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u Τα ενσωματωμένα συστήματα ανάλυσης εξαλείφουν
την ανάγκη ύπαρξης αποκλειστικών υπολογιστών

u Προσθέτει μεταδεδομένα για εγκληματολογική
αναζήτηση στις εγγραφές

u Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανίχνευσης και
φίλτρων αντικειμένων

u i-LIDS approved primary detection system for
operational alert use in sterile zone monitoring
applications

u i-LIDS approved event-based recording system for
sterile zone monitoring applications

Η επόμενη γενιά του συστήματος Intelligent Video
Analysis της Bosch, IVA 5.60, είναι ένα σύστημα βοηθού
περιπολίας που προσφέρει αξιόπιστη ανίχνευση κίνησης
στο βίντεο για χρήση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
Το IVA 5.60 αποτελεί την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας στην ευφυή ανάλυση βίντεο, που ανιχνεύει,
παρακολουθεί και αναλύει αξιόπιστα τυχόν κινούμενα
αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει τους
ανεπιθύμητους συναγερμούς που οφείλονται σε
ψευδείς πηγές στην εικόνα.
Υπάρχουν διαθέσιμες εργασίες για προχωρημένους,
όπως διέλευση πολλών γραμμών, ακολούθηση
διαδρομής, άσκοπη συμπεριφορά, ανίχνευση ακίνητων
και αφαιρεθέντων αντικειμένων, ανίχνευση κίνησης σε
αντίθετη ροή, εκτίμηση πυκνότητας πλήθους και
καταμέτρηση επιπλέον ατόμων. Μπορεί να οριστεί ένα
φίλτρο αντικειμένων βάσει μεγέθους, ταχύτητας,
κατεύθυνσης, λόγου διαστάσεων και χρωμάτων. Με το
IVA 5.60, απολαμβάνετε πλέον και τη δυνατότητα λήψης
στιγμιότυπων προσώπων από μπροστά.
Το IVA 5.60 είναι πιστοποιημένο κατά i‑LIDS: "i-LIDS
approved primary detection system for operational
alert use in sterile zone monitoring applications" και "i-
LIDS approved event-based recording system for
sterile zone monitoring applications".

Το IVA 5.60 αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό, με
χορήγηση ειδικής άδειας χρήσης, ο οποίος είναι ήδη
πλήρως προετοιμασμένος σε πολλές κάμερες και
κωδικοποιητές Bosch.

Περιγραφή λειτουργ.

Αξιόπιστη ανίχνευση κίνησης
Το IVA 5.60 εξελίσσεται συνεχώς από την ερευνητική
ομάδα της Bosch και προσφέρει στο IVA το τελευταίο
επίπεδο ευφυΐας. Προσαρμόζεται με έξυπνο τρόπο σε
δύσκολες συνθήκες, όπως μεταβαλλόμενες συνθήκες
φωτισμού ή περιβάλλοντος, π.χ. βροχή, χιόνι, σύννεφα
και φύλλα δέντρων που κινούνται από τον άνεμο.
Η ενσωματωμένη ανίχνευση παραβίασης παράγει
συναγερμούς σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης
παρέμβασης/μασκαρίσματος, τύφλωσης, αλλοίωσης της
εστίασης ή αλλαγής της θέσης της κάμερας.
Υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω εργασίες:

• Ανίχνευση αντικειμένων που εισέρχονται σε μια
περιοχή ή εξέρχονται από αυτήν

• Ανίχνευση διέλευσης πολλών γραμμών από μία και
μόνο γραμμή μέχρι τρεις γραμμές συνδυασμένες σε
λογική αλληλουχία

• Ανίχνευση αντικειμένων που διασχίζουν μια διαδρομή



• Ανίχνευση ατόμων που περιφέρονται μέσα σε ένα
χώρο, σχετιζόμενη με την ακτίνα και το χρόνο

• Ανίχνευση αντικειμένων που είναι ακίνητα για
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

• Ανίχνευση αφαιρεθέντων αντικειμένων
• Ανίχνευση αντικειμένων στα οποία παρατηρείται

μεταβολή των ιδιοτήτων τους, όπως το μέγεθος, η
ταχύτητα, η κατεύθυνση και ο λόγος διαστάσεων εντός
ενός διαμορφωμένου χρονικού διαστήματος ανάλογα
με τις προδιαγραφές (για παράδειγμα πτώση
αντικειμένου)

• Μέτρηση αντικειμένων που διασχίζουν μια εικονική
γραμμή ή που εισέρχονται σε συγκεκριμένη περιοχή

• Καταμέτρηση επιπλέον ατόμων (Bird's eye view)
• Ανίχνευση συγκεκριμένου επιπέδου πλήθους σε

προκαθορισμένο πεδίο
• Ανίχνευση καθορισμένης κατεύθυνσης και ταχύτητας

κίνησης ακόμη και σε πλήθη (για παράδειγμα,
μετακίνηση ατόμου προς τη λάθος κατεύθυνση σε
μονόδρομη πύλη)

• Ανίχνευση αντικειμένων που κινούνται αντίθετα προς
την κίνηση όλων των υπόλοιπων αντικειμένων στο
σκηνικό, ακόμη και σε πλήθη

• Ανίχνευση αντικειμένων με κεφάλια
• Λήψη στιγμιότυπων προσώπων από μπροστά

(δυνατότητα διαθέσιμη μόνο στα DINION HD,
FLEXIDOME HD, AUTODOME 7000)

• Συνδυασμός εργασιών με δέσμες ενεργειών

Φίλτρα
Για την ενίσχυση της στιβαρότητας, μπορείτε να
διαμορφώσετε το IVA 5.60 ώστε να αγνοεί
καθορισμένες περιοχές εικόνας και μικρά αντικείμενα.
Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα
μεγέθους αντικειμένων, ταχύτητας, αμφίδρομης
κατεύθυνσης, λόγου διαστάσεων, ανίχνευσης κεφαλιού
και χρωμάτων, για να δημιουργήσετε συγκεκριμένους
κανόνες ανίχνευσης αποκλειστικά για τα αντικείμενα
που αναζητάτε.
Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες
αντικειμένων αποθηκεύονται και μπορούν να
προβληθούν για τη λεπτομερή ρύθμιση των φίλτρων
αντικειμένων. Οι ιδιότητες αντικειμένων μπορούν επίσης
να προσδιοριστούν με την επιλογή ενός παρόμοιου
αντικειμένου στο βίντεο.

Βασική αρχή "Αυξημένη ευφυΐα"
Το IVA 5.60 διατίθεται σε κάμερες και κωδικοποιητές
Bosch. Η βασική αρχή "Αυξημένη ευφυΐα" επιτρέπει τη
λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποια βίντεο
καταγράφονται ανάλογα με την ανάλυση περιεχομένου
βίντεο. Με την επιλογή μόνον του βίντεο συναγερμού
για μετάδοση ροής ή εγγραφή, χρησιμοποιείται λιγότερο
εύρος ζώνης και χώρος αποθήκευσης.
Οι συνθήκες συναγερμού είναι δυνατό να
σηματοδοτούνται από μια έξοδο ρελέ ή μια σύνδεση
συναγερμού για τη μετάδοση ροής βίντεο σε έναν
αποκωδικοποιητή ή σύστημα διαχείρισης βίντεο.
Συναγερμοί είναι επίσης δυνατόν να μεταδοθούν σε ένα
σύστημα διαχείρισης βίντεο για την έναρξη εκτεταμένων
σεναρίων συναγερμού.

Εκτός από την παραγωγή συναγερμών, το IVA 5.60
παράγει μεταδεδομένα που περιγράφουν το
περιεχόμενο της σκηνής υπό ανάλυση. Αυτά τα
μεταδεδομένα μεταδίδονται μέσω του δικτύου —ή
ακόμη και εγγράφονται— μαζί με τη ροή βίντεο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν
δυνατότητες εγκληματολογικής αναζήτησης για
εγγραφές σε συνδυασμό με το Bosch Video
Management System (Bosch VMS ) ή το
Video Client.Το Forensic Search είναι χρονικά πολύ
αποδοτικό και μπορεί να σαρώσει μια τεράστια βάση
δεδομένων εγγραφών συμβάντων εντός δευτερολέπτων.

"Διαισθητικό" γραφικό περιβάλλον χρήστη
Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μέσω μιας ιστοσελίδας
συσκευής και μέσω Configuration Manager. Ένα
γραφικό περιβάλλον χρήστη βασισμένο σε οδηγό σάς
καθοδηγεί μέσα στη διαμόρφωση και παρέχει όλα τα
απαραίτητα εργαλεία για να ρυθμίσετε το IVA 5.60 και
να καθορίσετε εργασίες ανίχνευσης ή καταμέτρησης.
Από αυτήν τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να ορίσετε
ιδιότητες αντικειμένων, όπως ευαίσθητη περιοχή,
μέγεθος, ταχύτητα, προοπτική και λόγο διαστάσεων,
καθώς και κατεύθυνση κίνησης και χρώμα αντικειμένου.
Αυτές οι ιδιότητες οπτικοποιούνται υποδειγματικά ως
υπερθέσεις για διαισθητική διαμόρφωση και ανάδραση.
Η λειτουργία επιλογής αντικειμένου επιτρέπει την
εκτέλεση της διαμόρφωσης κάνοντας απλά κλικ στο
αντικείμενο που σας ενδιαφέρει στη ζωντανή σκηνή.
Όλες οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το
μέγεθος, την ταχύτητα, την κατεύθυνση, το λόγο
διαστάσεων και το χρώμα ρυθμίζονται αυτόματα για τη
διαμόρφωση των ενεργειών.
Μπορείτε να επιλέξετε και να συνδυάσετε μέχρι οκτώ
ανεξάρτητες ενέργειες στη σκηνή για να δημιουργήσετε
σύνθετους κανόνες ανίχνευσης, ο καθένας από τους
οποίους είναι ειδικά προσαρμοσμένος με τις δικές του
παραμέτρους. Αυτό επιτρέπει την ανίχνευση πολλαπλών
καταστάσεων ταυτόχρονα, γεγονός που παράγει
ξεχωριστές πυροδοτήσεις, οι οποίες είναι δυνατό να
διεκπεραιωθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμούς. Το
περιβάλλον επιτρέπει την ευέλικτη επιλογή περιοχών
ανίχνευσης με πολύγωνα έως και 16 κορυφών.
Τρεις ημιαυτόματοι οδηγοί βαθμονόμησης είναι
διαθέσιμοι για εύκολη διόρθωση προοπτικής και
βαθμονόμηση κάμερας, γεγονός που καθιστά τις
μετρήσεις πιο ακριβείς τόσο για το μετρικό όσο και για
το αγγλοσαξωνικό σύστημα μονάδων.
Μόλις ανιχνευτεί κίνηση, το σύστημα προσθέτει ένα
κίτρινο περίγραμμα γύρω από το αντικείμενο στην
εικόνα και η κίνησή του εμφανίζεται με τη μορφή
πράσινης τροχιάς. Εάν ένα αντικείμενο και η κίνησή του
συμφωνούν με τις συνθήκες κανόνων που έχουν οριστεί
για μία από τις εργασίες ανίχνευσης, πυροδοτείται
συναγερμός και τα περιγράμματα του αντικειμένου
γίνονται κόκκινα. Επιπλέον, ένα ακίνητο αντικείμενο
επισημαίνεται με [I] και ένα αφαιρεθέν αντικείμενο με
[X].
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Προγραμματισμός

Η λειτουργία λογισμικού του IVA 5.60 αποτελεί μια
δωρεάν αναβάθμιση του IVA 4.50 και είναι ήδη μέρος
όλων των προϊόντων με ενεργοποιημένο IVA 5.60 στο
πλαίσιο υλικολογισμικού έκδοσης 5.60 ή υψηλότερης.
Αναβαθμίζεται αυτόματα από ένα ήδη εγκατεστημένο
IVA 4.50 κατά την εγκατάσταση του υλικολογισμικού
5.60 στη συσκευή. Οι καινούργιοι πελάτες του IVA 5.60
χρειάζεται μόνο να ενεργοποιήσουν την άδεια χρήσης
5.60 για να το καταστήσουν λειτουργικό.
Η άδεια χρήσης IVA 5.60 καθιστά λειτουργικά όλα τα
χαρακτηριστικά του IVA 5.60.Το IVA 5.60 ρυθμίζεται με
την ιστοσελίδα συσκευής ή με το πρόγραμμα
Configuration Manager που περιλαμβάνεται με το
προϊόν και διατίθεται για λήψη από τη διαδικτυακή
τοποθεσία της Bosch.
Το Configuration Manager μπορεί να εγκαθίσταται όσο
συχνά απαιτείται και σε οποιονδήποτε υπολογιστή που
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση του
IVA 5.60 και των ίδιων των προϊόντων.
Πολλές κάμερες και κωδικοποιητές Bosch διαθέτουν
ένα πρόσθετο τσιπ επιτάχυνσης υλικού (FPGA) για τη
λειτουργία του IVA ανεξάρτητα από την κωδικοποίηση.
Τα προϊόντα με αυτόν το σχεδιασμό υλικού επιτρέπουν
τη χρήση του IVA 5.60. Η λήψη στιγμιότυπων από
μπροστά είναι διαθέσιμη μόνο στις κάμερες DINION HD,
FLEXIDOME HD και AUTODOME 7000.

Πληροφορίες παραγγελίας

Κάμερα με άδεια χρήσης IVA
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.xx/5.xx VCA
(ηλεκτρονική άδεια χρήσης) για κάμερα IP/θόλου
Αρ. παραγγελίας MVC-FIVA4-CAM

Άδεια χρήσης IVA για κωδικοποιητή ενός καναλιού
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.xx/5.xx VCA
(ηλεκτρονική άδεια χρήσης) για κωδικοποιητή ενός
καναλιού
Αρ. παραγγελίας MVC-FIVA4-ENC1

Άδεια χρήσης IVA για κωδικοποιητή δύο καναλιών
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.xx/5.xx VCA
(ηλεκτρονική άδεια χρήσης) για κωδικοποιητή δύο
καναλιών
Αρ. παραγγελίας MVC-FIVA4-ENC2

Άδεια χρήσης IVA για κωδικοποιητή τεσσάρων καναλιών
Άδεια χρήσης λογισμικού IVA 4.xx/5.xx VCA
(ηλεκτρονική άδεια χρήσης) για κωδικοποιητή
τεσσάρων καναλιών
Αρ. παραγγελίας MVC-FIVA4-ENC4
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