VGA

1.3 MP

3 MP

Rozdíl mezi digitálním IP
a analogovým kamerovým
systémem

5 MP

2 MP

Prozkoumejte deset nejdůležitějších funkčních rozdílů mezi
dnešními IP kamerami a zastaralými analogovými typy kamer.
Dozvíte se, proč je pochopení těchto rozdílů důležité při koupi
nových kamer.
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KONEC PROBLÉMŮ
S ROZMAZANÝM OBRAZEM

že pouze polovina řádků se obnovila spolu s pohybujícím se objektem, zatímco druhá polovina čeká

Türkova 2319/5b (Prague Gate)
149 00 Praha 4 – Chodov

Analogové kamery s vysokým rozlišením (4CIF) mají

Tel. 		
E-mail
www		

technologií a stane se tak vždy po připojení kame-

IP kamery využívají nové technologie, takzvané „Pro-

ry k digitálnímu videorekordéru. Technika prokládání

gresivní skenování“. Tato technika, na rozdíl od pro-

rozdělí obraz na liché a sudé řádky a ty pak střídavě

kládaného videa, je ideální pro jasné zobrazení po-

obnovuje ve frekvenci 30 snímků za sekundu. Drob-

hybujících se objektů. Progresivní skenování zachytí

ná prodleva mezi obnovením lichých a sudých řád-

celý obraz najednou a zajistí tak dokonale čistý ob-

ků způsobí efekt „rozmazání“ obrazu. Důvodem je,

raz i u rychle se pohybujících objektů.

+420 277 775 500
info@myocto.cz
www.myocto.cz

značný problém s prokládáním. Je to dané starou

na obnovení.
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NAPÁJENÍ PO ETHERNETU SNÍŽÍ
NÁKLADY A ZVÝŠÍ SPOLEHLIVOST
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INTELIGENTNÍ VIDEO

V dnešní době, kdy kamery nahrávají neuvěřitelné

plný audio duplex poslán a přijímán operátorem

Zajištění napájení analogové kamery bylo a je vždy

množství videa, se stává inteligentní video praktic-

LAN/WAN

největším problémem a zároveň zdrojem velkých in-

ky nutností. Inteligentní video je snížení obrovského

stalačních nákladů. Pro IP kamery je dostupný stan-

množství informací ve videozáznamech tak, aby bylo

dard IEEE 802.3af pro napájení po Ethernetu (PoE).

zvládnutelné pro systémy a obsluhující osoby. IP ka-

Ten přináší obrovskou úsporu nákladů na instalaci.

mery automaticky provádí analýzu zachycených

Díky technologii PoE je ethernetový kabel vedoucí
od kamery využit jak pro data, tak i pro napájení kamery. PoE rovněž umožní napájet vestavěné topení
nebo chlazení kamery bez další kabelů.
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MEGAPIXELOVÉ A HDTV ROZLIŠENÍ

Analogové kamery jsou omezeny technologií NTSC/
PAL a mohou mít maximální rozlišení odpovídající 0,4
MPx (4CIF). V současné době jsou však požadavky
vyšší. Digitální fotoaparáty, monitory počítačů nebo

záběrů a jejich zpřístupnění uživatelům nebo dalším
systémům. Tyto analytické funkce zabudované přímo
v IP kamerách mají velké výhody. Vytvoříte spolehlivější a variabilnější zabezpečovací systém s dramaticky menšími pracovními nároky na zaměstnance.
Síťové kamery rovněž upozorní systém nebo obsluhu
na stav, kdy je, ať už vandalismem nebo náhodou
narušen provoz kamery. Nejčastěji dochází k otočení kamery, blokování výhledu, přesprejování kamery
nebo rozostření obrazu. Tyto možnosti nejsou v analogových kamerách dostupné.

ploché televizory dnes umí pracovat s megapixelovým a vyšším rozlišením. V důsledku toho se stal požadavek na vysoké rozlišení pochopitelný i v rámci
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kamerového dohledu. IP kamery tyto požadavky spl-

INTEGROVANÉ PTZ A VSTUPY/
VÝSTUPY

ňují. Poskytují detailnější záběry a mnohem širší záběry

Pro využití otáčení, naklánění nebo přiblížení obrazu

oproti analogovým kamerám. Investice do kamero-

(PTZ) u analogové kamery je nutné vedení dalšího ka-

vého systému tak nepřijde nazmar z důvodu neroze-

belu. To je nákladné a těžkopádné. IP kamery umožní

znání tváře pachatele nebo aktivity ve sledovaném

ovládání PTZ po stejném kabelu, který přenáší data.

místě.

U PTZ dome síťových kamer jsou příkazy odeslány přes

Detailní obraz je primární požadavek na kamerový
systém. Ostré a detailní snímky oceníte, až se skutečně něco stane. Megapixelové a HDTV IP kamery
rovněž umožňují funkce jako je digitální natáčení, naklánění nebo přiblížení či oddálení záběru (Pan/Tilt/
Zoom).

IP síť. Výsledkem je výrazná úspora nákladů a mnohem větší flexibilita celého systému. Navíc vybrané
kamery disponují integrovaným vstupem a výstupem,
což umožní připojení dalších zařízení nebo například
ovládání elektronických zámků.

Sluchátka

PC

video posláno z kamery

reproduktor
síťová kamera

s obrazem a zasláním přes síť po stejném kabelu jako

Na rozdíl od analogových systémů může být obraz

video.

z IP kamer sledován prakticky odkudkoliv na světě.

Přenos zvuku může být rovněž plně obousměrný
a umožní tak komunikaci se sledovanou lokalitou přes
reproduktory. IP kamery s podporou zvuku mohou
rovněž zachytit a vyvolat poplach na základě překročení definované hladiny hluku. Toto s analogovým
systémem neuděláte.
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ZABEZPEČENÁ KOMUNIKACE

tečně něco stane. Megapixelové a HDTV IP kamery

Obraz je přenášen přes standardizovanou infrastrukturu včetně pevných i bezdrátových sítí. Strukturovaná kabeláž může nést stovky souběžných datových
toků videa. Díky snadnému přístupu k síti je rovněž
snadná integrace s dalšími aplikacemi, jako jsou například pokladní systémy nebo systémy kontroly přístupu.
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OPRAVDOVÉ DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ

U analogových systému je videosignál přenášen

CCD snímače analogových kamer generují analo-

po koaxiálním kabelu bez jakéhokoliv zabezpečení.

gový signál. Ten je v A/D převodníku digitalizován

V takovém případě se může prakticky kdokoliv na-

a v této podobě je průběžně zpracováván digitálním

pojit do systému nebo, a to je horší varianta zaměnit

signálním procesorem (DSP). Následně je opět kon-

signál za jiný (přesně tak, jak vidíte ve filmech). U síťo-

vertorován na analogový signál pro přenos po koaxi-

vých kamer je video při přenosu přes síť zašifrováno

álním kabelu. Nakonec je opět v digitálním rekordé-

tak, aby nebylo možné ho neoprávněně získat nebo

ru digitalizován pro záznam. To znamená celkem tři

s ním manipulovat. V moderních systémech je mož-

konverze obrazu. U každé z nich klesá kvalita obrazu.

né rovněž nastavit autentizaci pro specifické kame-

IP kamery digitalizují obraz pouze jednou a záběr je

ry. Tím je eliminována možnost nabourání takového

v této podobě po celou dobu. Žádné zbytečné kon-

kamerového systému. Pro důkazní materiály je mož-

verze, žádná degradace obrazu.

né rovněž přidat šifrované „vodoznaky“, informace
o snímku nebo času pořízení. K dispozici je také široce
rozšířený standard IEE 802.1x. Umí analogová kamera
něco z těchto funkcí? Nikoliv.
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NIŽŠÍ NÁKLADY NA CELKOVÉ
VLASTNICTVÍ

Je pochopitelné, že všechny pokročilé funkce po-

Detailní obraz je primární požadavek na kamerový
systém. Ostré a detailní snímky oceníte, až se sku-

mikrofon
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FLEXIBILITA SYSTÉMU

psané výše něco stojí. Pokud porovnáme pouze ceny
kamer, tak počáteční investice do IP kamery může

rovněž umožňují funkce jako je digitální natáčení, na-

Analogové video je typicky přenášeno přes drahý ko-

být skutečně vyšší. Důležitějším srovnáním jsou takzva-

klánění nebo přiblížení či oddálení záběru (Pan/Tilt/

axiální kabel nebo vzduchem. Všechny tyto metody

né náklady na 1 kanál. Zde se IP kamery, díky své fle-

Zoom).

mají jedno společné. Se vzrůstající vzdáleností klesá

xibilitě a výkonu plně rovnají analogovým systémům

kvalita obrazu. Napájecí kabely, kabely pro ovládání

s digitálními rekordéry. Studie prokázali, že v mnoha

PTZ nebo pro přenos zvuku tuto situaci dále kompliku-

aplikacích je digitální kamerový systém levnější než

jí. Kamerové systémy založené na IP technologii do-

analogový. Pro IP kamerový systém je možné využít

V některých aplikacích se stává velmi důležitým pa-

kážou tyto překážky mnohem lépe překonat a záro-

datovou infrastrukturu, která je ve většině míst již vy-

rametrem zvuk. U analogových systému není, bez

veň poskytují více možností. IP kamery vytváří digitální

budována. Nejsou nutné další náklady za speciál-

nutnosti tažení dalšího kabelu do rekordéru, přenos

obraz bez jakéhokoliv snížení kvality vzdáleností. Počí-

ní digitální rekordéry. Využíváte stávající vybavení.

zvuku možný. IP kamery toto řeší zachycením zvuku

tačové sítě jsou standardizované technologie a tudíž

Rozšiřitelnost do budoucna je snadná a odpadají

přímo na své úrovni , jeho následnou synchronizací

i výsledné náklady systému jsou poměrně nižší.

další náklady na složitou instalaci koaxiálních kabelů
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ZABUDOVANÁ PODPORA ZVUKU

a kaskádování digitálních rekordérů.

