Technické informace

Algoritmus iCMORE Weapons
POSKYTUJE NOVOU ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI

Hlavní funkce
• Neocenitelná podpora
bezpečnostních pracovníků
• Zvýšená úroveň bezpečnost
• Trvale vysoká míra detekce
nezávislá na činnosti obsluhy
• Dodatečná schopnost detekce
bez dopadu na současné
certifikace
• Minimální nebo žádný výcvik
• Cenově výhodná souprava pro
nové stroje nebo aktualizace
na místě

Inovativní rodina inteligentních a přizpůsobitelných algoritmů rozpoznávání
předmětů iCMORE nabízí automatickou detekci stále rostoucího množství
nebezpečných, zakázaných a pašovaných věcí – včetně zbraní.
Algoritmus iCMORE Weapons, který detekuje ruční zbraně (pistole, revolvery),
části zbraní, střelivo, vystřelovací a běžné nože (min. délka ~ 6 cm), byl vyvinut pro
bezpečnostní aplikace v letecké dopravě.
Pro které systémy?
Algoritmus iCMORE Weapons výrazně pomáhá bezpečnostním pracovníkům,
celníkům a dalším kontrolním orgánům; je dostupný pro systémy HI-SCAN
6040aTiX a HI-SCAN 6040-2is. Pro skener HI-SCAN 6040 CTiX byl již také
vyvinut algoritmus, který si mohou naši zákazníci nyní vyzkoušet.
Zvýšená bezpečnost a snadnější provoz
Intenzivní učení je zásadní pro umělou inteligenci (AI), proto firma Smiths
Detection zvolila tento přístup při vývoji svého algoritmu pro detekci zbraní – ve
spolupráci se zákazníky vytvořila rozsáhlou knihovnu obrázků, z níž se může
tento algoritmus „učit“.
Výsledkem je přesná, spolehlivá a výkonná detekce, která snižuje zatížení během
vyhodnocování zobrazení a zvyšuje účinnost a výkon systému. Přidání algoritmu
iCMORE Weapons nijak neomezuje rychlost celkového vyhodnocování zobrazení
a vyžaduje pouze omezený výcvik obsluhy, případně žádný výcvik.
Algoritmy automatické detekce, jako je iCMORE Weapons, také podporují kontrolu
zavazadel na bázi risk-based tak, že rozpoznávají rizika podle konkrétních
požadavků jednotlivých kontrolních orgánů. Tyto lze pak přizpůsobovat jednotlivým
úrovním bezpečnosti.

www.smithsdetection.com

Veškeré případné hrozby se po zvýraznění rámečkem ukazují
na hlavní obrazovce systému společně se snímky ze skenu pro
odhalování výbušnin. Tato doplňková funkce nemá žádný vliv na
zákonné certifikace nebo schválení.

Hromadné výsledky zobrazené na obrazovce
Souprava určená pro zbraně, kterou nabízíme jako
příslušenství nových systémů nebo jako aktualizaci,
zahrnuje externí vyhodnocovací počítač, jenž je hostitelem
detekčního softwaru a je připojen k rentgenovému systému
pomocí kabelu Ethernet.
Po naskenování předmětu se jeho snímek přenáší do
tohoto počítače, který jej analyzuje pomocí softwaru
iCMORE Weapons.
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