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1 Přehled 

1.1 Souhrn  

Tento návod je zaměřen na požadavky, popis a aplikace zapojení některých chytrých řešení pro 

zařízení DAHUA smart IPC. Upozorňuje na některá úskalí při aplikaci. Dokument pomáhá 

najít řešení pro instalační techniky, prodejce, technickou podporu, projektové odborníky, 

marketingové specialist a další. 

1.2 Termíny 

Úhel záběru: Zobrazení obrazu snímaného kamerou.  

Detekční zóna: Oblast, která určuje detekci ve snímaném záběru kamery.  

Privátní zóna: Oblast, která není záměrně detekována a v záběru kamery.  

Cílový objekt: Pohybující se objekt určeného typu (člověk, vozidlo atp.) který se objeví v 

záběru kamery.  

Velikost filtru: Pouze vybraný objekt, který splňuje poždavky (šířka – výška / oblast) a poměr 

stran.  

DOF kalibrace: přebudování prostředí 3D info.  

Citlivost: Obtížnost úrovně cílové detekce a poplachu, čím vyšší je citlivost, tím snažší je 

detekce s možností nárůstu falešných poplachů. Pokud je nižší citlivost, tím méně falešných 

poplachů, avšak s více neúspěšných poplachů.  

Falešný poplach: Falešný poplach závisí na zdroji rušení (změna světla, třepotání listí, déšť, 

sníh, malá zvířata, světla aotomobilu) 

Selhání poplachu: splňuje podmínku poplachu jen nevyvolá poplach.  

2 Kamera a požadavky na aplikaci 

2.1 Souhrn  

Je třeba zvolit vhodnou kamer, přiměřenou instalaci a nastavení pro efektivní využití algoritmu. 

Správným nastavením lze zlepšit úspěšnost detekce a snížit selhání poplachu a falešné 

poplachy. 
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2.2 Výběr kamery a nastavení parametrů  

a) Monitorovací kamerová scéna se stálým záběrem, kamera nemůže být v pohybu jako 

například speed dome kamera nebo zoom kamera 

b) Pro venkovní nebo vnitřní prostředí volte použití WDR kamery pokud je to možné, aby se 

zabránilo, že jsou části obrazu příliš tmavé nebo světlé 

c) Doporučujeme používat kamery s vysokou citlivostí minimálního osvětlení pro snímání 

scény s temným zákoutím  

d) Doporučujeme přidávat osvětlení pro kompenzaci protisvětla, případně použít kamer s IR 

přísvitem bez osvětlení scény či nedostatečným osvětlením 

e) Doporučujeme správnou volbu objektivu v malém nebo úzkém prostoru 

f) Prosím upravte nastavení, aby nedocházelo k častému přepínání řežimu den – noc 

2.3 Návrh instalace kamer  

2.3.1 Požadavky na instalaci pro analýzu 

a) Dodržujte instalaci kamery ve vodorovné poloze oproti svislé  

b) Snažte se provést instalaci kamery tak, aby úhel snímání byl větší než 20°. Může to vést k 

blokování záběru kamery s ohledem na analyzovaný objekt. Pokud je natáčna horizontálně 

způsobí falešný poplach a selhání poplachu.  

c) Pokud používáte kameru bez WDR ujistěte se že není viditelné oblohy v zorném úhlu 

kamery. Může to mít kontrastní následek, že části obrazu jsou příliš světlé nebo tmavé a 

zhoršují detekci v záběru kamery.  

d) Snažte se, aby směr mezi kamerou a cílovou detekcí pohybujícího se objektu byl verikální 

jak je to jen možné. Tato situace je pak mnohem vhodnější pro detekci. Při ochraně 

perimetru by kamera měla být nainstalována ve směru obvodového perimetru.  

e) Výška instalace kamer ve vnitřním prostoru je nejméně 3m a při venkovní aplikaci ve 

výšce 5-10m. V případě instalace blízko plotu, pak musí být vyšší než plot.  

f) Kamera by měla být instalována na pevné uchycení, z důvodu eliminace otřesů což 

zhoršuje podmínky analýzy.  

g) Instalace kamery by měla být s ohledem na riziko protisvětla, pro venkovní aplikace je 

doporučeno použít kamerový kryt. 

h) Přípanou kompenzaci protisvětla se ujistěte, že je kompenzace nasvícením rovnoměrně 

rozložena na snímanou scénu.  
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i) Dbejte na odstup vzdálenosti nasvícením protisvětla s odstupem větším než 2m. Případné 

bližší nasvícení může při dešti nebo sněhu vytvářet zpětný odraz, což může mít za 

následek falešné poplachy. 

2.3.2 Požadavky instalace pro rozpoznání obličeje 

Existuje několik vlivů, které určují výkonnost algoritmu pro rozpoznávání obličejů. Jedná se o 

úhel instalované kamery, velikost obličeje, držení těla osoby, světlo, přirozené osvětlení apod. 

Požadavky na instalaci kamery pro rozponání obličeje jsou následující :  

1) Požadavek na instalovaný úhel kamery 

Sevřený úhel mezi kamerou a horizontální linií je v rozsahu 0° až 30°.  

2) Požadavek navelikost a obličeje a držení těla  

Levá-pravá rotace [-30°,30°], hloubkový úhel a výškový úhel [-15°,15°], rovina rotace 

[-15°,15°]. Hlava bez klobouku, čepice, masky, vlasy a také bez slunečních brýlí či dalších 

předmětů zakrývajících obličej. Šířka a výška lidského obličeje by měla být větší než 

100 x 100 pixelů.  

3) Požadavek na osvětlení 

Bez protisvětla, zjevných odrazů světla od povrchů. Rovnoměrné světlo bez stínů. 

2.3.3 Požadavek na úhel instalace pro počítání osob  

Existuje několik faktorů ovlivňujících algoritmus počítání osob. Mezi hlavní patří instalace 

kamerového úhlu, velikost obličeje, složitost scény, nastavení pravidel. Nejlepší požadavky na 

instalaci kamery pro počítání osob jsou následující:  

1) Požadavky na instalační úhel  

Vhodný úhel mezi kamerou a vertikální liníí je mezi 40°až 60°, dle Obr. 1 dále. 



Inteligentní Video Analýza obbrau  instalační / uživatelský manuál 

VARIANT plus spol. s.r.o. Stránka 5 

 

 

Obr. 1 Schém úhlu kamery 

2) Požadavky na obličej  

Velikost obličeje je více než 100x100 pixelu při 1080p rozlišení, což znamená že šířka hlav 

je mezi 1/18 a 1/7 celé šířky snímaného obrazu.  

 

Obr. 2 Velikost hlavy 

3) Požadavky na složitost pozadí  

Zvolte pozadí, které má jednoduchou barevnost jako je například zeď nebo podlaha 

(simple background) pro počítání osob, dle obr. 3 oproti složitějším pozadím (complex 

background).  
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Obr. 3 Složitost pozadí 

  

Complex background 

Complex background 

Simple background 
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4) Požadavky na detekční oblast  

Nastavení šířky oblasti pro aplikaci pravidla vyhodnocení je přibližně šířka pro dvě až tři 

lidské hlavy zobrazená dle obrázku. Pokud je výsledek počítání osob větší než skutečný 

výsledek, můžete vhodně snížit oblast. V případě, že je výslek sčítání menší než skutečnost, 

zvětšete detekční oblast pro aplikaci pravidla sčítání.  

 

Obr. 4 Oblast pro pravidla počítání 

3 Poždavaky na výběr scény 

3.1 Základní požadavky 

a) Celková proporce snímaného objektu by neměla překročit 10% z obrazu. 

b) Velikost objektu v obraze by neměl být menší než 10x10 pixelů. Velikost opuštěného 

objektu by neměla být menší než 15x15 pixelů (CIF).  

c) Šířka a výška objektu by měla být větší než 1/3 výšky a šířky obrazu. Doporučujeme aby 

výška objektu byla přibližně 10% výšky obrazu.  

d) Rozdíl hodnoty jasu objektu a pozadím není více než 10 stupňů šedé.  

e) Ujistěte se že object setrvá více než 2 sekundy při trvalém záznamu v detekční oblasti. Při 

pohybové detekci v záznamu velikost objektu není větší než detekční oblast, nejméně 15 

pixelů (CIF).  

f) Snažte se snížit složitost monitorování analyzované scény pokud to podmínky dovolují. 

Nedoporučuje se používat IVS funkce ve scéně, kde jsou objekty intenzivní a světlo se 
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často mění. 

g) Snažte se vyhnout sklu, vodní hladině a povrchům které odráží světlo. Vyhněte se větvím, 

stínem a dalším narušením v záběru. Dále se snažte vyhnout osvětlení na pozadí a 

přímému světlu.  

3.2 Příklady snímání scén 

3.2.1 Snímání scén vhodných pro analýzu 

   

 

Vnitřní 

 

Venkovní  

 

Zeď, plot 
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3.2.2 Scény nevhodné pro video analýzu  

č. Popis problému Příklad zobrazení 

1 Světla vozidel svítí 

přímo proti kameře a 

vytváří nevhodný 

kontrastní poměr. 

 

 

2 Výška instalované 

kamery je nízká, úhel 

pohledu je příliš nízký a 

způsobuje, že obličej je 

zakrytý. 

 

 

3 Instalace výšky kamery 

je příliš vysoko. Úhel 

záběru na horizont, což 

má vliv na velikost 

objektu. Má vliv na 

video analýzu chybějící- 

ho objektu pro 

vzdálenost objektu.  
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4 Vstupní dveře, při 

otevírání a zavírání dveří 

může způsobit změny 

osvětlení a závažný vliv 

pro video analýzu.  

 

 

5 Linie varování je v 

oblasti rušení, které 

mohou způsobovat 

falešné detekce při 

otevírání a zavírání 

brány. 

 

6 Detekční oblast je 

zakryta. Linie varování 

je příliš malá.  

 

7 Příliš mnoho narušení 

stormy v horní části zdi, 

snadno vyvolá falešný 

poplach. 
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8 Příliš mnoho objektů, 

vysoká koncentrace. 

 

 

 

4 Popis inteligentních funkcí 

Pokračuje v následujících kapitolách pro aktuální verzi. V dalších verzích mohou být další 

drobné úpravy. 

4.1 Detekce rozostření 

Popis funkce: Detekce rozostření zjistí, zda existuje neostrý obraz videa a způsobí že je obraz 

rozmazaný. Může aktivovat záznam, snímek obrazu a poplach podle výsledku obrazu  
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Obr. 5 Nastavení detekce rozostření 

Postup:  

1. Klikněte povolit detekc rozostření “Enable Defocus Detect” 

2. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

3. Podpora nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, poslat email, snímek obrazu. 

4. Klikněte uložit “Save” pro dokončení nastavení. 

4.2 Detekce audio vstupu 

Popis funkce: detekce audio vstupu na neobvyklý zvuk, jako je například manipulace s 

kamerou. Dochází k aktivaci záznamu, snímek obrazu a poplach podle výsledku.  
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Obr. 6 Nastavení audio detekce 

Postup:  

1. Klikněte na povolit detekci audia “Enable Input Abnormal” 

2. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

3. Podpora nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, poslat email s snímkem obrazu. 

4. Klikněte uložit pro dokonční nastavení “Save”. 
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4.3 Změna intenzity  

Popis funkce: posouzení zda intenzita překročí nastavenou prahovou hodnotu. Dochází pak k 

aktivaci záznamu, snímek obrazu, a poplach podle výsledku.  

 

Obr. 7 Nastavení změna intenzity 

Postup:  

1. Klikněte povolit změnu intenzity “Enable Intensity Change” 

2. Nastavte citlivost a práh.  

3. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

4. Nastavit čas protiváhy. 

5. Nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, poslat email a snímek obrazu. 

6. Klikněte uložit pro dokonční nastavení “Save”. 

4.4 Detekční linie 

Aplikace v záběru: může být použita pouze pro scénu, kde jsou snímané objekty jen zřídka 

překryty. Poplach je zachycen v okmažiku když object prochází detekční linií jako po obvodu 

bez pokrytí. Spustí se poplach, když cílový object prochází detekční linií v závislosti na směru 

pohybu. Trvá nějaký čas. Setrvá nějaký čas objektu a po potvrzení objektu po přerušení 

detekční linie. Nenastavujte blízko možnosti překrytí.  
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Popis funkce: jde o to zjistit zda nějaký object překročí detekční linii. Může být ovlivněno i 

volbou směru A->B nebo B->A a obousměrný. Následně může aktivovat záznam, snímek 

obrazu, poplach dle vyhodnocení výsledku.  

A->B 

 

Obr. 8 Nastavení detekční linie A -> B 

B->A 
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Obr. 9 Nastavení detekční linie B -> A 

Obousměrně  

 

Obr. 10 Nastavení detekční linie 

Postup:  

1. Klikněte klávesu povolit “Enable”, výchozí název pravidla je linie 1 nebo linie 2, linie 3 a 

linie 4 pokud přidáváte detekční linie a můžete název změnit. 
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2. Klikněte “Draw Rule” a nakreslete varovnou linii v obraze podle skutečné nutnosti. 

Poplach bude vyvolán, když object překročí varovnou linii podle směru pohybu.  

3. Vyberte jednu možnost z následujících směrů: A->B, A<-B, A<->B a posuzuje se vyvolání 

poplachu, když detekce linie nastane v závislosti na voleném směru detekce. 

4. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

5. Podpora nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, odeslat email a snímek obrazu.  

6. Filtr objektu nastaví max a min velikost, kterou detekuje a zaměří.  

7. Klikněte uložit pro dokonční nastavení “Save”. 
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4.5 Narušení vyhrazené oblasti  

Aplikace v záběru: je třeba ponechat určitý prostor pro pohyb objektu vně obvodu v případě 

že jde o detekci vstupu a opuštění detekční oblasti. Může být použito pouze na záběr, kde je 

objekt jen zřídka překrytí objektů. 

Spustí poplach, pokud objekt vstupuje nebo opouští vyhrazenou oblast.  

Popis funkce: zjišťuje se zda nějaký objekt vstupuje nebo opouští definovanou oblast. Bude 

vyvoláno pravidlo při přechodu detekční oblasti, při vstupu, opuštění oblasti a vstup s 

opuštěním oblasti více směrového narušení. Aktivace záznamu, snímek obrazu a poplachu 

podle výsledku detekce.  

Vstup do vyhrazené oblasti  

 

Obr. 11 Nastavení vyhrazené oblasti 
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Opuštění vyhrazené oblasti  

 

Obr. 12 Nastavení vyhrazené oblasti 

Vstup a narušení vyhrazené oblasti  

 

Obr. 13 Nastavení vyhrazené oblasti 
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Postup:  

1. Klikněte klávesu povolit “Enable”, výchozí název pravidla je oblast 1 nebo oblast 2, oblast 

3 a oblast 4 pokud přidáváte vyhrazenou oblast a můžete název změnit. 

2. Vyberte ze seznamu detekcí: pokud vyberete překročení “Cross” v seznamu detekcí lze 

volit směry: vstup, opuštění a oboustrané.  

3. Klikněte na “Draw Rule” a nakreslete vyhrazenou oblast v obraze dle potřeby. Vyvolaný 

poplach bude když objekt překročí definovanou oblast v závislosti nastaveného směru 

pohybu.  

4. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

5. Podpora nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, odeslat email a snímek obrazu. 

6. Filtr objektu nastaví max a min velikost, kterou detekuje.  

7. Klikněte uložit “Save” pro dokončení nastavení. 

4.6 Opuštěný / chybějící objekt 

Aplikace v záběru: může být aplikováno na záběr kde je nízká četnost objektů a nedochází 

obvykle k častým změnám nasvícení. Poplach pro chybějící objekt se projeví častěji kde je 

vysoká hustota objektů a časté překrytí. Falešné poplachy se zvýší ve scéně kde je vysoký počet 

objektů. Oblast detekce je vhodné použít jednoduché oblasti.  

Popis funkce: Opuštěný objekt že detekce zjišťuje zda existuje nějaký zanechaný objekt v 

oblasti detekce bez přítomnosti osob v nastaveném čase. Dojde pak k aktivaci záznamu, snímku 

obrazu, poplachu dle vyhodnocení detekce. Chybějící objekt znamená, že se zjišťuje zda nějaký 

předmět vyskytoval v určeném prostoru za určený čas. Dojde pak k aktivaci záznamu, snímku 

obrazu, poplachu dle vyhodnocení detekce.  

Poznámka: Pomocí tohoto systému vyhodnocení statických ploch v záběru se rozlišuje zda je 

předmět opuštěn nebo chybí dle srovnání objektů a pozadí, pak dojde k aktivaci poplachu po 

překonání nastaveného času.  

Vzhledem k rozlišování opuštěného nebo chybějícího objektu při porovnání s pozadím může 

způsobit chybu. Nastavává to při komplikovaném snímaném záběru s mnoha objekty a 

složitém pozadím.  

Spuštění poplachu take nastane pokud osoby a vozidla zůstávají na místě po dlouhou dobu. 

Nastavení filtru je vhodné použít velikost objektu menšího než osoby a vozidla. Nastavením 

filtru v rozmezí min a max lze rozpoznat osoby a vozidla. Nastavením času pro vyvolání 

poplachu se lze vyhnout falešným poplachům při krátkém zastavení osob. 
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Opuštěný objekt  

 

Obr. 14 Nastavení opuštěného objektu 

Chybějící objekt  

 

Obr. 15 Nastavení chybějícího objektu 
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Postup:  

1. Klikněte klávesu povolit “Enable”, výchozí název pravidla je objekt 1 nebo objekt 2, objekt 

3 a objekt 4 pokud přidáváte vyhrazenou oblast a můžete název změnit.  

2. Zvolte typ detekce opuštěný objekt “Object Abandoned” nebo chybějící objekt “Object 

Missing”.  

3. Nastavte minimální čas setrvání po který se vyhodnocuje setrvání nebo zmizení objektu po 

němž se spustí poplach.  

4. Nakreslete oblast detekce. Pro opuštěný objekt bude poplach vyvolán pokud bude delší čas 

nastavený uživatelem v definované oblasti. Pro chybějící objekt bude poplach vyvolán při 

zcizení objektu po definovaném čase nastaveným uživatelem v monitorované oblasti.  

5. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

6. Podpora nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, odeslat email a snímek obrazu. 

7. Filtr pro nastavení min a max velikosti pro detekovaný objekt.  

8. Klikněte uložit “Save” pro dokončení nastavení. 

4.7 Detekce změny záběru scény 

Funkce změny záběru scény se používá pro zjištění zda je kamera zakryta, přesunuta nebo jiné 

neobvyklé změny snímaného záběru scény.  

Detekce porovnává obraz před a po zakrývání záběru, zda je nějaká podobnost. Pokud ne, 

spustí poplach. Dbejte na následující doporučení co se týká změn v obraze:  

A. Vyhnout se záběru scény s velkými rozdíly jasu obrazu při zapnutí a vypnutí světla.  

           

 

Obraz s rozsvíceným světlem 

           

 

Přijatelný obraz při vypnutém 

světle 

 

 

Nevyhovující osvětlení při 

vypnutí světla  
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B. Snímaná scéna musí zahrnovat nějakou referenční plochu, která není blokována 

pohybujícím se objektem a nemění se s jasnými detail.  

Snímek v levém obrázku níže není vhodný pro detekci změn, protože pohybující se osoby 

zabírá největší část obrazu a nelze stanovit žádnou oblast jako referenční. Tvoří se snadno 

falešný poplach.  

Snímek v pravé části obrázku níže jsou patrné pevné plochy jako je strop a stěny pro 

referenční vedle pohybu osob, vyhovující záběr pro detekci.  

 

 

Nepřiměřené 

 

 

Přiměřené 

 

C. Vyhněte se použitím v tunelu a umístěním s vážnou poruchou světla od vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis funkce: změna scény zjistí, zda video snímané scény se nemění vlivem vnějších 

okolností. Posuzuje se např. úhel natočení kamery a změnu snímaného záběru, pak může 

aktivovat záznam, uložit snímek obrazu a poplach podle nastavení. Může vyvolat poplach, 

pokud změny v obrazu jsou způsobeny zakrytím kamery, přesun nebo silnou světelnou 

změnou. 
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Obr. 16 Nastavení změny scény 

Postup:  

1. Klikněte povolit “Enable”. 

2. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

3. Podpora nastavení aktivace poplachu: záznam, výst. relé, odeslat email a snímek obrazu. 

4. Klikněte uložit “Save” pro dokončení nastavení. 

4.8 Rozlišení obličeje  

Popis funkce: rozpoznání obličeje zjistí, zda se objeví lidský obličej v záběru. Zachytí obličej 

osoby a přenechá k analýze a může uložit snímek obrazu, záznam a poplach.  
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Obr. 17 Nastavení detekce obličeje 

Operation Steps:  

1. Klikněte povolit “Enable”. 

2. Klikněte detekci obličeje “Enable Face Enhancement” pro zvětšení obrazu obličeje.  

3. Vyberte min a max velikost, nastavte filtr min a max obličej. Tento krok vyfiltruje obličeje, 

které nemohou být rozlišeny ve výchozím stavu  

4. Aktivace záznamu, poplachu, poslat email a snímek obrazu dle potřeby  

5. Filtr objektu může nastavit min a max velikost objektu, což určuje velikost detekce.  

6. Klikněte uložit “Save” pro dokončení nastavení. 

4.9 Počítání osob 

Popis funkce: tvoří statistický přehled o vstupu a odchodu osob v definované oblasti v obraze. 

Výsledná statistika přehledu o počtu osob denně, měsíčně a ročně. Existují pak dva způsoby 

prezentace grafem liniovým nebo sloupcovým, které obsahují exportovaná data.  

Poznámka: Počítání osob podporuje údaje max půl roku s automatickým přepisem hodnot.  
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Obr. 18 Náhled počítání osob 

 

Obr. 19 Nastavení počítání osob 
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Postup:  

1. Klikněte tlačítko povolit “Enable”.  

2. Povolte statistiku průchodů. Průchody v počtu vstupujících a odcházející osob v záběru. 

3. Nastavení pracovní doby, výchozí je celý den.  

4. Klikněte klávesu kreslit “Draw” pro kreslení obdélníku na vstupu a východu, kde je třeba 

počítat osoby. Zvolte směr příchozích osob a směr odcházejících osob.  

5. Nastavte úroveň poplach hodnoty příchozích, odchozích a setrvájících osob.  

6. Nastavte aktivaci poplachu: záznam, odeslat email a snímek obrazu dle požadavku.  

7. Klikněte “Save” pro uložení nastavení.  

 

Zobrazení dat: statistika může být exportována do spojicového, sloupcového grafu nebo 

tabulky xls 

Graf spojnicový  

 

Obr. 20 Graf zobrazení spojnicí 
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Sloupcový graf  

 

Obr. 21 Graf zobrazení sloupce 

Postup:  

1. Zadejte rozhraní zprávy, vyberte typ denní, měsíční nebo roční.  

2. Vyberte čas pro statistiku do zprávy.  

3. Vyberte směr pro statistiku a způsob jak prezentovat zprávu včetně volby grafu 

sloupcového nebo spojnicového.  

4. Klikněte klávesu vyhledat pro zobrazení prezentace do zprávy.  

5. Klikněte export pro uložení zprávy do CSV format nebo obrázkovém formátu. 

4.10 Tepelná mapa  

Popis funkce: zobrazuje statisticky hustotu zalidnění v časovém interval a zobrazuje v 

prostoru různými barvami. Barevné úrovně se dělí od červené, oranžové, žluté, zelené až po 

modrou tj. od nejvyšší červené po nejnižší modrou barvu. Pozn. Lze sledovat tepelnou mapu s 

odstupem 7 dní, pak dochází k přepisu hodnot. 
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Obr. 22 Nastavení tepelné mapy 

 

Obr. 23 Tepelná mapa 
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Postup:  

1. Klikněte klávesu “Povolit”. 

2. Nastavte interval funkčnosti  

3. Klikněte klávesu “OK” pro nastavení kompletní tepelné mapy.  

4. Zadejte reportové rozhraní, vyberte interval kontroly a klikněte klávesu “Vyhledat”.  

5. Klikněte “Export” pro exportování obrázku.  


