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Choć na rynku wciąż 

dominują analogowe 

systemy dozoru, sprzedaż 

rozwiązań opartych 

na protokole IP 

systematycznie wzrasta. 

Wynika to z większej 

popularności tego typu 

rozwiązań, a głównie ze 

spadku cen. Wszystkie firmy 

zajmujące się dystrybucją 

i sprzedażą sprzętu mają 

szansę zarobić 

na urządzeniach 

do monitoringu IP. 

IP-monitorin 
przyszłości 

Rynek urządzeń CCTV (Closed-Circuit 
Television), czyli telewizji przemysłowej, 
można wciąż dzielić na trzy grupy. Pierw
sza z nich to systemy analogowe, dru
ga - urządzenia hybrydowe, pozwalające 
na łączenie analogowych i cyfrowych urzą
dzeń CCTV. Trzecia to urządzenia cyfrowe 
i to one właśnie niebawem wysuną się 
na prowadzenie, choć na razie większą 
cześć rynku mają jeszcze urządzenia trady
cyjne. Systemy analogowe były pierwszymi 
systemami stosowanymi do monitoringu 
i ciągle używa ich większość firm. System 
taki korzysta z kamer przesyłających obraz 
w postaci sygnału telewizyjnego, który mo
że zostać wyświetlony bezpośrednio 
na ekranie monitora lub telewizora, albo 
podłączony do rejestratora. Początkowo 
zapisywano obraz z kamer na kasetach 
wideo (VCR). Obecnie zastąpiły je nowsze 
urządzenia DVR (Digital Video Recorder), 
zapisujące obraz w postaci cyfrowej (np. 
na dyskach twardych lub płytach DVD). 
Kamery analogowe w krajach europej
skich pracują w standardzie PAL, akcepto
wanym przez wszystkie urządzenia do reje
stracji, co oznacza, że prawie każdy model 
kamery CCTV może zostać podłączony 
do takiego systemu. Dzięki temu nie trze
ba się martwić o kompatybilność tworzą
cych go urządzeń. Jednak kamery analo
gowe nie bardzo sprawdzają się w przy
padku rejestrowania obiektów w ruchu 
oraz tam, gdzie wymagana jest duża do
kładność obrazu. 

Systemy IP (Internet Protocol) przekształca
ją obraz w sygnały cyfrowe i wysyłają je 
za pośrednictwem sieci komputerowych. 
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Kamery IP, podobnie jak analogowe ka
mery przemysłowe, występują w różnych 
wersjach, przeznaczonych do pracy w okre
ślonych miejscach i warunkach oświetlenio
wych. Można wybierać spośród kamer szyb
koobrotowych, stacjonarnych, zintegrowa
nych, typu dzień/noc, kopułowych oraz 
przeznaczonych do pracy w warunkach eks
tremalnych. Jeśli obserwacja ma być pro
wadzona w nocy, w słabo oświetlonym tere
nie, można wybrać kamery wyposażone 
dodatkowo w diody LED pracujące w pod
czerwieni, które rejestrują obraz obiektów 
oddalonych nawet o 10 m także w nocy. Je
śli natomiast firmie zależy na perfekcyjnej 
rejestracji obrazu, musi zakupić kamery 
z matrycą megapikselową. 
Monitoring CCTV IP pozwala na przesył sy
gnałów wizyjnych na dowolną odległość, 
umie kompresować pojedyncze obrazy 
i strumienie wideo oraz rozpoznawać ruch. 
Do przekazu sygnału można wykorzystać 
dowolne medium transmisyjne, najczęściej 
jest to po prostu istniejąca w budynku infra
struktura: sieci lokalne LAN lub bezprzewo
dowe Wi-Fi. Wadą kamer IP jest to, że mu
szą być w pełni zgodne ze sprzętem sterują
cym i nagrywającym. 

Oba rodzaje systemów można także ze so
bą łączyć. Połączenie dwóch rodzajów 
urządzeń to systemy hybrydowe. Mają one 
sens tylko tam, gdzie już istnieje infrastruk
tura analogowa i firma chce ją rozbudowy
wać lub migrować w kierunku systemu IP. 
- Przyłączenie kamer analogowych do sys
temów IP wymaga zainstalowania dodatko
wego serwera video do kamery analogo
wej, którego koszt jest często porównywalny 
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z kosztem kamery IP. Przyłączanie kamery IP 
do systemu analogowego jest możliwe, jeśli 
kamera IP ma również wyjście analogowe. Do
datkowych przetworników raczej się nie stosu
je - mówi Bartosz Kiziukiewicz, system engi-
nieer w D-Link Polska. 

Dłużej i więcej znaczy taniej 
Wszystkie firmy zajmujące się dystrybucją 
i sprzedażą sprzętu mają szansę zarobić 
na urządzeniach do monitoringu IP. Będzie on 
zdecydowanie wypierał rozwiązania starsze. 
Z uwagi na obecny stopień rozwoju technolo
gii nie ma bowiem ani ekonomicznego, ani 
funkcjonalnego uzasadnienia dla budowy no
wych, analogowych systemów monitoringu wi
zyjnego. Dodatkowym atutem jest to, że syste
my IP są już w porównywalnej cenie do syste
mów tradycyjnych, a jeśli na miejscu istnieje już 
infrastruktura IP, mogą być tańsze ze względu 
na oszczędności związane z okablowaniem 
i zasilaniem. Mają też niższy wskaźnik efektyw
ności kosztowej, tzw. TCO. 
- Budowa systemów monitoringu IP wiąże się 
z większymi nakładami finansowymi niż w przy
padku systemów analogowych. Jednak w póź
niejszym czasie, gdy doliczymy wydatki związane 
z eksploatacją, konserwacją, obsługą, ftp., kosz
ty instalacji IP i analogowych się wyrównują. 
W przypadku małych firm zazwyczaj stosuje się 
systemy składające się z ok. 8 kamer przemysło
wych, natomiast w średnich - z ok. 16 kamer. 
Wysokiej jakości analogowy system nadzoru wi
deo dla małej firmy to koszt 10 000-12 000 zł 
(8 wysokiej jakości kamer, kanałowy rejestrator 
cyfrowy), natomiast porównywalnej pod wzglę
dem jakościowym instalacji CCTVIP to 18 000-
-20 000 zł (8 kamer IP, oprogramowanie do za
rządzania). Jak widać, początkowe koszty budo
wy systemów IP są większe, jednak podczas 
eksploatacji się zmniejszają - mówi Piotr Bettin, 
general manager w Kamery.pl. 
Firma Axis Communications ogłosiła niedaw
no wyniki niezależnego badania, porównujące
go koszty wdrożenia systemów nadzoru wizyj
nego wykorzystujących technologię cyfrową 
i analogową. Badanie, przeprowadzone przez 
grupę badawczą Lusax, opierało się na ankie
cie przeprowadzonej wśród integratorów spe
cjalizujących się w sprzedaży i instalacji profe
sjonalnych systemów nadzoru wizyjnego, 
zarówno analogowych, jak i opartych na proto
kole IP. Wyniki wskazały, że instalacja systemu 
opartego na protokole IP jest średnio o 13 
proc. tańsza niż instalacja jego analogowego 
odpowiednika. Jak wynika z raportu, koszt sys
temów monitoringu z zastosowaniem kamer 
cyfrowych jest niższy średnio o 11 proc. przy in-
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Sprzedaż systemów monitoringu IP rośnie bardzo 
dynamicznie. Sprzedaż produktów z grupy monitoring 

IP w Konsorcjum FEN w 2010 r. powiększyła się o 80 
proc. w stosunku do 2009 r. Ten wzrost sprzedaży 
wynika z faktu, że coraz więcej firm decydując się 

na założenie monitoringu w firmie wybiera system IP. 
W ubiegłym roku zauważyliśmy znaczny przyrost 

całkowitej wymiany istniejących systemów 
analogowych (nawet dużych instalacji na kilkadziesiąt 

kamer) na IP. Rezygnacja z systemów hybrydowych 
na rzecz całkowitego przejścia na system IP często jest spowodowana tym, iż klient 

końcowy, widząc drastyczną różnicę w rozdzielczości obrazu oferowaną przez kamery 
megapikselowe, decyduje się na nowoczesne rozwiązanie. 

stalacjach z 14 kamerami, 13 proc. z 25 ka
merami i 16 proc. z 40 kamerami. 

System IP pomoże także w handlu 
Przechodzenie z systemów CCTV do rozwiązań 
monitoringu IP to proces, którego nie da się już 
zatrzymać. Ten trend nasila się jeszcze dzięki za
stosowaniu nowego formatu kompresji H.264, 
który sprawia, że użytkownikowi wystarczy teraz 
mniejsza przepustowość łącza i mniejsza prze
strzeń na dane podczas rejestracji, co nie wpływa 
na jakość obrazu. Czołowi producenci rozwiązań 
do monitoringu koncentrują się także na możli
wości automatycznego wykrywania zdarzeń za
równo w czasie rzeczywistym, jak i w zarchiwizo
wanym materiale. Przykładem może być rozpo
znawanie wjazdu czy parkowania pojazdów 
w strefie zakazanej, analiza tablic rejestracyjnych 
i automatyczna identyfikacja właściciela samo
chodu na podstawie bazy danych. Monitoring IP, 
poza swoim zadaniem podstawowym, czyli obser
wacją terenu i zapewnieniem bezpieczeństwa, 
jest też wykorzystywany w firmach w celach mar
ketingowych. Nowoczesne, inteligentne kamery 
IP mogą liczyć osoby wchodzące do sklepów oraz 
przebywające w poszczególnych jego miejscach. 
W ten sposób łatwo da się ocenić, gdzie się zatrzy
mują klienci i na jak długo. Można następnie 
ustalić, co ich przyciąga w danym miejscu oraz 
czy istnieją w sklepie obszary, które ludzie omija
ją. Takie możliwości daje jednak tylko inteligent
ny nadzór sieciowy, wykorzystujący kamery IP. 
W ostatnich latach poszerzyła się w Polsce grupa 
użytkowników zainteresowanych monitoringiem 
cyfrowym, właśnie z uwagi na możliwości ofero
wane przez IP. Należą do niej samorządy, zakła
dy produkcyjne, uczelnie wyższe i administratorzy 
osiedli. I 
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Obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie systemami opartymi 

na technologii IP. Do zalet takich systemów 
należą: wysoka skalowalność, nowoczesne 

kamery, prosta instalacja, łatwa rozbudowa, 
tania archiwizacja i nieskomplikowana 

obsługa. Jedynym mankamentem systemów 
IP jest wyższa cena jednostkowa kamery. 

Powoli jednak ceny tych kamer stają się 
atrakcyjniejsze. Warto tu zaznaczyć, że koszt 

kamer IP o wyższych parametrach (np. 
dzienno-nocnych) jest już zbliżony do ceny, 

jaką trzeba zapłacić za kamery analogowe. 
Podstawową zaletą systemów hybrydowych 

jest możliwość migracji od starych, 
analogowych kamer w stronę technologii IP. 
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