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u A análise integrada elimina a necessidade de PCs
dedicados

u Adiciona metadados para pesquisa forense às
gravações

u Vasta gama de tarefas de detecção e filtros de
objecto disponível

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

A última geração do sistema de análise de vídeo
inteligente da Bosch, o IVA 5.60, é o assistente de
vigilância de eleição quando necessita de uma
detecção de movimentos de vídeo fiável para
aplicações interiores ou exteriores.
O IVA 5.60 é um sistema avançado de análise de vídeo
inteligente que detecta, segue e analisa de forma fiável
os objectos em movimento, ao mesmo tempo que
elimina falsos alarmes originados por elementos na
imagem que induzem em erro.
Estão ainda disponíveis tarefas avançadas, como o
cruzamento múltiplo de linha, o seguimento de
trajectórias, a permanência prolongada num
determinado local, a detecção de objectos estáticos e
removidos, a detecção de contrafluxo, a estimativa da
densidade de uma multidão e a contagem de pessoas.
É possível definir o filtro do objecto com base no
tamanho, velocidade, direcção, formato de imagem e
cor. A capacidade de capturar instantâneos de rostos
de frente foi também adicionada ao IVA 5.60.
O IVA 5.60 tem a certificação i‑LIDS: "i-LIDS approved
primary detection system for operational alert use in
sterile zone monitoring applications" e "i-LIDS
approved event-based recording system for sterile
zone monitoring applications".

O IVA 5.60 é uma opção licenciada totalmente
suportada por várias câmaras e codificadores da
Bosch.

Funções

Detecção de movimentos fiável
O IVA 5.60 é desenvolvido de forma contínua a nível
interno pelo grupo de pesquisa da Bosch e permite
oferecer um IVA com o último nível de inteligência.
Este adapta-se, de forma inteligente, a condições
difíceis como variação de luminosidade e variações
ambientais (por ex., chuva, neve, nuvens e folhas
sopradas pelo vento).
A detecção de sabotagem integrada gera alarmes em
situações de dissimulação/mascaramento, ocultação,
desfocagem e reposicionamento de câmaras.
Estão disponíveis as seguintes tarefas:

• Detectar a presença, entrada ou saída de objectos de
uma área

• Detectar o cruzamento múltiplo de linha, de uma até
três linhas combinadas numa sequência lógica

• Detectar objectos a percorrer uma determinada
trajectória

• Detectar a permanência prolongada num determinado
local, relacionada ao raio e tempo



• Detectar objectos que estejam inactivos durante um
período de tempo predefinido

• Detectar objectos removidos
• Detectar objectos cujas propriedades, tais como

tamanho, velocidade, direcção e formato de imagem,
mudam num período de tempo configurado conforme
as especificações (por exemplo, um objecto em
queda)

• Contar objectos que atravessam uma linha virtual ou
entram numa determinada área

• Contar as pessoas (Bird's eye view)
• Detecta um certo nível de multidões num campo

predefinido
• Detectar a direcção e a velocidade de movimentos

específicos mesmo em multidões (por exemplo, uma
pessoa em movimento num sentido proibido numa
entrada de sentido único)

• Detectar objectos que se desloquem ao contrário do
movimento de todos os outros objectos na cena,
mesmo em multidões

• Detectar objectos com cabeças
• Capturar instantâneos de rostos de frente (apenas

disponível no DINION HD, FLEXIDOME HD,
AUTODOME 7000)

• Combinar tarefas utilizando scripts

Filtros
Para potencializar as suas capacidades, o IVA 5.60
pode ser configurado para ignorar determinadas áreas
da imagem e objectos pequenos.
Podem ainda ser utilizados os filtros de tamanho do
objecto, velocidade, sentido bidireccional, formato de
imagem, detecção de cabeças e cor para criar regras
de detecção específicas e encontrar precisamente os
objectos que procura.
Podem ser guardadas e apresentadas estatísticas
sobre as propriedades do objecto para um melhor
ajuste dos filtros de objecto. As propriedades do
objecto podem também ser definidas seleccionando
um objecto semelhante adequado no vídeo.

Conceito de inteligência na origem
O IVA 5.60 está disponível em codificadores e câmaras
da Bosch. Este conceito de inteligência na origem
permite decidir que vídeos são capturados com base
na análise de conteúdo de vídeo. Ao seleccionar
apenas o vídeo de alarme para transmissão em fluxo
contínuo (streaming) ou gravação, será necessária
menos largura de banda e espaço de armazenamento.
As situações de alarme podem ser assinaladas através
de uma saída de relé da unidade ou de uma ligação de
alarme para transmitir vídeo em fluxo contínuo
(streaming) para um descodificador ou sistema de
gestão de vídeo. Os alarmes podem igualmente ser
transmitidos para um sistema de gestão de vídeo, com
o intuito de iniciar cenários de alarme mais
abrangentes.
Além de gerar alarmes, o IVA 5.60 produz metadados
que descrevem o conteúdo da cena analisada. Estes
metadados são enviados através da rede, podendo
também ser gravados, juntamente com o fluxo de
vídeo. Estes podem ser utilizados para capacidades de

pesquisa forense em gravações juntamente com o
Bosch Video Management System (Bosch VMS) ou o
Video Client.A funcionalidade de Forensic Search é
muito eficiente e pode pesquisar eventos em poucos
segundos numa enorme base de dados de gravações.

Interface gráfica do utilizador intuitiva
A configuração está disponível através da página web
do dispositivo e do Configuration Manager. A interface
gráfica do utilizador com assistente guia-o através da
configuração e fornece todas as ferramentas
necessárias para configurar o IVA 5.60 e especificar as
tarefas de contagem ou detecção. A partir deste
gestor de tarefas pode definir as propriedades do
objecto, tais como área sensível, tamanho, velocidade,
perspectiva e formato da imagem, bem como a
direcção do movimento e a cor do objecto. Estas
propriedades são apresentadas de modo sobreposto
na imagem para uma configuração intuitiva e
visualização do resultado da configuração.
A funcionalidade de recolha de objecto permite a
execução da configuração através de um simples
clique num objecto alvo da cena em directo. Todas as
informações específicas a respeito do tamanho,
velocidade, direcção, formato de imagem e cor são
automaticamente definidas para a configuração das
tarefas.
Podem ser seleccionadas e combinadas na cena até
oito tarefas independentes, para a criação de regras
de detecção sofisticadas, cada uma individualizada
com os seus próprios parâmetros. Isto permite a
detecção simultânea de vários estados de objectos,
gerando disparos separados que podem ser
considerados de modo independente ou em conjunto.
A interface permite seleccionar as áreas de detecção
com flexibilidade, através da utilização de polígonos
com um máximo de 16 vértices.
Estão disponíveis três assistentes de calibração
semiautomáticos para facilitar a correcção da
perspectiva e a calibração da câmara, tornando as
medições mais precisas tanto no sistema métrico
como no sistema imperial.
Quando for detectado um movimento, o objecto é
representado com um contorno amarelo no ecrã e o
movimento é exibido como uma trajectória verde.
Caso o objecto e o respectivo movimento
correspondam às condições da regra definidas para
uma das tarefas do detector, é gerado um alarme e os
contornos do objecto passam a ser realçados a
vermelho. Para além disso, um objecto estático é
marcado com um [I] e um objecto removido com um
[X].

Planeamento

A funcionalidade de software IVA 5.60 é uma
actualização gratuita do IVA 4.50 e já se encontra
integrada em todos os produtos com IVA 5.60 com a
versão 5.60 ou posterior do firmware. Ao instalar o
firmware 5.60 num dispositivo que já tenha o IVA 4.50
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instalado, a actualização é automática. Os clientes
com o novo IVA 5.60 necessitam apenas de activar a
licença do 5.60 para o tornar operacional.
A licença do IVA 5.60 activa todas as funcionalidades
do IVA 5.60.Pode configurar o IVA 5.60 utilizando a
página web do dispositivo ou o programa
Configuration Manager que é fornecido com o produto
e está disponível para download a partir do website da
Bosch.
O Configuration Manager pode ser instalado as vezes
que forem necessárias em qualquer PC destinado a
configurar o IVA 5.60 e os próprios produtos.
Várias câmaras e codificadores da Bosch têm um chip
acelerador de hardware adicional (FPGA) que permite
executar o IVA independentemente da codificação. Os
produtos com este design de hardware permitem a
utilização do IVA 5.60. A captura de instantâneos de
rostos de frente só está disponível em câmaras
DINION HD, FLEXIDOME HD e AUTODOME 7000.

Como encomendar

Câmara com licença IVA
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para câmara IP/
dome (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-CAM

Licença IVA para codificador de canal único
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para
codificador de canal único (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-ENC1

Licença IVA para codificador de dois canais
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para
codificador de dois canais (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-ENC2

Licença IVA para codificador de quatro canais
Licença de software IVA 4.xx/5.xx VCA para
codificador de quatro canais (e‑license)
N.º de encomenda MVC-FIVA4-ENC4
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