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IVA 4.0 dördüncü nesil Bosch Akıllı Video Analiz sistemi, iç
veya dış mekan kullanımı için güvenilir bir video hareket
algılama sistemine ihtiyaç duyduğunuzda tercih edeceğiniz
bir yardımcı güvenlik sistemdir. IVA 4.0, görüntüdeki
yanıltıcı kaynakların neden olduğu istenmeyen alarmları
engellerken, hareketli nesneleri güvenilir şekilde algılayan,
izleyen ve analiz eden modern bir akıllı video analizidir.

IVA 4.0, Dinion IP, Extreme IP, FlexiDome IP ve AutoDome
IP kameralarda ve ayrıca VIP X1600 ve VideoJet X serisi
kodlayıcılarda tamamen hazır lisanslı bir seçenektir. IVA
4.0 kameralar ve kodlayıcılarda bulunan fonksiyonlar,
hareketsiz ve görüntüden çıkarılmış nesnelerin yanı sıra,
başıboş dolaşma, çoklu hat geçme ve yörüngeleri de
algılar.

IVA 4.0 yeni bir özellik olarak baş algılamayı destekler. Ve
ayrıca Bosch ilk kez, video gözetim sahnesinde nesne
optik akış algılamasını destekler. Konfigüre edilebilir
algılama filtreleri ve gelişmiş izleme, güvenilirliği artırır ve
operatörün çalışma yükünü azaltır. IVA 4.0, kameranın
birkaç dakika içinde kalibre edilmesine olanak veren yeni
ve gelişmiş kalibrasyon aracıyla birlikte gelir.

Fonksiyonlar

Doğru Hareket Algılama
IVA 4.0'ın gelişmiş algoritması, değişen aydınlatma
koşulları veya yağmur, kar, bulutlanma ve rüzgarda uçuşan
yapraklar gibi zor koşullara akıllı bir şekilde uyum sağlar.
Arka planı öğrenebilen algoritma, Bosch araştırma grubu
tarafından sürekli olarak geliştirilmektedir ve IVA'ya en üst
seviyede zeka katar.

Gelişmiş işlevsellik, kameranın görüntüsünü engelleme/
maskeleme, üzerini kapatma, odağını bozma ve yönünü
değiştirme durumunda alarm üreten bütünleşik dış
müdahale algılama ile bir arada bulunur. Görüntü
sabitleme, direklere monte edilmiş kameralar gibi sallanan
veya titreşen video kaynaklarıyla bile algılama sağlar.

Aşağıdaki görevler seçilebilir:

• Bir alana (dedektör alanı) giren, alandan çıkan veya
alan içinde bulunan nesnelerin algılanması

• Bir alanda, yarıçap ve süre ile ilgili olarak başıboş
dolaşmanın algılanması

• Konfigüre edilebilir bir zaman aralığı içinde hareketsiz
nesnelerin algılanması

• Konfigüre edilebilir bir zaman aralığı içinde
görüntüden çıkarılmış nesnelerin algılanması

• Görüntüden geçen nesnelerin, izleme çizgileri
görüntülenecek şekilde yörüngelerinin/yollarının
algılanması

• Mantıksal bir dizide birden üçe kadar hat için çoklu hat
geçmenin algılanması

IVA 4.0 Akıllı Video Analizi
▶ Entegre analiz, özel bilgisayar ve ilgili yazılım

bakımlarını ortadan kaldırır

▶ Hareketsiz/görüntüden çıkarılmış nesneleri, başıboş
dolaşmayı ve hat geçmeyi algılar

▶ Nesne yörüngesi, hızı, yönü, başı ve rengini
görüntüler/algılar

▶ Gözetim sahnesindeki nesne optik akış algılaması

▶ Kayıtlı videoda adli arama için meta veriler oluşturur

▶ Hızlı kurulum için konfigürasyon sihirbazı, nesne
seçme fonksiyonu ve gelişmiş kalibrasyon
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• Belirlenmiş bir zaman aralığı içinde boyut, hız, yön ve
en-boy oranı değişikliği gibi durum değişikliklerinin
algılanması (örneğin düşen bir şey)

• Konfigüre edilebilir bir alanda başların algılanması
• Sürekli hareket eden nesne akışının algılanması
• Bir nesne akışına karşı hareket eden nesnelerin

algılanması
• Gelişmiş modunda görevleri mantıksal olarak

birleştirmek için alarm görev denetim yöneticisi

Filtreler
IVA 4.0'ı, görüntünün hassas alanlarını, minimum nesne
boyutunu ve bir alarmı tetikleyecek olan hareket yönünü
seçmek için konfigüre etmek kolaydır. IVA 4.0, yalnızca
görüntüdeki ilgili hareketli nesneleri algılayacaktır. Özel
algılama kuralları oluşturmak için nesne boyutu, hızı, iki
yönlü hareket, en-boy oranı, baş algılama ve renk
filtrelerini kullanın. Bu filtreler, aradığınız nesnenin
özelliklerini tam olarak belirlemek amacıyla her türlü
kombinasyonda kullanılabilir. Nesne filtrelerinin ince
ayarını yapmak için nesne algılama istatistikleri saklanır.

Üstün Zeka Konsepti
Hangi videonun kaydedileceğine karar veren Entegre
Görüntü İçerik Analizi (VCA), Üstün Zeka konseptinin bir
uygulamasıdır. Akış veya kayıt için yalnızca alarm videosu
seçilerek, daha az bant genişliği ve saklama alanı kullanılır.

Bir kod çözücüye veya video yönetim sistemine video
yayını için, alarm koşulları ünitedeki bir röle çıkışı veya
alarm bağlantısı ile iletilebilir. Ayrıca alarmlar, kapsamlı
alarm senaryolarının başlatılması için bir video yönetim
sistemine aktarılabilir.

Alarm oluşturmanın yanı sıra IVA 4.0, analiz edilen
görüntünün içeriğini anlatan meta veriler üretir. Bu meta
veriler, video akışı ile birlikte ağ üzerinden gönderilir ve
ayrıca kaydedilebilir. Meta veriler, Archive Player programı
ve bir Forensic Search lisansı ile kayıtlarda adli arama
özelliği sağlamak için kullanılabilir. Adli arama oldukça
zaman kazandıran bir yöntemdir ve saniyeler içinde olaylar
için büyük bir kayıt veritabanını tarayabilir.

Sezgisel Grafik Kullanıcı Arabirimi
Yeni sihirbaz tabanlı grafik kullanıcı arabirimi,
konfigürasyon sırasında size yol gösterir. Özel soketli
Configuration Manager programı ürün CD'sinde yer
almaktadır ve IVA 4.0'ın kurulumu için gerekli tüm araçları
sağlar.

IVA Task Manager içindeki sihirbaz tabanlı grafik ekran,
daha sonra görüntünün üstüne bindirilen hassas alanı,
boyutu, hızı, perspektifi, en-boy oranını ve ayrıca hareket
yönünü ve nesne rengini ayarlamanıza olanak verir.

Nesne seçme işlevselliği, konfigürasyonun sadece, canlı
görüntüde ilgili nesneyi tıklatarak gerçekleştirilmesini
sağlar. Boyut, hız, yön, en-boy oranı ve renk ile ilgili tüm
özel bilgiler, görev konfigürasyonu için otomatik olarak
ayarlanır.

Her biri kendi parametreleri ile özel olan gelişmiş algılama
kuralları oluşturmak için, görüntüde sekize kadar bağımsız
görev seçilebilir ve birleştirilebilir. Bu da, bağımsız veya
birlikte yönetilebilen ayrı ayrı tetikler üreterek birden fazla
nesne durumunun birbirine paralel olarak algılanmasına
olanak verir. Arabirim, 16 adete kadar köşe noktası
sağlayan poligonlar aracılığıyla her hassas alanın esnek bir
şekilde seçilmesini sağlar.

Hem metrik hem de İngiliz ölçüm sistemleri için ölçümleri
daha hassas hale getiren kolay perspektif düzeltme ve
kamera kalibrasyonu için daha gelişmiş bir kalibrasyon
aracı kullanılır.

Hareket algılandığında, nesnenin dış hatları ekranda sarı
renkle belirtilir ve hareket monitörde izlenir. Nesne ve
hareketi, dedektör alanlarından birinde tanımlanan kural
koşullarıyla eşleşiyorsa, bu durum bir alarm oluşturur ve
dış hatların rengi kırmızıya döner. Ek olarak, hareketsiz bir
nesne [I], görüntüden çıkarılmış nesne ise [X] simgeleriyle
işaretlenir.

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

IVA 4.0 yazılım fonksiyonları ücretsiz IVA 4.0
yükseltmeleridir ve aygıt yazılım sürümü 4.0 veya üzeri
bulunan tüm IVA 4.0 özellikli ürünlerin bir parçasıdır.
Cihaza yazılım sürümü 4.0 yüklenirken, kurulu IVMD 2.0,
IVA 3.0 veya IVA 3.5 sürümünden otomatik olarak
yükseltilir. Yeni IVA 4.0 müşterilerinin ürünü
kullanabilmeleri için yapmaları gereken tek şey 4.0
lisansını etkinleştirmektir.

Tüm IVA 4.x özelliklerini etkinleştiren IVA 4.0 lisansı, aynı
ünitedeki (VIP X1600 XF değil) IVMD 1.0 lisansı ile paralel
olarak kurulabilir. IVA 4.0, ürüne dahil olan ve Bosch web
sitesinden indirilebilen Configuration Manager programı
ile kurulur.

Configuration Manager, IVA 4.0 ve ürünlerin
konfigürasyonu için kullanılan her bilgisayara istenilen
sıklıkta kurulabilir.

Video içerik analizi, kodlayıcı veya kameranın mevcut
hesaplama gücünün % 40 kadarına ihtiyaç duyabilir.
Öncelik her zaman kayda ve canlı video akışlarına verilmiş
olduğundan, video içerik analizi ihtiyaç duyduğu
hesaplama gücünün olmamasından etkilenebilir. Doğru
kodlayıcı seçimlerinin yapılması bu sorunu çözmelidir.
Ürünlerin Web sayfasındaki performans ölçer, kurulumda
yardımcı olabilir. Teknik sınırlamalar nedeniyle VIP X1 ve
VIP X2 için IVA 4.x bulunmamaktadır.
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İçerdiği parçalar

Miktar Parça

1 Konfigürasyon Talimatları (İngilizce, basılı kılavuz)

1 Lisans aktivasyon bilgisi

1 Ürün CD'si

Sipariş Bilgileri

MVC-FIVA4-CAM
IP kamera/dome için IVA 4.0 VCA yazılım li-
sansı

MVC-FIVA4-CAM

MVC-FIVA4-ENC1
Tek kanallı kodlayıcı için IVA 4.0 VCA yazılım
lisansı

MVC-FIVA4-ENC1

MVC-FIVA4-ENC2
Çift kanallı kodlayıcı için IVA 4.0 VCA yazılım
lisansı

MVC-FIVA4-ENC2

MVC-FIVA4-ENC4
Dört kanallı kodlayıcı için IVA 4.0 VCA yazılım
lisansı

MVC-FIVA4-ENC4
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