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Yüz Tanıma Sistemlerinde
Sektöründe Lider Çözüm
Ortağınız
Yapay Zeka Teknikleri ile Dünya Standartlarında
Yüz Tanıma Projeleri geliştiriyoruz.
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NovFace Yüz Tanıma Sistemi
Nasıl Çalışır?

Yüz Tanıma
NovFace. görüş alanı içerisindeki tum yüzleri algılayabilir, veri
tabanından arama yapar ve arama sonucunda bulunan yüzler için
benzerlik oranı hesaplar. Canlı görüntü üzerinden, görüntü arşivinden,
bankasından ya da kullanıcı tarafından yüklenen görüntüler üzerinden
zamanlı olarak çalışır ve bu sayede aranan ya da bilinen kişileri yüksek
doğruluk ile tespit eder.
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Yüz Analizi
NovFace yapay zeka teknikleri ile geliştirilmiş yüz analizi özelliği
bulundurmaktadır. Yüz analizi özelliği ile cinsiyet, yaş veya grup halinde
bulunma gibi farklı kriterlere göre arama yapabilir. Örneğin iki kişilik grup
halinde hareket eden tüm erkekleri ya da otuz yaşının üstündeki tüm
kadınları listeleyebilir ve bunlara göre filtreler uygulayabilirsiniz. Bu
sayede yüz veri tabanında zaman dilimlerine göre tespit edilen görüntüler
filtrelenebilir ve listelenebilir.

Alarm
NovFace. kara liste yada beyaz listede yer alan kişiler için operatörlere
uygulama üzerinden sesli ve görsel olarak uyarı verir. Yüz veritabanında
tanımlanmış olan kişilerin o alana daha önceden ne zaman geldiği, ne
kadar sürelerle bulunduğu ve aynı şekilde aranmak isteyen bir şahsın o
an şehrin/binanın neresinde bulunduğu gibi bilgiler canlı görüntülerde
yüz araması yaparak bulunabilir.

Yüksek Doğruluk Oranı
NovFace ile canlı olarak gerçek zamanlı görüntüler üzerinden çalışma
yapılabileceği gibi kaydedilmiş görüntüler üzerinden de yüz tanıma
yapılabilir. Kalabalık alanlarda aynı anda birden fazla yüz tanıma yapılabilir
ve tum bu işlemler yüksek doğruluk oranlı sonuçlar sunar.
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NovFace Yüz Tanıma
Sistemi, kısmi engelleme,
uygun olmayan aydınlatma
gibi olumsuz etkilere karşı
tutarlı yüksek Yüz Tanıma
performansı sunar.

NovFace Yüz Tanıma
Sistemi, sınıfında lider
yüksek performanslı Yüz
Bulma ve Tanıma
algoritmaları ile yüksek
doğruluk oranı ile Yüz
Tanıma Sistemi sunar.

Akıllı ve önde geten Yüz
Tanıma algoritmamız ile
işletim sistemi bağımsız
olarak istediğiniz cihazda
son derece hızlı şekilde
çalışır

Yüz Tanıma Sistemimizde,
bir resimdeki algılanabilir
yüz sayısı için herhangi bir
sınırımız yoktur. Büyük grup
fotoğrafları kolayca
işleyebilirsiniz.

Neden Yüz Tanıma
Algoritmaları?

Yüz Tanıma
Yeteneklerimiz

Gerçek Zamanlı
Yüz Tanıma

NoveltyFace algoritması,
derin sinir ağlarına dayanan
sağlam dijital görüntü işleme
algoritmalarını kullanarak
gelişmiş yüz yerelleştirme,
kayıt ve eşleştirme çözümleri
sunar

Canlı Yüz Tanıma
Duygu Tanıma
Çoklu Yüz Tanıma
Cinsiyet Sınıflandırması
Yaş Tahmini

NoveltyFace ile gerçek
zamanlı olarak aynı görüntü
içerisindeki bütün kişiler için
yüksek başarı ile tanıma
yapabilirsiniz
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NovFace Yüz Tanıma Sistemi
Özellikleri ve Yetenekleri Nelerdir?

• Canlı Yüz Tanıma
• Duygu Tanıma
• Vucüt Hareketleri Tanıma
• Anlık Çoklu Yüz Tanıma
• Cinsiyet Sınıflandırması
• Yüz Okuma
• Yaş Tahmini
• Yüz İmgesi Kalitesi Belirleme

Duygu Analizi

<E>
L MUTLU J

L

saskin

J

/Ol
l_ SİNİRLİ J

Eylem Tanıma Ve Etkinlik Tahmini
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NovFace Yüz Tanıma Sistemi
Özellikleri ve Yetenekleri Nelerdir?
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Derin Öğrenme tabanlı Yapay Zeka algoritmaları ile geliştirilmiştir.
Canlı yüz algılama özelliği sayesinde, fotoğraf ve gerçek insanı ayırt eder ve aldatılmayı önler.
Canlı video ve sabit görüntülerde eş zamanlı olarak birden fazla yüz işleme yapabilir.
Bir resimdeki her bir kişi için cinsiyet sınıflandırması ve yaş değerlendirmesi yapabilir.
Duygu tanıma ve yüz özellik noktaları çıkarabilir.
Web kameraları veya diğer düşük maliyetli kameralar ile yüz tanıma işlemi yapılabilir. Pahalı
donanımlara ihtiyaç duymadan çalışabilir.
Yakın kızılötesi ve görünür ışık spektrumu ile yüz tanıması yapabilir. Bu sayede akşam görüntülerindede
yüz tanıma sistemini kullanmaya devam edebilirsiniz.
Novelty Bilişimin Yüz Tanıma Algoritması, derin sinir ağlarına dayanan sağlam dijital görüntü işleme
algoritmalarını kullanarak gelişmiş yüz tanıma ve eşleştirme uygular.
Anlık olarak çoklu yüz algılama işlemi yapabilir.
Canlı video akışlarında ve hareketsiz görüntülerde birden çok yüzün hızlı ve doğru tespitini gerçekleştirir.
İsteğe bağlı olarak. Yüz Tanıma Sistemi üzerinde cinsiyet çıkarımı desteği sunmaktadır.
NoveltyFace algoritması, derin sinir ağlarına dayanan sağlam dijital görüntü işleme algoritmalarını
kullanarak gelişmiş yüz yerelleştirme, kayıt ve eşleştirme çözümleri sunar
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NovFace İnsan akışının yoğun olduğu
bölgelerde gerçek zamanlı yüz tanıma
yapar ve en yüksek seviyede toplum
güvenliği ve analizi sağlar.

Havaalanları

Stadyumlar
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AVM & Sosyal Alanlar

Novelty Yapay Zeka Teknolojileri

Bilişim Vadisi, Muallim Mah. Deniz Cad. No: 143/5 A7 Blok Gebze / KOCAELİ
*90 262 330 00 34

www.noveltybilisim.com.tr
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