
Projekt systemu monitoringu obiektu chronionego za pomocą kamer 
z wykorzystaniem internetowej transmisji danych. 

 

Michał Klemczak 

 

Instytut Grafiki Komputerowej i Systemów Multimedialnych 

Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej 

 

 

Streszczenie 

Referat przedstawia założenia dla systemu monitoringu wizyjnego miasta, uwzględniające 

wykorzystanie sieci Internet jako medium transmisji danych. Projekt zakłada również stworzenie 

aplikacji przeznaczonej do obsługi tego systemu. 

 

Abstract 

This paper presents an assumption for monitoring system using digital cameras and the internet for 

data transmition, also project of application which integrates system performance. 

 

 

Wstęp 

Ogromy postęp technologiczny ostatnich kilkunastu lat, szczególnie w dziedzinie 

komputerów PC sprawił, że dostępne obecnie komputery osobiste, wyposażone 

w odpowiednie urządzenia peryferyjne, dysponują szeroką gamą możliwości. Wyrażenia takie 

jak: obróbka obrazu czy kompresja dźwięku coraz częściej używane są przez użytkowników-

amatorów, wykorzystujących komputer nie tylko do pracy przy edytorach tekstu czy 

arkuszach kalkulacyjnych, ale z powodzeniem zajmujących się takimi dziedzinami jak 

fotografia cyfrowa, czy telewizja cyfrowa. Niewątpliwie, dodatkowym czynnikiem 

podnoszącym atrakcyjność komputera osobistego jest Internet – jednostka podłączona do 

sieci umożliwia nie tylko bierny dostęp do informacji, ale daje możliwość jej wysyłania i 

rozpowszechniania. Mając na uwadze fakt, że komputer stał się integralną częścią życia 

współczesnego społeczeństwa, uzasadnionym jest poszukiwanie coraz to nowszych dziedzin 

zastosowania popularnych „pecetów”.  

Możliwość rejestracji obrazu przy pomocy zwykłego komputera klasy PC jest 

zjawiskiem równie powszechnym co dostęp do Internetu, będącego dla wielu użytkowników 

podstawowym i najważniejszym źródłem informacji. Te dwa czynniki: obraz i przesyłanie 



informacji, traktowane jako podstawowe składniki każdego systemu monitoringu wizyjnego, 

przemawiają za nową koncepcją wykorzystania zwykłego komputera i połączeń sieci 

komputerowych typu LAN lub WAN, które na dzień dzisiejszy w zakresie zabezpieczeń są 

ciągle w fazie eksperymentalnej.  

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie możliwości stworzenia systemu, który 

poprzez zastosowanie odpowiedniej kompresji obrazu, poprawnej transmisji danych 

i właściwej ich interpretacji – stanowić będzie narzędzie, pracujące jako poprawnie 

zaprojektowany system monitoringu wizyjnego, pełniącego trzy podstawowe funkcje: 

archiwizacyjną, prewencyjną i nadzoru bieżącego. 

Analogowe systemy CCTV 

Główną domeną telewizji przemysłowej (CCTV) jest zapewnienie bezpieczeństwa 

obiektów, osób i mienia. Zainstalowane kamery umożliwiają zdalny nadzór banków, 

dworców, biurowców, stacji benzynowych, a nawet całych miast. Wykorzystanie kilku, 

kilkudziesięciu czy kilkuset kamer umożliwia wirtualną obecność małej grupki strażników 

w wielu miejscach jednocześnie i szybkie "przemieszczanie się" nadzorującego między 

odległymi punktami obiektu. Wyposażenie systemu w urządzenia rejestrujące - magnetowidy 

- pozwala zabezpieczyć materiał dowodowy na potrzeby śledztwa w przypadku ewentualnego 

przestępstwa. 

Układ podglądu za pomocą jednej analogowej kamery i monitora jest stosunkowo prosty 

i niedrogi, natomiast gdy potrzebny jest bardziej rozbudowany system, z większą liczbą 

kamer rozmieszczonych na rozległym obszarze – pojawia się szereg czynników, które w 

istotny sposób wpływają na proces wdrożenia takiego systemu. Za najważniejsze wady 

możemy uznać: 

• przesyłanie sygnału analogowego, zwłaszcza na większe odległości, wymaga instalowania 

okablowania o wysokiej jakości, co naturalnie wpływa na koszty 

• oglądanie obrazów z wielu kamer na jednym monitorze oznacza konieczność 

wyposażenia systemu w dodatkowe skomplikowane urządzenia analogowe, np. 

multipleksery. 

• do rejestrowania obrazu nie wystarcza zwykły magnetowid VHS, a wyspecjalizowane 

urządzenia są oczywiście droższe. Ograniczona pojemność kasety wymusza konieczność 

okresowej obsługi, ogranicza też funkcjonalność systemu, 

 

Cyfrowe rozwiązania w systemach monitoringu 



Powyższe ograniczenia nie dotyczą w ogóle systemów cyfrowych. Sygnał w postaci 

cyfrowej nie ulega degradacji w czasie przesyłania, można go więc przesyłać na dowolne 

odległości. Co więcej, do transmisji można wykorzystać prawie dowolne medium – od 

dedykowanej linii, przez istniejące okablowanie sieci lokalnej (np. Ethernet), po łącza 

telefoniczne (analogowe lub ISDN) czy najszerzej pojęty Internet. Rolę końcówki 

monitorującej może spełniać dedykowane urządzenie, można jednak wykorzystać do tego 

standardowy lub nieco rozbudowany komputer PC. Systemy cyfrowe są też bardzo łatwo 

skalowalne. Wyświetlanie obrazu z wielu kamer czy zmiana jego źródła nie wymagają 

stosowania przełączników czy multiplekserów – wszystko odbywa się na drodze 

programowej. Rolę konsoli operatorskiej pełni ekranowe menu, standardowa mysz 

i klawiatura. Obraz przesyłany jest w postaci skompresowanej, a więc zajmuje znacznie 

mniejsze od analogowego pasmo transmisyjne i pozwala np. bez problemów przesyłać sygnał 

z kilku kamer jednym łączem. Kompresja obrazu ułatwia też jego rejestrowanie, oczywiście 

na twardych dyskach. 

Funkcjonalność systemów cyfrowych wykracza daleko poza zwykłe powielenie 

możliwości układów analogowych. Zastosowania informatyczne w dziedzinie monitoringu to 

przede wszystkim: 

• cyfrowa obróbka obrazu zapewnia łatwą realizację zaawansowanych, odpornych na 

zakłócenia funkcji wykrywania ruchu; 

• możliwość natychmiastowego powiadomienia operatora o zdarzeniu (poprzez SMS, e-

 mail) i pokazanie mu obrazu z właściwej kamery  

• możliwość rejestrowanie na dysku wyłącznie ujęć, na których coś się dzieje (dzięki 

buforowaniu zapisywanych jest również kilka klatek poprzedzających zdarzenie). 

• możliwość bardzo szybkiego i łatwego wyszukiwania interesujących operatora sekwencji 

według czasu i powiązanych z nimi zdarzeń, 

 

Projekt systemu 

Każdy system monitoringu jest produktem związanym niejako z charakterem 

monitorowanego obiektu tzn. jest produktem indywidualnym, projektowanym 

z uwzględnieniem charakterystycznych cech przedmiotu monitorowania. Nie oznacza to 

jednak, że nie istnieje możliwość wypracowania pewnego stopnia uniwersalności. Chodzi tu 

przede wszystkim o sposób rejestracji obrazu, przesyłania danych oraz metody ich 

interpretacji – na tym poziomie projektowania możliwe jest opracowanie pewnych 



standardów. Różnice pojawiają się dopiero przy konkretnych realizacjach: ilość kamer, 

sposób ich rozmieszczenia, częstotliwość zapisu obrazu – to cechy indywidualne, typowe dla 

różnych obiektów. 

Wykorzystanie zastosowań cyfrowych pozwala z powodzeniem zaprojektować taki 

system do monitorowania miasta, a elastyczność tego systemu pozwoli na rozszerzenie jego 

działania wykraczające po za zagadnienia związane ściśle z ochroną i bezpieczeństwem 

mieszkańców. 

 

Składowe systemu 

Platforma sprzętowa systemu monitoringu miasta składać się powinna z dwóch głównych 

elementów 

1. Urządzenia zbierające i przesyłające informacje 

2. Centrala – odpowiedzialna za odbieranie i interpretację informacji 

 

Urządzenia zbierające informacje: 

Zakłada się zaprojektowanie modułu, który będzie obsługiwał system pod względem: 

• rejestracji obrazu – podłączenie do niego do 3 do 10 kamer; 

• przesyłania zgromadzonych danych poprzez połączenia GPRS, LAN lub WLAN; 

W skład całego systemu będzie wchodzić (w zależności od wymagań) od 1 do 10 takich 

modułów. 

 

Centrala: 

Będzie to system (komputer z systemem Windows NT lub 2000 wraz z odpowiednimi 

aplikacjami), który: 

• gromadzi dane od urządzeń rejestrujących 

• przetwarza dane 

• organizuje dane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez odpowiednie służby 

 

Dodatkowym elementem, który uznać można za składowe systemu są standardowe 

pracujące w sieci stacje robocze (komputery PC) z systemami Windows NT/2000. 

Zakładając, że system bazować będzie na istniejącym okablowaniu sieci telekomunikacyjnej, 

pozwoli to na natychmiastowe wdrożenie, eliminując tym samym wysokie koszty tworzenia i 

utrzymania analogowej sieci wizyjnej. 



 

Podstawowe cechy tego sytemu to: 

• system powinien działać w trybie autonomicznym, czyli informować o zajściu 

predefiniowanych zdarzeń przesyłając komunikaty SMS oraz obrazy alarmowe do 

skrzynek pocztowych wybranych użytkowników. 

• możliwość prowadzenia dozoru w dowolnie wybranej stacji i elastyczne przenoszenie 

konsoli dozoru,  

• możliwość instalacji serwera HTTP udostępniającego obrazy z kamer na każdej konsoli 

dozoru – umożliwi to na wykorzystanie zarejestrowanych danych przez różne 

(uprawnione) instytucje 

 

Projektując aplikacje pracujące w centrali systemu warto by podjąć współpracę z takim 

służbami jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna czy Urząd Miasta. Wszystkie te podmioty 

z powodzeniem mogą korzystać z informacji dostarczanych przez system, nie tylko 

w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Odpowiednio przygotowane aplikacje, wykorzystujące 

mechanizmy Systemów Informacji Przestrzennej czy Systemy Zarządzania Bazami Danych 

stwarzają ogromne możliwości kontroli zjawisk związanych np. z ruchem miejskim lub 

monitorowaniem pojazdów 
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