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Sokat fejlődött a videotechnika a D1@6fps 
rögzítők kora óta. Ma, amikor már a mo-

biltelefonok processzorai órajelei az egekben 
járnak, magjaik száma pedig a dinnyével ve-
tekszik, a szakmán kívüli végfelhasználóktól 
gyakran kapjuk meg a kérdést, hogy „Ha a tele-
fonom tudja, akkor a biztonsági kamerák miért 
nem?” Nos, ma már biztonsági kamerákba is ke-
rülnek olyan lapkakészletek, amelyek nagyobb 
számítási teljesítményre képesek megfelelően 
alacsony energiafogyasztás, tehát alacsonyabb 
hűtési igény mellett 24/7 folyamatos üzemben 
(ellentétben az ügyfél által példaként felhozott 
mobiltelefonjával).
Mivel a képtartalom elemzése csak a tömörítet-
len képanyagon történhet, ezért az egyik meg-
valósítási modell szerint a kamerák feladata csak 
a megfelelően jó minőségű képtartalom biztosí-
tása, rögzítési oldalon pedig először ezt a haté-
konyan tömörített adatfolyamot kell hatalmas 
számításigénnyel visszaalakítani képtartalom-
má, majd elvégezni rajta a tartalomelemzést, 
ezzel a számításigénnyel pedig jelentősen meg-
drágítva a rögzítési oldalt, rengeteg alkalmazást 
gazdaságtalanná téve ezzel. A másik lehetséges 
megvalósítás, ha a képtartalom elemzése még 
tömörítés előtt történik, tehát az egyes kame-

rákat tesszük kellően okossá, így a videoadat-
folyam mellett elég egy értesítést küldeni az ezt 
fogadni tudó rögzítőnek arról, hogy milyen ese-
ményt észlelt a kamera. Az ilyen megvalósítás 
előnye, hogy a rendszerben vegyesen használ-
hatjuk az intelligens funkciókat kezelő kamerá-
kat a képanalízist nem végző (rendszerint csak 
mozgásérzékelésre történő riasztást küldő) ka-
merákkal.

VIdeoSeC PRemIum IP-kAmeRák, 
okoSfunkCIókkAl
Egy IP-kamera legfontosabb paramétere a kép-
minőség, az összes többi csak ez után következ-
het. A termékcsaládot fixfókuszú csőkamerák, 
fixfókuszú és motorizált varifokális dómkame-
rák, valamint PTZ kamerák alkotják folyamato-
san bővülő modellválasztékkal. A már raktárról 
kínált 2 MPixel és 4 MPixel felbontású kamerá-
kat hamarosan 4K/8 MPixel felbontású model-
lek egészítik ki. A dómkamerák az IEC/EC 62262 
szabványban leírtak szerint megfelelnek a leg-
szigorúbb, IK10-es követelményeknek, szak-
szerű szerelés mellett IP67 környezeti hatások 
elleni védettséget nyújtva. A már ismert és el-
terjedt H.264 tömörítés mellett választhatjuk a 
H.265 tömörítést is, akárcsak a hagyományos  

MotionJPEG adatformátumot. A kamerák há-
rom adatfolyamot állítanak elő, ezek nem csak 
felbontásban, hanem tömörítési algoritmusban 
és képfrissítésben is eltérőek lehetnek a távoli 
elérés igényeinek függvényében. Ha a kamera 
IP-címe használat közben megváltozik (például 
egy időközben megjelenő IP-cím ütközés auto-
matikus vagy kézi elhárításakor), a rögzítő au-
tomatikusan megtalálja a kamera új IP-címét és 
tovább folytatja a rögzítést. Az ONVIF szabvány-
nak történő megfelelés révén más rögzítőrend-
szerek vagy szoftverek is képesek a kamerák 
képének rögzítésére, akár mozgásérzékelésre 
aktiválva is. A képtartalmon alapuló riasztások 
történhetnek vonalátlépés alapján, akár korlá-
tozottan csak egyik vagy másik irányban törté-
nő mozgásra (például egy terület bejáratát kijá-
ratként használókra történő riasztási esemény-
kor), területre behatolás alapján, a területhez 
képest állítható minimális behatolásmérettel és 
minimális időtartammal, valamint arcérzékelés 
alapján. Függőlegesen lefelé fordított kamerát 
használhatunk statisztikai emberszámlálásra is, 
az eredményt feltehetjük a kamera OSD felü-
letére, így megjelenítve azt a megfigyelő sze-
mélyzetnek illetve belementve azt a videotar-
talomba, illetve a rögzítőn visszakeresve akár 
órás felbontásban is megjeleníthetjük a belépő- 
és kilépőforgalmat.

PRÉmIum nVR-ek
A Videosec NVR-300-as termékcsalád a négy-
csatornás PoE rögzítőktől a 128 csatornás 16 
merevlemezes többféle RAID üzemmódot támo-
gató rögzítőkig terjed. Közös jellemzőjük a 4K 
(3840x2160) monitorok támogatása, valamint a 
32 csatornás modelltől fölfelé a két monitorki-
meneten megjelenő különböző tartalom, azaz 
az egyik megjelenítőn folyamatosan történhet 
a megfigyelés, miközben a másik kijelzőn kere-
sünk, visszajátszunk és kimentünk korábbi ese-
ményeket. Természetesen a termékcsalád min-
den rögzítője kezeli a kamerák összes VCA riasz-
tási funkcióját, ugyanúgy, ahogy lehetőség van 
a rögzített videotartalom visszajátszásakor szű-
kíteni a mozgásérzékelési területeket.
■ A legkisebb, egy-két IP-kamerát tartalmazó 
rendszerektől a száz fölötti kamerát kezelő táv-
felügyeleti rendszerekig és projekt-beruházáso-
kig talál megfelelő komponenseket és kiegészí-
tőket a Videosec termékpalettában. 

További információ: www.videosec.com
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1998-ban egy kis családi vállalkozás saját fejlesztésű CCTV kamerák 
összeszerelésébe kezdett Szegeden. A minőség, a megbízhatóság 
és a biztosított szervizháttér, valamint a mélyreható tesztelés 
országszerte és regionálisan ismerté tették a Videosec márkanevet. 
Ma a termékpaletta gerincét a világban elismert, a szakma élvonalába 
tartozó gyártók termékeinek régiós igények alapján testreszabott  
OEM változatai képezik.

Intelligens kamerarendszerek 
a Videosec termékpalettájában


