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GEODI Akıllı Arama Teknolojisi
üzerine bir Yüz Tanıma Yeteneği

ekledik.

Bu şekilde 200+ farklı içerik içerisinde
yüzleri tanımak ve metinlerde adı geçen

kişiler ile eşleştirmek mümkün oldu



Videolar, Sosyal Medya, Fotoğraflar, Ofis
Dokümanları, Raporlar, Tutanaklar, Veri

Tabanları ve daha fazlası



%100 kendi ürünümüz, Herhangi
bir bağımlılık yok

Farklı şekillerde deploy edilebilir

API Son Kullanıcı



Son kullanıcı için
Hazır Çözüm

hemen kullanmaya
Başla



API Hazır
developers.dece.com.tr



Nasıl Çalışıyor?

Bütün Kaynaklar otomatik taranıyor, Streaming video dahil
200+ aşkın format ve mecra. 
Yüzler tanınıyor. Daha önce bilinen kişiler bilinen,
bilinmeyenler FaceX olarak adlandırılıyor.
FaceX'lere bir isim veriyorsunuz ve iş bitiyor!
Adı bilinmeyen bir kişi farklı video ve kaynaklarda görünse
dahi aynı FaceX adını alıyor.
Bıyık, Sakal, Gözlük gibi detaylar dikkate alınıyor. 



Kullanım İmkanları -Medya veya İstihbarat Arşivi

Medya veya İstihbarat Arşivi.
Videolar, Metinler, Banka kayıtları,
e-Postalar ve Veri tabanlarında bir
kişi ile ilgili tüm bilgiye
erişiyorsunuz. Ağ grafiği ile olası
ilişkileri görüyorsunuz. 
GEODI metin işleme alt yapısı ile
metinlerdeki isimleri otomatik
çıkarıyor(ön tanım olmadan), eş
anlamlı ve lakap tanımlamaya izin
veriyor. 



Kullanım İmkanları - Streaming Video 

Kent güvenliği veya Güvenlik kameralarından gelen
görüntüler doğrudan işlenebilir. 
Bilinen bir kişi bir videoda göründüğü zaman, veya
bilinmeyen bir kişi göründüğü zaman bildirim alma
mümkün. 
GEODI'nin gelişmiş sorgu yetenekleri sayesinde bu bildirim
coğrafi bölge, iki kişi aynı anda görünürse, görüntüde bir
araç olacak gibi şartlar gerekirse kolayca yapılabilir. 
Gecikme kullanılacak altyapıya bağlı olarak değişir,
ortalama donanımları kullandığımız testlerimize göre bir
kaç saniye civarında olabilir görünüyor.



Doğruluk ve Sistem Gereksinimi

"Labeled Faces In The Wild" benchmark veri setinde
doğruluğumuz %99.5, 6500+ yüz içerisinden yalnızca 30
civarında hatalı tanıma yapılmış.
Profil ve cepheler ayrı ayrı tanınıyor. Profil bilgisini
alıyorsunuz. 
Fotoğraf/Videoların karanlık veya bulanık olma gibi
durumları bildiriliyor. 
NVidia CUDA destekli "off the shelf" bir hızlandırıcı yeterli. 
Daha fazla hız istiyorsanız işmeleri dağıtabilir ve daha sonra
tek noktada toplayabilirsiniz. Yani dağıtık mimariye uygun.
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