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CARACTERÍSTICAS DO ECRÃ PRINCIPAL 

 

1. Legenda da câmara 

Esta rubrica apresenta a legenda da câmara e pode ser modificada. O contador também pode ser mostrado 
aqui, logo após a legenda da câmara, se estiver activado. 

 

2. Janela de reconhecimento PIP  

Esta é uma janela de Imagem em Imagem, que por padrão está desactivado. Quando activado, essa janela 
mostra, por defeito, as últimas imagens. Pode alterar para mostrar o vídeo ao vivo em vez das imagens. 
Então, a [Janela principal de Vídeo] altera para mostrar a imagem de reconhecimento. 

 

3. Janela principal de vídeo 

Esta janela mostra por defeito o vídeo ao vivo da câmara de reconhecimento. Se a [Janela de 
reconhecimento PIP] está habilitada, pode ser configurada para mostrar o vídeo ao vivo ou a imagem 
reconhecida. 

 

4. Visão Global PIP  

Esta é uma janela Imagem em Imagem. Por defeito não está activa. Se a visão geral da câmara está 
configurada para uma faixa, pode activar essa janela para mostrar o vídeo ao vivo da câmara. Pode 
configurar a Visão Global para capturar a imagem do condutor ou do carro. 
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5. Estado do reconhecimento 

O estado do reconhecimento será mostrado aqui como Registo, Visitantes ou Não reconhecido. 

 

6. Registos de reconhecimento 

Esta janela mostra os registos recentes de reconhecimento até 5000 registos. Pode mostrar os detalhes da 
imagem e do registo relacionado clicando duas vezes sobre o registo. 

 

7. Imagem de reconhecimento 

Esta janela mostra as últimas imagens. 

 

8. Resultado do reconhecimento 

Esta janela mostra a data, hora, nome da câmara e o resultado do último reconhecimento. 

 

9. Imagem registada 

Pode definir a imagem dos condutores ou da imagem global dos veículos como Imagem registada. A imagem 
será mostrada quando o veículo registado está a ser reconhecido. A função pode ser usada quando a 
segurança tem preocupações. 

 

10. Iniciar/Parar o reconhecimento 

Pode escolher iniciar ou parar uma ou mais faixas de reconhecimento. 

 

11. Configurar o Sistema 

Pode configurar o sistema em Configurar o Sistema.  

 

12. Base de Dados de reconhecimento / Base de Dados de matrículas registadas/ Marca de água 

É utilizado para o gerir a base de dados de reconhecimento e matrículas 

 

13. Notificações 

E / S e atalho de notificação.  

 

14. Rede 

Pode seleccionar para criar a conexão do GV-DSP LPR, outro GV-LPRs ou GV-LPR Center para permitir o 
controlo remoto.  

 

15. Janela de visualização 

Pode seleccionar o vídeo ao vivo de uma única pista para visualizá-lo claramente. 
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16. Layout da janela de visualização 

Pode seleccionar para mostrar 1, 4, 6, 8 ou 9 janelas para controlar o vídeo ao vivo das pistas. 

 

17. Versão /  Sair / Minimizar 

Pode mostrar as informações de versão, seleccionar minimizar ou sair do GV-LPR. 

 

18. Selecção de câmara 

Pode seleccionar quais pista ou pistas para ser mostradas no [Registos de reconhecimento]. 

 

BASE DE DADOS DE RECONHECIMENTO 

Pode usar [Registos de reconhecimento] ou a [Base de dados de reconhecimento] para visualizar os registos 
de reconhecimento. A base de dados regista a imagem, a câmara, matrícula reconhecida, hora, direcção, etc. 
Um disco rígido de 80 GB pode gravar cerca de 1 milhão de registos. 

 

REGISTOS DE RECONHECIMENTO 

Pode ver os últimos registos de reconhecimento em [Registos de reconhecimento]. As teclas numéricas no 
lado direito são as opções para que seleccione os registos das câmaras a serem mostradas. 

 

Ao clicar duas vezes em qualquer um dos registos mostrá a [Visualização de Eventos]. Pode obter mais 
informações da [Visualização de Eventos], como por exemplo, a imagem do veículo ou do condutor. Pode 
clicar em [Definir imagem como imagem registada], de modo que da próxima vez, quando o veículo for 
reconhecido, a imagem do veículo registado é mostrada. 
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BASE DE DADOS DE RECONHECIMENTO 

Pode clicar no botão  [Base de dados de reconhecimento] para visualizar os registos de 
reconhecimento. A [Base de dados de reconhecimento] fornece funções de [Consulta], [Base de dados 
aberta], [Apagar registos], [Imprimir] e [Pré visualização de impressão]. Os registos consultados serão 
mostrados com os itens detalhados e imagem da matrícula, e a imagem da Visão Global da câmara, se 
estiver configurada.  
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CONSULTA 

Pode consultar os registos seleccionando [Câmara], 
[Matrícula] e o estado do resultado do 
reconhecimento. As matrículas podem ser 
pesquisadas em três tipos de modalidades: 
[Correspondência exacta], [Correspondência 
parcial] ou [Correspondência]. O modo 
[Correspondência exata] é o modo mais rápido. 
Também pode especificar a direcção do veículo, a 
hora do evento, o tempo de permanência e a 
velocidade média para realizar consulta de registo.  
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EXPORTAR OS REGISTOS DE RECONHECIMENTO 

1. Seleccionar os registos a exportar. 

 

2. Clique em [Ficheiro] na barra de menu e seleccione exportar no formato [Microsoft Access] ou 
[documento HTML]. 

 

3. Selecciona o destino e introduza o nome do ficheiro. 

 

VISUALIZAÇÃO DO VÍDEO DE RECONHECIMENTO (A SER UTILIZADO COM A INTEGRAÇÃO DOS 
SISTEMAS DVR GV) 

Pode clicar no botão  para iniciar a [Pesquisa rápida] ou [Visualização de eventos] dos sistemas DVR  
GVpara ver o vídeo gravado quando os veículos entram na região de reconhecimento. As características da 
[Pesquisa rápida] estão listadas abaixo. Para as características do [Visualização de eventos], por favor 
consulte o Manual do utilizador do sistema Multicam. 



Manual de utilização GV-LPR e LPR 
 

8 

 

Nº Nome Descrição 

1 Janela de monitorização Mostra o vídeo associado ao evento 

2 Modo Switch 
Clique nestes botões para activar ou desactivar a janela de transacção 
para alternar entre a visualização 640x480 ou 320x240 

3 Visualização de registos Clique para abrir a aplicação Visualização de registos 

4 Período de tempo 
Use estes botões para pesquisar um evento em determinado período de 
tempo 

5 Painel de reprodução 
Incluí estes bgotões: Reproduzir, Pausa, 10 frames anteriores, Início, 10 
frames seguintes e fim 

6 Sair Clique para fechar o ecrã de pesquisa rápida 

 

VISUALIZAÇÃO DO VÍDEO GLOBAL (A SER UTILIZADO COM A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DVR 
GV) 

Pode clicar no botão para [Pesquisa rápida] ou [Visualização de eventos] dos sistemas DVR  GVpara 
ver o vídeo global gravado quando os veículos entram na região de reconhecimento  
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PROVA DE MARCA DE ÁGUA  

Sistema GV-LPR oferece uma solução altamente segura para proteger as imagens e vídeo digital contra a 
alteração ou manipulação não autorizada ou manipulação. Ao adicionar a marca de água permite que todas 
as imagens gravadas sejam marcadas com imagem permanente e inseparável. Uma vez que a marca d'água 
é invisível a olho nu, o fluxo de vídeo deve ser activado num programa de verificação marca de água. O 
programa Water Mark Proof é capaz de verificar o vídeo e a imagem. No GV-LPR, só é utilizada a sua função 
de verificação da imagem. 

 

1. Para correr o processo de verificação, por favor clique no botão , em [Base de dados de 
reconhecimento], e seleccione [Prova de marca de água]. 

 

 

2. Seleccione o ficheiro a verificar. 

3. A verificação será mostrada da seguinte forma: 
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 Visão geral da barra: 

Botão Nome Descrição 

 
Abrir ficheiro Clique e seleccione o vídeo ou imagem a ser verificado 

 
Primeiro nome Vai para o primeiro frame no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo) 

 
Reproduzir Reproduz o ficheiro. (apenas em ficheiros de vídeo) 

 
Frame anterior Vai para o frame anterior no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo) 

 
Frame seguinte Vai para o frame seguinte no ficheiro (apenas em ficheiros de vídeo) 

 
Frame anterior com marca 
de água 

Vai para o frame anterior, com marca de água, no ficheiro (apenas 
em ficheiros de vídeo) 

 
Frame seguinte com marca 
de água 

Vai para o frame seguinte, com marca de água, no ficheiro (apenas 
em ficheiros de vídeo) 

 

A Prova de marca de água exibe o resultado verificado como segue: 

Taxa semelhante: Se a imagem não foi adulterada, a soma de verificação exibe uma taxa de mais de 90%. 
Caso contrário, uma taxa inferior a 90% será tratada como violada. 

Original vs Extraído: O ponto de extracção deve ter o mesmo ícone exibido como o único na secção original. 
Se não, indica que a imagem pode ter sido alterada. 

 

BASE DE DADOS DE MATRÍCULAS REGISTADAS 

A Base de dados de matrículas registadas é projectada para a correspondência do resultado do 
reconhecimento. Corresponder para abrir o portão ou corresponder para avisar a polícia é uma aplicação 
comum. 

Ao clicar no botão  em [Base de Dados de reconhecimento / Base de Dados de matrículas registadas/ 
Marca de água] e, em seguida, seleccionando [Base de dados de matrículas registadas], pode adicionar, 
editar, consultar, apagar ou imprimir os registos dos veículos registados. Os registos incluem a identificação, 
de matrícula, nome, identidade, bilhete, número de telefone, endereço, Memo, a imagem do proprietário 
do veículo ou a descrição do veículo. A imagem será mostrada quando o veículo é reconhecido. 
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ADICIONAR UM REGISTO 

Pode adicionar um novo registo clicando no botão . Em seguida, digite cada item do registo. Deve 
inserir o item [Matrícula] no registo, mas os outros itens são opcionais. Também pode adicionar a imagem 
do proprietário ou a descrição do veículo para verificação por parte dos vigilantes. Se [DATA_ACTIVAÇÃO] 
estiver definido, esse registo será activado na data especificada. Se não, o registo será activado quando for 
adicionado. Se [DATA_EXPIRAÇÃO] estiver definido, o registo irá expirar na data especificada. Se não, o 
registo não irá expirar. 

O item [CÂMARA_VÁLIDA] é usado para seleccionar as câmaras que determinam a validade da matrícula na 
base de dados. Por exemplo, no local onde foram colocadas oito câmaras estão definidas 8 faixas, a um 
veículo não é permitido a entrada ou saída através da faixa 3. No campo [CÂMARA_VÁLIDA] deste registo, 
“1-2-4-5-6-7-8” devem ser definidas para indicar essas câmaras vão reconhecer que este veículo foi 
registado. Quando a câmara de 3 identifica o veículo, ele será reconhecido como um visitante, em vez de um 
carro registado. O valor padrão deste campo inclui todas as câmaras. 

O item [ALARM_GROUP_ID] item permite que atribua o registo gravado num grupo definido pelo utilizador 
que será usado como uma lista negra ou lista branca.  

 



Manual de utilização GV-LPR e LPR 
 

12 

 

 

EDITAR UM REGISTO 

Pode editar um registo ao seleccionar um egisto e clicar no botão [Editar] . 

 

APAGAR REGISTOS 

Pode excluir um registo, clicando em [Registo], e, em seguida, seleccionar [Apagar registo]. 

 

EXECUTAR CONSULTAS NOS REGISTOS 

É também uma boa maneira de usar as Consultas para pesquisar os registos que está à procura. Primeiro, 

clique no botão [Consulta] . Depois, pode seleccionar e especificar os critérios diferentes para 
consulta. 
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IR PARA A RECORD 

Pode ir para o primeiro registo clicando no ícone . 

Pode ir para o registo anterior, clicando no ícone . 

Pode ir para o próximo registo, clicando no ícone . 

Pode ir para o último registo clicando no ícone . 

 

IMPRIMIR 

Pode imprimir os registos clicando em [Ficheiro] na barra de menu e seleccionando [Imprimir]. 

 

PRÉ-VISUALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 

Pode visualizar antes de imprimir os registos clicando em [Ficheiro] na barra de menu e seleccionando [Pré-
visualização da impressão]. 
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VISUALIZAR DADOS EXTRAS 

Pode clicar no botão  [Dados extra] para mostrar informações mais detalhadas sobre o registo 
seleccionado. Clique nele novamente para voltar à página anterior. 

 

SELECCIONAR TIPO DE DADOS PARA EXIBIÇÃO 

Pode clicar em [Ver] na barra de menu e seleccione [Mostrar / Ocultar Campo (s)] para especificar os tipos 
de dados que deseja exibir na tela.  

 


