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Formarea Bazei de date 
    Pentru a iniția procesul de lucru al programului Face Recognition e necesară 
formarea bazei de date care va permite crearea listelor interesate cu fețe pentru a fi 
identificate. Baza de date cu fețe poate fi formată prin două metode:  

 

Import  
al fișierelor video/foto 

Metoda prevede prelucrarea unor 
fișiere video sau foto deja 
existente. În cazul dat toate fețele 
ce apar în secvențele din fișier 
sunt detectate și salvate în baza 
de date. 

          În baza informației primite de la camerele 
video conexe programului 

Metoda prevede suplinirea bazei de 
date cu fețe nemijlocit din 
prelucrarea fluxului video captat de 
către camerele conexe programului, 
procesul fiind derulat în regim real 
de timp. 

 
 

Ulterior formării bazei de date e necesar de creat listele cu persoanele ce ne 
interesează de a fi identificate, precum și configurarea alertelor care vor informa 

utilizatorul, în regim real de timp, despre persoana detectată din listă, locul și 
timpul identificării acesteia. 

Formarea șabloanelor și pozelor etalonate ale persoanelor detectate 

 



 Aceste poze sunt salvate în formă de șabloane. Faptul dat relatează, că una 
și aceiași persoană poate deține în bază mai multe șabloane, create în dependență 
de poziția feței (înclinată, frontală, laterală). În spatele fiecărui șablon se vor afla 
mai multe poze ale persoanei în cauză, după cum am menționat, conform poziției 
feței. De fiecare dată, cînd persoana va fi detectată de către camerele de luat vederi, 
șabloanele deja existente vor fi suplinite cu poze noi, sau create șabloane noi. La 
fel, utilizatorul are posibilitatea să vizualizeze toate pozele cumulate ale persoanei 
din șablonul selectat. Mărimea informației stocate, privind pozele ce se conțin în 
șabloane, este minimă, de aproximativ 9 kb pentru o poză, deci nu va ocupa mult 
spațiu pe server.  

Pentru ca utilizatorul să beneficieze de o calitate înaltă în identificarea 
persoanelor, indiferent de poziția feței detectate vis-a-vis de camerele conexe, 
acesta are posibilitatea de a selecta mai multe șabloane ale unei persoane și a le 
uni, formînd astfel poza etalonată.  

 

Configurații customizabile fiecărei alerte  

 
§ Pragul de identificare  

Lucrul dat va permite detectarea persoanelor, atunci cînd pragul e scăzut, 
asemănătoare celei căutate, în cazul dacă există dubii referitor la utilizarea de către 
ultima a unor metode de camuflare, sau cînd informația primară este de calitate 
scăzută (poze unse, etc.).  

§ Pauze între alerte  

Alertele pot fi configurate în dependență de necesitățile utilizatorului, care vor 
informa instantaneu, sau cu pauze de timp între ele.  

§ Destinatarii mesajelor de notificare  

La fel, alertele pot fi atribuite mai multor utilizatori, avînd posibilitatea divizării în 
orice formă, ca exemplu: tăcit pentru administrator și doar pentru doi din zece 
operatori. 



 

 

    Programul oferă și posibilități de configurare a alertelor pentru cazurile de exces 
a persoanelor în locurile de interes pentru utilizator. Faptul dat se realizează prin 
introducerea unei cifre critice care prezintă numărul total admis al persoanelor aflate 
într-un anumit loc, depășirea căreia va genera alerta propriu zisă.  

 

 

 

Informarea cu privire la Disfuncția / Sabotarea 
lucrului camerelor 
    Programul oferă alerte în cazurile cînd una din camerele 
video conexe s-a defectat, sau lucrul acesteia a fost sabotat. 

    Operatorilor li se oferă posibilitatea introducerii a unor 
comentarii sau informații utile care vor fi atașate nemijlocit 
alertei produse. Administratorul fiind la curent cu timpul de 
reacționare a operatorului și detaliile acțiunilor întreprinse. 

 

  

Informarea privind excesul de 
persoane în zonele de interes 



Stocarea secvențelor video 

 

 
 

 

 
 

Video cameră  Server de stocare  Media Player 

 
 

Programul mai oferă și posibilități de stocare și vizualizare a secvențelor video 
direct pe server, perioada de păstrare a acestora fiind stabilită nemijlocit de către 
utilizator. La capitolul alerte este de menționat și faptul, că la configurarea acestora 
poate fi atribuit un oarecare timp de secvență, ce permite vizionarea ulterioară a 
înregistrării video doar la selectarea alertei ce prezintă interes. Datorită configurării 
timpului de secvență utilizatorul, selectînd alerta, va vizualiza înregistrarea video 
pentru perioada de timp prestabilită, pînă la producerea alertei și după. 
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