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u Dahili analiz sayesinde özel analiz bilgisayarları
gereksinimi ortadan kalkar

u Kayıtlardan adli arama yapmayı sağlayan meta
verileri kayıtlara ekler

u Çok çeşitli algılama işlemleri ve nesne filtreleri
mevcuttur

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

Yeni nesil Bosch Akıllı Video Analiz sistemi IVA 5.60, iç
veya dış mekan kullanımı için güvenilir bir video
hareket algılama sistemine ihtiyaç duyduğunuzda
tercih edeceğiniz bir yardımcı güvenlik sistemdir.
IVA 5.60, görüntüdeki yanıltıcı kaynakların neden
olduğu istenmeyen alarmları engellerken, hareketli
nesneleri güvenilir şekilde algılayan, izleyen ve analiz
eden modern bir akıllı video analizidir.
Çoklu çizgi geçme, rota takibi, başıboş dolaşma,
sahipsiz duran ve yerinden kaldırılmış nesne algılaması,
ters yönde sürekli hareket akışı algılaması, kalabalık
yoğunluğu tahmini ve kuşbakışı kişi sayma gibi gelişmiş
işlemler gerçekleştirilebilir. Boyut, hız, yön, en-boy
oranı ve renge göre nesne filtresi tanımlanabilir.
IVA 5.60 ile şimdi önden insan yüzü fotoğrafı alınması
özelliği de eklendi.
IVA 5.60, i‑LIDS onaylıdır: “i-LIDS approved primary
detection system for operational alert use in sterile
zone monitoring applications” ve “i-LIDS approved
event-based recording system for sterile zone
monitoring applications”.
IVA 5.60, çoğu Bosch kamera ve video kodlayıcılarda
halihazırda eksiksiz hazırlanmış olan lisanslı bir
seçenektir.

Fonksiyonlar

Doğru hareket algılama
Bosch araştırma grubu tarafından Bosch içerisinde
sürekli olarak geliştirilen IVA 5.60, IVA için akıllılığın en
üst düzeyini sunuyor. Aydınlatma veya yağmur, kar,
bulut ve rüzgarda uçuşan yapraklar ve benzeri çevresel
değişiklikler gibi zorlu koşullara akıllı bir şekilde uyum
sağlar.
Dahili dış müdahale algılaması, kamerayı engelleme/
maskeleme, görüşü kesme, odak bozulması ve yeniden
konumlandırma durumlarında alarm verir.
Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

• Bir alanda bulunan, alana giren veya alandan çıkan
nesnelerin algılanması

• Tek çizgi geçme veya mantıksal bir sırayla en fazla üç
çizgiden geçmenin algılanması

• Bir rotadan geçen nesnelerin algılanması
• Bir alanda, yarıçap ve süreye bağlı olarak başıboş

dolaşmanın algılanması
• Önceden tanımlanmış bir süre zarfı boyunca

hareketsiz olan nesnelerin algılanması
• Yerinden kaldırılan nesnelerin algılanması
• Boyut, hız, yön ve en-boy oranı gibi özellikleri, teknik

özelliklere göre ayarlanmış bir süre zarfında değişen
nesnelerin algılanması (örneğin, düşen bir nesne)



• Sanal bir çizgiyi geçen veya belirli bir alana giren
nesnelerin sayılması

• Kuşbakışı kişi sayma (Bird's eye view)
• Ön tanımlı bir alanda belirli bir kalabalık seviyesinin

algılanması
• Belirlenen hareket yönü ve hızın kalabalık içerisinde

bile algılanması (örneğin, tek yönlü bir kapıda yanlış
tarafa doğru hareket eden bir kişi)

• Görüntüde diğer tüm nesnelerin hareketinin tersi
yönde hareket eden nesnelerin kalabalık içerisinde
bile algılanması

• İnsan başı olan nesnelerin algılanması
• Önden insan yüzünün fotoğrafının alınması (yalnızca

DINION HD, FLEXIDOME HD, AUTODOME 7000
modellerinde mevcuttur)

• Komut denetimleri kullanılarak görevlerin
birleştirilmesi

Filtreler
Dayanıklılığı artırmak için IVA 5.60, belirlenen görüntü
alanlarını ve küçük nesneleri görmezden gelecek
şekilde ayarlanabilir.
Ayrıca; nesne boyutu, hız, iki yön, en-boy oranı, insan
başı algılaması ve renk filtreleri, tam olarak aradığınız
nesneler için belirli algılama kuralları oluşturmak üzere
kullanılabilir.
Nesne özelliklerine ilişkin istatistikler, nesne
filtrelerinin ince ayarı için saklanır ve gösterilir. Nesne
özellikleri, videoda uygun şekilde benzer bir nesne
seçilerek de belirlenebilir.

Uç cihazda sağlanan akıllılık kavramı
IVA 5.60, Bosch kamera ve video kodlayıcılarda
mevcuttur. Bu uç cihazda sağlanan akıllılık kavramı,
video içerik analizine dayanılarak hangi videoların
çekileceğine karar verme olanağı sunar. Yalnızca alarm
videosu seçilerek, video akışı veya kaydı için daha az
bant genişliği ve kayıt disk alanı kullanılması sağlanır.
Alarm oluştuğunda cihaz üzerindeki bir röle çıkışı
tetiklenebilir, ya da bir video kod çözücüye veya video
yönetim sistemine alarm bağlantısı yapılarak bu
cihazlara video yayını yapılabilir. Alarmlar, kapsamlı
alarm senaryolarının başlatılması için bir video yönetim
sistemine de iletilebilir.
Alarm oluşturmanın yanı sıra IVA 5.60, analiz edilen
görüntünün içeriğini anlatan meta veriler üretir. Bu
meta veriler, video akışı ile birlikte ağ üzerinden
gönderilir ve istenirse kaydedilebilir. Bu, Bosch Video
Management System (Bosch VMS ) veya Video Client
ile birlikte kayıtlarda adli arama özelliği sunmak üzere
kullanılabilir. Forensic Search, oldukça zaman
kazandıran bir yöntemdir ve büyük bir veritabanı
içerisinden olay kayıtlarını saniyeler içinde tarayabilir.

Kullanıcı dostu grafiksel arayüz
Cihazların web sayfası üzerinden veya
Configuration Manager üzerinden ayarlama yapılabilir.
Sihirbaz tabanlı bir grafiksel kullanıcı arayüzü,
ayarlama boyunca rehberlik eder ve IVA 5.60
ayarlaması ve algılama veya sayma görevlerinin
belirlenmesi için gerekli tüm araçları sunar. Bu görev
yöneticisi içinde, hassas alan, boyut, hız, perspektif ve

en-boy oranının yanı sıra hareket yönü ve renk gibi
nesne özellikleri ayarlanabilir. Bu özellikler, kullanımı
kolay ayarlama ve geribildirim için örnek olarak
görüntü üstü simgeler şeklinde görsel hale getirilir.
Nesne seçme özelliği, canlı görüntüde hedef nesneyi
tıklayarak ayarlamanın kolayca gerçekleştirilmesini
sağlar. Bu özellik sayesinde boyut, hız, yön, en-boy
oranı ve renk ile ilgili tüm özel bilgiler, alarm görevi
ayarlaması için otomatik olarak atanır.
Görüntü alanında en fazla sekiz adet bağımsız alarm
görevi seçilebilir ve birleştirilebilir. Böylece her biri
kendi parametreleri ile bağımsız olan gelişmiş alarm
algılama kuralları oluşturulabilir. Böylece, bağımsız
veya birlikte yönetilebilen ayrı ayrı alarm tetiklemeleri
oluşturularak birden fazla nesne durumunun birbirine
paralel olarak algılanması sağlanır. Kullanıcı arayüzü,
en fazla 16 köşesi olan çokgenler çizerek algılama
bölgelerinin esnek bir şekilde seçilmesini sağlar.
Ölçümleri metrik ve İngiliz ölçü birimlerinde daha
doğru hale getirmek üzere kolay perspektif düzeltmesi
ve kamera kalibrasyonu için üç adet yarı otomatik
kalibrasyon sihirbazı mevcuttur.
Hareket algılandığında, nesne ekran üzerinde sarı
renkle çerçevelenir ve hareketi yeşil bir yörüngeyle
gösterilir. Nesne ve onun hareketi, dedektör
görevlerinden birinde tanımlanan kural koşullarıyla
eşleşiyorsa bir alarm oluşturulur ve dış hatların rengi
kırmızıya döner. Ayrıca, hareketsiz bir nesne [I],
görüntüden çıkarılmış (kayıp) nesne ise [X]
simgeleriyle işaretlenir.

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

IVA 5.60 yazılım işlevselliği, ücretsiz bir IVA 4.50
yükseltmesidir ve 5.60 veya daha yeni cihaz yazılımı
sürümüne sahip tüm IVA 5.60 etkinleştirilmiş olan
ürünlerin üzerinde gelir. Halihazırda yüklenmiş olan
IVA 4.50, 5.60 cihaz yazılımı cihaza yüklenirken
otomatik olarak yükseltilir. Yeni IVA 5.60
müşterilerinin, çalıştırmak için yalnızca 5.60 lisansını
etkinleştirmesi gerekir.
IVA 5.60 lisansı, tüm IVA 5.60 özelliklerini etkin hale
getirir. IVA 5.60 ayarlaması, cihazın web sayfası veya
ürün kutusunda dahil olan ve Bosch web sitesinden
indirilebilen Configuration Manager programı yoluyla
yapılabilir.
Configuration Manager, IVA 5.60 ve ürünlerin
ayarlaması için kullanılacak herhangi bir bilgisayara
istenilen sıklıkta kurulabilir.
Birçok Bosch kamera ve video kodlayıcıda, kodlamadan
bağımsız olarak IVA çalıştırmak için fazladan bir
donanım hızlandırıcı çip (FPGA) bulunur. Bu donanım
tasarımına sahip ürünler, IVA 5.60 kullanımına olanak
tanır. Önden fotoğraf alımı yalnızca DINION HD,
FLEXIDOME HD, ve AUTODOME 7000 kameralarda
mevcuttur.
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Sipariş Bilgileri

IVA lisanslı kamera
IP kamera/dome için IVA 4.xx/5.xx VCA yazılım lisansı
(e-lisans)
Sipariş numarası MVC-FIVA4-CAM

IVA lisanslı tek kanallı video kodlayıcı
Tek kanallı video kodlayıcı için IVA 4.xx/5.xx VCA
yazılım lisansı (e-lisans)
Sipariş numarası MVC-FIVA4-ENC1

IVA lisanslı çift kanallı video kodlayıcı
Çift kanallı video kodlayıcı için IVA 4.xx/5.xx VCA
yazılım lisansı (e-lisans)
Sipariş numarası MVC-FIVA4-ENC2

IVA lisanslı dört kanallı video kodlayıcı
Dört kanallı video kodlayıcı için IVA 4.xx/5.xx VCA
yazılım lisansı (e-lisans)
Sipariş numarası MVC-FIVA4-ENC4
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