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u Inbyggda analyser gör dedikerade datorer
överflödiga

u Lägger till metadata i inspelningar för
kriminaltekniska sökningar

u Brett utbud av detekteringsuppgifter och objektfilter
finns tillgängligt

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

Nästa generations Intelligenta videoanalyssystem, av
Bosch, IVA 5.60, är det bästa vaktassisterande
systemet när det gäller pålitlig videorörelseavkänning
för inomhus- och utomhusbruk
IVA 5.60 är ett av de mest avancerade intelligenta
videoanalyssystemen som pålitligt upptäcker, spårar
och analyserar rörliga föremål samtidigt som oönskade
larm från störningskällor undertrycks i bilden.
Avancerade arbetsuppgifter som passering av flera
rörelselinjer, ruttföljning, dagdriveri, upptäckt av
stillastående och borttagna objekt,
motflödesavkänning, uppskattning av publiktäthet och
personräkning finns tillgängliga. Objektfilter baserat på
storlek, hastighet, riktning, bildförhållande och färg
kan definieras. Med IVA 5.60 går det nu att ta
ögonblicksbilder på ansikten framifrån.
IVA 5.60 är i‑LIDS-certifierad: "i-LIDS approved primary
detection system for operational alert use in sterile
zone monitoring applications" och "i-LIDS approved
event-based recording system for sterile zone
monitoring applications".
IVA 5.60 är ett licensierat alternativ som redan är fullt
förberett i många Bosch-kameror och kodare.

Funktioner

Pålitlig rörelseavkänning
IVA 5.60 utvecklas fortlöpande internt av Boschs
utvecklingsgrupp och tillför IVA det senaste inom
intelligent teknik. Den anpassar sig intelligent till svåra
förhållanden som förändringar i ljusstyrka eller miljö,
som regn, snö, moln och löv som blåser i vinden.
Den inbyggda sabotagedetekteringen upptäcker försök
att skymma/maskera, blända, skapa oskärpa eller flytta
kameran.
Följande uppgifter finns tillgängliga:

• Upptäcka objekt som befinner sig i, går in i eller
lämnar ett område

• Upptäcka flera rörelselinjer som korsar varandra från
en linje till tre linjer kombinerat i en logisk rad

• Upptäcka objekt som korsar en rutt
• Upptäcka kringdrivande i ett område relaterat till

radie och tid
• Upptäcka föremål som är stillastående för en

fördefinierad tidsperiod
• Upptäcka borttagna objekt
• Upptäcka objekt vars egenskaper som storlek,

hastighet, riktning och bildförhållande ändras inom en
angiven tidsperiod (t.ex. något som ramlar ned)



• Räkna objekt som korsar en virtuell linje eller går in i
ett visst område

• Personräkning (Bird's eye view)
• Upptäcka en speciell folksamlingsnivå i ett

fördefinierat område
• Upptäcka specificerad rörelseriktning och hastighet

även i folksamlingar (till exempel en person som
förflyttar sig åt fel håll i en envägsutgång)

• Upptäcka objekt som rör sig i motsats riktning mot
alla andra objekt i motivet, även i folksamlingar

• Upptäcka objekt med huvuden
• Tar ögonblicksbilder av ansikten framifrån (endast

tillgängligt påDINION HD, FLEXIDOME HD och
AUTODOME 7000)

• Kombinera uppgifter med skript

Filter
För att öka stabiliteten kan IVA 5.60 konfigureras att
ignorera angivna bildområden och små föremål.
Utöver detta kan objektens storlek, hastighet,
tvåvägsrörelse, bildförhållande, huvudavkänning och
färgfilter användas för att skapa specifika regler för
detektering av exakt de objekt du söker.
Statistik om objektsegenskaper sparas och kan visas
för finjustering av objektsfiltren. Objektsegenskaper
kan också definieras genom att välja ett lämpligt
liknande objekt i videon.

Smart teknik
IVA 5.60 finns i Bosch-kameror och kodare. Den här
smarta tekniken möjliggör beslut om vilka filmer som
spelas in beroende på analys av videoinnehållet.
Genom att du väljer larmvideo för strömning eller
inspelning används mindre bandbredd och
lagringsutrymme.
Larmförhållanden kan anges med en reläutgång på
enheten eller en larmanslutning för att strömma video
till en avkodare eller videohanteringssystem. Det går
även att överföra larm till ett videohanteringssystem
för att starta utökat larm.
Förutom att skapa larm genererar IVA 5.60 metadata
som beskriver innehållet i det analyserade motivet.
Metadata skickas över nätverket – och kan också
spelas in – tillsammans med videoströmmen. Det kan
användas för att tillhandahålla kriminaltekniska
sökfunktioner för inspelningar tillsammans med Bosch
Video Management System (Bosch VMS) eller
Video Client. Forensic Search är mycket tidseffektiv
och kan söka igenom en stor inspelningsdatabas för
händelser på några sekunder.

Intuitivt grafiskt användargränssnitt
Inställningen är tillgänglig via enhetens webbsida samt
via Configuration Manager. Ett guidebaserat, grafiskt
användargränssnitt vägleder användaren genom
konfigureringen och innehåller alla nödvändiga verktyg
för att ställa in IVA 5.60 och ange upptäckt eller räkna
uppgifter. Inom denna uppgiftshanterare kan
egenskaper som känsligt område, storlek, hastighet,
perspektiv och bildförhållande samt rörelseriktning

och objektsfärg ställas in. Dessa egenskaper
visualiseras utmärkt som överlägg för intuitiv
konfigurering och feedback.
Funktionen att välja objekt gör att konfigurationen kan
utföras genom ett klick på ett intressant objekt i en
direktuppspelad scen. All specifik information om
storlek, hastighet, riktning, bildförhållande och färg
anges automatiskt för uppgiftskonfigurationen.
Upp till åtta oberoende uppgifter kan väljas och
kombineras i ett motiv för att skapa sofistikerade
upptäcktsregler, var och en anpassad med sina egna
parametrar. Det möjliggör detektering av flera
objektstatusar parallellt och genererar separata
utlösare som kan hanteras oberoende eller i
kombination. Gränssnittet möjliggör ett flexibelt val av
bevakningsområden med polygoner med upp till 16
hörnpunkter.
Tre halvautomatiserade kalibreringsguider finns för
enkel perspektivkorrigering och kamerakalibrering,
vilket gör mätvärden mer noggranna både i metriska
och icke-metriska mått.
När rörelse upptäcks markeras objektet med gula
konturer på displayen och rörelsen visas som en grön
rörelsebana. Om ett objekt och dess rörelse passar in
på regelvillkoren som definierats för ett av
detektoruppgifterna utlöses ett larm och objektets
kontur ändras till rött. Dessutom markeras ett
stillastående objekt med ett [I] och ett borttaget
objekt med ett [X].

Installations-/konfigurationsanteckningar

Programvarans funktionalitet hos IVA 5.60 är en
kostnadsfri uppgradering av IVA 4.50 och finns redan i
alla IVA 5.60-kompatibla produkter med den fasta
programvaruversionen 5.60 eller senare. Den
uppgraderas automatiskt från en redan installerad
IVA 4.50 vid installation av den fasta programvaran
5.60 på enheten. Nya IVA 5.60-kunder behöver bara
aktivera 5.60-licensen för att den ska gå att använda.
IVA 5.60-licensen aktiverar alla IVA 5.60-funktioner.
IVA 5.60 ställs in med antingen enhetens webbsida
eller Configuration Manager-programmet som
medföljer produkten och finns tillgängligt för hämtning
från Bosch-webbplatsen.
Configuration Manager kan installeras så ofta som det
behövs på alla PC som ska användas till att konfigurera
IVA 5.60 och själva produkterna.
Många Bosch-kameror och kodare har ytterligare ett
chip för maskinvaruacceleration (FPGA) för att köra
IVA oberoende av kodning. Produkter med denna
maskinvarudesign tillåter användning av IVA 5.60.
Ögonblicksbilder framifrån är endast tillgänglig på
DINION HD, FLEXIDOME HD och AUTODOME 7000-
kameror.
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Beställningsinformation

IVA-licens kamera
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarulicens (e-licens) för IP-
kamera/-dome
Ordernummer MVC-FIVA4-CAM

IVA-licens enkanalskodare
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarulicens (e-licens) för
enkanalskodare
Ordernummer MVC-FIVA4-ENC1

IVA-licens tvåkanalskodare
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarulicens (e-licens) för
tvåkanalskodare
Ordernummer MVC-FIVA4-ENC2

IVA-licens fyrkanalskodare
IVA 4.xx/5.xx VCA-programvarulicens (e-licens) för
fyrkanalskodare
Ordernummer MVC-FIVA4-ENC4
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