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u Vestavěná analýza odstraňuje potřebu údržby
vyhrazených počítačů

u Přidává metadata pro forenzní vyhledávání
v záznamech

u Dostupné široké spektrum úloh detekce a filtrů pro
objekty

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

Nová generace systému pro inteligentní analýzu obrazu
IVA 5.60 společnosti Bosch je správnou volbou, pokud
potřebujete systém se spolehlivou videodetekcí
pohybu pro vnitřní nebo venkovní použití, jenž bude
pomáhat při střežení.
Software IVA 5.60 představuje špičkovou inteligentní
analýzu obrazu, která spolehlivě detekuje, sleduje
a analyzuje pohybující se objekty, a zároveň potlačuje
nežádoucí poplachy způsobené rušivými zdroji
v obraze.
Je možné využívat složité úlohy, jako je překročení více
čar, sledování dráhy, neobvyklé zdržování se na místě,
detekce nečinných a odstraněných objektů, detekce
pohybu v protisměru, odhad velikosti davu a počítání
osob z nadhledu. Lze definovat filtr objektů podle
velikosti, rychlosti, směru, poměru stran a barvy.
V softwaru IVA 5.60 je nyní přidána také funkce
pořizování snímků obličejů zepředu.
Software IVA 5.60 je certifikován pro britský systém
knihovny snímků systémů inteligentní detekce (i‑LIDS):
„i-LIDS approved primary detection system for
operational alert use in sterile zone monitoring
applications“ a „i-LIDS approved event-based
recording system for sterile zone monitoring
applications“.

Software IVA 5.60 je licencovaný doplněk, který je již
plně připravený v mnoha kamerách a kodérech
společnosti Bosch.

Funkce

Spolehlivá detekce pohybu
Software IVA 5.60 je neustále interně vyvíjen
výzkumným týmem společnosti Bosch a přináší
nejnovější úroveň inteligence do inteligentní analýzy
obrazu (IVA). Inteligentním způsobem se přizpůsobuje
obtížným podmínkám, jako jsou změny osvětlení nebo
prostředí, například dešti, sněhu, mrakům a listí
chvějícímu se ve větru.
Má vestavěnou detekci neoprávněné manipulace, která
vyvolá poplach při zakrytí nebo zamaskování, oslnění,
rozostření a změně polohy kamery.
K dispozici jsou následující úlohy:

• Detekce objektů, které se nacházejí v oblasti,
vstupujících objektů a objektů opouštějících oblast

• Detekce překročení jedné až tří čar sloučených do
logické řady

• Detekce objektů pohybujících se šikmo přes trasu
• Detekce neobvyklého zdržování se v oblasti

vycházející z poloměru a času



• Detekce objektů, které jsou nečinné po
předdefinované časové rozpětí

• Detekce odstraněných objektů
• Detekce změn specifikovaných vlastností objektů,

jako jsou velikost, rychlost, směr pohybu a poměr
stran, ve stanoveném časovém rozpětí (například
padající objekt)

• Počítání objektů překračujících virtuální přímku nebo
vstupujících do určité oblasti

• Počítání osob z nadhledu (Bird's eye view)
• Detekce určité úrovně zalidněných míst

v předdefinovaném poli
• Detekce stanoveného směru pohybu a rychlosti

i v davech (například osoba pohybující se nesprávným
směrem v jednosměrném průchodu)

• Detekce objektů pohybujících se v protisměru
k pohybu všech ostatních objektů ve scéně, dokonce
i v davech

• Detekce objektů s hlavami
• Pořizování snímků obličejů zepředu (k dispozici pouze

pro DINION HD, FLEXIDOME HD a AUTODOME 7000)
• Kombinování úloh pomocí skriptů

Filtry
Ke zvýšení robustnosti lze software IVA 5.60
nakonfigurovat tak, aby ignoroval specifikované oblasti
obrazu a malé objekty.
Kromě toho lze k vytvoření konkrétních pravidel
detekce přesně pro hledané objekty použít filtry pro
velikost, rychlost, obousměrný pohyb, poměr stran
a barvu objektů a detekci hlav osob.
Statistiky vlastností objektů se ukládají a lze je zobrazit
pro jemné doladění filtrů pro objekty. Vlastnosti
objektů lze definovat také výběrem příslušného
podobného objektu na videu.

Koncept decentralizované inteligence
Software IVA 5.60 je dostupný v kamerách a kodérech
společnosti Bosch. Koncept decentralizované
inteligence umožňuje rozhodovat, která videodata jsou
zachycována na základě analýzy obsahu obrazu.
Nahráváním nebo vysíláním toku videa pouze při
poplachu dochází ke snížení šířky pásma a nároků na
paměťový prostor.
Poplachové stavy lze signalizovat pomocí reléového
výstupu na jednotce nebo poplachovým propojením,
kterým lze odesílat tok videodat do dekodéru nebo
systému pro správu videa. Poplachy mohou být také
přeneseny do systému pro správu videa, aby se
spustily rozšířené poplachové procedury.
Kromě spouštění poplachů vytváří software IVA 5.60
metadata, která popisují obsah analyzované scény.
Tato metadata jsou odesílána přes síť společně
s tokem videodat a mohou s ním být také nahrávána.
Lze je použít k zajištění forenzního vyhledávání
v nahrávkách při současném využití softwaru Bosch
Video Management System (Bosch VMS) nebo
Video Client. Forensic Search je velice účinné
z hlediska času a může během několika sekund
prohledat obrovské databáze nahrávek a nalézt v nich
určité události.

Intuitivní grafické uživatelské rozhraní
Nastavení lze provádět pomocí webové stránky zařízení
i pomocí programu Configuration Manager. Grafické
uživatelské rozhraní využívající průvodce vás provede
konfigurací a obsahuje všechny nástroje potřebné
k nastavení softwaru IVA 5.60 a zadání úloh detekce
nebo počítání. Ve správci úloh lze nastavit vlastnosti
objektů, například citlivou oblast, velikost, rychlost,
perspektivu a poměr stran a také směr pohybu a barvu
objektu. Tyto vlastnosti jsou ukázkově znázorněny
pomocí překryvných prvků a umožňují tak intuitivní
konfiguraci a poskytují zpětnou vazbu.
Funkce pro výběr objektu umožňuje provést
konfiguraci pouhým klepnutím na požadovaný objekt
v živé scéně. Všechny specifické údaje týkající se
velikosti, rychlosti, směru pohybu, poměru stran
a barvy se automaticky nastaví do konfigurace úlohy.
Pro scénu lze zvolit a kombinovat až osm nezávislých
úloh, a tím vytvořit důmyslná pravidla detekce, každé
s individuálně přiřazenými vlastními parametry. To
umožňuje detekci několika stavů objektů současně,
a generovat tak samostatné spouštěcí události, které
lze zpracovávat nezávisle nebo kombinovaně. Rozhraní
umožňuje flexibilní volbu oblastí detekce pomocí
mnohoúhelníků s až 16 rohovými body.
Jsou k dispozici tři průvodci pro poloautomatickou
kalibraci ke snadné korekci perspektivy a kalibraci
kamery, což zvyšuje přesnost měření v metrické
i anglosaské soustavě.
Je-li detekován pohyb, obrysy objektu jsou zobrazeny
na displeji žlutě a jeho pohyb je znázorněn zelenou
trajektorií. Pokud objekt a jeho pohyb splní podmínky
pravidel definovaných pro některou z úloh detekce,
spustí se poplach a barva obrysu objektu se změní na
červenou. Nečinný objekt je navíc označen symbolem
[I] a odstraněný objekt symbolem [X].

Poznámky k instalaci/konfiguraci

Funkcemi softwaru IVA 5.60 lze bezplatně aktualizovat
software IVA 4.50. Tyto funkce jsou již součástí
produktů umožňujících použití softwaru IVA 5.60 a
vybavených firmwarem verze 5.60 nebo vyšší.
Aktualizace již nainstalovaného softwaru IVA 4.50
proběhne automaticky při instalaci firmwaru verze 5.60
do zařízení. Noví zákazníci, kteří chtějí používat
software IVA 5.60, potřebují pouze aktivovat licenci
pro verzi 5.60.
Licence pro software IVA 5.60aktivuje všechny funkce
verze IVA 5.60.Software IVA 5.60 se nastavuje pomocí
webové stránky zařízení nebo pomocí programu
Configuration Manager, který je dodáván společně
s produktem a je také k dispozici pro stažení na
webových stránkách společnosti Bosch.
Program Configuration Manager může být podle
potřeby instalován do libovolného počítače, jenž bude
použit ke konfiguraci softwaru IVA 5.60 a samotných
produktů.
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Mnoho kamer a kodérů od společnosti Bosch je
vybaveno doplňkovým čipem hardwarového
akcelerátoru (FPGA), aby se software IVA spouštěl
nezávisle na kódování. Produkty v tomto hardwarovém
provedení umožňují použití softwaru IVA 5.60.
Pořizování snímků zepředu je k dispozici pouze pro
kamery DINION HD, FLEXIDOME HD
a AUTODOME 7000.

Informace o objednání

Licence softwaru IVA pro kameru
Softwarová licence IVA 4.xx/5.xx VCA (e‑licence) pro
kameru IP nebo systém IP s kopulovým krytem
Číslo objednávky MVC-FIVA4-CAM

Licence softwaru IVA pro jednokanálový kodér
Softwarová licence IVA 4.xx/5.xx VCA (e‑licence) pro
jednokanálový kodér
Číslo objednávky MVC-FIVA4-ENC1

Licence softwaru IVA pro dvoukanálový kodér
Softwarová licence IVA 4.xx/5.xx VCA (e‑licence) pro
dvoukanálový kodér
Číslo objednávky MVC-FIVA4-ENC2

Licence pro analýzu IVA pro čtyřkanálový kodér
Softwarová licence IVA 4.xx/5.xx VCA (e‑licence) pro
čtyřkanálový kodér
Číslo objednávky MVC-FIVA4-ENC4
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