SEVA GDPR
Manual utilizare
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INSTALARE

Kitul poate fi descărcat de aici sau poate fi găsit pe site-ul nostru. După ce ZIP-ul a fost
descărcat și extras, trebuie doar să rulați programul de instalare, care va verifica automat dacă
sistemul este compatibil cu cerințele noastre minime (placă grafică NVidia cu cel puțin 2 GB
de RAM video) și vă va ghida prin procedura completă de instalare.

LICENTIERE

Pentru a licenția acest produs, aveți nevoie de un telefon mobil Android cu aplicația
Softrust instalată pe acesta; aplicație poate fi găsită aici, sau doar căutați „Softrust” în Google
Play Store.
Pe computer, ori de câte ori este lansată aplicația SeVA GDPR, va verifica dacă este
licențiată și, dacă nu, va afișa fereastra prezentată mai jos, solicitând achiziționarea unei
licențe valide.

Scanând codul QR cu aplicația mobilă, sunteți instruiți cu privire la modul de preluare
a unei licențe care este exclusivă pentru computerul de la care este generat codul. Pe lângă
aceste opțiuni mai există o varianta demo ce poate fi utilizata o singura zi, care poate fi
obținută în același mod.
Licența este primita prin e-mail.
Licența poate fi încărcată apăsând butonul „Încarcă licență nouă”.
Odată încărcată o licență validă, acest ecran va afișa data de expirare și poate fi găsit
în meniul „Ajutor”.
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PORNIRE RAPIDA

1) Incarcati un fisier video apasand butonul:

Odata incarcat, toate celelalte butoane sunt activate si fisierul video este redat
automat.
2) Urmatoarele 3 butoane sunt comenzi media clasice: redare, pauza, oprire.

3) Urmatorul buton este “Show Faces” (prezentat mai jos). Acest buton extrage toate
fetele si le prezinta in fila “Faces” din dreapta. Fetele pe care le selectati aici NU vor
fi neclare (blurate).

4) Ultimul buton este “Processing”. Daca este apasat fara ca butonul “Show Faces” sa fie
activat, toate fetele din fisierul video vor aparea blurate, altfel blureaza toate fetele
neselectate in etapa de “Show Faces”.
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FUNCTIONALITATI
TEME
In mod implicit, aplicatia va incepe intotdeauna intr-o tema intunecata. Daca este
nevoie de o tema luminoasa, o puteti activa accesand “Settings” si selectand “White Theme”.
Acest lucru va face interfata sa arate ca in imaginea de mai jos:

INTERVALE
Uneori, poate doriti sa estompati doar o parte sau parti ale unui fisier video. Pentru aceasta
veti folosi “Intervals”. Cand fisierul video ruleaza, apasati butonul “Start” pentru a marca
momentul de pornire pentru un interval si “Stop” pentru a-l incheia. In mod implicit, intregul
videoclip este un interval.
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SETARI AVANSATE
Setarile avansate pot fi accesate apasand: “Settings”- “Advanced”, activandu-se
ecranul prezentat mai jos:

Acest ecran vă permite să reglați 3 parametri:
1) Distanța (Tracks distance): Aceasta este utilizată atunci când funcția „Afișează
fețele” este selectata. Indică cât de ușor se combină fețele din 2 cadre în aceeași pistă. Dacă
este setat la 0, fiecare față din fiecare cadru este o pistă nouă.
2) Încredere (Confidence): Acest parametru indică încrederea minimă pe care
algoritmul o are pentru detecții. Dacă este setat la 0, totul este o față.
3) Optimizat pentru (Optimised for): Acest parametru indică dacă algoritmul este
optimizat pentru viteză sau precizie. Vă recomandăm să folosiți viteza pentru camerele
statice care urmaresc obiecte cu mișcare lentă.
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