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u Sisäisen analysointitoiminnon ansiosta erillisiä
tietokoneita ei tarvita

u Lisää tallenteisiin metatietoja rikosteknistä hakua
varten

u Kattava valikoima tunnistustehtäviä ja
kohdesuodattimia

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

Boschin seuraavan sukupolven Intelligent Video
Analysis -järjestelmä IVA 5.60 on luotettava
videoliiketunnistusjärjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön.
IVA 5.60 on edistyksellinen videokuvan
analyysijärjestelmä, joka tunnistaa ja analysoi liikkuvat
kohteet luotettavasti ja seuraa niitä sekä estää ei-
toivotut hälytykset vääristä kuvalähteistä.
Järjestelmässä on edistyneitä toimintoja, kuten
useiden rajojen ylitys, reitin seuranta, asiattoman
oleskelun, liikkumattoman ja poistetun kohteen ja
vastakkaiseen suuntaan kulkemisen havaitseminen
sekä väkijoukon tiheyden arviointi ja väkimäärän
laskenta ylhäältäpäin. Käyttäjä voi määrittää kohteen
suodatuksen koon, nopeuden, suunnan, kuvasuhteen
ja värin perusteella. IVA 5.60 -järjestelmällä voi nyt
ottaa myös kasvokuvia.
IVA 5.60 on i‑LIDS -sertifioitu: i-LIDS approved primary
detection system for operational alert use in sterile
zone monitoring applications ja i-LIDS approved event-
based recording system for sterile zone monitoring
applications.
IVA 5.60 on lisensoitu lisävaruste, joka sisältyy jo
useisiin Boschin kameroihin ja lähettimiin.

Perustoiminnot

Kestävää liiketunnistusta
Boschin tutkijaryhmä kehittää jatkuvasti IVA 5.60 -
järjestelmää, joka vie IVA-analysoinnin aivan uudelle
tasolle. Se mukautuu vaikeisiinkin olosuhteisiin, kuten
valaistuksen muutoksiin sekä sateeseen, lumeen,
pilvisyyteen ja tuulen lennättämiin lehtiin.
Sisäinen valvonta havaitsee väärinkäytökset ja hälyttää,
jos kamera yritetään peittää, epätarkentaa tai suunnata
toisaalle.
Järjestelmän toiminnot ovat seuraavat:

• Alueella olevien, sinne saapuvien tai sieltä lähtevien
kohteiden havaitseminen

• Loogiseen jonoon yhdistettyjen 1–3 rajan ylityksen
tunnistus

• Tietyllä reitillä liikkuvien kohteiden havaitseminen
• Asiattoman oleskelun havaitseminen alueelta

määritetyn säteen ja ajan mukaan
• Tietyn aikaa paikoillaan olevien kohteiden

havaitseminen
• Poistettujen kohteiden havaitseminen



• Sellaisten kohteiden havaitseminen, joiden
ominaisuudet, kuten koko, nopeus, suunta ja
kuvasuhde, muuttuvat määritetyllä aikavälillä
(esimerkiksi putoavat esineet)

• Virtuaalisen linjan ylittävien tai tietylle alueelle
tulevien kohteiden laskeminen

• Väkijoukon laskenta ylhäältäpäin (Bird's eye view)
• Tietyn ihmisjoukon havaitseminen ennalta

määritetyltä alueelta
• Liikkeen suunnan ja nopeuden havaitseminen myös

väkijoukoissa (esimerkiksi yksisuuntaisella portilla
väärään suuntaan kulkeva henkilö)

• Vastakkaiseen suuntaan kulkevan henkilön
havaitseminen myös väkijoukoissa

• Pääntunnistus
• Kasvojen kuvaaminen edestäpäin (vain malleissa

DINION HD, FLEXIDOME HD, AUTODOME 7000)
• Tehtävien yhdistäminen komentosarjojen avulla

Suodattimet
IVA 5.60 -järjestelmän voi määrittää ohittamaan tietyt
kuva-alueet ja pienet kohteet.
Voit lisäksi määrittää omia tunnistussääntöjä kohteen
koon, nopeuden, kaksisuuntaisen liikeradan,
kuvasuhteen, pääntunnistuksen ja värien suodattimilla.
Kohteen tiedot tallentuvat muistiin kohdesuodattimien
hienosäätöä varten. Tiedot voi määrittää myös
valitsemalla videolta samankaltaisen kohteen.

Kehittynyttä älytekniikkaa
IVA 5.60 -tekniikkaa käytetään Boschin kameroissa ja
lähettimissä. Kehittynyt älytekniikka mahdollistaa
tiettyjen videoiden valitsemisen sisältöanalyysin
perusteella. Kun vain hälytystilassa oleva videokuva
valitaan suoratoistoa tai tallennusta varten,
kaistanleveyttä ja tallennustilaa tarvitaan vähemmän.
Hälytystilat voidaan ilmoittaa yksikön relelähdöllä tai
vastaanottimeen tai videonhallintajärjestelmään
lähetettävällä videokuvan suoratoistolla. Hälytykset
voidaan lähettää myös videonhallintajärjestelmään
laajennetun hälytystilan käynnistämistä varten.
Hälytysten käynnistämisen lisäksi IVA 5.60 tuottaa
metatietoja, jotka kuvaavat analysoitua tilannetta.
Metatiedot lähetetään verkkoon ja mahdollisesti myös
tallennetaan videomateriaalin kanssa. Tekniikkaa voi
käyttää tallennusten rikosteknisessä haussa yhdessä
Bosch Video Management System (Bosch VMS )- tai
Video Client -järjestelmän kanssa. Forensic Search -
haku on nopeaa, ja sen avulla voi tarkistaa tapahtumia
suurestakin tietokannasta muutamassa sekunnissa.

Helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä
Asetukset voi määrittää laitteen verkkosivuilla tai
Configuration Manager -ohjelmalla. Graafinen
käyttöliittymä opastaa käyttäjää IVA 5.60:n asetusten
määrittämisessä ja sisältää tarvittavat työkalut
tunnistus- tai laskentatehtäviä varten.
Tehtävienhallinnassa voi määrittää kohteen tiedot,
kuten herkkyysalueen, koon, nopeuden, perspektiivin,
kuvasuhteen, liikesuunnan ja värin. Ominaisuudet
näkyvät kuvassa peittokuvina, mikä helpottaa
asetusten määrittämistä.

Kohteen valintatoiminto mahdollistaa määritysten
tekemisen vain napsauttamalla haluttua kohdetta
reaaliaikaisessa kuvassa. Kaikki kokoa, nopeutta,
suuntaa, kuvasuhdetta ja väriä koskevat tiedot
määritetään automaattisesti.
Kohteessa voidaan valita ja yhdistää enintään
kahdeksan erillistä tehtävää, joiden avulla voidaan
muodostaa kehittyneitä tunnistussääntöjä. Kunkin
tunnistussäännön parametrit voidaan määrittää
erikseen. Näin useita kohteiden tiloja voidaan
tunnistaa samanaikaisesti, ja niiden perusteella
voidaan luoda erillisiä käynnistimiä, joita voidaan
käsitellä erikseen tai yhdessä. Tunnistusalueet voi
valita käyttöliittymässä monikulmiolla, jossa on
enintään 16 kulmapistettä.
Kalibroinnin kolme puoliautomaattista ohjaustoimintoa
helpottavat perspektiivin korjaamista ja kameran
kalibrointia, joten mittaukset ovat entistä tarkempia
sekä metrijärjestelmässä että brittiläisessä
mittajärjestelmässä.
Kun kamera havaitsee liikettä, kohde piirtyy kuvaan
keltaisena ja sen liikerata näkyy vihreänä. Jos kohde ja
sen liike vastaavat jotakin tunnistuskenttään
määritettyä tehtävää, järjestelmä laukaisee hälytyksen
ja kohde muuttuu näytössä punaiseksi. Lisäksi
liikkumaton kohde merkitään [I]:llä ja poistettu kohde
[X]:llä.

Suunnittelu

IVA 5.60 -ohjelmistotoiminto on IVA 4.50 -järjestelmän
maksuton päivitys. Se sisältyy kaikkiin IVA 5.60 -
yhteensopiviin tuotteisiin, joiden laiteohjelmistoversio
on vähintään 5.60. IVA 4.50 -järjestelmä päivittyy
automaattisesti 5.60-laiteohjelmiston päivittämisen
yhteydessä. Uudet IVA 5.60 -asiakkaat voivat ottaa
järjestelmän käyttöön yksinkertaisesti aktivoimalla
5.60-lisenssin.
IVA 5.60 -lisenssi mahdollistaa kaikki IVA 5.60 -
toiminnot. IVA 5.60:n asetukset määritetään joko
laitteen verkkosivuilla tai tuotteen mukana
toimitettavalla Configuration Manager -ohjelmalla,
jonka voi myös ladata Boschin verkkosivuilta.
Configuration Manager -kokoonpanonhallinnan voi
asentaa niin usein kuin on tarpeen mihin tahansa
tietokoneeseen, jolla aiotaan määrittää IVA 5.60:n
asetuksia ja varsinaisia tuotteita.
Monissa Boschin kameroissa ja lähettimissä on
ylimääräinen kiihdytinsiru (FPGA), jolloin IVA toimii
erillään koodauksesta. IVA 5.60 -järjestelmää voi
käyttää tuotteissa, joissa on tämä laitteisto-
ominaisuus. Kasvokuvia voi ottaa vain DINION HD-,
FLEXIDOME HD- ja AUTODOME 7000 -kameroilla.

Tilaustiedot

Kameran IVA-lisenssi
IVA 4.xx/5.xx VCA -ohjelmistolisenssi (e‑lisenssi) IP-/
domekameraan
Tilausnumero MVC-FIVA4-CAM
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Yksikanavaisen lähettimen IVA-lisenssi
IVA 4.xx/5.xx VCA -ohjelmistolisenssi (e‑lisenssi)
yksikanavaiseen lähettimeen
Tilausnumero MVC-FIVA4-ENC1

Kaksikanavaisen lähettimen IVA-lisenssi
IVA 4.xx/5.xx VCA -ohjelmistolisenssi (e‑lisenssi)
kaksikanavaiseen lähettimeen
Tilausnumero MVC-FIVA4-ENC2

Nelikanavaisen lähettimen IVA-lisenssi
IVA 4.xx/5.xx VCA -ohjelmistolisenssi (e‑lisenssi)
nelikanavaiseen lähettimeen
Tilausnumero MVC-FIVA4-ENC4
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