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Videoovervåkning og automatisk analyse 
– verdisikring ved hjelp av nye teknologier? 

Kan metoder og teknologi fra generell overvåking brukes i 
oppdrettsnæringen?

Tom Kavli
SINTEF IKT
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Kameraer ser ut til å være i utstrakt bruk i 
oppdrettsnæringen i dag ...
... , men automatisk analyse av bildene ser ut til å være 
lite utbredt
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Videokameraer brukes i dag over alt for overvåking

! Kameraer finnes i dag over alt hvor vi 
ferdes
! ~ 4 mill. kameraer bare i London

! Umulig å ha oversikt over alle disse 
kameraene fra kontrollsentrene
! Automatisk overvåking er derfor 

nødvendig
! Operatøren varsles og bilder vises når 

noe interessant skjer

! Mye forskning og utvikling på dette 
området de siste 10 årene

http://www.stardot-tech.com/monitoring.html
http://www.sharpvision.cn/product_img/pic_big/dome/CD764.jpg
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Automatisk deteksjon, alarmering og logging av 
hendelser
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Automatisk videoovervåking

! Det er tre hovedanvendelser i dag

1. Alarmering når noe ulovlig eller uvanlig skjer
! Alarmsentral, vekterselskap, politi

2. Registrering av alt som har skjedd i det siste for rask å kunne 
søke seg fram til interessante hendelser
! Politi, etterforskning, sikkerhet mot terror

3. Registrering av hendelser for å kunne lage statistikk
! Butikker, gatetrafikk, flyplasser



Infrarøde kamera skiller varme personer 
mot en kaldere bakgrunn både dag og natt
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Marinifisert
pan-tilt
kamera 
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Noen scenarier som er tenkt å
illustrere hvordan denne teknologiene 
kunne utnyttes i oppdrettsnæringen
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Scenario 1: Bilde og video levert på mobilen

! Mann ramler i sjøen
! Mannen detekteres automatisk basert på

farget vest eller IR kamera
! Bilde eller video sendes til kollegaens 

mobiltelefon (han arbeider på et annet 
anlegg i nærheten)

! Bildet kan brukes til å avkrefte falske alarmer 
og til å vurdere alvoret. Trenger du å
reagere?

! Videoen sendes også til en sentral database 
for dokumentasjon og som underlag for å
kartlegge årsakssammenhenger
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Scenario 2: Vaktselskap rykker ut mot tyver

! En båt beveger seg mot eller legger til ved 
et fjerntliggende anlegg
! Båten detekteres med dagslys og IR-kameraer. 
! Flere høykvalitets bilder tas av båten som 

sendes vaktselskap
! Bildene vurderes av vaktselskapet og oppdretter 

kontaktes for å sjekke om en slik båt skal 
ankomme anlegget

! Vaktselskapet rykker ut til anlegget, samtidig 
som nye stillbilder og video registreres og 
sendes til sentralen som dokumentasjon. 
! Et pan-tilt-zoom kamera kan brukes til automatisk 

å ta nærbilder av personer
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Scenario 3: Et feste har løsnet og en merd har kommet 
ut av posisjon 

! Kameraet overvåker geometrien 
på anlegget 
! Overvåking kan gjerne være basert 

på skilt eller reflektorer festet til 
anlegget

! Bilder sendes oppdretter med en 
indikasjon på hvor avviket er 
detektert

! Oppdretter kan ut fra bildene 
vurdere alvorligheten av dette og 
nødvendige tiltak. 
! Siden type og omfang av skaden er 

noenlunde kjent på forhånd kan 
nødvendig utstyr og deler hentes før 
man tar turen ut til anlegget.
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Scenario 4: 
- Når og hvordan skjedde skaden?

! Systemet kan settes opp til å ta stillbilder og 
video med faste intervaller
! Man kan da fort bla tilbake f.eks. for å sjekke når 

en skade inntraff

! Alle spesielle hendelser kan registreres og lagres 
i en database sammen med bilder. Man kan da 
foreta automatiske søk i historien:
! Vis alle båter som ankommer anlegget siste uke
! Vis når personer har beveget seg på anlegget
! I hvilke perioder var bølgehøyden over 1 meter?
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Scenario 5: 
- Virker foringsanlegget som det skal? 
- Hvordan går det i stormen?

! Oppdretter kan når som helt be om å få oversendt bilder eller 
video fra anlegget (over og under vann)

! Dette er vel typisk bruk av kamera i dag?
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Det finnes systemer for automatisk deteksjon av 
tyvfiskere tilgjengelig i dag!
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Video kameraer kombineres ofte med 
andre typer sensorer

! Fotoceller
! Kan detektere personer på anlegget.
! Kan detektere personer eller objekter som faller i vannet
! Kan overvåke strukturen og måle avvik

! Lyd
! Stemmer: Ubudne gjester?
! Rop: Mann i trøbbel?
! Bankelyder (gjerne under vann): Skade på strukturen?
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Automatisk bildeanalyse brukes i dag i andre 
sammenhenger i oppdrettsnæringen
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Utfordringer

! Tett tåke, regn og snø
! Sjøsprøyt og salt på kameravindu
! Bevegelser i kamera, anleggsstruktur og sjø

! Kan gi falske alarmer eller lav følsomhet for deteksjon
! Falske alarmer blir et problem på systemer med mange kameraer

! Mørke
! Vanlige kamera trenger noe lys for å ta gode bilder og det er ofte ujevn belysning 

ved kunstig lys

! Problemene over blir redusert ved bruk av IR-kamera
! IR-kamera virker like bra i sollys som i mørke (måler temperatur av objekt i forhold 

til bakgrunnen)
! Infrarødt lys går bedre i tåke
! Infrarødt lys er mindre påvirket av møkk  (salt) på kameravinduet

! Men IR-kamera er mindre egnet når du vil gjenkjenner personer, båter, e.l. 
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Takk for meg!

Til slutt. Hva mener dere:

Kunne noe av dette være nyttig?
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