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u Integrerede analyseredskaber fjerner behovet for
dedikerede pc'er

u Tilføjer metadata til kriminalteknisk søgning til
optagelser

u Bredt sortiment af detekteringopgaver og
genstandsfiltre er til rådighed

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

Næste generation af Intelligent Video Analysesystemet
fra Bosch, IVA 5.60, er det foretrukne, når der skal
bruges pålidelig videobevægelsesdetektering
indendørs eller udendørs.
IVA 5.60 er den nyeste intelligente videoanalyse til
pålidelig detektering, sporing og analyse af genstande i
bevægelse, samtidig med at man undgår uønskede
alarmer fra falske kilder i billedet.
Avancerede opgaver som krydsning af flere linjer,
rutefølgning, ulovligt ophold, detektering af
uvirksomme genstande eller genstande, der er blevet
fjernet, detektering af tællerflow, estimering af
forsamlingstæthed og persontælling ovenfra er
tilgængelige. Genstandsfiltrering på baggrund af
størrelse, hastighed, retning, formatforhold og farve
kan defineres. Med IVA 5.60 kan man nu også tage
snapshots af ansigter forfra.
IVA 5.60 er i‑LIDS certificeret: "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 licenseret valgmulighed, der allerede er
fuldt ud forberedt i mange Bosch kameraer og
indkodere.

Funktioner

Stærk bevægelsesdetektering
IVA 5.60 udvikles konstant internt af Bosch
udviklingsgruppe og sætter nye standarder inden for
intelligens IVA. Den tilpasser sig intelligent til
besværlige forhold som ændringer i belysning eller
omgivelser som regn, sne, skyer og blade, der blæser i
vinden.
Den indbyggede sabotagedetektering aktiverer alarmer
ved afskærmning/tildækning, blænding, defokusering
og drejning af kameraet.
Følgende opgaver er tilgængelige:

• Detekter objekter indenfor, på vej ind i eller på vej ud
af et område

• Detekter flere overtrædelser af linjer fra en enkelt
linje til op til tre linjer kombineret i en logisk række

• Detekter objekter, der krydser en rute
• Detekter bevægelse inden for et område i forbindelse

med radius og tid
• Detekter genstande, der er uvirksomme i et

foruddefineret tidsforløb
• Detekter fjernede genstande



• Detekter genstande, hvor egenskaber som f.eks.
størrelse, hastighed, retning og formatforhold ændres
inden for et konfigureret tidsforløb (for eksempel
noget, der falder)

• Tæl objekter, der krydser en virtuel linje eller træder
ind i et bestemt område

• Persontælling ovenfra (Bird's eye view)
• Detekter et bestemt forsamlingniveau i et fordefineret

felt
• Detekter specificeret bevægelsesretning og

hastighed, selv i forsamlinger (for eksempel en
person, der bevæger sig i den forkerte retning ved en
ensrettet port)

• Detekter objekter, der bevæger sig modsat i forhold
til alle andre objekter i scenen, endda i forsamlinger

• Detekter objekter med hoveder
• Tag snapshots af ansigter forfra (kun tilgængeligt på

DINION HD, FLEXIDOME HD, AUTODOME 7000)
• Kombiner opgaver med scripts

Filtre
For at forbedre robustheden, kan IVA 5.60
konfigureres til at ignorere specificerede
billedområder og små objekter.
Endvidere kan genstandsstørrelse, hastighed,
tovejsretning, formatforhold, hoveddetektering og
farvefiltre anvendes til at oprette specifikke
detekteringsregler for præcis de objekter, du leder
efter.
Statistikker for objektegenskaber lagres og kan vises
for finjustering af objektfiltrene. Objektegenskaber kan
også defineres ud fra valg af et lignende objekt i
videoen.

Intelligent overvågningskoncept, optagelse på kanten
IVA 5.60 fås i Bosch kameraer og indkodere. Dette
intelligente overvågningskoncept muliggør
beslutningen om, hvilke videoer, der optages på
baggrund af videoindholdsanalysen. Ved kun at vælge
alarmvideo til streaming eller optagelse kan du
minimere båndbredde og lagringsplads.
Alarmtilstandene kan signaleres ved hjælp af en
relæudgang på enheden eller en alarmtilslutning for at
streame video til en dekoder eller et
videohåndteringssystem. Alarmer kan også
transmitteres til et videoovervågningssystem for at
starte udvidede alarmhændelser.
Ud over at oprette alarmer producerer IVA 5.60 også
metadata, der beskriver indholdet af den analyserede
scene. Metadataene sendes via netværket - og kan
også optages - sammen med videostreamen. De kan
anvendes til at levere funktioner til kriminalteknisk
søgning til optagelse sammen med Bosch Video
Management System (Bosch VMS ) eller Video Client.
Forensic Search er meget tidsbesparende og kan
scanne en stor database med optagede begivenheder
på få sekunder.

Intuitiv grafisk brugergrænseflade
Opsætningen kan hentes via enhedens webside og via
Configuration Manager. Et guidebaseret grafisk
brugerinterface vejleder dig gennem konfigurationen

og leverer alle de nødvendige værktøjer til opsætning
af IVA 5.60 og specificerer detekterings- eller
tælleropgaver. I denne task manager, kan
objektegenskaber som følsomt område, størrelse,
hastighed, perspektiv og formatforhold samt
bevægelsesretning og objektfarve indstilles. Disse
egenskaber visualiseres eksemplarisk som
overlejringer for intuitiv konfiguration og feedback.
Funktionen til valg af genstand gør det muligt at
gennemføre konfiguration blot ved at klikke på et
interessant objekt på det levende billede. Alle
specifikke oplysninger om størrelse, hastighed,
retning, formatforhold og farve indstilles automatisk til
konfiguration af opgaven.
Op til 8 uafhængige opgaver kan vælges og
kombineres i en scene for at opbygge avancerede
detekteringsregler, og de forbliver individuelle med
egne parametre. Dette giver mulighed for at detektere
flere genstandstilstande parallelt og generere separate
udløsere, der kan håndteres uafhængigt eller i
kombination. Interfacet giver mulighed for et fleksibelt
valg af alle detekteringsområder ved hjælp af
polygoner med op til 16 hjørnepunkter.
Der er adgang til tre halvautomatiske
kalibreringsguider for nem perspektivkorrigering og
kamerakalibrering, hvilket gør målene mere nøjagtige
for både metriske og britiske systemer.
Når en bevægelse detekteres, fremhæves genstanden
med gult på displayet, og bevægelsen vises som en
grøn bane. Hvis en genstand og dens bevægelse
passer til regelbetingelserne, som er defineret for en
af detektoropgaverne, aktiveres en alarm, og omridset
skifter til rødt. Derudover markeres stillestående
genstande med en [I], og genstande, som er blevet
fjernet, med et [X].

Installations- og konfigurationsnoter

IVA 5.60-softwarefunktionaliteten er en gratis
opgradering af IVA 4.50 og allerede en del af alle
IVA 5.60 aktiverede produkter med firmwareudgivelsen
for 5.60 eller nyere. Den opgraderer automatisk fra en
allerede installeret IVA 4.50, når 5.60-firmwaren
installeres på enheden. Nye IVA 5.60-kunder behøver
kun at aktivere 5.60-licensen for at sætte den i drift.
IVA 5.60-licensen aktiverer alle IVA 5.60-funktioner.
IVA 5.60 indstilles enten via enhedens webside eller
Configuration Manager-programmet, der følger med
produktet og fås som download fra Bosch-webstedet.
Configuration Manager kan installeres så mange gange,
det er nødvendigt, på pc'er, som skal bruges til
konfiguration af IVA 5.60 og selve produkterne.
Mange Bosch-kameraer og indkodere har en ekstra
hardwareacceleratorchip (FPGA), der kører IVA
uafhængigt af indkodningen. Produkter med dette
hardwaredesign tillader anvendelsen af IVA 5.60.
Optagelse af ansigter forfra fås kun på kameraerne
DINION HD, FLEXIDOME HD og AUTODOME 7000.
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Bestillingsoplysninger

IVA-licens kamera
IVA 4.xx/5.xx VCA-softwarelicens (e‑licens) til IP-
kamera/dome
Ordrenummer MVC-FIVA4-CAM

IVA-licens, 1-kanalsindkoder
IVA 4.xx/5.xx VCA-softwarelicens (e‑licens) til
enkeltkanalsindkoder
Ordrenummer MVC-FIVA4-ENC1

IVA-licens, 2-kanalsindkoder
IVA 4.xx/5.xx VCA-softwarelicens (e‑licens) til
tokanalsindkoder
Ordrenummer MVC-FIVA4-ENC2

IVA-licens, 4-kanals indkoder
IVA 4.xx/5.xx VCA-softwarelicens (e‑licens) til
firekanalsindkoder
Ordrenummer MVC-FIVA4-ENC4
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