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u A beágyazott analitika kiküszöböli a dedikált PC-k
használatát

u Metaadatot biztosít a felvételek tartalomelemző
kereséséhez

u Az érzékelési feladatok és objektumszűrők széles
kínálata áll rendelkezésre

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

Az IVA 5.60, a Bosch legújabb generációs intelligens
videotartalom-elemző rendszere a megfelelő választás,
amennyiben megbízható video-mozgásérzékelésre van
szükség beltéri vagy kültéri megfigyelés esetén.
Az IVA 5.60 korszerű, intelligens videotartalom-
elemzés, amely megbízhatóan érzékeli, követi és
elemzi a mozgó objektumokat, miközben elnyomja a
képen megjelenő, téves forrásokból eredő nem kívánt
riasztásokat.
Olyan speciális funkciókat tartalmaz, mint a több
vonalon való áthaladás, útvonalkövetés, bóklászó,
mozdulatlan és eltávolított objektum észlelése,
ellenirányú mozgás felismerése, tömegsűrűség
becslése és felülnézeti személyszámlálás. Méret,
sebesség, irány, méretarány és szín alapján történő
objektumszűrés állítható be. Az IVA 5.60 esetén már
szembőli arckép készítésére is lehetőség van.
Az IVA 5.60 i‑LIDS-tanúsított: „i-LIDS approved primary
detection system for operational alert use in sterile
zone monitoring applications” és „i-LIDS approved
event-based recording system for sterile zone
monitoring applications”.

Az IVA 5.60 egy olyan licencelt opció, amelyet már sok
Bosch kamera és kódoló tartalmaz.

Főbb funkciók

Megbízható mozgásérzékelés
Az IVA 5.60-t házon belül folyamatosan fejleszti a
Bosch kutatócsoportja, és ez az intelligencia új szintjét
viszi az IVA funkcióba. Intelligensen alkalmazkodik az
olyan nehezítő körülményekhez, mint a változó
fényviszonyok, vagy az olyan környezeti
körülményekhez, mint az eső, a felhők és szélben
mozgó levelek.
A beépített szabotázsfigyelés riasztást generál a
kamera letakarása vagy maszkolása, elvakítása,
életlenre állítása és átállítása esetén.
A következő feladatok állnak rendelkezésre:

• Egy területen tartózkodó, a területre belépő vagy azt
elhagyó objektumok érzékelése

• Több vonalon való áthaladás érzékelése egytől három
vonalig, logikai sorrendben kombinálva

• Egy útvonalat keresztező objektumok érzékelése
• Egy adott sugarú területen, adott időtartam alatti

bóklászás érzékelése



• Az egy előre meghatározott időtartamig mozdulatlan
objektumok érzékelése

• Eltávolított objektumok érzékelése
• Olyan objektumok észlelése, melyek tulajdonságai –

mint pl. méret, sebesség, irány és méretarány – egy
adott időtartamon belül egy specifikáció szerint
megváltozik (pl. valami leesik)

• Egy virtuális vonalat átlépő vagy egy bizonyos
területre belépő objektumok számlálása

• Felülnézeti személyszámlálás (Bird's eye view)
• Bizonyos méretű csoportosulás / tömeg érzékelése

egy előre meghatározott területen
• A meghatározott mozgásirány és sebesség érzékelése

tömegben is (például egy személy rossz irányban
halad egy egyirányú kapunál)

• Olyan objektumok érzékelése, melyek az összes többi
objektum mozgásirányával ellentétes irányban
haladnak az adott helyszínen – még tömeg esetén is

• A fejjel rendelkező objektumok érzékelése
• Szembőli arckép készítése (csak a DINION HD,

FLEXIDOME HD és AUTODOME 7000 esetében áll
rendelkezésre)

• Feladatok kombinálása szkriptek használatával

Szűrők
A még nagyobb megbízhatóság érdekében az IVA 5.60
beállítható egyes képterületek és kisméretű
objektumok figyelmen kívül hagyására.
Ezenfelül lehetőség van speciális érzékelési szabályok
létrehozására a keresett objektum még pontosabb
meghatározásához az objektum mérete, sebessége,
kétirányú mozgása, méretaránya, a fej érzékelése vagy
színszűrők alapján.
A rendszer statisztikát vezet az objektumok
tulajdonságairól, mely megtekinthető az
objektumszűrők finomhangolása céljából. Az
objektumok tulajdonságainak megadása a videón lévő
hasonló objektum kiválasztásával is lehetséges.

Az intelligens működtetés elve
Az IVA 5.60 Bosch kamerákban és kódolókban áll
rendelkezésre. Az intelligens működtetés elve
lehetőséget biztosít, hogy videotartalom elemzés
alapján döntsön a videofelvételek rögzítéséről. Kisebb
sávszélesség és tárolókapacitás szükséges akkor, ha
csak a riasztást tartalmazó videót választják ki
adatfolyamban történő továbbításra vagy rögzítésre.
A riasztási feltételek jelezhetők az egység
relékimenetén keresztül vagy egy riasztási kapcsolattal
a videónak dekódolóra vagy videofelügyeleti
rendszerre küldéséhez. A riasztások szintén átvihetők
egy videofelügyeleti rendszerbe kiterjesztett riasztási
helyzetek elindításához.
A riasztásokon túl az IVA 5.60 metaadatokat is
létrehoz, amelyek leírják az elemzett jelenet tartalmát.
Ezeket a metaadatokat a videofolyammal együtt a
hálózaton keresztül továbbítja a rendszer, és lehetőség
van a rögzítésükre is. Az Bosch Video Management
System (Bosch VMS ) rendszerrel vagy a Video Client
szoftverrel együtt lehetőség van a felvételek
tartalomelemző keresésére.A Forensic Search funkció

nagyon időtakarékos megoldás, mellyel másodpercek
alatt hatalmas adatbázist lehet végigkeresni bizonyos
események felkutatása érdekében.

Intuitív grafikus felhasználói felület
A beállítás az eszköz weblapján és a
Configuration Manager lehetőségen keresztül is
elérhető. A varázslóalapú grafikus felhasználói felület
végigvezeti a konfiguráláson, valamint biztosítja az
IVA 5.60 beállításához és az észlelési vagy számolási
feladatok meghatározásához szükséges valamennyi
eszközt. A feladatkezelőn belül beállíthatja az
objektumok tulajdonságait, mint például az érzékeny
terület, méret, sebesség, perspektíva, méretarány,
mozgásirány és az objektum színe. Ezek a
tulajdonságok példaként jelennek meg, mint az intuitív
konfigurálás és visszajelzés adatai.
Az objektumválasztási funkció lehetővé teszi a
konfigurálást úgy, hogy egyszerűen rá kell kattintani az
adott tárgyra az élő képen. Ekkor a méretre,
sebességre, irányra, méretarányra és színre vonatkozó
összes információ automatikusan beállításra kerül a
feladat konfigurálásához.
Legfeljebb nyolc, egymástól független feladat
választható ki és kombinálható egy helyszínre a
kifinomult érzékelési szabályok felállításához, amelyek
mindegyike saját paramétereivel specifikálható. Ez
lehetővé teszi több objektumállapot egyidejű
érzékelését, amelyek különálló indítójeleket váltanak ki
– ezeket egymástól függetlenül vagy egymással
kombinálva is lehet kezelni. A kezelőfelület lehetővé
teszi az érzékelési területek rugalmas kijelölését, akár
16 sarokponttal rendelkező sokszögekkel.
Három további félautomata kalibrálási varázsló
használható a perspektíva korrekciójához, valamint a
kamera kalibrálásához, hogy a mérések pontosabbak
legyenek mind metrikus, mind angolszász
mértékegység-rendszerben.
Mozgás érzékelése esetén a tárgy körvonala sárgára
változik a képernyőn, a mozgás pedig zöld
pályagörbeként jelenik meg. Ha az objektum és
mozgása illeszkedik az érzékelési feladatok egyikében
meghatározott feltételekhez, az eszköz riasztást ad le,
és az objektum körvonala pirosra vált. Továbbá a
mozdulatlan objektum jelzése [I] jellel történik, míg az
eltávolított objektumé [X] jellel.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Az IVA 5.60 szoftver funkciói az IVA 4.50 díjmentes
frissítését képezik, és már része az összes IVA 5.60
verzióra engedélyezett, 5.60 vagy újabb
eszközszoftverrel rendelkező terméknek.
Automatikusan frissít a már telepített IVA 4.50
verzióról, amennyiben 5.60 verziójú eszközszoftvert
telepítenek az eszközre. Az IVA 5.60 új vevőinek csak
engedélyezniük kell az 5.60 licencét, hogy
működőképessé tegyék.
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Az IVA 5.60 licenc az összes IVA 5.60 funkciót
engedélyezi.Az IVA 5.60 beállítása az eszköz
weboldalán vagy a Configuration Managerprogrammal
történik, amely a termékkel együtt jár, és letölthető a
Bosch weboldalról.
A Configuration Manager igény szerint akárhányszor
telepíthető bármely számítógépre, melyet az IVA 5.60
és a termékek konfigurálására használnak.
Számos Bosch kamera és kódoló rendelkezik egy
kiegészítő hardvergyorsító chippel (FPGA), így az IVA a
kódolástól függetlenül is futtatható. Az ilyen
hardverkialakítású termékek lehetővé teszik az
IVA 5.60 használatát. A szembőli arcképek készítése
csak a DINION HD, FLEXIDOME HD és
AUTODOME 7000 kamerák esetében érhető el.

Rendelési információ

IVA licenc, kamera
IVA 4.xx/5.xx VCA szoftverlicenc IP kamerához/dómhoz
(e‑licenc)
Rendelésszám MVC-FIVA4-CAM

IVA licenc, egycsatornás kódoló
IVA 4.xx/5.xx VCA szoftverlicenc egycsatornás
kódolóhoz (e‑licenc)
Rendelésszám MVC-FIVA4-ENC1

IVA licenc, kétcsatornás kódoló
IVA 4.xx/5.xx VCA szoftverlicenc kétcsatornás
kódolóhoz (e‑licenc)
Rendelésszám MVC-FIVA4-ENC2

IVA licenc, négycsatornás kódoló
IVA 4.xx/5.xx VCA szoftverlicenc négycsatornás
kódolóhoz (e‑licenc)
Rendelésszám MVC-FIVA4-ENC4
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