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Belangrijk
Deze intelligente lijn van Dahua camera’s biedt extra mogelijkheden voor het optimaal
monitoren en beveiligen van diverse objecten. Om optimale werking van deze intelligente
functies te kunnen garanderen is de juiste camera en een goede plaatsing van de camera
essentieel.
In deze handleiding worden diverse voorbeelden gegeven hoe de camera dient geplaatst en
gericht te worden. Ook worden diverse voorbeelden gegeven van situatie die de werking
kunnen belemmeren. Lees de instructies goed door voor het plaatsen van de camera.
Per camera kan het verschillen welke intelligente functies beschikbaar zijn en welke er tegelijk
gebruikt kunnen worden. Ook worden de intelligente functies niet door elke Dahua recorder
ondersteunt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website www.osec.nl
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1

Algemeen

1.1

Inleiding

Dit document is ter ondersteuning bij het instellen van Dahua Smart detectie functies. Deze
functies zijn enkel beschikbaar op Dahua Ultra Smart en Eco Savvy2.0 camera’s. Voor het
vinden van de juiste camera kunt u terecht op www.osec.nl of bellen met +31299666662.
Dit document adviseert over de plaatsing en configuratie van deze intelligente camera’s.
Om zeker te zijn dat de prestaties van de camera gaat voldoen aan de verwachtingen wordt
geadviseerd de installatie en configuratie adviezen volledig op te volgen. Om zeker te zijn
van een goede werking van de detectie functies dienen deze na configuratie getest te
worden.

1.2

Begrippen

Omdat de Dahua camera’s in het Engels worden geleverd staan hieronder een aantal
gebruikte Engelse begrippen toegelicht.
Field of view: Zicht van de camera
Detection area: Het detectie gebied
Blind zone: Gebied waar niet wordt gedecteerd
Target: Object dat gedecteerd dient te worden
Size filter: Hoogte/breedte verhouding van de te detecteren objecten
Sensitivity: Gevoeligheid, hoe hoger de waarde des te gevoeliger de detectie. Te hoge
gevoeligheid kan tot valse alarmen veroorzaken. Te lage gevoeligheid kan resulteren in
gemiste alarmen.
Threshold: Drempelwaarde/ ondergrens foor het uitfilteren van lagere waardes
Stranded number: Aantal personen die binnen zijn.
Leave number: Aantal vertrokken personen
Enter number: Aantal binnengekomen personen
Working period setup: Tijdschema om aan te geven wanneer de detectie actief dient te zijn.
Standaard staat dit ingesteld op 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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2

Camera keuze en plaatsing

2.1

Algemeen

Voor een goede werking van de intelligente camera functies is goede plaatsing van de camera
essentieel. Controleer of de camera en het opname apparaat voldoet aan de gestelde eisen.

2.2

Camera keuze

a)

De camera dient naar een vaste plek te kijken. Bewegende camera’s als bijvoorbeeld PTZ
of zoom camera’s zijn normaal gesproken niet geschikt voor smart detectie. Indien dit
toch nodig is vraag dan eerst om passend advies

b)

Als de camera van binnen naar buiten kijkt gebruik dan een WDR camera. Zo is het zeker dat
de camera ook detecteert bij fel buitenlicht.

c)

In donkere omgevingen wordt geadviseerd laaglicht camera’s te gebruiken om ook in donker
situaties goede detectie te hebben.

d)

Is er geen omgeving licht dan wordt er geadviseerd om een camera met IR verlichting te
gebruiken

e)

Probeer regelmatig schakelen tussen dag en nacht te voorkomen
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2.3

Camera installatie

2.3.1

Installatie bij gebruik IVS detectie

a)

Richt de camera goed

b)

Zorg voor een goede kijkhoek en probeer te vermijden dat objecten in elkaar overgaan.
Zo kunnen valse alarmen worden voorkomen.

c)

Probeer de camera niet naar de lucht te laten kijken. Dit kan problemen geven door felle
lichtinval. Als dit niet anders kan overweeg dan een WDR camera.

d)

Probeer de lijn van het te detecteren object zo recht mogelijk in beeld te krijgen

e)

De camera dient op minimaal 3 meter hoogte te worden geplaatst. Advies hoogte is 5
tot 10 meter.

f)

De camera dient deugdelijk te zijn gemonteerd. Trillen en schudden kunnen de detectie
negatief beïnvloeden.
Bij gebruik van IR bijverlichting pas dan op dat deze de camera niet negatief gaat
beïnvloeden. Bijverlichting trekt insecten aan die valse alarmen kunnen veroorzaken.
Plaats bijverlichting op minimaal 2 meter afstand zodat de insecten niet voor de camera
komen. Regen en sneeuw kan IR reflecteren. Ook dit kan een oorzaak zijn voor valse
alarmen.

g)
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2.3.2

Installeren camera voor gezichtsdetectie

Er zijn aardig wat factoren die de gezichtsdetectie kunnen beïnvloeden. De hoek van de
camera, grote van het gezicht en het omgevingslicht zijn hier de belangrijkste voorbeelden
van. Voor optimale detectie dient er aan de volgende eisen te worden voldaan:
Horizontale lijn

Voorbeeld camera hoek
0⁰ tot 30⁰ voor gezichtsdetectie
40⁰ tot 60⁰ voor people counting

1)

Hoek camera
De hoek tussen de horizontale lijn en de camera dient 0⁰ tot 30⁰ te zijn.

2)

Detecteren gezicht
Een gezicht wordt herkent als deze zich binnen de volgende voorwaardes bevind. Het
gezicht dient links en rechts binnen 30⁰ van het midden te zitten, aan de onder en
bovenkant is er een marge van 15⁰ vanaf het centrum van de camera. Objecten die de
detectie kunnen belemmeren zijn zonnebrillen, hoeden, petten en andere objecten die
het gezicht en de ogen kunnen verbergen. Om een menselijk gezicht te herkennen
dient deze minimaal aan 100*100 pixels te bestaan.
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3)

Omgevingslicht
Overbelichting op de achtergrond, licht reflecterende objecten en schaduwen kunnen de
detectie negatief beïnvloeden.

2.3.3

Installatie eisen People counting

Voor people counting zijn er verschillen factoren die invloed hebben op een goede
werking. People counting wordt gedaan op basis van gezichtsdetectie. Daarvoor is het
belangrijk dat camera is geplaatst onder de juiste hoek en dat onderstaande instructies
volledig zijn opgevolgd.
1)

Hoek camera
De hoek tussen de camera en de verticale lijn dient tussen 40⁰ tot 60⁰ te zijn. Zie
afbeelding 1

2)

Hoofd als indicatie voor teller
Om zeker te zijn dat de camera personen telt en geen andere objecten gebruikt
herkent de camera het hoofd van de passerende persoon. Om een goed onderscheid
te kunnen maken dient het menselijk hoofd minimaal 100*100 pixels te zijn. Bij een
1080P camera is dat ongeveer 15% van het horizontale beeld.

Voorbeeld detectieveld
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3)

Achtergrond

Probeer een zo’n effen mogelijk achtergond te gebruiken voor het detectie vak. Achtergronden
met veel objecten en verschillende kleuren maken het voor de camera te complex om goed te
detecteren.
Complex background

4)

Regel aanmaken

De breedte van het tel veld dient ruim 2 of 3 hoofden breed te zijn. Een te groot veld kan fouten
in het tellen veroorzaken.

Voorbeeld
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3

Omgeving eisen

3.1

Standaard eisen

a)

De afmetingen van het te detecteren object dient mimimaal 10% van het beeld te zijn

b)

Afmeting van het object mag niet kleiner dan 10*10 pixels zijn. Een verlaten object
dient minimaal 15*15 pixels te zijn.

c)

Het te detecteren object kan niet groter zijn dan 1/3 van de hoogte en/of de breedte
van het beeld.

d)

Het verschil tussen lichtste en donkerste deel van het beeld kan niet te groot zijn.

e)

Het doel object dient minimaal 2 seconde in het beeld aanwezig ze zijn geweest.

f)

Voor optimale resultaat van de IVS functies dient de camera een niet al te complex zicht
te hebben. Dit houdt dus in dat de te detecteren objecten goed zichtbaar zijn en niet
wegvallen door complexe licht situaties of andere zicht belemmerende invloeden.

g)

Probeer licht reflecterende objecten en schaduw zoveel mogelijk te vermijden.
Vermijdt direct licht en houd de camera vrij van insecten.
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3.2

Voorbeeld omgevingen

3.2.1

Omgevingen geschikt voor IVS detectie

Binnen

Buiten

Muur
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3.2.2

Omgevingen ongeschikt voor beeld analyse
Omschrijving

1

Direct licht in camera, veel
reflectie
en geen
onderscheid in objecten

2

Installatie hoogte te laag;
camera hoek te
horizontaal,

3

Afstand van te detecteren
object is te groot, Camera
hang te horizontaal
waardoor er veel
verschillen zijn in object
grootte. De camera ziet
objecten dichtbij groot en
veraf erg klein.

Voorbeeld
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4

Het openen en sluiten van
een deur kan de licht
situatie continu doen
veranderen wat de
detectie kan beperken.

5

De lijn is geplaats in het
hek. Het openen en
sluiten van het hek kan de
detectie activeren.

6

Detectie gebied wordt
geblokkeerd door bomen.
De ruimte tussen de
bomen en lijn is te beperkt
voor optimale detectie

7

Takken van de bomen
kunnen een vals alarm
veroorzaken.

Osec 13
Dahua Smart IPC

8

Teveel objecten kan de
detectie belemmeren

4

Overige Smart detectie functies

4.1

Defocus detectie

Functie omschrijving: Defocus detectie geeft een waarschuwing op het moment dat de
camera uit focus is. Hierdoor is het beeld niet scherp wat herkenning van objecten zowel bij de
live als bij de opgenomen beelden moeilijk maakt. Daarnaast kan een camera die uit focus is
problemen geven bij de IVS functies.

Uit focus detectie
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Activeren Defocus detectie:
Login op de camera. Ga naar tabblad setup, open menu “event” en kies optie “video detect”
1. Activeer “Enable Defocus Detect”
2. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur, 7 dagen per week.
3. Kies vervolg actie: start opname, schakel relais, stuur email en maak snapshot.
4. Klik “save” om de instellingen te bewaren

4.2

Audio detect

Functie omschrijving: Detecteren audio. Dit kan gespecificeerd worden op volume en worden
opgevolgt door verschillende acties.

Audio detectie
Activeren audio detectie:
Login op de camera. Ga naar tabblad setup, open menu “event” en kies optie “audio detect”
1. Activeer “Enable Input Abnormal”
2. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur, 7 dagen per week.
3. Kies vervolg actie: start opname, schakel relais, stuur email of maak snapshot.
4. Klik “save” om de instellingen te bewaren
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4.3

Audio intensiteit instellen

Omschrijving: De intensititeit dat nodig is om de audio detectie te starten kan naar eigen
wens worden ingesteld.

Audio intensiteit instellen
Instellen:
1. activeer “Enable Intensity Change”
2. Kies gevoeligheid en threshold. Hoe hoger de threshold des te meer omgevingsgeluid
wordt uitgefilterd. Een lage threshold zorgt voor dat de detectie sneller wordt
geactiveerd.
3. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur, 7 dagen per week.
4. Kies anti-dither tijd voor de post opname
5. Kies vervolg actie: start opname, schakel relais, stuur email of maak snapshot.
6. Klik “Save” om de instellingen toe te passen

4.4

Tripwire

Toepassing: Tripwire is een geavanceerde manier van detecteren. Met een tripwire trek je een
lijn door het beeld. Als een object over deze lijn gaat dan wordt dit gedetecteerd. De dectie kan
worden geactiveerd als de lijn van A naar B of van B naar A. Maar er kan ook voor worden
gekozen om niet te detecteren als het object van A naar B gaat. Door de minimale en maximale
object maat te specificeren kan er specifiek gedetecteerd worden.
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Omschrijving: De tripwire activeert op het moment dat een object de lijn kruist. Hiermee kunnen
alarmen, snapshots en opnames worden geactiveerd.
A->B

Tripwire Setup 1
B->A

Tripwire Setup 2
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A<->B

Tripwire Setup 3
Instellen:
1. Activeer “Enable” De standaard regel is line 1. line 2, line 3, and line 4 kunnen ook worden
toegevoegd. Na het toevoegen van de lijnen kunnen de namen worden aangepast.
2. Kies “Draw Rule” en teken de lijn. Door op de linkermuisknop te klikken kan een vast punt
worden gemaakt en ksn er door worden gegaan met deze lijn.. Zo kunnen diverse vormen
worden gemaakt. Klik op de rechtermuisknop als de lijn naar wens is. De tripwire is nu
aangemaakt voor twee richtingen.
3. Kies bij “direction” om te bepalen bij welke richting de detecie geactiveerd dient te worden:
Van A naar B (A->B), van B naar A (A<-B), beide richtingen (A<->B)
4. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur, 7 dagen per week
5. Kies vervolg actie: start opname, schakel relais, stuur email of maak snapshot.
6. Met de optie target filter kan worden bepaald wat het minimale en het maximale formaat van het te
detecteren object dient te zijn. Dit kan door de aantal pixels in te voeren of door de blauwe kaders die in het beeld
worden weergegeven aan te passen
7. Klik “Save” om alles te bewaren
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4.5

Intrusion

Toepassing: Intrusion is een detectie tool die net als een tripwire kan worden gebruikt voor hele
specifieke detectie. In het geval van de intrusion detection kan een veld worden aangemaakt.
Als er vervolgens een object het veld verlaat of betreed dan wordt de detectie geactiveerd.
Functie omschrijving: Om te detecteren dient dus te worden bepaald waar het detectie veld komt.
Vervolgens bepaal je of de detectie moet worden geactiveerd als iemand het veld binnenkomt,
verlaat of juist bij beide. Als vervolg kan dan een alarm worden geactiveerd, opname worden gestart
etc.

Veld betreden

Intrusion veld
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Veld verlaten

Veld betreden en verlaten
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Instellen:
1. Activeer “Enable” De standaard regel is area 1. Area 2, area 3 and area 4 kunnen ook
worden aangemaakt. Na het aanmaken van de veld kan de naam eventueel nog gewijzigd
worden
2. Kies wanneer de detectie moet worden geactiveer: Enter voor activatie bij betreden van het
veld, leave voor activavtie bij het verlaten van het veld en bidirectional voor bij beide.

3. Klik “Draw Rule” en teken het veld voor detectie
4. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur, 7 dagen per week
5. Kies vervolg actie: start opname, schakel relais, stuur email of maak snapshot.
6. Met de optie target filter kan worden bepaald wat het minimale en het maximale formaat
van het te detecteren object dient te zijn. Dit kan door de aantal pixels in te voeren of door
de blauwe kaders die in het beeld worden weergegeven aan te passen
7. Klik “Save” om alles te bewaren

4.6

Verlaten/vermist object

Toepassing: Deze functie is toepasbaar op plaatsen waar weinig verandering in het licht is. Te veel
veranderingen van licht kan valse alarmen geven. Het detectie veld dient bij voorkeur zoeffen
mogelijk te zijn. Andere objecten of veel kleuren kunnen de detectie negatief beïnvloeden.
Functie omschrijving: Verlaten object/Object abandoned is een detectie die wordt geactiveerd
op het moment dat een object voor een bepaalde tijd binnen een bepaald veld blijft staan.
Vermist object/Object missing wordt geactiveerd op het moment dat een object binnen het
detectie veld voor een bepaalde tijd verdwijnt. In beide gevallen kan een opname, snapshot,
alarm , etc worden geactiveerd.
Het systeem maakt een analyse van het beeld en kan op basis daarvan onderscheidt maken als
iets wordt achtergelaten of ontbreekt. Als er op de achtergrond te veel variatie van kleuren en
objecten is kan dit problemen geven bij de analyse waardoor het voor de camera te complex
wordt om onderscheidt te maken tussen een object en de achtergrond.

Het alarm kan ook worden geactiveerd door objecten die niet van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld
personen en voertuigen. Om dit uit te filter kan er een target filter worden ingesteld. In dit filter
kunnen de afmetingen worden ingesteld met een minimum en een maximum. Door het filter in te
stellen kunnen valse alarmen worden voorkomen.
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Verlaten object/Object Abandoned

Voorbeeld Verlaten
object/Object Abandoned
Vermist object/Object
Missing

Voorbeeld Vermist object/Object Missing
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Instellen:
1. Activeer “Enable”, De standaard regel naam is object1. Object 2, object 3 and object 4
kunnen worden toegevoegd. De namen kunnen achteraf worden aangepast.
2. Kies de te gebruiken regel. “Object Abandoned” voor verlaten object of “Object Missing”
voor vermist object.
3. Stel tijdsduur in om te bepalen na hoeveel seconde de activatie moet plaatsvinden.
4. Klik op “Draw rule” om een detectie veld aan te maken. Bij object abandoned/ verlaten
object zal het activatie plaatsvinden als een object voor een bepaalde zich in het detectieveld
bevind. Bij vermist object/missing object zal activatie plaatsvinden zodra een object voor een
bepaalde tijd zich in het detectie veld bevind.
5. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur per dag, 7 dagen per week

6. Kies vervolg actie, opname, schakel relais, stuur email en snapshot.
7. Gebruik target filter om de afmetingen van het te detecteren object vast te stellen
8. Klik “Save” om de instellingen te bewaren

4.7

Scene Change detectie

Scene change detectie detecteert grote veranderingen in het beeld. Dit wordt gebruikt om
te detecteren wanneer bijvoorbeeld de camera wordt weggedraaid of afgedekt.
De camera zal het beeld continu analyseren en vergelijken met eerdere analyses. Bij te
grote veranderingen zal de Scene change detectie worden geactiveerd.
A. Vermijd situaties met te grote veranderingen in de licht situatie. Zie onderstaande
voorbeeld

Licht aan

Licht uit, verschil is
acceptabel voor de camera

Volledig donker, groot
verschil. Activeert detectie
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B. De camera heeft een referentie nodig. Continu veel bewegende object kan hierbij
problemen geven. Een oplossing kan zijn om de camera ook naar een stuk plafond en/of
muur te laten kijken. Dit kan de camera dan gebruiken als referentie
Als het beeld volledig wordt gevuld door bewegende objecten kan dit een valse activatie
veroorzaken.

Te druk, geen referentie

Plafond en muur als referentie

C. Probeer invloeden van autolampen en verlichting dat wordt onderbroken te vermijden.

Functie omschrijving: Scene change detecteert grote veranderingen in het beeld door
toedoen van externe factoren. Het blokkeren, wegdraaien of verblinden van de camera kan
detectie activeren.
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Scene Change Setup
Operation Steps:
1.

Kies “Enable”.

2.

Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur per dag, 7 dagen per week

3.

Kies vervolg actie, start opname, schakel relais, stuur email en snapshot.

4.

Klik “Save” om de instellingen te bewaren

4.8

Gezicht detectie/ Face Detection

Functie omschrijving: Gezicht detectie/ Face detection wordt geactiveerd door menselijke
gezichten. Dit gezicht wordt afgevangen en kan gebruikt worden om snapshots te maken,
alarmen te activeren of opnames te starten.
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Gezichtsdetectie
Instellingen:
Lees eerst 2.3.2 Installeren camera voor gezichtsdetectie op bladzijde 6 voordat deze functie
wordt geactiveerd.
1. Activeer “Enable”.
2. Activeer “Enable Face Enhancement” om de weergave van het gezicht te verbeteren.
3. Stel de max en/of min size in van het “target filter” om eventuele ongewenste
gezichtsdetectie te vermijden
4. Kies vervolg actie, start opname, schakel relais, stuur email en snapshot.
5. Klik “Save” om de instellingen te bewaren

4.9

People Count

Functie omschrijving: People count wordt gebruikt voor het tellen van binnenkomende
en uitgaande personen. Deze data kan worden geexporteerd. De camera zal tot
maximaal 6 maanden data bewaren.
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Figure 18 People Counting
Preview

Figure 19 People Counting
Setup
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Instellen:
1. Activeer “Enable”
2. Activeer “Enable OSD” om de tel resultaten weer te geven in het beeld
3. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur per dag, 7 dagen per week
4. Klik op “Draw rule”, Teken het gebied waar de geteld moet worden. Zorg ervoor dat er
binnen het vak genoeg ruimte is voor minimaal 2 gezichten. Kies een enter/binnenkomst en
een leave/ verlaat richting. Houdt rekening met de eisen voor het detectie veld. Zie 2.3.3 –
Installatie eisen people counting op Bladzijde 5
5. Bij flowrate kunnen drempel waardes worden ingesteld om zo een activatie bij de
overschrijding te activeren als er teveel personen binnenkomen of weg gaan. “Stranded
number” maakt een som van binnenkomende personen en uitgaande personen om zo te
bepalen hoeveel personen er binnen zijn. Overschrijd dit getal de ingestelde drempel
waarde dan is dit een activatie.
6. Bij een activatie door het overschrijden van de drempelwaarde kunnen dan de volgende
opties worden geactiveerd: start opname, schakel relais, stuur email en snapshot.
7. Klik ”save” om de instellingen te bewaren

Weergave statistieken: De statistieken kunnen worden geexporteerd als lijn grafiek,
staafdiagram en Excel bestand.
Lijn grafiek

Figure 20 Line Chart Diagram
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Staafdiagram

Exporteren:
1. Open tabblad report, kies report type, bijvoorbeeld day(dag), month(maand) and year(jaar)
report.
2. Stel tijd en datum bereik in voor de statistieken
3. Selecteer wat moet worden weergegeven en hoe dit dient te worden weergegeven.
4. Klik op “search” om de resultaten weer te laten geven
5. Kies export om de gegevens op te slaan in CSV als afbeelding.

4.10 Heat Map
Functie omschrijving: Heat map wordt gebruikt voor het in kaart brengen van gebieden met
de meeste activiteit. Zo kunnen bijvoorbeeld druk bezochte paden en minder druk bezochte
paden eenvoudig van elkaar onderscheiden worden. Rode gebieden staat voor veel
activiteit, blauw voor weinig en geen kleur staat voor geen activiteit.
De heat map data wordt maximaal 7 dagen bewaard.
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Figure 22 Heat Map
Setup

Figure 23 Heat Map Diagram
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Instellen:
1. Activeer “Enable” om de functie te activeren
2. Working period setup, staat standaard ingesteld op 24 uur per dag, 7 dagen per week
3. Klik op “Save” om de instellingen te bevestigen
4. Ga naar tabblad ”report” voor de resultaten. Stel het tijdsbereik waarvan de gegevens
moeten worden getoond. Klik op “search” om het resultaat weer te geven.
5. Klik op “export” om de afbeelding te bewaren.
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