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u Wbudowane funkcje analityczne eliminują
konieczność stosowania specjalnych komputerów

u Metadane uwzględniane podczas wyszukiwania na
podstawie ruchu w obrazie

u Dostępny szeroki zakres zadań wykrywania i filtrów
obiektów

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

Kiedy potrzebna jest niezawodna wizyjna detekcja
ruchu w zastosowaniach zewnętrznych i
wewnętrznych, idealnym rozwiązaniem jest system
inteligentnej analizy obrazu następnej generacji
IVA 5.60 firmy Bosch wspomagający pracę ochrony.
System IVA 5.60 to zaawansowana funkcja
inteligentnej analizy sygnału wizyjnego, która
skutecznie wykrywa, śledzi i analizuje poruszające się
obiekty, eliminując niepożądane fałszywe alarmy
wywoływane przez różne źródła w obrazie.
Oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak
wykrywanie przekraczania wielu linii, przemieszczania
się trasą, podejrzanego zachowania, obiektów
nieruchomych i opuszczających chroniony obszar, a
także szacowanie gęstości tłumu oraz liczenie osób.
Filtr obiektów można zdefiniować w oparciu o rozmiar,
prędkość, kierunek, współczynnik proporcji i kolor. W
systemie IVA 5.60 dodano również funkcję
wykonywania ujęć twarzy z przodu.
System IVA 5.60 spełnia wymogi i‑LIDS: „i-LIDS
approved primary detection system for operational
alert use in sterile zone monitoring applications” i „i-
LIDS approved event-based recording system for
sterile zone monitoring applications”.

System IVA 5.60 to licencjonowana opcja wbudowana
w wielu kamerach i nadajnikach Bosch.

Podstawowe funkcje

Niezawodna detekcja ruchu
System IVA 5.60 jest nieustannie doskonalony przez
grupę badawczą w firmie Bosch i oferuje najnowszy
poziom inteligencji pośród systemów IVA. Inteligentnie
przystosowuje się do trudnych warunków, takich jak
zmiany natężenia oświetlenia lub zmiany pogody:
deszcz, śnieg, zachmurzenie lub zawiewane przez
wiatr liście.
Wbudowana funkcja wykrywania sabotażu uruchamia
alarmy w przypadku zakrywania/maskowania,
oślepiania, rozogniskowania i przestawienia kamery.
Dostępne są następujące zadania:

• Wykrywanie obiektów znajdujących się wewnątrz
obszaru, wchodzących do niego lub go
opuszczających

• Wykrywanie przekraczania wielu linii — od jednej do
trzech linii połączonych w logiczny szereg

• Wykrywanie obiektów przecinających trasę
• Wykrywanie podejrzanego zachowania określonego

celu względem promienia i czasu



• Wykrywanie nieruchomych obiektów we wcześniej
określonym przedziale czasowym

• Wykrywanie obiektów usuniętych
• Wykrywanie obiektów, których właściwości, takie jak

rozmiar, prędkość, kierunek i współczynnik proporcji,
zmieniają się we wcześniej skonfigurowanym
przedziale czasowym zgodnie ze specyfikacjami (na
przykład w razie upadku określonego obiektu)

• Liczenie osób przekraczających wirtualną linię lub
wchodzących w określony obszar

• Licznik osób montowany na suficie (Bird's eye view)
• Wykrywanie określonego stopnia zagęszczenia

ludności w zdefiniowanym obszarze
• Wykrywanie konkretnego kierunku ruchu i jego

prędkości, nawet w tłumie (jeśli osoba porusza się w
złą stronę w bramce jednokierunkowej)

• Wykrywanie obiektów, które poruszają się przeciwnie
w stosunku do ruchu pozostałych obiektów w danym
obszarze, nawet w tłumie

• Wykrywanie obiektów posiadających twarz
• Robienie zdjęć twarzy z przodu (dostępne tylko w

urządzeniach DINION HD, FLEXIDOME HD,
AUTODOME 7000)

• Łączenie zadań za pomocą skryptów

Filtry
Zwiększoną niezawodność systemu IVA 5.60 udało się
uzyskać dzięki możliwości skonfigurowania opcji
ignorowania konkretnych obszarów i małych obiektów.
Ponadto można wyszukiwać konkretne obiekty,
tworząc odpowiednie zasady detekcji na podstawie
rozmiaru obiektów, ich prędkości, kierunku (w obie
strony), współczynnika proporcji, wykrywania twarzy i
filtrów koloru.
Statystyki dotyczące właściwości obiektów są
przechowywane i mogą zostać wyświetlone w celu
precyzyjnego dostrajania filtrów obiektów. Mogą
również zostać zdefiniowane poprzez wybór
podobnego obiektu w materiale wideo.

Kontrola sygnału wejściowego o podwyższonej
inteligencji
System IVA 5.60 jest dostępny w kamerach i
nadajnikach firmy Bosch. Kontrola sygnału
wejściowego o podwyższonej inteligencji umożliwia
rejestrowanie materiału wideo w oparciu o analizę
zawartości obrazu. Możliwość wyboru przesyłania
strumieniowego lub zapisu wyłącznie obrazu
alarmowego powoduje mniejsze wymagania w zakresie
szerokości pasma oraz pamięci.
Stan alarmowy może być sygnalizowany za pomocą
wyjścia przekaźnikowego w urządzeniu lub połączenia
alarmowego i transmitowany w postaci strumienia
wizyjnego do odbiornika lub systemu zarządzania
sygnałem wizyjnym. Alarmy mogą być również
kierowane do systemu zarządzania sygnałem wizyjnym
w celu inicjowania rozbudowanych scenariuszy
alarmowych.
Poza tworzeniem alarmów system IVA 5.60 generuje
także metadane opisujące zawartość analizowanej
sceny. Metadane są przesyłane przez sieć wraz ze
strumieniem wizyjnym lub zapisywane w pamięci.

Mogą zostać wykorzystane do wyszukiwania na
podstawie ruchu w obrazie w nagraniach wspólnie z
systemem Bosch Video Management System
(Bosch VMS) lub Video Client.Funkcja Forensic Search
pozwala zaoszczędzić dużo czasu, umożliwiając
skanowanie olbrzymiej bazy danych w ciągu kilku
sekund.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Konfigurację systemu można przeprowadzić za pomocą
strony internetowej lub Configuration Manager.
Graficzny interfejs użytkownika za pośrednictwem
kreatora przeprowadza konfigurację i oferuje wszystkie
narzędzia niezbędne do konfiguracji systemu IVA 5.60
oraz określenia zasad detekcji lub zadań zliczania. Za
pomocą menedżera zadań można ustawić właściwości
obiektów, takie jak obszar czułości, rozmiar, prędkość,
perspektywa, współczynnik proporcji, kierunek ruchu
oraz kolor obiektu. Właściwości te są przedstawiane
jako przykładowe nakładki wykorzystywane do
intuicyjnej konfiguracji i przekazywania informacji
zwrotnych.
Funkcja wybierania obiektów pozwala na
konfigurowanie poprzez kliknięcie interesującego
obiektu w bieżącym obrazie. Wszystkie dokładne
informacje dotyczące rozmiaru, szybkości, kierunku,
proporcji i koloru są automatycznie ustawiane na
potrzeby konfiguracji zadania.
W jednym obrazie można połączyć maksymalnie osiem
wybranych niezależnych zadań, co pozwala na
tworzenie zaawansowanych reguł detekcji o różnych
parametrach. Umożliwia to równoległe wykrywanie
wielu stanów obiektów, generujących niezależne
alarmy, które mogą być obsługiwane osobno lub
łącznie. Interfejs pozwala na elastyczny wybór każdego
z obszarów detekcji za pomocą wielokątów
zawierających maks. 16 kątów.
Dostępne są trzy pół-automatyczne kreatory kalibracji.
Zapewniają one łatwą korektę perspektywy i kalibrację
kamery, sprawiając, że pomiary są dokładne zarówno
w systemie metrycznym, jak i brytyjskim.
Po wykryciu ruchu, kontur obiektu jest zaznaczany na
wyświetlaczu na żółto, a jego trajektoria ruchu jest
wyświetlana na zielono. Jeśli obiekt i jego ruch
spełniają warunki reguły zdefiniowane dla jednego z
zadań detektora, generowany jest alarm, a kontur
zmienia kolor na czerwony. Ponadto obiekt nieaktywny
jest zaznaczany znakiem [I], a obiekt usunięty —
znakiem [X].

Planowanie

Wersja systemu IVA 5.60 jest bezpłatną aktualizacją
wersji IVA 4.50. Jest zintegrowana we wszystkich
produktach obsługujących IVA 5.60 z
oprogramowaniem układowym w wersji 5.60 lub
nowszej. Aktualizacja zainstalowanego
oprogramowania IVA 4.50 jest wykonywana
automatycznie podczas instalowania w urządzeniu
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oprogramowania układowego w wersji 5.60. Nowi
użytkownicy oprogramowania IVA 5.60 muszą tylko
aktywować licencję na wersję 5.60.
Nowa licencja IVA 5.60 umożliwia korzystanie ze
wszystkich funkcji oprogramowania IVA 5.60.Instalację
systemu IVA 5.60 należy przeprowadzić za pomocą
strony internetowej urządzenia lub programu
Configuration Manager dołączonego do produktu,
który można pobrać na stronie firmy Bosch.
Program Configuration Manager może być instalowany
dowolną liczbę razy na każdym komputerze, który
będzie używany do konfigurowania systemu IVA 5.60 i
samych produktów.
Wiele kamer i nadajników firmy Bosch jest
wyposażonych w jeden dodatkowy akcelerator
sprzętowy (FPGA) do obsługi funkcji IVA niezależnie
od kodowania. Produkty o takiej konfiguracji
sprzętowej obsługują IVA 5.60. Funkcja wykonywania
ujęć z przodu jest dostępna tylko w kamerach
DINION HD, FLEXIDOME HD, i AUTODOME 7000.

Zamówienia - informacje

Kamera z licencją IVA
Umowa licencyjna VCA na oprogramowanie IVA 4.xx/
5.xx VCA dla kamery sieciowej/kopułkowej (licencja
e‑license)
Numer zamówienia MVC-FIVA4-CAM

Licencja IVA dla nadajnika jednokanałowego
Umowa licencyjna VCA na oprogramowanie IVA 4.xx/
5.xx VCA dla nadajnika jednokanałowego (licencja
e‑license)
Numer zamówienia MVC-FIVA4-ENC1

Licencja IVA dla nadajnika dwukanałowego
Umowa licencyjna VCA na oprogramowanie IVA 4.xx/
5.xx VCA dla nadajnika dwukanałowego (licencja
e‑license)
Numer zamówienia MVC-FIVA4-ENC2

Licencja IVA dla nadajnika czterokanałowego
Umowa licencyjna VCA na oprogramowanie IVA 4.xx/
5.xx VCA dla nadajnika czterokanałowego (licencja
e‑license)
Numer zamówienia MVC-FIVA4-ENC4
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