نرم افزار مبتنی بر تشخیص حرکت ویترین هوشمند
ًزم افشار خایِ طزاحی ؽذُ تزای ٍیسزیي ّای َّؽوٌذ ؽزکر خاًِ َّؽوٌذ افزا دارای ٍیضگی ّای سیز هی تاؽذ کِ تزای ّز هؾسزی اس زصاٍیز ،فیلوْا،
هسَى ٍ فزین ّای هٌاعة کارفزها اعسفادُ خَاّذ ؽذ:


دارای دٍ هذ هخسلف اعر ،هذ ازَهازیک ٍ هذ کٌسزل زَعط ًاظز



هذ ازَهازیک سهاًی فؼال اعر کِ کغی جلَی ٍیسزیي حضَر ًذاؽسِ تاؽذ ٍ در ایي حالر زصاٍیز ،فیلوْا ٍ هسَى زثلیغازی هَرد ًظز کارفزها
تطَر خَدکار ٍ تِ صَرذ  Loopخخؼ هی ؽَد.



هذ کٌسزل زَعط ًاظز سهاًی فؼال هی ؽَد کِ ؽخصی جلَی ٍیسزیي ؽوا زَلف کٌذ ،تِ هحض ایٌکِ عیغسن زؾخیص حزکر ،کغی را
زؾخیص داد اجزای هذ ازَهازیک هسَلف ؽذُ ٍ ًزم افشار تِ هذ کٌسزل زَعط ًاظز خَاّذ رفر.



در هذ کٌسزل زَعط ًاظز ،یک اعالیذ ؽَ ) (Slide Showؽزٍع تِ اجزا هی کٌذ کِ هحسَیاذ آى هی زَاًذ حاٍی فیلوْا ٍ زصاٍیز هَرد ًظز
کارفزها تاؽذ.




در هذ کٌسزل زَعط ًاظز ،کارتز جلَی ٍیسزیي هی زَاًذ تا حزکر دعر تِ چح ٍ راعر ،تذٍى لوظ ٍیسزیي ،در هحسَیاذ گالزی ػولیازْای
«تؼذی» ٍ «لثلی» را هذیزیر کٌذ.
زصاٍیز ٍ فیلوْای زثلیغازی ٍ هسَى هَرد ًظز کارفزها هی زَاًذ تا فزین ّای هَرد ًظز طزاحی ؽذُ ٍ تزای اعسفادُ در ًزم افشار در اخسیار ؽزکر
خاًِ َّؽوٌذ افزا لزار گیزد.



در صَرذ داؽسي تلٌذگَّای خارجیً ،زم افشار هی زَاًذ صذاگذاری ؽَد ،تزای هثال رٍی زصاٍیز گَیٌذُ صحثر کزدُ ٍ هحصَل یا فزٍؽگاُ ٍ
خذهاذ آى را هؼزفی ًوایذ .ضوٌاً هی زَاًیذ اس هَسیک سهیٌِ هٌاعة ًیش اعسفادُ ًواییذ.



ًزم افشار دارای کٌسزل خٌلی اعر کِ خَد کارفزها هی زَاًذ ّز سهاًی کِ هایل تَد در هحسَیاذ گالزی خَد دعسکاری ًوایذ ،تزای هثال فیلن یا
زصاٍیز جذیذی را اضافِ کٌذ ،حذف کٌذ ٍ یا کل هحسَیاذ را زؼَیض ًوایذ تٌاتزایي اگز ؽوا هایلیذ جؾٌَارُ زخفیف هجسوغ فزٍؽگاّی،
زخفیفاذ فصلی ،هحصَالذ جذیذ ٍ یا ّز هَضَع دیگزی را تِ هؾسزیاى خَد اػالم ًواییذ زٌْا کافیغر زصاٍیز ٍ یا فیلوْای هٌاعثی را آهادُ
کزدُ ٍ تِ ًزم افشار خَد اضافِ ًواییذ.

ویژگی های سفارشی
هٌظَر اس ٍیضگی ّای عفارؽی ،لاتلیر ّای دیگزی اعر کِ تز حغة زماضای کارفزها هی زَاًذ در طزاحی ًزم افشار اٍ هذ ًظز لزار دادُ ؽَد کِ تِ
صَرذ هَردیّ ،شیٌِ آى هحاعثِ خَاّذ ؽذ.
تزخی اس ایي ٍیضگی ّا ػثارزٌذ اس:


لاتلیر گزفسي ػکظ علفی :در ایي حالر کارتز تا تاال تزدى دعر آهادگی خَد را تزای گزفسي ػکظ اػالم هی کٌذ ،عدظ یک ؽوارؽگز
هؼکَط  3ثاًیِ تِ اٍ ٍلر هی دّذ زا فیگَر هٌاعة را تگیزد ،عدظ تا یک دٍرتیي ػکاعی Canon Power Shot G1 X Mark II( DSLR
تا کیفیر  ) 12.8 Megapixelتا فلؼ ،ػکغی تا کیفیر ػالی اس اٍ در فزین زثلیغازی هَرد ًظز ؽوا گزفسِ هی ؽَد .ایي ػکظ هی زَاًذ اس
طزیك تلَزَش ٍ یا تِ صَرذ ًغخِ چاخی در اخسیار اٍ لزار دادُ ؽَد.





لاتلیر هًَساص زصَیز :در ایي حالر کارتز تا تاال تزدى دٍ دعر آهادگی خَد را تزای گزفسي ػکظ هًَساصی اػالم هی کٌذ ،عدظ زؼذادی
زصاٍیز اس لثاعْای عر ؽذُ فزٍؽگاُ ،لثاط اتزلْزهاًْا ،تذى ؽخصیر ّای کارزًَی ،لثاط راًٌذگاى فزهَل یک ،یا ّز ًَع لثاط ٍ خَؽؼ
هٌاعة فزٍؽگاُ ؽوا ًؾاى دادُ هی ؽَد کِ کارتز تا حزکر دعر تِ چح ٍ راعر هی زَاًذ تیي آًْا گشیٌِ هَرد ًظزػ را اًسخاب کٌذ،
عدظ هجذداً دعر خَد را تاال هی تزد ،ؽوارؽگز هؼکَط تِ اٍ  5ثاًیِ سهاى هی دّذ زا فیگَر هٌاعة را تگیزد ،عدظ عز کارتز تز رٍی
خَؽؼ یا لثاط هَرد ًظزػ گزفسِ هی ؽَد کِ در ایي هَرد ًیش هی زَاًذ اس طزیك تلَزَش یا ًغخِ چاخی آى را زحَیل تگیزد.
حزکر آیکَى فزٍؽگاُ :در ایي حالر ،هذ کٌسزل زَعط ًاظز ًزم افشار تز رٍی ؽخصیر آیکَى فزٍؽگاُ (در صَرذ ٍجَد) ٍ یا یک ؽخصیر
خیال ی ،یک کاراکسز اًیویؾٌی ،یک اتزلْزهاى ،یک هذل تا خَؽؼ تزًذ ؽوا ٍ هاًٌذ آى ًوایؼ دادُ هی ؽَد کِ تا حزکر کارتز حزکر هی
کٌذ ٍ جٌثِ عزگزهی تزای اٍ ٍ عایز تیٌٌذگاى خَاّذ داؽر .ایي ؽخصیر هی زَاًذ تِ صَرذ دٍ تؼذی یا عِ تؼذی تاؽذ.



تاسی هثسٌی تز حزکر  :ایي اهکاى ٍج َد دارد کِ تِ صَرذ عفارؽی ٍ تز اعاط عٌاریَی هَرد ًظز کارفزها یک تاسی طزاحی ؽَد کِ در هذ
کٌسزل زَعط ًاظز ؽزٍع تِ اجزا هی کٌذ .ایي تاسی تز اعاط زؾخیص حزکر کارتز طزاحی خَاّذ ؽذ هثالً ّذایر یک ازَهثیل هغاتمِ ای تا
حزکر دعرّ ،ذایر یک عثذ فزٍؽگاّی تا حزکر تذى تز ای گزفسي اجٌاعی کِ اس تاال تِ خاییي در حال افسادى ّغسٌذ ،اًذاخسي زَج در
عثذ ،سدى خٌالسی یا ّز عٌاریَی هَرد ًظز کارفزهاٍ .یضگی ایي تاسی ایٌغر کِ تز اعاط ٍیضگی ّای فزٍؽگاُ ٍ هحصَالذ ؽوا طزاحی
خَاّذ ؽذ کِ در هذذ تاسی زَعط یک کارتز تزای عایز زواؽا کٌٌذگاى جٌثِ زثلیغازی ٍ آگاّی دٌّذُ داؽسِ تاؽذ.



حزکر یک جغن عِ تؼذی در فضا :ایي اهکاى ٍجَد دارد کِ کارتز در هذ کٌسزل زَعط ًاظز تسَاًذ هحصَل عِ تؼذی ًوایؼ دادُ ؽذُ در
ٍیسزیي را تچزخاًذ ٍ تخؾْای هخسلف آى را هؾاّذ کٌذ.



ًوایؼ زصاٍیز  360درجِ :هی زَاًیذ در هذ کٌسزل زَعط ًاظز زصاٍیز  360درجِ ای اس فضاّای داخلی یا خارجی هَرد ًظززاى را لزار دّیذ
ٍ تِ کارتز اجاسُ دّیذ رٍی زصاٍیز حزکر کزدُ ٍ تخؾْای هخسلف آى را تثیٌذ ،تزای هثال زصاٍیز  360درجِ ای اس فضای تاؽ زاالر ،رعسَراى،
اعسخز ،اعدا ،عایز فزٍؽگاّْای ؽوا ٍ ّز هکاى دیگز هَرد ًظز کارفزها



ٍالؼیر افشٍدُ در هحیط خارجی :ایي اهکاى ٍجَد دارد کِ زصَیز رٍی ٍیسزیي ؽوا فیلن سًذُ فضای جلَی فزٍؽگاُ ؽوا تاؽذ در حالیکِ هث ً
ال
حیَاًاذ ،ؽخصیسْای کارزًَی یا اتزلْزهاًْا ،تِ صَرذ عِ تؼذی ،در حال حزکر جلَی فزٍؽگاُ ّغسٌذ یا هثالً ازفالازی هثل اًفجار،
آ زؾفؾاى یا هَاردی ًظیز آى ازفاق هی افسذ یا هثالً زصاٍیز عِ تؼذی عاخسواى ،یک تٌای زاریخی یا اؽیاء هَرد ًظز ًوایؼ دادُ هی ؽَد،
رّگذراى هی زَاًٌذ تا ایي ؽخصیر ّا ،اهاکي ٍ ازفالاذ ًیش ػکظ یادگاری تگیزًذ .تِ خاطز داؽسِ تاؽیذ کِ زوام ایي ازفالاذ دلیماً جلَی
فزٍؽگاُ ؽوا تا زوام هٌاظز ٍ رّگذراى هَجَد ًوایؼ دادُ هی ؽَد.



ایي ؽزکر آهادگی خَد را تزای عایز هَارد عفارؽی هَرد ًظز کارفزها ًیش اػالم هی ًوایذ.
ؽزکر خاًِ َّؽوٌذ افزا عزیز
هذیز ػاهل
عْزاب خَرخلیلی

