision LPR 2.0, KScouterSRV - 

KIntelliVision).  

In cadrul acestei activitati se va realiza pe rand: 

3.1 Setari la nivel de BIOS placa de baza;  

3.2 Instalare sistem de operare (SO); 

3.3 Instalare drivere echipamente (chipset-uri); 

3.4 Instalare utilitare si librarii pentru functionalitatea corecta (runtime MS); 

3.5 Instalare software aplicatii dedicate de achizitie si procesare video proprietare UTI: 

- Inregistrare video (DVR, NVR); 

- Achizitie si Procesare video (LPR); 

- Analiza si procesare video  (KScouterSRV); 

3.6 Setari si reglaje software. 

 

3.1 Setari la nivel de BIOS placa de baza  
 

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR 

2. KScouterNVR 

3. KScouterLPR 

4. KScouterSRV 

 

In cadrul acestei activitati se vor efectua setari de BIOS. In functie de tipul placii de baza si de tipul 

echipamentului, se vor efectua reglaje la nivel de BIOS. Spre exemplu, activarea controlului de RAID in 
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cazul unui echipament DVR/NVR/LPR/KScouterSRV, solicitat de catre beneficiar in aceasta 

configuratie. In functie de tipul placii de baza, sunt posibile mai multe sisteme de redundanta a datelor 

de tip RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, etc.  

Nota. Pentru aceste setari este necesara consultarea manualului producatorului de placa de baza 

referitor la configurarea chipset-ului de RAID.  

E posibila si instalarea unui controler dedicat, instalat pe slot PCI-Express. In acest caz se va consulta 

manualul de instalare a producatorului modulului de RAID in cauza.  

 

3.2 Instalare sistem de operare (SO) 
 

In cadrul acestei activitati se instaleaza sistemul de operare.  

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR (32 bits) 

2. KScouterNVR(32 bits) 

3. KScouterLPR(32 bits) 

4. KScouterSRV (64 bits) 

 

Sistemul de operare recomandat este Windows 7 (32 biti sau 64).  

Pasii de urmat pentru instalare sistemului de operare: 

1. Se introduce in DVD-ROM sau USB, mediul de stocare pe ca care se realizeasa instalarea.  

2. Se seteaza din BIOS sau din meniul de start-up a platformei de calcul a tipului mediului de pe 

care se va realiza instarea sistemului de operare.  

 

Figură 14. Exemplu de setare din BIOS a mediului de start-up in vederea instalarii SO. In acest caz se va rula dupa un mediu 
extern de tip memorie USB sau unitate optica DVD extern. 

3. Dupa pornirea instalarii sistemului de opereare se selecteaza Instalare Custom (advanced), ca 

in Imaginea de mai jos: 
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Figură 15. Selectare Instalare Custom (advanced) 

4. Se defineste volumul pentru sistemul de operare.  

Note: Se recomanda pentru sistemul de operare Windows 7 setarea dimensiunii partitiei C la un 

minim de 50 GB. Bunele practici au aratat ca optim acest volum se dimensioneaza la 100GB.  

In caz ca echipamentul DVR, NVR, LPR, KScouterSRV este echipat cu SSD, acesta va fi utilizat in 

intregime pentru instalarea sistemului de operare.  

Se apasa butonul NEXT. Se asteapta instalarea sistemului de operare. 

 

Figură 16. Selectare si setare dimensiune volum sistem de operare. 

5. In momentul definirii utilizatorului se va introduce:  

 USERNAME: Admin-DVR 

 ComputerName: Serial Echipament (de forma SN: ######, exemplu: SN: 01102, reprezentand 

un ID unic identificat si stabilit intern de catre UTI>  
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Figură 17. Definire utizator generic si nume echipament. 

 

3.3 Instalare drivere echipamente (chipset-uri) 
 

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR (32 bits) 

2. KScouterNVR(32 bits) 

3. KScouterLPR(32 bits) 

4. KScouterSRV (64 bits) 

 

Scopul acestei activitati este instalarea driver-lor echipamente HW instalate pe platforma de 

procesare: chipset-uri placa baza, placa video, placi captura, placi procesare si conversie digital-analog.  

3.3.1 Drivere chipset placa de baza 
 

In cadrul acestei subactivitati sunt instalate driverele pentru placa de baza. Chiar daca sistemul de 

operare vine de regula cu drivere default, se recomanda instalarea celor oferite de catre producator. 

Aceste drivere sunt de regula pentru chipset-ul placii de baza, cotrollerele de USB, PCI-Express, etc.  

Pentru instalare se va introduce CD/DVD-ul oferit de producator si care contine aceste drivere. 

Instalarea difera putin functie de producatorul placii de baza.  

3.3.2 Drivere chipset placa video 
 

In cadrul acestei subactivitati sunt instalate driverele pentru placa video. Chiar daca sistemul de 

operare vine de regula cu drivere default, se recomanda instalarea celor oferite de catre producator. 

Aceste drivere sunt instalate pentru asigurarea functionarii in parametrii optimi  a placii video. 

Pentru instalare se va introduce CD/DVD-ul oferit de producator si care contine aceste drivere. 

Instalarea difera putin functie de producatorul placii video.  

 

3.3.3 Drivere chipset placa audio 
 

In cadrul acestei subactivitati sunt instalate driverele pentru placa audio. Chiar daca sistemul de 

operare vine de regula cu drivere default, se recomanda instalarea celor oferite de catre producator. 

Aceste drivere sunt instalate pentru asigurarea functionarii in parametrii optimi a placii audio. 

Pentru instalare se va introduce CD/DVD-ul oferit de producator si care contine aceste drivere. 

Instalarea difera putin functie de producatorul placii audio. 

3.3.4 Drivere chipset placa captura 
 

Nota: Procedura se aplica pentru echipamentele: DVR si LPR.  

Echipamentele DVR si LPR proprietare UTI functioneaza cu cateva modele de placi de captura: XED, 

XECAP si HICAP, in diferite modele (referitoare la capabilitati).  
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Pentru placile de captura XED se instaleaza driverele 3rd generation WIN32_3rd_3.12 iar pentru 

modelele XECAP vers. WIN_32bit_6.4. Acestea sunt livrate pe mediul de stocare optic sau memory 

stick sau se pot descarca (de preferat) de pe website-ul producatorului.  

 

3.4 Instalare utilitare si librarii 
 

In cadrul acestei subactivitati sunt instalate utilitarele si librariile pentru functionarea corecta a 

aplicatiilor de procesare video.  

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR (versiune pe 32 bits) 

2. KScouterNVR(versiune pe 32 bits) 

3. KScouterLPR(versiune pe 32 bits) 

4. KScouterSRV (versiune pe 64 bits) 

 

In acest sens se vor instala urmatoarele runtime-uri de C++ (atat pe 32 biti si 64 biti): 

 C++ Redistributable Package VS 2005  

 C++ Redistributable Package VS  2008 

 C++ Redistributable Package VS 2010 

 C++ Redistributable Package VS 2012 

 

3.5 Instalare aplicatie inregistare si procesare video 
 

Scopul acestei activitati este instalarea aplicatiilor proprietare UTI.  

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR (versiune pe 32 bits) 

2. KScouterNVR(versiune pe 32 bits) 

3. KScouterLPR(versiune pe 32 bits) 

4. KScouterSRV (versiune pe 64 bits) 

 

3.5.1 Setari in sistemul de operare Windows  
 

Inainte de instalarea aplicatiilor, sunt necesare cateva modificari in sistemul de operare: 

a. Formatarea partitiilor destinate bazelor de date (nu quick format). (Click dreapta 

partitie/Format…/Debifat  Quick format. File system este de tipul NTFS; 

b. Setat windows pe classic  theme (Click dreapta Desktop/Personalize/ Windows Classic ); 

c. Setat windows pe optimizare performanta (Click dreapta Computer/Advanced 

system/settings/ Advanced/Settings/Visual effects/ Adjust for best performance); 

d. Disable screensaver ; 

e. Disable sleep function (Control Panel / Power Options); 

f. Disable firewall (Control Panel / Firewall); 

g. Disable disk defragmentation process ( Component Services/ Disk Defragmenter Disable and 

Stop); 
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h. Disable User account control ( UAC - User Account Control Settings/ Never notify)  

i. Activate windows folosind serialul oferit pe hard-stick (label). 

 

3.5.2 Instalare Mater Vision vers. > 2.0 DVR si Super Vision 2.0 LPR 
 

a. Se ruleaza installer-ul de aplicatie si se urmeaza pasii indicati.  

b. Se seteaza HDD controller IDE/SATA-RAID (IDE pentru vers. se soft > 2.0) 

c. Se realizeaza Setari particulare functie de echipament pentru: ID statie, Mapare DB, Shell or 

not (debifat daca nu), Autoadmin Logon, Login credentials. Debifat Use motherboard audio. 

 

Nota : Nu sunt permise definirea de bazelor de date pe o unitate de stocare externa (mobila). 

 

d. Se licentiaza aplicatia. Sunt posibile 2 modalitati: 

1. Localizare si citire fisier sv100.lic si validarea lui.  

2. Generarea unui serial number trimis de client si generarea unei key de activare trimis 

de dezvoltator. 

 

e. Setari Codec Video. Se deschis interfata SVTools ( Dublu Click Dreapta / Utilitare): 

1. Codec DIVX  
i. General- Variable bitrate mode - 1 passed quality based (75%); 

ii. Select profile wizard – disable; 
iii. Video – Source Interlace – Deinterlace all frames; 
iv. Maximum key frame interval 15. (default e trecut cu valoarea 300); 

2. Codec XVID 
i. Advanced /Motion-Maximum I-frame interval 15 (default 300) 

ii. Advanced /Debug – Disable Display encoding status 
3. Codec MJPEG; 

i. Disable SMP function; 
4. Broadcast port :5555 (5005 default); 
5. For NVR assign IP codecs. (divx, ratio 0, key rate 15); 
6. MJPEG (9000, 1); 
7. H264 (7000,15); 

 
f. Setat program de inregistrare. Acesta se realizeaza in functie de cerintele beneficiarului.  

 

g. Setup Registrii 

1. HKCU / Software/ DivXNetworks /DivX4Windows/PostProcessing (1); 
2. HKLM/Software/Microsoft/Windows/WindowsError Reporting/Add DontShowUI (1) 

(dword32 format); 
3. HKCU/Software/ STC Software 1.4/Supervision/General Settings; 

i. Update Overlay (1); 
ii. MD Test Method (0); 

4. HKCU/Software/ STC Software 1.4/Supervision/Systems 
i. Invert FromCodec (1) 
ii. Adaugat VGADirectX10 (1)  (dword32 format) 
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Note: UseOpenGL se trece pe valoare (1) – pentru anumite versiuni de placa video.  
 

 

h. Restart echipament (pentru propagarea tuturor setarilor particulare). 

 

 

3.6 Setari si reglaje software generale MV2.0 (DVR) si SV2.0 (LPR) 
Scopul acestei activitati este definirea si setarea parametrilor elementari pentru buna functionare a 

aplicatiei de inregistrare si procesare video.  

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR (versiune pe 32 bits) 

2. KScouterNVR(versiune pe 32 bits) 

3. KScouterLPR(versiune pe 32 bits) 

 
 
 

1. Bifa pe optiunea SAListener porneste automat ; 

2. FPS film AVI exportat  la 6 ; 

3. Bifa Afisare graphic pt inregistrari DB; 

4. Bifa restart programat; 

5. Setat Program inregistrare (6fps, 4CIF);  

6. Setari comunicatie IPD: 

i. Conexiune PLC : baudrate la 19200; 

ii. Definire IPD-uri (ID, IP, Port); 

4 Oprire aplicatie si adaugare Database.mdb in folderul de instalare a aplicatiei.  

Nota. Pentru mai multe detalii de setare/modificare Database.mdb se studiaza manualul Manual 
utilizare IPD. 
 

5 Adaugare shortcut MV2.0 la Startup 

 

6 Restart echipament pentru a se verifica ca aplicatia porneste corespunzator.  
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ANEXA 8 
 

 

 

Plan de testare, Procedura de testare-evalaure 

 

 

Activitate IV.8 Realizarea planurilor si a procedurii de testare - evaluarea 

prototipurilor 
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1. INTRODUCERE 
 
Scopul acestui document il reprezinta definirea tipurilor de teste efectuate pe echipamentele de 
inregistrare si procesare video dezvoltate si realizate in cadrul proiectului SCOUTER. In acest sens se 
defineste o strategie de testare si un numar si tip de teste ce vor fi efectuate in cadrul acestei etape 
finale.  

2. PROCEDURA TESTARE 
 

Procedura se aplica pentru: 1. KScouterDVR  

2. KScouterNVR 

3. KScouterLPR  

4. KScouterSRV (KintelliVision) 

 

2.1 Strategia de testare 
 

Activitatile de testare au ca scop o lista de obiective strategice: 
 

 Sistemul poate fi instalat si rulat in mediul de operare pe care a fost conceput sa ruleze;  

 Verificarea daca sunt îndeplinite cerintele care au ghidat proiectarea si dezvoltarea 
sistemului; 

 Sistemul raspunde corect la variabilele de intrare (concordanta intre intrari si raspunsuri 
iesiri);  

 Sistemul isi indeplineste functiile intr-un timp acceptabil prestabilit;  

 Sistemul indepineste scopul si obiectivele generale pentru care a fost conceput.  
 

Numărul de posibile teste ce pot fi concepute si efectuate pentru componentele software 

dezvoltate, fie ele chiar triviale, este practic infinit, din acest punct de vedere testarea 

software inglobeaza unele strategii pentru de efectuare a testelor care sa fie fezabile pentru 

tipul, timpul si resursele disponibile.  

Mai departe sunt identificate principalele tipuri de testari urmarite in cadrul proiectului. 

 

2.2 Tipuri de Teste 
 

2.2.1 Testarea de tip „white box”  
 

Această testare se bazează pe cunoștințele de logica internă a codului sursa a aplicatiei 

testate. Structura interna si modul de functionare a aplicatiei trebuie cunoscuta de catre 

tester, testele fiind bazate pe cunoasterea in general a declarațiilor de cod, conditiilor, 

functiilor si tipului de variabile accesate.  Acest tip de testare este realizata de catre 

dezvoltatorul software (conform unei proceduri particulare interne). 
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2.2.2 Testarea de tip unitate (unit) 
 

Testarea presupune verificarea componentelor software individuale sau a modulelor. De 

obicei testul este realizat de programator si nu de testeri, deoarece necesită cunoștințe 

detaliate despre aplicatie, de design si de logica a codului sursa. Acest tip de testare este 

realizata de catre dezvoltatorul software (conform unei proceduri particulare interne).  

2.2.3 Testarea de tip „black box” (de functionalite) 
 

In cadrul acestui tip de testare nu se tine cont de structura interna a sistemului (aplicatiei), 

aceasta fiind practic necunoscuta, urmarindu-se doar reactiile (iesirile) sistemului la 

stimuli (parametrii de intrare). Testele sunt bazate pe cerinte si functionalitate. Acest tip 

de testare ignoră componentele interne si se concentreaza pe functionalitatile particulare 

ale aplicatiei daca sunt sau nu in concordanta cu cerintele (specificatia tehnica).  

In acest sens se vor testa urmatoarele functionalitati:  

2.2.3.1 Verificare afisare LIVE imagini (se aplica DVR/NVR/LPR); 

2.2.3.2 Verificare inregistrare video si redare local(se aplica DVR/NVR/LPR); 

2.2.3.3 Verificare export video (se aplica DVR/NVR/LPR); 

 

 

2.2.3.1 Verificare afisare LIVE imagini (se aplica DVR/NVR/LPR) 

2.2.3.1.1 Scop 

 Scopul acestui test este de a demonstra ca functiile de baza – anume functia de vizualizare live 

– sunt functionale pentru sistemul inrolat in domeniu.  

2.2.3.1.2 Metoda 

 Se restarteaza sistemul inrolat in domeniu. La pornirea aplicatie Master Vision cu user 

restricted se poate vizualiza implicit fluxul video LIVE pe statia de inregistrare. 

2.2.3.1.3 Conditii de acceptanta 

 Proba se considera admisa daca dupa repornirea sistemului DVR se pot vizualiza live imagini 

de pe camerele conectate, in shape-urile de vizualizare active. 

 

2.2.3.2 Verificare inregistrare video si redare local(se aplica DVR/NVR/LPR) 

2.2.3.2.1 Scop 

 Scopul acestui test este de a demonstra ca functiile de baza – anume functiile de inregistrate 

date si  playback. 

2.2.3.2.2 Metoda 

 Verificare PLAYBACK: e nevoie de autentificare pe statia DVR. Se apasa butonul Control Redare 

-> Camere conectate local -> Interval timp, Canalele video si Filtrul de evenimente dupa care se pasa 

butonul Validare. 
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Figură 1. Verificare functie redare locala. 

  

2.2.3.2.3 Conditii de acceptanta 

Proba se considera acceptata daca exista si se pot vizualiza date din baza de date a sistemului DVR. 

2.2.3.3 Verificare export video (se aplica DVR/NVR/LPR) 

2.2.3.3.1 Scop 

 Scopul acestui test este de a demonstra ca functiile de baza – anume exportul in format AVI 

este functional.  

4.2.3.2.2 Metoda 

Se reia pasul descris in metoda 4.2.3.2.2. Se apasa butonul AVI. Dupa terminarea exportului 

se salveaza fisierul creat.  

2.2.3.2.3 Conditii de acceptanta 

Proba se considera acceptata daca exista si se pot vizualiza imaginile video exportate folosind un player 

video (exemplu VLC player).  

 

2.2.4 Testarea de regresie 

Presupune testarea aplicatiei ca un intreg in vederea depistarii posibilelor erori datorate 

modificarilor (dezvoltarilor) aduse in funcționalitate. Este dificil de a acoperi toata 

functionalitatea aplicatiei, de obicei in cazul acestui tip de testare se folosesc instrumente 

automatizate (tool-uri dedicate). 

Scopul acestei testari il reprezinta verificarea unor functionalitati (de regula elementare) in 

cazul in care au fost aduse dezvoltari noi in soft.  

In acest sens, se realizeaza urmatoarele teste de regresie (descrise anterior): 

1. Verificare inregistrare video (se aplica DVR/NVR/LPR). 

2. Verificare redare locala (se aplica DVR/NVR/LPR). 

3. Verificare export video (se aplica DVR/NVR/LPR). 
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4.2.5 Testarea de incarcare 

Reprezinta un test de performanta cu scopul de a verifica comportamentul 

sistemului/aplicatiei/modulelor sub sarcina (grad ridicat de incarcare). Se verifica astfel 

daca se degradeaza rezultatele in cazul incarcarii la un anumit prag (de obicei peste pragul 

normal de utilizare) in timp.   

In acest sens se seteaza echipamentele in regim „normal” de functionare conform cerinte 

beneficiar. Acesta se lasa sa functioneze timp de minim 24 ore. Scopul acestei testari de 

„incarcare” este verificarea stabilitatii sistemului in timp. In caz ca exista probleme HW cu 

anumite componente constituente, acestea vor putea fi depistate in timp in fereastra de 

timp alocat.  

Practic echipamentul va contine inregistrari video in laboratorul UTI pe 24 minim 24 ore, 

validand astfel buna functionare a echipamentului de inregistrare.  

 

2.3 Etichetare si realizare fisa tehnica 
 

Scopul acestei activitati este de a eticheta si a realiza fisa tehnica a echipamentele validate, folosind 

un ID unit generat in sistem, cu scopul de a tine evidenta la tipul echipamentului (DVR/NVR/LPR/SRV), 

tipul si serialul sub-echipamentului folosit (MB, Placa video, placa captura, RAM, HDD, etc.) cat si a 

locatiei beneficiarului unde s-a livrat echipamentul (a se vedea figura de mai jos). Alte date insemnate 

sunt numele tehnicianului care realizeaza asamblarea si timpul necesare pentru fiecare activitate.  
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Figură 2. Model fisa de realizare echipamente DVR/NVR/LPR/SRV. 
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2.4 Validare echipament pentru acceptare si livrarea 
 

Aceasta activitate presupune validarea de catre operator testare (tehnician video) a tuturor testelor 

efectuate in sectiunea 4.2 (Tipuri de Teste). Rezultatele acestor verificari se consemneaza in „Graficul 

de testare-evaluare”, iar concluziile, in “Raportul de Testare-Evaluare”.  

2.4.1 Ambalare echipamente 
 

Ambalare echipament folosind cutia livrata cu carcasa cu elementele de siguranta (anti-soc).  

Se verifica (functie de cerintele beneficiarului): 

 Tastatura 

 Mouse 

 Cordon conexiuni video  

 Licenta sistem de operare 

 Media (DVD) drivere platforma de procesare (Placa de baza - MB, placa video, placa audio).  

 

3 PROCEDURA SERVICE 
 

Scopul acestei activitati il reprezinta definirea procedurii de lucru in cazul echipamentelor venite in 

service (din cauza unor posibile disfunctionalitati in functionare).  

In acest sens, tehnicianul video aplica cateva teste pentru a constanta/verifica functioanarea 

defectuoasa a sistemului.  

In functie de defectiune se realizeaza cateva teste. 

3.1 Aplicatia nu porneste 
 Se verifica daca este definita la start-up sistemului de operare;  

Solutionare: se defineste aplicatia la startup-ul sistemului de operare. 

 Fisierul de licentiere exista si aplicatia este licentiata. 

Solutionare: se re-licentiaza aplicatia.  

 Aplicatia DVR/NVR/LPR/SRV are drepturi de administrator local.  

Solutionare: Se atribuie utilizatorului Admin-DVR drepturi de administrator local.  

3.2 Aplicatia nu poate accesa baza de date 
In acest caz se verifica integritatea HDD-ului sau a volumului respectiv raportat ca fiind inaccesibil. In 

acest sens, functie de tipul unitatii se stocare, se va rula tool-uri dedicate de verificare (WesterDigital 

– WD, Seagate, etc.). 

3.3 Aplicatia nu indeplineste anumite functii 
 

In acest caz se testeaza functiile raportate ca fiind nefunctionale.  
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Solutionare: In caz ca versiunea de software nu este „la zi” se efectueaza o aducere la zi a versiunii se 

soft.  

3.4 Defectiuni Hardware 
Posibile defectiuni harware pot aparea pentru urmatoarele echipamente: 

 Sursa de alimentare. Aceasta poate fi arsa sau nu scoate tensiunile nominale specificate.  

Solutionare: Se inlocuieste compomenta in cauza.  

 Placa de captura. Aceasta poate fi arsa (nedetectata de sistem) sau poate prezenta erori de 

captura pe anumite canale.  

Solutionare: Se inlocuieste compomenta in cauza. 

 Placa de conversie digital-analogic. Aceasta poate fi arsa (nedetectata de sistem) sau poate 

prezenta erori de captura pe anumite canale.  

Solutionare: Se inlocuieste compomenta in cauza. 

 Placa video. Aceasta poate fi arsa (nedetectata de catre sistemul de operare) sau nu 

„livreaza” rezolutiile specificate.  

Solutionare: Se inlocuieste compomenta in cauza sau se instaleaza ultimele drivere video de la 

producator.  

 Spatiul de stocare HDD/SSD. Aceasta poate fi ars (nedetectata de catre sistemul de operare) 

sau poate prezenta bad-uri. 

Solutionare: Se inlocuieste compomenta in cauza.  

3.5 Realizare Fisa de Service  
 

Defectele de functionare si solutionarile sunt trecute in fisa de service. Aceasta are forma prezentata 

mai jos (Figura 20). 
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 Figură 3. Fisa de Service 

 

In Figura 3 sunt descrise campurile ce se completeaza in urma realizarii fisei de service, cum ar fi tipul 

echipamentului, piesele schimbate, cauza defectiunii, etc.  
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ANEXA 9 

 

 

 

Raport de testare 

 

 

Activitate IV.9 Verificarea experimentarea si optimizarea solutiilor dezvoltate. 
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1. Introducere 
 

Scopul acestui document il reprezinta activatile de experimentare si optimizarea a solutiilor dezvoltate 

in cadrul proiectului SCOUTER. In acest sens s-au testat si optimizat algoritmii de analiza video integrati 

in platforma KintelliVision (KscouterSRV), modulele de comunicatie intre echipamentele de achizitie si 

stocare date video pentru echipamentele KScouterDVR, KScouterNVR, si KScouterLPR. Pentru ultimul, 

s-a realizat si un motor nou de extragere a placutei de inmatriculare auto. In acest sens s-au realizat 

mai multe teste pe o baza de date continand date de tip ground-truth placute auto, in vederea validarii 

rezultatelor obtinute si implicit a performatei sistemului LPR.  

2.  Verificarea solutiilor 
 

Primul pas in dezvoltarea algoritmilor este testarea conceptuala a fiecarui algoritm. 

Acest lucru presupune proof of concept si un studiu de coplexitate pentru fiecare dintre 

algoritmi. In acest stadiu un algoritm trebuie sa se dovedeasca eficient, pe un set relativ mic 

de testare, atat din punct de vedere al functionarii, adica sa obtina un procent cat mai mic la 

metricile fals negativ si fals pozitiv si un procent cat mai mare la metricile fals pozitiv si true 

pozitiv, cat si din punct de vedere al resurselor necesare.  In functie de „clasa de inteligenta” 

a algoritmului acesta nu trebuie sa depaseasca un anumit procent de ocupare a  procesorului, 

de obicei stabilit din considerente economice – costul final al solutiei va depinde si de limitarile 

hardware. Pentru aceste teste am folosit un procesor Intel 4790k, imagini cu o  rezolutie de 

720p, iar clasele de inteligenta alaturi de procentajul ocuparii procesorului sunt ilustrate in 

tabelul de mai jos. 

Clasa de inteligenta Nivel maxim de ocupare a procesorului 

Inteligenta Statistica 5% 

Inteligenta Combinata 7% 

Inteligenta Neuronala Simpla 8.5% 

Inteligenta Neuronala Multinivel  10% 

  

2.1 Inteligenta Statistica 
 In aceasta clasa de algoritmi se regasec algoritmii bazati pe detectie statistica si pe 

schimbari in scena.  In continuare se vor prezenta algoritmii din aceasta clasa si rezultatele 

obtinute de acestia pe metricile de confirmare a viabilitatii. 

2.1.1 Zona Sterila 
 Zona sterila este un algoritm clasic de securitate video, acesta alarmandu-se cand un 

obiect cu caracteristici predefinite, in setari, patrunde intr-o zona definita de operator ca fiind 

sensibila. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a obtinut urmatoarele urmatoarele  valori: 

Alboritm Ocupate procesor Fals negativ Fals pozitiv True negativ True pozitiv 

Zona Sterila 3% 0.7% 1.2% 98.8% 99.3% 
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 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

2.1.2 Zona Sterila cu Prealarma 

 Zona sterila cu prealarma este un algoritm de securitate video foarte util din punct de 

vedere operational, in situatii reale, acesta alarmandu-se cand un obiect cu caracteristici 

predefinite, in setari, patrunde intr-o zona definita de operator ca fiind sensibila, iar acest 

obiect a fost initial intr-o zona definita ca fiind zona de prealarmare. Acest algoritm, pe 

esantionul de testare, a obtinut urmatoarele valori: 

Alboritm Ocupate 
procesor 

Fals 
negativ 

Fals 
pozitiv 

True 
negativ 

True 
pozitiv 

Zona Sterila cu pre-
alarma 

3% 0.7% 1.2% 98.8% 99.3% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

2.1.3 Trip Wire 
 Algoritmul de Trip Wire este un algoritm clasic de securitate video, acesta alarmandu-

se cand un obiect  cu caracteristici predefinite, in setari, trece peste o bariera virtuala, in orice 

directie, definita de operator. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a obtinut urmatoarele 

urmatoarele  valori: 

Alboritm Ocupate procesor Fals negativ Fals pozitiv True negativ True pozitiv 

TripWire 2.7% 0.5% 0.8% 99.2% 99.5% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

2.1.4 Heat Map 
 Algoritmul Heat Map genereaza un model statistic care ilustreaza densitatea de 

miscare si traseele cele mai utilizate de subiectii supravegheati. De obicei acest algoritm, din 

discutiile cu potentialii beneficiari si din datele colectate de noi, va fi folosit in corelatie cu alti 

algoritmi, el oferind o imagine de ansamblu, „macro”, asupra situatiei, datele concrete si 

punctuale fiind oferite de alti algoritmi corelati. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a 

obtinut urmatoarele urmatoarele  valori, cu mentiunea ca evaloarea acestui algoritm se face 

suviectiv: 

Alboritm Ocupate procesor 

Heat Map 4.2% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – 
SCOUTER, cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 
 

2.2 Inteligenta Combinata 
 In aceasta clasa de algoritmi se regasec algoritmii bazati pe detectie statistica si 

validarea  rezultatelor cu ajutorul retelelor neuronale, sau invers.  In continuare se vor 

prezenta algoritmii din aceasta clasa si rezultatele obtinute de acestia pe metricile de 

confirmare a viabilitatii. 

2.2.1 Trip Wire Directional 
 Algoritmul de Trip Wire este un algoritm asociat functiei de securitate video, acesta 

alarmandu-se cand un obiect  cu caracteristici predefinite, in setari, trece peste o bariera 

virtuala definita de operator, dar doar in directia definita de operator. In scenariu real de lucru 

sistemul nu trebuie sa genereze alarme sau evenimente la trecerea barierei virtuale in directia  

permisa. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a obtinut urmatoarele urmatoarele  valori: 

Alboritm Ocupate 
procesor 

Fals 
negativ 

Fals 
pozitiv 

True 
negativ 

True 
pozitiv 

TripWire 
Directional 

5.6% 0.5% 1.5 % 98.5% 99.5% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

2.2.2 Numaratoare de Subiecti 
 Algoritmul de Numaratoare de Subiecti este un algoritm conceput sa numere cati 

oameni trec printr-o zona predefinita. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a obtinut 

urmatoarele urmatoarele  valori: 

Alboritm Ocupate procesor Fals negativ Fals pozitiv True negativ True pozitiv 

Counting 5.6% 0.5% 1.5 % 98.5% 99.5% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

 

2.3 Inteligenta Neuronala Simpla 
 In aceasta clasa de algoritmi se regasec algoritmii bazati pe determinarea rezultatelor 

rezultatelor cu ajutorul retelelor neuronale. In continuare se vor prezenta algoritmii din 

aceasta clasa si rezultatele obtinute de acestia pe metricile de confirmare a viabilitatii. 

2.3.1 Bagaj Abandonat 
 Algoritmul de Bagaj Abandonat este un algoritm avansat de securitate video, acesta 

alarmandu-se cand un obiect  cu caracteristici predefinite, in setari, este detectat ca fiind 

parasit de un subiect intr-o zona monitorizata. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a 

obtinut urmatoarele urmatoarele  valori: 
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Alboritm Ocupate 
procesor 

Fals 
negativ 

Fals 
pozitiv 

True 
negativ 

True 
pozitiv 

Bagaj 
Abandonat 

7.9% 3.7% 1.5 % 98.5% 96.3% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

2.3.2 Masina Parcata Ilegal 
 Algoritmul de Bagaj Abandonat este un algoritm avansat de securitate video, acesta 

alarmandu-se cand un vehicul cu caracteristici predefinite, in setari, este detectat ca fiind 

parcat intr-o zona monitorizata. Acest algoritm, pe esantionul de testare, a obtinut 

urmatoarele urmatoarele  valori: 

Alboritm Ocupate procesor Fals negativ Fals pozitiv True negativ True pozitiv 

Parcare Ilegala 8.1 % 3.9% 2.6 % 97.4% 96.1% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

 

2.4 Inteligenta Neuronala Multinivel 
 In aceasta clasa de algoritmi se regasec algoritmii avansati si complecsi, bazati pe 

detectie statistica si validarea  rezultatelor cu ajutorul retelelor neuronale.  In continuare se 

vor prezenta algoritmii din aceasta clasa si rezultatele obtinute de acestia pe metricile de 

confirmare a viabilitatii. 

2.4.1 Pieton Cazut in Trafic 
 Algoritmul de Pieton Cazut in Trafic este un algoritm avansat de securitate video, 

acesta alarmandu-se cand se detecteaza un pieton cazut pe carosabil. Acest algoritm, pe 

esantionul de testare, a obtinut urmatoarele urmatoarele  valori: 

Alboritm Ocupate 
procesor 

Fals 
negativ 

Fals 
pozitiv 

True 
negativ 

True 
pozitiv 

Pieton Cazut in 
Trafic 

9.2% 11.1% 8.5 % 91.5% 88.9% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 

2.4.2 Licence Plate Recognition 
 Algoritmul de Licence Plate Recognition este un algoritm menit sa detecteze si sa 

recunoasca numarul de inmatriculare a vehiculelor din tragic. Acest algoritm, pe esantionul de 

testare, a obtinut urmatoarele urmatoarele  valori: 
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Alboritm Ocupate procesor Acuratete 

Plate Recognition 5.6% 62.53% 

 Aceste rezultate au determinat continuarea acestui model propus datorita eficientei 

sale atat din punct de vedete computational cat si din punct de vedere al performantelor. 
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3 Experimentarea Solutiilor 
 Odata dovedit si validat conceptual un algoritm, este necesar a se face optimizarea 

parametrilor interini, eliminarea cazurilor de limita sau de exceptie. Acest lucru se face pe 

etape si intr-un mod cat mai controlat astfel incat sa se poata controla procesul cat mai 

indeaproape. 

 Pentru exemplificarea acestui proces se va folosi algoritmul Licence Plate Recognition 

deoarece aici se pot observa cel mai bine diferentele iterative de la o modificare la alta. 
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Nr. real Incercarea 1 Incercarea 2 Incercarea 3 

CT15CPA CT15CPA CT15CPA CT15CPA 

0 IWAKI 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CT2OWKX CT2OWKX CT2OWKX CT2OWKX 

B19PXB B19PXB B19PXB B19PXB 

CT35NRC CT35NRC CT35NRC CT35NRC 

CT55YZC CTIYZC CT55YZC CT55YZC 

CT23TLU CT23TLU CT23TLU CT23TLU 

CT37BOD CT37BOD CT37BOD CT37BOD 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CL86EMF CL86EMF CL86EMF CL86EMF 

CTO9YMI CTO9YMI CTO9YMI CTO9YMI 

0 YA7WBI 0 0 

CJ85DOT CJ85DOT CJ85DOT CJ85DOT 

0 0 0 0 

IF4OTCS IF4OTCS IF4OTCS IF4OTCS 

TL4OANG 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CT91AGT CT92AD CT92IF CT92AF 

CT74NSS CT74NSS CT74NSS CT74NSS 

CT99CNF CT99CNF CT99CNF CT99CNF 

CT4ONSS CT4ONSS CT4ONSS CT4ONSS 

0 0 0 0 

CT44GNX CTI44GNX CTI44GNX CTI44GNX 

CT1OCYU CT1OCYU CT1OCYU CT1OCYU 

0 0 0 0 

CT78TER CT78TER CT78TER CT78TER 

B69LKI B69LKI B69LKI B69LKI 

GJ88GIL GJ88GIL LGJ88GIL LGJ88GIL 

CTO4RBT LTVRBT LTVRBTW LTVRBTW 

0 0 0 0 

CT91BMC CT91BIC CT91BIC CT91BIC 

0 0 0 0 

0 8VIAI 0 0 

CT62REM 0 0 0 

CLO3YZD CLO3YZD CLO3YZD CLO3YZD 

0 0 0 0 

CT17PNK 0 0 0 

VN77AGB VN77AGK VN77AGF VN77AGF 

CT15DDE CT15DDE CT15DDE CT15DDE 

CT74DCC CT74DCC CT74DCC CT74DCC 

CT86DGM CTBEDGM CTB6DGM CTB6DGM 

IF39TCS IF39TCS IF39TCS IF39TCS 

34AG34O2 0 3M3D2 3M3D2 

CT63 NSS CT63NSS CT63NSS CT63NSS 

CT88MBA TBIAA TBMEA AAWEA 

B21OELM B21OELM B21OELM B21OELM 

CT14CRG CT14CRG CT14CRG CT14CRG 

TL15VIC TL15VIC TL15VIC TL15VIC 

0 0 0 0 

CT38BOD CT38BOD CT38BOD CT38BOD 

CT34ASR CT34ASR CT34ASR CT34ASR 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

B71YVS B71YVS B71YVS B71YVS 

GL88BJG GL88BJG GL88BJG GL88BJG 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CT67GNX CT67GNX CT67GNX CT67GNX 

CTO6LPU CTO6LPU CTO6LPU CTO6LPU 

0 0 0 0 

CT72LVM CT72LVM CT72LVM CT72LVM 

CT11AMP CT11AB CT11AB CT11AB 

CT28BOD CT28BUU CT28BUU CT28BUU 

IL69SAN L69AN IL69AAN IL69AAN 

0 0 0 0 

CT1OVRK CT1OVRK CT1OVRK CT1OVRK 

CT78NSS 0 0 0 

B23YXA B23YXA B23YXA B23YXA 

CT65GNP CT65UNP CT65UNP CT65GNP 

B38CFC B38CFC B38CFC B38CFC 

CT33LNG CT33LNG CT33LNG CT33LNG 

B37PZM B37PZM B37LZM B37LZM 

CJ1OKWN CJ4OKWN CJ4OKWN CJ4OKWN 

    

B25CPU B25CPB B25CPI B25CPI 

CLO4SAM CLO4SAM CLO4SAM CLO4SAM 

CLO2ENG CLO2ENG CLO2ENG CLO2ENG 

CT92EUG CD92EUG CD92EUG CD92EUG 

B15ODGD E1CLUC E1CLU E1CLU 
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B7ODGD 0 0 0 

CT15EUG CT15EUG CT15LUG CT15LUG 

CT96ALG 0 CT96ALG CT96ALG 

CT6OMFA CT6OMFA CT6OMFA CT6OMFA 

BR16SET BR16SET BR16SET BR16SET 

CLO4NFG CLO4NFU CLO4NFG CLO4NFG 

CL1OLDM CL1OLDM CL1OLDM CL1OLDM 

IF38TCS IF38TCS IF38TCS IF38TCS 

CT6OMFA CT6OMFA CT6OMFA CT6OMFA 

CT13TMA CT13TMA CT13TMA CT13TMA 

B6OZKO B6OZKO B6OZKO B6OZKO 

0 0 0 0 

BR69VAL BR69VAL BR69VAL BR69VAL 

CT62MAF CT62MAF CT62MAF CT62MAF 

CLO3PYY CLO3PYY CLO3PYY CLO3PYY 

BR2OSCM BR2OSCM BR2OSCM BR2OSCM 

CL1OTRS CL1OTRS CL1OTRS CL1OTRS 

CT1OMNW CT1OMNW CT1OMNW CT1OMNW 

CTO7JPD CTO77D CTO7PNI CTO7PNI 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

TLO2VUK ILO2VUK ILO2VUK ILO2VUK 

CS5OFUF LCS5EAI S5WAI S5WAI 

ILO5WDN LO5WB ILO5WDN ILO5WDN 

CJ13YFL CJ13YFL CJ13YFL CJ13YFL 

0 0 0 0 

CLO5ELC CLO5ELC CLO5ELC CLO5ELC 

0 0 0 0 

CT24VRK CT24VRK CT24VRK CT24VRK 

CT53GNX CT53GNX CT53GNX CT53GNX 

B71YVU 0 B7LVI B7LVI 

CTO9AUY CTO9AUY CLO9AUY CLO9AUY 

0 0 0 0 

B23YWN B23YWN B23YWN B23YWN 

CT7OERD 0 0 0 

MAI31655 MAI31655 MAI31655 MAI31655 

B38CHG B38CHU B38CHU B38CHU 

B24FNS B24FNS B24FNS B24FNS 

TLO3MTN TLO3MTN TLO3MTN TLO3MTN 

B24GTL B24GEII B24GW B24GW 

MAI31655 MAI31655 MAI31655 MAI31655 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CT4OGNP CT4OGNP CT4OGNP CT4OGNP 

TLO5POT ILO5POT ILO5POT TLO5POT 

CTO3VYR CTO3VYR CTO3VYR CTO3VYR 

CT17ZAN CT37ZAN CT37ZAN CT37ZAN 

CT11RBT CTDRBT CTBRBT CTBRBT 

BRO5STM BRO5SM BRO5STI BRO5STI 

CT6OFGR CT6OFGR CT6OFGR CT6OFGR 

B59SGS B59SGS B59SGS B59SGS 

CT42BOD CT42BOD CT42BOD CT42BOD 

B87YLU B87YLU B87YLU B87YLU 

0 0 0 0 

OT17LUK 0 0 0 

0 0 M18I 0 

0 0 0 0 

BO8RJN BO8RJN BO8RJN BO8RJN 

B23YXC AKXE IKXE IKXE 

0 0 0 0 

B34WOV 0 0 0 

CL13FLJ CL13FLJ CL13FLJ CL13FLJ 

0 IKIAK 0 0 

B6OUMU B6OUMU B6OUMU B6OUMU 

CT62NSS CT62NSS CT62NSS CT62NSS 

CLO4BOV CLO4BOV CLO4BOV CLO4BOV 

GL42EUX CL42EUA GL42EUX GL42EUX 

0 0 0 0 

B618RDB B618RDB B618RDB B618RDB 

GLO9YVN GLO9YVN GLO9YVN GLO9YVN 

GL34YVN GL34YIN CIY4YVI CIY4YVI 

CT27DDE CT27DDE CT27DDE CT27DDE 

CTO8RXO CTO8PXO CTO8RXO CTO8RXO 

B86BSH 0 0 0 

CTO3BOD CTO3BOD CTO3BOD CTO3BOD 

CT79NSS CPX9N9S CT79NSS CT79NSS 

TLO3PSO 0 0 0 

0 0 0 0 

PH81CFC PH81CFC PH81CFC PH81CFC 

CT3OGNP 0 0 0 

0 ICII 0 0 

CTO8ZGN CTO8ZGN CTO8ZGN CTO8ZGN 

CT93AMR CT93AMR CT93AMR CT93AMR 

CT9OCST CT9OCST CT9OCST CT9OCST 
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0 0 0 0 

SJO7CIO SJO7CIO SJO7CIO SJO7CIO 

CT71NSS CT74SSI CT71NSS CT71NSS 

0 0 0 0 

BZO2GZA BZO2GD BZO2GZA BZO2GZI 

CL31LTC CL31LTC CL31LTC CL31LTC 

BZO8GZA B7BCZW B7BCZW B7BCZW 

B73RUE 0 0 0 

CT32LAS CT32LAS CT32LAS CT32LAS 

0 0 0 0 

CT84FLN CT84FLN CT84FLN CT84FLN 

B37PZJ B37PZJ B37PAJ B37PAJ 

B132RDB B132RDB B132RDB B132RDB 

CT67ADX CT67ADX CT67ADX CT67ADX 

B999LAS B999LAE B999LAL B999LAL 

B89JAU B89JAU B89JAU B89JAU 

GJO6RAZ GK6RAZ GK6RAZ GK6RAZ 

IL73EDY L73DY L73DY L73DY 

GJ35RAZ GJ35RAZ GJ35RAZ GJ35RAZ 

CL11BMT CL11BMT CL11BMT CL11BMT 

CTO3GNX CTO3GNX 0 0 

CTO8TJY FEIL 0 0 

CT7OAEO CT7OAEO CT7OALO CT7OALO 

CT68NYD CT68NYD CT68NYD CT68NYD 

NTO8MRW NTO8MPW NTO8MPW NTO8MPW 

IL1ODAV IL1ODAV IL1ODAV IL1ODAV 

IL84EDY L84B 84EDYU 84EDY 

CTO3RBT CTO3BT CTO3BT CTO3BT 

CT68UNM CT68UNM CT68UNM CT68UNM 

B22ZXF B22ZXF B22ZXF B22ZXF 

CT58RAM CT58RAM CT58RAM CT58RAM 

CT41ZAN CT41ZAN CT41ZAN CT41ZAN 

CL1OVIB CL1OVIB CL1OVIB CL1OVIB 

BRO6DRG BRO6DRG BRO6DRG BRO6DRG 

BO9RTC BO9RTC RO9RCC BO9RCC 

CT88HGL 0 0 0 

CT4OMSL CT4OMSL CT4OMSL CT4OMSL 

CT84FLN CT84FLN CT84FLN CT84FLN 

BZO6EUU 0 0 0 

0 0 0 0 

CT6ONOR CT6ONOR CT6ONOR CT6ONOR 

B132RDB B132RDB B132RDB B132RDB 

0 0 0 0 

CTO1NRA CTO1NPA CTO1NRA CTO1NRA 

TL87HHP TL87HHP TL87HHP TL87HHP 

0 0 0 0 

B45MSG B45MSG B45MSG B45MSG 

CT38NOR CT38LAF CT38LKF CT38LKF 

BC4ODOD BC4ODUC BC4ODUG BC4ODUG 

B61KUH 0 0 0 

TLO4GED AIIXLIX 0 0 

DBO9JJV 0 DBIJJV DBBJJV 

TL16NEC TLINEC TLINEC TLINEC 

CT47AMP CT47AMP CT47AMP CT47AMP 

NTO7TKN NTO7TKN NTO7TKI NTO7TKI 

0 0 0 0 

GLO8PKS GLO8PKS GLO8PKS GLO8PKS 

CT22TLU CT22TLU CT22TLU CT22TLU 

0 0 0 0 

B71YVV BO1EVV BO1XVV BO1XVV 

BR4ORAI BR4ORAI BR4ORAI BR4ORAI 

B24GPJ B24GPA B24GPA B24GPI 

CTO4ROK 0 0 0 

CT23TLU 0 0 0 

CT9OGMP CT9OGMP CT9OGMP CT9OGMP 

IL96PED IL96PEB IL96PEB IL96PEB 

B36UYM B36IIV 5336II 5336II 

B39KJI E39KI EI9KI EI9KI 

B558HOL 0 0 0 

B1O4ATR B1OAAIR B1O4AIR B1O4AIR 

BR51AMG BR51AMG BR51AMG BR51AMG 

BZ41VYO BZ41VYU BZ41VYU BZ41VYU 

0 0 0 0 

ILO3XCZ ILO3XCZ ILO3XCZ ILO3XCZ 

BZ24KZG BZ24KZG BZ24KZG BZ24KZG 

0 0 0 0 

IL15DAV A15IAA1 A15DAIA E15DAV 

B94ZDV B94ZDV B94ZDV B94ZDV 

CT7OERD 0 0 0 

CT71PZY CTDPZY CTDPZY CTDPZY 

CT6OMDY CT6OMDY CT6OMDY CT6OMDY 

CTO7SYD CTO7SYD CTO7SYD CTO7SYD 

0 PAIYA 0 0 

B1O8ATR B1O8ATR B1O8ATR B1O8ATR 
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B1O7ATR UOAIH UOAIH UOAIH 

0 0 0 0 

B87NOU B8NOU B8NOU B8NOU 

TLO8MKD ILO8MKD ILO8MKD ILO8MKD 

GJ34POP 0 GAOAA GAOAA 

CT36KAM CT36KAM CT36KAM CT36KAM 

MHO4VIK BHO4VIK BHO4VIK MHO4VIK 

0 0 0 0 

CL25LTC 0 0 0 

B24TXN B24TXN BITXTX BITXTX 

CTO5LNG CTO5LNG TO5LNG TO5LNG 

B31KMC B31KMC B31KMC B31KMC 

BH87YNT BH87YNT BH87YNT BH87YNT 

0 0 0 0 

BZ62ABC 0 0 0 

CT17XMX CT17XMX CT17XMX CT17XMX 

CT13SNS CT13SNS CT13SNS CT13SNS 

CT17ZSB CT17ZSB CT17ZSB CT17ZSB 

BZO8WMA Z8WMA 0 0 

CT2OGNP CT2OGNP CT2OGNP CT2OGNP 

B42FLW B42FLW B42FLW B42FLW 

0 0 0 0 

B5OWBH B5OWBH B5OWBH B5OWBH 

ILO3RNE ILO3RNE ILO3RNE ILO3RNE 

BZ45ABC R7M5AU 7M45AU 7M45AU 

CT34LVM CT34LVM CT34LVM CT34LVM 

BRO1SRM BOO1MMMM BO11RMVM BO11RMVM 

0 0 0 0 

CT25SIK CT25SIK CT25SIK CT25SIK 

NTO6GZC NTO6GZC NTO6GZC NTO6GZC 

BZO7FHJ B7O7FHJ BZO7FHJ B7O7FHJ 

B111LVT B111LVT B111LVT B111LVT 

CT18SNS CT18SN5 CT18SNS CT18SNS 

B5OWBJ B5OABJ B5OWBJ B5OWBJ 

CT7OBOD CT7OBOD CT7OBOD CT7OBOD 

0 0 0 0 

CTO3WMA CTO3WMA CTO3WMA CTO3WMA 

CTO1NVA CTO1NVA CTO1NVA CTO1NVA 

CT11RBT CT11RBT CT11RBT CT11RBT 

IL78DOR IL78LXA 7887WR 7887WR 

BR11RGV BR11RGV BR11RGV BR11RGV 

BRO8RGV 0 0 0 

CT91MBA CT91MBA CT91MBA CT91MBA 

BRO9RGV BRO9B BRO9RG BRO9RG 

B2OOGNP B2OOGNP B2OOGNP B2OOGNP 

BR1OSRM 0 0 0 

0 0 0 0 

BR43AMG BR43AMG BR43AMG BR43AMG 

BH71HXX BH71HXX BH71HXX BH71HXX 

CT11TLU CT11TLU CT11TLU CT11TLU 

CT24GNX CT24GNX CT24GNX CT24GNX 

BR38AMG BR38AMU BR38AMG BR38AMG 

CT76GMD CT76GMD CT76GMD CT76GMD 

CT64NSS CT64NSS CT64NSS CT64NSS 

CT47NSS 0 0 0 

CT4OCMD CT48CMD CT48CMD CT48CMD 

BR18AMG BR18AMG BR18AMG BR18AMG 

VN27AGB VN27AGB VN27AGB VN27AGB 

TL14XZK TL14XZK TL14XZK TL14XZK 

B89YZK B89YZK B89YZK B89YZK 

CT26SOL CT26SOL CT26SOL CT26SOL 

CT61NSS CT61NS9 CT61NS9 CT61NS9 

CTO1FIG CTO1FIG CTO1FIG CTO1FIG 

IFO5DZV IFO5DZV IFO5DZV IFO5DZV 

CL1OLTC CL1OLTO CL1OLTO CL1OLTO 

GL12BCM GL12BCM GL12BCM GL12BCM 

B73ZJW B73ZJW B73ZJW B73ZJW 

TLO2UYO TLO2UYC TLO2UYC TLO2UYC 

IL96SAN L965M L96SM IL96SAN 

IL78SAN 0 UIXIW 0 

CT51BOD CT51BOD CT51BOD CT51BOD 

0 0 0 0 

CTO5ZSB CTO5ZSB CTO5ZSB CTO5ZSB 

GL44EUX KLA44EUX GL44EUX GL44EUX 

CTO3YZC CTO3YZC CTO3YZC CTO3YZC 

0 0 0 0 

TX1975KX TX1975KX TX1975KX TX1975KX 

IL12SCG IL12SCG IL12SCG IL12SCG 

CLO4DXS CLO4DXS CLO4DXS CLO4DXS 

0 0 0 0 

0 0 EWXA EWXA 

CT64POT CT64PUT CT64PUT CT64PUT 

CLO3YMN CLO3YMN CLO3YMN CLO3YMN 

CT15CAP CT15CAH CT15CAH CT15CAH 
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CTO9CLB CTO9CLB CTO9CLB CTO9CLB 

PH11TAP PH11TAP PH11TAP PH11TAP 

CT92TLU CT92TLU CT92TLU CT92TLU 

0 AAIIAI AAIIWB AAIIWB 

CT12DEI NIBIXIA NIIA WI7A 

CT67XXY CT67XXY CT67XXY CT67XXY 

CLO7CAG CLO7CAE CLO7CAE CLO7CAE 

CT11ZSB 0 CT11ZSB CT11ZSB 

0 0 0 0 

0 8NAI1 0 0 

BRO3AMG BRO3AMG BRO3AMG BRO3AMG 

BR36AMG BR36AMG BR36AMG BR36AMG 

0 0 IPXV 0 

BR84AMG BR84AMG BR84AMG BR84AMG 

BR62AMG BR62AMG BR62AMG BR62AMG 

0 0 0 0 

CTO1NVA CTO1NVA CTO1NVA CTO1NVA 

B95DYG BIDYGI B95LGI B95LGI 

CT13MOL CT13MOL CT13MOL CT13MOL 

CT16LVM CT16LVI CT16LVI CT16LVI 

TL45ANG 0 0 0 

CT31NAM CT31NAM CT31NAM CT31NAM 

0 0 0 0 

BZ26ABC O725AB OZ25AB OZ25AB 

BNO3RTJ BNO3RTJ BNO3RTJ BNO3RTJ 

TLO3JNI TLO3JNI TLO3JNI TLO3JNI 

BZ6OMAV BZ6OMAV BZ6OMAV BZ6OMAV 

BZ78MUN BZ78MUN BZ78MUN BZ78MUN 

CT67BYK CT67BYK CT67BYK CT67BYK 

CT77LAL CT77LAL CT77LAL CT77LAL 

0 0 0 0 

TL75DNI 0 0 0 

CT37BOD CT37BOD CT37BOD CT37BOD 

CT82TAM CT82TAM CT82TAM CT82TAM 

DBO9JJV DBO9JJV DBO9JJV DBO9JJV 

IL7ODOR IL7ODOR IL7ODOR IL7ODOR 

BZ18ABC 0 0 0 

0 0 0 0 

B15KYO B5KKD B5KYD B5KYD 

B36ROW B36ROW B36ROW B36ROW 

CT72GMD CT72GMD CT72GMD CT72GMD 

CL2OMGM 0 0 0 

CT2OWKX CT2OWKX CT2OWKX CT2OWKX 

CT93MTC CT93MTC CT93MTC CT93MTC 

CT64GMD CT64GMD CT64GMD CT64GMD 

CT71GMD CT71DDD CT71DD CT71DMD 

CL3OMGM CL3OMI CL3OMI CL3OMGM 

BZO6HAV BZOBAV BZO5HAV BZO5HAV 

TL12ZXX TL12AAA TL12ZXX TL12ZXX 

CT7OCGI CT7OCGI CT7OCGI CT7OCGI 

CT25GNP CT25GNP CT25GNP CT25GNP 

0 0 0 0 

CT19AIM IL19XIM IL19INL IL19INL 

BR44AMG BR44AMG BR44AMG BR44AMG 

BR31AMG BR31AMG BR31AMG BR31AMG 

B35LVT B35LVT B35LVT B35LVT 

BR68AMG BR68AMG BR68AMG BR68AMG 

IL1ODAV IL1ODAV IL1ODAV IL1ODAV 

CT3OLVT PT3OLVI CT3OLVI CT3OLVI 

CT15SCX CT15SCX CT15SCX CT15SCX 

IF75WMA IF75WMA IF75WMA IF75WMA 

IFO9WMA IFO9WMA IFO9WMA IFO9WMA 

IF1OWMA IF1OWMA IF1OWMA IF1OWMA 

CT41MM CT4IK CT4IMW CT4IMW 

CT6OGNP CT6OGNP CT6OGNP CT6OGNP 

BRO4AMG BRO4AMG BRO4AMG BRO4AMG 

B4OGLO B4OGLO B4OGLO B4OGLO 

TL12PGD 0 T2PD T2PD 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CT13SNS 0 IIAA 0 

CT62MAF CT62MAF CT62MAF CT62MAF 

CT88ALG CT88ALG CT88ALG CT88ALG 

CT23DEG CT23DEG CT23DEG CT23DEG 

CT68LVM CT6ILW CT6ILWM CT6ILWM 

GJ47JON 0 B1I7I B1I7I 

BR64ALI BR64ALL BR64ALL BR64ALL 

CT42LVM CT42LVM CT42LVM CT42LVM 

CT57JOV CT572DV CT573DV CT573DV 

CT92AGT CT9II5I CT9II5T CT9II5T 

AG41HOL IILAWXY 0 AG4II 

BR28AGC B28AGC B28AGC B28AGC 

CLO4ALT CLO4ALT CLO4ALT CLO4ALT 

0 0 0 0 
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0 0 0 0 

B42FLE B42FLE B42FLE B42FLE 

CLO4ATJ CIO4ATJ CIO4ATJ CIO4ATJ 

CT38AMR CT38AMR CT38AMR CT38AMR 

IS1OATY IS1OATY IS1OAIX SBOATYI 

CT75SMA CT5IA CT5IA CT75SMA 

B26VRB B26VIU V2FVI B2MVI 

TLO2UPI AMI7 0 0 

TX1431XA TX1431XA TX1431XA TX1431XA 

B178DNY 9RUNYY 47BLNY 47BLNY 

B91VOK B91VOK B91VOK B91VOK 

B67ENT B67ENT B67ENT B67ENT 

B94KLP 0 0 0 

CL94MAN CL94MAN CL94MAN CL94MAN 

CT84RAM C1F4IAI C184IAI C184IAI 

CT61NVA CT61NVA CT61NVA CT61NVA 

0 0 0 0 

ILO1ZEN ILO1ZEN ILO1ZEN ILO1ZEN 

0 0 0 0 

CTO6LPU CTO6LPU CTO6LPU CTO6LPU 

CT21UCT CT21UCT CT21UCT CT21UCT 

CT3OFIG CT3OFIG CT3OFIG CT3OFIG 

GLO8XKR GLO8XKR GLO8XKR GLO8XKR 

CTO9AUX 8O9AIJX C8O9AIIX C8O9AIIX 

GLO7RZW GU7RZW GLD7RZW GLD7RZW 

VN27AGB VN27AGB VN27AGB VN27AGB 

CTO9GPE CTO9GPE CTO9GPE CTO9GPE 

CT1OCST CT1CSTT CT1OCST CT1OCST 

SV4ORAI 0 0 0 

CT31ZAN CT31ZAN CT31ZAP CT31ZAP 

CTO7SYD CTO7SYD CTO7SYD CTO7SYD 

CL28LTC CL28LTC CL28LTC CL28LTC 

TM14YPX TM14YPX TM14YPX TM14YPX 

CSO6KVG CSIKVG CSDKKGU CSDKKGU 

CT75ALG 0 0 0 

CT2OAVS CTBI6S CTBIVS CTBAVS 

TL28LDI TL28LDI TL28LDI TL28LDI 

0 0 0 0 

IF7ODRU IF7ODRU F7OU F7OU 

GL43EUX GL43EUX GL43EUX GL43EUX 

CT28JAR 0 0 0 

CT31CNA CT31CNA CT31CNA CT31CNA 

B42FLX B42FLX B42FLX B42FLX 

GR65UHJ GR65UHJ GR65UHJ GR65UHJ 

GRO5JYM GRO5JYM GRO5JYM GRO5JYM 

CT79ALG CT79ALG CT79ALG CT79ALG 

IL14KIR IL14KII IL14KII IL14KII 

CT26JAR CT266AR CT26AR CT26AR 

BR7OAMG BR7OAMG BR7OAMG BR7OAMG 

PH11YBT 0 LHWXY8F PH11Y8F 

PHO8UIE 0 0 0 

TL12NIK TL12NIK TL12NIK TL12NIK 

GJO9TYM GJO9TYM GJO9TYM GJO9TYM 

0 0 0 0 

BZ1OHAV BZ1OHAV BZ1OHAV BZ1OHAV 

BZ14HAV BZ14HAV BZ14HAV BZ14HAV 

GJ92SPA GJ94SPA GJ94SPA GJ94SPA 

B41VBH B41VBH B41VBH B41VBH 

CT36LAS CTALAS CT36LAS CT36LAS 

CT38LVM AKKKL 0 CT38L 

CT12TTI TI2TTI CT12TTI CT12TTI 

0 0 0 0 

CT11TLU CT11TLU CT11TLU CT11TLU 

CT62LVM CT62LA CT62LW CT62LW 

TL12DNI TL2I TL2I TL2I 

CT51BOD CT51BOD CT51BOD CT51BOD 

IL15DAV LIDM L5DM L5DM 

B3OMOZ TIWIYW 0 0 

BR42AMG BRAAMG B2VAMG B2VAMG 

0 0 0 0 

CT72ZVT CT72ZVT CT72ZVT CT72ZVT 

GLO9DHA 0 0 0 

0 VLIL 0 0 

CTO8YWS CTO8YWS CTO8YWS CTO8YWS 

0 0 0 0 

VL88RRR VLB8RRR VLB8RRR VLB8RRR 

0 YIBII 0 0 

BR42MRD BR42MRI BR42MRI BR42MRI 

B135SAN D135AN U135B U135B 

ILO2ANS IANAB IO2AN IO2AN 

CT33HPW CT33HPW CT33HPW CT33HPW 

CT11WNO CTWB CT11WB CT11WB 

GLO9MPC XO9ICC GLO9MPC GLO9MPC 

CT86DGM CT86DGM CT8UU5M CT86D5M 
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TL16LDI TL16LDI TL16LDI TL16LDI 

IL48SAN IL48SAP IL48SAP IL48SAP 

CT26SUN 0 2BSUN 2BSUN 

CT92TLU CT92TLU CT92TLU CT92TLU 

CTO8ALK CTO8ALK CTO8ALK CTO8ALK 

BR93AMG BR93AMN BR93AMG BR93AMG 

BR81AMG BR81AMG BR81AMG BR81AMG 

CL8OADY CL8OADY CL8OADY CL8OADY 

CTO8ALK CTO8ALK CTO8ALK CTO8ALK 

CT26SOL CT26SOL CT26SOL CT26SOL 

B87YKO B87YKD B87YKD B87YKD 

CT14GYS CTMGYS CTMGYS CTMGYS 

SV42MAR SV42MAR SV42MAR SV42MAR 

CLO4DXS CLO4DXS CLO4DXS CLO4DXS 

CTO8SYD CTO8SYD CTO8SYD CTO8SYD 

0 0 0 0 

CT1OPNK CT1OPNK CT1OPNK CT1OPNK 

CT91DMC CT91DMC CT91DMC CT91DMC 

B23RWI 0 0 0 

CT52YZA CT52YZA CT52YZA CT52YZA 

CT16MTP 0 0 0 

CLO3YMN CLO3YMN CLO3YMN CLO3YMN 

CL1OTNY CT1OTNY CT1OTNY CT1OTNY 

CT74AEO CT74AEO CT74AEO CT74AEO 

CTO3VYR CTO3VYR CTO3VYR CTO3VYR 

IF53TCS IF53TCR IF53TCB IF53TCB 

IF85TCS IF85TCS IF85TCS IF85TCS 

BRO4YAK BRO4YAK BRO4YAK BRO4YAK 

CL87ADY CL87ADY CL87ADY CL87ADY 

DB16DOL DB16UOL DB16UOL DB16DOL 

0 0 0 0 

B1O5AMV B1O5AMV B1O5AMV B1O5AMV 

GL14AUB GL1AB GL1AI GL1AI 

CT94GMP CT94GMP CT94GMP CT94GMP 

CTO6YNW CTO6YNW CTO6YNW CTO6YNW 

CT19ZSB CT19ZSB CT19ZSB CT19ZSB 

IL91STZ IL91STZ IL91STZ IL91STZ 

IL1OLVY IL1OLVY IL1OLVY IL1OLVY 

GL21SIG GL2IA GL2IA GL2IA 

GL12AUB BLI2AUH1 DLI2AUH BLI2AUH 

0 0 0 0 

CTO8TJY CTITYI CTO8TJY CTO8TJY 

B91VOA B91VOA B91VOA B91VOA 

0 0 0 0 

CT72ALG CT72ALG CT72AL CT72AL 

IFO5CBP IFO5CBP IFO5CBP IFO5CBP 

IL93SIM L93I L93I L93I 

CT67GNX 4TWIA3W 67UNUL3W 67UNUL3W 

CT14GNX 0 0 0 

CL65CRI CL65CRI CL65CRI CL65CRI 

IL82WWW LOWWW LW1IW LW1IW 

BR95AMG 0 LRAMG LRAMG 

BR29PRJ HR29PRJ RR229PR2 RR229PR2 

IFO2AUB JFA2AUE JFO2AUEL JFO2AUEL 

BR65AMG BR65AMG BR65AMG BR65AMG 

IFO1AUB 0 4MIIM 0 

IF11LKX IF11LKX IF11LKX IF11LKX 

BR4OAMG PR4OAMG BR4OAMG BR4OAMG 

TL71SAM TL71SAM TL71SAM TL71SAM 

GJ44POP GJ44POP GJ44POE GJ44POE 

BZ14EST BZ14EST BZ14EST BZ14EST 

CT12VYO CT12VYO CT12VYO CT12VYO 

BR74AMV BR74AMV BR74AMV BR74AMV 

CT64MTP CT64MTP CT64MTP CT64MTP 

0 0 0 0 

CT52LVM 0 CRI52LVM CRI52LVM 

CT7OGNP CT7OGNI CT7OGNI CT7OCNF 

0 HIIL 0 0 

TL94SAM TL94SMH TL94SMH TL94SMH 

BN44PET BN44PET BN44PET BN44PET 

B89JDF B89JDF B89JDF B89JDF 

IL13COL IL13COL IL13COL IL13COL 

0 0 0 0 

CTO6ZSB CTO6ZSB CTO6ZSB CTO6ZSB 

BR75AMS BREAAB BR5AMS BR5AMS 

0 0 0 0 

ILO3NKF 0 ILO3MMW ILO3MMW 

CT69CKL CT69CKL CT69CKL CT69CKL 

TL84JAN 0 0 0 

BR85AMG BR85AMG BR85AMG BR85AMG 

B67ENJ B67EN4 B67EN4 B67EN4 

CT76JOV KTYIIOV FI5JOW CA7PJOJUP 

VN99AGB VN99AGB VN99AGB VN99AGB 

CT47VIA CT47IIA CT47IIA CT47IIA 
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ILO3NKE ILO3NKL ILO3NKL ILO3NKL 

CL1OLDM CL1OLI CL1OLI CL1OLI 

GLO6ECN 6UWPW BUWPW BUWPW 

GJO1RUD GJORI GJORI GJORI 

BZ5OKSF BZ5OKSF BZ5OKSF BZ5OKSF 

IF1OAUB IF1OAUB IF1OAUB IF1OAUB 

CT47VIA CT47IIA CT47XIA CT47XIA 

BR93TEO BR93TEO BR93TEO BR93TEO 

CJ15EKP CJ15EKP CJ15EKP CJ15EKP 

CT45GMD CT45GMD CT45GMD CT45GMD 

IL35MAX 355MA 35MAX 35MAX 

CTO6NXB WIIM 0 0 

B94JSA 0 0 0 

CTO5ZSB CTO5ZSB CTO5ZSB CTO5ZSB 

TR91WSY IR91WYSY TR91WSY TR91WSY 

CT17ZSB CT17ZSB CT17ZSB CT17ZSB 

CTO9VPU CTD9VP6 CTD9VPL CTD9VPL 

0 0 0 0 

BO3ROW BO3BOM BO3KOW BO3KOW 

BZ42ABC 0 2IIN 2IIN 

BZO4ZKT 0 0 0 

IL83FLR IL83FLR IL83FLR IL83FLR 

BR79DUD BR79DUD BR79DUD BR79DUD 

TLO2WUX 0 0 0 

VNO5EJL VNO5EA VNO5EJL VNO5EJL 

VNO4VOC VNO4VOC VNO4VOC VNO4VOC 

GL11AUB X11AUB GL11AUB GL11AUB 

IFO9AUB FCABB FC9B FC9B 

B72ELC 72ELC B72ELC B72ELC 

CT15WJS CT15WJS CT15WJS CT15WJS 

BZO7CXG BZO7CXG BZO7CXG BZO7CXG 

BZ25XXX BZ25XXX BZ25XXX BZ25XXX 

CT1OLFC CT1OLFC CT1OLFC CT1OLFC 

TL2OLFC 7L23LK 7L23LHC 7L23LHC 

SB11AMR SB11AMR SB11AMR SB11AMR 

0 0 0 0 

VNO5EIR VNOFRI VNOFRI VNOFRI 

ILO1ANS LOAAW LO1ANS LO1ANS 

CT25MRU CT25MRU CT25MRU CT25MRU 

GL54DAM GL64DAM GL64DAM GL64DAM 

CT2OZSS 0 CTOF3 CTOF3 

CT44ROK CT44ROK CT44ROK CT44ROK 

IL1OEXT MWLXL WWLXL WWLXL 

CT97MDM 0 0 0 

0 0 0 0 

CJ1OKWN CJ1OKWN CJ1OKWN CJ1OKWN 

BZO6UOJ BZO6UOJ BZO6UOT BZO6UOT 

CT93ZAM CT93ZAM CT93ZAM CT93ZAM 

B114SAN 0 0 0 

CT43MRA CT43MRA CT43MRA CT43MRA 

IFO5XJF IFO5XJF IFO5XJF IFO5XJF 

VN63AGB VN63AGU VN63AGD VN63AGD 

CTO9HUM CTO9HUM CTO9HUM CTO9HUM 

CT91MBA CT91MBA CT91MBA CT91MBA 

B9OJVF B9OJVF B9OJVF B9OJVF 

CT93ZAM T93ZAM CT93ZAM CT93ZAM 

B36HNI B36HNI B36HNI B36HNI 

IL35SAN LASANII LASAN LASAN 

0 0 0 0 

IL98PED IL98PED IL98PED IL98PED 

IL6OGPC IL6OGPC IL6OGPC IL6OGPC 

CT8OKAY CT8OKAY CT8OKAY CT8OKAY 

BO5ZPC BO5ZPC BO5ZPC BO5ZPC 

BZ7OMAV BZ7OMAV BZ7OMAV BZ7OMAV 

B51CAJ B51CAJ B51WAJ B51WAJ 

BZ9OMAV BZ9OMAV BZ9OMAV BZ9OMAV 

B36ALS B36ALD B36ALD B36ALD 

BZ99MAV UZ99MAV UZ99MAV UZ99MAV 

CT21UCT CT21UCT CT21UCT CT21UCT 

TL21HGH TL21HGK TL21HGK TL21HGK 

CT17ECN CT17ECN CT17ECN CT17ECN 

CT9OSPY CT9OSPY CT9OSPY CT9OSPY 

BZO1AEX BZO1AEX BZO1AEI BZO1AEI 

VL4ORRR VL4ORRR VL4ORRR VL4ORRR 

0 0 0 0 

IF71TCS IF71TCS IF71TCS IF71TCS 

CTO9AUT CTO9AUT CTO9AUT CTO9AUT 

CT11DDE CT11DDE CTI11DB CTI11DB 

B8OOCOV B8OOCOV B8OOCOV B8OOCOV 

SBO7SYM 0 IBPB IBPB 

CTO1MTK CTO1MTK CTO1MTK CTO1MTK 

0 0 0 0 

VN27AGB VN27AGB VN27AGK VN27AGB 

CT1OBMC CT1OBMC CT1OBMC CT1OBMC 
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AGO4GRC AGO4GRC AGO4GRC AGO4GRC 

CLO2ELC 0 0 0 

CTO2YZC CTO2YZC CTO2YZC CTO2YZC 

TR3OREL TR8OREL TR8OREL TR8OREL 

BZ17EST BZ17EST BZ17EST BZ17EST 

VNO6TGO VNO6TGO VNO6TGO VNO6TGO 

VL57SPT VL57SPT VL57SPT VL57SPT 

BZ52EST BZ52EST BZ52EST BZ52EST 

VLO5XYW VLO5XYW VLO5XYW VLO5XYW 

CT42CSG CT42DSG CT42CSG CT42CSG 

BZO7VMC BZO7VMC BZO7VMC BZO7VMC 

VL11XYJ IL11O7J VL11XYJ VL11XYJ 

0 0 0 0 

B5OOCOV B5OOCOV B5OOCOV B5OOCOV 

0 0 BAII 0 

TL8OJAN TL8OJAN TL8OJAN TL8OJAN 

B32EDO B32EDO B32EDO B32EDO 

B194SCO B194SCO B194SCO B194SCO 

GRO6ZND URXZND URXZND URXZND 

BH71HXX BH71HAX BH71HXX BH71HXX 

IL5OMAX IL5OMAX IL5OMAX IL5OMAX 

CT5OLVM CT5OLVM CT5OLVM CT5OLVM 

IL85LIV 0 IL85LIV IL85LIV 

CT58LVM XEXW VLPBE VLPBE 

GR86CUZ GR86CUZ GR86CUZ GR86CUZ 

CT76GMD CT76GMD CT76GMD CT76GMD 

CT9OSPY AIISPY CT9OSPY CT9OSPY 

CLO3RRE CLO3RRE CLO3RRE CLO3RRE 

ILO4LIV ILO4LIV ILO4LIV ILO4LIV 

DBO6WXH DBO6WXH DBO6WXH DBO6WXH 

PH14DFA PH14DFA PH14DFA PH14DFA 

0 0 0 0 

B22OUNI B22OUNI B22OUNI B22OUNI 

PH14GFT AAIIEFJ HAKG3FJ HAKG3FJ 

BZ5OUJU BZ5OUJU B75OUJU B75OUJU 

BR74REM ORRL DRLW DRLW 

TL2OHGH WIY2AH 0 0 

CTO9HEE 0 0 0 

CT55YZC CT55YZC CT55YZC CT55YZC 

BZ49GRI 0 0 0 

IL44LIV IL44LIV IL44LIV E44LV 

B62FRC B62BC B62FRC B62FRC 

CL33ALE CL33ALL CL33ALL CL33ALL 

0 0 0 0 

GR65UHJ GR65UHJ GR65UHJ GR65UHJ 

GRO5JYM GRO5JYM GRO5JYM GRO5JYM 

B31MEA B31MEA B31MEA B31MEA 

CT82TAM CT82TAM CT82TAM CT82TAM 

B72MEA B72MEA B72MEA B72MEA 

BZ46UJU 0 0 0 

B63PLP B6PLP M3FLP M3FLP 

B63PLP B63PLP B6PLP B6PLP 

0 0 0 0 

CT56LVM 0 0 0 

B59SGS B59SGS B59SGS B59SGS 

IFO3AUB FAAUUI IFO3AUB IFO3AUB 

CT25LYS CT25LYS CT25LYS CT25LYS 

0 GRU3MM GRU3MM GRU3MM 

CL2OLTC 0 0 0 

BZO5YDT BZO5YDT BZO5YDT BZO5YDT 

CT31KAY IITI 0 0 

VNO2TCM VNO2TCM VNO2TCN VNO2TCN 

CT55ZLK CT55ZLK CT55ZLK CT55ZLK 

CT13MOL CT13MOL CT13MOL CT13MOL 

CT97AVR CT97AVR CT97AVR CT97AVR 

CT2OBOD CT2OBOD CT2OBOD CT2OBOD 

B25AHH 0 0 0 

0 0 0 0 

IF24COV IF24COV IF24COV IF24COV 

DB72DOL DB72DOL DB72DOI DB72DOI 

0 0 0 0 

B7OOCOV B7OOCOV B7OOCOV B7OOCOV 

0 0 WWIPW WWIPW 

B47ULZ B47ULZ B47ULZ B47ULZ 

IFO9GST FKKGST LU9UI LUGSI 

IL68XXX IL68XXX IL68XXX IL68XXX 

TLO3PSO KO3PB KO3PSO KO3PSO 

BT57USC BTBUSC BT57USC BT57USC 

CT88HGL CT8BHGL CCIBHGL CCIBHGL 

0 0 0 0 

IL48SAN IL48SAN IL48SAN IL48SAN 

CT67ADX CT67ADX CT67ADX CT67ADX 

0 0 0 0 

CT1ORZI CTWRZ1I CT13RZA CT13RZA 
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CT21KXY CT21KXY CT21KXY CT21KXY 

TL84MAX IL84MAX IL84MAX TL84MAX 

CT21XKY CT21XKY CT21XKY CT21XKY 

CT16MTP 0 0 0 

CT38SEB T38SEP CT385L CT385L 

IF97COV IF97COV IF97COV IF97COV 

CLO4ALT CLO4ALT CLO4ALT CLO4ALT 

BZ5OADN BZ5OAUN BZ5OAUN BZ5OAUN 

TL14XZK 0 0 0 

CLO3RTR OIFP LO3FR LO3FR 

BR14ANL BR14ANL BR14ANL BR14ANL 

BZO6HKG BZO6HKG BZO6HKG BZO6HKG 

BR84NEW BR84NEM BR84NEM BR84NEM 

CT15WJZ CT6WZ CT6WZ CT6WZZ 

0 0 0 0 

CT15WJK 0 0 0 

CT15WJX CTWIIX CTWWIX CTWWIX 

NT92SIM NI2SSM 0 0 

TL34CCD TL34CCD TL34CCD TL34CCD 

IL12PIC IL12PIC IL12PIC IL12PIC 

NT65SYM NT65SYM NT65SYM NT65SYM 

CT7OASI CT7OASI CT7OASI CT7OASI 

B24OUNI B24OBI B24OUII B24OUII 

TLO3CEL TLD3CEL TLD3CEL TLD3CEL 

IL55LIV IL55LIV IL55LIV IL55LIV 

IL87LIV IL87LIV IL87LIV IL87LIV 

CTO2DIG CTO2DIG CTO2DIG CTO2DIG 

CT16SLA CT16SLA CT16SLA CT16SLA 

GJ84GIL WNYXE 5I84L 5I84L 

0 0 0 0 

CT44LVM 4TZ4LVM LT44LVM LT44LVM 

CT1OTNY CT1OTNY CT1OTNY CT1OTNY 

BR72AMG MAI BR72AMG BR72AMG 

CT56BRY CT56BRY CT56BRY CT56BRY 

BZO8TRR BZO8TRR BZO8TRR BZO8TRR 

B47ULZ B47ULA B47ULZ B47ULZ 

0 0 0 0 

BZ77EST BZ77EST BZ77EST BZ77EST 

BZ76EST BZ76EST BZ76EST BZ76EST 

CT31CSC CT31CSC CT31CSC CT31CSC 

CT94CRL 3BCRA C5MBCHA C5MBCHA 

CTO9TBO CTO9TBO CTO9TBU CTO9TBU 

BH31UIB BH31UIB BH31UIB BH31UIB 

0 0 0 0 

CT41BYB CT41BYB CT41BYB CT41BYB 

CTO4ZSB 6ZSB CT6ZSB CT6ZSB 

BZO7KAX BZO7KAX BZO7KAX BZO7KAX 

GRO6ZND 0 0 0 

CT2OGOR CT2OGOR CT2OGOR CT2OGOR 

TLO3JNI ILO3JNI TLO3JNI ILO3JPI 

0 0 0 0 

CTO1MTK CTO1MTK CTO1MTK CTO1MTK 

B4OOCOV B4OOCOV B4OOCOV B4OOCOV 

CT51MKW CT51MKW CT51MKM CT51MKM 

0 0 0 0 

B52SEC B52SEC B52SEC B52SEC 

0 0 0 0 

CT12TTI DTD2TTI CTI2TTI CTI2TTI 

IL44SAN IL44SAN IL44SAN IL44SAN 

CT4OCMD CT43CMD CT43CMD CT43CMD 

CT99MIP CT99MIP CT99MIP CT99MIP 

CTO6MIM CTO6MIM CTO6MIM CTO6MIM 

IL31SAN IL31SAN IL31SAN IL31SAN 

B47ULZ B47ULZ B47ULZ B47ULZ 

0 0 3IIJ 3IIJ 

CT17XMX 0 0 0 

TL12DNI 0 0 0 

CLO4NFG 2O4WGFG CLO4PFC CLO4PFC 

BR43AMG BR43AMG BR43AMG BR43AMG 

SB48SYM SB48SYM SB48SYM SB48SYM 

IL78SAN 7D6F1I OAKF1 OAKF1 

IL69SAN IL69SAM L69AW L69AN 

IL96SAN 0 0 0 

B5OWBJ B5OWBJ B5OWBJ B5OWBJ 

BZO6NIW BZO6NIW BZO6NIW BZO6NIW 

CTO3YZC CTO3YZC CTO3YZC CTO3YZC 

CT33HPW CT33HPW CT33HPW CT33HPW 

TL86PET TMPDE IL86PET IL86PET 

B9OJVF B9OJVF B9OJVF B9OJVF 

B92YHF B92YHL B92YHL B92YHL 

B36HNI BI6HNI B36HN B36HN 

IL14KIR IL14KIR IL14KII IL14KII 

TL7ODEA TL7ODEA TL7ODEA TL7ODEA 

IL4OSAN IL4OSAN IL4OSAN IL4OSAN 
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CLO3PYY CLO3PYY CLO3PYY CLO3PYY 

TLO5MGV TLO5MGV TLO5MGV TLO5MGV 

B59SGS B59SGS B59SGS B59SGS 

0 0 0 0 

B94KMB 0 0 0 

CT21KAY CT21KAY CT21KAY CT21KAY 

CT94KAY CT94KAY CT94KAW CT94KAY 

CT11WNO CTBWNO CTBWNO TTBWNOO 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

B87YWU G77WUI B87KWU B87KWU 

CT99CNF 0 IIPI 0 

CT5OKAY CT5OKK CT5OKAY CT5OKNY 

CLO2ENG CLO2EW CLO2EWL CLO2ENL 

CT26KAY CT26KAY CT26KAY CT26KAY 

0 0 0 0 

CT74DCC CT74CCC CT74DCC CT74DCC 

B1O5AMV B1O5AMV B1O5AMV B1O5AMV 

0 0 0 0 

BZO3FAS BZO3FAS BZO3FAS BZO3FAS 

B36ALS BCAII 81CAL 81CAL 

MS99BYA MS99BYA MS99BYA MS99BYA 

CT34KAY 0 0 0 

CT64MTP CT64MTP CT64MTP CT64MTP 

CL1OTRS CL1OTRS CL1OTRS CL1OTRS 

MSO5TSG MSO5TSG MSO5TSP MSO5TSP 

B47ULZ B47I2 B47ULZ B47ULZ 

0 0 0 0 

BR76AMG BR76AMG B76AMG B76AMG 

TLO3HBJ TLO3HBJ TLO3HBJ TLO3HBJ 

0 0 0 0 

TL17XZK TL17XZK TL17XZK TL17XZK 

CTO6MIM CTO6MIM CTO6MIM CTO6MIM 

VL85CCF BIBCCCF VL85CCF VL85CCF 

CT45SAS CT45SAS CT45SAS CT45SAS 

CT68UNM 0 0 0 

VL78CCF VLCCCFI VLWCCF VLWCCF 

CT41SAS 0 0 0 

TL16XZK TL16XZK TL6XXZK TL6XXZK 

B55NST B55NSI B55NST B55NST 

CT34ASR CT34ASR CT34ASR CT34ASR 

CT71PZY CTDPZY CTDPZY CTDPZY 

CT77LAL CTIAL CTLAL CTLAL 

0 0 0 0 

CT3OGNP CTIGII CTBGNF CTBGNF 

VN62BOG 0 0 HVNBN 

CT16MGT CTIMGT CTIMGT CTIMGT 

HDO7TIH HDO7TIH HDO7TIH HDO7TIH 

CT91DMC CT91DMC CT91DMC CT91DMC 

CT1OPNK CT1OPNK CT1OPNK CT1OPNK 

CL24LTC 0 0 0 

TLO3XZK 0 0 0 

CL11BMT 0 0 0 

OT99VOT OT99VOT CT99VOT CT99VOT 

TLO3HBH TLO3HBH TLO3HBH TLO3HBH 

B52SEC B52SEC B52SEC B52SEC 

0 0 0 0 

CT11ZSB CT11ZBO3 CT11ZB3 CT11ZB33 

CT56BRY 0 CT5UURY 0 

BR28AGR BR28AGR BR28AGR BR28AGR 

GL88BJG MI1II 0 0 

CT16UNM CT163W CT163WM CT163WM 

CT1OBMC 0 0 0 

NTO6PWH NTO6PWH NTO6PWH NTO6PWH 

CT55ZLK CT55ZLK CT55ZLK CT55ZLK 

CT19ZSB CT19ZSB CT19ZSB CT19ZSB 

CT78LVM 0 0 0 

TL12PGD KIKK PIGII VIGDI 

0 0 0 0 

TLO3HBL 0 0 0 

0 0 0 0 

BRO6FZY 0 0 0 

BR82FZY BR82FZY BR82FZY BR82FZY 

IL44SAN IL44SAN IL44SAN IL44SAN 

CT17ZAN 0 0 0 

0 0 0 0 

CTO8DHB CTO8XAB CTO8XAB CTO8DHB 

GLO7KA 0 0 0 

IL82WWW L8ZWWW L2ZWWW L2ZWWW 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

CT24GNX CT24PXX CT2PP4X CT24GNX 

BH32ALP BH32ALP BH32ALP BH32ALP 

0 0 0 0 
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DJO7CXK CAII 0 0 

CTO7MKT CTO7MKT CTO7MKT CTO7MKT 

0 AIAI 0 0 

TLO2WDP TLOMDP TLOIDP TLOIDP 

IL31SAN KIKI 0 0 

B36UYM B36UYW 0 0 

TL75DNI 0 0 0 

CT98LDY CT98LUY CT98LUY CT98LUY 

BZ6OMAV BZ6OMAV BZ6OMAV BZ6OMAV 

CT52YZA CT52YZA CT52YZA CT52YZA 

CT14BSV CTT4BSVVU CTT4BSVVU CTT4BSVVU 

TLO2WUX FI3IUX 0 TFI3IIUX 

GR86CUZ GR86CUZ GR86CUZ GR86CUZ 

CT88AXL CT88AXL CT88AXL CT88AXL 

B37PZJ B37PZJ B37PZJ B37PZJ 

0 0 0 0 

BRO3LHO 0 0 0 

ILO4LIV ILO4LIV ILO4LIV ILO4LIV 

BZ49AGR KHZ49AGL BZ49AGR BZ49AGR 

0 0 0 0 

IL85LIV LBLVV IL85LIV IL85LIV 

AR74PMM AM74IM AR74PMM AR74PMM 

0 XYLIYIX 0 0 

B62FRC B62BC B62BC B62BC 

0 IW4I4 0 0 

0 0 0 0 

B39KJI B39AI B39AI B39AI 

TL21HGH TL21HGK TL21HUF TL21HUF 

TLO8VLD TLBV3D TLIVLD TLIVLD 

0 0 0 0 

CT5OWLF CT5OWLF CT5OWLF CT5OWLF 

CTO9AUT CTO9AUT CTO9AUT CTO9AUT 

BZ4OKSF 0 BZ4OK5 BZ4OK5 
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Dupa cum se poate observa in tabelul anterior schimbarile pe parcursul celor trei 

iterarii de optimizare nu sunt foarte majore, insa pe intregul set de date de 10.000 de exemple  

aceste diferente au dus la o imbunatatire semnificativa a performantelor solutiei, intre 2 si 7% 

de la o ideratie la alta. 

 

4 Optimizarea Solutiilor 
Odata optimizati parametrii se va optimiza codul astfel  incat sa se minimizeze  numarul 

de operatii. Odata ce se termina acest proces echipa de testare va rula teste de eficienta 

asupra algoritmilor astfel incat sa determine echipamentele necesare unei functionari 

adecvate.  

In continuare se va prezenta o selectie din aceste tabele de testare. 

    Zona sterila 

Nr 
camere 

Algoritm/Cam Rezolutie fps 
sursa 

CPU %CPU 

4 1 (4) 4CIF 5 I5 mobile 4200M 2.5GHz (4th 
Gen) 

50 

8 1(8) 4CIF 5 I3 4150 3.50GHz (4rd Gen) 30 

4 2(8) 4CIF 5 I3 4150 3.50GHz (4th Gen) 30 

8 1(8) 4CIF 15 I3 4150 3.50GHz (4th Gen) 90 max 

4 2(8) 4CIF 15 I3 4150 3.50GHz (4th Gen) 40 max 

16 1(16) 4CIF 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 88 

16 2(32) 4CIF 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 80 max 

4 2(8) 720p 5 I3 4150 3.50GHz (3th Gen) 55 

4 1(4) 720p 15 I3 4150 3.50GHz (3th Gen) 80 max 

8 1(8) 720p 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 98 max 

8 1(8) 720p 25 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 92 max 

16 1(16) 720p 5 I7 86 max 

4 1(4) FullHD 5 I3 4150 3.50GHz (3th Gen) 96 max 

4 1(4) FullHD 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 94 

8 1(8) FullHD 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 94 
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    Trip Wire 

Nr 
camere 

Algoritm/Cam Rezolutie fps 
sursa 

CPU %CPU 

4 1 (4) 4CIF 5 I5 4200M 2.50GHz 20 

8 1 (8) 4CIF 5 I3 4150 3.50GHz (4th gen) 40 

4 2(8) 4CIF 5 I3 4150 3.50GHz (4th gen) 25 

8 1(8) 4CIF 15 I3 4150 3.50GHz (4th gen) 55 

4 2(8) 4CIF 15 I3 4150 3.50GHz (4th gen) 30 

16 1(16) 4CIF 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 78 

16 2(32) 4CIF 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 70 max 

4 1(4) 720p 5 I3 4150 3.50GHz (3th Gen) 45 

4 2(8) 720p 5 I3 4150 3.50GHz (3th Gen) 70 max 

4 1(4) 720p 15 I3 4150 3.50GHz (3th Gen) 78 max 

8 1(8) 720p 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 72 max 

8 1(8) 720p 25 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 66 max 

16 1(16) 720p 5 I7 76 max 

4 1(4) FullHD 5 I3 4150 3.50GHz (4th gen) 74 

4 1(4) FullHD 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 74 

8 1(8) FullHD 5 I5 4440 3.10GHz (4th Gen) 68 
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1. Introducere: 
 

KScouter DVR este un echipament profesional pentru achiziția și managementul datelor 

video ce provin de la camere video analogice.  

 

                              

 

2. Conectare: 
 

În funcție de tipul echipamentului, acesta are 16 intrări video și 4, 8 respectiv 16 audio.  

 

 
 

                                                                    Port video 
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                                                                          Port audio 

 

                                            

Conector BNC 1-16 intrări video                      Conector RCA 4, 8 sau 16 intrări audio 

 

3. Video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 V2 … V16 
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1~16. Intrări Video  1~16 

          17 TV OUT 1 : 1 canal ieșire video multi-camera sau definit de vizualizarea pe 

monitorul primar;  

          18   TV OUT 2 : 1 canal ieșire video mono-canal sau multi-canal (funcție 

invalidă pentru unele modele). 

 

 

4. Audio: 

           

 

 

 

 

 

 

 

A1 A2 … A16 
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          1~16. Intrări audio 1~16 

          17  Linie ieșire audio 

          18  Ieșire audio speaker  

 

     5. Conectarea senzorilor DI/O 
 

             

 

  OBS.:  

 Senzorii DI/O  nu se vor alimenta din placa DVR. Ei trebuie alimentați separat, 

tensiunea de funcționare fiind 12 Vcc; 

 Starea de funcționare a acestora va fi semnalizată prin aprinderea LED-ului roșu 

de pe modulul de senzori; 

  

         Intrare: 

- se vor conecta (conform schemei) doar dispozitive (senzori de diverse tipuri, buclă 
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inductivă, bariere IR, etc.)  ce oferă un contact “liber de potential”. 

- prin intermediul aplicației software, starea senzorului poate fi setată corespunzător 

(normal închis sau normal deschis). 

 

        Ieșire: 

- contact  de ieșire liber de potential, comandat pe baza unui scenariu sau a unor 

condiții; 

- similar, setarea acestuia poate fi facută corespunzator dispozitivului comandat 

(normal închis sau normal deschis). 

 

 

 

 

6. Schema de conectare: 
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7. Funcții software:  
 

a. Monitorizare Real-Live:  
Produsele KScouter DVR vă permit să monitorizați simultan toate cele 16 camere pe 

monitorul dvs. în timp real. Există mai multe moduri de afișare:  1 cameră, Quad, și 16 

camere, datorită funcției Hardware overlay.  

 

b. Salvare & Căutare: 
Sistemele KScouter DVR elimină varianta cu video recorder și casete. Puteți înregistra 

imaginile digitale direct pe  hard disk. Viteza totală de înregistrare este dictată de numărul 

total de cadre ce pot fi capturate de modelul dvs., distribuirea acestora pe canale făcându-

se conform setărilor definite de dvs. în aplicația software. Puteți căuta ușor și rapid orice 

înregistrare direct din hard disk, folosind Programul de  Aplicație. 

 

c. Image-box & Arhivare: 
Există un sistem de salvare (Back-up) în Programul de Aplicație. Nu se vor salva imagini 

video direct  pe hard disk, ci se vor salva numai  în  image-box-uri, care trebuie create. 

Rezultatul este că puteți manevra orice imagini video în mod eficient și sistemul DVR nu 

va folosi prea mult timp pentru sortarea datelor . 

 

Cu acest sistem Image-box,  puteți selecta cu ușurință oricare dintre image-box-uri, sau 

toate image-box-urile, le puteți arhiva pe orice hard disk cu ajutorul Softului nostru, cu care 

puteți, de asemenea, reda toate datele arhivate oricând și oriunde, pe orice computer.  

 

d. Vizualizarea de la distanță: 
De la o locație de vizualizare de la distanță se pot face 3 lucruri diferite, cum ar fi: 

monitorizarea imaginilor  și controlul PTZ al camerelor, salvarea imaginilor monitorizate 

precum și redarea lor în locația de la distanță și, de asemenea, căutarea imaginilor 

înregistrate în sistemul DVR principal. Nu este nevoie de un alt sistem DVR pentru a 

executa toate operațiunile, ci doar de softul de achiziție – versiunea Client. 
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Facilitățile complete și modul de utilizare al programului software, le găsiti în manualul de 

operare. 
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Manual instalare 

KScouter NVR 

 

 

 

 

1. Introducere: 

 

KScouter NVR este un echipament profesional pentru achiziția și managementul datelor 

video ce provin de la camere IP.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

2. Funcții software:  

 

a. Monitorizare Real-Live:  

Produsele KScouter NVR vă permit să monitorizați simultan toate cele 32 camere pe 

monitorul dvs. în timp real. Există mai multe moduri de afișare: 1,4,9,16,32. 

 

b. Salvare & Căutare: 

Sistemele KScouter NVR elimină varianta cu video recorder și casete. Puteți înregistra 

imaginile digitale direct pe hard disk. Viteza totală de înregistrare este dictată de numărul 

total de cadre ce pot fi capturate de modelul dvs., distribuirea acestora pe canale făcându-
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se conform setărilor definite de dvs. în aplicația software. Puteți căuta ușor și rapid orice 

înregistrare direct din hard disk, folosind Programul de Aplicație. 

 

c. Image-box & Arhivare: 

Există un sistem de salvare (Back-up) în Programul de Aplicație. Nu se vor salva imagini 

video direct  pe hard disk, ci se vor salva numai  în  image-box-uri, care trebuie create. 

Rezultatul este că puteți manevra orice imagini video în mod eficient și sistemul NVR nu 

va folosi prea mult timp pentru sortarea datelor . 

 

Cu acest sistem Image-box,  puteți selecta cu ușurință oricare dintre image-box-uri, sau 

toate image-box-urile, le puteți arhiva pe orice hard disk cu ajutorul Softului nostru, cu care 

puteți, de asemenea, reda toate datele arhivate oricând și oriunde, pe orice computer.  

 

d. Vizualizarea de la distanță: 

De la o locație de vizualizare de la distanță se pot face 3 lucruri diferite, cum ar fi: 

monitorizarea imaginilor  și controlul PTZ al camerelor, salvarea imaginilor monitorizate 

precum și redarea lor în locația de la distanță și, de asemenea, căutarea imaginilor 

înregistrate în sistemul NVR principal. Nu este nevoie de un alt sistem NVR pentru a 

executa toate operațiunile, ci doar de softul de achiziție – versiunea Client. 

 

Facilitățile complete și modul de utilizare al programului software, le găsiti în manualul de 

operare. 
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1. Introducere: 
 

KScouter LPR este un echipament profesional pentru achiziția și managementul datelor 

video ce provin de la camere video analogice.  

 

                

2. Conectare: 
 

În funcție de tipul echipamentului, acesta are 16 intrări video și 4, 8 respectiv 16 audio.  
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                                                                    Port video 

 

                                                                      

                                                                          Port audio 

 

                                            

Conector BNC 1-16 intrări video                      Conector RCA 4, 8 sau 16 intrări audio 
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3. Video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1~16. Intrări Video  1~16 

          17 TV OUT 1 : 1 canal ieșire video multi-camera sau definit de vizualizarea pe 

monitorul primar;  

          18   TV OUT 2 : 1 canal ieșire video mono-canal sau multi-canal (funcție 

invalidă pentru unele modele). 

 

 

V1 V2 … V16 
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4. Audio: 

           

 

 

 

 

 

 

 

        

 

          1~16. Intrări audio 1~16 

          17  Linie ieșire audio 

          18  Ieșire audio speaker  

 

 

 

 

 

A1 A2 … A16 



 

                                                                                  17 

 

     5. Conectarea senzorilor DI/O: 
 

             

 

  OBS.:  

 Senzorii DI/O  nu se vor alimenta din placa LPR. Ei trebuie alimentați separat, 

tensiunea de funcționare fiind 12 Vcc; 

 Starea de funcționare a acestora va fi semnalizată prin aprinderea LED-ului roșu 

de pe modulul de senzori; 

  

         Intrare: 

- se vor conecta (conform schemei) doar dispozitive (senzori de diverse tipuri, buclă 

inductivă, bariere IR, etc.)  ce oferă un contact “liber de potential”. 

- prin intermediul aplicației software, starea senzorului poate fi setată corespunzător 

(normal închis sau normal deschis). 

 

        Ieșire: 

- contact  de ieșire liber de potential, comandat pe baza unui scenariu sau a unor 

condiții; 

- similar, setarea acestuia poate fi facută corespunzator dispozitivului comandat 

(normal închis sau normal deschis). 
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6. Schema de conectare: 
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7. Funcții software:  
 

a. Monitorizare Real-Live:  
Produsele KScouter LPR vă permit să monitorizați simultan toate cele 16 camere pe 

monitorul dvs. în timp real. Există mai multe moduri de afișare:  1, 4, 9, 16. 

 

b. Salvare & Căutare: 
Sistemele KScouter LPR elimină varianta cu video recorder și casete. Puteți înregistra 

imaginile digitale direct pe  hard disk. Viteza totală de înregistrare este dictată de numărul 

total de cadre ce pot fi capturate de modelul dvs., distribuirea acestora pe canale făcându-

se conform setărilor definite de dvs. în aplicația software. Puteți căuta ușor și rapid orice 

înregistrare direct din hard disk, folosind Programul de  Aplicație. 

 

c. Image-box & Arhivare: 
Există un sistem de salvare (Back-up) în Programul de Aplicație. Nu se vor salva imagini 

video direct  pe hard disk, ci se vor salva numai  în  image-box-uri, care trebuie create. 

Rezultatul este că puteți manevra orice imagini video în mod eficient și sistemul LPR nu va 

folosi prea mult timp pentru sortarea datelor . 

 

Cu acest sistem Image-box,  puteți selecta cu ușurință oricare dintre image-box-uri, sau 

toate image-box-urile, le puteți arhiva pe orice hard disk cu ajutorul Softului nostru, cu care 

puteți, de asemenea, reda toate datele arhivate oricând și oriunde, pe orice computer.  

 

d. Vizualizarea de la distanță: 
De la o locație de vizualizare de la distanță se pot face 3 lucruri diferite, cum ar fi: 

monitorizarea imaginilor  și controlul PTZ al camerelor, salvarea imaginilor monitorizate 

precum și redarea lor în locația de la distanță și, de asemenea, căutarea imaginilor 

înregistrate în sistemul LPR principal. Nu este nevoie de un alt sistem LPR pentru a 

executa toate operațiunile, ci doar de softul de achiziție – versiunea Client. 
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Facilitățile complete și modul de utilizare al programului software, le găsiti în manualul de 

operare. 
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8. Precizări instalare și setări camere LPR:  
KScouter LPR face parte dintr-o suită de produse de înaltă tehnicitate, suita KScouter; 

natura problemei pe care aplicația o rezolvă, implică o serie de exigențe pentru a garanta 

o funcționare eficientă. În esență, toate aceste cerințe sunt legate de obținerea unei bune 

calități a frame-urilor capturate și asociate trecerii unui vehicul. Din păcate, există o serie 

de factori cu puternic impact negativ asupra performanțelor aplicației, dar care nu pot fi în 

niciun fel influențati: 

 plăcuța de înmatriculare este deteriorată; 
 plăcuța de înmatriculare este foarte murdară; 
 plăcuța de înmatriculare este artizanală (nestandard, realizată manual); 
 plăcuța de înmatriculare conține caractere diferite de cele prevăzute în lista de 

caractere permise (de exemplu caractere literale arabe, chinezești, chirilice, 
simboluri speciale sau grafică în cadrul plăcuței de înmatriculare); 

 plăcuță cu caractere șterse și/sau segmentate, lipite de marginile cadrului de 
susținere; 

 plăcuțe incorect atașate de autovehicul (prinse cu sârmă sau cu șuruburi în 
poziții nestandard). 

 

În ceea ce privește amplasamentul camerei, trebuie avut în vedere un unghi de incidență 

cât mai mic, atât vertical, cât și orizontal, precum și o bună focalizare a camerei. 
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Insula

C

LPR camera

Preluare 

imagini 

numar auto

C
Camera supraveghere

Insula

Bariera

IR barrier

Detectare 

prezenta 

autoturism

1

3

2

d
 =

 3
 m

 

 

Evenimentul LPR va fi declanșat de elementul de trigger-are (buclă inductivă, barieră IR, 

etc.) – pozitia 1. 

 

Pot fi setate: 

- rată de captură cadre video pentru eveniment; 

- număr de cadre video ce conțin evenimentul și vor fi analizate; 
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Aceste setări delimitează limitele fizice între care este înregistrată mașina. 

Ex.: start înregistrare  - poziția 1; 

 

Rată captură = 10 frames/sec.,  

Cadre analizate = 6  → durată eveniment 0.6 sec. 

Presupunem vautoturism=15 km/h ~ 4.2 m/s → d = 0.6 x 4.2 = 2.5 m  

 

 

 

a. Distanțe recomandate:  
- între bucla inductivă de prezența auto și camera LPR ~ 2 - 6 m; 

- înălțime montare cameră LPR – aprox 1 m. 

 

b. Reglare focus:  

Distanța parcursă de autoturism în timpul înregistrării evenimentului LPR este de aprox. 

2.5 metri (între poziția inițială 1 și cea finală 3). Cum în general lentila nu păstrează o 

focalizare foarte bună pe această distanță, recomandăm reglarea focusului cu mașina în 

poziția intermediară/mediană 2. 

 

c. Reglare zoom:  

i. Standard/Recomandat:  
Se are în vedere încadrarea în imagine a mașinii + aprox. 0.5m stânga – dreapta (pentru a 

acoperii orice intrare a autoturismului în cadru), deci aprox. 2.5 – 3 m. Se urmărește în 

general ca pentru imaginea obținută să se atingă un raport  

Lungime număr / Lățime imagine ~ 1/4 
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ii. Asistat/Ajustare dimensiuni număr:  

Poziționați mașina în centrul zonei de preluare a imaginilor pentru LPR și setați din meniul 

"Dimensiuni LPR", dimeniunea plăcuței de înmatriculare (dreptunghiul verde), astfel încât 

să fie cât mai apropiată de dimensiunile numărului din imaginea dvs..  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  25 

 

Pas 1: Dublu click dreapta pe imagine și selectați meniul “Dimensiuni LPR”: 
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Pas 2: Setați din slider dimensiunea dreptunghiului afișat, astfel încât să fie cât mai 

apropiată de dimensiunea pe care numărul auto o are în poză: 

 

 

d. Reglarea pe verticală și orizontală a camerei (poziția) 
 - urmărește ca mașina să rămână în cadru pe timpul evenimentului (va “intra” prin partea 

superioară a imaginii și va “ieși” prin josul acesteia). 
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Manual Instalare KIntelliVision (KScouterSRV) 
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1. Introducere  
 

Scopul acestui document il reprezinta trasarea specificatiilor de instalare a 

aplicatiei KIntelliVision, dezvoltata in cadrul proiectului de C&D SCOUTER.  

Kintellivision este bazat pe o functionare de tip Server-Client. Serverul este 

reprezentat de catre un serviciu ce ruleaza independent de Client si care este 

responsabil cu procesarea si analiza video.  

 

2. Instalare SERVER (serviciul de 

procesare) 
 

Pasii pentru instalarea server-ului sunt descrisi in cele ce urmeaza: 

1) Se ruleaza Setup-Service-X64.exe. Va apare fereastra de mai jos. Se apasa butonul next. Se 

accepta termenii de licenta.  

 

2) Se selecteaza calea (folder-ul) unde se doreste instalarea aplicatiei. Se apasa butonul next. 
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Dupa acesti pasi aplicatia se va instala. Se recomanda repornirea statiei. 

 

3 Instalare Client  
 

Pasii pentru instalarea server-ului sunt descrisi in cele ce urmeaza: 

1) Se ruleaza Setup-Client-X64.exe sau Setup-Client-X86.exe in functie de versiunea sistemului 

de operare. Va apare fereastra de mai jos. Se apasa butonul next. Se accepta termenii de 

licenta.  

 

2) Se selecteaza calea (folder-ul) unde se doreste instalarea aplicatiei. Se apasa butonul next. 
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Dupa acesti pasi aplicatia se va instala. Se recomanda repornirea statiei. 

Dupa terminarea instalarii pe Desktop-ul statiei va aparea icon-ul . 
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1. Pentru autentificare aplicatie se apasa butonul LOGIN si se introduce username-ul 

ADMINISTRATOR, fara parola.  

 

2. Aplicatia este adaugata la startup:  

( Start/ All Programs/ Accessories/ Startup ) 

Obs: In locatia de mai sus se adauga un shortcut al aplicatie de inregistrare, nu executabilul 

aplicatiei! 

 

3. In caz ca Utilizatorul local “Admin-DVR” este redenumit. Spre exemplu in “sbumtv”. Dupa 

redenumirea utilizatorului acesta trebuie sa ramana cu drepturi de administrator local.  

(Click dreapta Computer/ Manage/Computer Management/System Tools/ Local Users and Groups/Users/ 

sbumtv/ Click dreapta/Proprieties/ Member of ..) 

 

4. Se verifica/modifica numele calculatorului, cu numele indicat de IT-ul beneficiarului . Se 

introduce statia in domeniu cu ajutorul unui Administrator de Domeniu.  

 

5. Se schimba loginul automat de Windows. Start/ Run/ regedit se navigheaza la : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon:   

Se verifica: 

Valoarea “AutoAdminLogon” sa fie setata 1 

La “DefaultUserName” se trece numele PCului, backslash, urmat de noul nume de utilizator (Ex: 

SBCCMTV\sbumtv -> aici SBCCMTV este numele local PC, fara extensia de domeniu) 

IN CAZ CA PC-ul este parolat se completeaza si valoarea “DefaultPassword”. Daca 

“DefaultPassword” nu exista, se va creea (click dreapta/ new String Value). 

 

6. Se restarteaza PC pentru a se verifica ca autologon-ul functioneaza. In caz ca nu, se vor 

reverifica datele de mai sus!  
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7. Se seteaza/ajusteaza detectia de miscare (MD) pentru camerele analogice.  

 

Nota. Default, la producator, se defineste o zona de detectie miscare (MD) care trebuie 

setata/ajustata in locatie pe fiecare canal video in parte si in fuctie de amplasarea camerei (sau 

preferinte).  

 

 

 

Dupa reglaj, se apasa butonul Test din nou si apoi butonul de la pasul 1.  
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8. In caz ca exista in locatie si camere video IP, pentru fiecare canal video IP in parte va 

trebui setat/definit IP, Port, Username si Parola).  

Nota: dupa IP se pun “:” si apoi portul! Pentru modelul de camera HIKVision username-ul este 

Admin si parola 123456 

 

 

 

In caz ca se introduce echipamentul in domeniu Microsoft.  

Departamentul IT este rugat sa scoata mesajul de intrare in domeniu. Acest mesaj impiedica 

repornirea aplicatiei de inregistrare in cazul unui restart sau shut down. 

Dupa redenumirea in useru si introducerea in domeniu e esential ca userul sa ramana cu 

drepturi de admin local din cauza ca aplicatia de inregistrare are nevoie de acces la anumite 

resurse ale PC-ului, ce numai un cont cu drepturi de administrator i le poate oferi.  
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9. Pentru autentificare aplicatie se apasa butonul LOGIN si se introduce username-ul 

ADMINISTRATOR, fara parola.  

 

10. Aplicatia este adaugata la startup:  

( Start/ All Programs/ Accessories/ Startup ) 

Obs: In locatia de mai sus se adauga un shortcut al aplicatie de inregistrare, nu executabilul 

aplicatiei! 

 

11. In caz ca Utilizatorul local “Admin-DVR” este redenumit. Spre exemplu in “sbumtv”. 

Dupa redenumirea utilizatorului acesta trebuie sa ramana cu drepturi de administrator 

local.  

(Click dreapta Computer/ Manage/Computer Management/System Tools/ Local Users and Groups/Users/ 

sbumtv/ Click dreapta/Proprieties/ Member of ..) 

 

12. Se verifica/modifica numele calculatorului, cu numele indicat de IT-ul beneficiarului . Se 

introduce statia in domeniu cu ajutorul unui Administrator de Domeniu.  

 

13. Se schimba loginul automat de Windows. Start/ Run/ regedit se navigheaza la : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon:   

Se verifica: 

Valoarea “AutoAdminLogon” sa fie setata 1 

La “DefaultUserName” se trece numele PCului, backslash, urmat de noul nume de utilizator (Ex: 

SBCCMTV\sbumtv -> aici SBCCMTV este numele local PC, fara extensia de domeniu) 

IN CAZ CA PC-ul este parolat se completeaza si valoarea “DefaultPassword”. Daca 

“DefaultPassword” nu exista, se va creea (click dreapta/ new String Value). 

 

14. Se restarteaza PC pentru a se verifica ca autologon-ul functioneaza. In caz ca nu, se vor 

reverifica datele de mai sus!  
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15. Se seteaza/ajusteaza detectia de miscare (MD) pentru camerele analogice.  

 

Nota. Default, la producator, se defineste o zona de detectie miscare (MD) care trebuie 

setata/ajustata in locatie pe fiecare canal video in parte si in fuctie de amplasarea camerei (sau 

preferinte).  

 

 

 

Dupa reglaj, se apasa butonul Test din nou si apoi butonul de la pasul 1.  
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16. In caz ca exista in locatie si camere video IP, pentru fiecare canal video IP in parte va 

trebui setat/definit IP, Port, Username si Parola).  

Nota: dupa IP se pun “:” si apoi portul! Pentru modelul de camera HIKVision username-ul este 

Admin si parola 123456 

 

 

 

In caz ca se introduce echipamentul in domeniu Microsoft.  

Departamentul IT este rugat sa scoata mesajul de intrare in domeniu. Acest mesaj impiedica 

repornirea aplicatiei de inregistrare in cazul unui restart sau shut down. 

Dupa redenumirea in useru si introducerea in domeniu e esential ca userul sa ramana cu 

drepturi de admin local din cauza ca aplicatia de inregistrare are nevoie de acces la anumite 

resurse ale PC-ului, ce numai un cont cu drepturi de administrator i le poate oferi.  
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17. Pentru autentificare aplicatie se apasa butonul LOGIN si se introduce username-ul 

ADMINISTRATOR, fara parola.  

 

18. Aplicatia este adaugata la startup:  

( Start/ All Programs/ Accessories/ Startup ) 

Obs: In locatia de mai sus se adauga un shortcut al aplicatie de inregistrare, nu executabilul 

aplicatiei! 

 

19. In caz ca Utilizatorul local “Admin-DVR” este redenumit. Spre exemplu in “sbumtv”. 

Dupa redenumirea utilizatorului acesta trebuie sa ramana cu drepturi de administrator 

local.  

(Click dreapta Computer/ Manage/Computer Management/System Tools/ Local Users and Groups/Users/ 

sbumtv/ Click dreapta/Proprieties/ Member of ..) 

 

20. Se verifica/modifica numele calculatorului, cu numele indicat de IT-ul beneficiarului . Se 

introduce statia in domeniu cu ajutorul unui Administrator de Domeniu.  

 

21. Se schimba loginul automat de Windows. Start/ Run/ regedit se navigheaza la : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon:   

Se verifica: 

Valoarea “AutoAdminLogon” sa fie setata 1 

La “DefaultUserName” se trece numele PCului, backslash, urmat de noul nume de utilizator (Ex: 

SBCCMTV\sbumtv -> aici SBCCMTV este numele local PC, fara extensia de domeniu) 

IN CAZ CA PC-ul este parolat se completeaza si valoarea “DefaultPassword”. Daca 

“DefaultPassword” nu exista, se va creea (click dreapta/ new String Value). 

 

22. Se restarteaza PC pentru a se verifica ca autologon-ul functioneaza. In caz ca nu, se vor 

reverifica datele de mai sus!  

 

 



 

                                                                                  41 

 

23. Se seteaza/ajusteaza detectia de miscare (MD) pentru camerele analogice.  

 

Nota. Default, la producator, se defineste o zona de detectie miscare (MD) care trebuie 

setata/ajustata in locatie pe fiecare canal video in parte si in fuctie de amplasarea camerei (sau 

preferinte).  

 

 

 

Dupa reglaj, se apasa butonul Test din nou si apoi butonul de la pasul 1.  
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24. In caz ca exista in locatie si camere video IP, pentru fiecare canal video IP in parte va 

trebui setat/definit IP, Port, Username si Parola).  

Nota: dupa IP se pun “:” si apoi portul! Pentru modelul de camera HIKVision username-ul este 

Admin si parola 123456 

 

 

 

In caz ca se introduce echipamentul in domeniu Microsoft.  

Departamentul IT este rugat sa scoata mesajul de intrare in domeniu. Acest mesaj impiedica 

repornirea aplicatiei de inregistrare in cazul unui restart sau shut down. 

Dupa redenumirea in useru si introducerea in domeniu e esential ca userul sa ramana cu 

drepturi de admin local din cauza ca aplicatia de inregistrare are nevoie de acces la anumite 

resurse ale PC-ului, ce numai un cont cu drepturi de administrator i le poate oferi.  
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Note: In caz ca se introduce echipamentul Kintellivisioon in domeniu Microsoft.  

Departamentul IT este rugat sa scoata mesajul de intrare in domeniu. Acest mesaj 

impiedica repornirea aplicatiei in cazul unui restart sau shut down. 

Dupa redenumirea in userul si introducerea in domeniu e esential ca userul sa ramana 

cu drepturi de admin local din cauza ca aplicatia de inregistrare are nevoie de acces la 

anumite resurse ale PC-ului, ce numai un cont cu drepturi de administrator de domeniu 

i le poate oferi.  

 

Pentru Punere in functiune, utilizatorul trebue sa se autentifice, sa seteze sursele 

video si algoritmii ce urmeaza a fi rulati pe fiecare canal. 

1.1.Login / logout 
 

Conform Manualului de Instalare – dupa instalarea kit-ului KIntelliVision, va aparea icon-ul 

urmator: 

 ce se activeaza prin dublu click stanga mouse. 

In procesul de instalare veti primi un USER si o PAROLA predefinite (Userul este Admin, iar 

parola este #Admin). 

 

1.2.Settings – Source 
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Acest dialog va afiseaza sursele imaginilor preluate, care pot fi: capturate de pe statiile 

Dvr/Nvr de la diferite camere instalate in teren (camera de interes se alege prin click stanga 

mouse), pot fi afisate sub forma de filme, sau pot fi vizualizate prin intermediul camerelor IP. 

Daca exista placa de captura pe unitatea pe care ruleaza programul KIntelliVision, poate fi 

selectat canalul pe care sa se faca, captura, prin click stanga mouse pe butonul Capture. Din 

coloana din stanga se selecteaza serverul de video analytics pentru care se doreste adaugarea 

sursei video, sau camera de interes, prin click stanga mouse (datele despre camera si imagine, 

vor fi afisate in partea dreapta a ferestrei);  +, - va ajuta sa adaugati sau sa stergeti o 

camera. 

Pentru fiecare element in parte Capture, Dvr/Nvr Channel, File, Ip Camera se deschide un 

dialog ce va fi completat de catre utilizator. 

  

Pentru orice element care va fi adaugat, se va apasa pe butonul Add. Cand am definitivat 

setarile, se apasa o data pe butonul stanga al mouse-ului, pozitionat deasupra butonului 

Commit. 

1.2.1.1.  Preluare sursa video de pe un DVR  
 

Click stanga mouse pe serverul de video analytics, click pe butonu +, apoi click stanga pe 

Dvr/Nvr Channel. In fereastra deschisa, utilizatorul va completa toate campurile. Pentru 

finalizare, se apasa butonul Add si apoi butonul Commit.  
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1.2.1.2.  Preluare sursa video de la un fisier 
 

Click stanga mouse pe serverul de video analytics, click pe butonu +, apoi click stanga pe File. 

In fereastra deschisa, utilizatorul va completa toate campurile. Pentru finalizare, se apasa 

butonul Add si apoi butonul Commit. 
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OBS: Cand se adauga calea catrea fisierul video, se tine cont si de extensia fisierului video 

(Ex: daca fiserul se afla pe partitia D:\, in folderul Filme si se numeste film.avi acesta va fi 

adaugat in campul URI astfel: D:\Filme\film.avi). 

1.2.1.3.  Preluare sursa video de la o camera IP 
 

Click stanga mouse pe serverul de video analytics, click pe butonu +, apoi click stanga pe IP 

Camera. In fereastra deschisa, utilizatorul va completa toate campurile. Pentru finalizare, se 

apasa butonul Add si apoi butonul Commit. 

 

Descrierea campurilor de mai sus este urmatoarea: 

1. Address  adresa IP a camerei; 

2. Port  portul TCP/IP de comunicatie cu camera; 

3. Username  username-ul camerei IP; 

4. Password  parola camerei IP; 

5. Provider  producatorul camerei IP (poate fi Sony, Hikvision, sau pentru camerele mai noi, 

protocolul Onvif 2x); 

6. Video stream  streamul video al camerei; 

7. Name  numele camerei care va aparea in interfata KIntellivision; 

8. Use device analytics  unele camere au implementate algoritm propriu de analiza video; 

aceasta optiune permite sau nu alarmele primite de la algoritmul propriu de analiza video al 

camerei IP. 

 

Pentru setarea algoritmilor se consulta manualul de Operare (Manual Utilizare 

KIntelliVision), capitolul 4. MODULE 
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KScouterDVR – Manual utilizare 
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1. Introducere 

 

 

Inregistratoarele video digitale „Digital Video Recorder” - (DVR)  reprezinta solutii tehnologice 

moderne destinate supravegherii si inregistrarii video - digitale, capacitatea de memorare si 

prelucrare a datelor, asigurand posibilitatea de a crea baze de date exploatabile comod in 

timp, folosind criterii conform dorintei utilizatorului. KScouter DVR 2.0 este un inregistrator 

video digital „Digital Video Recorder” - (DVR) destinat monitorizarii a cel mult 16 camere video 

pe o statie si pana la 256 camere in retea. Inregistrarea are loc conform unei programari in 

timp dedicata fiecarei camere.  

 

In cadrul proiectului SCOUTER s-au adus modificari la protocolul de comunicatii, modificari ce 

permit transferul de date video facil catre aplicatia de procesare si analiza video, KScouterSRV 

(KIntelliVision).  

 

 

1. Descriere software KScouter DVR: 

 

1.1.Fereastra principala:  
Atentie: vom presupune ca utilizatorul este familiarizat cu principalele 
comenzi Windows. 

In momentul pornirii aplicatiei se intra in fereastra principala, care contine o 

suprafata de vizualizare a camerelor monitorizate (de la 1 la maxim 16), cele 
4 moduri de vizualizare si camerele active in fiecare din aceste moduri, 

principalele facilitati (redare, alta statie in direct, etc.), alte facilitati (salvare, 
restaurare, setari globale, control calitate video, stop alerta pierdere semnal 

video, istoric, zoom, schimbare parola utilizator), controlul mod alarma 
(accelerator intrare alarma, setare evenimente alarma, indicator de stare 

evenimente alarma), precum si informatiile privind starea de ocupare a HDD 

si a traficului de date in retea. 

Obs: - dublu click pe butonul stanga al mouse-ului aflat in zona de 

vizualizare a camerelor, conduce la maximizarea acestei zone, 
ocupand toata suprafata ecranului. 
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1.2.Monitorizarea camerelor: 
  

Sunt valabile 4 (patru) moduri de vizualizare a camerelor: 

 

 

 

  

 

1. “O singura” camera selectata din cele 16 la alegere; 

2. „Patru” camere formand un grup, toate de aceeasi dimensiune; 

3. „Opt” camere formand un grup, toate de aceeasi dimensiune; 

4. Un grup de „saisprezece” camere. 

 

Obs.  Grupurile sunt strict alcatuite conform diagramei prezentate. 
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Din orice mod de vizualizare comanda „Schimbare camera” – dublu click dreapta mouse aflat 

pe camera de interes + „Marire Camera” aduce camera in fereastra vizualizata, mod 1, iar 

„Micsorare camera„ va readuce modul de vizualizare din care s-a pornit. 

Pentru trecerea de la un mod de vizualizare la altul, click pe butonul din stanga al mouse-ului 

aflat pe modul dorit. In cadrul modului de vizualizare selectat, setarea grupului vizualizat se 

face prin click-area  butonului din stanga a mouse-ului aflat pe grupul dorit (culoarea verde 

reprezinta grupul vizibil). 

 

Pentru fiecare din cele patru moduri de viziualizare prezentate activarea butonului „Schimbare 

Automata”   – are ca efect schimbarea automata a grupului vizualizat, exceptand grupurile 

fara camere active. Intervalul de timp de la o trecere la alta se poate seta:  

“Setari / Setari Generale / Setare Timp Schimbare Automata (dublu click) / 
Intervalul de timp dorit in milisecunde / Validare”. 
 

 

Activarea butonului „Definire Arii MD” – „Definirea ariei Detectiei de Miscare” se face in 

modul de vizualizare 1 (fiecare camera in parte) cu butonul „Schimbare Automata” deselectat 

si are ca efect intrarea in meniul de definire a ariilor si criteriilor pentru detectia de miscare: 
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Setarea ariei active: Click stanga mouse si se dimensioneaza dreptunghiul de interes, apoi se 

valideaza sau nu selectia dorita (pot fi setate maximum 20 zone de detectie pentru fiecare 

camera). In fereastra „Definire Arii MD” vor aparea coordonatele stanga-sus, respectiv 

dreapta-jos ale zonelor de interes validate (originea de coordonate fiind in coltul stanga-sus al 

imaginii), precum si criteriile pentru detectia de miscare: 

„Sensibilitate” defineste sensibilitatea – procentul de pixeli din zona aleasa care trebuie sa 

se modifice pentru a activa inregistrarea. Setarea sensibilitatii se face prin dublu click pe 

butonul stanga al mouse-ului aflat pe zona de interes (in tabel) pentru care se face setarea si 

inscrierea procentului dorit.  

“Criteriu detectie miscare” = diferenta intre culorile a doi pixeli (cadrul curent-cadrul 

anterior) = valoare de prag pentru zgomot, peste care diferenta se considera detectie de 

miscare (poate fi modificat doar in modul “Test”) – valoarea setata va fi automat propagata 

pentru toate zonele de detectie de miscare. 

„Procent detectie miscare” =  Va fi afisat procentul instantaneu de schimbare a pixelilor, 

iar in momentul in care este depasit procentul setat la sensibilitate, se aprinde indicatorul de 

avertizare.  

 

Obs.  

- Selectarea butonului „Test” dezactiveaza toate comenzile meniului, cu exceptia „Criteriu 

detectie miscare”. 

- Nu uitati activat butonul „Definire Arii MD”, deoarece nu veti avea acces la toate facilitatile 

programului. 
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RECOMANDARI: 

 Achizitie video pe distante apropiate – sensibilitate mare (>=20 %); 

 Achizitie video la distanta – sensibilitate mica (<= 5 %) 

 

 

“Zoom”: In primul mod de vizualizare „CTRL + ALT + Z” – se intra in modul 

zoom (sau butonul )  

marire: „+ ” sau click stanga mouse 

micsorare: „-„ sau click dreapta mouse 

Iesire din modul zoom: tasta „Esc” de pe tastatura. 
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1.2.1. „Acces setari camere”: 

 

Dublu click dreapta mouse pe o camera, acceseaza fereastra de setari a 

camerei respective, functiile din fereastra fiind detaliate in capitolul urmator. 

 

Accelerator Actiunea 

SHIFT + click stanga Schimbare camera 

Dublu click dreapta Activare context meniu principal  

CTRL + ALT + Z 

Esc - exit 

Modul zoom (doar mod vizualizare 1) 

Dublu click dreapta  

sau butonul . 

 

Acces setari generale 

 

 
 

1.3.Setari canale video: 
 

1.3.1. Ajustarea calitatii video: 
Accesarea meniului: dublu click dreapta mouse si selectati “Control calitate video” sau butonul 

. 
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Setarile se fac pentru fiecare camera in parte, schimbarea intre camere facandu-se prin click 

stanga mouse pe camera respectiva (fereastra de „Control calitate video” ramane deschisa, 

dar se actualizeaza automat pentru camera selectata). 

 Programul permite setarea a 6 parametrii pentru calitatea video: 

 Luminozitate:  

- valoare minima –128 

- valoare maxima 127 

- valoare implicita – 40  

 

 Contrast:  

- valoare minima 0 

- valoare maxima 255 

- valoare implicita 120  

 

 Acuitate:  

- valoare minima 0 

- valoare maxima 255 

- valoare implicita 255  

 

 Tenta: 

- valoare minima –128 

- valoare maxima 127 

- valoare implicita 0  

 

 Saturatie V: 

- valoare minima 0 

- valoare maxima 255 

- valoare implicita 90  

 

 Saturatie U: 

-  valoare minima 0 
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- valoare maxima 255 

- valoare implicita 127  

 

Controlul dinamic al luminozitatii este o functie care ajusteaza in mod automat luminozitatea 

unui canal video in functie de un cadru video de referinta ales de utilizator. Daca se apasa 

butonul de „Control dinamic”, se va afisa urmatoarea fereastra, care invita la capturarea 

cadrului video curent afisat. 

Butonul „Revenire„ aduce Utilizatorul la setarile initiale. 

 

 

 

Din momentul in care butonul „Capturare” este apasat, toate cadrele nou capturate vor fi 

ajustate pentru a avea o luminozitate medie egala cu cea a cadrului de referinta. In acest mod 

nu mai este permisa ajustarea de catre utilizator a parametrilor de calitate video. 

 

 

 
 

 

1.3.2. Programarea modului de lucru al canalelor 

video: 
 

Accesul se face din butonul: , dupa apasarea acestuia, se va deschide urmatorul dialog: 
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Acces: dublu click dreapta mouse si selectati „Setari...” sau butonul  / Canale video. 
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Se seteaza toate camerele, ca in dialogul anterior, apoi, Utilizatorul isi definitiveaza setarile 

proprii. 
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Dupa ce se apasa butonul de Validare, toate cele 16 camere vor fi selectate, automat. 

 

Se alege camera dorita si se intra in fereastra de setari prin dublu click stanga pe 

camera. Pentru camera respectiva va este prezentat programul de lucru pe zile, iar in cadrul 

fiecarei zile, detaliat, pe fiecare mod de inregistrare in parte. 
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Obs.: Sunt valabile functiile standard “adaugare”, „stergere”, „copiere”, „lipire”. 

 

 

 

Modul de inregistrare setat poate fi: 

- modificat: dublu click stanga mouse 

- sters: apasare buton „Stergere”  

 

„Descriere”: camp de maximum 25 caractere destinat identificarii camerei in retea. 

 

„Rezolutie inregistrare”: lista rezolutia de inregistrare pentru camera se alege din lista. 

 

„Rata captura retea”: rata de inregistrare pentru traficul in retea (rata la care camera lucreaza 

doar in lipsa altor setari – ultima ca prioritate) – poate fi un numar definit sau maximum, caz 

in care se incearca trimiterea a cat mai multe frame – uri video; 
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„Mod de compresie”: compresie MJPEG, MPEG4, H.264; 

KScouter DVR 2.0 compreseaza cadrele video in 2 moduri: dupa calitate (variabila intre 0 si 

10000) sau dupa marimea medie a cadrului (obligat sa aiba o marime medie specificata). 

 

„Rata compresie”: rata cuprinsa intre 0 - 10.000 la care lucreaza codec-ul folosit (valoare 

recomandata: 5.000, exista codecuri care nu utilizeaza aceasta setare – DivX, Xvid, etc.). 

Valoarea 0 reprezinta compresie maxima, iar 10.000 compresie minima. Parametrul este luat 

in consideratie daca modul „Calitate” este selectat. 

 

„Marime medie (B)”: marimea medie a unui cadru video compresat de codecul curent (unele 

codecuri ignora aceasta valoare). Parametrul este luat in consideratie daca modul selectat este 

„Marime”; setatul de paratmetrii se refera fie la cadrele video stocate (stanga), fie la cadrele 

video trimise in retea (dreapta). 

“Compresie DivX sau Xvid”: 

Codec-uri diferentiale de ultima generatie, care au ca rezultat o imagine de o calitate foarte 

buna la o dimensiune mai mica – implicit se vor stoca, pe aceeasi capacitate de stocare, date 

corespunzatoare unui interval de timp de supraveghere mai mare. 

 

„Culoare descriere camera”: defineste culoarea cu care va fi descrisa camera pe fereastra 

principala a aplicatiei. 

 

Adaugarea unui nou interval temporar de inregistrare cu setarile respective:   
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Pe fereastra de definire se pot modifica: 

- „intervalul orar” pentru care este valabila programarea;  

- „inregistrare continua” – inscrieti numarul de frame-uri care vor fi inregistrate pe 

camera respectiva din numarul total de frame-uri alocate grupului caruia ii 

apartine; 

- „senzor” – senzor digital de input (in cazul prezentei acestora pe sistem) care 

poate alerta una sau mai multe camere si/sau una sau mai multe iesiri digitale; 

numarul inscris in rubrica „Cadre video”, reprezinta viteza de inregistrare la care 

se trece in momentul primirii semnalului de la senzor, iar „inainte” si „dupa” 

definesc numarul de frame-uri marcate ca eveniment si inregistrate inainte, 

respectiv dupa momentul producerii acestuia; 

- „detectie miscare” – setari si actiune similara senzorului, inceputul inregistrarii 

fiind definit de detectia de miscare si nu de senzor;  

- „manual” – setari si actiune similara senzorului, inceputul inregistrarii fiind 

definit de utilizator (Ctrl+Alt+click stanga mouse pe camera dorita), nu de 

senzor; 

- „expresie” – daca o expresie definita de utilizator este adevarata, se va incepe 

inregistrarea, iar daca o alta este adevarata, atunci se va opri inregistrarea. 

Expresiile vor fi detaliate intr-o sectiune separata; 
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- „iesire digitala (cand se detecteaza miscare)” – la detectarea miscarii se 

activeaza iesirea digitala selectata, pe care este transmis semnal un interval de 

timp setat la campul „Timp activitate”; 

- „iesire digitala (cand se pierde semnalul video)” – pierderea semnalului video pe 

camera respectiva - se activeaza iesirea digitala selectata, pe care este transmis 

un semnal in interval de timp setat la campul „Timp activitate”. 

 

 

1.4.Setari canale audio: 
 

1.4.1. Programarea modului de lucru al canalelor 

audio: 

Acces: dublu click dreapta mouse si selectati „Setari...” sau butonul  / „Canale audio”: 
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Se alege camera dorita si se intra in fereastra de setari prin dublu click stanga pe camera. 

Pentru camera respectiva va este prezentat programul de lucru pe zile, iar in cadrul fiecarei 

zile, detaliat, pe fiecare mod de inregistrare in parte. 

Obs.: Sunt valabile functiile standard “adaugare”, „stergere”, „copiere”, „lipire”. 

 

Modul de inregistrare setat, poate fi: 

- modificat: dublu click stanga mouse; 

- sters: apasare buton „Stergere”  

„Descriere”: camp de maximum 25 caractere destinat identificarii canalului in retea. 

„Volum captura”: o valoare intre 1 si 32, reprezentand 32 de scari de intensitati sonore la care 

se captureaza semanlul audio. 

Adaugarea unui nou interval temporar de inregistrare cu setarile respective:   

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. „Stare canale audio”: 
 

 

 

Canalele audio se controleaza din ferestra aferenta accesibila prin butonul . 
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Se poate apasa pe fiecare buton care semnifica, canalul audio aferent. Slider – ul de volum 

controleaza volumul audio real – live. Starea este specificata de un led verde afisat in dreapta 

fiecarui canal astfel: 

 afisare intermitenta – canalul este activ, dar nu are program de inregistrare 

 afisare permanenta – canalul este activ si inregistreaza; 

 

Doar un singur canal audio se poate asculta la un moment dat. 

 

1.5.„Setari expresii”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse” si selectati „Setari...” sau butonul  / „Expresii” 

 

 

 

Categoria „Expresii” contine toate expresiile definite de utilizator. 
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Fiecare senzor are la dispozitie 4 operatii : 

 - CONT0 - senzorul ramane in starea dezactivat 

 - CONT1 - senzorul ramane in starea activat 

 - TRAN01 - senzorul trece din stare dezactivata in stare activata 

 - TRAN10 - senzorul trece din stare activata in stare dezactivata 

De asemenea, 3 operatori logici sunt accesibili („and”, „or” si  „not”). Camera inregistreaza si 

opreste inregistrarea cand expresiile definite sunt adevarate. In exemplul de mai sus, daca 

expresia „S01_CONT0 and S01_CONT1” este adevarata, atunci se porneste inregistrarea pe 

camera 1, iar daca expresia „S01_TRAN10” este adevarata, atunci se opreste inregistrarea.  

Butonul „Verificare expresie” este folosit pentru verificarea sintactica a expresiilor definite. 

 

1.6.„Setari senzori”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setari”... sau butonul  / „Senzori” 
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Va este prezentata lista completa a senzorilor, cu numele si statutul normal al fiecaruia. 

Dublu click pe butonul stanga al mouse-ului aflat pe senzorul de interes, deschide fereastra de 

definire a modului de lucru al senzorului: 
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Puteti preciza: 

- „nume” – camp pentru identificarea senzorului in retea; 

 

- „tip” – se precizeaza starea normala a senzorului; daca este deschis, starea 

normala este ”circuit deschis”, iar la eveniment detectat se trece in starea 

„circuit inchis” – tranzitia 0 – 1; daca este inchis, starea normalaa este ”circuit 

inchis”, iar la eveniment detectat se trece in starea „circuit deschis” – tranzitia 1 

– 0; 

 
- „camere atasate” – camerele care iau in considerare senzorul ca eveniment;  

 
- „iesire digitala” – iesirea pe care se trimite semnal in caz de eveniment senzor 

pe camerele atasate; 

 
- „schimba” – setati camera care va trece automat in „Mod 1 de vizualizare” in 

cazul detectiei de eveniment pe senzor; 

Obs. Modul alarma este prioritar si comanda „schimba” nu va fi executata daca 

este in contradictie cu instructiunile acestuia. 

- „timp activitate” – intervalul de timp in care este trimis semnal pe iesirea 

digitala. 

Starea senzorilor (functionarea si verificarea lor) se poate vizualiza prin dublu – click dreapta si 

alegerea optiunii „Vizualizare” | „Senzori”:  
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Se va afisa urmatorul dialog: 

 

 

 

Codul culorilor este urmatorul: 

 

  senzor activ (este bifat in fereastra de configurare senzori) 

 senzor excitat 
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 senzor inactiv 
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1.7.“Interval zi-noapte”: 
 

 Aplicatia va permite setarea generala, pentru fiecare camera in parte, a doua moduri 

distincte de lucru corespunzatoare conditiilor de luminozitate in regim de zi, respectiv de 

noapte. 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setari”... sau butonul  / „Interval zi-noapte”; 

 Pentru fiecare camera in parte setati intervalul orar in care camera lucreaza in regim de zi 

(pentru noapte, intervalul va fi dedus automat). 
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Dublu click pe camera dorita si se va deschide fereastra de definire a intervalului orar 

corespunzator zilei (implicit aplicatia deduce intervalul corespunzator noptii): 

Intervalul zi-noapte poate fi definit in doua moduri: 

 temporal – in acest caz se defineste ziua de la ... la ... (in exemplul afisat de la 

07:00:00 la 20:00:00) 

 cu ajutorul starii unui senzor – in acest caz, ziua (setul 1 de parametrii) este definita de 

trecerea senzorului din starea 0 in starea 1 sau invers (din 1 in 0) 

  

 

 

Obs. Operati schimbarile in meniul „Control calitate video” in intervalul orar de interes: pentru 

setarile de zi in intervalul orar corespunzator zilei si analog pentru noapte - in caz contrar, 

setarile folosite fiind cele implicite - vezi paragraful „Ajustarea calitatii video”.  

 

 

 

1.8.„Instructiuni la alarma:. 
vezi sectiunea „Mod Alarma”.  
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1.9.„Camere mobile”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setari”... sau butonul  / „Camere mobile”: 

 

 

 

Se poate defini tipul de comunicatie pentru fiecare canal video (in cazul in care camera este 

mobila): prin seriala (RS232) sau prin TCP/IP. 
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Sectiunea RS 232 defineste parametrii de comunicatie pe RS 232: 

 

 

 

1.10. „Notificari prin email”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setari”... sau butonul  / „Notificari prin email”: 
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KScouter DVR 2.0 este capabil sa trimita mesaje prin email programat pe canale / zile / 

intervale orare, atunci cand s-a produs un eveniment sau mai multe. Mesajele pot contine sau 

nu filmul evenimentelor. Programarea pe zile se face exact ca la programarea pe canale video 

sau audio. 

 

 

Detaliile pe interval orar sunt prezentate in dialogul de mai jos: 
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Se pot defini urmatorii parametrii: 

„Intervalul orar”: de la – la (implicit intervalul maximal 00:00:00 – 23:59:59); 

 

„Evenimentul”: evenimentul sau evenimentele la care se declanseaza trimiterea de email; pot 

fi selectate mai multe evenimente; 

 

 „Lungime film (s)”: defineste lungimea filmului asociat evenimentului – va fi pus ca atasament 

la email; daca valoarea sa este 0, nu se va trimite film. 

Restul de parametrii sunt cei obisnuiti la un email. 

 

1.11. „Setari generale”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse” / ”Setari” / ”Setari generale”... sau butonul  / „Setari 

generale”: 
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Alarma spatiu pe disk 

- se seteaza numarul minim de fisiere de la care sistemul va atentioneaza in privinta spatiului 

disponibil. Numarul fisierelor existente se seteaza la instalarea aplicatiei, iar bifarea, sau nu, a 

optiunii de „Suprascriere fisiere existente” are ca efect rescrierea fisierelor de pe HDD cu noile 

date, respectiv oprirea inregistrarii in momentul umplerii HDD-ului dvs. 

 

 

 

Cale temporala pentru AVI 

- calea pentru salvarea fisierelor AVI (operatie posibila doar in modul „Redare”): 
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Supervizor blocaj 

- permite setarea intervalului maxim de timp cat aplicatia poate sta blocata, dupa care este 

repornita automat cu setarile anterioare: 

 

 

 

 

Restartare 

- defineste modul in care statia sau aplicatia vor fi restartate automat. 

Dupa:  - o valoare de timp (exprimata in zile) intre 1 si 15, semnifica faptul ca aplicatia sau 

statia se vor restarta dupa acest timp. 

Periodic: - specifica momentul de timp (pe zile, la ora) cand aplicatia sau statia vor fi 

restartate automat. 

 

Restartarea efectiva este insotita de un mesaj de avertizare. 

Functia este activa doar daca optiunea este bifata. Parametrii se actualizeaza cu urmatorul 

dialog: 
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Oprire statie daca eroare la scriere pe HDD 

- daca aceasta optiune este bifata, orice eroarea de scriere in baza de date este semnalizata 

printr-un mesaj, dupa care statia se va inchide. 

 

Activare fereastra alarme tehnice 

- la bifarea acestei optiuni, programul de inregistrare KScouter DVR 2.0 va afisa o fereastra 

de alarmare in momentul in care se pierde semnalul video pe una sau mai multe camere, sau 

apar erori de captura pe un canal 

 

Setare timp schimbare automata 

 

 

 

 

Redare – Interval de timp implicit 
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- permite definirea unui interval de timp care va fi afisat ca interval implicit la interogare - 

redare. Poate fi un numar de ore sau zile, sau niciuna (va fi luat in considerare in acest caz 

intervalul maximal in care exista inregistrari):  

 

 

 

Logout automat apare dupa 

- apare dupa un numar de „n” secunde („n” setabil de catre utilizator in intervalul 30 – 3600 

sec. – valoarea default este de 30 sec.): 

 

 

 

Obs. Daca intr-un interval de „n” secunde aplicatia nu sesizeaza interventia utilizatorului 

(operatii pe taste sau mouse) se produce „Logout automat”. Optiunea poate fi activata sau nu. 

Daca este nebifata, atunci „Logout – ul automat” nu se mai executa. 

 

 

Activare securitate la nivel de utilizator 

- activeaza sau nu sistemul de securitate pe baza de nume si parola de utilizatori. 
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Portul TCP/IP 

- daca optiunea este activa, atunci valoarea defineste portul TCP/IP folosit la transmisia starii 

camerelor. Este recomandata valoarea „1400 + ID statie” (ex. pentru statia 2 se va folosi 

valoarea 1400 + 2 = 1402). Schimbarea valorii se face prin dialogul urmator: 

 

 

 

Reconectare dupa 

- reconectarea automata a clientilor de semnalizare se va efectua dupa un anumit numar de 

secunde, setabil in dialogul urmator: 

 

 

 

Activare mod alarma 

- Accesarea se realizeaza prin bifarea casutei corespunzatoare, sau click stanga pe butonul 

, aplicatia fiind pregatita de a gestiona evenimentele detectate. Starea fiecarei camere cu 

evenimente de alarma asociate, va fi afisata in fereastra principala. 

 

Afisare grafic pentru inregistrarile din baza de date 

- Dupa bifarea casutei si restartul aplicatiei, la fiecare deschidere a modului playback pentru 

una sau patru camere, se va afisa un grafic cu inregistrarile prezente in baza de date. 
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Pentru a putea derula bara cu inregistrarile existente in baza de date, se tine cursorul 

deasupra ei, si tinand click stanga apasat se plimba mouse-ul in sus sau in jos. Vor fi afisate 

data si ora fiecarei inregistrari la un interval de 12 ore. Pentru o vizualizare mai detaliata se 

poate face scroll up mouse, sau click stanga pe butonul , iar pentru o vizualizare de 

ansamblu se poate face scroll down mouse, sau click pe butonul . Astfel se reduce sau se 

creste perioada de timp in care sunt afisate inregistrarile. Daca se tine cursorul deasupra unei 

camere de interes, va fi afisata data si ora respectivei inregistrari. Dublu-click stanga in zona 

resperctiva,va porni automat playback-ul de la data si ora afisata.  

 

 

 

Fereastra poate fi inchisa apasand butonul  si/sau deschisa prin click pe butonul  , aflat in 

coltul din dreapta jos al ferestrei de control general pentru playback. 

Atentie: Butonul  va fi afisat doar daca optiunea “Afisare grafic pentru inregistrarile din baza 

de date” este bifata in meniul “Setari generale”. 

Culoarea albastru reprezinta prezenta inregistrarilor, iar culoarea gri lipsa inregistrari. 
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NOTA: Dupa bifarea optiunii si click pe butonul “Validare” este necesar un restart al aplicatiei 

Master Vision 2.0 

 

Alarma sonora pe eveniment 

 - activeaza/dezactiveaza semnalul sonor asociat producerii unui eveniment. 

 

 

 

Istoric evenimente 

- activeaza sau nu modulul de istoric de evenimente. Functia permite selectia evenimentelor ce 

vor fi plasate in istoic. In ferestra ce va aparea dupa apasarea butonului , se vor lista 

toate evenimetele selectionate si aparute. Prin double-click  pe un eveniment, se va produce o 

redare in jurul evenimetului cu „n” secunde, unde atat numarul de secunde cat si 

evenimentele, se stabilesc prin intermediul urmatorului dialog: 

 

 

 

Transport evenimente 
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- activeaza sau nu modulul de transport evenimente catre o aplicatie exterioara prin TCP/IP. 

Se vor trasporta toate notificarile de eveniment („Manual”, „Detectie de miscare”, „Senzor”, 

„Pierdere de semnal video”, „Recuperare de semnal video”). Se va numi „server” aplicatia care 

„asculta” pe un port TCP/IP transmisia de evenimente. Urmatorul dialog va configura aceste 

elemente: 

 

 

unde: 

 Adresa IP a serverului – este adresa aplicatiei care „asculta” pe TCP/IP; 

 Port server – este portul TCP/IP pe care asculta aplicatia externa; 

 Reconectare dupa – este intervalul de timp dupa care master Vision DVR 2.0 incearca 

reconectarea cu serverul, daca prima incercare a esuat; 

 Adresa IP locala – reprezinta adresa de TCP/IP a placii de retea pe care se va comunica, 

cu aplicatia exterioara; implicit, este adresa primei placi de retea descoperita; daca 

statia are mai mult de o placa de retea, atunci se va scrie adresa pe care va comunica; 

 Adrese IP locale – afiseaza toate adresele TCP/IP descoperite pe statie; este folosit la a 

selecta o adresa de comunicatie cu aplicatia externa in cazul in care sunt instalate mai 

multe adrese de IP. 

 

Aceste adrese de IP (locale) sunt luate in consideratie doar daca statia dispune de mai multe 

IP-uri sau de mai multe placi de retea. 

 

Rata clipuri AVI 

- semnifica numarul de cadre video pe secunda care vor fi stocate in fisiere AVI in timpul read-

urilor. Poate fi intre 1 si 25 si se actualizeaza prin urmatorul dialog: 

 

 

 

Dimensiune maxima fişiere AVI 
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- defineste dimensiunea maxima a unui fisier AVI construit. Daca se foloseste functia „Exporta 

filme” si fisierul depaseste valoarea specificata in dialogul de mai jos, acesta va fi impartit in 

mai multe fisiere, fiecare avand dimensiunea specificata in fereastra de dialog. Poate varia 

intre 1MB si 2000 MB si poate fi modificat, utilizand dialogul de mai jos: 

 

 

 

 

Prelucrari AVI 

- permite inserarea unui text definit de utilizator in fisierele AVI create la redare. Textul de 

inserat se poate defini in fluxul video (pe fiecare cadru video, in coltul din stanga sus) sau in 

fluxul de text (concatenat cu stampa de timp). Parametrii se introduc via dialogul urmator: 

 

 

 

Buffering alta statie in direct 

- pentru activare se va bifa casuta corespunzatoare si se va seta rata, in secunde, prin 

intermediul dialogului urmator: 
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TV-Out 

- pe terminalul analogic va fi prezentata o singura camera, care poate fi aleasa din combo-

box-ul asociat: 

 

 

 

 

 

Setari Email 

- defineste parametrii serverului de SMTP (email) pe care statia curenta il va folosi daca exista 

program de notificare prin e-mail. 

 

 

 

 

Adresa IP locala 

- specifica adresa de IP pe care vor asculta serverele de redare la nivelul aplicatiei. 
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Controale locale redare 

- daca optiunea este bifata, atunci controale de inainte, inapoi, AVI, etc., de pe ferestrele de 

redare, vor fi invizibile. 

 

Ajustare calitate video la redare 

- daca optiunea este bifata, atunci la redare vor fi disponibile functiile de luminozitate / 

contrast real – timp redare; aceste functii se acceseaza printr–un click dreapta pe fereastra de 

redare. 

 

Afișare imagini capturate 

- la bifarea acestei optiuni, vor fi afisate imagini real-live pe toate cele 8 camere. Functia poate 

fi activata si prin apasarea butonului  aflat in fereastra principala. 

 

Afișare dialog selectie placa la start  

- se va bifa casuta corespunzatoare pentru selectarea placii. 

 

Alarma de la client 

 

 

 

TCPListener ptr. Server Alarme – IP 

- va fi introdusa adresa IP a Serverului de Alarma  
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TCP Listener ptr. Server Alarme – Port 

- Port-ul ce se va introduce pe Serverul de Alarme  

 

 

 

SA Listener pornește automat la pornirea programului 

- La bifarea casutei, Serverul de Alarma va porni automat la pornirea aplicatiei 

 

 

1.12. „Utilizatori”: 
 

Aplicatia asigura acces ierarhic la functiile si setarile interne. 

Intrarea in aplicatie presupune doar dreptul de a vizualiza fereastra pricipala. 

Accesul la anumite functii ale programului (considerate drepturi acordate de administratorul 

sistemului) se face pe baza de „Utilizator” / „Parola”. 

 

Acces: ”prin apasarea butoanelor Login / Logout din partea dreapta-jos a aplicatiei”.  



 

                                                                                  92 

 

 

 

 

 

1.12.1. „Modulul Administrator”: 
 

Dupa instalare, nivelul de ADMINISTRATOR se acceseaza prin „apasarea butonului Login”: 

- Utilizator: „Administrator” 

- Parola: „******” (parola nu este definita) 

Pentru confirmare apasati butonul „Validare”. 

Este recomandat ca imediat dupa instalare Administratorul sa isi defineasca sau 

schimbe parola:  

 

 

 

 

 

Administratorul poate sa: 

 defineasca noi utilizatori   

 „Login Administrator” / „dublu click dreapta mouse” / „Setari”  ...  sau  butonul   / 

„Utilizatori” / . 

Se vor preciza numele si parola pentru utilizatorul respectiv precum si drepturile atribuite 

(atribuirea unor drepturi se face prin selectarea casutelor corespunzatoare). 

Drepturile pe care le poate gestiona administratorul sunt: 

 

1.12.1.1. „Drepturi generale de acces”: 
o Ajustarea calitatii video; 
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o Monitorizare in direct; 

o Definirea zonelor de detectie de miscare; 

o Iesirea din aplicatie, restart statie sau oprire statie; 

o Salvarea in baza de date locala a imaginilor primite prin retea; 

 

 

 

1.12.1.2.  „Drepturi de vizualizare”: 
 

o Redare din baza de date locala a imaginilor primite prin retea; 

o Redare din baza de date locala a imaginilor inregistrate local; 

o Redare din baza de date a altui sistem; 
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1.12.1.3. Drepturi de acces setari generale 

 

o Canale video; 

o Canale audio; 

o Senzori digitali; 

o Spatiu disponibil pe disc; 

o Mod alarma; 

o Instructiuni la alarma; 

o Afisare istoric; 

o Salvare (back-up); 

o Acces retea; 

o Notificari prin email; 

o Supervizor blocaj; 

o Logout automat 
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1.12.1.4. Drepturi de control la distanta 
 

o Definire servere (definire conexiuni cu alte statii DVR); 

o Setari la distanta; 

o Spatiu disponibil pe disc; 

o Ajustare calitate video; 

o Instructiuni la alarma; 

o Repornire la distanta; 

o PTZ. 
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1.12.1.5. „Canale restrictionate”: 
Administratorul poate: 

 

 restrictiona pentru vizualizare si redare diverse camere conectate in sistem. De pilda, 

poate inhiba accesul la camerele locale 1, 8, 10 si 12 si la camerele generale 33 – 96. 

In acest caz, utilizatorul va vedea „acoperite” camerele conectate local 1, 8, 10, 12, nu 

va avea acces la ele la redare locala (daca are acest drept), iar in modul „Alta camera 

in direct” si „Redare generala” nu va avea acces la camerele 33 – 96. Setarea acestor 

restrictii se poate face prin apasarea pe butonul „Avansat”… si prin intermediul 

dialogului de mai jos: 
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 sterge unul sau mai multi utilizatori inregistrati: 

Dublu  click  stanga  mouse  pe  „Utilizatori”  sau  click  pe „+” corespunzator  si  se  va 

deschide  fereastra  continand  toti  utilizatorii – selectati utilizatorul dorit si apoi click 

 sau click dreapta mouse / Stergere.  

Obs. Butonul de stergere al unui utilizator se va activa doar in momentul in care ati selectat un 

utilizator. 

 

 modifica drepturile unuia sau mai multor utilizatori actuali: 

Dublu  click  stanga  mouse pe  „Utilizatori”  sau  click  pe  „+”  corespunzator  si  se  

va deschide  fereastra continand toti utilizatorii – dublu click stanga mouse pe 

utilizatorul dorit si se va deschide fereastra continand informatiile despre acesta (vezi 

sectiunea de definire a noilor utilizatori) – operati modificarile dorite si apoi „Validati”. 

 

 modifica parola unui utilizator existent: 

 Analog modificarii drepturilor utilizatorilor. 

  Obs. In fereastra „Utilizatori” puteti folosi comenzile standard „Copiere”/”Lipire”/”Stergere” 

(meniul se activeaza prin click dreapta mouse pe utilizatorul de interes). In acest mod se pot 

defini usor mai multi utilizatori cu drepturi identice, personalizand apoi doar „numele” si 

„parola”. 
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1.12.2. „Modulul Utilizator”: 
 

Acces: „prin apasarea butonului Login”:  

 

 

 

Functiile programului active pentru dvs. sunt acelea la care Administratorul v-a permis accesul. 
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1.13. Setari IPD 
 

Sistemul de redare instantanee de date video inregistrate pre si post alarma, urmareste 

furnizarea catre matricea video a datelor video aferente camerelor asociate unei alarme, 

anterior declansarii alarmei, dar si dupa un interval de timp setabilit  in limitele 0-20 secunde. 

 

1.13.1. Setari PLC 
 

Se intra in meniul de setari  (dublu click dreapta in aplicatia Master Vision 2.0, se da click pe 

setari), iar in fereastra deschisa dublu- click pe “setari IPD”. In submeniul functiei “setari IPD”  

se da dublu click pe “setari PLC”. Se va deschide o fereastra in care se seteaza portul de 

comunicatie (difera de la un sistem la altul si poate fi vizualizat din fereastra Device Manager ) 

si baud rate (are valoare fixa 19200).  

Dupa introducerea valorilor se apasa butonul Apply. 

 

 

 

1.13.2. IPD 
 

Pentru IP-ul si ID-ul IPD-ului care va transmite spre afisare canalul alarmat pe DVR se intra in 

meniul “setari IPD”, se da dublu click dreapta pe submeniul “IPD”, iar in fereastra de dialog 

deschisa se da click pe butonul “adaugare”. Se va deschide o noua fereastra in care se vor 

seta ID-ul IPD-ului (care este unic), IP-ul acestuia si portul de comunicatie (va avea valoare 

fixa 10000). 

Dupa introducerea valorilor, se apasa butonul OK si se va inchide fereastra “Proprietati IPD”. 

In fereastra “Dialog” vor aparea valorile introduse si se da click stanga pe validare: 
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1.13.3. Setari ID Logic 
 

Pentru setarea ID-ului Logic, se intra in meniul “setari ID logic” (dublu click stanga pe acesta) 

din meniul “setari IPD”. In noua fereastra deschisa se da dublu click stanga pe un camp liber. 

Se va deschide o noua fereastra de dialog in care se vor introduce: 

- ID_LOGIC  ID-ul unic al camerei, universal pentru intreg lantul de sisteme video exceptand 

matricea video 

- ID_MV  se va introduce matricea video si numarul canalului din matrice unde se gaseste 

camera de interes 

- ID_DVR  inputul din DVR 

- Eticheta 

- SMA Secunde Pre-alarma  numarul de secunde premergatoare alarmei ce va fi salvata in 

SMA 

- SMA Secunde Post-alarma  numarul de secunde ulterior alarmei ce va fi salvata in SMA 

- IPD Secunde Post-alarma  numarul de secunde anterioare alarmei pentru care IPD-ul va 

afisa playback-ul 

- IPD Secunde Post-alarma  numarul de secunde ulterior alarmei pentru care IPD-ul va afisa 

playback-ul 

- Tip Playback Modul in care IPD-ul va afisa playback-ul: 
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 - nelimitat: IPD-ul va afisa playback-ul in bucla 

 - numar de repetari: in campul “Detalii playback” , vor fi trecute maxim 10  repetari 

 - durata de timp: se va introduce in campul “Detalii playback”, ca valoare minima, suma 

dintre numarul de secunde pre-alarma IPD si numarul de secunde post-alarma IPD. 

Dupa introducerea valorilor, se apasa butonul OK ce va avea ca efect inchiderea ferestrei de 

dialog. In fereastra ramasa deschisa vor fi afisate valorile introduse si se va apasa butonul 

Validare. 

 

 

 

Dupa ce s-au setat toate valorile din meniul “Setari IPD” se va apasa butonul Validare si se va 

restarta aplicatia Master Vision 2.0 

 

Obs. Numarul minim setat pentru intervalul de timp trebuie sa fie egal cu suma dintre numarul 

de secunde pre-alarma si numarul de secunde post-alarma. 

 

1.14.  Setari module avansate 
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2.14.1 Comunicare KG-Modul alarma 
Aplicatia KScouter DVR permite comunicatie pe protocol TCP/IP cu centrala de alarma KGuard, 

pentru a transmite pe retea, catre aplicatia KScouter Client, imagini video aferente diferitelor 

alarme ce pot aparea in teren.  

Dublu-click pe meniul „Setari module avansate”, se va extinde un meniu unde utilizatorul va 

bifa optiunea „Comunicare KG-Modul alarma”. 

Pentru a se seta detaliile alarmei, se da dublu-click pe „Comunicare KG-Modul alarma”, se va 

deschide o fereastra de dialog, unde se vor seta: 

- „Numar secunde”  numarul de secunde pre si post alarma, pentru care se va 

afisa playback-ul aferent alarmei respective; 
- „Port comunicatie modul alarma”  portul de comunicatie pe care se va 

transmite playback-ul alarmei catre aplicatia Client; 

- „Port comunicatie KGuard”  portul de comunicatie TCP/IP cu centrala de 

efractie KGuard.  

 

Atentie: „Port comunicatie modul alarma” si „Port comunicatie KGuard” au valori fixe, 12000 

respectiv 9500. 

 

 

 

 

 

1.15. „Istoric evenimente”: 
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Evenimentele specifice unui DVR (detectia de miscare, sensor, manual, pierderea de semnal 

video) sunt marcate atat pe cadrele video din baza de date, cat si intr-un fisier binar special, 

pe disk, pentru a putea avea detalii video instantanee asupra lor – KScouter DVR 2.0 

stocheaza cadrele video mai intai in niste cozi in memorie si abia la umplerea lor le depune pe 

disk, astfel ca detaliile asupra unui eveniment nu pot fi aflate instantaneu. 

Acest modul presupune colectarea datelor video intr-o coada circulara de 2048 de evenimente 

si prin semnalarea si apelarea redarii vis-à-vis de un eveniment, se pot vedea detalii cu un 

numar de secunde prestabilit inainte si dupa (dupa, daca au ajuns in baza de date). 

Functia este accesibila prin intermediul butonului , dar nu este permisa in „Modul Client”. 

Se va afisa un dialog care va contine urmatoarele informatii: 

 

 

Pentru a accesa informatiile video ale unui eveniment este de ajuns sa-l selectati si sa dati  

dublu - click pe el, caz in care se va intra automat in redare locala pe intervalul de timp 

determinat de timpul aparitiei evenimetului +/- intervalul de timp (in sec.) introdus in 

sectiunea „Setari generale” / „Istoric evenimente”. De asemenea, in mod implicit nu toate 

evenimetele vor fi contabilizate, ci doar acelea care au fost selectate in sectiunea „Setari 

generale” / „Istoric evenimente”. 

 

1.16. „Redare locala”: 
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Se permite vizualizarea imaginilor „stocate pe discul local” (maximum 4 camere), „imagini 

culese de pe camerele conectate la statia locala sau de pe camerele retelei”. 

 Setarea vizualizarii se face din fereastra de interogare a redarii: 

 

 

 

Camere conectate local: vor fi redate imaginile stocate pe HDD-ul local, inregistrate de pe 

camerele legate la statia locala (utilizatorul trebuie sa aiba aceste drepturi de redare). 

Obs. Daca doriti vizualizarea mai multor camere simultan, setati de la bun inceput (din 

fereastra de interogare) camerele de interes, ulterior nemaifiind permisa deschiderea inca unei 

ferestre de interogare a redarii. 

 

In dialogul urmator , Utilizator va alege camera de interes, selectand-o din lista afisata, va 

stabili intervalul de timp pentru care doreste salvarea si exportarea fisierelor avi. Fisierele se 

vor salva automat in folderul indicat la Cale Destinatie. Se va apasa butonul Validare. 
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Dupa finalizarea acestei operatiuni, Utilizatorul se va reintoarce la Redare locala – click stanga 

mouse pe acest buton -, se va deschide dialogul urmator, se va bifa camera si se va apasa Ok 

sau Inchidere export.  
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Vor fi redate imaginile care indeplinesc conditiile: 

- sunt in intervalul de timp selectat (intervalul de timp afisat automat de program 

este intervalul setat de dvs. la „Redare-interval de timp implicit”); 

- sunt inregistrate de camerele alese; 

- corespund filtrului selectat (un tip de eveniment, toate tipurile de eveniment) 

-  

De asemenea, daca sistemul are atasate canale audio si s-au facut inregistrari audio, butonul 

„Canale audio” (situat in partea stanga – jos a dialogului) este activ si se poate selecta un 

canal audio.  

 

Canalul audio va avea asignata o fereastra de redare cu aceleasi controale ca una de video si 

va avea ca out-put placa de sunet a calculatorului.  

 

Un canal audio poate fi atasat unui canal video (pentru a face redare sincrona sau pentru a 

inregistra AVI audio/video). In acest caz, o singura fereastra va fi afisata dupa validare. 

 

Dupa validare se intra in modul „Redare”. Fiecare camera va fi afisata intr-o singura fereastra 

impreuna cu „meniul de vizualizare” pentru camera respectiva: 

 - derulare inapoi, cadru cu cadru; 

  - redarea inregistrarii, din momentul setat de dvs., invers cronologic (inapoi); 

 - stop; 
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  - redarea inregistrarii, din momentul setat de dvs., cronologic (inainte); 

 - derulare inainte, cadru cu cadru; 

 

 

 

 

Separat de meniul de vizualizare al fiecarei camere exista si un meniu "general" de vizualizare, 

care va comanda toate camerele deschise, permitand astfel redarea sincrona a imaginilor de 

pe aceste camere. 

 

 

 

Comenzile de vizualizare sunt analog celor prezentate anterior. De asemenea puteti selecta: 

- aranjarea ferestrelor de vizualizare  (alaturate/suprapuse); 
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- sincronizarea redarii  (apasati butonul de sincronizare pana apare scris “SINC”, setati din 

bara de timp momentul la care sa se faca sincronizarea si folositi comenzile de vizulizare din 

meniul general pentru redarea sincrona a imaginilor – imaginile de pe camere se vor astepta 

unele pe altele pentru sincronizare); 

 

- viteza de redare   

- momentul de la care sa se inceapa redarea  

- pentru acordul fin al momentului de la care sa inceapa redarea, se poate folosi butonul . 

La apasarea lui va aparea urmatorul dialog: 

 

 

 

 daca se va selecta „Absolut”, atunci se va cere introdusa data exacta de la care sa 

inceapa redarea; 

 daca se selecteaza „Relativ”, atunci vor putea fi specificate un numar de secunde care 

vor fi deplasamentul fata de pozitia curenta de la care va fi inceputa redarea; daca 

valoarea este pozitiva, momentul de timp de la care va incepe redarea va fi ulterior 

momentului curent, altfel va fi anterior. 

- in dreapta slider –ului de viteza se afla un combo – box (pentru superspeed) care afiseaza 

valorile „Normal”, „1x”, „2x”, ... , „20x”. Valorile marcate cu „x” specifica din cate in cate 

frame-uri de referinta se va face redarea. Astfel, o valoare de 2x, va reda frame-uri de 

referinta din 2 in 2. 

Obs. Ferestrele de redare corespunzatoare camerelor pot fi inchise fie independent, fie toate 

odata, folosind meniul general de redare. 

 

Zoom playback - softul KScouter DVR permite efectuarea unui zoom digital pe imaginea 

inregistrata de camera de supraveghere video. La apasarea butonului  se va deschide, in 

coltul din dreapta jos al ferestrei de playback, o imagine a camerei de supraveghere ce contine 

un dreptunghi care marcheaza zona de interes pentru care se doreste marirea imaginii. 

Intreaga imagine din fereastra de playback va fi marita. Pentru a face zoom in se apasa 

butonul  sau scroll up mouse. Zoom out se face prin apasarea butonului  sau scroll down 
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mouse. Zona de interes care se doreste marita poate fi modificata tinand cursorul deasupra 

dreptunghiului si cu click stanga apasat se plimba mouse-ul. Inchiderea se face prin apasarea 

butonului . 

Obs. Functia nu este activa pe modul stop playback (este apasat butonul ). 

 

1.17.  „Modul de monitorizare” 

- exprimat prin butonul , permite gestionarea si supervizarea functionarii 

corecte a aplicatiei KScouter DVR 2.0.  

 

1.18. „Control PTZ”:” 
 

1.18.1. „Setare”: 
 

Vezi sectiunea “Camere mobile”. 

 

1.18.2. „Control”: 
 

Controlul se realizeaza cu ajutorul ferestrei de mai jos 

 

 

 

accesibila cu ajutorul butonului . 

 

Sunt disponibile urmatoarele functii PTZ: 
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 sus 

 jos 

 drepta 

 stanga 

 focus + / - 

 zoom in / out 

 deschidere /inchidere iris 

 definire prepozitii 

 apel prepozitie 

 patern (patrulare) – start / stop / apel 

 

1.19. „Control la distanta”: 
 

Acces: „dublu – click drepta | Control la distanta” 

 

 

 

1.19.1. „Definitie servere”: 
 

Acestea sunt setarile care se fac pe partea serverului. Acest lucru permite accesul unui DVR 

din Internet. 

Evident, pe partea de client (vezi Manualul pentru Statia Client), trebuie definite serverele de 

date video. Optiunea „Definitii servere”... permite acest lucru. 

Se va afisa urmatoarea fereastra: 
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Se pot adauga, edita, sterge, verifica serverele definite. 

 

 

Informatiile pentru server sunt urmatoarele: 

 

 

 

„Descriere”  un nume generic 

„ID statie”  identificatorul statiei 

„Adresa IP” reprezinta adresa de IP a DVR – ului 

„Port”  reprezinta portul de semnalizare pe TCP/IP; acesta trebuie sa fie identic cu cel   definit 

pe partea de server in „Setari generale” | „Portul TCP/IP”. 

 

Cheia de identificare in lista de servere este „Adresa IP + ID statie” (in sensul ca perechea 

„Adresa IP – ID Statie” trebuie sa fie unica). 
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1.19.2. „Ajustare calitate video”: 
 

Aplicatia permite sa fie controlati parametrii video la distanta, in sensul ca de pe DVR 0 (de 

exemplu) se pot controla parametrii pe alt DVR. 

Functia este accesibila prin „dublu – click dreapta | Control la distanta | Ajustare calitate 

video”... 

Se va afisa un dialog care contine informatii despre toate canalele video din retea: 

 

 

 

In arborele din stanga se afiseaza starea fiecarui canal video. 

Pentru a accesa un canal, se da un dublu – click pe el, iar datele curente se vor afisa in 

dreapta. Din acest moment se poate opera asupra parametrilor video. 

 

 

1.19.3. PTZ 
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Aplicatia permite sa fie controlate camerele mobile la distanta, in sensul ca de pe DVR 0 (de 

exemplu) se pot controla camerele mobile de pe DVR 1 (evident, daca sunt declarate ca 

mobile). 

 

Functia este accesibila prin „dublu – click dreapta | Control la distanta | PTZ”... 

 

Se va afisa un dialog care contine informatii despre toate canalele video din retea: 

 

 

 

In arborele din stanga se afiseaza starea fiecarui canal video. 

Pentru a accesa un canal, se da un dublu – click pe el, iar controalele PTZ vor fi activate. Din 

acest moment se poate opera cu camerele mobile. 

 

  
Explicatii: 

 

Permite accesul la informatiile privind utilizarea aplicatiei.  
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1.20. „Ieşire”: 
 

 

 

 

 

 

Va permite oprirea (sau repornirea) aplicatiei cu optiunea selectata (cu sau fara oprirea statiei) 

- in cazul in care aveti acces la aceasta comanda  . 

 

1.21.  Informatiile  generale din fereastra 
principala: 
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„Trafic”: monitorizeaza in timp real datele transmise / receptionate in timp real de pe retea si 

HDD. 

 

„Pierdere semnal video”: semnalizeaza pierderea semnalului video pe camera aferenta - are 

loc schimbarea culorii in rosu intermitent a indicatorului cu numarul camerei care a detectat 

pierderea de semnal. 

 

„Erori de captura”: semnalizeaza eroare de captura din placa de achizitie – in sensul ca 

functia de captura blocheaza frame-urile - are loc schimbarea culorii in albastru a indicatorului 

cu numarul camerei care a detectat pierderea de semnal. 

 

„Spatiu pe disk”: monitorizarea gradului de ocupare al HDD-ului. Daca este permisa 

rescrierea fisierelor din meniul „Setari generale”  este prezentata starea actuala alternand 

culorile de scriere/rescriere (rosu+gri). In momentul ocuparii HDD-ului la nivelul de alarmare 

setat, va aparea un avertisment. 

 

„Timpul”: ziua, data si ora sistemului de lucru. 
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„Stop alerta pierdere de semnal video” – butonul   – opreste alarma 
audio activata in cazul pierderii semnalului video pe un canal. 

„Stop alerta eroare captura video” – butonul   – opreste alarma audio 

activata in cazul erorii de captura video pe un canal. 

 

„Control calitate video” sau butonul  -  vezi sectiunea 2.3.  

 

„Acces setari generale”  , vezi sectiunea 2.7. 

 

„Istoric” - aplicatia pune la dispozitie maximum 7 fisiere de 1 MB 
fiecare, continand informatii despre interventiile utilizatorului asupra 

sistemului, precum si o parte din procesele interne proprii ale aplicatiei 

necesare administratorului pentru procesul de mentenanta si supraveghere a 
actiunilor utilizatorilor aplicatiei. Informatiile respecta cronologia 

evenimentelor monitorizate. La apasarea butonului apare meniul: 

 

Continutul fisierelor este afisat intr-o fereastra de vizualizare si sunt active 

functiile caracteristice unui editor read-only: 
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Informatiile depuse in aceste fisiere pot fi filtrate prin intermediului dialogului 

de mai jos (accesibil prin apasarea butonului ) 
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Informatiile despre filtrele incercuite cu culoarea albastra, fac obiectul unui 

manual de intretinere si au fost proiectate doar in scop de mentenanta. 

„Salvare” - salvare baza de date: permite copierea fisierelor care 

satisfac anumite conditii impuse de utilizator - comanda nu este activa pe 
statiile care nu au placa de achizitie (utilizatorul trebuie sa beneficieze de 

acest drept). La apasarea butonului va este afisata fereastra:  
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Salvare pas cu pas: 

 se aleg camerele (grupul “Selectati camerele” – camerele care nu au 

inregistrari sunt inactive); 

 intervalul de timp (“De la”, “Pana la”); 

 selectare evenimente (vor fi salvate toate fisierele care satisfac criteriile 

selectate din grupul “Cu evenimentele”, exceptand fisierele care satisfac 

criteriile selectate din grupul “Fara evenimentele” – Exemplu: daca in 
grupul “Cu evenimentele” se alege „Detectie de miscare” si in grupul 

“Fara evenimentele” se alege „Senzor”, atunci vor fi salvate fisierele 
care au detectie de miscare, dar nu au senzor); 

 alegerea destinatiei unde se face salvarea – se poate alege orice 

director partajat in retea. Folositi butonul <…> pentru a alege o 
destinatie existenta. 

Recomandari:  

 nu salvati pe statiile care au placi de achizitie video 

 nu salvati in acelasi director datele de pe doua statii diferite 

 alegeti numele directorului in care salvati astfel incat sa puteti 

identifica statia de pe care vin fisierele si data (anul+luna) la care au 

fost inregistrate 

 apasati butonul “Cautare” pentru a afisa toate fisierele care satisfac 

criteriile setate de dvs. 
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 se poate renunta la oricare dintre fisierele gasite prin selectia lor din lista 

si folosirea butonului „Stergere”; 

 la final, apasati butonul „Salvare”  pentru a incepe procesul de copiere; 

In timpul copierii se va afisa progresul operatiei si acesta poate fi oprit prin 
apasarea butonului „Stop”. Ultimul fisier copiat va fi cel anterior opririi 

procesului. 

 

 

„Restaurare”  - restaureaza pe masina locala o baza de date salvata 
folosind comanda de salvare prezentata anterior (functia este disponibila doar 

pe sistemele care nu au placa de achizitie). 
FOARTE IMPORTANT: Functia de restaurare este valabila doar pe aplicatia 

Client. 
 

Procesul este invers celui de „Salvare” descris in sectiunea de mai sus. 
 

Exemplu: sa presupunem ca la un moment dat s-au salvat date intr-un 

director pe retea si dorim vizualizarea unor inregistrari salvate. Daca aplicatia 
nu ruleaza pe un sistem cu placa de achizitie, atunci putem crea o baza de 

date locala, perfect compatibila cu cea salvata la distanta si sunt active toate 
functiunile de redare. La apasarea butonului de „Restaurare”, se va afisa 

urmatorul dialog: 
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Restaurare pas cu pas: 

Prin copiere 

 se alege directorul din retea, de unde se vor restaura datele; 

 se alege directorul destinatie (unde se vor copia datele salvate in retea) 

– se folosesc directoarele de tipul C:\DirectDBC, D:\DirectDBD etc. care 
au fost create la instalarea aplicatiei client; aceasta valoare este luata in 

consideratie doar daca valoarea « Mapare direct  baza de date » este 

setata pe FALSE; 

 se apasa butonul „Restaurare”. 

 

Ca efect, se va crea o baza de date locala, care este exact copia bazei de 

date salvate. In acest moment, sunt disponibile complet functiile de redare. 
 

Prin mapare directa 

 se alege directorul din retea, de unde se vor restaura datele; 

 se apasa butonul „Restaurare”. 

 

Ca efect, se vor crea intrarile unei baze de date locale, dar va avea datele 

stocate in retea. In acest moment, sunt disponibile complet functiile de 
redare. Datorita faptului ca datele sunt stocate in retea, viteza de afisare va fi 

aproximativ egala cu cea a redarii generale (datorita transportului imaginilor 
prin retea). 

Pentru a minimiza timpul de restaurare, este de preferat a se folosi varianta a 

doua (prin mapare directa).  
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2. „Modul alarma” 
 

Functionarea aplicatiei in modul alarma, presupune selectarea unor anumite tipuri de 

evenimente (sau combinatii de evenimente), care necesita interventia exclusiva a utilizatorului 

pentru „supervizarea” lor - prin notiunea de „supervizare”, se intelege selectarea de catre 

utilizator a actiunilor intreprinse ulterior producerii evenimentului. 

Operare mod alarma pas cu pas: 

2.1.Pasul 1: 

  Setare evenimente alarma – se apasa butonul   - si ca rezultat se va 

afisa urmatorul dialog  

 

 

 

Puteti seta combinatiile de evenimente: 

 

-  „Detectie de mişcare” 

     

 vor activa aplicatia in mod alarma, doar evenimentele care se incadreaza la detectie de 

miscare, conform modului in care a fost setata; 

- „Senzor” 
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 vor activa aplicatia in mod alarma, doar evenimentele care se incadreaza la eveniment 

senzor, conform modului in care acesta a fost setat de dvs. 

-  „Detectie de mişcare sau Senzor”  

  

 vor activa aplicatia in mod alarma, evenimentele care se incadreaza la detectie de  miscare 

sau eveniment senzor; 

- „Detectie de mişcare şi Senzor” 

   

 vor activa aplicatia in mod alarma evenimentele care se incadreaza la detectie de miscare si 

eveniment senzor 

 

- „Combinatii de cele de mai sus sau Manual” 

Astfel, daca pe camerele 9, 10, 11 sunt setate evenimentele de detectie de miscare, atunci va 

sunt afisate doar camerele (dintre acestea) care detecteaza evenimentul asociat precum si 

fereastra de monitorizare in modul 1 cu selectie pe camera care a inregistrat evenimentul. 

Fereastra de mai sus ofera setarea de combinatii posibile pentru cele 2 evenimente, detectie 

de miscare si senzor: se poate gestiona alarmarea pe „detectie de miscare”, sau pe „senzor”, 

sau pe „detectie de miscare sau senzor” sau pe „detectie de miscare si senzor”. De remarcat 

este ca se pot face combinatii logice intre cei doi operatori (detectie de miscare, senzor). In 

exemplul de mai sus, se vor gestiona doar evenimentele de detectie de miscare pe camerele 

selectate. Pentru a reseta evenimentele de un anumit tip, se vor folosi butoanele din partea 

dreapta jos a dialogului: 

 

 - reseteaza toate butoanele de Detectie de Miscare 

 - reseteaza toate butoanele de Senzor 

 - reseteaza toate butoanele de Detectie de Miscare + Senzor 

 - reseteaza toate butoanele de Manual 
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2.2.Pasul 2: 
 

 Activarea Modului alarma: direct apasand butonul , sau folosind setarile 

generale „Setari”/”Setari Generale”/”Activare mod alarma (bifati)” . 

 

 

 

In acest moment aplicatia este gata de a gestiona evenimentele relative la Mod Alarma. Starea 

fiecarei camere cu evenimentele de alarma asociate este afisata in fereastra principala: 

 

2.3.Pasul 3: 
 Declansarea modului alarma va afisa urmatoarele ferestre: 
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unde: 

 fereastra stanga sus afiseaza monitorizarea in direct pe camera respectiva; 

 fereastra din dreapta sus afiseaza circular evenimentul care a declansat 

alarma pe camera respectiva; 

 celelalte ferestre afiseaza circular alarmele detectate; 

 butonul de „Confirmare” stopeaza alarma sonora care este declansata de 

afisarea unei camere alarmate (valabil doar pe camera curenta); 

 butonul de „Anulare” presupune rezolvarea alarmei dupa ce instructiunile au 

fost urmate (incercuite cu rosu); 

 butonul de „Configurare” afiseaza starea curenta a setarilor de alarmare pe 

camera (este echivalent cu functionalitatea expusa de butonul „Setari 

alarma”). 

a) In stanga sus va fi afisata fereastra de monitorizare in direct, corespunzatoare primei 

alarme detectate. 

b) In dreapta sus vor fi afisate circular, imaginile colectate de la camera corespunzatoare 

ferestrei de monitorizare in direct. 

c) Celelalte ferestre vor afisa circular imaginile capturate de la celelalte camere. 

d) Observati instructiunile care trebuie executate in cazul aparitiei unei alarme. 

e) Alarmele intrate in coada, vor fi afisate in fereastra incercuita cu culoarea albastra. 

f) Orice dublu-click pe o fereastra afisata in partea de jos, aduce camera selectata ca 

prima alarma (in acest caz, ultima alarma va trebui procesata). 

g) Instructiunile la alarmare se seteaza din „Setari” / „Instructiuni la alarma”: 
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In acest mod, se pot stabili instructiunile care vor fi urmate in caz de alarma. Acestea pot fi 

setate doar de catre utilizatorii care au acest drept. Pentru a modifica aceste informatii dublu – 

click pe camera respectiva si va este afisat meniul de definire a instructiunilor. Vor fi introduse 

toate informatiile referitoare la un eveniment specific. In exemplul de mai sus, se cere 

telefonarea la 112 cu anuntul „intrare prin efractie”, precum si anuntarea sefului pazei la un 

anume numar de telefon. Aceste informatii vor fi afisate daca pe camera 9 (in exemplul de mai 

sus) a aparut o alarma. 
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Obs. Orice eveniment detectat in „Modul alarma” pe criteriile selectate pentru camera 

respectiva, trebuie supervizat de utilizator. Evenimentele ulterioare sunt conditionate de 

acesta, ele nefiind luate in considerare pana la rezolvarea primului eveniment.  

 

3. Estimarea spatiului de inregistrare raportat la setarile actuale 
 

Softul Master Vision 2.0 permite o estimare aproximativa a spatiului de inregistrare, respectiv 

a a perioadei de timp ( in zile ), pana la rescrierea bazei de date, raportata la setarile 

aplicatiei. De asemenea afisaza si data celei mai vechi inregistrari prezente pe DVR 

Acces: Click stanga pe butonul   . Se va deschide o fereastra cu o diagrama ce va afisa: 

- Numarul estimativ de zile al perioadei de stocare, raportat la setarile actuale ale 

programului de inregistrare si valorile codecului; 

- Spatiul total de stocare; 

- Spatiul rescris; 

- Spatiul in curs de rescriere; 

- Spatiul ramas liber; 

- Spatiul nedisponibil ( in cazul in care o partitie ce contine baza de date este 

corupta )  
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NOTA: Refresh-ul automat al estimarii spatiului de inregistrare se va face la un interval de 

aproximativ 3 ore, iar pentru o estimare cat mai corecta necesita cel putin 24 ore de la 

modificarea setarilor in aplicatie.  

 

4. SVTools 
Accesul in meniul SVTools se poate face din aplicatie dublu-click dreapta apoi click pe meniul 

“Utilitare”. Se va deschide un dialog in care se va cere introducerea unei parole (parola este 

“xptr”).  

 

 

 

Dupa apasarea butonului OK, aplicatia de inregistrare se va inchide si se va deschide dialogul 

urmator, unde utilizatorul va putea seta: codecul de inregistrare pentru fiecare canal in parte, 

ID-ul statiei de lucru, importul/exportul setarilor din acest meniu si inrolarea cu FMS (Fault 

Management System). 
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5.1 Setare codec  de inregistrare H264 
Aplicatia de inregistrare KScouter DVR 2.0 permite codare imaginilor video in format H264.  

5.1.1. Pasul 1 
Pentru setarea codecului de inregistrare se intra in fereastra „Assign Codecs to Channel”. Pe 

camera (camerele) pentru care se doreste setarea codecului se da dublu-click stanga. Se va 

deschide un dialog, unde utilizatorul va selecta dintr-un meniu H264 iar ca voloare pentru 

„ratio” si „key rate” se va introduce „0” respectiv „15”. 
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5.1.2. Pasul 2 
Dupa ce se definesc valorile pentru camerele de interes se intra in meniul „H264 Settings” 

(click pe butonul ). In dialogul deschis se va seta compresia codecului H264 

(si implicit calitatea video a imaginii). 

 

 

 

Utilizatorul poate seta compresia codecului cu valori prestabilite (Low, Medium, Quality sau 

Very High), sau poate introduce alte valori, prin selectarea optiunii Advanced. 

 

Obs. Dupa selectarea fiecarei optiuni, in campul „Estimated space”, va fi afisata o valoare 

estimata in zile a timpului in care baza de date este rescrisa. Valoarea este raportata la 16 

camere.  
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Pentru setarea codecului H264 pe retea si intra in campul „Assign Codecs to Net Connections” 

si se repeta Pasul 1 descris mai sus.Apoi se da click pe butonul  si se repeta 

Pasul 2. 

 

5.2 Import/export setari 
Functia permite salvarea setarilor aplicatiei KVison DVR pe un suport extern si apoi incarcarea 

acestora in cazul in care sistemul de operare sau aplicatia de inregistrare au fost reinstalate.  

5.2.1 Export Setari 

Click pe butonul „Export Set” . Se va deschide o fereastra, unde utilizatorul va 

introduce manual calea catre folderul unde se doreste exportul. Calea default pentru exportul 

setarilor este in radacina programului in folderul „Scripts” (C:/Program Files/Super 

Vision/Scripts). 

 

 

 

5.2.2 Import Setari  

Click stanga pe butonul „Import Set” . In fereastra deschisa, se va introduce calea 

catre folderul in care s-a facut exportul. Calea implicita a folderului se afla in radacina 

programului (C:/Program Files/Super Vision/Scripts)  
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5.3 Inrolare cu FMS 
Pentru ca softul FMS sa poata raporta alarme in cazul in care un echipament DVR nu 

functioneaza in parametrii normali, este necesar sa se introduca anumite date de identificare 

despre echipamentul respectiv. 

Click stanga pe butonul „FMS Configs”,  situat in partea din stanga jos al meniului 

„SVTools”. Se va deschide o fereastra de dialog, unde se vor seta datele de identificare pentru 

softul Fault Management System. 
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5.3.1. Adresa Fault Management System 
 - „IP”  se va introduce adresa IP a serverului FMS; 

 - ”Port”  portul de comunicatie cu serverul FMS. 

5.3.2. Optiuni 
- „Interval retrimitere erori”  reprezinta intervalul de timp, in care echipamentul DVR 

trimite erori catre serverul FMS, in cazul in care cele doua echipamente nu comunica intre ele; 

- „HDD Plin Prealarma”  procentul din capacitatea de stocare a DVR-ului pentru a 

alarma operatorul ca nu mai exista spatiu de stocare. 

5.3.3. Fisa DVR 
Utilizatorul poate selecta folderul in care se salveaza un fisier de tip XML (dvrsheet.xml) ce 

contine toate datele de identificare ale DVR-ului (care au fost setate in fisa de inrolare a DVR-

ului). 

5.3.4. Stocare locala erori 
Se poate selecta calea in care se va salva fisierul localfaults.xml, fisier ce contine erorile care 

nu au fost inca trimise catre FMS. 

5.3.5. Interval Teste 
Se poate modifica timpul implicit pentru care echipamentul FMS face o verificare automata a 

anumitor tipuri de erori. Erorile sunt setate implicit si nu pot fi modificate. Poate fi modificat 

doar timpul de verificare. 

 

 

 

5.3.6. Gravitate Eroare 
Utilizatorul poate modifica valoarea implicita a gravitatii unei erori. 
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5.3.7. Optiuni Generice 

5.3.7.1. Setari Curente 

La click pe butonul „Setari Curente”  , aplicatia DVR va creea un hash file, pentru 

a anunta aplicatia FMS daca s-au efectuat modificari neautorizate asupra fisei DVR. 

5.3.7.2. Arata Fisa DVR 
Click stanga pe butonul „Arata Fisa DVR”, se va deschide o fereastra de dialog in care 

utilizatorul va introduce datele de identificare ale sistemului DVR pentru a putea fi identificate 

de catre aplicatia FMS, ca aceasta din urma sa poata trimite alarme in cazul in care s-au 

efectuat modificari neautorizate asupra echipamentului DVR. 

 

 

 

 - „System ID”  se selecteaza dintr-un dropdown menu „DVR” si se va introduce ID-ul DVR-

ului (Ex. Daca DVR-ul este statia 2 se va introduce valoarea 2). 
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 - „Serial Number”  se va introduce serial number-ul echipamentului DVR, aflat pe eticheta 

lipita pe spatele carcasei. Este de forma UTI XXX (pentru echipamentele mai vechi), sau de 

forma 001XXX (pentru echipamentele mai noi). 

 - „Location”  reprezinta locatia echipamentului DVR. 

 - „Channels Mapping”  face analogia intre intrare fizica in DVR si ID-ul unic al camerei 

video din teren. 

 

 

 

- „Harddrives Configuration”  se vor configura unitatile de stocare prezente pe 

echipamentul DVR. 
1. „Current Configuration”  este o lista ce afisaza hard disk-urile prezente pe 

DVR si recunoscute de catre sistemul de operare. La click pe un hard disk din 

lista, se vor afisa datele pentru respectivul hard disk. Pentru a-l inrola in 

FMS, se da click pe butonul . 

 

 

 

2. „Stored Configuration”  este lista in care sunt afisate hard disk-urile 

inrolate in FMS. Dupa ce utilizatoul selecteaza hard disk-ul din lista „Current 

Configuration” si da click pe butonul , in lista „Stored Configuration”, va fi 

afisat hard disk-ul respectiv. 
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Butonul  are ca efect eliminarea hard disk-ului selectat din lista. 

 

 

 

- „Power Supply Unit Informations”  contine informatiile despre sursa de 

alimentare. 
1. „Provider”  se va introduce producatorul sursei de alimentare; 

2. „Serial”  serial number-ul sursei de alimentare; 

3. „Type”  modelul sursei de alimentare; 

4. „Power”  puterea sursei de alimentare; 

5. „Redudancy”  poate fi selectat „Yes” sau „No”, daca sursa are sau nu 

redundanta. 

 

 

 

- „Video Acquisition Information”  informatiile despre placa de captura 

1. „Provider”  producatorul placii de captura; 

2. „Serial”  serial number-ul placii de captura; 

3. „Type”  modelul placii de captura. 

 

 

 

- „Details”  detalii suplimentare referitoare la echipamentul DVR. 

- „Update”  salveaza modificarile efectuate in fisa DVR. 

- „Cancel”  anuleaza toate modificarile efectuate si inchide fereastra. 

5.3.7.3. Re\Inroleaza 
Forteaza inrolarea cu serverul FMS. Daca inrolarea s-a efectuat cu succes, va fi afisat un mesaj 

de dialog. 
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5.3.8. Salveaza 
Salveaza toate setarile efectuate in fereastra „FMS Configs”. 

5.3.9. Abandoneaza 
Anuleaza setarile si inchide fereastra „FMS Configs”. 
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KScouter NVR 
 

Manual de operare 
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Introducere 

 

 

Înregistratoarele video în rețea „Network Video Recorder” - (NVR)  reprezintă soluţii tehnologice moderne 

destinate supravegherii şi înregistrării video IP, capacitatea de memorare şi prelucrare a datelor, asigurând 

posibilitatea de a crea baze de date exploatabile comod în timp, folosind criterii conform dorinţei 

utilizatorului. KScouter NVR este un înregistrator video în rețea „Network Video Recorder” - (NVR) destinat 

monitorizării a cel mult 32 camere video IP pe o stație și până la 512 camere în reţea. Înregistrarea are loc 

conform unei programări în timp, dedicată fiecărei camere.  

In cadrul proiectului SCOUTER s-au adus modificari la protocolul de comunicatii, modificari ce 

permit transferal de date video facil catre aplicatia de procesare si analiza video, KScouterSRV 

(KIntelliVision). Totodata au fost aduse dezvoltari la protocolul de comunicatie cu echipamente 

ONVIF 2.0 compliant.  

 

Descriere software KScouter NVR: 
 

Fereastra principală:  

Atenţie: vom presupune ca utilizatorul este familiarizat cu principalele comenzi 
Windows. 

În momentul pornirii aplicaţiei se intra în fereastra principală, care conţine o suprafaţa de 
vizualizare a camerelor monitorizate (de la 1 la maxim 16/ de la 16 la 32), cele 9 moduri 
de vizualizare şi camerele active în fiecare din aceste moduri, principalele facilităţi 
(redare, altă staţie în direct etc.), alte facilităţi (salvare, restaurare, setări globale, control 
calitate video, stop alertă pierdere semnal video, istoric, zoom, schimbare parolă 
utilizator), controlul mod alarmă (accelerator intrare alarmă, setare evenimente alarmă, 
indicator de stare evenimente alarmă), precum şi informaţiile privind starea de ocupare 
a HDD şi a traficului de date în reţea. 

Obs: - dublu click pe butonul stânga al mouse-ului aflat în zona de vizualizare a 
camerelor conduce la maximizarea acestei zone, ocupând toată suprafaţa 
ecranului. 
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Monitorizarea camerelor: 

 

           Pentru vizualizarea camerelor in diferite moduri, se accesează butonul din stânga 

jos a ecranului  , 

 

  1,2, 3, …, 16 

  1–4, 5–8, 9–12, 13–16 

  1–8, 9–16 

  1–16 
 

5. O singură camera selectată din cele 16 (șaisprezece), la alegere; 
6. 4 (patru) camere formând un grup, toate de aceeași dimensiune; 
7. 8 (opt) camere formând un grup, toate de aceeași dimensiune; 
8. Un grup de 16 (șaisprezece) camere. 

 

  

Pentru camerele IP sunt valabile 9 (nouă) moduri de vizualizare: 

 

 

 

9. “O singură” cameră selectată din cele 16 la alegere; 
10. „Patru” camere formând un grup, toate de aceeaşi dimensiune; 
11. „Patru” camere formând un grup, una dintre acestea, selectabilă, ocupând aria principală, celelalte 

fiind dispuse pe cele 2 laturi ale acesteia; 
12. „Patru” camere formând un grup, una dintre acestea, selectabilă, ocupând aria principală, celelalte 

fiind dispuse pe o  latură a acesteia; 
13. „Opt” camere formând un grup, toate de aceeaşi dimensiune; 
14. „Opt” camere formând un grup, una dintre acestea, selectabilă, ocupând aria principală, celelalte 

fiind dispuse pe cele 2 laturi ale acesteia; 
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15. „Opt” camere formând un grup, una dintre acestea, selectabilă, ocupând aria principală, celelalte 
fiind dispuse pe o  latură a acesteia; 

16. „Opt” camere formând un grup, două dintre acestea, selectabile, ocupând aria principală, celelalte 
fiind dispuse pe  laturile inferioare ale acestora; 

17. Un grup de „şaisprezece” camere. 
 

Obs.  Grupurile sunt strict alcătuite conform diagramei prezentate. 

Din orice mod de vizualizare comanda „Schimbare cameră” – dublu click dreapta mouse aflat pe camera de 

interes + „Schimbare Cameră” aduce camera în fereastra vizualizată, mod 1, iar repetarea comenzii va 

readuce modul de vizualizare din care s-a pornit. 

Pentru trecerea de la un mod de vizualizare la altul, click pe butonul din stânga al mouse-ului aflat pe modul 

dorit. În cadrul modului de vizualizare selectat, setarea grupului vizualizat se face prin click-area  butonului 

din stânga a mouse-ului aflat pe grupul dorit (culoarea verde reprezintă grupul vizibil). 

În modurile 3,4,6,7 camera din grup care ocupă aria principală, poate fi schimbată în cadrul grupului: 

Shift+Click dreapta mouse pe camera dorită în poziţia principală sau dublu click dreapta pe camera dorită în 

poziţia principală şi setaţi „Schimbare Camera Big 1”. 

În modul de vizualizare 8 pentru camerele din partea dreaptă a monitorului, echivalentul pentru „Schimbare 

Camera Big1” din modurile anterioare este „Schimbare Camera Big 2” sau Ctrl+Click dreapta mouse pe 

camera dorită în poziţia principală. 

Pentru fiecare din cele nouă moduri de viziualizare prezentate activarea butonului „Schimbare Automată” 

  – are ca efect schimbarea automată a grupului vizualizat, exceptând grupurile fără camere active. 

Intervalul de timp de la o trecere la alta se poate seta:  

“Setări/Setări Generale/Setare Timp Schimbare Automată (dublu click)/Intervalul de 
timp dorit în milisecunde/Validare”. 
 

 

Activarea butonului „Definire Arii MD” – „Definirea ariei Detecţiei de Mişcare” se face în modul de 

vizualizare 1 (fiecare cameră în parte) cu butonul „Schimbare Automată” deselectat şi are ca efect intrarea în 

meniul de definire a ariilor şi criteriilor pentru detecţia de mişcare: 
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Setarea ariei active: Ctrl+Shift+Click stânga mouse şi se dimensionează dreptunghiul de interes, apoi se 

validează sau nu selecţia dorită (pot fi setate maximum 20 zone de detecţie pentru fiecare cameră). În 

fereastra „Definire Arii MD” vor apărea coordonatele stânga-sus, respectiv dreapta-jos ale zonelor de interes 

validate (originea de coordonate fiind în colţul stânga-sus al imaginii), precum şi criteriile pentru detecţia de 

mişcare: 

„Sensibilitate” defineşte sensibilitatea – procentul de pixeli din zona aleasă care trebuie să se modifice 

pentru a activa înregistrarea. Setarea sensibilităţii se face prin dublu click pe butonul stânga al mouse-ului 

aflat pe zona de interes (în tabel) pentru care se face setarea şi înscrierea procentului dorit.  

“Criteriu detecţie mişcare” = diferenţa între culorile a doi pixeli (cadrul curent-cadrul anterior) = valoare 

de prag pentru zgomot, peste care diferenţa se consideră detecţie de mişcare (poate fi modificat doar în 

modul “Test”) – valoarea setată va fi automat propagată pentru toate zonele de detecţie de mişcare. 

„Procent detecţie mişcare” =  Va fi afişat procentul instantaneu de schimbare a pixelilor, iar în 

momentul în care este depăşit procentul setat la sensibilitate, se aprinde indicatorul de avertizare.  

Obs.  

- Selectarea butonului „Test” dezactivează toate comenzile meniului, cu excepţia „Criteriu detecţie mişcare”. 

- Nu uitaţi activat butonul „Definire Arii MD”, deoarece nu veţi avea acces la toate facilităţile programului. 

 

 

“Zoom”: În primul mod de vizualizare „CTRL + ALT + Z” – se intră în modul zoom (sau 

butonul )  
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mărire: „+ ” sau click stânga mouse 

micşorare: „-„ sau click dreapta mouse 

Ieşire din modul zoom: tasta „Esc” de pe tastatură. 

„Acces setări camere”: 

 

 

Dublu click dreapta mouse pe o cameră, accesează fereastra de setări a camerei 
respective. 

 

Accelerator Acţiunea 

SHIFT + click stânga Schimbare cameră 

SHIFT + click dreapta  Schimbare cameră BIG 1 (mod 3,4,6,7,8) 

CTRL + click dreapta Schimbare cameră BIG 2 (mod 8) 

Dublu click dreapta Activare context meniu principal  

CTRL + ALT + Z 

Esc - exit 

Modul zoom (doar mod vizualizare 1) 

Dublu click dreapta sau 

butonul . 

Acces setări generale 

 

 

Setări canale video: 

 

Ajustarea calităţii video: 

Accesarea meniului: dublu click dreapta mouse şi selectaţi “Control calitate video” sau butonul . 
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Programarea modului de lucru al canalelor video IP: 
 

Acces: dublu click dreapta mouse și selectați „Setări...” sau butonul  / „Canale video IP”: 
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Obs.: Sunt valabile funcțiile standard „adăugare”,”ștergere”,”copiere”,”lipire”. 

 

 

 

Modul de setare a camerei IP: 
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„Tip Cameră”:  se selectează modelul camerei IP respective; 

 

„Adresă”: se introduce adresa IP și portul camerei; 

 

„User”: se introduce username-ul ce permite logarea la camera IP (care a fost setat de dvs., sau ca setare 

default a camerei); 

 

„Pass”: parola de logare;  

 

Modul de înregistrare setat poate fi: 

- modificat: dublu click stânga mouse 

- șters: apăsare buton „Ștergere”  
-  

„Descriere cameră”: câmp de maximum 25 caractere destinat identificării camerei în rețea; 

 

„Rezoluție înregistrare”: rezoluția de înregistrare pentru cameră se alege din listă; 

 

„Rată captură rețea”: rata de înregistrare pentru traficul în rețea (rata la care camera lucrează doar în lipsa 

altor setări – ultima ca prioritate) – poate fi un număr definit sau maximum, caz în care se încearcă trimiterea 

a cât mai multe frame–uri video; 

 

„Rezoluție rețea”: rezoluția trimisă prin rețea de către camera IP, se alege din listă; 

 

„Mod de compresie”: KScouter NVR compresează cadrele video în 2 moduri: după calitate (variabilă între 0 

și 10.000) sau după mărimea medie a cadrului (obligat să aibă o mărime medie specificată); 
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„Rata compresie”: rata cuprinsă între 0 - 10.000 la care lucrează codec-ul folosit (valoare recomandată: 

5.000, există codecuri care nu utilizează această setare – DivX, XviD, etc.). Valoarea 0 reprezintă compresie 

maximă, iar 10.000, compresie minimă. Parametrul este luat în considerație dacă modul „Calitate” este 

selectat. 

 

„Mărime medie (B)”: mărimea medie a unui cadru video compresat de codecul curent (unele codecuri ignoră 

această valoare). Parametrul este luat în considerație dacă modul selectat este „Mărime”; setul de parametrii 

se referă fie la cadrele video stocate (stânga), fie la cadrele video trimise în rețea (dreapta); 

 

„Culoare descriere cameră”: definește culoarea cu care va fi descrisă camera pe fereastra principală a 

aplicației. 

 

Adăugarea unui nou interval temporar de înregistrare cu setările respective:  

 

 

Pe fereastra de definire se pot modifica: 

- „intervalul orar” pentru care este valabilă programarea;  
- „înregistrare continuă” –înscrieţi numărul de frame-uri care vor fi înregistrate pe camera 

respectivă din numărul total de frame-uri alocate grupului căruia îi aparţine; 
- „senzor” – senzor digital de input (în cazul prezenţei acestora pe sistem) care poate alerta 

una sau mai multe camere şi/sau una sau mai multe ieşiri digitale; numărul înscris în rubrica 
„Cadre video”, reprezintă viteza de înregistrare la care se trece în momentul primirii 
semnalului de la senzor, iar „înainte” şi „după” definesc numărul de frame-uri marcate ca 
eveniment şi înregistrate înainte, respectiv după momentul producerii acestuia; 

- „detecţie mişcare” – setări şi acţiune similară senzorului, începutul înregistrării fiind definit de 
detecţia de mişcare şi nu de senzor;  
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- „manual” – setări şi acţiune similară senzorului, începutul înregistrării fiind definit de utilizator 
(Ctrl+Alt+click stânga mouse pe camera dorită), nu de senzor; 

- „expresie” – dacă o expresie definită de utilizator este adevarată, se va începe înregistrarea, 
iar dacă o alta este adevarată, atunci se va opri înregistrarea. Expresiile vor fi detaliate într-o 
secţiune separată; 

- „ieşire digitală (când se detectează mişcare)” – la detectarea mişcării se activează ieşirea 
digitală selectată, pe care este transmis semnal un interval de timp setat la câmpul „Timp 
activitate”; 

- „ieşire digitală (când se pierde semnalul video)” – pierderea semnalului video pe camera 
respectivă - se activează iesirea digitală selectată, pe care este transmis un semnal în 
interval de timp setat la câmpul „Timp activitate”. 

 

„Funcția snapshot” - vă oferă posibilitatea de a salva imagini de pe camerele IP pe diferite echipamente 

de stocare. 

 

Acces: dublu click dreapta mouse, selectați „Setări...” sau butonul  / „Canale video IP”, bifați ziua 

pentru care doriți snapshot-ul și apoi butonul  

 

 

 

- în primul câmp definiți calea unde doriți să se salveze snapshot-ul; 
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- în următorul câmp selectați orele (de la…până la…) și intervalul de timp (minute) la care să 
se salveze snapshot-ul; 

- în ultimul câmp selectați ora la care doriți să fie facut snapshot-ul. 

 

 

 

“Stare cameră”: 
 

 buton verde 

  – aprins – înregistrare; 

  – intermitent – prezenţă semnal, dar nu se înregistrează; 

 buton galben  – vizibil în timpul detecţiei de mişcare; 

 buton portocaliu – vizibil la activarea senzorilor de intrare; 

 buton albastru  – vizibil în timpul evenimentelor marcate manual de utilizator; 
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 buton albastru deschis  – vizibil în timpul în care expresia de start ataşata unui canal video este 
adevărată. 

 

 

„Setări expresii”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse” şi selectaţi „Setări...” sau butonul  / „Expresii” 

 

 

Categoria „Expresii” conţine toate expresiile definite de utilizator. 
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Variabilele puse la dispoziţie sunt de tip boolean şi semnifică starea tuturor celor 16 senzori. Stările vechi 

sunt S01_OLD, S02_OLD, ..., S16OLD, iar stările noi sunt S01_NEW, S02_NEW, ..., S16_NEW. De 

asemenea, 3 operatori logici sunt accesibili („and”, „or” şi  „not”). Camera înregistrează şi opreşte 

înregistrarea când expresiile definite sunt adevărate. În exemplul de mai sus, dacă expresia „not(S03_OLD) 

and S03_NEW” este adevărată, atunci se porneşte înregistrarea pe camera 17, iar dacă expresia 

„not(S03_NEW)” este adevărată, atunci se opreşte înregistrarea. 

Butonul „Verificare expresie” este folosit pentru verificarea sintactică a expresiilor definite. 

 

 

„Setări senzori”: 
 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setări”... sau butonul  / „Senzori” 
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Vă este prezentată lista completă a senzorilor, cu numele şi statutul normal al fiecaruia. Dublu click pe 

butonul stânga al mouse-ului aflat pe senzorul de interes, deschide fereastra de definire a modului de lucru 

al senzorului: 
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Puteţi preciza: 

- „nume” – câmp pentru identificarea senzorului în reţea; 
- „tip” – se precizează starea normală a senzorului; 

 - dacă este deschis, starea normală este ”circuit deschis”, iar la eveniment 
detectat se trece în starea „circuit închis” – tranziţia 0 – 1; 
  - dacă este închis, starea normalaă este ”circuit închis”, iar la eveniment detectat 
se trece în starea „circuit deschis” – tranziţia 1 – 0; 

- „camere ataşate” – camerele care iau în considerare senzorul ca eveniment;  
- „ieşire digitală” – ieşirea pe care se trimite semnal în caz de eveniment senzor pe camerele 

ataşate; 
- „arhivare” –  mesajul afișat sau semnalul sonor trimis atunci când un senzor de tip DIO este 

activat;  
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- „schimbă” – setaţi camera care va trece automat în „Mod 1 de vizualizare” în cazul detecţiei 
de eveniment pe senzor; 
 

Obs. Modul alarmă este prioritar şi comanda „schimbă” nu va fi executată dacă este în 

contradicţie cu instrucţiunile acestuia. 

 

- „timp activitate” – intervalul de timp în care este trimis semnal pe ieşirea digitală. 
 

 

 

Starea senzorilor (funcţionarea şi verificarea lor) se poate vizualiza prin dublu – click dreapta şi alegerea 

opţiunii „Vizualizare” | „Senzori”:  
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Se va afişa următorul dialog: 

 

 

- „senzor”: numele senzorului care a fost activat; 

 - „data”: data la care a fost activat senzorul; 

 - „mesaj”: mesajul declarat în căsuța de la arhivare;  
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 - „oprire alarmă sonoră”: închide alarma sonoră setată în casuța de la arhivare, prin apăsarea butonului 

. 

 

Codul culorilor este următorul: 

 

  senzor activ (este bifat în fereastra de configurare senzori) 

 senzor excitat 

 senzor inactiv 

 

“Interval zi-noapte”: 

 

 Aplicaţia va permite setarea generală, pentru fiecare cameră în parte, a două moduri distincte de lucru 

corespunzătoare condiţiilor de luminozitate în regim de zi, respectiv de noapte. 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setări”... sau butonul  / „Interval zi-noapte”; 

 Pentru fiecare cameră în parte setaţi intervalul orar în care camera lucrează în regim de zi (pentru noapte, 

intervalul va fi dedus automat). 
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Dublu click pe camera dorită şi se va deschide fereastra de definire a intervalului orar corespunzător zilei 

(implicit aplicaţia deduce intervalul corespunzător nopţii): 

Intervalul zi-noapte poate fi definit în două moduri: 

 temporal – în acest caz se defineşte ziua de la ... la ... (în exemplul afişat de la 07:00:00 la 20:00:00) 

 cu ajutorul stării unui senzor – în acest caz, ziua (setul 1 de parametrii) este definită de trecerea 
senzorului din starea 0 în starea 1 sau invers (din 1 in 0) 

  

 

 

Obs. Operaţi schimbările în meniul „Control calitate video” în intervalul orar de interes: pentru setările de zi în 

intervalul orar corespunzător zilei şi analog pentru noapte - în caz contrar, setările folosite fiind cele implicite.  

 

„Instrucţiuni la alarmă”: 

vezi secţiunea „Mod Alarmă”.  

„Camere mobile”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setări”... sau butonul  / „Camere mobile”: 
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Se poate defini tipul de comunicaţie pentru fiecare canal video (în cazul în care camera este mobilă): prin 

seriala (RS232) sau prin TCP/IP. 
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Secţiunea RS 232 defineşte parametrii de comunicaţie pe RS 232: 
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„Notificări prin email”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setări”... sau butonul  / „Notificări prin email”: 

 

 

 

KScouter NVR este capabil să trimită mesaje prin email programat pe canale / zile / intervale orare, atunci 

când s-a produs un eveniment sau mai multe. Mesajele pot conţine sau nu filmul evenimentelor. 

Programarea pe zile se face exact ca la programarea pe canale video. 
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Detaliile pe interval orar sunt prezentate în dialogul de mai jos: 

 

 

 

Se pot defini următorii parametrii: 

„Intervalul orar”: de la – la (implicit intervalul maximal 00:00:00 – 23:59:59); 
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„Evenimentul”: evenimentul sau evenimentele la care se declanşează trimiterea de email; pot fi selectate 

mai multe evenimente; 

 

„Ignorare (s)”: defineşte un timp de netrimiere a unui nou mesaj, dacă s-a scurs mai puţin de acest timp; de 

exemplu, dacă acest parametru este 60 secunde, după trimiterea unui mesaj se aşteaptă 60 de secunde 

până la trimiterea urmatorului, chiar dacă între timp s-a produs evenimentul; evident, acest parametru va 

proteja umplerea casuţei de email în mod nejustificat. Se poate modifica prin acces in-place (click pe 

valoare); 

 

„Lungime film (s)”: defineşte lungimea filmului asociat evenimentului – va fi pus ca ataşament la email; 

dacă valoarea sa este 0, nu se va trimite film. 

Restul de parametrii sunt cei obişnuiţi la un email. 

„Setări generale”: 

Acces: „dublu click dreapta mouse” / ”Setări”... sau butonul  / „Setări generale”: 
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„Alarmă spaţiu disk”: se setează numărul minim de fişiere de la care sistemul vă atenţionează în privinţa 

spaţiului disponibil. Numărul fişierelor existente se setează la instalarea aplicaţiei, iar bifarea, sau nu, a 

opţiunii de „Suprascriere fişiere existente” are ca efect rescrierea fişierelor de pe HDD cu noile date, 

respectiv oprirea înregistrării în momentul umplerii HDD-ului dvs. 

 

 

 

„Cale temporală pentru AVI”: calea pentru salvarea fişierelor AVI (operaţie posibilă doar în modul „Redare”): 

 

 

 

„Supervizor blocaj”: permite setarea intervalului maxim de timp cât aplicaţia poate sta blocată, după care 

este repornită automat cu setările anterioare: 

 

 

 

„Restartare după”: defineşte modul în care staţia sau aplicaţia vor fi restartate automat. 
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„După”: o valoare de timp (exprimată în zile) între 1 şi 15, semnifică faptul că aplicaţia sau staţia se vor 

restarta după acest timp. 

 

“Periodic”: specifică momentul de timp (pe zile, la oră) când aplicaţia sau staţia vor fi restartate automat. 

Restartarea efectivă este însoţită de un mesaj de avertizare. 

Funcţia este activă doar dacă opţiunea este bifată. Parametrii de mai sus se actualizează cu următorul 

dialog: 

 

 

 

„Oprire staţie dacă există eroare de scriere pe HDD”: dacă această opţiune este bifată, orice eroarea de 

scriere în baza de date este semnalizată printr-un mesaj, după care staţia se va închide. 

„Setare timp schimbare automată”: setarea intervalului de timp la care se schimbă automat grupurile 

vizualizate, pentru modul de vizualizare selectat (grupurile care nu conţin nicio cameră cu semnal, nu sunt 

vizualizate): 
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„Redare - Interval de timp implicit”: permite definirea unui interval de timp care va fi afişat ca interval implicit 

la interogare - redare. Poate fi un număr de ore sau zile, sau niciuna (va fi luat în considerare în acest caz 

intervalul maximal în care există înregistrări):  

 

 

 

„Logout automat”  - apare după un număr de „n” secunde („n” setabil de către utilizator în intervalul 30 – 

3600 sec. – valoarea default este de 30 sec.): 
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Obs. Dacă într-un interval de „n” secunde aplicaţia nu sesizează intervenţia utilizatorului (operaţii pe taste 

sau mouse) se produce „Logout automat”. Opţiunea poate fi activată sau nu. Dacă este nebifată, atunci 

„Logout – ul automat” nu se mai execută. 

 

„Activare securitate la nivel de utilizator”:  activează sau nu sistemul de securitate pe bază de nume şi parolă 

de utilizatori. 

 

„Semnalizare prin broadcast”: activează sau nu modul „broadcast” (conexiune negarantată tipică 

comunicaţiei în reţele). Sistemul foloseşte la trasmisia stării camerelor într-un LAN. 

 

„Semnalizare prin TCP/IP”: activează sau nu modul „TCP/IP” (conexiune garantată tipică comunicaţiei în 

reţele). Sistemul foloseşte la transmisia stării camerelor într-un MAN, LAN sau WAN. 

 

„Portul TCP/IP”: dacă opţiunea de mai sus este activă, atunci valoarea defineşte portul TCP/IP folosit la 

transmisia stării camerelor. Este recomandată valoarea „1400 + ID staţie” (ex. pentru staţia 2 se va folosi 

valoarea 1400 + 2 = 1402). Schimbarea valorii se face prin dialogul următor: 

 

 

 

„Activare mod alarmă” – vezi secţiunea ”Mod Alarmă”; 

 

„Recunoaştere După” – recunoaşterea se va efectua după un anumit număr de secunde; 

 

„Alarmă sonoră pe eveniment” – activează/dezactivează semnalul sonor asociat producerii unui eveniment; 

 

„Istoric evenimente” – activează sau nu modulul de istoric de evenimente. Funcţia permite selecţia 

evenimentelor ce vor fi plasate în istoric („Manual”, „Detecţie de mişcare”, „Pierdere de semnal video” şi 
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„Senzor”). În ferestra ce va apărea după apariţia butonului  se vor lista toate evenimetele selecţionate 

şi apărute. Prin double-click  pe un eveniment se va produce o redare în jurul evenimetului cu „n” secunde, 

unde atât numărul de secunde cât şi evenimentele se stabilesc prin intermediul următorului dialog: 

 

 

„Transport evenimente” – activează sau nu modulul de transport evenimente către o aplicaţie exterioară prin 

TCP/IP. Se vor trasporta toate notificările de eveniment („Manual”, „Detecţie de mişcare”, „Senzor”, „Pierdere 

de semnal video”, „Recuperare de semnal video”). Se va numi „server” aplicaţia care „ascultă” pe un port 

TCP/IP transmisia de evenimente. Următorul dialog va configura aceste elemente: 
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unde: 

 Adresa IP a serverului – este adresa aplicaţiei care „ascultă” pe TCP/IP; 

 Port server – este portul TCP/IP pe care ascultă aplicaţia externă; 

 Reconectare după – este intervalul de timp după care KScouter NVR încearcă reconectarea cu 
serverul, dacă prima încercare a eşuat; 

 Adresa IP locală – reprezintă adresa de TCP/IP a plăcii de reţea pe care se va comunica, cu 
aplicaţia exterioară; implicit, este adresa primei plăci de reţea descoperită; dacă staţia are mai mult 
de o placă de reţea, atunci se va scrie adresa pe care va comunica; 

 Adrese IP locale – afişează toate adresele TCP/IP descoperite pe staţie; este folosit la a selecta o 
adresă de comunicaţie cu aplicaţia externă în cazul în care sunt instalate mai multe adrese de IP. 

 

Aceste adrese de IP (locale) sunt luate în consideraţie doar dacă staţia dispune de mai multe IP-uri sau 

de mai multe plăci de reţea. 

 

 

„Rată clipuri AVI” – semnifică numărul de cadre video pe secundă care vor fi stocate în fişiere AVI în timpul 

read-urilor. Poate fi între 1 şi 25 şi se actualizează prin următorul dialog: 

 

 

 

„Dimensiune maximă fişiere AVI”: defineşte dimensiunea maximă a unui fişier AVI construit în timpul redării. 

Dacă fişierul depăşeşte valoarea specificată în dialogul de mai jos, acesta va fi închis automat, iar utilizatorul 

va fi întrebat despre numele sub care – l salvează. Poate varia între 1MB şi 650 MB şi poate fi modificat 

utilizând dialogul de mai jos: 
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„Prelucrări AVI”: permite inserarea unui text definit de utilizator în fişierele AVI create la redare. Textul de 

inserat se poate defini în fluxul video (pe fiecare cadru video, în colţul din stânga sus) sau în fluxul de text 

(concatenat cu stampa de timp). Parametrii se introduc via dialogul următor: 

 

 

 

„Buffering altă stație în direct”: 

 

     

 

 

„TV-Out”: În cazul în care placa de captură este de tip Recorder, atunci se poate specifica ce se prezintă pe 

terminalul analogic: 

 o camera (se alege camera din combo – box – ul asociat) 

 mai multe camere – se defineşte timpul de patrulare 
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„Setări Email”: defineşte parametrii serverului de SMTP (email) pe care staţia curentă îl va folosi dacă există 

program de notificare prin e-mail. 

 

 

 

„Server SMTP”: serverul care trimite email; 

 

„Port SMTP”: portul de comunicaţie cu serverul SMTP (implicit 25 – valoare standard); 

 

„Email”: adresa de email la care se poate da reply la un mail trimis conform cu setările de notificare prin e-

mail; 

 

„Utilizator SMTP”: utilizatorul folosit de serverul de email pentru a trimite mesaje de pe staţia „DVR 0” (în 

acest exemplu); 

 

„Parola SMTP”: parola pentru utilizatorul de mai sus; 

 

„Adresa IP locală”: specifică adresa de IP pe care vor asculta serverele de redare la nivelul aplicaţiei. 
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„Controale locale redare”: dacă opţiunea este debifată, atunci controalele de înainte, înapoi, AVI, etc. de pe 

ferestrele de redare vor fi invizibile. 

 

„Ajustare calitate video la redare”: dacă opţiunea este bifată, atunci la redare vor fi disponibile funcţiile de 

luminozitate / contrast real – time redare; aceste funcţii se accesează printr – un click dreapta pe fereastra 

de redare. 

 

„Afişare imagini capturate (HiCAP)”: în cazul în care placa de captură este de tip HiCAP, iar aceasta opţiune 

este debifată, imaginile real – live de pe ecran NU mai sunt afişate.  

 

„Alarmă Client” – alarma poate fi declanşată în „Aplicaţia Client”, semnalizând către server pentru un anumit 

număr de secunde: 

 

 

 

„Utilizatori”: 

 

Aplicaţia asigură acces ierarhic la funcţiile şi setările interne. 

Intrarea în aplicaţie presupune doar dreptul de a vizualiza fereastra pricipală. 

Accesul la anumite funcţii ale programului (considerate drepturi acordate de administratorul sistemului) se 

face pe bază de „Utilizator” / „Parolă”. 

 

Acces:”prin apăsarea butoanelor Login / Logout din partea dreapta-jos a aplicaţiei”.  
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„Modulul Administrator”: 
 

După instalare, nivelul de administrator se accesează prin „apăsarea butonului Login”: 

- Utilizator: „Administrator” 
- Parola: „******” (parola nu este definită) 

Pentru confirmare apăsaţi butonul „Validare”. 

Este recomandat ca imediat după instalare Administratorul să işi definească sau schimbe parola: 

 

 

 

 

Administratorul poate să: 

 definească noi utilizatori   

 „Login Administrator” / „dublu click dreapta mouse” / „Setări”  ...  sau  butonul   / „Utilizatori” / 

. 
Se vor preciza numele şi parola pentru utilizatorul respectiv precum şi drepturile atribuite (atribuirea unor 

drepturi se face prin selectarea casuţelor corespunzătoare). 

Drepturile pe care le poate gestiona administratorul sunt: 

 

„Drepturi generale de acces”: 

o Monitorizare în direct; 
o Definirea zonelor de detecţie de mişcare; 
o Ieşirea din aplicaţie, restart staţie sau oprire staţie; 
o Salvarea în baza de date locală a imaginilor primite prin reţea; 

 

„Drepturi de acces setări”: 

o Camere; 
o Senzori digitali; 
o Alarmă spaţiu pe disk; 



 

                                                                                  175 

 

o Supervizor blocaj; 
o Logout automat; 
o Mod alarmă; 
o Instrucţiuni la alarmă; 
o Afişare istoric; 
o Salvare (back-up); 
o Acces reţea  

 

„Drepturi de vizualizare”: 

o Redare din baza de date locală a imaginilor primite prin reţea; 
o Redare din baza de date locală a imaginilor înregistrate local; 
o Redare din baza de date a altui sistem; 
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„Canale video IP restricționate” 

 Setarea acestora se poate face prin apăsarea butonului „Avansat IP”... și prin intermediul dialogului de 

mai jos: 

 

 

 

 

 

 „şteargă unul sau mai mulţi utilizatori înregistraţi” 
 Dublu  click  stânga  mouse  pe  „Utilizatori”  sau  click  pe „+” corespunzător  şi  se  va deschide  

fereastra  conţinând  toţi  utilizatorii – selectaţi utilizatorul dorit şi apoi click  sau click dreapta 
mouse / Ştergere.  

Obs. „Butonul de ştergere al unui utilizator se va activa doar în momentul în care aţi selectat un 

utilizator”. 

 

 „modifice drepturile unuia sau mai multor utilizatori actuali” 
Dublu  click  stânga  mouse pe  „Utilizatori”  sau  click  pe  „+”  corespunzător  şi  se  va deschide  

fereastra conţinând toţi utilizatorii – dublu click stânga mouse pe utilizatorul dorit şi se va deschide 

fereastra conţinând informaţiile despre acesta (vezi secţiunea de definire a noilor utilizatori) – operaţi 

modificările dorite şi apoi „Validaţi”. 
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 „modifice parola unui utilizator existent” 
 Analog modificării drepturilor utilizatorilor. 

 

OBS. În fereastra „Utilizatori” puteţi folosi comenzile standard „Copiere”/”Lipire”/”Ştergere” (meniul se 

activează prin click dreapta mouse pe utilizatorul de interes). În acest mod se pot defini uşor mai mulţi 

utilizatori cu drepturi identice, personalizând apoi doar „numele” şi „parola”. 
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„Modulul Utilizator”: 
 

Acces: „prin apăsarea butonului Login”:  

 

 

 

Funcţiile programului active pentru dvs. sunt acelea la care Administratorul v-a permis accesul. 

 

„Istoric evenimente”: 
 

Evenimentele specifice unui NVR (detecţia de mişcare, sensor, manual, pierderea de semnal video) sunt 

marcate atât pe cadrele video din baza de date, dar şi într-un fişier binar special, pe disk pentru a putea 

avea detalii video instantanee asupra lor – KScouter NVR stochează cadrele video mai întâi în nişte cozi în 

memorie şi abia la umplerea lor le depune pe disk, astfel că detaliile asupra unui eveniment nu pot fi aflate 

instantaneu. 

Acest modul presupune colectarea datelor video într-o coadă circulară de 2048 de evenimente şi prin 

semnalarea şi apelarea redării vis-à-vis de un eveniment, se pot vedea detalii cu un număr de secunde 

prestabilit înainte şi după (după, dacă au ajuns în baza de date). 

Funcţia este accesibilă prin intermediul butonului , dar nu este permisă în „Modul Client”. Se va afişa 

un dialog care va conţine următoarele informaţii: 
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Pentru a accesa informaţiile video ale unui eveniment este de ajuns să-l selectaţi şi să daţi  dublu - click pe 

el, caz în care se va intra automat în redare locală pe intervalul de timp determinat de timpul apariţiei 

evenimetului +/- intervalul de timp (în sec.) introdus în secţiunea „Setări generale” / „Istoric evenimente”. De 

asemenea, în mod implicit nu toate evenimetele vor fi contabilizate, ci doar acelea care au fost selectate în 

secţiunea „Setări generale” / „Istoric evenimente” 

„Redare”: 

 

 

 

Redare în timp real de pe altă staţie („Altă staţie în 

direct”): 
 

 

 

 

 

Se pot vizualiza în timp real imaginile culese de camere de pe alte staţii din reţea sau de pe staţia 

locală.  

 

Alegerea camerelor de interes se face din fereastra de Selectare (pe rând) cu dublu click pe butonul 

stânga al mouse-ului aflat pe camera dorită (pot fi selectate doar camerele active, programul prezentându-vă 

statutul fiecărei camere din reţea imdediat după accesarea comenzii „Altă staţie în direct”).  

 

 

Dacă se aleg mai multe canale video prin bifarea casuţelor din stânga fiecârui canal, atunci prin 

apăsarea butonului „Validare” se pot deschide simultan canalele bifate. 
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Pot fi vizualizate în direct: 

- maximum „4 camere”, dacă staţia de lucru pe care se face vizualizarea are camere ataşate; 
- maximum „16 camere”, dacă staţia de lucru pe care se face vizualizarea nu are camere 

ataşate – este „Staţie Client”. 
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Aveţi posibilitatea salvării imaginii curente (în formatul dorit – bmp, tiff, jpeg, png, pcx), imprimării acesteia pe 

imprimanta conectata sau creării unei baze de date locale cu imaginile achizitionate de pe camera de la 

distanţă (duplicat al bazei de date de pe maşina căreia îi aparţine camera).  

 

Aceste funcţiuni sunt accesibile prin context menu – ul acestei ferestre (click dreapta pe fereastră). 

 

 

 

Dacă acest canal nu s-a putut conecta la server, se poate folosi funcţia „Reconectare” pentru a evita selecţia 

canalului din procedura de mai sus. 

 

Led – ul verde din imaginea de mai sus indică faptul că se primesc date video, un led roşu indică faptul că s-

a pierdut conexiunea TCP/IP (se poate folosi din nou funcţia de reconectare), iar un led gri semnifică faptul 

că prima încercare de conexiune a eşuat.  

 

O alarmă sonoră va fi lansată dacă conexiunea TCP/IP s-a pierdut. 
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„Redare locală”:  

  

 

 

Se permite vizualizarea imaginilor „stocate pe discul local” (maximum 4 camere), „imagini culese de pe 

camerele conectate la staţia locală sau de pe camerele reţelei”. 

 Setarea vizualizării se face din fereastra de interogare a redării: 

 

 

 

Camere conectate local: vor fi redate imaginile stocate pe HDD-ul local, înregistrate de pe camerele legate 

la staţia locală (utilizatorul trebuie să aibă aceste drepturi de redare). 

 

Obs. Dacă doriţi vizualizarea mai multor camere simultan, setaţi de la bun început (din fereastra de 

interogare) camerele de interes, ulterior nemaifiind permisă deschiderea înca unei ferestre de interogare a 

redării. 
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Vor fi redate imaginile care îndeplinesc condiţiile: 

- sunt în intervalul de timp selectat (intervalul de timp afişat automat de program este 
intervalul setat de dvs. la „Redare-interval de timp implicit”); 

- sunt înregistrate de camerele alese; 
- corespund filtrului selectat (un tip de eveniment, toate tipurile de eveniment) 
-  

 

După validare se intra în modul „Redare”. Fiecare cameră va fi afişată într-o singură fereastră împreună cu 

„meniul de vizualizare” pentru camera respectivă: 

 

 - derulare înapoi, cadru cu cadru; 

  - redarea înregistrării, din momentul setat de dvs., invers cronologic (înapoi); 

 - stop; 

  - redarea înregistrării, din momentul setat de dvs., cronologic (înainte); 

 - derulare înainte, cadru cu cadru; 
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Analog meniului prezentat la paragraful "Altă staţie în direct", puteţi salva sau imprima imaginea (doar pe 

stop-cadru) sau transforma în film .AVI imaginile redate (butonul „AVI” permite înregistrarea unei secvenţe 

de cadre video compatibilă cu Windows Media Player - pentru aceasta apăsaţi butonul AVI în momentul 

începerii şi terminării secvenţei dorite. La final va apărea un dialog pentru confirmarea/schimbarea numelui 

fişierului salvat). 

 

 

 

 

Separat de meniul de vizualizare al fiecărei camere există şi un meniu "general" de vizualizare, care va 

comanda toate camerele deschise, permiţând astfel redarea sincronă a imaginilor de pe aceste camere. 
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Comenzile de vizualizare sunt analog celor prezentate anterior. De asemenea puteti selecta: 

- aranjarea ferestrelor de vizualizare  (alăturate/suprapuse); 

 

- sincronizarea redării  (apăsaţi butonul de sincronizare pâna apare scris “SINC”, setaţi din bara de timp 

momentul la care să se facă sincronizarea şi folosiţi comenzile de vizulizare din meniul general pentru 

redarea sincronă a imaginilor – imaginile de pe camere se vor aştepta unele pe altele pentru sincronizare); 

 

- viteza de redare   

- momentul de la care să se înceapă redarea  

- pentru acordul fin al momentului de la care să înceapă redarea, se poate folosi butonul . La apăsarea 

lui va apărea urmatorul dialog: 

 

 

 

 dacă se va selecta „Absolut”, atunci se va cere introdusă data exactă de la care să înceapă redarea; 

 dacă se selectează „Relativ”, atunci vor putea fi specificate un număr de secunde care vor fi 
deplasamentul faţă de poziţia curentă de la care va fi începută redarea; dacă valoarea este pozitivă, 
momentul de timp de la care va începe redarea va fi ulterior momentului curent, altfel va fi anterior. 
 

- în dreapta slider –ului de viteză se află un combo – box (pentru superspeed) care afişează valorile 

„Normal”, „1x”, „2x”, ... , „20x”. Valorile marcate cu „x” specifică din câte în câte frame-uri de referinţă se va 

face redarea. Astfel, o valoare de 2x, va reda frame-uri de referinţă din 2 în 2. 

 

Obs. Ferestrele de redare corespunzătoare camerelor pot fi închise fie independent, fie toate odată, folosind 

meniul general de redare. 
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Camere conectate în reţea: Aplicaţia este capabilă să redea „imagini stocate pe staţia curentă de lucru 

(maximum 4 camere simultan) - imaginile putând parveni şi de la camere care nu sunt conecate la staţia 

locală” - (în cazul în care utilizatorul are acces la această facilitate). Imaginile redate sunt: 

- parvenite de pe camerele din reţea, exclusiv cele locale; 
- parvenite de pe camerele locale, dar înregistrate de altă staţie din reţea şi salvate apoi şi pe 

staţia locală. 
 

Alegerea camerelor se face din fereastra „Selecţie camere stocate staţia locală”.  

 

 

 

Vor fi redate imaginile care îndeplinesc condiţiile: 

- sunt în intervalul de timp selectat; 
- sunt înregistrate de camerele alese; 
- corespund filtrului selectat (un tip de eveniment, toate tipurile de eveniment) 

 

„Redarea imaginilor” : analog meniului prezentat la secţiunea „Camere conectate local”. 
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„Redare generală”:  
 

 

 

 

 

 

Aplicaţia este capabilă să redea „imagini stocate pe orice hard-disk din reţea (la care aveţi acces) - imaginile 

putând parveni de la orice cameră (maximum 4 camere simultan)” - în cazul în care utilizatorul are acces la 

această facilitate). Alegerea camerelor se face din fereastra „Selecţie camere stocate pe altă staţie”.  

 

„Redarea imaginilor” : analog meniului prezentat la secţiunea „Redare”. 

„Modul de monitorizare”, exprimat prin butonul , permite gestionarea și supervizarea funcționării 

corecte a aplicației KScouter NVR.  
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„Control PTZ”: 

 

„Setare”: 
 

Vezi secţiunea “Camere mobile”. 

 

„Control”: 
 

Controlul se realizează cu ajutorul ferestrei de mai jos 

 

 

 

accesibilă cu ajutorul butonului . 

 

Sunt disponibile urmatoarele funcţii PTZ: 

 sus 

 jos 

 drepta 

 stânga 

 focus + / - 

 zoom in / out 

 deschidere /închidere iris 

 definire prepoziţii 

 apel prepoziţie 

 patern (patrulare) – start / stop / apel 
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„Control la distanţă”: 
 

Acces: „dublu – click drepta | Control la distanţă” 

 

 

 

„Definiţie servere”: 
 

Această opţiune este valabilă doar dacă în „Setări Generale” se defineşte „Semnalizare prin TCP/IP”. În 

acest caz, „Semnalizare prin broadcast” trebuie debifată. Acestea sunt setările care se fac pe partea 

serverului. Acest lucru permite accesul unui NVR din Internet. 

 

Evident, pe partea de client, trebuie definite serverele de date video. Opţiunea „Definiţii servere”... permite 

acest lucru. 

 

Se va afişa următoarea fereastră: 
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Se pot adăuga, edita, şterge, verifica serverele definite. 

 

 

 

 

Informaţiile pentru server sunt următoarele: 

 

 

„Descriere”  un nume generic 

„ID staţie”  identificatorul staţiei 

„Adresa IP” reprezintă adresa de IP a NVR – ului 

„Port”  reprezintă portul de semnalizare pe TCP/IP; acesta trebuie să fie identic cu cel   definit pe partea de 

server în „Setări generale” | „Portul TCP/IP”. 
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Cheia de identificare în lista de servere este „Adresa IP + ID staţie” (în sensul că perechea „Adresa IP – ID 

Staţie” trebuie să fie unică). 

PTZ 
 

Aplicaţia permite sa fie controlate camerele mobile la distanţă, în sensul că de pe NVR 0 (de exemplu) se 

pot controla camerele mobile de pe NVR 1 (evident, dacă sunt declarate ca mobile). 

 

Funcţia este accesibilă prin „dublu – click dreapta | Control la distanţă | PTZ”... 

 

Se va afişa un dialog care conţine informaţii despre toate canalele video IP din reţea: 

 

 

 

În arborele din stânga se afişează starea fiecărui canal video. 

Pentru a accesa un canal, se dă un dublu – click pe el, iar controalele PTZ vor fi activate. Din acest moment 

se poate opera cu camerele mobile. 
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E-Map 
 

Acces: butonul  

 

Aplicaţia E-Map (disponibilă atât pe NVR cât şi pe staţia client) permite să se amplaseze link – uri către 

camere ataşate la un NVR (altă staţie în direct). Odată configurate, camerele sunt accesibile printr – un 

simplu dublu click. 

 

 

 

Editarea se face prin intermediul unui dialog în care se specifică fişierele BMP care reprezintă planurile 

clădirii. Se vor introduce atâtea fişiere câte etaje sunt. Navigarea printre etaje se face cu ajutorul săgeţilor: 

. 

 

Adăugarea unui nou link se face cu ajutorul butonului . 
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Va fi afişată următoarea fereastră: 

 

 

Trebuie specificate următoarele elemente: 

„Descriere” un nume pentru link 

„IP server”  adresa de IP pentru server (NVR la care este conectată camera) 

„Port bază server” adresa de bază a seriei de porturi folosite pentru altă staţie în direct (9001 – video, 8001 

– audio) 

„Index canal”  indexul camerei 

 

Odată introduse aceste date, link – ul va fi afişat pe ecran: 
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Dublu  - click pe link şi vor fi primite imagini video. 

 

 

Explicaţii: 

 

Permite accesul la informaţiile privind utilizarea aplicaţiei.  

„Ieşire”: 
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Va permite oprirea (sau repornirea) aplicaţiei cu opţiunea selectată (cu sau fără oprirea staţiei) - în cazul în 

care aveţi acces la această comandă   

Informaţiile  generale din fereastra principală: 

 

 

 

„Trafic”: monitorizeaza în timp real datele transmise / recepţionate în timp real de pe reţea şi HDD. 

 

„Spaţiu pe disk”: monitorizarea gradului de ocupare al HDD-ului. Dacă este permisă rescrierea fişierelor din 

meniul „Setări generale”  este prezentată starea actuală alternând culorile de scriere/rescriere 

(roşu+albastru). În momentul ocupării HDD-ului la nivelul de alarmare setat, va apărea un avertisment. 

 

„Timpul”: ziua, data şi ora sistemului de lucru. 

 

„Stop alertă pierdere de semnal video” – butonul   – opreşte alarma audio activată în 
cazul pierderii semnalului video pe un canal. 

„Stop alertă eroare captură video” – butonul   – opreşte alarma audio activată în cazul 
erorii de captură video pe un canal. 
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„Control calitate video” sau butonul   

„Acces setări generale”   

„Istoric” - aplicaţia pune la dispoziţie maximum 7 fişiere de 1 MB fiecare, conţinând 
informaţii despre intervenţiile utilizatorului asupra sistemului, precum şi o parte din 
procesele interne proprii ale aplicaţiei necesare administratorului pentru procesul de 
mentenanţă şi supraveghere a acţiunilor utilizatorilor aplicaţiei. Informaţiile respectă 
cronologia evenimentelor monitorizate. La apăsarea butonului apare meniul: 

 

Conţinutul fişierelor este afişat într-o fereastră de vizualizare şi sunt active funcţiile 
caracteristice unui editor read-only: 
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Informaţiile depuse în aceste fişiere pot fi filtrate prin intermediului dialogului de mai jos 

(accesibil prin apăsarea butonului ) 

 

Informaţiile despre filtrele încercuite cu culoarea albastră, fac obiectul unui manual de 
întreţinere şi au fost proiectate doar în scop de mentenanţă. 

„Salvare” - salvare bază de date: permite copierea fişierelor care satisfac anumite 
condiţii impuse de utilizator - comanda nu este activă pe staţiile care nu au placă de 
achiziţie (utilizatorul trebuie să beneficieze de acest drept). La apăsarea butonului vă 
este afişată fereastra:  
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Salvare pas cu pas: 

 se aleg camerele (grupul “Selectaţi camerele” – camerele care nu au înregistrări 
sunt inactive); 

 intervalul de timp (“De la”, “Până la”); 

 selectare evenimente (vor fi salvate toate fişierele care satisfac criteriile selectate 
din grupul “Cu evenimentele”, exceptând fişierele care satisfac criteriile selectate 
din grupul “Fără evenimentele” – Exemplu: dacă în grupul “Cu evenimentele” se 
alege „Detecţie de mişcare” şi în grupul “Fără evenimentele” se alege „Senzor”, 
atunci vor fi salvate fişierele care au detecţie de mişcare, dar nu au senzor); 

 alegerea destinaţiei unde se face salvarea – se poate alege orice director partajat 
în reţea. Folosiţi butonul <…> pentru a alege o destinaţie existentă. 

Recomandări:  

 nu salvaţi pe staţiile care au plăci de achiziţie video 

 nu salvaţi în acelaşi director datele de pe două staţii diferite 

 alegeţi numele directorului în care salvaţi astfel încât să puteţi identifica staţia 
de pe care vin fişierele şi data (anul+luna) la care au fost înregistrate 

 apăsaţi butonul “Căutare” pentru a afişa toate fişierele care satisfac criteriile setate 
de dvs. 

 se poate renunţa la oricare dintre fişierele găsite prin selecţia lor din listă şi folosirea 
butonului „Ştergere”; 

 la final, apăsaţi butonul „Salvare”  pentru a începe procesul de copiere; 
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În timpul copierii se va afişa progresul operaţiei şi acesta poate fi oprit prin apăsarea 
butonului „Stop”. Ultimul fişier copiat va fi cel anterior opririi procesului. 
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„Restaurare”  - restaurează pe maşina locală o bază de date salvată folosind 
comanda de salvare prezentată anterior (funcţia este disponibilă doar pe sistemele care 
nu au placă de achiziţie). 
FOARTE IMPORTANT: Funcţia de restaurare este valabilă doar pe aplicaţia client. 
 
Procesul este invers celui de „Salvare” descris în secţiunea de mai sus. 
 
Exemplu: să presupunem că la un moment dat s-au salvat date într-un director pe reţea 
şi dorim vizualizarea unor înregistrări salvate. Dacă aplicaţia nu rulează pe un sistem cu 
placă de achiziţie, atunci putem crea o bază de date locală, perfect compatibilă cu cea 
salvată la distanţă şi sunt active toate funcţiunile de redare. La apăsarea butonului de 
„Restaurare”, se va afişa următorul dialog: 

 

Restaurare pas cu pas: 

Prin copiere 

 se alege directorul din reţea, de unde se vor restaura datele; 

 se alege directorul destinaţie (unde se vor copia datele salvate în reţea) – se 
folosesc directoarele de tipul C:\DirectDBC, D:\DirectDBD etc. care au fost create 
la instalarea aplicaţiei client; această valoare este luată în consideraţie doar dacă 
valoarea « Mapare direct  bază de date » este setată pe FALSE; 

 se apasă butonul „Restaurare”. 

 

Ca efect, se va crea o bază de date locală, care este exact copia bazei de date salvate. 
În acest moment, sunt disponibile complet funcţiile de redare. 

 

Prin mapare directă 

 se alege directorul din reţea, de unde se vor restaura datele; 

 se apasă butonul „Restaurare”. 

 

Ca efect, se vor crea intrările unei baze de date locale, dar va avea datele stocate în 
reţea. În acest moment, sunt disponibile complet funcţiile de redare. Datorită faptului că 
datele sunt stocate în reţea, viteza de afişare va fi aproximativ egală cu cea a redării 
generale (datorită transportului imaginilor prin reţea). 
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Pentru a minimiza timpul de restaurare, este de preferat a se folosi varianta a doua (prin 
mapare directă).  

 

„Modul alarmă”: 
 

Funcţionarea aplicaţiei în modul alarmă, presupune selectarea unor anumite tipuri de evenimente (sau 

combinaţii de evenimente), care necesită intervenţia exclusivă a utilizatorului pentru „supervizarea” lor - prin 

noţiunea de „supervizare”, se înţelege selectarea de către utilizator a acţiunilor întreprinse ulterior producerii 

evenimentului. 

 

Operare mod alarmă pas cu pas: 

 

Pasul 1: 

  Setare evenimente alarmă – se apasă butonul   - şi ca rezultat se va afişa următorul 

dialog  
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Puteţi seta combinaţiile de evenimente pe fiecare camera IP: 

 

-  „Detecţie de mişcare” 

     

 vor activa aplicaţia în mod alarmă, doar evenimentele care se încadrează la detecţie de mişcare, conform 

modului în care a fost setată; 

- „Senzor” 

 

 vor activa aplicaţia în mod alarmă, doar evenimentele care se încadrează la eveniment senzor, conform 

modului în care acesta a fost setat de dvs. 

 

-  „Detecţie de mişcare sau Senzor”   

  

 vor activa aplicaţia în mod alarmă, evenimentele care se încadrează la detecţie de  mişcare sau 

eveniment senzor; 

- „Detecţie de mişcare şi Senzor” 

   

 vor activa aplicaţia în mod alarmă evenimentele care se încadrează la detecţie de mişcare și eveniment 

senzor 

 

- „Combinaţii de cele de mai sus sau Manual” 

 

Astfel, dacă pe camerele 9, 10, 11 sunt setate evenimentele de detecţie de mişcare, atunci vă sunt afişate 

doar camerele (dintre acestea) care detectează evenimentul asociat precum şi fereastra de monitorizare în 

modul 1 cu selecţie pe camera care a înregistrat evenimentul. Fereastra de mai sus oferă setarea de 

combinaţii posibile pentru cele 2 evenimente, detecţie de mişcare şi senzor: se poate gestiona alarmarea pe 

„detecţie de mişcare”, sau pe „senzor”, sau pe „detecţie de mişcare sau senzor” sau pe „detecţie de mişcare 

şi senzor”. De remarcat este că se pot face combinaţii logice între cei doi operatori (detecţie de mişcare, 

senzor). În exemplul de mai sus, se vor gestiona doar evenimentele de detecţie de mişcare pe camerele 

selectate. Pentru a reseta evenimentele de un anumit tip, se vor folosi butoanele din partea dreapta jos a 

dialogului: 
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 - resetează toate butoanele de Detecţie de Mişcare 

 - resetează toate butoanele de Senzor 

 - resetează toate butoanele de Detecţie de Mişcare + Senzor 

 - resetează toate butoanele de Manual 

 

 

 

 

Pasul 2: 

 

 Activarea Modului alarmă: direct apăsând butonul , sau folosind setările generale 

„Setări”/”Setări Generale”/”Activare mod alarmă (bifaţi)” . 

 

 

 

În acest moment aplicaţia este gata de a gestiona evenimentele relative la Mod Alarmă. Starea fiecărei 

camere cu evenimentele de alarmă asociate este afişată în fereastra principală: 
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Pasul 3: 
 Declanşarea modului alarmă va afişa următoarele ferestre: 

 

 

 

unde: 

 fereastra stânga sus afişează monitorizarea în direct pe camera respectivă; 

 fereastra din dreapta sus afişează circular evenimentul care a declanşat alarma pe 
camera respectivă; 

 celelalte ferestre afişează circular alarmele detectate; 

 butonul de „Confirmare” stopează alarma sonoră care este declanşată de afişarea unei 
camere alarmate (valabil doar pe camera curentă); 

 butonul de „Anulare” presupune rezolvarea alarmei dupa ce instrucţiunile au fost urmate 
(încercuite cu roşu); 

 butonul de „Configurare” afişează starea curentă a setărilor de alarmare pe cameră 
(este echivalent cu funcţionalitatea expusă de butonul „Setări alarmă”). 

h) În stânga sus va fi afişată fereastra de monitorizare în direct, corespunzătoare primei alarme 
detectate. 

i) În dreapta sus vor fi afişate circular, imaginile colectate de la camera corespunzătoare ferestrei de 
monitorizare în direct. 

j) Celelalte ferestre vor afişa circular imaginile capturate de la celelalte camere. 



 

                                                                                  205 

 

k) Observaţi instrucţiunile care trebuie executate în cazul apariţiei unei alarme. 
l) Alarmele intrate în coadă, vor fi afişate în fereastra încercuită cu culoarea albastră. 
m) Orice dublu-click pe o fereastră afişată în partea de jos, aduce camera selectată ca prima alarmă (în 

acest caz, ultima alarmă va trebui procesată). 
n) Instrucţiunile la alarmare se setează din „Setări” / „Instrucţiuni la alarmă”: 
 

 

 

În acest mod, se pot stabili instrucţiunile care vor fi urmate în caz de alarmă. Acestea pot fi setate doar 

de către utilizatorii care au acest drept. Pentru a modifica aceste informaţii dublu – click pe camera 

respectivă şi vă este afişat meniul de definire a instrucţiunilor. Vor fi introduse toate informaţiile 

referitoare la un eveniment specific. În exemplul de mai sus, se cere telefonarea la 112 cu anunţul 

„intrare prin efracţie”, precum şi anunţarea şefului pazei la un anume număr de telefon. Aceste informaţii 

vor fi afişate dacă pe camera 9 (în exemplul de mai sus) a apărut o alarmă. 

 

 



 

                                                                                  206 

 

 

 

Obs. Orice eveniment detectat în „Modul alarmă” pe criteriile selectate pentru camera respectivă, trebuie 

supervizat de utilizator. Evenimentele ulterioare sunt condiţionate de acesta, ele nefiind luate în 

considerare până la rezolvarea primului eveniment.  
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„Staţia Client” 
 

În momentul instalării aplicaţiei pe o staţie de lucru care nu are placă de achiziţie video, versiunea care 

se instalează în mod automat este „Versiunea Client”.  

  

Pentru Staţiile Client vor fi active doar funcţiile caracteristice vizualizării imaginilor culese de camerele 

altor staţii şi redării imaginilor din baza de date (nu vor fi active funcţiile proprii de setare a înregistrării 

imaginilor).  

 

Şi pentru staţiile client se pot defini utilizatori cu anumite drepturi, se poate restaura o bază de date 

salvată şi se pot modifica setările generale ale programului care nu ţin de înregistrarea imaginilor.  

 

Modul de lucru al funcţiilor active este similar cu modul de lucru al acestor funcţii pentru staţiile care au 

camere ataşate. 

 

Funcţii active: 

o Login/Logout  /  
 

o Altă staţie în direct  
 

o Redare  - bază de date restaurată 
 

o Redare locală  

 
 

o Redare altă staţie 
 

o Parolă - modificarea parolei  

 

o Restaurare bază de date  
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o Setări:  - Setări generale (Cale AVI temporară, Redare-Interval de timp    implicit, 
Logout automat, Afişează antet camere, Acces reţea) 

  - Utilizatori (doar pentru modul de lucru Administrator) 

 

o Fişier istoric 

 

 

 

 

 

Un modul nou al programului vă permite, într-un mod rapid şi prietenos, conectarea automată la camerele 

de interes, în vederea monitorizării acestora. Este suficientă crearea unor „Profile”  pe care ulterior le 

deschideţi şi se va face automat conectarea la camerele video definite în profil. 
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OBS.: Şi pe Staţia Client, analog staţiilor NVR, drepturile asupra unor funcţii şi facilităţi ale programului sunt 

gestionate de politici de securitate (acces). Așadar, nu uitaţi să vă logaţi folosind contul dvs., cu drepturile şi 

restricţiile definite de administratorul de sistem. 

 

„Creare profil”: 

- accesaţi meniul specific din butonul , dând click stânga mouse pe el, apoi click stanga pe salvare, 

apoi „Salvare profil” si validați operțiunea prin simpla apăsare stânga cu mouse-ul pe „Validare”: 

„Prelucrarea imaginilor redate”: 

 

O funcţie importantă a modului client este capacitatea de a prelucra imagini redate. În dialogul în care se 

redau imagini se va selecta butonul indicat de sageata roşie (butonul devine activ dacă imaginea este în 

stop – cadru). 

 

 

 

După apăsarea sa, se va deschide o noua fereastră care are imaginea de stop – cadru şi asupra căreia 

se pot aplica operaţii grafice. 
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Sunt mai multe grupe de operaţii, clasate astfel: 

 

Operaţii: 

 Zoom (cu o rata cuprinsa între 100% şi 200%, atâta vreme cât imaginea nu depăşeşte 4096 x 
4096); 

 Redimensionare – permite rescalarea imaginii cu sau fără păstrarea aspectului; dacă butonul  
este apăsat, se va păstra aspectul – dacă se modifică una dintre dimensiuni, cealaltă va fi 
modificată automat – iar dacă butonul nu este apăsat, se va putea deforma imaginea în raport 
cu noile dimensiuni introduse. Pentru a starta procesul de redimensionare prin apăsarea 

butonului . 

 Rotire şi inversare – permite rotirea cu 90, 180 si 270 de grade a imaginii prin apăsarea 

butonului  sau inversarea orizontală  ori, inversarea verticală  
Efecte: 

 Luminozitate 

 Contur 

 Contrast 
 

 

Filtre 

 Mediu 

 Median 

 Echilibrare culori (auto level) (butonul ) 

 Afişare în negativ (butonul ) 

 Afişare în nuanţe de gri (gray – scale) (butonul ) 
 

Operaţii generale: 

 Salvare a imaginii într-un format grafic des folosit (butonul ) 

 Tipărire a imaginii (butonul ) 

 Revenire la imaginea iniţială (butonul ) 

 Selecţie (butonul ) 
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Este de menţionat că pentru zoom se selectează o porţiune din imagine (prin apăsarea butonului  ) şi 

apoi se aplică operaţia de zoom. 

„Profile de altă staţie în direct”: 
 

Profilele folosesc pentru a deschide automat un număr de camere în direct. 

Sunt accesibile prin „dublu – click | Profile altă staţie în direct” 

 

 

 

„Profil nou”: 
 

Acest mod permite editarea unui profil nou. Pentru a adăuga referinţa noua, pur şi simplu se „drag and drop” 

camera respectivă într – un loc pe grid – ul afişat. Poziţiile sunt memorate în acest profil. De asemenea, în 

zona de butoane din dreapta – jos vor fi marcate indecşii camerelor care se vor depune pe grid. 
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Este disponibilă funcţia de salvare. Dacă utilizatorul curent este administratorul, atunci profilul se poate salva 

și sub alt utilizator prin intermediul dialogului următor: 
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La logarea unui utilizator, se poate încărca automat ultimul profil folosit, dacă se face o setare 

corespunzătoare în „Setări generale”: (opţiunea înconjurată cu roşu trebuie să fie bifată – „Încărcare ultimul 

profil la login”). 

 

 

„Monitorizarea staţiilor NVR”: 
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Acest modul permite vizualizarea stării canalelor video la distanţă (erori de captură, pierdere de semnal 

video, pierdere conexiune cu staţia). Fereastra de stare arată ca mai jos: 

 

 

 

 

 

 

Butonul “Restart” este activ dacă există conexiune cu staţia. Prin apăsarea lui, se va restarta staţia de la 

distanţă. 

“PTZ”: 

 

Utilizatorii Softului Client pot controla camerele prin telecomană, cu ajutorul comenzi PTZ. Acest lucru se 

poate efectua din interfaţă, sau utilizând joystick – ul PTZ. 

 

 Pornire alarma (semnal 

senzor) pe statia DVR 

 

Restart statie 

DVR 



 

                                                                                  215 

 

Aceste modificări pot fi efectuate din “Context menu” | ”Remote Control” | “PTZ”. 

 

“VQA (Video Quality Adjustment)”: 

 

 

Remote VQA poate fi folosită selectând “Video Quality Adjustment” din “Context menu” | “Remote Control” 

( ) 

 

 

 

 

 

VQA poate fi modificată de la orice cameră activă. 

 

Desigur, fiecare camera IP are încorporată această funcție, setarile putând fi efectuate conform manualului 

de utilizare al fiecărei camere, manual ce este livrat de către producătorul camerei. 
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“Setări la distanţă”: 

 

Toate celelalte setări specifice unui NVR, pot fi vizualizate şi modificate din Soft-ul Client. 

Acest meniu este accesibil, selectând | “ Control la distanță” | “Setări”, apoi selectând statia dorita. 
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Manual de operare 

KScouter LPR 
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Introducere: 
 

KScouter LPR este un echipament ce face parte din familia inregistratoarelor video digitale 

„Digital Video Recorder” - (DVR), destinat monitorizării a cel mult 16 camere video pe o 

stație și până la 256 camere în rețea. Înregistrarea are loc conform unei programări în 

timp, dedicate fiecărei camere. Scopul principal al produsului il reprezinta analiza datelor 

video cu scopul de a extrage placuta de inmatriculare auto, recunoasterea ei si salvarea 

intr-o baza de date. De asemenea acesta poate comanda o serie de dispositive 

exterioare, cum ar fi bariere auto, cu scopul de a permite intrarea/iesirea dintr-o parcare 

auto. 

 

In cadrul proiectului SCOUTER s-au adus modificari la protocolul de comunicatii, modificari ce 

permit transferal de date video facil catre aplicatia de procesare si analiza video, KScouterSRV 

(KIntelliVision). Totodata au fost aduse dezvoltari la protocolul de comunicatie cu echipamente 

ONVIF 2.0 compliant. O alta dezoltare in cadrul produsului LPR o reprezinta dezvoltarea unui motor 

nou de analiza si procesare video pentru extragerea si segmentarea placutei de inmatriculare, bazat 

pe retele neuronale de tip PCNN. 

 

Condiții generale de exploatare: O atenție deosebită se va acorda modului de alimentare. 

Aceasta se va face conform normativului I7 (“Normativ pentru proiectarea și executarea 

instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000V, c.a. și 1500V c.c.”). 

 

 Alimentare:  100  230 V AC,  

Consum:  300 W; 

Temperatură:  10  35 C; 

Umiditate:   max.70% fără condensare; 

Standard:  IP 20 (grad protecție); 

Condiții alimentare: Calculatorul – alimentat la priză prevăzută cu CP 

(împământare). 

Calea de alimentare prevazută cu protecție împotriva supratensiunilor accidentale. 
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Descriere software KScouter LPR: 

 

Fereastra principală:  

Atentie: vom presupune ca utilizatorul este familiarizat cu principalele comenzi 
Windows. 

În momentul pornirii aplicației se intră în fereastra principală, care conține o suprafață de 
vizualizare a camerelor monitorizate (de la 1 la maxim 16), cele 9 moduri de vizualizare 
și camerele active în fiecare din aceste moduri, principalele facilități (remote live, 
playback local, remote playback), alte facilități (backup, restaurare, setări globale, 
control calitate video, stop alertă pierdere semnal video, istoric, zoom, schimbare parolă 
utilizator), controlul mod alarmă (hotkey intrare alarmă, setare evenimente alarmă, 
indicator de stare evenimente alarmă), precum și informațiile privind starea de ocupare 
a HDD și a traficului de date în rețea. 

Obs: - dublu click pe butonul stânga al mouse-ului aflat în zona de vizualizare a 
camerelor, conduce la maximizarea acestei zone, ocupând toată suprafața 
ecranului; 

- suprafața de vizualizare poate fi deplasată prin menținerea apăsată a 
butonului stânga mouse și deplasarea acestuia ; 

- mărirea sau micșorarea suprafeței vizibile se face conform standardelor 
Windows ; 

KScouter LPR - interfață cu 16 canale: 
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KScouter LPR - interfață cu 4 canale: 
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Monitorizarea camerelor: 

  

Sunt valabile mai multe moduri de vizualizare a camerelor. 
Obs.  Grupurile sunt strict alcătuite conform diagramei prezentate. 

Din orice mod de vizualizare, comanda „Schimbare cameră” – dublu click dreapta mouse 

aflat pe camera de interes + Schimbare Cameră, aduce camera în fereastra vizualizata, 

iar repetarea comenzii va readuce modul de vizualizare din care s-a pornit. 

Pentru trecerea de la un mod de vizualizare la altul, click pe butonul din stânga al mouse-

ului aflat pe modul dorit. În cadrul modului de vizualizare selectat, setarea grupului 

vizualizat se face prin click-area  butonului din stânga a mouse-ului aflat pe grupul dorit 

(culoarea verde reprezinta grupul vizibil). 
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Activarea butonului „Definire Arii MD” – „Definirea ariei Detecției de Mișcare” se face în 

modul de vizualizare 1 (fiecare camera în parte) și are ca efect intratea în meniul de 

definire a ariilor și criteriilor pentru detecția de mișcare: 
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       “Setarea ariei active”: CtrlShiftClick stânga mouse și se dimensionează dreptunghiul de interes, apoi 

se validează sau nu selecția dorită (pot fi setate maximum 20 zone de detecție pentru fiecare cameră). În 

fereastra „Definire Arii MD” vor apărea coordonatele stânga-sus, respectiv dreapta-jos ale zonelor de interes 

validate (originea de coordonate, fiind în colțul stânga-sus al imaginii), precum și criteriile pentru detecția de 

mișcare: 

„Sensibilitate”: definește sensibilitatea – procentul de pixeli din zona aleasă care trebuie să se modifice 

pentru a activa înregistrarea. Setarea sensibilității se face prin dublu click pe butonul stânga al mouse-ului 

aflat pe zona de interes (în tabel) pentru care se face setarea și înscrierea procentului dorit.  

„Criteriu detecție mișcare” = diferența între culorile a doi pixeli (cadrul curent-cadrul anterior) = valoare 

de prag pentru zgomot, peste care diferența se consideră detecție de mișcare (poate fi modificat doar în 

modul Test) – valoarea setată va fi automat propagată pentru toate zonele de detecție de mișcare. 

„Procent detecție mișcare” =  Va fi afișat procentul instantaneu de schimbare a pixelilor, iar în 

momentul în care este depășit procentul setat la sensibilitate, se aprinde indicatorul de avertizare.  

Obs.  

- Selectarea butonului „Test” dezactivează toate comenzile meniului, cu excepția „Criteriu detecție mișcare”; 

- Nu uitați activat butonul „Definire Arii MD”, deoarece nu veți avea acces la toate facilitățile programului. 

RECOMANDĂRI: 

 Achiziție video pe distanțe apropiate – sensibilitate mare (20 %) 

 Achiziție video la distanță – sensibilitate mică ( 5 %) 
 

 

 

“Zoom”: În primul mod 
de vizualizare  CTRL + 
ALT + Z – se intra în 
modul zoom (sau 

butonul  ) 

mărire: „+ ” sau 
click stânga mouse 

micșorare: „-„ sau 
click dreapta mouse; 

Ieșire din modul zoom: 
tasta Esc de pe 
tastatură. 
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Acces setări cameră: 

 

 

 

Dublu click dreapta mouse pe o camera, accesează fereastra de setări a camerei 
respective, funcțiile din fereastră, fiind detaliate în capitolul următor. 

 

Shortcut: Acțiunea: 

Dublu click stânga Maximizează / Minimizează 

SHIFT + click stânga Schimbare Cameră 

SHIFT + click dreapta  Schimbare Cameră BIG 1 (mod 3,4,6,7,8) 

CTRL + click dreapta Schimbare Cameră BIG 2 (mod 8) 

Dublu  click dreapta Activare context meniu principal  

CTRL + ALT + Z 

Esc - exit 

Modul zoom (doar mod vizualizare 1) 

Dublu click dreapta sau 

butonul  

Acces setări generale 

 

 

 

Setări camere: 
 

Ajustarea calității video: 
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Accesarea meniului: dublu click dreapta mouse și selectați “Control calitate video” sau 

butonul . 

 

 

 

Setările se fac pentru fiecare cameră în parte, schimbarea între camere facându-se prin 

click stânga mouse pe camera respectivă (fereastra de „Control calitate video” rămâne 

deschisă, dar se actualizează automat pentru camera selectată). 

 Programul permite setarea a 6 parametrii pentru calitatea video: 

 Luminozitate:  
- valoare minimă –128 
- valoare maximă 127 
- valoare implicită – 40  

 

 Contrast:  
- valoare minimă 0 
- valoare maximă 255 
- valoare implicită 120  

 

 Acuitate:  
- valoare minimă 0 
- valoare maximă 255 
- valoare implicită 255  

 

 Tentă: 
- valoare minimă –128 
- valoare maximă 127 
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- valoare implicită 0  
 

 Saturaţie V: 
- valoare minimă 0 
- valoare maximă 255 
- valoare implicită 90  

 

 Saturaţie U: 
-  valoare minimă 0 

- valoare maximă 255 
- valoare implicită 127  

 

Controlul dinamic al luminozităţii este o funcţie care ajustează în mod automat 

luminozitatea unui canal video în funcţie de un cadru video de referinţă ales de utilizator. 

Dacă se apasă butonul de „Control dinamic”, se va afişa urmatoarea fereastră, care invită 

la capturarea cadrului video curent afişat. 

 

 

 

Din momentul în care butonul „Capturare” este apăsat, toate cadrele nou capturate vor fi 

ajustate pentru a avea o luminozitate medie egală cu cea a cadrului de referinţă. În acest 

mod nu mai este permisă ajustarea de către utilizator a parametrilor de calitate video. 
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Programarea modului de lucru al camerelor: 
 

Acces: dublu click dreapta mouse și selectați „Setări...” sau butonul  / Canale video: 

 

 

 

Se alege camera dorită şi se intră în fereastra de setări prin dublu click stânga pe cameră. Pentru 

camera respectivă vă este prezentat programul de lucru pe zile, iar în cadrul fiecărei zile, detaliat, pe fiecare 

mod de înregistrare în parte. 

 

Obs.: Sunt valabile funcţiile standard “adăugare”, „ştergere”, „copiere”, „lipire”. 
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Modul de înregistrare setat poate fi: 

- modificat: dublu click stânga mouse 

- şters: apăsare buton „Ştergere”  

 

„Descriere”: câmp de maximum 25 caractere destinat identificării camerei în retea. 

 

„Rezoluţie înregistrare”: listă rezoluţia de înregistrare pentru cameră se alege din listă. 

 

„Rată captură reţea”: rata de înregistrare pentru traficul în reţea (rata la care camera lucrează doar în lipsa 

altor setări – ultima ca prioritate) – poate fi un număr definit sau maximum, caz în care se încearcă trimiterea 

a cât mai multe frame – uri video; 

 

„Mod de compresie”: compresie MJPEG, MPEG4, H.264; 

KScouter DVR compresează cadrele video în 2 moduri: după calitate (variabilă între 0 şi 10000) sau după 

marimea medie a cadrului (obligat să aibă o mărime medie specificată). 
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„Rată compresie”: rata cuprinsă între 0 - 10.000 la care lucrează codec-ul folosit (valoare recomandată: 

5.000, există codecuri care nu utilizează această setare – DivX, XviD etc.). Valoarea 0 reprezintă compresie 

maximă, iar 10.000 compresie minimă. Parametrul este luat în consideraţie dacă modul „Caliate” este 

selectat. 

 

„Mărime medie (B)”: marimea medie a unui cadru video compresat de codecul curent (unele codecuri ignoră 

această valoare). Parametrul este luat în considerație dacă modul selectat este „Mărime”; setatul de 

paratmetrii se referă fie la cadrele video stocate (stânga), fie la cadrele video trimise în reţea (dreapta). 

“Compresie DivX sau Xvid”: 

Codec-uri diferenţiale de ultimă generaţie, care au ca rezultat o imagine de o calitate foarte bună la o 

dimensiune mai mică – implicit se vor stoca, pe aceeaşi capacitate de stocare, date corespunzătoare unui 

interval de timp de supraveghere mai mare. 

 

„Culoare descriere cameră”: defineşte culoarea cu care va fi descrisă camera pe fereastra principală a 

aplicaţiei. 

 

Adăugarea unui nou interval temporar de înregistrare cu setările respective:   
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Pe fereastra de definire se pot modifica: 

- „intervalul orar” pentru care este valabilă programarea;  
- „înregistrare continuă” –înscrieţi numărul de frame-uri care vor fi înregistrate pe camera 

respectivă din numărul total de frame-uri alocate grupului căruia îi aparţine; 
- „senzor” – senzor digital de input (în cazul prezenţei acestora pe sistem) care poate alerta 

una sau mai multe camere şi/sau una sau mai multe ieşiri digitale; numărul înscris în rubrica 
„Cadre video”, reprezintă viteza de înregistrare la care se trece în momentul primirii 
semnalului de la senzor, iar „înainte” şi „după” definesc numărul de frame-uri marcate ca 
eveniment şi înregistrate înainte, respectiv după momentul producerii acestuia; 

- „detecţie mişcare” – setări şi acţiune similară senzorului, începutul înregistrării fiind definit de 
detecţia de mişcare şi nu de senzor;  

- „manual” – setări şi acţiune similară senzorului, începutul înregistrării fiind definit de utilizator 
(Ctrl+Alt+click stânga mouse pe camera dorită) nu de senzor; 

- „expresie” – dacă o expresie definită de utilizator este adevarată, se va începe înregistrarea, 
iar dacă o alta este adevarată, atunci se va opri înregistrarea. Expresiile vor fi detaliate într-o 
secţiune separată; 

- „ieşire digitală (când se detectează mişcare)” – la detectarea mişcării se activează ieşirea 
digitală selectată, pe care este transmis semnal un interval de timp setat la câmpul „Timp 
activitate”; 

- „ieşire digitală (când se pierde semnalul video)” – pierderea semnalului video pe camera 
respectivă - se activează iesirea digitală selectată, pe care este transmis un semnal în 
interval de timp setat la câmpul „Timp activitate”. 
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“Stare cameră”: 
 

 buton verde 

  – aprins – înregistrare; 

  – intermitent – prezenţă semnal, dar nu se înregistrează; 

 buton galben  – vizibil în timpul detecţiei de mişcare; 

 buton portocaliu – vizibil la activarea senzorilor de intrare; 

 buton albastru  – vizibil în timpul evenimentelor marcate manual de utilizator; 

 buton albastru deschis  – vizibil în timpul în care expresia de start ataşata unui canal video este 
adevărată. 
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Setari senzori 
 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setări”... sau butonul  / „Senzori” 
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Vă este prezentată lista completă a senzorilor, cu numele şi statutul normal al fiecaruia. Dublu click pe 

butonul stânga al mouse-ului aflat pe senzorul de interes, deschide fereastra de definire a modului de lucru 

al senzorului: 

 

 

Puteţi preciza: 

- „nume” – câmp pentru identificarea senzorului în reţea; 
- „tip” – se precizează starea normală a senzorului; 

 - dacă este deschis, starea normală este ”circuit deschis”, iar la eveniment 
detectat se trece în starea „circuit închis” – tranziţia 0 – 1; 
  - dacă este închis, starea normalaă este ”circuit închis”, iar la eveniment detectat 
se trece în starea „circuit deschis” – tranziţia 1 – 0; 

- „camere ataşate” – camerele care iau în considerare senzorul ca eveniment;  
- „ieşire digitală” – ieşirea pe care se trimite semnal în caz de eveniment senzor pe camerele 

ataşate; 
- „schimbă” – setaţi camera care va trece automat în „Mod 1 de vizualizare” în cazul detecţiei 

de eveniment pe senzor; 
Obs. Modul alarmă este prioritar şi comanda „schimbă” nu va fi executată dacă este în 
contradicţie cu instrucţiunile acestuia. 

- „timp activitate” – intervalul de timp în care este trimis semnal pe ieşirea digitală. 
 

Starea senzorilor (funcţionarea şi verificarea lor) se poate vizualiza prin dublu – click dreapta şi alegerea 

opţiunii „Vizualizare” | „Senzori”:  
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Se va afişa următorul dialog: 

 

 

 

Codul culorilor este următorul: 
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  senzor activ (este bifat în fereastra de configurare senzori) 

 senzor excitat 
 senzor inactiv 

“Interval zi-noapte”: 
 

 Aplicaţia va permite setarea generală, pentru fiecare cameră în parte, a două moduri distincte de lucru 

corespunzătoare condiţiilor de luminozitate în regim de zi, respectiv de noapte. 

Acces: „dublu click dreapta mouse”/”Setări”... sau butonul  / „Interval zi-noapte”; 

 Pentru fiecare cameră în parte setaţi intervalul orar în care camera lucrează în regim de zi (pentru noapte, 

intervalul va fi dedus automat). 
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Dublu click pe camera dorită şi se va deschide fereastra de definire a intervalului orar corespunzător zilei 

(implicit aplicaţia deduce intervalul corespunzător nopţii): 

Intervalul zi-noapte poate fi definit în două moduri: 

 temporal – în acest caz se defineşte ziua de la ... la ... (în exemplul afişat de la 07:00:00 la 20:00:00) 

 cu ajutorul stării unui senzor – în acest caz, ziua (setul 1 de parametrii) este definită de trecerea 
senzorului din starea 0 în starea 1 sau invers (din 1 in 0) 

  

 

 

Obs. Operaţi schimbările în meniul „Control calitate video” în intervalul orar de interes: pentru setările de zi în 

intervalul orar corespunzător zilei şi analog pentru noapte - în caz contrar, setările folosite fiind cele implicite 

- vezi paragraful „Ajustarea calităţii video”.  
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„Setări generale”: 
 

Acces: „dublu click dreapta mouse” / ”Setări”... sau butonul  / „Setări generale”: 

 

 

 

„Alarmă spaţiu disk”: se setează numărul minim de fişiere de la care sistemul vă atenţionează în privinţa 

spaţiului disponibil. Numărul fişierelor existente se setează la instalarea aplicaţiei, iar bifarea, sau nu, a 

opţiunii de „Suprascriere fişiere existente” are ca efect rescrierea fişierelor de pe HDD cu noile date, 

respectiv oprirea înregistrării în momentul umplerii HDD-ului dvs. 
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„Cale temporală pentru AVI”: calea pentru salvarea fişierelor AVI (operaţie posibilă doar în modul „Redare”): 

 

 

 

„Supervizor blocaj”: permite setarea intervalului maxim de timp cât aplicaţia poate sta blocată, după care 

este repornită automat cu setările anterioare: 

 

 

 

„Restartare după”: defineşte modul în care staţia sau aplicaţia vor fi restartate automat. 

 

„După”: o valoare de timp (exprimată în zile) între 1 şi 15, semnifică faptul că aplicaţia sau staţia se vor 

restarta după acest timp. 
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“Periodic”: specifică momentul de timp (pe zile, la oră) când aplicaţia sau staţia vor fi restartate automat. 

Restartarea efectivă este însoţită de un mesaj de avertizare. 

Funcţia este activă doar dacă opţiunea este bifată. Parametrii de mai sus se actualizează cu următorul 

dialog: 

 

 

 

„Oprire staţie dacă există eroare de scriere pe HDD”: dacă această opţiune este bifată, orice eroarea de 

scriere în baza de date este semnalizată printr-un mesaj, după care staţia se va închide. 

 

„Setare timp schimbare automată”: setarea intervalului de timp la care se schimbă automat grupurile 

vizualizate, pentru modul de vizualizare selectat (grupurile care nu conţin nicio cameră cu semnal, nu sunt 

vizualizate): 
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„Redare - Interval de timp implicit”: permite definirea unui interval de timp care va fi afişat ca interval implicit 

la interogare - redare. Poate fi un număr de ore sau zile, sau niciuna (va fi luat în considerare în acest caz 

intervalul maximal în care există înregistrări):  

 

 

 

„Logout automat”  - apare după un număr de „n” secunde („n” setabil de către utilizator în intervalul 30 – 

3600 sec. – valoarea default este de 30 sec.): 

 

 

 

Obs. Dacă într-un interval de „n” secunde aplicaţia nu sesizează intervenţia utilizatorului (operaţii pe taste 

sau mouse) se produce „Logout automat”. Opţiunea poate fi activată sau nu. Dacă este nebifată, atunci 

„Logout – ul automat” nu se mai execută. 

 

„Activare securitate la nivel de utilizator”:  activează sau nu sistemul de securitate pe bază de nume şi parolă 

de utilizatori. 
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„Semnalizare prin broadcast”: activează sau nu modul „broadcast” (conexiune negarantată tipică 

comunicaţiei în reţele). Sistemul foloseşte la trasmisia stării camerelor într-un LAN. 

 

„Semnalizare prin TCP/IP”: activează sau nu modul „TCP/IP” (conexiune garantată tipică comunicaţiei în 

reţele). Sistemul foloseşte la transmisia stării camerelor într-un MAN, LAN sau WAN. 

 

„Portul TCP/IP”: dacă opţiunea de mai sus este activă, atunci valoarea defineşte portul TCP/IP folosit la 

transmisia stării camerelor. Este recomandată valoarea „1400 + ID staţie” (ex. pentru staţia 2 se va folosi 

valoarea 1400 + 2 = 1402). Schimbarea valorii se face prin dialogul următor: 

 

 

 

 

„Recunoaştere După” – recunoaşterea se va efectua după un anumit număr de secunde; 

 

„Alarmă sonoră pe eveniment” – activează/dezactivează semnalul sonor asociat producerii unui eveniment; 

 

„Istoric evenimente” – activează sau nu modulul de istoric de evenimente. Funcţia permite selecţia 

evenimentelor ce vor fi plasate în istoric („Manual”, „Detecţie de mişcare”, „Pierdere de semnal video” şi 

„Senzor”). În ferestra ce va apărea după apariţia butonului  se vor lista toate evenimetele selecţionate 

şi apărute. Prin double-click  pe un eveniment se va produce o redare în jurul evenimetului cu „n” secunde, 

unde atât numărul de secunde cât şi evenimentele se stabilesc prin intermediul următorului dialog: 
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„Transport evenimente” – activează sau nu modulul de transport evenimente către o aplicaţie exterioară prin 

TCP/IP. Se vor trasporta toate notificările de eveniment („Manual”, „Detecţie de mişcare”, „Senzor”, „Pierdere 

de semnal video”, „Recuperare de semnal video”). Se va numi „server” aplicaţia care „ascultă” pe un port 

TCP/IP transmisia de evenimente. Următorul dialog va configura aceste elemente: 

 

 

 

unde: 

 Adresa IP a serverului – este adresa aplicaţiei care „ascultă” pe TCP/IP; 

 Port server – este portul TCP/IP pe care ascultă aplicaţia externă; 

 Reconectare după – este intervalul de timp după care KScouter LPR încearcă reconectarea cu 
serverul, dacă prima încercare a eşuat; 

 Adresa IP locală – reprezintă adresa de TCP/IP a plăcii de reţea pe care se va comunica, cu 
aplicaţia exterioară; implicit, este adresa primei plăci de reţea descoperită; dacă staţia are mai mult 
de o placă de reţea, atunci se va scrie adresa pe care va comunica; 

 Adrese IP locale – afişează toate adresele TCP/IP descoperite pe staţie; este folosit la a selecta o 
adresă de comunicaţie cu aplicaţia externă în cazul în care sunt instalate mai multe adrese de IP. 

 

Aceste adrese de IP (locale) sunt luate în consideraţie doar dacă staţia dispune de mai multe IP-uri sau 

de mai multe plăci de reţea. 

 

 

„Rată clipuri AVI” – semnifică numărul de cadre video pe secundă care vor fi stocate în fişiere AVI în timpul 

read-urilor. Poate fi între 1 şi 25 şi se actualizează prin următorul dialog: 
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„Dimensiune maximă fişiere AVI”: defineşte dimensiunea maximă a unui fişier AVI construit în timpul redării. 

Dacă fişierul depăşeşte valoarea specificată în dialogul de mai jos, acesta va fi închis automat, iar utilizatorul 

va fi întrebat despre numele sub care – l salvează. Poate varia între 1MB şi 650 MB şi poate fi modificat 

utilizând dialogul de mai jos: 

 

 

 

„Prelucrări AVI”: permite inserarea unui text definit de utilizator în fişierele AVI create la redare. Textul de 

inserat se poate defini în fluxul video (pe fiecare cadru video, în colţul din stânga sus) sau în fluxul de text 

(concatenat cu stampa de timp). Parametrii se introduc via dialogul următor: 

 

 

 

Buffering altă stație în direct”: 
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„TV-Out”: În cazul în care placa de captură este de tip Recorder, atunci se poate specifica ce se prezintă pe 

terminalul analogic: 

 o camera (se alege camera din combo – box – ul asociat) 

 mai multe camere – se defineşte timpul de patrulare 
 

 

 

„Setări Email”: defineşte parametrii serverului de SMTP (email) pe care staţia curentă îl va folosi dacă există 

program de notificare prin e-mail. 

 

 

 

„Server SMTP”: serverul care trimite email; 

 

„Port SMTP”: portul de comunicaţie cu serverul SMTP (implicit 25 – valoare standard); 

 

„Email”: adresa de email la care se poate da reply la un mail trimis conform cu setările de notificare prin e-

mail; 
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„Utilizator SMTP”: utilizatorul folosit de serverul de email pentru a trimite mesaje de pe staţia „LPR 0” (în 

acest exemplu); 

 

„Parola SMTP”: parola pentru utilizatorul de mai sus; 

 

„Adresa IP locală”: specifică adresa de IP pe care vor asculta serverele de redare la nivelul aplicaţiei. 

 

 

 

„Controale locale redare”: dacă opţiunea este debifată, atunci controalele de înainte, înapoi, AVI, etc. de pe 

ferestrele de redare vor fi invizibile. 

 

„Ajustare calitate video la redare”: dacă opţiunea este bifată, atunci la redare vor fi disponibile funcţiile de 

luminozitate / contrast real – time redare; aceste funcţii se accesează printr – un click dreapta pe fereastra 

de redare. 

 

„Afişare imagini capturate (HiCAP)”: în cazul în care placa de captură este de tip HiCAP, iar aceasta opţiune 

este debifată, imaginile real – live de pe ecran NU mai sunt afişate.  

 

„Alarmă Client” – alarma poate fi declanşată în „Aplicaţia Client”, semnalizând către server, pentru un anumit 

număr de secunde: 
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Setări OCR: 
 

Acces: dublu click dreapta mouse/Setări... sau butonul  / setari OCR 

 

 

 

“Număr cadre recunoaștere”: numărul de cadre video luate în considerație pentru analiză; 

 

„Validare numere românești”: pentru un număr recunoscut, verifică dacă are sintaxă românească (forma LL 

CC LLL sau LL CCCCC), L – litera, C – cifra, 
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„Interval concatenare evenimente”: timpul maxim dintre 2 evenimente de recunoaștere de numere (marcate 

prin satisfacerea condițiilor de preluare de cadre video și trimitere a lor la analiză), pentru care evenimentele 

vor fi tratate de sine-stătător; dacă cele 2 evenimente se succed la un interval mai mic decât cel specificat, 

atunci aceste 2 evenimente se vor concatena într-unul singur; 

„Activare pe senzor (sau detecție de mișcare)”: specifică dacă frame-urile video pentru recunoaștere vor fi 

luate când s-a declanșat eveneimentul video respectiv; 

 

„Tip camera 1 (2)”: specifică dacă respectivul canal video este de ieșire sau intrare; informația este folosită 

dacă se definesc condiții pentru intrare-ieșire; 

 

„Descriere camera 1 (2)”: textul ce apare pe bara de titlu a dialogului de stare pentru fiecare canal. 

 

 

 

„Utilizatori”: 

 
Aplicaţia asigură acces ierarhic la funcţiile şi setările interne. 

Intrarea în aplicaţie presupune doar dreptul de a vizualiza fereastra pricipală. 

Accesul la anumite funcţii ale programului (considerate drepturi acordate de administratorul sistemului) se 

face pe bază de „Utilizator” / „Parolă”. 

 

Acces:”prin apăsarea butoanelor Login / Logout din partea dreapta-jos a aplicaţiei”.  

 

 

 

„Modulul Administrator”: 
 

După instalare, nivelul de administrator se accesează prin „apăsarea butonului Login”: 

- Utilizator: „Administrator” 
- Parola: „******” (parola nu este definită) 

Pentru confirmare apăsaţi butonul „Validare”. 
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Este recomandat ca imediat după instalare Administratorul să işi definească sau schimbe parola: 

 

 

 

 

Administratorul poate să: 

 definească noi utilizatori   

 „Login Administrator” / „dublu click dreapta mouse” / „Setări”  ...  sau  butonul   / „Utilizatori” / 

. 
Se vor preciza numele şi parola pentru utilizatorul respectiv precum şi drepturile atribuite (atribuirea unor 

drepturi se face prin selectarea casuţelor corespunzătoare). 

Drepturile pe care le poate gestiona administratorul sunt: 

 

„Drepturi generale de acces”: 

o Ajustarea calităţii video; 
o Monitorizare în direct; 
o Definirea zonelor de detecţie de mişcare; 
o Ieşirea din aplicaţie, restart staţie sau oprire staţie; 
o Salvarea în baza de date locală a imaginilor primite prin reţea; 

 

„Drepturi de acces setări”: 

o Camere; 
o Senzori digitali; 
o Alarmă spaţiu pe disk; 
o Supervizor blocaj; 
o Logout automat; 
o Mod alarmă; 
o Instrucţiuni la alarmă; 
o Afişare istoric; 
o Salvare (back-up); 
o Acces reţea (poate schimba modul de semnalizare şi control al camerelor nelocale din UDP 

in TCP şi invers); 
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„Drepturi de vizualizare”: 

o Redare din baza de date locală a imaginilor primite prin reţea; 
o Redare din baza de date locală a imaginilor înregistrate local; 
o Redare din baza de date a altui sistem; 

 

 

 

 

 

„Canale restricţionate”: 

Administratorul poate restricţiona pentru vizualizare şi redare diverse camere conectate în 

sistem. De pildă, poate inhiba accesul la camerele locale 1, 8, 10 şi 12 şi la camerele generale 

33 – 96. În acest caz, utilizatorul va vedea „acoperite” camerele conectate local 1, 8, 10, 12, nu 

va avea acces la ele la redare locala (dacă are acest drept), iar în modul „Altă camera în direct” 

şi „Redare generală” nu va avea acces la camerele 33 – 96. Setarea acestor restricţii se poate 

face prin apăsarea pe butonul „Avansat”… şi prin intermediul dialogului de mai jos: 
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 „şteargă unul sau mai mulţi utilizatori înregistraţi” 
 Dublu  click  stânga  mouse  pe  „Utilizatori”  sau  click  pe „+” corespunzător  şi  se  va deschide  

fereastra  conţinând  toţi  utilizatorii – selectaţi utilizatorul dorit şi apoi click  sau click dreapta 
mouse / Ştergere.  

Obs. „Butonul de ştergere al unui utilizator se va activa doar în momentul în care aţi selectat un 

utilizator”. 

 

 „modifice drepturile unuia sau mai multor utilizatori actuali” 
Dublu  click  stânga  mouse pe  „Utilizatori”  sau  click  pe  „+”  corespunzător  şi  se  va deschide  

fereastra conţinând toţi utilizatorii – dublu click stânga mouse pe utilizatorul dorit şi se va deschide 

fereastra conţinând informaţiile despre acesta (vezi secţiunea de definire a noilor utilizatori) – operaţi 

modificările dorite şi apoi „Validaţi”. 

 

 „modifice parola unui utilizator existent” 
 Analog modificării drepturilor utilizatorilor. 

 

 

OBS. În fereastra „Utilizatori” puteţi folosi comenzile standard „Copiere”/”Lipire”/”Ştergere” (meniul se 

activează prin click dreapta mouse pe utilizatorul de interes). În acest mod se pot defini uşor mai mulţi 

utilizatori cu drepturi identice, personalizând apoi doar „numele” şi „parola”. 
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„Modulul Utilizator”: 
 

Acces: „prin apăsarea butonului Login”:  
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Funcţiile programului active pentru dvs. sunt acelea la care Administratorul v-a permis 

accesul. 

 

„Redare”: 

 

 

 

 

 

Redare în timp real de pe altă staţie („Altă staţie în direct”): 

 

Se pot vizualiza în timp real imaginile culese de camere de pe alte staţii din reţea sau de pe staţia 

locală.  

 

Alegerea camerelor de interes se face din fereastra de Selectare (pe rând) cu dublu click pe butonul 

stânga al mouse-ului aflat pe camera dorită (pot fi selectate doar camerele active, programul prezentându-vă 

statutul fiecărei camere din reţea imdediat după accesarea comenzii „Altă staţie în direct”).  

 

Prin apăsarea butonului „Audio”, fereastra se expandează în dreapta pentru a vedea canalele audio 

disponibile. 

 

Dacă se aleg mai multe canale audio şi / sau video prin bifarea casuţelor din stânga fiecârui canal, 

atunci prin apăsarea butonului „Validare” se pot deschide simultan canalele bifate. 
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Pot fi vizualizate în direct: 

- maximum „4 camere”, dacă staţia de lucru pe care se face vizualizarea are camere ataşate; 
- maximum „16 camere”, dacă staţia de lucru pe care se face vizualizarea nu are camere 

ataşate – este „Staţie Client”. 
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Aveţi posibilitatea salvării imaginii curente (în formatul dorit – bmp, tiff, jpeg, png, pcx), imprimării acesteia pe 

imprimanta conectata sau creării unei baze de date locale cu imaginile achizitionate de pe camera de la 

distanţă (duplicat al bazei de date de pe maşina căreia îi aparţine camera).  

 

 

„Redare locală”:  

  

 

 

Se permite vizualizarea imaginilor „stocate pe discul local” (maximum 4 camere), „imagini culese de pe 

camerele conectate la staţia locală sau de pe camerele reţelei”. 

 Setarea vizualizării se face din fereastra de interogare a redării: 
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Camere conectate local: vor fi redate imaginile stocate pe HDD-ul local, înregistrate de pe camerele legate 

la staţia locală (utilizatorul trebuie să aibă aceste drepturi de redare). 

 

Obs. Dacă doriţi vizualizarea mai multor camere simultan, setaţi de la bun început (din fereastra de 

interogare) camerele de interes, ulterior nemaifiind permisă deschiderea înca unei ferestre de interogare a 

redării. 

 

 

 

 

Vor fi redate imaginile care îndeplinesc condiţiile: 

- sunt în intervalul de timp selectat (intervalul de timp afişat automat de program este 
intervalul setat de dvs. la „Redare-interval de timp implicit”); 

- sunt înregistrate de camerele alese; 
- corespund filtrului selectat (un tip de eveniment, toate tipurile de eveniment) 
-  

De asemenea, dacă sistemul are ataşate canale audio şi s-au făcut înregistrări audio, butonul „Canale 

audio” (situat în partea stângă – jos a dialogului) este activ şi se poate selecta un canal audio.  

 

Canalul audio va avea asignată o fereastră de redare cu aceleaşi controale ca una de video şi va avea ca 

out-put placa de sunet a calculatorului.  
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Un canal audio poate fi ataşat unui canal video (pentru a face redare sincronă sau pentru a înregistra AVI 

audio/video). În acest caz, o singură fereastră va fi afişată după validare. 

 

După validare se intra în modul „Redare”. Fiecare cameră va fi afişată într-o singură fereastră împreună cu 

„meniul de vizualizare” pentru camera respectivă: 

 

 - derulare înapoi, cadru cu cadru; 

  - redarea înregistrării, din momentul setat de dvs., invers cronologic (înapoi); 

 - stop; 

  - redarea înregistrării, din momentul setat de dvs., cronologic (înainte); 

 - derulare înainte, cadru cu cadru; 

 

Analog meniului prezentat la paragraful "Altă staţie în direct", puteţi salva sau imprima imaginea (doar pe 

stop-cadru) sau transforma în film .AVI imaginile redate (butonul „AVI” permite înregistrarea unei secvenţe 

de cadre video compatibilă cu Windows Media Player - pentru aceasta apăsaţi butonul AVI în momentul 

începerii şi terminării secvenţei dorite. La final va apărea un dialog pentru confirmarea/schimbarea numelui 

fişierului salvat). 
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Separat de meniul de vizualizare al fiecărei camere există şi un meniu "general" de vizualizare, care va 

comanda toate camerele deschise, permiţând astfel redarea sincronă a imaginilor de pe aceste camere. 

 

 

 

Comenzile de vizualizare sunt analog celor prezentate anterior. De asemenea puteti selecta: 

- aranjarea ferestrelor de vizualizare  (alăturate/suprapuse); 
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- sincronizarea redării  (apăsaţi butonul de sincronizare pâna apare scris “SINC”, setaţi din bara de timp 

momentul la care să se facă sincronizarea şi folosiţi comenzile de vizulizare din meniul general pentru 

redarea sincronă a imaginilor – imaginile de pe camere se vor aştepta unele pe altele pentru sincronizare); 

 

- viteza de redare   

- momentul de la care să se înceapă redarea  

- pentru acordul fin al momentului de la care să înceapă redarea, se poate folosi butonul . La apăsarea 

lui va apărea urmatorul dialog: 

 

 

 

 dacă se va selecta „Absolut”, atunci se va cere introdusă data exactă de la care să înceapă redarea; 

 dacă se selectează „Relativ”, atunci vor putea fi specificate un număr de secunde care vor fi 
deplasamentul faţă de poziţia curentă de la care va fi începută redarea; dacă valoarea este pozitivă, 
momentul de timp de la care va începe redarea va fi ulterior momentului curent, altfel va fi anterior. 
 

- în dreapta slider –ului de viteză se află un combo – box (pentru superspeed) care afişează valorile 

„Normal”, „1x”, „2x”, ... , „20x”. Valorile marcate cu „x” specifică din câte în câte frame-uri de referinţă se va 

face redarea. Astfel, o valoare de 2x, va reda frame-uri de referinţă din 2 în 2. 

 

Obs. Ferestrele de redare corespunzătoare camerelor pot fi închise fie independent, fie toate odată, folosind 

meniul general de redare. 

 

 

Camere conectate în reţea: Aplicaţia este capabilă să redea „imagini stocate pe staţia curentă de lucru 

(maximum 4 camere simultan) - imaginile putând parveni şi de la camere care nu sunt conecate la staţia 

locală” - (în cazul în care utilizatorul are acces la această facilitate). Imaginile redate sunt: 

- parvenite de pe camerele din reţea, exclusiv cele locale; 
- parvenite de pe camerele locale, dar înregistrate de altă staţie din reţea şi salvate apoi şi pe 

staţia locală. 
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-  
Alegerea camerelor se face din fereastra „Selecţie camere stocate staţia locală”.  

 

 

 

Vor fi redate imaginile care îndeplinesc condiţiile: 

- sunt în intervalul de timp selectat; 
- sunt înregistrate de camerele alese; 
- corespund filtrului selectat (un tip de eveniment, toate tipurile de eveniment) 

 

„Redarea imaginilor” : analog meniului prezentat la secţiunea „Camere conectate local”. 

 

 

 

„Redare generală”:  
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Aplicaţia este capabilă să redea „imagini stocate pe orice hard-disk din reţea (la care aveţi acces) - imaginile 

putând parveni de la orice cameră (maximum 4 camere simultan)” - în cazul în care utilizatorul are acces la 

această facilitate). Alegerea camerelor se face din fereastra „Selecţie camere stocate pe altă staţie”.  

 

Redarea imaginilor : analog meniului prezentat la secțiunea Redare 

 

 

„Modul de monitorizare”, exprimat prin butonul , permite gestionarea și supervizarea funcționării 

corecte a aplicației KScouter LPR.  
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„Ieşire”: 

 

 

 

Va permite oprirea (sau repornirea) aplicaţiei cu opţiunea selectată (cu sau fără oprirea staţiei) - în cazul în 

care aveţi acces la această comandă  . 
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Informaţiile  generale din fereastra principală: 
 

 

 

„Trafic”: monitorizeaza în timp real datele transmise / recepţionate în timp real de pe reţea şi HDD. 

 

„Pierdere semnal video”: semnalizează pierderea semnalului video pe camera aferentă - are loc schimbarea 

culorii în roşu intermitent a indicatorului cu numărul camerei care a detectat pierderea de semnal. 

 

„Erori de captură video”: semnalizează eroare de captură din placa de achiziţie – în sensul că funcţia de 

captură blochează frame-urile - are loc schimbarea culorii în albastru a indicatorului cu numărul camerei care 

a detectat pierderea de semnal. 

 

„Spaţiu pe disk”: monitorizarea gradului de ocupare al HDD-ului. Dacă este permisă rescrierea fişierelor din 

meniul „Setări generale”  este prezentată starea actuală alternând culorile de scriere/rescriere 

(roşu+albastru). În momentul ocupării HDD-ului la nivelul de alarmare setat, va apărea un avertisment. 

 

„Timpul”: ziua, data şi ora sistemului de lucru. 
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„Stop alertă pierdere de semnal video” – butonul   – opreşte alarma audio activată în 
cazul pierderii semnalului video pe un canal. 

„Stop alertă eroare captură video” – butonul   – opreşte alarma audio activată în cazul 
erorii de captură video pe un canal. 

 

„Control calitate video” sau butonul   

 

„Acces setări generale”   

 

„Istoric” - aplicaţia pune la dispoziţie maximum 7 fişiere de 1 MB fiecare, conţinând 
informaţii despre intervenţiile utilizatorului asupra sistemului, precum şi o parte din 
procesele interne proprii ale aplicaţiei necesare administratorului pentru procesul de 
mentenanţă şi supraveghere a acţiunilor utilizatorilor aplicaţiei. Informaţiile respectă 
cronologia evenimentelor monitorizate. La apăsarea butonului apare meniul: 

 

Conţinutul fişierelor este afişat într-o fereastră de vizualizare şi sunt active funcţiile 
caracteristice unui editor read-only: 
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Informaţiile depuse în aceste fişiere pot fi filtrate prin intermediului dialogului de mai jos 

(accesibil prin apăsarea butonului ) 
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Informaţiile despre filtrele încercuite cu culoarea albastră, fac obiectul unui manual de 
întreţinere şi au fost proiectate doar în scop de mentenanţă. 

„Salvare” - salvare bază de date: permite copierea fişierelor care satisfac anumite 
condiţii impuse de utilizator - comanda nu este activă pe staţiile care nu au placă de 
achiziţie (utilizatorul trebuie să beneficieze de acest drept). La apăsarea butonului vă 
este afişată fereastra:  
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Salvare pas cu pas: 

 se aleg camerele (grupul “Selectaţi camerele” – camerele care nu au înregistrări 
sunt inactive); 

 intervalul de timp (“De la”, “Până la”); 

 selectare evenimente (vor fi salvate toate fişierele care satisfac criteriile selectate 
din grupul “Cu evenimentele”, exceptând fişierele care satisfac criteriile selectate 
din grupul “Fără evenimentele” – Exemplu: dacă în grupul “Cu evenimentele” se 
alege „Detecţie de mişcare” şi în grupul “Fără evenimentele” se alege „Senzor”, 
atunci vor fi salvate fişierele care au detecţie de mişcare, dar nu au senzor); 

 alegerea destinaţiei unde se face salvarea – se poate alege orice director partajat 
în reţea. Folosiţi butonul <…> pentru a alege o destinaţie existentă. 

Recomandări:  

 nu salvaţi pe staţiile care au plăci de achiziţie video 

 nu salvaţi în acelaşi director datele de pe două staţii diferite 

 alegeţi numele directorului în care salvaţi astfel încât să puteţi identifica staţia 
de pe care vin fişierele şi data (anul+luna) la care au fost înregistrate 

 apăsaţi butonul “Căutare” pentru a afişa toate fişierele care satisfac criteriile setate 
de dvs. 



 

                                                                                  270 

 

 se poate renunţa la oricare dintre fişierele găsite prin selecţia lor din listă şi folosirea 
butonului „Ştergere”; 

 la final, apăsaţi butonul „Salvare”  pentru a începe procesul de copiere; 
În timpul copierii se va afişa progresul operaţiei şi acesta poate fi oprit prin apăsarea 
butonului „Stop”. Ultimul fişier copiat va fi cel anterior opririi procesului. 
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„Restaurare”  - restaurează pe maşina locală o bază de date salvată folosind 
comanda de salvare prezentată anterior (funcţia este disponibilă doar pe sistemele care 
nu au placă de achiziţie). 
FOARTE IMPORTANT: Funcţia de restaurare este valabilă doar pe aplicaţia client. 
 
Procesul este invers celui de „Salvare” descris în secţiunea de mai sus. 
 
Exemplu: să presupunem că la un moment dat s-au salvat date într-un director pe reţea 
şi dorim vizualizarea unor înregistrări salvate. Dacă aplicaţia nu rulează pe un sistem cu 
placă de achiziţie, atunci putem crea o bază de date locală, perfect compatibilă cu cea 
salvată la distanţă şi sunt active toate funcţiunile de redare. La apăsarea butonului de 
„Restaurare”, se va afişa următorul dialog: 

 

Restaurare pas cu pas: 

Prin copiere 

 se alege directorul din reţea, de unde se vor restaura datele; 

 se alege directorul destinaţie (unde se vor copia datele salvate în reţea) – se 
folosesc directoarele de tipul C:\DirectDBC, D:\DirectDBD etc. care au fost create 
la instalarea aplicaţiei client; această valoare este luată în consideraţie doar dacă 
valoarea « Mapare direct  bază de date » este setată pe FALSE; 

 se apasă butonul „Restaurare”. 

 

Ca efect, se va crea o bază de date locală, care este exact copia bazei de date salvate. 
În acest moment, sunt disponibile complet funcţiile de redare. 

 

Prin mapare directă 

 se alege directorul din reţea, de unde se vor restaura datele; 

 se apasă butonul „Restaurare”. 

 

Ca efect, se vor crea intrările unei baze de date locale, dar va avea datele stocate în 
reţea. În acest moment, sunt disponibile complet funcţiile de redare. Datorită faptului că 
datele sunt stocate în reţea, viteza de afişare va fi aproximativ egală cu cea a redării 
generale (datorită transportului imaginilor prin reţea). 
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Pentru a minimiza timpul de restaurare, este de preferat a se folosi varianta a doua (prin 
mapare directă).  

  
 

Cautări de evenimente 
 

Evenimentele tipice LPR se pot regasi prin intermediul butonului Redare locală: 

 

 

 

În fereastra ce va apărea, folosiți butonul „Căutare” pentru a gasi înregistrări care satisfac 

anumite criterii: 
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interval de timp - definește perioada de timp pentru care se dorește interogarea; 

camera - poate fi 1 sau 2 sau ambele; 

număr - poate fi număr recunoscut, sau număr modificat de utilizator (în cazul în care 

sistemul eșuează în recunoaștere), sau toate; căutarea după număr se poate face pe un 

șir de caractere exact sau parțial (în cazul parțial se va bifa „toate numerele care conțin 

numărul introdus”); 

tip eveniment - poate fi număr probabil, număr recunoscut, alt eveniment sau toate 

evenimentele; 

sortare - indică tipul de ordonare a rezultatelor, care poate fi după cameră sau după data. 

 

Cautarea va afișa câte 100 de rezultate pe pagina. 
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Navigarea se face cu ajutorul săgeților . Filmul evenimentului este prezentat în 

fereastra din dreapta sus, iar săgețile de navigare film sunt cele de la redare. De 

asemenea, se poate modifica numărul recunoscut, dacă recunoașterea n-a fost tocmai 

fidelă, prin intermediul funcției de „Modificare număr utilizator”, sau se poate trece 

evenimentul în secțiunea „Alte evenimente” cu ajutorul butonului „Mutare la AE”. 

 

Definiri de restricții: 
 

Restricțiile aplicate la recunoașterea sau nerecunoașterea unui număr, se pot accesa din 

meniul de Setări, în submeniul “Canale LPR”. 

 

Dialogul pentru definirea drepturilor de acces este: 
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Pentru a adăuga o nouă restricție, folosiți butonul , pentru a șterge o restricție  și 

doublu-click pentru a modifica una existentă. 

 

Dialogul de adăugare sau modificare a restricției, arată astfel: 
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unde: 

Tip acces - reprezintă tipul de acces; poate fi permanent, periodic sau taxabil; 

Numar - reprezintă lista de numere pentru care se aplică restricția; pentru „orice număr” se 

folosește * iar pentru număr nerecunoscut , ?. 

Actiuni - este o listă de acțiuni (scenariu) care se vor executa atunci când se va 

recunoaște numărul (și face parte din lista definită) sau când nu va recunoaște numărul 

(secvența corespunzătoare); scenariul este propriu pentru direcțiile „intrare” și/sau „ieșire” 

sau „fără direcție”. 

 

Dialogul de adaugare / modificare a unui numar de masina este afisat mai jos: 
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Aici se poate folosi caracterul “?” pentru alocarea de scenarii pentru numere 

nerecunoscute, sau caracterul “*” pentru alocarea de scenarii care implică orice numaă 

recunoscut. 
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Editarea scenariului se face prin intermediul următorului dialog: 

 

 

 

Opțiunile pentru scenariile definite sunt: 

- Ieșire digitală – armează o ieșire digitală pentru un număr setabil de 

secunde; 

- Mesaj – este afișat un mesaj; 

- Mesaj (Da, Nu) – este afișat un mesaj cu optiune Da / Nu;  

- Acțiune vidă – nu este facută nicio acțiune. 
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2. Introducere. 
KIntelliVision  este un echipament care analizeaza datele video, extragand informatii pe care 

le utilizeaza in diverse scopuri, de la notificari in timp real privind incalcarile de perimetru, 

pana la, masurarea densitatii traficului in pasaje, declansarea alarmelor in cazul vehiculelor 

parcate ilegal, detectarea bagajelor abandonate/suspecte sau a obiectelor sustrase din cadru. 
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2.1.Definirea generica a functiilor de analiza ale 

produsului KIntelliVision: 
 

2.1.1. Detectie de miscare – directionala (traversare linie – Trip Wire) 

 Genereaza o alarma atunci cand o persoana, un obiect sau vehicul se muta intr-o directie 

specifica. 

Exemple tipice pentru aceasta functie: 

- Poarta aeroport: intr-un terminal, camerele video urmaresc imbarcarea pasagerilor intr-un 

avion. In cazul in care o persoana se deplaseaza in directia opusa celorlalti calatori, se 

declanseaza alarma. 

- Fluxul traficului: Operatorul urmareste fluxul traficului intr-un tunel. In cazul in care o 

masina intra in tunel, folosind intrarea gresita, se declanseaza o alarma care-l alerteaza pe 

operator sa activeze semnalele de trafic pentru a opri intregul trafic in tunel. 

- Usi de acces: O camera supravegheaza o usa de iesire. Daca o persoana incearca sa intre pe 

aceasta usa, este declansata alarma.  

 

2.1.2. Detectie de miscare – miscare intr-o zona (zona sterila – 

Sterile Zone; vagabondaj - Loitering) 

 Detecteaza si urmareste obiectele/persoanele/vehiculele care intra in cadru, declansand 

alarma cand obiectele/persoanele/vehiculele intra in zona definita de utilizator.  

Obiectele/persoanele/vehiculele sunt monitorizate pana cand parasesc cadrul. Miscarea 

obiectelor/persoanelor/vehiculelor este evidentiata de o caseta colorata specifica. Acest 

modul este dezvoltat sa functioneze in interior si in exterior pentru a urmari anumite 

obiecte/persoane/vehicule de interes, aflate in miscare in zone lipsite de aglomeratie (FOV - 

uncrowded fields of view). Modulul se familiarizeaza cu imaginea de fundal si se adapteaza 

la schimbarea conditiilor meteo: zapada, ceata, vant, ploaie, nori, soare puternic. 

2.1.3. Disparitii ale obiectelor 
 Declanseaza o alarma in cazul in care un obiect este indepartat dintr-o zona definita de 

utilizator. Acest modul este ideal pentru clientii care vor sa detecteze indepartarea unor 

obiecte de mare valoare dintr-o anumita zona, cum ar fi un tablou de pe un perete sau o 

statuie de pe un piedestal. 

2.1.4. Obiecte abandonate 
 Detecteaza obiectele plasate in interiorul unei zone predefinite si declanseaza o alarma in 

cazul in care obiectul ramane in zona specificata prea mult timp. 
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2.1.5. Oprire/stationare vehicule 
 Detecteaza vehiculele oprite/stationate intr-o zona interzisa. In momentul in care camera 

video inregistreaza un autovehicul stationat/oprit neregulamentar, alarmeaza operatorul. 

Acest modul se adreseaza administratiilor locale, autoritatilor teritoriale si unitatilor de 

politie. 

2.1.6. Traversare linie (Trip Wire) 
 Detecteaza persoanele/vehiculele ce depasesc o linie perimetrala ce se afla in zona delimitata 

de catre operator. In momentul in care aceasta linie este traversata, se declanseaza o alarma 

care-l atentioneaza pe operator. Modulul este utilizat cu succes in zonele cu acces critic, 

cum ar fi granitele, dar si in sfera autovehiculelor – depasire neregulamentara pe linia 

continua. 

2.1.7. Numarare persoane (People Counter) 
 Dispozitiv folosit pentru a masura numarul si directia persoanelor care traverseaza un anumit 

punct de interes, intr-o perioada de timp determinata. Modulul este adesea folosit la intrarea 

in cladiri, pentru a inregistra si monitoriza numarul total al vizitatorilor. 

 In retail, numararea persoanelor este adoptata ca o metoda ingenioasa de strangere de date. 

Utilizarea sistemelor de contorizare a persoanelor in mediul de vanzare cu amanuntul, este 

necesara pentru a calcula rata de conversie, respectiv procentul de vizitatori. Aceasta metoda 

reprezinta indicatorul cheie al performantei magazinului si este cu mult superioara 

metodelor traditionale care iau in calcul doar datele provenite din vanzari. Luate impreuna, 

traficul si datele de conversie, vor indica exact cum s-a ajuns la acel procent de vanzari. 

 Deoarece necesarul de personal este de foarte multe ori legat direct de densitatea traficului de 

vizitatori, numararea precisa a vizitatorilor este esentiala in procesul de optimizare al 

schimburilor de personal. Servicii ca intretinerea si curatenia, se efectuaza, de obicei, atunci 

cand traficul este scazut, sau, ocazional se afla la un anumit nivel, stabilit de conducere. 

 Pentru mai multe locatii, cum ar fi barurile sau fabricile, este esential sa se stie cati oameni 

sunt in interiorul cladirii, la un moment dat, astfel ca, in caz de evacuare din cauza unui 

incediu, vor putea fi contabilizati. 

 Numeroase organizatii publice utilizeaza acest modul ca mijloc de proba pentru efectuarea 

cererilor pentru finantare. Pentru muzee, biblioteci, etc., in cazul in care 

biletele/abonamentele nu sunt vandute, numararea este efectuata automat sau de catre 

personalul care pastreaza un istoric al clientilor care folosesc diferite servicii. 

 Multi profesionisti de marketing comercial se bazeaza pe masurarea numarului de vizitatori. 

Exista tendinta de a se include statistica vizitatorilor pentru a se masura eficienta stiintifica a 

metricilor de marketing, cum ar fi CPM si SSF, care devin indicatori cheie ai performantei 

masurilor adoptate. 
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 De foarte multe ori, proprietarii mall-urilor stabilesc chiria in functie de numarul total al 

vizitatorilor, sau in functie de numarul de vizitatori al fiecarui magazin din interiorul mall-

ului. 

3. Interfata produsului KIntelliVision 
Vom presupune ca utilizatorul programului KIntelliVision este familiarizat cu principalele comenzi Windows. 

In momentul pornirii aplicatiei se intra in fereastra principala, care contine o suprafata de vizualizare a 
camerelor monitorizate (de la 1 la maxim 12), modurile de vizualizare fiind: 1, 4, 9, 1+3, 1+6, 1+9 si 12. 
Principalele facilitati sunt: redare in direct, redare eveniment prin snapshot, categorie eveniment (event 
list), statut eveniment, schimbare parola utilizator, salvare, stop alerta, emap, istoric (cautare), canal video, 
setari globale. 

 
Sunt valabile sapte moduri prestabilite de vizualizare a camerelor: 

1 – o singura camera ; 

4 – patru camere ; 

9 – noua camere ; 

1+3 - Patru camere formand un grup , una dintre acestea, selectabila, ocupand aria 

principala, celelalte fiind dispuse pe o  latura a acesteia; 
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1+6 – Sapte camere formand un grup , una dintre acestea, selectabila, ocupand aria 

principala, celelalte fiind distribuite vertical si orizontal. 

1+9 – Zece camere formand un grup , una dintre acestea, selectabila, ocupand aria 

principala, celelalte fiind distribuite vertical si orizontal. 

12 – Doisprezece camere, dispuse pe intreaga arie de vizualizare. 

 

Obs. Grupurile sunt strict alcatuite conform diagramei prezentate. 

Din orice mod de vizualizare, click stanga mouse pe butonul de inchidere al ferestrei , va 

inchide fereastra respective. Modul de vizualizare ramane neschimbat. 

4. MENIU 

4.1.Login / logout 
 

Conform Manualului de Instalare – dupa instalarea kit-ului KIntelliVision, va aparea icon-ul 

urmator: 

 ce se activeaza prin dublu click stanga mouse. 

In procesul de instalare veti primi un USER si o PAROLA predefinite (Userul este Admin, iar 

parola este #Admin). 

Evolutia evenimentului definit de catre operator, se regaseste in Snapshot. Toate evenimentele, indiferent 

de modulul ales (PERSOANE, VEHICULE), se vor regasi in Snapshot. Prin click stanga mouse pe evenimentul 

dorit, va aparea in prim-plan imaginea de interes. 
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Snapshot-ul poate fi vizualizat in doua moduri: Live, respectiv Search – aceste moduri sunt activate printr-

un singur click pe butonul stanga al mouse-ului, pozitionat pe modul de vizualizare dorit. Astfel pot fi 

urmarite evenimentele in timp real, sau pot fi cautate in baza de date. 
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 Putem vizualiza evolutia evenimentelor de pe diferite camere, conform setarilor operate de catre 

Administrator/Utilizatori inainte si inapoi, folosind sagetile  si se va inchide imaginea din butonul 

. 

Dialogul Snapshot poate fi inchis din butonul sau de inchidere , poate fi inghetat din butonul Auto hide 

in pozitie orizontala si poate fi ascuns, daca este in pozitie verticala ; poate fi readus in partea stanga a 

interfetei (daca nu este mutat din pozitia initiala – vezi urmatorul paragraf) prin click stanga mouse pe bara 

galbena – in acelasi mod se procedeaza si daca i se schimba pozitia. 
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Snapshot-ul poate fi mutat oriunde pe interfata produsului, prin simplul drag&drop, in functie de 

preferintele utilizatorurui, urmarind cursorul si sagetile acestuia pentru directionare. 

 
Se revine la pozitia initiala prin dublu click stanga mouse pe casuta snapshot-ului.  

Obs. Acest feature este valabil pentru Snapshot, StreamSource, SearchPane, EventList. 

 

 

 

 

4.2.Evenimente 
Evenimentele se regasesc in dialogul EventList din partea inferioara a interfetei. Sunt listate 

in ordine crescatoare. In lista pot fi urmarite: Numarul evenimentului, Canalul video – 

care a inregistrat evenimentul, Stampa Timp – momentul declansarii evenimentului, 

Amplasare, Zona, Statut. 

 

 

Criterii de cautare ale evenimentelor, conform 

dialogurilor – se bifeaza criteriul dorit de catre operator, 

prin click stanga mouse in cadrul panoului de cautare 

(Search Pane). 
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Roll up/down – pentru a derula dialogul 

SearchPanel, pozitionati mouse-ul pe bara de meniu 

superioara sau inferioara. Dialogul se va misca in 

pozitie superioara, daca pozitionati mouse-ul pe bara 

de meniu, in pozitie superioara si se va misca in 

pozitie inferiora, daca pozitionti mouse-ul pe bara din 

partea inferioara a dialogului. 

 

 

Canal Video – contine sursa evenimentului; pot fi 

bifate modurile dorite. Fiecare eveniment va fi 

finalizat prin apasarea butonului Finalizare.  

 

 

 

 

 

Categorie Eveniment – utilizatorul bifeaza categoria 

dorita din lista in functie de algoritmii setati pentru 

care utilizatorul a primit licenta. 
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Interval Orar – utilizatorul selecteaza ziua, luna, anul, ora, minutul, secunda pentru a cauta 

declansarea unui eveniment; deasemenea poate cauta direct in evenimentele Recente, bifand 

aceasta optiune prin click stanga mouse. Ora, minutul, dar si durata totala de cautare, pot fi 

selectate prin pozitionarea limbii pe corpul ceasului. Pozitionati mouse-ul pe limba ceasului si 

mutati-o in dreptul minutelor dorite. Veti observa ca intervalul se modifica in functie de pozitia 

limbii. Dati un click stanga mouse cand ati selectat intervalul dorit. In partea de jos a ceasului, 

puteti schimba intervalul PM, respectiv AM prin click stanga mouse pe semnul PM/AM; orele, 

minutele, secundele pot fi crescute/descrescute prin click stanga mouse pe cele doua patratele 

suprapuse din coltul dreapta-jos – patratelul de sus corespunde adaugarii de ore, minute, 

secunde, cel de jos corespunde scaderii de ore, minute, secunde.                

               

 

 

Statut Eveniment – utilizatorul bifeaza prin click 

stanga mouse, statutul dorit pentru eveniment: 

Adevarat, Fals, Verificare in curs, Nedefinit. 

 

Dupa ce utilizatorul a bifat criteriile de cautare pentru evenimentul dorit, finalizeaza cautarea 

prin click stanga mouse pe butonul Finalizare. 

Toate dialogurile pot fi restranse din sagetile din dreapta sus, ce corespund fiecarui eveniment 

in parte. Dialogul poate fi pozitionat oriunde, pe interfata produsului, prin simplul drag&drop. 

4.3.Playback 
Produsul KIntelliVision permite vizualizarea evenimentelor atat live, cat si playback. Functia 

Live este disponibila pentru toate modulele aplicatiei. Functia Playback este disponibila pe 

toate modulele, indiferent de setarile efectuate de catre utilizator, cu exceptia modulului 

People Counter. Acest modul este astfel configurat, incat permite setarea dimensiunilor 

obiectelor/persoanelor care traverseaza prin zona delimitata ca zona de interes, totul 
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desfasurandu-se real-live. Nefiind nevoie de functia de playback, acest modul nu detine nici 

Snapshot. 

Funtia Playback poate fi configurata din dialogul EventList, in functie de Numarul 

evenimentului, Stampa Timp, Tipul Evenimentului, etc.. Cu mouse-ul pozitionat pe 

evenimentul dorit, se apasa dublu click pe butonul stanga al acestuia. 

 

Pentru o intelegere facila a functiei de Playback, vom exemplifica, astfel: In partea dreapta a 

interfetei, Utilizatorul care este logat, bifeaza o camera de interes (in dialogul Canal Video 

va apasa click stanga mouse pe butonul + din dreptul Dvr/Nvr si bifeaza o camera), in 

CategorieEveniment bifeaza evenimentul dorit (vom bifa Traversare Linie), in intervalul 

orar vom bifa Recente si vom alege 8 ore prin click stanga mouse, iar in Statut Eveniment 

vom bifa Adevarat, tot prin click stanga mouse. Urmeaza un click stanga mouse pe butonul 

Finalizare. In acest moment, dialogul EventList este trecut automat in Search si afiseaza 

toate evenimentele care intrunesc setarile bifate mai sus. Prin dublu click stanga mouse pe 

orice eveniment din aceasta lista, va trece modul de vizualizare o camera si va afisa fereastra 

ce contine inregistrarea video aferenta evenimentului respectiv. Din fereastra de snapshot 

utilizatorul poate selecta vizualizare live a camerei, sau vizulalizare inregistrarii aferente 

evenimentului care a declansata alarma (playback-ul poate fi vizualiza si prin apasarea dublu 

click stanga mouse pe un eveniment din Event List). Daca se pozitioneaza cursorul pe 

imaginea respectiva, va aparea o bara de playback, care permite utillizatorului sa vizualizeze 

evenimentul. Vezi figura de mai jos: 
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4.4. Search (Cautare)  

Apasati click stanga mouse pe acest buton si se va deschide dialogul de mai jos. Vezi 

Evenimente-3.3. Cautarea este posibila dupa: Canal Video, Stampa Timp, Tip 

Eveniment, Amplasare, Zona, Statut, Actiune. 

 

 

 

 

 

4.5.  Settings (Setari)  
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Apasati click stanga mouse pe acest buton si se va deschide dialogul de mai jos. In acest 

dialog pot fi vizualizate datele generale ale aplicatiei. Selectati proprietatea dorita si dati click 

pe butonul Commit. Daca ati gresit primul pas, dati click pe butonul Ignore si repetati pasii. 

 

Acest dialog este impartit in trei parti, astfel: 

a) Video Store – stocheaza datele video. Puteti salva datele prin click stnga mouse in dreapta 

coloanei Location, de unde veti seta folderul in care doriti sa salvati datele. File Size este 

marimea fisierului video salvat. Puteti seta marimea intre 2 si 8 GB, ca in cazul anterior. 

 
 

b) Data Store – contine butonul Location in care este salvata baza de date pentru EventList si 

Snapshot. Pentru setari vezi a). 

c) Misc – contine doua fisiere in partitia F. Temporary Directory reprezinta o zona temporara pe 

HDD, iar Swap Space este memoria virtuala utilizata pe HDD, ce stimuleaza memoria 

principala aditionala. Pentru setari vezi a). 

 

 

4.5.1. Settings – Source 
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Acest dialog va afiseaza sursele imaginilor preluate, care pot fi: capturate de pe statiile 

Dvr/Nvr de la diferite camere instalate in teren (camera de interes se alege prin click stanga 

mouse), pot fi afisate sub forma de filme, sau pot fi vizualizate prin intermediul camerelor IP. 

Daca exista placa de captura pe unitatea pe care ruleaza programul KIntelliVision, poate fi 

selectat canalul pe care sa se faca, captura, prin click stanga mouse pe butonul Capture. Din 

coloana din stanga se selecteaza serverul de video analytics pentru care se doreste adaugarea 

sursei video, sau camera de interes, prin click stanga mouse (datele despre camera si imagine, 

vor fi afisate in partea dreapta a ferestrei);  +, - va ajuta sa adaugati sau sa stergeti o 

camera. 

Pentru fiecare element in parte Capture, Dvr/Nvr Channel, File, Ip Camera se deschide un 

dialog ce va fi completat de catre utilizator. 
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Pentru orice element care va fi adaugat, se va apasa pe butonul Add. Cand am definitivat 

setarile, se apasa o data pe butonul stanga al mouse-ului, pozitionat deasupra butonului 

Commit. 

4.5.1.1.  Preluare sursa video de pe un DVR  
 

Click stanga mouse pe serverul de video analytics, click pe butonu +, apoi click stanga pe 

Dvr/Nvr Channel. In fereastra deschisa, utilizatorul va completa toate campurile. Pentru 

finalizare, se apasa butonul Add si apoi butonul Commit.  

 

 

 

 

4.5.1.2.  Preluare sursa video de la un fisier 
 

Click stanga mouse pe serverul de video analytics, click pe butonu +, apoi click stanga pe File. 

In fereastra deschisa, utilizatorul va completa toate campurile. Pentru finalizare, se apasa 

butonul Add si apoi butonul Commit. 



 

                                                                                  296 

 

 

OBS: Cand se adauga calea catrea fisierul video, se tine cont si de extensia fisierului video 

(Ex: daca fiserul se afla pe partitia D:\, in folderul Filme si se numeste film.avi acesta va fi 

adaugat in campul URI astfel: D:\Filme\film.avi). 

4.5.1.3.  Preluare sursa video de la o camera IP 
 

Click stanga mouse pe serverul de video analytics, click pe butonu +, apoi click stanga pe IP 

Camera. In fereastra deschisa, utilizatorul va completa toate campurile. Pentru finalizare, se 

apasa butonul Add si apoi butonul Commit. 

 

Descrierea campurilor de mai sus este urmatoarea: 
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9. Address  adresa IP a camerei; 

10. Port  portul TCP/IP de comunicatie cu camera; 

11. Username  username-ul camerei IP; 

12. Password  parola camerei IP; 

13. Provider  producatorul camerei IP (poate fi Sony, Hikvision, sau pentru camerele mai noi, 

protocolul Onvif 2x); 

14. Video stream  streamul video al camerei; 

15. Name  numele camerei care va aparea in interfata KIntellivision; 

16. Use device analytics  unele camere au implementate algoritm propriu de analiza video; 

aceasta optiune permite sau nu alarmele primite de la algoritmul propriu de analiza video al 

camerei IP. 

 

4.5.2. Settings – Analytics 
 

Acest modul permite definirea algoritmilor de analiza video, pe fiecare canal in parte, in functie 

de un interval orar stabilit de catre utilizator. Pentru definirea algoritmilor, vezi capitolul 4. 

MODULE. 

 

 

 

4.5.3. Settings – Recording  
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Click stanga mouse pe acest buton va deschide dialogul din imaginea de mai sus. Dupa ce ati 

definit ceea ce doriti sa faca aplicatia conform modulelor principale (de exemplu Sterile Zone 

in cadrul modulului Persoane), selectati sursa de interes (de exemplu Camera1), apoi 

definiti proprietatile, valorile si optiunile de codec, prin click stanga mouse pe fiecare in parte. 

Cand ati terminat de bifat setarile dorite, apasati Commit. Daca ati gresit unul dintre pasi, 

apasati Ignore si reluati pasii. 

4.5.4. Settings – Account 
 

Administratorul programului poate modifica parola, dar poate defini si alti Utilizatori. Procedeul 

de schimbare al acestor elemente este urmatorul: 

Click stanga mouse pe Settings ; click stanga mouse pe Account si va aparea lista de useri 

predefiniti. Din aceasta lista pot fi alese numele de utilizatori, pot fi adaugate unele noi, pot fi 

sterse si editate.  

 

Pentru a adauga un utilizator nou, administratorul selecteaza Add Account, si completeaza 

campurile cu informatii despre utilizator. Pentru a defini diferite drepturi pentru utilizatorul 

respectiv, se apasa click stanga mouse pe butonul Edit Access. Se va deschide o noua 

fereastra cu drepturi de access predefinte. Utilizatorul selecteaza din lista drepturile de acces 

dorite se apasa click stanga mouse pe butonul  si apoi pe butonul OK.  

OBS: Pentru a selecta mai multe drepturi de utilizatori, se tine apasata tasta CTRL si se va 

apasa click stanga mouse pe fiecare drept in parte.  

Butonul login: . Click stanga mouse pe el va deschide dialogul de logare, urmeaza logarea 

utilizatorului cu user name-ul si parola alese, sau cu cele predefinite (Admin, respectiv 

#Admin). Dupa logare, butonul va fi inchis . 
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4.5.5. Settings – HW Sensor 
 

In acest modul, ultilizatorul poate adauga senzori, pentru a obtine semnale (contacte de releu) 

de la diferite echipamente din teren, prin intermediul unui dispozitiv de tip DIO, cu scopul de 

activa diferite scenarii de functionare ale algoritmilor. 

Pentru a adauga un sensor, se intra in meniul Settings, click stanga  mouse pe tabul HW 

Sensor. Utilizatorul va defini un nume pentru dispozitivul DIO, un id (in cazul in care exista 

mai multe dispzitive DIO), adresa IP a dispozitivului DIO, portul de comunicatie TCP/IP, si 

numele de utilizator si parola de conectare la acesta. 

 



 

                                                                                  300 

 

In pasul urmator se va defini starea fiecarui sensor de pe dispozitivul de tip DIO (acestea pot fi 

de tip NO sau NC). Pentru fiecare sensor in parte, utilizatorul poate defini ca fiind senzor de 

intrare (ex poate fi setat sa activeze un algoritm de pe o camera in momentul in care este 

activat), sau senzor de iesire (poate fi setat sa dezactiveze un algoritm de pe o camera, in 

momentul in care este activat). 
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In urmatorul paragraf este descrisa asocierea fiecarui senzor cu camere video. Dupa ce s-a 

definit starea senzorului (NO sau NC) si modul acestuia de functionarea (Entry sau Exit), 

utilizatorul poate asocia sensorii cu camerele video. Pasii sunt descrisi in imaginea de mai jos. 

 

Obs: Un senzor poate fi asociat mai multor camere, deasemenea mai multe camere pot fi 

asociate unui singur senzor. 

4.6.Emap  
 

Acest modul permite utilizatorului sa incarce o harta sau o poza in interfata grafica, pe care 

poate defini puncte de interes, unde se afla pozitionate diferitele camere din teren (pe care 

ruleaza algoritmi de analiza video). Fiecare punct setat pe harta isi va schimba culoarea in 

rosu, in momentul in care un algoritm setat pe camera respectiva, afisaza o alarma. 

Pentru setare, se apasa butonul , in interfata grafica, se va afisa modul de vizualizare cu 

o camera. Se apasa click dreapta pe suprafata respectiva, iar operatorul va putea incarca 

poza/harta dorita. Se va selecta calea catre fisierul in care se gaseste harta/poza si o va 

selecta pe cea de interes. 

Dupa ce s-a incarcat imaginea/harta dorita, se apasa click dreapta mouse, se selecteaza Lock, 

si se va confirma mesajul de salvare suprafata de lucru. 
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Obs: Pentru a incarca o harta/poza este necesar ca suprafata de lucru sa nu fie blocata. Se 

apasa click dreapta pe suprafata de lucru, apoi click stanga pe butonul Unlock. Dupa aceea se 

poate incarca poza/harta dorita. 

Pentru a adauga un punct de interes, se selecteaza camera dorita din panoul Stream Source, 

si prin drag-drop se pozitioneaza pe harta, in pozitia dorita. 

Click dreapta mouse pe punctul de interes, se va deschide un meniu de unde utilizatorul are 

posibilitatea de a sterge punctul setat, sau a deschide imaginea live de la camera respectiva. 

4.7.Help 

Click stanga mouse pe acest buton ,va deschide meniul de Help, care va va 

directiona pe documentatia care va va raspunde la intrebarile dumneavoastra.  
 

5. MODULE 

5.1.Modulul PERSOANE 

5.1.1. Zona sterila (sterile zone) 
 

Acest modul detecteaza si urmareste persoanele care intra in zona de Securitate definita de catre 

utilizator, declansand alarma cand persoanele intra/ies in/din aceasta zona.  

Persoanele sunt monitorizate pana cand parasesc zona de interes. Miscarea persoanelor este 

evidentiata de o caseta colorata, specifica. Acest modul este dezvoltat sa functioneze in interior si in 

exterior. In exterior, modulul se familiarizeaza cu imaginea de fundal si se adapteaza la schimbarea 

conditiilor meteo: zapada, ceata, vant, ploaie, nori, soare puternic. 

 Click mouse stanga pe butonul Settings  , in tabul Analytics, selectati susrsa video pe care 

doriti setarea algoritmului (camera DVR, camera IP, fisier video). Dupa selectarea sursei video, in 

partea dreapta utilizatorul poate seta un program de functionare al algoritmului. Acesta poate fi 

continuu, sau in anumite zile ale saptamanii, la anumite ore. Se introduce un nume generic pentru 

programul de functionare si se bifeaza optiunea dorita pentru timpul de functionare al algoritmului. 

Daca se doreste o functionare non-stop a algoritmului, se bifeaza optiunea Continuum. In caz 

contrar, se bifeaza zilele saptamanii dorite si se selecteaza intervalul orar de functionare. Dupa 

setarea acestora, se apasa click pe butonul . In campul Schedule va aparea numele programului 

de functionare setat. Se selecteaza si apoi se apasa click stanga pe butonul next 
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Dupa apasarea butonului Next se va deschide o noua fereastra, unde, utilizatorul va selecta 

categoria People, algoritmul Sterile Zone, iar apoi click stanga mouse pe butonul New.   

 

 
 

In noua fereastra deschisa, utilizatorul va seta sensibiliatatea algoritmului, apoi va desena zona de 

interes. 

Pe stream-ul video va aparea o linie orizontala, ce permite setarea sensibilitatii algoritmului.. Se 

pozitioneaza cursorul deasupra liniei si apoi tinand click stanga apasat, se muta linia sus sau jos. 

Setarea sensibilitatii se face dand click stanga pe Perspective, apoi din campul Coefficient se 

selecteaza valoarea dorita. O valoare mica, inseamna un algoritm foarte sensibil (valoarea 

recomandata pentru sensibilitate este 50).  
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Obs. Valoarea sensibilitatii este valabila doar pentru portiunea din partea inferioara a liniei 

definite mai sus. Daca situatia cere setarea de sensibilitati diferite, utilizatorul are optiunea de a 

adauga o alta perspectiva prin apasarea butonului . 

 

 Desenarea zonei se va face tinand click stanga mouse apasat pe unul din cele 4 puncte ale zonei si 

glisand mouse-ul pentru desenarea conturului dorit.  

 

Obs: pentru un contur mai precis, operatorul mai poate adauga puncte suplimentare PE zona 

predefinita. Se apasa butonul  si apoi se apasa click stanga mouse o linia zonei unde se doreste 

adaugarea punctului. Pentru a elimina un punct adaugat anterior se apasa butonul  si apoi click 

stanga mouse pe punctul care de doreste a fi sters. 

 

 
 

Dupa setarea sensibilitatii algoritmului si desenarea zonei de interes, se apasa butonul Next. Se va 

deschide o noua fereastra de setari, unde operatorul va seta noi informatii despre algoritm: 

 

- Scenario  poate fi True sau False activeaza sau dezactiveaza algoritmul 

- Backend Provider  se seteaza valoare SVA; 

- Frame rate  numarul de cadre pe secunda pe care algoritmul face detectie, pot fi 5 sa 12. 

Dupa completarea celor 3 campuri, se apasa butonul Finalize care ne trimite la fereastra 

initiala de setari, apoi butonul Commit. 

Apasarea butonului Commit inchide fereastra de setari. Daca se doreste renuntarea la selectia 

facuta, se apasa butonul Ignore. Daca s-a omis un pas, sau se doreste definirea unei alte 

zone, se poate reveni la pasii anteriori, prin apasarea butonului Back. 
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Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

 

 

 

 

5.1.2. Traversare Linie (trip wire) 
 Genereaza o alarma atunci cand o persoana se misca intr-o directie specifica (de la dreapta 

spre stanga, de la stanga spre dreapta, de sus in jos, de jos in sus), traversand o linie stabilita 

de catre utilizator. 

Exemple tipice pentru aceasta functie: 

- Poarta aeroport: Intr-un terminal, camerele video urmaresc imbarcarea pasagerilor intr-un 

avion. In cazul in care o persoana se deplaseaza in directia opusa celorlalti calatori, se 

declanseaza alarma. 

- Usi de acces: O camera supravegheaza o usa de iesire. Daca o persoana incearca sa intre pe 

aceasta usa, este declansata alarma.  

- Granite: Utilizatorul traseaza o linie langa perimetrul care delimiteaza zona granitei, fiind 

alarmat daca o persoana incearca sa depaseasca linia de interes. 



 

                                                                                  306 

 

Acest modul este dezvoltat sa functioneze in interior si in exterior. In exterior, modulul se 

familiarizeaza cu imaginea de fundal si se adapteaza la schimbarea conditiilor meteo: zapada, ceata, 

vant, ploaie, nori, soare puternic. 

Click stanga mouse pe butonul Settings  , deschizandu-se dialogul specific. Sunt urmati pasii 

prezentati la punctul 4.1.1. Dupa definirea programului de functionare (Schedule), se selecteaza 

modulul People, apoi se selecteaza Trip Wire.  

 

 
Dupa selectarea algoritmului se apasa butonul New. In noua fereastra deschisa, operatorul va 

selecta valoarea perspectivei (vezi punctul 4.1.1.). Pentru a elimina alarmele nedorite, 

utilizatorul are optiunea de a seta dimensiuni aproximative ale obiectului/persoanei pentru 

care se doreste alarmarea in cazul in care persoana respectiva traverseaza linia. Se apasa 

butonul Object gauge, vor aparea doua patratele care reprezinta dimensiunile minime, 

respectiv maxime ale obiectului/persoanei. Setarea dimensiunilor se face prin apasarea click 

stanga mouse pe un un punct al fiecarui patrat si se misca mouse-ul astfel incat dimensiunile 

celor doua patrate sa reprezinte dimensiunile aproximative ale obiectului/persoanei. Patratul 

interior reprezinta dimensiunea minima aproximativa a obiectului/persoanei, iar patratul 

exterior reprezinta dimensiunea maxima aproximativa a obiectului/persoanei. 

Obs: la setarea dimensiunilor de gabarit se recomanda sa se tina cont si de adancimea 

campului de vizualiare al camerei. La distanta mai mare de camera, obiectul/persoana sunt 

mai mici, drept urmare patratul interior se seteaza tinand cont de dimensiunile acestuia. In 

apropierea camerei, obiectul/persoana este mai mare, iar patratul exterior se seteaza comform 

dimensiunilor obiectului/persoanei din apropierea camerei. 

Urmeaza desenarea liniei. Se pozitioneaza cursorul pe unul din capetele liniei si se traseaza 

linia la dimensiunea dorita. Daca se lasa setarile implicite, linia alarmeaza la orice trecere. 

Pentru a seta directia de alarmare a liniei (sus, jos, stanga, dreapta) se apasa click stanga 

mouse pe Direction si se selecteaza directia dorita. 
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Dupa finalizarea setarilor, se apasa butonul Next. Se va deschide un nou dialog de setari, 

acelasi cu cel de la pasul 4.1.1. Se vor face aceleasi setari descrise in capitolul 4.1.1. 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

 

 

 

5.1.3. Zona sterila cu prealarma (Prealarm Sterile Zone) 
 

Setarea si modul de functionare sunt identice cu zona sterila descrisa in capitolul 4.1.1. cu 

mentiunea, ca zona de alarmare este precedata de o zona de prealarma. Alarmarea 

obiectului/persoanei se face in momentul in care acesta trece din zona de prealarma (definita 

cu rosu), in zona de alarma (definita cu verde). Daca obiectul/persoana trece in sens invers 

(zona alarmata spre zona cu prealarma), aceasta nu va fi considerata alarma. 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 
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5.1.4. Vagabondaj (loitering) 
 Detecteaza si urmareste persoanele care intra si stationeaza in intreaga zona supravegheata 

video, 

 Persoanele sunt monitorizate pana cand parasesc cadrul. Miscarea persoanelor este 

evidentiata de o caseta colorata, specifica. Acest modul este dezvoltat sa functioneze in 

interior si in exterior pentru a urmari anumite persoane aflate in miscare in zone lipsite de 

aglomeratie (FOV - uncrowded fields of view). Modulul se familiarizeaza cu imaginea de 

fundal si se adapteaza la schimbarea conditiilor meteo: zapada, ceata, vant, ploaie, nori, 

soare puternic. 

Click mouse stanga pe butonul Settings  , deschide dialogul specific. Sunt urmati pasii 

prezentati la punctul 4.1.1, cu mentiunile ca regula este reprezentata de prescurtarile LT. Acest 

dialog nu presupune trasarea unei zone specifice, evenimentele desfasurandu-se pe intreaga 

suprafata cuprinsa de camera de supraveghere. 

In ultima fereastra de dialog, utilizatorul poate seta timpul de alarmare cuprins in 30 secunde si 100 

secunde. Restul setarilor, raman aceleasi cu cele descrise la punctul 4.1.1. Se apasa butonul 

Finalize care inchide fereastra si revine la dialogul de setari initiale. Apasarea butonului Commit, 

are ca efect activarea algoritmului si inchiderea ferestrei de setari. 

 

 
Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

 

5.1.5. Obiecte abandonate (Abandoned baggage) 
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Acest modul permite detectia automata a bagajelor/obiectelor lasate nesupravegheate, dupa 

un timp stabilit de catre utilizator. 

Setarea programului de functionare al algoritmului, se face comform pasilor descrisi la punctul 

4.1.1. Dupa setarea schedule, se selecteaza modulul People click pe icoana Abandoned 

Baggage, apoi click pe butonul New. Se va deschide o noua fereastra ce contine stream-ul de 

vizualizare video, unde utilizatorul va selecta zona de interes si dimensiunile de gabarit 

aproximative pentru obiect/bagaj. 

Desenare zonei de interes se face in acelasi mod cu definirea zonei sterile (vezi capitolul 

4.1.1.). 

Datorita adancimii campului de vizualizare al anumitor camere de supraveghere, este necesara 

setarea a doua dimensiuni de gabarit. Pentru obiectele situate in apropierea camerei se 

foloseste dimensiunea maxima (prima icoana Object Gauge). In descrire, la campul Name va 

aparea Max Size. Pentru obiectele situte la departarea camerei se foloseste dimensiunea 

minima de gabarit (a doua icoana Object Gauge). In descriere, la campul Name va aparea 

Min Size. Fiecare dimensiune de gabarit, are doua valori de setare; un maxim (patratul 

exterior) si un minim (patratul interior).  

Obs: Pentru o buna functionare a algoritmului si foarte putine alarme false, se recomanda ca 

dimensiunile de gabarit sa se fie cat mai apropiate de obiectul/bagajul care se doreste a fi 

detectat 

  

 

Dupa desenarea zonei de interes si stabilirea dimensiunilor de gabarit, se apasa butonul Next. 

Va aparea o noua fereastra, cu o imagine statica preluata din sursa video, impartita in 16 
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zone, unde utilizatorul va defini cadrul de referinta pentru detectia de obiecte/bagaje 

abanadonate. Definirea cadrului de referinta, se face prin click stanga mouse pe fiecare zona 

ce va apare in ferestra. In momentul in care o zona este selectata, aceasta devine 

transparenta.   

Obs: Recomandam ca in momentul setarii cadrului de referinta, acesta sa fie cat mai liber si sa 

fie cat mai putina miscare in cadru. Drept urmare, in momentul in care se selecteaza cate o 

zona, se recomanda ca in interiorul zonei respective sa fie cat mai putina miscare si cat mai 

putine obiecte. 

Dupa selectarea tuturor zonelor, acestea vor disparea, iar imaginea rezultata este cadrul de 

referinta. Algoritmul va compara orice imagine primita de la o sursa video, cu acest cadru de 

referinta si va face analiza video pentru detectia de obiecte/bagaje. 

Pentru a trece la meniul urmator se apasa butonul Next. 

 

Apasarea butonului Next va deschide o noua fereastra de setari, asemanatoare cu cele 

descrise in capitolele anterioare. Utilizatorul poate seta timpul de alarmare al algoritmului (in 

campul Trigger Time); acesta poate fi intre 1 minut si 5 minute. In momentul in care un 

obiect/bagaj este lasat in cadru mai mult decat timpul setat de catre utilizator, algoritmul il va 

detecta si va alarma operatorul, prin intermediul unei ferestre de tip pop-up. 
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Pentru finalizarea setarilor si activarea algoritmului se apasa butonul Finalize. Fereastra de 

setari se va inchide, iar aplicatia revine la modulul de setare “schedule”, se apasa butonul 

Commit, iar algoritmul se va activa si va incepe detectia de bagaje. 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

 

5.1.6. People Counter (numarare persoane) 
 

 Dispozitiv folosit pentru a masura numarul si directia persoanelor care traverseaza un anumit 

punct de interes, intr-o perioada de timp determinata. Modulul este adesea folosit la intrarea 

in cladiri, pentru a inregistra si monitoriza numarul total al vizitatorilor. 

 In retail, numararea persoanelor este adoptata ca o metoda ingenioasa de strangere de date. 

Utilizarea sistemelor de contorizare a persoanelor in mediul de vanzare cu amanuntul, este 

necesara pentru a calcula rata de conversie, respectiv procentul de vizitatori. Aceasta metoda 

reprezinta indicatorul cheie al performantei magazinului si este cu mult superioara 

metodelor traditionale care iau in calcul doar datele provenite din vanzari. Luate impreuna, 

traficul si datele de conversie, vor indica exact cum s-a ajuns la acel procent de vanzari. 
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 Deoarece necesarul de personal este de foarte multe ori legat direct de densitatea traficului de 

vizitatori, numararea precisa a vizitatorilor este esentiala in procesul de optimizare al 

schimburilor de personal. Servicii ca intretinerea si curatenia, se efectuaza, de obicei, atunci 

cand traficul este scazut, sau, ocazional se afla la un anumit nivel, stabilit de conducere. 

 Pentru mai multe locatii, cum ar fi barurile sau fabricile, este esential sa se stie cati oameni 

sunt in interiorul cladirii, la un moment dat, astfel ca, in caz de evacuare din cauza unui 

incediu, vor putea fi contabilizati. 

 Numeroase organizatii publice utilizeaza acest modul ca mijloc de proba pentru efectuarea 

cererilor pentru finantare. Pentru muzee, biblioteci, etc., in cazul in care 

biletele/abonamentele nu sunt vandute, numararea este efectuata automat sau de catre 

personalul care pastreaza un istoric al clientilor care folosesc diferite servicii. 

 Multi profesionisti de marketing comercial se bazeaza pe masurarea numarului de vizitatori. 

Exista tendinta de a se include statistica vizitatorilor pentru a se masura eficienta stiintifica a 

metricilor de marketing, cum ar fi CPM si SSF, care devin indicatori cheie ai performantei 

masurilor adoptate. 

 De foarte multe ori, proprietarii mall-urilor stabilesc chiria in functie de numarul total al 

vizitatorilor, sau in functie de numarul de vizitatori al fiecarui magazin din interiorul mall-

ului. 

Obs:Functia Playback este disponibila pe toate modulele, indiferent de setarile efectuate de 

catre utilizator, cu exceptia modulului People Counter. Acest modul este astfel configurat, incat 

permite setarea dimensiunilor obiectelor/persoaneleor care traverseaza prin zona delimitata ca 

zona de interes, totul desfasurandu-se real-live. Nefiind nevoie de functia de playback, acest 

modul nu detine nici Snapshot. 

 

Click mouse stanga pe butonul Settings  , deschizandu-se dialogul specific. Sunt urmati pasii 

prezentati la punctul 4.1.1, cu mentiunea ca regula este reprezentata de prescurtarile CL. 

Dupa definirea programului de functionare al algoritmului (Schedule), conform pasilor descrisi in 

capitolul 4.1.1. utilizatorul va seta dimensiunile aproximative ale persoanelor, apoi va desena linia 

de numaratoare. 

Definirea dimensiunilor de gabarit se face conform pasilor descrisi in capitolul 4.1.2. Traversare 

Linie. 

 

Obs: Pentru o buna functionare a algoritmului, se recomanda ca dimensiunile de gabarit sa fie 

setate astfel incat, acestea, sa fie cat mai apropiate de dimensiunile persoanelor. 

 

Trasare liniei de numaratoare este la fel cu desenarea Traversare Linie descrisa in capitolul 4.1.2. 

Dupa desenarea liniei de numaratoare, utilizatorul va selecta directia de deplasare a persoanelor 

pentru numaratoare (sus, jos, stanga, dreapta), conform capitolului 4.1.2. Traversare Linie. 
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Se apasa butonul Next si se va deschide o noua fereastra de setari asemanatoare cu cele 

descrise in capitolele de mai sus. Setarile sunt aceleasi cu cele din capitolul 4.1.2. 

 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 
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5.1.7. Sabotaj (Sabotage) 
 

Algoritmul alarmeaza operatorul, in momentul in care camera video este obturata sau miscata 

de pe pozitia initiala. Se defineste programul de functionare al algoritmului conform pasilor 

descrisi in capitolele anterioare. Dupa apasarea butonului New, va aparea un nou dialog de 

setari asemanator cu cel de la capitolul 4.1.1. Zona Sterila. 

 

 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

5.1.8. Heat Map 
 

Algoritmul Heat Map genereaza un model statistic care ilustreaza densitatea de miscare si 

traseele cele mai utilizate de persoanele/obiectele supravegheate. 

Pentru setarea algoritmului se apasa butonul Settings, tabul Analytics. Setarea programului 

de functionare al algoritmului, se face conform pasilor descrisi in capitolul 4.1.1. Dupa setarea 

programului de functionare al algoritmului si apasarea butonului Next se va deschide un nou 

dialog de setari unde utillizatorul selecta algoritmul Heat Map. 
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Dupa selectarea algoritmului Heat Map se apasa butonul New. Se va deschide un dialog de 

setari unde utilizatorul va selecta Backend Provider valoarea SVA. De asemenea, se poate 

activa sau nu algoritmul, prin setarea valorii Enabled True sau False, iar utilizatorul are 

optiunea de a seta timpul de alarmare intre 15 secunde si 300 secunde. 

 

 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 
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5.2.Modulul VEHICULE 

5.2.1. Ilegal Parking (parcare ilegala) 
 

Acest modul detecteaza vehiculele oprite/stationate intr-o zona interzisa. In momentul in care 

camera video inregistreaza un autovehicul stationat/oprit neregulamentar, pentru o perioada de timp 

prestabilita, alarmeaza operatorul. Acest modul se adreseaza administratiilor locale, autoritatilor 

teritoriale si unitatilor de politie. 

Ca si la celelalte module, dupa logare si alegerea sursei pentru vizualizare, operatorul va apasa o 

singura data click stanga mouse pe butonul de setari, pasii fiind prezentati in capitolul 4.1.1. 

Click mouse stanga pe butonul Settings  , in tabul Analytics, selectati susrsa video pe care doriti 

setarea algoritmului (camera DVR, camera IP, fisier video). Dupa selectarea sursei video, in partea 

dreapta utilizatorul poate seta un program de functionare al algoritmului. Acesta poate fi continuu, 

sau in anumite zile ale saptamanii, la anumite ore. Se introduce un nume generic pentru programul 

de functionare si se bifeaza optiunea dorita pentru timpul de functionare al algoritmului. Daca se 

doreste o functionare non-stop a algoritmului, se bifeaza optiunea continuum. In caz contrar, se 

bifeaza zilele saptamanii dorite si se selecteaza intervalul orar de functionare. Dupa setarea 

acestora, se da click pe butonul . In campul Schedule va aparea numele programului de 

functionare setat. Se selecteaza si apoi se apasa click stanga pe butonul Next. 

 

 
 
Dupa apasarea butonului Next, se va deschide un nou dialog de setari, unde, utilizatorul va 

selecta campul Vehicle, va selecta algoritmul Illegal Parking, si apoi click stanga mouse pe 

butonul New. 



 

                                                                                  317 

 

 

Se va deschide o noua fereastra ce contine stream-ul de vizualizare video, unde utilizatorul va 

selecta zona de interes si dimensiunile de gabarit aproximative pentru masina. 

Desenare zonei de interes se face in acelasi mod cu definirea zonei sterile (vezi capitolul 

4.1.1.). 

Datorita adancimii campului de vizualizare al anumitor camere de supraveghere, este necesara 

setarea a doua dimensiuni de gabarit. Pentru masinile situate in apropierea camerei se 

foloseste dimensiunea maxima (prima icoana Object Gauge). In descrire, in campul Name va 

aparea Max Size. Pentru obiectele situate la departarea camerei se foloseste dimensiunea 

minima de gabarit (a doua icoana Object Gauge). In descriere, in campul Name va aparea 

Min Size. Pentru fiecare dimensiune de gabarit, sunt doua valori de setare; un maxim 

(patratul exterior) si un minim (patratul interior).  

Obs: Pentru o buna functionare a algoritmului si eliminarea alarmelor false, se recomanda ca 

dimensiunile de gabarit sa se fie cat mai apropiate de masina care se doreste a fi detectata. 
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Dupa desenarea zonei de interes si stabilirea dimensiunilor de gabarit, se apasa butonul Next. 

Va aparea o noua fereastra, cu o imagine statica preluata din sursa video, impartita in 16 

zone, unde utilizatorul va defini cadrul de referinta pentru detectia de masini parcate ilegal. 

Definirea cadrului de referinta, se face prin click stanga mouse pe fiecare zona ce va apare in 

ferestra. In momentul in care o zona este selectata, aceasta devine transparenta.   

Obs: Recomandam ca in momentul setarii cadrului de referinta, acesta sa fie cat mai liber si sa 

fie cat mai putina miscare in cadru. Drept urmare, in momentul in care se da click pe cate o 

zona, se recomanda ca in interiorul zonei respective sa fie cat mai putina miscare si cat mai 

putine obiecte. 

Dupa selectarea tuturor zonelor, acestea vor disparea, iar imaginea rezultata este cadrul de 

referinta. Algoritmul va compara orice imagine primita de la o sursa video, cu acest cadru de 

referinta si va face analiza video pentru detectia de masini parcate ilegal. De asemenea acest 

cadru de referinta se adapteaza la modificarile aparute in cadru. 

Pentru a trece la meniul urmator se apasa butonul Next. 
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Apasarea butonului Next va deschide o noua fereastra de setari, asemanatoare cu cele 

descrise in capitolele anterioare. Utilizatorul poate seta timpul de alarmare al algoritmului (in 

campul Trigger Time); acesta poate fi intre 1 minut si 5 minute. In momentul in care o 

masina este parcata ilegal in cadru mai mult decat timpul setat de catre utilizator, algoritmul o 

va detecta si va alarma operatorul, prin intermediul unei ferestre de tip pop-up. 

 

Pentru finalizarea setarilor si activarea algoritmului se apasa butonul Finalize. Fereastra de 

setari se va inchide, iar aplicatia revine la modulul de setare “schedule”, se apasa butonul 

Commit, iar algoritmul se va activa si va incepe detectia de masini parcate ilegal. 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 
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Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

5.2.2. Ambuteiaj (Traffic Jam) 
Algoritmul detecteaza automat zonele unde traficul este aglomerat.  

Definirea algoritmului se face comform pasilor descrisi in capitolele anterioare. Dupa selectarea 

programului de functionarea (schedule), se apasa butonul Next. In noua fereastra deschisa, 

utilizatorul va selecta modulul Vehicle si va selecta algoritmul Traffic Jam. 

 

 Se apasa butonul New, se va deschide o noua fereastra ce contine streamul video, unde 

utilizatorul va defini zona de interes, pe care se doreste functionarea algoritmului. Definirea 

zonei, se face in acelasi mod cu definirea zonei de parcare ilegala (vezi 4.2.1. Parcare 

Ilegala). 

Dupa definirea zonei de detectie, se apasa butonul Next. Se va deschide un nou dialog de 

setari, unde operatorul va activa sau nu algoritmul. Pentru finalizare, se apasa butonul 

Finalize, apoi butonul Commit. 
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Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 

5.2.3. Heat Map 
Vezi capitolul 4.1.8. Heat Map 

5.2.4. Pieton pe carosabil (Pedestrian stopped in traffic 

area) 
Acest modul detecteaza pietonii care se opresc pe carosabil (sau pietonii cazuti pe partea 

carosabila). In momentul in care camera video inregistreaza un pieton care a cazut (s-a oprit) pe o 

banda de circulatie, sau pe trecerea de pietoni, pentru o perioada de timp prestabilita, operatorul este 

alarmat. Acest modul se adreseaza administratiilor locale, autoritatilor teritoriale si unitatilor de 

politie. 

Ca si la celelalte module, dupa logare si alegerea sursei pentru vizualizare, operatorul va apasa o 

singura data click stanga mouse pe butonul de setari, pasii fiind prezentati in capitolul 4.1.1. 

Click mouse stanga pe butonul Settings  , in tabul Analytics, selectati susrsa video pe care doriti 

setarea algoritmului (camera DVR, camera IP, fisier video). Dupa selectarea sursei video, in partea 

dreapta utilizatorul poate seta un program de functionare al algoritmului. Acesta poate fi continuu, 

sau in anumite zile ale saptamanii, la anumite ore. Se introduce un nume generic pentru programul 

de functionare si se bifeaza optiunea dorita pentru timpul de functionare al algoritmului. Daca se 

doreste o functionare non-stop a algoritmului, se bifeaza optiunea continuum. In caz contrar, se 

bifeaza zilele saptamanii dorite si se selecteaza intervalul orar de functionare. Dupa setarea 



 

                                                                                  322 

 

acestora, se apasa click pe butonul . In campul Schedule va aparea numele programului de 

functionare setat. Se selecteaza si apoi se apasa click stanga pe butonul Next. 

 

 
Dupa apasarea butonului Next, se va deschide un nou dialog de setari, unde utilizatorul va 

selecta campul People, apoi algoritmul Pieton pe carosabil, si apoi click stanga mouse pe 

butonul New. 

 

Se va deschide o noua fereastra ce contine stream-ul de vizualizare video, unde utilizatorul va 

selecta zona de interes si dimensiunile de gabarit aproximative pentru pieton. 

Desenare zonei de interes se face in acelasi mod cu definirea zonei sterile (vezi capitolul 

4.1.1.). 

Datorita adancimii campului de vizualizare al anumitor camere de supraveghere, este necesara 

setarea a doua dimensiuni de gabarit. Pentru persoanele situate in apropierea camerei se 

foloseste dimensiunea maxima (prima icoana Object Gauge). In descrire, la campul Name va 
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aparea Max Size. Pentru persoanele situte la departarea camerei se foloseste dimensiunea 

minima de gabarit (a doua icoana Object Gauge). In descriere, la campul Name va aparea 

Min Size. Pentru fiecare dimensiune de gabarit, sunt doua valori de setare; un maxim 

(patratul exterior) si un minim (patratul interior).  

Obs: Pentru o buna functionare a algoritmului si foarte putine alarme false, se recomanda ca 

dimensiunile de gabarit sa se fie cat mai apropiate de dimensiunile persoanei care se doreste a 

fi detectata.  

 

Dupa desenarea zonei de interes si stabilirea dimensiunilor de gabarit, se apasa butonul Next. 

Va aparea o noua fereastra, cu o imagine statica preluata din sursa video, impartita in 16 

zone, unde utilizatorul va defini cadrul de referinta pentru detectia de pietoni opriti sau cazuti 

pe partea carosabila. Definirea cadrului de referinta, se face prin click stanga mouse pe fiecare 

zona ce va apare in ferestra. In momentul in care o zona este selectata, aceasta devine 

transparenta.   

Obs: Recomandam ca in momentul setarii cadrului de referinta, acesta sa fie cat mai liber si sa 

fie cat mai putina miscare in cadru. Drept urmare, in momentul in care se selecteaza cate o 

zona, se recomanda ca in interiorul zonei respective sa fie cat mai putina miscare si cat mai 

putine obiecte. 

Dupa selectarea tuturor zonelor, acestea vor disparea, iar imaginea rezultata este cadrul de 

referinta. Algoritmul va compara orice imagine primita de la o sursa video, cu acest cadru de 

referinta si va face analiza video pentru detectia pietoni aflati pe partea carosabila. De 

asemenea acest cadru de referinta se adapteaza la modificarile aparute in cadru.Pentru a trece 

la meniul urmator se apasa butonul Next. 
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Apasarea butonului Next va deschide o noua fereastra de setari, asemanatoare cu cele 

descrise in capitolele anterioare. Utilizatorul poate seta timpul de alarmare al algoritmului (in 

campul Trigger Time); acesta poate fi intre 1 minut si 5 minute. In momentul in care o 

persoana s-a oprit sau a cazut pe o trecere de pietoni sau pe o banda de circulatie, algoritmul 

va alarma operatorul, prin intermediul unei ferestre de tip pop-up. 

 

Pentru finalizarea setarilor si activarea algoritmului se apasa butonul Finalize. Fereastra de 

setari se va inchide, iar aplicatia revine la modulul de setare “schedule”, se apasa butonul 

Commit, iar algoritmul va devein active. 

Atentie: Daca nu se seteaza valoarea pentru Backend Provider in SVA, algoritmul nu va 

functiona. 

La fel pentru Enabled Scenario daca se seteaza False algoritmul nu va functiona. 

Pentru Playback vezi punctul 3.4. 
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Recomandari si limitari software pentru setarea algoritmilor de 
video analytics ale produsului KIntelliVision 
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1. Modulul Persoane 
 

1.1.Trip Wire (Traversare Linie) 
 

Pentru setarea acestui algoritm, recomandam ca dimensiunile obiectelor/persoanelor ce se 

doresc a fi detectate cand traverseaza linia setata de catre utilizator, sa fie cuprinse intre width 

40 pixeli si height 32 pixeli (dimensiunile minime ale obiectelor/persoanelor), respectiv, width 

60 pixeli si height 50 pixeli (dimensiunile maxime ale obiectelor/persoanelor detectate). 
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1.2.Sterile Zone (Zona Sterila) 
 

Se recomanda, ca la setarea acestui algoritm, dimensiunile persoanelor care se doresc a fi 

detectate, sa nu fie mai mici decat valorile width 12 pixeli si height 30 pixeli. 
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1.3.Prealarm Sterile Zone (Zona Sterila cu 

Prealarma) 
 

Pentru o buna fuctionare si alarmarea corecta a persoanelor care intra in zona de securitate se 

recomanda ca dimensiunile aproximative ale acestora, sa nu fie mai mici de width 25 pixeli, 

respectiv, height 20 pixeli. 
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1.4.Abandoned Baggage (Obiecte abandonate) 
 

Deoarece adancimea campului de vizualizare al camerei, difera, in functie de pozitionarea 

acesteia, pentru a maximiza eficienta acestui algoritm, este necesara configurarea a doua 

dimensiuni diferite de gabarit. Una este pentru definirea dimensiunilor aproximative ale 

obiectelor aflate in apropiearea camerei, iar cealalalta, pentru obiectele aflate in departarea 

camerei. 

Dimensiunile minime, recomandate pentru obiectele aflate in apropierea camerei sunt width 30 

pixeli si height 32 pixeli (dimensiuni minime), respectiv width 42 pixeli si height 48 pixeli 

(dimensiuni maxime). 

Pentru obiectele aflate la departarea camerei, se recomanda ca dimensiunea minima a 

acestora, sa fie aiba o valoare cuprinsa intre width 28 pixeli si height 30 pixeli (dimensiuni 

minime) respectiv width 40 pixeli si height 46 pixeli (dimensiuni maxime).  
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1.5.People Counter (Numarare Persoane) 
 

Pentru o camera de supraveghere cu unghiul de vizualizare perpendicular pe podea, amplasata 

la o inaltime de 6,7 m si o latime a podelei (cuprinsa in cadrul de vizualizare de 5,4 m), se 

recomanda, ca dimensiunile minime aproximative ale persoanelor sa fie cuprinse intre width 

30 pixeli si height 30 pixeli (dimensiuni minime), respectiv width 72 pixeli si height 70 pixeli 

(dimensiuni maxime).  
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1.6.Heat Map 
 Pentru acest algoritm, nu sunt necesare setari suplimentare, pentru functionarea corecta a 

algoritmului. 

 

2. Modulul Vehicule 
 

2.1.Illegal Parking (Parcare Ilegala) 
Deoarece adancimea campului de vizualizare al camerei, difera, in functie de pozitionarea 

acesteia, pentru a maximiza eficienta acestui algoritm, este necesara configurarea a doua 

dimensiuni diferite de gabarit. Una este pentru definirea dimensiunilor aproximative ale 

autovehiculelor aflate in apropiearea camerei, iar cealalalta, pentru autovehiculele aflate in 

departarea camerei. 

Dimensiunile minime, recomandate pentru autovehiculele aflate in apropierea camerei sunt 

width 30 pixeli si height 32 pixeli (dimensiuni minime), respectiv width 42 pixeli si height 48 

pixeli (dimensiuni maxime). 

Pentru autovehiculele aflate la departarea camerei, se recomanda ca dimensiunea minima a 

acestora, sa fie aiba o valoare cuprinsa intre width 28 pixeli si height 30 pixeli (dimensiuni 

minime) respectiv width 40 pixeli si height 46 pixeli (dimensiuni maxime). 
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Pentru imaginea de mai sus, algoritmul detecteaza autovehiculele care parcheaza in zona 

definita de utilizator ca fiind parcate illegal. 
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Pentru autovehiculele parcate la o distanata mare de camera (imaginea de mai sus), nu 

garantam ca algoritmul detecteaza toate masinile parcate ilegal (in zona definita de catre 

utilizator). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Traffic Jam (Ambuteiaj) 
 

Pentru acest algoritm, este suficient ca utilizatorul sa seteze zona pe care se doreste detectia 

ambuteiajelor. Nu exista alti parametrii, sau alte setari aditionale. 
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Pentru imaginea de mai sus, algoritmul functioneaza corect si fara alarme false. 

 

Pentru aceasta imagine, nu garantam ca algoritmul detecteaza toate evenimentele de tipul 

ambuteiajelor. 

2.3.Heat Map 
Pentru acest algoritm, nu sunt necesare setari suplimentare, pentru functionarea corecta a 

algoritmului. 
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2.4.Pedestrian Stopped in Traffic Area (Pieton pe 

Carosabil) 
 

Deoarece adancimea campului de vizualizare al camerei, difera, in functie de pozitionarea 

acesteia, pentru a maximiza eficienta acestui algoritm, este necesara configurarea a doua 

dimensiuni diferite de gabarit. Una este pentru definirea dimensiunilor aproximative ale 

pietonilor aflati in apropiearea camerei, iar cealalalta, pentru pietonii aflati in departarea 

camerei. 

Dimensiunile minime, recomandate pentru autovehiculele aflate in apropierea camerei sunt 

width 30 pixeli si height 32 pixeli (dimensiuni minime), respectiv width 42 pixeli si height 48 

pixeli (dimensiuni maxime). 

Pentru persoanele aflate la departarea camerei, se recomanda ca dimensiunea minima a 

acestora, sa fie aiba o valoare cuprinsa intre width 28 pixeli si height 30 pixeli (dimensiuni 

minime) respectiv width 40 pixeli si height 46 pixeli (dimensiuni maxime). 

 

 

 

In cazul de mai sus, algoritmul detecteaza si alarmeaza in cazul in care un pieton stationeaza, 

sau a cazut pe banda de circulatie. 
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In cazul de mai jos, nu garantam functionarea corecta a algoritmului. Persoanele care 

stationeaza sau cad pe banda de circulatie, nu sunt tot timpul detectate. 
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ANEXA 11 
 

 

 

 

Documentatie de pregatire a fabricatiei 

 

Activitate IV.11 Elaborarea documentației de pregătire a fabricației a sistemului 

SCOUTER 
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Glosar termini 

 

  

CPU Central Processing Unit – reprezinta unitatea  principala de procesare a unui 

calculator.  

RAM Random Access Memory – tip de memorie volatil, cu viteza ridicata de accesare si 

pozitionata ca tampon intre CPU si mediul principal de stocare date (Hard Disk). 

PC Personal Computer – sistem de calcul modern, construit pe arhitectura Intel.  

VGA Rezolutie standard de 640 x 480 linii de pixeli, fiecare pixel fiind reprezentat de 16 

sau 256 de culori maxim.  

HDD  Hard Disk Drive – unitatea principala de stocare date pe discuri magnetice.  

PIF Punere in Functiune – activitate ce urmeaza activitatilor de instalare a unor 

echipamente, prin care o echipa specializata verifica si confirma buna instalare si 

supervizeaza „pornirea” solutiei. 

DB DataBase – baza da date. 

i3,i5,i7 Tipuri de procesoare moderne produse de catre Intel. 

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe ethernet si 

internet.  

I/O Magistrala de comunicatie Input/Output.  

Cache Memorie volatila de foarte mare viteza, pozitionata intre memoria RAM si CPU. 

CPI Cycles per Instruction -  numarul de cicluri procesor efectuati pe instructiunea rulata.  

iGPU Integrated Graphical Processing Unit – unitate de procesare date video, de regula 

integrat in CPU. 

IDE   Integrated Drive Electronics - interfata de comunicatie intre placa de baza si HDD. 

SATA  Serial ATA – Interfata de comunicatie intre placa de baza si HDD, de tip serial. 

PSU  Power Supply Unit – sursa de alimentare calculator (poate veni in mai multe 

variante, exemplu 400, 550 sau peste 650 wati W). 

AGP Accelerated Graphics Port – port video de mare viteza.  

PCI-e Slot de comunicatie pe placa de baza. Pot exista in mai multe modele (functie de 

numarul de magistrale de comunicatie), 32, 16, 8, 4, 1x. 
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1. Introducere 

 

Scopul acestei activitati il reprezinta elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei a 

sistemului SCOUTER. Acest sistem este compus din mai multe echipamente :  

1) KScouterDVR - echipament de achizitie si inregistrare date video provenite de la camere 

video analogice.  

2) KScouterNVR - echipament de achizitie si inregistrare date video provenite de la camere 

video IP.  

3) KScouterLPR - echipament de achizitie, inregistrare si analiza date video provenite de la 

camere video analogice sau IP, cu scopul de detecta, extrage si identifica numarul placutei 

de inmatriculare auto. 

4) KScouterSRV (KIntelliVision) - echipament de procesare si analiza date video provenite de 

la echipamentele mai sus enumerate, in special KScouterDVR si KScouterNVR. Acesta 

poate analiza si direct datele video de la camerele de tip IP.  

Acestea fiind spuse, principalele dezvotari aduse in cadrul proiectului SCOUTER le reprezinta 

modulele de comunicatie intre echipamentele ce achizitioneaza date video (KScouterDVR, NVR, 

LPR) si echimentele ce proceseaza datele video, KIntelliVision (KScouterSRV). Totodata in cadrul 

produsului KScouterLPR s-a dezvoltat si un «motor » nou de cautare si extragere a placutei de 

inmatriculare bazat pe retele neuronale de tip PCNN (prezentate in Activitatea IV. 4).  

Odata dezvoltat un produs este necesara dezvoltarea unei metodologii simple si ușor 

reproducible pentru ușurarea intrarii produsului in productie. Deoarece acest produs poate fi 

livrat in trei forme distincte in continuare se vor trata separat fiecare dintre acestea. 

2. Intrarea in productie 
 

Trecerea la fabricaţia curenta a produselor impune asigurarea unor condiţii de ordin 

material şi organizatoric şi anume: 

 determinarea necesarului de materii prime, materiale, semifabricate, combustibil 

şi energie, precum şi organizarea aprovizionării optime; In cazul produselor 

SCOUTER acestea reprezinta necesarul de sub-ansamble (echipamente) hardware 

necesare la etapa de asamblare si instalare software (Activitate IV.7).  

 comandarea din timp la furnizori a necesarului de noi utilaje, maşini, echipamente, 

resurse materiale etc.; In cadrul produselor SCOUTER acestea sunt reprezentate 
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de actiuni de contactare a furnizorilor in vederea asigurarii din timp a pierselor 

electronica hardware.  

 asigurarea unui personal specializat în executarea noilor produse sau pentru 

conducerea optimă a procesului tehnologic nou elaborat; In aceasta etapa sunt 

desemnati si specializati (prin intermediul unor cursuri tehnice interne) de 

tehnicieni (operatori) care vor asigura asamblarea componentelor si instalarea 

software a modudelor soft dezvoltate in cadrul proiectului (KIntelliVision). 

 schimbările organizatorice datorate fabricării noului produs trebuie făcute în aşa 

fel încât să se termine la datele calendaristice fixate şi fără a se provoca perturbări 

în fabricarea celorlalte produse in Compania UTI.  

Executarea acestor lucrări de productie trebuie încadrată în graficul general al pregătirii 

fabricaţiei noilor produse, respectarea termenelor constituind o condiţie de bază a începerii 

fabricaţiei noilor produse conform prevederilor planului de producţie. 
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3. Produs Software (Licenta) 
 

 In cazul in care produsul se va livra doar in varianta software, hardul necesar rularii fiind 

achizitionat separate de catre beneficiar, se vor produce si oferi  trei livrabile. 

Nota. In cazul echipamentului KScouterDVR si KScouterLPR este necesara si placa de captura.  

3.1 Mediul Software 
 

 In cazul in care kitul de instalare se va livra  pe CD acesta se va scrie la viteza de 1.229 

Mbit/s. Acesta va fi testat iar in cazul in care testul decurge fara nici o problema, CD-ul va fi 

inscriptionat cu numele produsului si emblem companiei.  

In cazul in care kitul de instalare se va livra  pe DVD acesta se va scrie la viteza de 11.08 Mbit/s. 

Acesta va fi testat iar in cazul in care testul decurge fara nici o problema, DVD-ul va fi inscriptionat 

cu numele produsului si emblem companiei.  

3.2 Fisa de Recomandari Hardware 
 

 Pentru aceasta varianta a produsului se va livra o fisa de specificatii hardware care trebuie 

respectata de client pentru a asigura o buna functionare a sistemului. Aceasta este pregatita 

anterior si este necesara doar printarea sa apoi fiind alaturata mediului de livrare a software-ului. 

 

3.3 Manualul de Instalare si Utilizare 
 

  Pentru aceasta varianta a produsului se va livra o copie completa a manualului, in 

varianta electronica sau printata, in functie de preferinta beneficiarului.  

 Odata parcursi toti acesti pasi produsul este ambalat si expediat la client. 

4. Produs Analogic 
 

 Produsul analogic se livreaza gata instalat si pregatit de functionare asa ca asamblarea si 

instalarea trebuie facuta cu foarte mare atentie. 

Prima etapa este pregatirea hardware-ului (actiune descrisa in Activitate IV.7). Aceata 

implica determinarea si asamblarea componentelor necesare unei rulari corecte. Pe langa 

componentele necesare procesarii, in acest caz mai trebuie adaugata si o placa de captura 

necesara transformarii semnalului analogic de la camera in semnal digital. 
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Odata ce configuratia hardware este finalizata, functionala si cu sistemul de operare 

instalat, se va instala KInteliVision. Acest software este necesar deoarece este responsabil 

transmiterii datelor de la placa de captura la algoritmul de procesare video. 

Instalarea si licentierea software-ului de procesare video este pasul urmator. Acest pas 

este urmat de plasarea unei copii a manualului de utilizare pe Desktop-ul sistemului.  

Testarea fiecarui sistem facut este un pas foarte important si se va face in conditii cat mai 

apropiate de cele ala clientului ( atat numarul de camere cat si algoritmii aferenti fiecarei camere 

). Testarea va dura un minim de 24 de ore timp in care trebuie verificata stabilitatea sistemului 

in toate conditiile prevazute (actiune descrisa in Activitatea IV.8). 

5. Produs Digital 
 

Produsul digital se livreaza gata instalat si pregatit de functionare asa ca asamblarea si instalarea 

trebuie facuta cu foarte mare atentie. 

Prima etapa este pregatirea hardware-ului (actiune descrisa in Activitate IV.7). Aceata 

implica determinarea si asamblarea componentelor necesare unei rulari corecte. Pe langa 

componentele necesare procesarii, in acest caz mai trebuie adaugata si o placa de captura 

necesara transformarii semnalului analogic de la camera in semnal digital. 

Odata ce configuratia hardware este finalizata, functionala si cu sistemul de operare 

instalat, se va instala KInteliVision. Acest software este necesar deoarece este responsabil 

transmiterii datelor de la placa de captura la algoritmul de procesare video. 

Instalarea si licentierea software-ului de procesare video este pasul urmator. Acest pas 

este urmat de plasarea unei copii a manualului de utilizare pe Desktop-ul sistemului.  

Testarea fiecarui sistem facut este un pas foarte important si se va face in conditii cat mai 

apropiate de cele ala clientului ( atat numarul de camere cat si algoritmii aferenti fiecarei camere 

). Testarea va dura un minim de 24 de ore timp in care trebuie verificata stabilitatea sistemului 

in toate conditiile prevazute (actiune descrisa in Activitatea IV.8). 
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ANEXA 12 

 

 

 

 

 

Raport de transfer tehnologic 

 

Activitate  IV. 12 Transferul tehnologic al rezultatelor de dezvoltare experimentala.  
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Glosar termeni 

 

  

IP Internet Protocol – protocol popular de transmitere a datelor video pe ethernet si 

internet.  

VA Video Analytics – termen generic care inglobeaza solutii / module / aplicatii sau 

altele legate de procesarea video inteligenta automata a datelor video in vederea 

extragerii informatiilor de interes 

IP Cam Camera video CCTV pe trehnologie IP  

Analog camera Camera video CCTV semnal analog 

CCTV Televiziune cu Circuit Inchis (Closed Circuit Television) 

C2C Command & Control Software 

DB DataBase – baza da date 

HDD Hard Disk 

Evaluare 

Performanta 

Proces de calculare si comparere a rezultatelor obtinute, cu referinta (Ground Truth). 

In supraveghere video se folosesc metrici ca Precizie si Recall.  

NVR Network Video Recorder -  Sistem de inregistrare date video de provenite de la 

camere video de tip IP 

HVR Hybird Video Recorder - Sistem de inregistrare date video de provenite de la camere 

video de tip analogic si IP 
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1. Introducere 
 

In cadrul acestei activitati e prezentata tehnologia rezultata in urma proiectului SCOUTER 

si cuantificarea ei in vederea transferului tehnologic intern.  

Un prim rezultat obtinut il reprezinta KIntelliVision. Aceasta reprezinta platforma software 

de analiza video inteligenta, proiectata si dezvoltata pentru functionare in conditii de timp real, 

alarmand rapid operatorul si fiind un puternic instrument de asistare decizionala. Aplicatia 

proceseaza/analizeaza datele video (surse analogice/IP) prin folosirea unor algoritmi specializati cu 

scopul de a detecta si extrage automat informatii utile,  care mai departe pot fi stocate intr-o baza 

de date unde pot fi usor regasite folosind diverse filtre si, de asemenea, pot comanda automatizari, 

alarma operatori, triggera diverse scenarii, etc.  

 

Interfata Grafica KIntelliVision (Zona de Securitate / Sterila) 
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2.   Elaborare documente de prezentare 
Produsul KIntelliVision este un concept nou iar promovarea si utilizarea sa in cadrul 

solutiilor viitoare sunt strans corelate, pe de o parte cu buna sa functionare si rezolvarea unor 

probleme concrete ale beneficiarului dar, pe de alta parte, si de corecta sa prezentare si subliniere 

a beneficiilor si valorii adaugate pe care le aduce. 

Primul aspect tine de considerente exclusiv tehnice: 

 Functionarea fara bug-uri a aplicatiei 

 Functionarea algoritmilor cu o acuitate ridicata (rata mica de alarme false si, 

de asemenea, rata f. mica de alarme reale ratate) 

 Elaborarea unei arhitecturi generale in care este integrat produsul corecta 

din punct de vedere topologic si functional 

 Stabilirea, prezentarea si asumarea clara a limitelor tehnice pentru solutia 

generala in care este integrat punctual produsul 

Legat de aspectul de prezentare, pe langa materiale tipice de marketing si promovare este 

necesara elaborare unor materiale care combina aspectele tehnice cu cele uzual operationale, la 

modul general, acoperind astfel situatiile intalnite in cazul majoritatii potentialilor beneficiari 

targetati. Astfel de materiale, care nu se recomanda a fi stufoase, reclama o buna cunoastere atat 

din punct de vedere tehnic a produsului dar si a situatiilor si cerintelor din piata. In acest sens la 

elaborarea lor au fost implicate persoane din diferite departamente si cu diferite specializari, de la 

personal tehnic, personal care sta in legatura cu clientii, personal ce elaboreaza documentatii, 

personal ce elaboreaza oferte pentru licitatii si este la zi cu cerintele specifice, etc. 

O alta directie abordata si care va fi continuata a fost aceea a elaborarii unor materiale tip 

„concept” astfel incat, pornind de la solutia tehnica si cunoscand indeaproape anumite domenii – 

prin prisma altor produse proprii deja utilizate de respectivii clienti – sa fie propuse noi solutii 

smart, folosind, acolo unde posibil, chiar echipamente si subansamble pe care clientul deja le are 

si le utilizeaza si, prin adaugarea de noi functii, li se creste valoarea si beneficiul. 
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 Brosura generala 
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Concept – hotels 
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Concept – Metrou (v1) 
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Concept – Metrou (extins) 
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Concept – Solutii pentru Management Trafic si SMART City 
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KIntelliVision – Membru in familia de produse video UTI  
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3. Elaborare documentatie de configurare solutii de tip Video Analytics 
 

Transferul tehnologic si utilizarea cunostiintelor dobandite in cursul proiectului, atat prin 

activitatile de cercetare cat si prin cele de implementare, au fost unele din aspectele importante 

urmarite, insasi strategia interna UTI avand drept componenta de crestere a afacerii chiar 

dezvoltarea de solutii noi si utilizarea acestora in proiectele companiei.  

Penetrarea cu succes a produsului in piata depinde, pe langa perfomantele acestuia, si de 

aspecte ca: 

- Echipele tehnice care elaboreaza solutii si arhitecturi cunosc produsul si diagrama 

de configurare a acestuia astfel incat sa fie integrat cu succes in proiectele tehnice; 

- Echipele de proiectare cunosc produsul – performantele acestuia, cerintele legate 

de conditiile de functionare si limitarile sale – astfel incat proiectele tehnice elaborate sa fie corecte 

si viabile din punct de vedere al implementarii si rezultatelor finale obtinute in teren; 

- Echipele de instalare sunt instruite a.i. sa acorde atentia cuvenita detaliilor, data 

fiind susceptibilitatea solutiei si rezultatelor la astfel de lucruri; 

- Punerea in functiune, setarea si configurarea solutiei se face de personal instruit si 

in mai multe etape, urmarindu-se in timp evolutia si performantele sistemului si corectand in pasi 

astfe incat solutia finala sa functioneze la parametrii optimi 

 

3.1. Training tehnic – personal implicat in implementare proiecte 

O prima abordare a acestor aspecte a fost prin organizarea de sesiuni interne de training privind 

solutia KIntelliVision. Acestea au fost organizate de persoane dedicate, intr-un mod profesionist si 

urmarind: 

- Aspectele teoretice – prezentare generala, solutii, posibilitati de folosire componenta 

Video Analytics in alte solutii mai complexe; pentru aceasta au fost folosite in mare 

materialele prezentate anterior dar si altele, punctul dezvoltate, discutia fiind 

interactiva; 



Sistem de supraveghere video inteligent cu localizarea automata a evenimentelor de interes – SCOUTER, 

cod proiect PN-II-IN-DPST-2012-1-0034, contract nr. 28DPST/30-08-2013 

29 

 

- Aspecte practice – sesiuni de instruire direct pe solutia Video Analytics; pentru aceasta 

a fost utilizata, cu acceptul Diviziei de Securitate,  reteaua de camere video CCTV a 

firmei UTI si echipamente interne, de testare si validare. 

La aceste sesiuni de training au participat peste 30 persoane, activitatile derulandu-se pe 

parcursul mai multor zile. De asemenea, pentru consultanta si suport - chiar din faza de design a 

unor solutii noi ce contin componenta de VA – au fost stabilite persoane responsabile, din randul 

persoanelor implicate in proiect si dezvoltarea acestuia. 

 

3.2. Training tehnic – personal implicat in concepere, proiectare solutii complexe si 

arhitecturi de sisteme 

UTI asigura, pentru clienti traditionali sau pentru potentiali clienti, atat servicii de furnizare & 

implementare solutii complexe dar si servicii de consultanta si elaborare concepte/solutii pe baza 

analizei nevoilor clientului si modelului sau operational. Tinand cont de acest aspect, au fost 

derulate activitati de transfer cunostiinte catre persoane implicate in aceste activitati, cunostiinte 

legate de Video Analytics in general si de KIntelliVision in particular. Aceste activitati au fost 

interactive si schimbul de informatii bi-directional: 

- Echipa SCOUTER a transmis mai departe cunostiintele dobandite, legate de procesare 

video inteligenta; 

- Echipa SCOUTER a cules date legate de nevoile clientilor dar si de nevoile echipelor care 

elaboreaza solutii in care se poate ragasi componeta de procesare video inteligenta. 

Principalele aspecte pe care colegii nostri le-au subliniat si pe care ulterior le-am abordat au 

fost: 

- Elaborarea unei liste interne, completa, cu algoritmii functionali si conditiile de lucru 

recomandate; ulterior aceasta lista a fost detaliata si refacuta intr-un mod prezentabil 

si potentialilor clienti 

- Elaborarea unei liste interne de preturi; recomandarea colegilor a fost sa existe o lista 

modulara, care sa permita abordarea unei game largi de clienti si lucrari, de la 

dimensiuni mici/medii pana la dimensiuni mari/enterprise; acestui aspect echipa de 

proiect i-a alocat o atentie deosebita, un numar semnificativ de persoane analizand 
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datele legate de produsele si solutiile concurentei, tendintele pietei si tendintele 

comportamantale ale clientilor, valorile maximale ale unei astfel de solutii ce o fac 

viabila sau macar de luat in calcul de un potential client 

- Gruparea mai multor algoritmi de procesare video inteligenta in pachete, in functie de 

domeniul de utilizare si nisa de piata; o astfel de abordare permite o mai usoara 

creionare a unor solutii in faza de concept, fara a avea limitari legate de exact algoritmul 

folosit si, de asemenea, permite promovarea si altor algoritmi sau utilizarea acestora in 

tandem; pronind de la aceasta solicitare a colegilor, echipa de proiect, in urma studiilor 

de caz si solutiilor concurente dar si corelat cu clientii si nevoile clientilor UTI, a propus 

urmatoarele pachete: 
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4. Elaborare documentatie tehnice de instalare, configurare si operare 

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului SCOUTER si integrarea lor in aplicatia UTI 

KIntelliVision a condus la adaugarea, in portofoliul UTI, a unui nou produs. Un aspect deosebit de 

important pe care echipa implicata in proiect, in diferite etape, l-a avut in vedere, a fost acela legat 

de tipul proiectului si durata de viata a produsului: 

- Proiect de tip SMART, care implica multa inovatie si inteligenta artificiala 

- Produs rezultat din proiect cu durata mare de viata si aplicabilitate multipla, necesitand 

atat integrari diverse cat si intretinere si dezvoltare ulterioara, pe parcursul mai multor 

ani de zile 

 Pornind de la aceste premise au fost evidente nevoile legate de transferul tehnologic al 

cunostiintelor dobandite, in vederea aplicarii acestora, dar si legate de o buna documentare a 

acestor rezultate, acest aspect fiind crucial in corecta lor utilizare.  

Documentatia tehnica a fost elaborata de o echipa vasta, mixta din punct de vedere al 

compozitiei, pentru a asigura si acoperi atat aspectele tehnice dar si aspectele ce tin de operare – 

cum se foloseste solutia, cum se intervine asupra setarilor astfel incat rezultatele interventiei sa 

asigure imbunatatirea aspectelor urmarite fara deteriorarea altor aspecte.  

Elaborarea formei finale de documentatie s-a facut in mai multe etape, deoarece un „manual 

utilizabil”, indiferent de stadiul proiectului – implementare, PIF, setare&configurare, operare, 

maintenenace sau depanare, upgrade – trebuie sa asigure un echilibru intre doua aspecte 

divergente: 

 Documentatia trebuie sa fie completa si suficient de elaborata astfel incat sa fie 

utilizabila de catre toti potentialii utilizatori, nu doar de cei cu studii de specialitate IT 

si abilitati avansate de operare PC; acest aspect are tendinta de a conduce la o 

documentatie stufoasa si cu multe amanunte, lucru care de multe ori conduce la 

neutilizarea acestei documentatii de catre utilizatori 

 Documentatia trebuie sa fie la obiect, fara amanunte care „ascund” functiile esentiale; 

acest aspect are tendinta de a conduce la o documentatie succinta si destul de la obiect 

dar care nu include toate datele necesare unui utilizator care nu este destul de 

familiarizat cu operarea IT, cu sistemele de operare si alte aspecte legate de IT&C 

Ca parte integranta din prezentul raport am inclus si Manualul de instalare si utilizare 

KIntelliVision in care sunt prinse toate aceste informatii. Echipa de proiect si-a propus, de 

asemenea, elaborarea unei documentatii similare si in limba engleza, deoarece sunt deja abordate 

oportunitati si potentiali clienti in afara granitelor Romaniei. 
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5. Elaborare matrice de solutii de procesare video inteligenta 
Interactiunea dintre echipa implicate in proiectul SCOUTER in particular si Video Analytics in 

general cu colegii de la alte departamente a evidentiat nevoia cunoasterii unei diagrame sau 

matrici de configurare solutie, acolo unde procesarea video inteligenta se regaseste ca parte 

distincta a proiectului. Aceasta matrice trebuie sa ofere informatii clare legate de: 

- Algoritmii de procesare video inteligenta – vs – rezolutiile necesare pentru fluxurile 

video procesate 

-  Algoritmii de procesare video inteligenta – vs – necesar hardware (tip si frecventa 

procesor, memorie, HDD, etc) 

- Numar algoritmi per canal – vs – rezolutie flux video – vs – necesar hardware 

- Numar total canale video pe care se ruleaza un anume algoritm de procesare video 

inteligenta – vs – necesar hardware (la o anumita rezolutie pentru fluxurile video) 

- Extrapolare numar total canale video x numar algoritmi – vs necesar hardware (la o 

anumita rezolutie pentru fluxurile video) 

Aceste informatii au fost obtinute in urma unor teste extensive folosind infrastructura 

disponibila. Testele s-au bazat pe dotarile existente in Laboratorul Video cat si pe componentele IP 

camera ce compun sistemul functional de Securitate pentru sediul UTI Research and Development 

Center din Sos. Oltenitei, Bucuresti. In acest fel echipa a avut la dispozitie o retea complexa si, pe 

langa testele de laborator, au putut fi derulate si teste in conditii reale de functionare. 

Rezultatele concrete ale acestor activitati au permis echipei: 

- Sa faca o lista de sisteme hardware recomandate pentru procesare, in functie de 

complexitatea lucrarii, pornind de la solutii mici (de ex. 4 canale video fiecare cu cate 

un algoritm de procesare video inteligenta) pana la 16 canale video (fiecare cu mai 

multe instante de procesare video); 

- Sa estimeze fluxul de date minim necesar ce trebuie asigurat de infrastructura de 

comunicatii; acest aspect a fost chiar elaborat, conducand la solutii de tip multi-site cu 

procesare distribuita la nivelul fiecarui site si monitorizare centralizata la nivel de 

dispecerat unic; 

- Sa testeze aplicatia si comportamentul in timp, prin rulare timp indelungat fara 

interventii de tip upgrade sau maintenance si analizarea log-urilor; au fost astfel 

identificate si eliminate disfunctionalitatile si adaugate functii noi, cum ar fi 

identificarea rapida, vizual, a alarmelor tartate si/sau vizualizate de operator si a celor 

ne-vizualizate  
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6. Elaborare documentatie completa proiect & cod 
Durata de viata mare a programului de procesare video inteligenta la care aduce contributii 

importante proiectul SCOUTER atrage dupa sine, in mod automat, necesitatea intretinerii 

programului si, in mod firesc, implicarea mai multor echipe & persoane in aceste dezvoltari de-a 

lungul timpului precum si pentru implementari. 

Pornind de la aceste premise, pe langa elaborareaunei documentatii de proiect cat mai 

completa, a fost acordata o atentie deosebita respectarii standardelor de programare.  De multe 

ori, mai ales sub presiunea termenelor de livrare, acest aspect este neglijat deoarece este 

consumator de timp si resurse.  

In cadrul companiei UTI exista, de asemenea, proceduri interne si norme clare privind aceste 

procese de dezvoltare, pentru fiecare stadiu in parte.  Extras din documentul intern SPECIFICAŢIILE 

PROCESULUI SOFTWARE - Error! Reference source not found. 

 

Activitatile de dezvoltare software   
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Toate aceste activitati de dezvoltare sunt atent planificate – extras din acelasi document 

 

Activitatile de management ale software-ului  

 Institutul de Inginerie Software (IIS), înfiinţat de Departmentul de apărare (DoD) al Statelor 

Unite ale Americii, a dezvoltat conceptul cadru numit " Modelul de maturite al capabliităţii (MMC) 

Software." Mai tarziu, acest model a fost adoptat în întrega lume, aproape de toate organizaţiile 

naţionale şi internaţionale ale industriei de software.  

  

Cele cinci nivele ale procesului de maturitate software 
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Mai mult, in cadrul diviziei noastre si implicit in acest proiect am urmat si procedura interna Proceduri 

de management al ciclului de viata al produselor soft 

1.  Produsele software UTI trebuie sa aiba o denumire unica, corelata cu produsul si piata pentru 

care a fost dezvoltat. 

2. Un produs software UTI poate fi intr-unul din urmatoarele faze ale ciclului de viata: 

a. Concept 

b. Model Experimental 

c. Prototip 

d. Produs de piata 

e. Produs retras 

3. In fiecare din cele 5 faze ale ciclului de viata exista un set de livrabile sau actiuni ce trebuie 

intreprinse atat de catre departamentele tehnice, cat si cele de vanzari in vederea dezvoltarii 

proiectului. 

Faza Departamentul tehnic Departamentul dezvoltare afaceri 

Concept Dezvoltare si testare concept Idee de produs 

Model Experimental Dezvoltare si validare model Business case 

Prototip Dezvoltare si omologare 

prototip 

Business plan 

Produs de piata Fabricatie, suport Lansare, vanzari 

Retragere produs Stop fabricatie, Stop suport Stop vanzari, idee produs nou 

 

1 2

TEHNIC

DEZVOLTARE

AFACERI

DEZVOLTARE &

TESTARE

CONCEPT

IDEE DE 

PRODUS

DEZVOLTARE & 

VALIDARE MODEL 

EXPERIMENTAL

BUSINESS

CASE

DEZVOLTARE &

OMOLOGARE

PROTOTIP

BUSINESS

PLAN
LANSARE

3

VANZARI

FABRICATIE SI SUPORT

4

STOP

FABRICATIE

STOP 

SUPORT

STOP

VANZARI

PRODUS

NOU

 
 

4. Produsele software UTI sunt au urmatorul format de denumire {NUME PRODUS} {VERSIUNE}. De 

exemplu Ectorian 3.4.3 g, Confluence 2.6.4 g 

5. Versiunea are urmatorul format  major.minor.build[maturity] 

Ex 1.2.3a, 2.3.5b, 1.7.223rc3, 4.1g 

6. Versiunea majora 

a. versiunea majora este un numar intreg pozitiv 0,1,2,3,... 

b. produsele software pornesc de la versiunea majora 0  
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c. produsul ajunge la versiunea majora 1 cand toate functionalitatile planificate sunt 

implementate 

d. versiunea majora este incrementata in urmatoarele cazuri: 

i. se planifica si implementeaza un set de functionalitati suplimentare semnificative 

in cadrul produsului 

ii. se realizeaza o rearhitecturare/refactorizare a produsului 

e. decizia de incrementare a versiunii majore este luata de product owner/product manager 

f. incrementarea versiunii majore reseteaza numarul de versiune minora si numarul de 

build. 

7. Versiunea minora 

a. versiunea minora este un numar intreg pozitiv 0,1,2,3.... 

b. versiunea minora se incrementeaza in urmatoarele cazuri: 

i. un set predefinit de bug-uri este rezolvat si inchis 

ii. un set predefinit de functionalitati este implementat 

iii. o combinatie dintre cele 2 de mai sus 

c. decizia de incrementare a versiunii minore este luata de team-leader 

d. incrementarea versiunii minore reseteaza numarul de build 

8. Numarul de build 

a. numarul de build este un numar intreg pozitiv 0,1,2,3,.... 

b. numarul de build se incrementeaza de fiecare data cand se executa un build transmis 

catre mediul de test astfel incat in cadrul procesului de testare sa se identifice cu precizie 

versiunea testata 

c. decizia de incrementare a numarului de build este luata automat de catre sistemul de 

continuous integration, sau de configuration managerul care executa manual acest build. 

9. Maturitatea 

a. maturitatea reprezinta faza din ciclul de viata in care se gaseste versiunea curenta de 

produs 

b. maturitatea poate avea urmatoarele valori: 

i. a – reprezinta o versiune alfa – de testare interna pentru programatori, sau 

pentru realizarea de prezentari, demo-uri, proof-of-concept-uri. O versiune alfa 

nu are implementate toate functionalitatile. 

ii. b – reprezinta o versiune beta – versiunea beta este o versiune suficient de stabila 

pentru a fi testata. Versiunea beta are implementate cel putin 90% din 

functionalitati. 

iii. rc{n} – reprezinta o versiune release candidate. Versiunea este foarte stabila, sunt 

implementate toate functionalitatile, urmand a fi identificate bug-urile si 

eliminate.  

iv. g – reprezinta o versiune gold. Versiunea este extrem de stabila, sunt 

implementate toate functionalitatile, sunt identificate si reparate toate bug-urile 

semnificative. 

c. identificatorul de maturitate poate lipsi pentru versiunea majora 0 
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10. Toate produsele vor avea o fisa de produs asociata, fisa de produs software UTI 

 

7. Feedback de la personalul ce utilizeaza solutia de procesare video 
inteligenta 

Odata testat in laborator si avizat intern prototipul pentru sistemul de procesare video 

inteligenta, au fost demarate sesiuni de informare dar si instalare de sisteme demo/pilot pe baza 

carora au fost efectuate teste in conditii reale de lucru si a fost cules feedback-ul utilizatorilor 

precum si disfunctionalitatile solutiei. 

 Incepand din Nov 2014 in Dispeceratul de Securitate Integrata UTI a fost montata o asemenea 

solutie, iar echipa de proiect a interactionat zilnic cu operatorii de securitate pentru instruirea 

acestora, calibrarea algoritmilor si urmarirea rezultatelor. De asemenea, operatorii au 

interactionat cu sistemul si au completat saptamanal fise de urmarire, in care, pe langa 

performantele si disfunctionalitatile acestuia au fost consemnate si observatiile legate de operare, 

de functii noi necesare sau de re-design interfata pentru a fi cat mai „user-friendly”. Pe baza 

centralizarii acestor fisa au fost trase concluziile si, ca exemplu, a fost refacut design-ul pentru nele 

meniuri, au fost modificate unele actiun si au fost adaugate unele facilitati – de exemplu: 

 Snap-shot la alarma pentru notificarea operatorului; acesta „sare” sub forma de pop-

up pentru a atrage atentie utilizatorului 

 Pop-up la alarma cu durata de viata limitata (dupa un timp se dock-eaza in meniul 

dedicat) sau cu durata infinita 

 Extindere notificari alarme tehnice si fereastra de informare pop-up la aparitia unui 

astfel de eveniment 

 Extindere meniu setare program de rulare algoritmi pentru a asigura posibilitatea rularii 

pe anumite intervale orare, alternand cu intervale de ne-procesare 
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ANEXA 13 
 

 

 

 

 

 

Raport de diseminare 

Activitate IV.13 Diseminarea rezultatelor 
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1. Introducere 
 

Scopul acestul raport este prezentarea principalelor activitatilor de diseminare in cadrul Activitatii IV.13  

din cadrul proiectului de Cercetare & Dezvotare SCOUTER.  

In acest sens au fost realizate mai multe activitati de diseminare reprezentate prin participarea la 

conferinte, seminarii internationale cat si articole tehnice in reviste de specialitate. Acestea sunt 

enumerate mai jos: 

2. IEEE International Conference on Multimedia and Expo1 (ICME- 

2015). 
 

2.1 Sustinere poster in cadrul Conferintei ICME 
 

In cadrul conferintei autorii au participat la un workshop in care s-a prezentat un poster, acesta generand 

un interes ridicat in randul participantilor.  

Posterul este prezentat mai jos. 

                                                           
1 www.icme2015.ieee-icme.org/EU_track.php 
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2.2 Articol publicat IEEE (Xplore) 
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3. International Conference on Image Processing Theory, Tools and 

Applications (IPTA – 2015). 
 

3.1 Articol ce urmeaaz a fi publicat IEEE2 (Xplore) 
 

Articol acceptat pentru publicare in IEEE Xplore si indexat ISI.  

                                                           
2 http://ipta.fr/ipta15/index.php/program 
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4. Revista „Tehnica si Tehnologia” nr. 80 din 20153 
 

In cadrul acestui articol tehnic a fost prezentat solutia KIntelliVision, rezultata in urma proiectului de C&D 

Scouter. Articolul este prezentat mai jos.  

 

 

  

                                                           
3 http://uti.eu.com/pncd-scouter/media-en.html 
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ANEXA 14 
 

 

 

 

 

 

Raport privind inregistrarea la ORDA 

Activitate  IV.14 Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru dezvoltare 

experimentala).  
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Introducere 

In cadrul acestei activitati s-a ingistrat la ORDA algoritmul de localizare automata a 

evenimentelor de interes bazat pe descriptori de culoare. Mai jos este prezentat fisierul incarcat 

pe CD livrat la ORDA ce explica modul de functionare si testare pe doua filme video distincte 

oferite ca demo.  

In urmatoarele e prezentata structura fisierelor rezultate si scrise pe CD-ul oferit autoritatilor la  

ORDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmul permite cautarea unei persoane intr-un flux video (baza de date video) in functie de 

culoarea partii superioare si inferioare a hainelor unei persoane. Pe cele doua filme puse la 

dispozitie se poate verifica ca, spre exemplu, daca se seteaza cautarea unei persoane imbracata 

cu „bluza” rosie si pantalon albastru folosind ca demo filmul al doilea (Negru.mp4), algoritmul nu 

va intoarce nici un rezultat datorita faptului ca persoanele care apar in cadru nu indeplinesc 

criteriile specificate.  

Mai jos este prezentat fisierul de informare referitor la modul de functionare al algoritmului si 

modul de testare folosind aplicatia oferita ca demo.  

 

 

 

Fisierul cu filme demo 

Fisiere necesare pentru procesare 

Fisierul cu explicatii (prezentat mai 

sus) 

Executabilul: Scouter.exe 
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Structura fisierului de informare (README.pdf) 

 


