A U T O M A T Y K A

W†systemach telewizji
przemys³owej, nadzoru
i†monitoringu (CCTV)
coraz popularniejsze staj¹
siÍ rozwi¹zania
wykorzystuj¹ce cyfrow¹
transmisjÍ obrazu
i†düwiÍku. Najlepszym
rozwi¹zaniem takiego
typu transmisji obrazÛw
jest zastosowanie
wideoserwera, ktÛry
analogowy obraz
z†kamery wideo
kompresowa³by do standardu JPEG/MPEG, przez co obraz z†kamery moøna
dystrybuowaÊ w†lokalnej sieci komputerowej lub nawet w†Internecie. Ponadto
wideoserwer wi¹øe ze sob¹ funkcje systemu kontrolnego, przez po³¹czenie
z†urz¹dzeniami sterowania i†system nadzoru, do obserwowania wprowadzanych
zmian w†tym samym czasie.

Wideoserwer FMS−3154R

Serwer wideo FMS-3154R produkcji firmy Advantech jest gotowym
rozwi¹zaniem dla tego typu aplikacji, obs³uguj¹cym do 4†kamer wideo,
wyposaøonym w†stosowne oprogramowanie do obs³ugi w†pe³ni zautomatyzowanego systemu nadzoru.
Urz¹dzenie to pomoøe uøytkownikowi w†sposÛb zdalny uzyskaÊ dostÍp
w†dowolnej chwili z†dowolnego
miejsca do obrazu z†kamer i†monitorowanego obiektu. Wykorzystanie
komputera PC pozwala dodatkowo
na obs³ugÍ urz¹dzeÒ wejúcia/wyjúcia,
a†co za tym idzie, moøliwoúÊ kontroli i†sterowania, czyli stworzenie
w†pe³ni zautomatyzowanego systemu
dozoru obiektu.
FMS-3154 posiada wbudowane narzÍdzia nadzoru, takie jak: funkcje

wyúwietlania w†czasie rzeczywistym,
nagrywania, odtwarzania i†zdalnego
poprzez sieÊ ci¹g³ego monitorowania
i†odtwarzania. Pozwala w†sposÛb ³awy zbieraÊ obrazy i†dystrybuowaÊ je
wraz z†düwiÍkiem w†sieci komputerowej bez koniecznoúci instalacji dodatkowego oprogramowania. Ponadto
serwer wideo jest wyposaøony w†inteligentne udogodnienia monitoringu, takie jak wykrywanie ruchu, system alarmowy i†pozosta³e funkcje,
ktÛre moøna konfigurowaÊ lokalnie,
jak i†zdalnie poprzez Internet.
Serwer posiada cztery gniazda
BNC umoøliwiaj¹ce do³¹czenie kamer czarno-bia³ych lub kolorowych
pracuj¹cych w†standardzie PAL lub
NTSC (automatyczna detekcja). Prze³¹cznikiem na obudowie komputera

Rys. 1. Okno dialogowe do ustawienia para−
metrów wykrywania ruchu
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moøna ustawiÊ osobno kaøde z†wejúÊ
w†stan wysokiej impedancji lub
standardowej 75Ω. Obraz z†kamer
jest na wejúciu prÛbkowany i†kompresowany w†standardzie JPEG/
MPEG. Format JPEG przeznaczony
jest do kodowania nieruchomych obrazÛw kolorowych, a†MPEG umoøliwia kompresjÍ ruchomych obrazÛw
metod¹ klatka po klatce. W†formacie
NTSC szybkoúÊ nagrywania to 30 ramek na sekundÍ w†rozdzielczoúci
352 x†240 pkt., w†formacie PAL to
25 fps w†rozdzielczoúci 352 x†288
pkt. Serwer FMS-3154 ma 4†tryby
pracy: wyúwietlanie obrazÛw ìna øywoî z†kamer, nagrywania, odtwarzania i†dystrybucji obrazu w†sieci
komputerowej. Wszystkie wymienione funkcje mog¹ byÊ wykonywane

Rys. 2. Konfiguracja FMS−3154R
w sieci LAN/WAN
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Podstawowe parametry FMS−3154R:
Wymiary ............................. 256 x 178 x 88 mm
Pobór mocy ............................................... 36 W
Napięcie zasilania ................................... 24 VDC
Temperatura pracy ............................. 0 ÷ 45oC
Wejścia wideo .................... 4 wejścia BNC, 75Ω
Format wideo .............. NTSC/EIA lub PAL/CCIR
Kompresja ............................ JPEG lub MPEG−1
Rozdzielczość ........................... 352x240 NTSC,
..................................................... 352x288 PAL
Wyjście wideo ............................. VGA D−Sub15
Wyjścia alarmowe ....... 4 wyjścia przekaźnikowe
Wejścia alarmowe ....... 4 wejścia przekaźnikowe
Szybkość odtw. .......... 30/25 fps dla NTSC/PAL
RS−232 ................................. dwa porty RS−232
USB ........................................... dwa porty USB
LAN ......................... dwa porty Ethernet 10/100
Protokoły ...... HTTP, SMTP, TCP/IP, ICMP,ARP
System operacyjny ................. Embedded Linux

jednoczeúnie. Serwer posiada standardowe wyjúcie VGA, ktÛre umoøliwia podgl¹d obrazu ìna øywoî
w†rozdzielczoúci 800 x†600 pkt. Program steruj¹cy umoøliwia rÛwnoczesne lub indywidualne wyúwietlanie obrazu z†16 kamer na jednym
ekranie.
Zastosowanie serwera obrazu pozwala zredukowaÊ ogÛln¹ liczbÍ kabli i†zwiÍksza wydajnoúÊ ca³ego systemu, umoøliwia kaskadowe ³¹czenie
i†obs³ugÍ 16 kamer. DziÍki temu redukuje sumaryczn¹ d³ugoúÊ kabli
i†oferuje szybkoúÊ zapisu do 120 ramek na sekundÍ. FMS-3154 do³¹czony do sieci Ethernet pe³ni rolÍ serwera zarz¹dzaj¹cego i†kontroluj¹cego
wszystkie funkcje systemu wraz
z†kaskadowo po³¹czonymi serwerami. Odt¹d moøna konfigurowaÊ, wyúwietlaÊ na øywo i†odtwarzaÊ obraz
z†16 kamer poprzez menadøera systemu.
FMS-3154 dysponuje wieloma
úrodkami ostrzegania: wejúcia alarmowe, wykrywacz ruchu, utraty obrazu i†zape³nienia dysku. System
wykrywania ruchu dzia³a w†ten sposÛb, øe obraz z†kamer jest ci¹gle monitorowany poprzez specjalne filtry
(programowe) podczas kodowania
obrazu. Zainstalowane oprogramowanie umoøliwia okreúlenie obszaru
(na obrazie z†kamery) wykrywania
ruchu oraz czu³oúÊ filtru indywidualnie dla kaødej z†kamer. Wejúcia
i†wyjúcia alarmowe s¹ to dwustanowe wejúcia/wyjúcia o†poziomach
TTL, elektronicznie izolowane od
ca³ego systemu.
Kaødy alarm ma swe w³asne akcje
korespondencji, takie jak powiadamianie przez e-mail, aktywacja nagrywania kamery, aktywacja wyjúcia
alarmowego lub buzzera. DziÍki te-
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mu operator zostaje bezzw³ocznie
powiadomiony o†zaistnia³ych wydarzeniach i†moøe szybciej poprzez
zintegrowany system sterowania
podj¹Ê akcjÍ ratunkow¹. Podczas odbierania sygna³u alarmowego z†FMS3154 kamera jest ca³y czas dostÍpna
do dalszej analizy lub nawet do
zbierania materia³u dowodowego.
Poniewaø serwer nie posiada moøliwoúci edytowania zapisanego obrazu, wykonane zdjÍcia mog¹ byÊ wykorzystane jako materia³ dowodowy
w†s¹dzie.
Jak juø wspomniano, FMS-3154
jest wideoserwerem z†funkcj¹ nagrywania. Jako noúniki danych moøna
zastosowaÊ ogÛlnie dostÍpne 3,5î
dyski twarde (obs³uguje funkcje hotswap). Zastosowano w†nim zaawansowan¹ technologiÍ nagrywania i†kodowania, dziÍki ktÛrej dostÍp do zapisanych danych ma tylko autoryzowany personel. Operator moøe ustawiÊ czÍstoúÊ zapisywania kodowanych obrazÛw dla kaødej kamery oddzielnie. Kaøda z†kamer w†trybie
alarmowym moøe mieÊ indywidualnie zwiÍkszon¹ czÍstoúÊ zapisywania
obrazÛw. Oczywiúcie obrazy nie mog¹ byÊ zapisywane czÍúciej niø 30
ramek na sekundÍ (NTSC).
W†celu u³atwienia archiwizacji danych zapisanych na FMS-3154 wyposaøono go w†dwa porty USB.
Przeznaczone s¹ do pod³¹czenia zewnÍtrznych urz¹dzeÒ archiwizuj¹cych (CD-RW, ZIP, USB-HDD) i†drukarki (wbudowany sterownik HP/Epson).
Jak to juø zosta³o wczeúniej wspomniane, wideoserwer posiada funkcje nadzoru poprzez Internet, ktÛre
pozwalaj¹ monitorowaÊ i†nagrywaÊ
obraz z†kamer zdalnie za pomoc¹
standardowej przegl¹darki internetowej. Ma wbudowane dwa porty Ethernet 10/100 Base-T i†dwa porty
RS-232. Obs³uguje protoko³y sieciowe, takie jak: HTTP, SMTP, TCP/IP,
ICMP, ARP. Serwer posiada takøe
funkcjÍ obs³ugi modemu dial-up poprzez liniÍ telefoniczn¹. Jest to przydatne w†aplikacjach po³oøonych na
peryferiach lub miejscach bez istniej¹cej sieci lokalnej. DostÍp do FMS3154 chroniony jest wielopoziomowym systemem hase³ i†zabezpieczeÒ.
Dodatkowo FMS-3154R dostarcza
kontrolki ActiveX do integracji obrazÛw z†kamer z†dowolnym oprogramowaniem HMI/SCADA wyposaøonym w†funkcjÍ ActiveX. Kontrolki te
mog¹ byÊ rÛwnieø wykorzystane

Rys. 3. Przykładowy widok pulpitu
serwera wideo z wyświetlonymi
obrazami z czterech kamer
w†wielu úrodowiskach programistycznych, w³¹czaj¹c Visual Basic, Visual C++, Delphi. ActiveX oferuje
wyúwietlanie obrazu live, wejúcia
alarmowe, wykrywanie ruchu oraz
system ostrzegania o†utracie sygna³u
z†kamer.
W†przysz³oúci wraz z†FMS-3154
dostÍpne bÍdzie oprogramowanie do
obs³ugi kamer PTZ (Pan, Tilt,
Zoom). Pozwoli ono na zaprogramowanie trasy ìúledzeniaî kamery oraz
interaktywn¹ obs³ugÍ kamery, dziÍki
czemu moøna bÍdzie zatrzymaÊ kamerÍ na wybranym obiekcie i†dokonaÊ maksymalnego ìzbliøeniaî.
Na zakoÒczenie warto podkreúliÊ
przewagÍ wideoserwera nad tradycyjnym systemem CCTV, w†przeciwieÒstwie do ktÛrego FMS-3154 oferuje: otwarty system dostÍpu do kamer, rÛwnoczesne odtwarzanie, nagrywanie i†wyúwietlanie obrazu, dostÍp do sieci Ethernet, funkcjÍ wykrywania ruchu, uwierzytelnianie zapisanych obrazÛw, system ostrzegania poprzez e-mail, WAP i†telefon.
DziÍki wbudowanemu mikrofonowi
serwer dostarcza nie tylko obraz, ale
i†düwiÍk z†nadzorowanego obiektu
oraz umoøliwia sterowanie dowolnym urz¹dzeniem poprzez interfejs
I/O. Najwaøniejsz¹ jednak zalet¹ wideoserwera jest stosunkowa niewielka cena w†porÛwnaniu do jego moøliwoúci, oraz ze wzglÍdu na platformÍ PC kompatybilnoúÊ z†wieloma
dostÍpnymi na rynku urz¹dzeniami
i†prosta adaptacja do istniej¹cych
systemÛw.
Antoni Warszawik
Elmark Automatyka
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje o serwerze wideo prezentowanym w artykule mo¿na znaleŸæ w Internecie pod
adresem: http://www.advantech.com/products/
FMS-3154R.asp oraz u dystrybutora - w firmie
Elmark Automatyka, tel. (22) 821-30-54,
www.elmark.com.pl.
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