
AXIS Live Privacy Shield
Proteção de privacidade eficaz na vigilância por vídeo

O AXIS Live Privacy Shield torna possível a vigilância enquanto protege a privacidade em ambientes internos. Aplicativo
de software de borda para câmeras fixas selecionadas, ele permite o mascaramento dinâmico em tempo real de objetos
móveis (pessoas) em streams de vídeo até na taxa de quadros máxima. Ele analisa cenas ao vivo em busca de alte-
rações nos pixels em comparação com um plano de fundo definido e aplica mascaramento dinâmico às áreas em que
houve mudanças. Os usuários podem definir a frequência na qual o plano de fundo deve ser atualizado. O aplicativo,
por padrão, aplica mascaramento dinâmico à visão da câmera inteira, mas os usuários podem definir áreas que serão
excluídas. Os usuários também podem optar por obter um stream de vídeo sem mascaramento dinâmico.

> Protege a privacidade

> Solução de borda com custo acessível

> Mascaramento dinâmico em tempo real e confiável em taxas de quadros elevadas

> Para áreas internas com iluminação boa e estável

> Opção de mascaramento por cores ou mosaico

Folha de dados



AXIS Live Privacy Shield

Aplicação
Plataforma de
computação

Borda

Produtos com
suporte

Para obter uma lista completa de produtos recomendados e
compatíveis, acesse axis.com

Licenças Códigos de licença com 1 ou 10 unidades podem ser comprados
junto ao distribuidor Axis. Uma licença é necessária por câmera.
A licença pode ser ativada diretamente via câmera ou online.
Para obter licenças de avaliação, entre em contato com o
escritório local nos países em que o produto é comercializado.

Configurações Mascaramento por cores
Mascaramento por mosaico, incluindo resolução de mosaico
configurável
Áreas de inclusão
Áreas de exclusão
Sensibilidade da máscara
Tempo de mesclagem do plano de fundo

Configuração Configuração via Web incluída

Cenários

Aplicações
típicas

Adequado para monitoramento de vídeo remoto e gravação em
áreas internas em que a vigilância é problemática devido a regras
e regulamentações de privacidade. Ideal para aplicações de
processamento, manufatura e logística em que a vigilância por
vídeo é usada principalmente para monitorar processos. Outras
aplicações potenciais são instalações de varejo, educação e do
governo em que as condições ambientais para o AXIS Live Privacy
Shield são atendidas.

Limitações O aplicativo deve ser utilizado em ambientes internos com
iluminação boa e estável. Evite cenas com muitas reflexões.

Integração do sistema
Interface de
programação da
aplicação

API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e
AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis
em axis.com
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Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2019 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS e VAPIX são marcas registradas ou aplicações de
marcas comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou
registradas das respectivas empresas. Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.

T10133920/PT/M5.4/2004

https://www.axis.com
https://www.axis.com
https://www.axis.com/environmental-responsibility

