
Especificação Técnica

Funções do produto

Cenário de aplicação

O servidor inteligente secundário de análise veicular integra 

recursos e um algoritmo avançado de análise  que 

automaticamente extrai casos em massa envolvendo imagens e 

características de veículos por meio de processamento 

inteligente de alta velocidade, reconhecimento da cor do 

veículo, marca, tipo e funções. Realiza rastreamento  e escolha 

da trajetória do veículo, ausência de placa, mudança de 

comportamento criando alarmes a partir do reconhecimento 

automático de placas. Aplicável a segurança pública, transporte, 

e estacionamentos inteligentes
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Servidor de Análise Veicular 
DHI-IVS-T8100

Informações para pedidos

DHI-IVS-T8100

CPU 2 x Intel Xeon Gold 6126  2.6 GHz

Memória 128GB, up to 512GB

Disco 20T, 4T SATA HDD x 5

Placa de vídeo Profissional

Interface Duas portas Gigabit Ethernet 

USB 3.0 4

VGA 1

Tamanho 1U padrão rack

Fonte de 
alimentação Platinum 750W

Parâmetros de Hardware

• Equipado com placa de vídeo profissional.

• Algoritmo de reconhecimento baseado em
aprendizado profundo (deep learning).

• Suporta aglomeração (cluster) baseada em arquitetura de 

vídeo em nuvem.

• Suporta reconhecimento da marca, sub marca, modelo/ano 

e cor, porta lenço, pingentes, rack de teto, estepe e outras 

funções de detecção;
Capacidade de 
processamento 

DHI-IVS-T8100

Branco, laranja, rosa, preto, vermelho, amarelo, cinza, 
azul, verde, roxo e marrom.

200 marcas/fabricantes

3000 modelos

Frente e traseira do veículo

ônibus, caminhões grandes e médios, carro, minivan, 
SUV, MPV e caminhonete

Suporte pingente, frasco de perfurme, placa quebra-sol 
parabrisas e outros  

Detecção de cinto de segurança. Motoristas 
falando ao telefone, detecção de fumaça.

Identificação de veículos especiais tais como: taxi, 
viaturas policiais, ambulância, caminhão bombeiros, 
veículo escolta, ônibus escolar e etc

3 milhões de imagens por dia

Sistema 
operacional

Linux embarcado




