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Monitoring dużych
obiektów rozproszonych
Massasoit Community
College to jedna z uczelni
wyższych leżących
na wschodnim wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych.
Ze względu na potrzebę
zwiększenia bezpieczeństwa
ponad 7000 studentów oraz
300 pracowników podjęto
decyzję o zamontowaniu
zaawansowanego systemu
monitoringu.
Mateusz Czerwiec
Dipol
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nstalator musiał się zmierzyć z kilkoma problemami. Pierwszym było dobranie sprzętu zgodnego z obowiązującymi
w USA normami bezpieczeństwa dla uczelni. Kolejny polegał na stworzeniu rozproszonego systemu monitoringu. Kampus bowiem jest podzielony na dwie części. Pierwsza to ośrodek naukowy – sale wykładowe,
biblioteka, hale sportowe i inne, natomiast
druga to miasteczko studenckie i inne budynki zaplecza badawczego, znajdujące się
na południu Bostonu. Inwestor wymagał
również, aby nagrywany materiał był wysokiej jakości – powinien umożliwiać identyfikację twarzy i tablic rejestracyjnych. Jednocześnie, ze względu na charakter monitorowanej placówki, nagrania musiały być przechowywane co najmniej przez miesiąc.
Strzał w dziesiątkę:
rejestratory HIKVision
Do budowy systemu użyto wielu rozwiązań
stosowanych w najnowocześniejszych instalacjach monitoringu. Do lokalnego mo-
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nitoringu budynków wykorzystano rejestratory HIKVision. W zależności od monitorowanego obszaru użyto wersji 8- lub
16-kanałowych. Wszystkie te rejestratory
są w stanie nagrywać obraz w rozdzielczości D1. Wersje najbardziej zaawansowane
nagrywają obraz z prędkością 25 kl./s.
Rejestratory dopuszczają zapis materiału na maksymalnie 8 dyskach twardych SATA
o pojemności do 2 TB (łącznie 16 TB). Optymalnemu wykorzystaniu miejsca na dysku sprzyja
uruchomienie nagrywania przez wykrycie ruchu
w polu widzenia kamery. Obraz jest kompresowany zgodnie z algorytmem AVC (kompresja
H.264), co pozwala dodatkowo zaoszczędzić
miejsce na dysku i zmniejszyć obciążenie sieci
przy przesyłaniu danych. Wszystkie rejestratory
są podpięte do internetu.
Dobór wysokiej jakości kamer
Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę
okablowania Ethernet w obiektach zastosowano kamery megapikselowe IP zasilane
przez PoE. Na zewnątrz budynków zastosowano obrotowe kamery analogowe podłączone do rejestratora oraz IP. Obie mają
podgrzewane obudowy, co zapewnia ich
niezawodną pracę w tamtejszym klimacie.

Wszystkie dane wizyjne spływają
do centrum monitoringu i bezpieczeństwa.
Dane z kamer IP oraz rejestratorów są zapisywane na serwerach. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu do obsługi rejestratorów w sieci, oprócz służb ochrony kampusu, podglądem do części z nich dysponuje
lokalna policja.
Tak zestawiony system monitoringu
pracuje bez zarzutu. Władze uczelni są zadowolone z inwestycji.
HIKVision w elicie
Firma HIKVision jest pionierem kompresji H.264. Należy do grupy 50 najbardziej
obiecujących przedsięwziąć w zakresie zaawansowanych technologii z branży security wprowadzanych w Chinach (ranking firmy Deloitte). Rejestratory nowej generacji
wykorzystują niedawno opracowaną serię
procesorów Texas Instruments wykorzystujących technologię DaVinci. Pozwala to wyprzedzić konkurencję na drodze rozwoju inteligentnego oprogramowania. Możliwości
nowych procesorów zwielokrotnią funkcjonalność rejestratorów, nowe aplikacje będą
mogły być wgrywane wraz ze zmianą wersji oprogramowania.
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Nowe produkty, wprowadzane przez
firmę Dipol pod marką HIKVision/Ultimax,
dzielą się na trzy serie – 7300HI, 8100HDI
i 8100HFI. Każda z nich jest przeznaczona
dla innej kategorii odbiorców: od małych
sklepów, domów jednorodzinnych, przez
średnie przedsiębiorstwa, do zaawansowanych systemów rozproszonego monitoringu magazynów, obiektów użytku publicznego, dużych przedsiębiorstw, monitoringu
miast. W ofercie znajdują się modele: cztero-, ośmio- oraz szesnastokanałowe.
Rejestratory HIKVision były znane
na rynku czeskim, polskim, słowackim i węgierskim pod marką Ultimax. Oprogramowanie do obsługi rejestratorów w sieci IP
działa zarówno z rejestratorami poprzedniej, jak i nowej generacji, natomiast firmware DVR z nowej serii nie może być wgrany do starszych rejestratorów.
Rejestratory HIKVision:

• kompresja H.264
• nagrywanie z rozdzielczością D1 nawet w najprostszych modelach
• zmienny bitrate, prędkość i jakość nagrywana
• interfejs SATA
• możliwość podłączenia dysków
o łącznej pojemności 16 TB
• możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów (m.in. nagrywarki)
• obsługa myszką, pilotem, klawiaturą dedykowaną, przyciskami na panelu przednim
• przejrzyste menu graficzne wyświetlane w rozdzielczości 1280 x 1024
• USB na panelu przednim oraz przełącznik jog dial
• podgląd do 16 kanałów jednocześnie
• łatwa lokalizacja nagrań dzięki przedstawianiu zapisanego materiału
na osi czasu
• doskonała praca w internecie
• dedykowane wyjście wideo VGA –
klarowny, ostry obraz
• menu w języku polskim
• cyfrowy zoom obrazu na żywo
• sterowanie kamerami PTZ indywidualnie w oknie podglądu 16 kamer.

Schemat zainstalowanego systemu monitoringu

Przykładowy schemat podłączenia rejestratora HIKVision/Ultimax

