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u Innebygd analyse fjerner behovet for dediserte PC-
er

u Legger til metadata for kriminalteknisk søk på
opptakene

u Bredt utvalg av deteksjonsoppgaver og objektfiltre
er tilgjengelig

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

Neste generasjons Intelligent Video Analysis-system fra
Bosch, IVA 5.60, er det foretrukne vaktsystemet når du
trenger pålitelig videobevegelsesdeteksjon for
innendørs eller utendørs bruk.
IVA 5.60 er det siste innen intelligent videoanalyse som
pålitelig registrerer, sporer og analyserer bevegelige
objekter mens uønskede alarmer fra spuriøse kilder i
bildet avstilles.
Tilgjengelige avanserte oppgaver inkluderer
flerlinjekryssing, rutefølging, ulovlig opphold,
registrering av inaktive og fjernede objekter,
estimering av folkemengdetetthet og mennesketelling
fra fugleperspektiv. Objektfilter basert på størrelse,
hastighet, retning sideforhold og farge kan defineres.
Med IVA 5.60 er muligheten til å ta ansiktsbilder forfra
også lagt til.
IVA 5.60 er i‑LIDS-sertifisert: "i-LIDS approved primary
detection system for operational alert use in sterile
zone monitoring applications" og "i-LIDS approved
event-based recording system for sterile zone
monitoring applications".
IVA 5.60 er en lisensiert tilleggsfunksjon som allerede
er fullt klargjort i mange kameraer og kodere fra
Bosch.

Funksjoner

Robust deteksjon av bevegelser
IVA 5.60 utvikles kontinuerlig internt av
forskningsgruppen til Bosch og tar intelligensen til IVA
til et helt nytt nivå. Den tilpasser seg vanskelige
forhold som lys- eller miljøendringer, f.eks. regn, snø,
skyer og blader som blåser i vinden.
Den innebygde sabotasjedeteksjonen genererer
alarmer ved tildekking/maskering, blending,
defokusering og flytting av kamera.
De følgende oppgavene er tilgjengelige:

• Registrere objekter i, på vei inn i eller på vei ut av et
område

• Registrer flerlinjekryssing fra enkeltlinje opptil tre
linjer kombinert i en logisk rad

• Registrer objekter som krysser en rute
• Registrer opphold i et område i unormalt lang tid med

hensyn til radius og tid
• Registrer objekter som er inaktive i et

forhåndsdefinert tidsrom
• Registrer fjernede objekter
• Registrer endring av objekters egenskaper, som

størrelse, hastighet, retning og sideforhold innenfor
et konfigurert tidsrom i henhold til spesifikasjon (for
eksempel noe som faller ned)



• Teller objekter som krysser en virtuell linje eller som
kommer inn i et angitt område

• Mennesketelling fra fugleperspektiv (Bird's eye view)
• Registrer et visst folkemengdenivå i et forhåndsangitt

felt
• Registrer bevegelser i spesifiserte retninger og

hastigheter, selv inne i menneskemengder (for
eksempel en person som beveger seg feil vei i en
énveisport)

• Registrer objekter som beveger seg i motsatt retning
enn alle andre objekter i området, selv i nne i
menneskemengder

• Registrer objekter med hode
• Ta ansiktsbilder forfra (kun tilgjengelig på DINION HD,

FLEXIDOME HD, AUTODOME 7000)
• Kombiner oppgaver ved hjelp av skripter

Filtre
IVA 5.60 kan konfigureres til å ignorere spesifiserte
bildeområder og små objekter for å forbedre
støyutjevningen.
I tillegg kan objektstørrelse, hastighet, toveisretning,
sideforhold, hoderegistrering og fargefiltre brukes til å
lage spesifikke registreringsregler for nøyaktig de
objektene du ser etter.
Statistikk om objektegenskaper lagres og kan vises
med tanke på fininnstilling av objektfiltrene.
Objektegenskaper kan også defineres ved å velge et
passende objekt som ligner, i videoen.

Konseptet med informasjonsinnhold i forkant
IVA 5.60 er tilgjengelig i kameraer og kodere fra Bosch.
Konseptet med informasjonsinnhold i forkant gjør det
mulig å velge hvilke videoer som skal tas opp basert på
videoinnholdsanalyse. Hvis du bare velger alarmvideo
for streaming eller opptak, brukes det mindre
båndbredde og lagringsplass.
Alarmvilkårene kan signaliseres ved en reléutgang på
enheten eller en alarmforbindelse for å sende
streaming-video til en dekoder eller et
videobehandlingssystem. Alarmer kan også overføres
til et videobehandlingssystem for å starte utvidede
alarmscenarier.
Foruten å opprette alarmer produserer IVA 5.60
metadata som beskriver innholdet i det analyserte
området. Disse metadataene sendes over nettverket –
og kan også registreres – sammen med
videostrømmen. De kan brukes til kriminaltekniske søk
i opptak sammen med Bosch Video Management
System (Bosch VMS ) eller Video Client.
Forensic Search er svært tidseffektivt og kan søke
etter hendelser i en stor opptaksdatabase på få
sekunder.

Intuitivt grafisk brukergrensesnitt
Oppsett er tilgjengelig via enhetens webside samt via
Configuration Manager. Et veiviserbasert grafisk
brukergrensesnitt veileder deg gjennom
konfigurasjonen og gir alle nødvendige verktøy for å
sette opp IVA 5.60 og spesifisere registrerings- eller
telleoppgaver. I denne oppgavebehandlingen kan man
stille inn objektegenskaper som følsomt område,

størrelse, hastighet og sideforhold samt
bevegelsesretning og objektfarge. Disse egenskapene
visualiseres som overlegg for intuitiv konfigurasjon og
tilbakemelding.
Objektvalgfunksjonaliteten sørger for at
konfigureringen kan utføres ved ganske enkelt å klikke
på et interessant objekt i det direkteavspilte området.
All spesifikk informasjon om størrelse, hastighet,
retning, sideforhold og farge angis automatisk for
oppgavekonfigurering.
Opptil åtte uavhengige oppgaver kan velges og
kombineres i området for å bygge avanserte
deteksjonsregler, der hver regel tilpasses med egne
parametre. Dette gjør det mulig å registrere flere
objekttilstander parallelt, og det genererer separate
utløsere som kan håndteres uavhengig eller kombinert.
Grensesnittet tillater et fleksibelt valg av
registreringsområder gjennom polygoner med opptil
16 hjørner.
Tre halvautomatiske kalibreringsveivisere brukes for
enkel perspektivjustering og kamerakalibrering, noe
som gjør målingene mer nøyaktige både for metriske
og imperiske systemer.
Når bevegelser registreres, vises konturen av objektet i
gult på skjermen, og bevegelsen vises som en grønn
bevegelsesbane. Hvis et objekt og bevegelsen
samsvarer med vilkårene som er angitt for et av
detektoroppgavene, genereres en alarm, og konturen
av objektet endres til rødt. I tillegg er et inaktivt objekt
merket med en [I] og et fjernet objekt med en [X].

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Programvarefunksjonaliteten til IVA 5.60 er en gratis
oppdatering av IVA 4.50 og allerede del av alle
IVA 5.60-aktiverte produkter med fastvareversjon 5.60
eller nyere. Den oppgraderer automatisk fra en
allerede installert IVA 4.50 når 5.60-firmwaren
installeres i enheten. Nye IVA 5.60-kunder trenger bare
å aktivere 5.60-lisensen for å sette den i drift.
IVA 5.60-lisensen aktiverer alle IVA 5.60-funksjoner.
IVA 5.60 er satt opp med enten enhetens webside eller
Configuration Manager-programmet som er inkludert i
produktet og tilgjengelig for nedlasting fra Bosch-
websiden.
Configuration Manager kan installeres så ofte som
nødvendig på alle datamaskiner som skal brukes til
konfigurering av IVA 5.60 og selve produktene.
Mange kameraer og kodere fra Bosch har en ekstra
hardwareakselerasjonsbrikke (FPGA) for å kjøre IVA
uavhengig av koding. Med produkter med denne
hardwaredesignen kan man bruke IVA 5.60. Bilder
forfra er kun tilgjengelig på DINION HD-,
FLEXIDOME HD- og AUTODOME 7000-kameraer.
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Bestillingsinformasjon

IVA-lisenskamera
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarelisens (e-lisens) for IP-
kamera/domekamera
Ordrenummer MVC-FIVA4-CAM

IVA-lisens for énkanals koder
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarelisens (e-lisens) for
énkanals koder
Ordrenummer MVC-FIVA4-ENC1

IVA-lisens for tokanalers koder
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarelisens (e-lisens) for
tokanalers koder
Ordrenummer MVC-FIVA4-ENC2

IVA-lisens for firekanalers koder
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarelisens (e-lisens) for
firekanalers koder
Ordrenummer MVC-FIVA4-ENC4

 

3 | IVA 5.60 Intelligent Video Analyse

Representert av:

Norway:     
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1,Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no

    

© Robert Bosch AS 2014 | Opplysningene kan endres uten forvarsel.
7779925515 | nn, V2, 30. Jan 2014


