Nowoczesna ściana wideo
wspiera działania na rzecz
bezpieczeństwa województwa
małopolskiego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Krakowie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Krakowie wdrożyło wielomonitorową ścianę wideo.
Rozwiązanie pozwala na wyświetlanie obrazu pochodzącego
z wielu źródeł, m.in. kamer monitoringu, na jednej
powierzchni, dzięki czemu zespół zarządzania kryzysowego
ma szybki dostęp do informacji o zdarzeniach z terenu
województwa małopolskiego i może natychmiast
na nie reagować.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Krakowie jest jednostką funkcjonującą w ramach
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Do jej
zadań należy zapewnienie przepływu informacji dotyczących
zagrożeń występujących na terenie województwa
małopolskiego, monitorowanie niebezpiecznych zdarzeń
i reagowanie na nie oraz ostrzeganie ludności.
W związku z zadaniem zapewnienia najwyższego poziomu
bezpieczeństwa podczas odbywających się w 2016 r.
w Krakowie Światowych Dni Młodzieży, jednostka
postanowiła wdrożyć wielomonitorową ścianę wideo, która
umożliwiłaby monitorowanie przepływu pielgrzymów
i mieszkańców oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem.
- By móc skutecznie zarządzać informacjami pozyskiwanymi
z miejsc odbywania się uroczystości czy z terenu miasta, gdzie
pielgrzymi przebywali, wykorzystywaliśmy monitoring miejski,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
a także monitoring zainstalowany specjalnie w Brzegach.
Ściana wideo była dla nas niezbędnym elementem - pozwoliła
na wyświetlanie obrazu z wielu źródeł na jednej powierzchni.
Takie rozwiązanie, w kontekście odbywających się wydarzeń,
było dla naszych pracowników bardzo pomocne, ponieważ nie
musieli przełączać się pomiędzy różnymi widokami - obrazy
z wielu systemów monitoringu mieliśmy wyświetlone
w jednym miejscu. To znacznie usprawnia, przyspiesza pracę
i zdecydowanie ułatwia podejmowanie decyzji w sytuacji
kryzysowej – powiedział Łukasz Najder, Zastępca Dyrektora
Działu Zarządzania Kryzysowego, Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie.

case study
ZASTOSOWANE
ROZWIĄZANIA
Wielomonitorowa ściana wideo o wymiarach 3,9 m
na 2,05 m zbudowana jest z dziewięciu 55-calowych,
cienkoramkowych monitorów NEC X555UNS. Ekrany
zamontowano na stabilnych uchwytach ściennych
CHIEF, które pozwalają na łatwe zarządzanie i obsługę
serwisową. Monitory NEC są zintegrowane z odbiornikami
DEXON Systems. Wyświetlany na ścianie wideo obraz jest
przesyłany z procesora graficznego DEXON Systems, który
zapewnia zarządzanie materiałami prezentowanymi
w różnych konfiguracjach (pojedynczy obraz lub wiele
obrazów jednocześnie). Z kolei matryca AMX przetwarza
i zarządza wszystkimi sygnałami audio i wideo
pochodzącymi z różnych źródeł, np. monitoringu GDDKiA.
Rozwiązanie wykorzystuje także zaawansowany gigabitowy
przełącznik sieciowy PoE producenta TP-Link, natomiast
wyświetlanym obrazem uczestnicy zebrań odbywających się
w sali Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
mogą sterować z poziomu 10-calowego panelu dotykowego
AMX.

„Źródłem wyświetlanych na ścianie wideo obrazów są
komputery oraz tunery telewizyjne, które podłączone są
do procesora graficznego DEXON Systems odpowiadającego
za zarządzanie całym systemem. Urządzenie wyposażone
jest w zaawansowane karty graficzne, które umożliwiają
dostosowanie rozdzielczości źródła obrazu do rozdzielczości
całej ściany, dzięki czemu zachowana jest bardzo duża
szczegółowość informacji, które są prezentowane.
Dla takich instytucji, jak Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krakowie, jest to istotny atut tego rozwiązania
– powiedział Grzegorz Gęślak, Product Manager, Veracomp.

case study
SZEROKIE ZASTOSOWANIA
ŚCIANY WIDEO
Pierwszym i skutecznym sprawdzianem dla
wielomonitorowej ściany wykorzystywanej przez
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
były Światowe Dni Młodzieży. Instalacja jest także
wykorzystywana do kolejnych zadań, które wpływają
na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
województwa.
- Światowe Dni Młodzieży się zakończyły, ściana multimedialna
została. Jest ona dzisiaj wykorzystywana w sposób
bardzo skuteczny przez pracowników naszego wydziału.
Możemy monitorować aktualną pogodę, widzimy co się
dzieje w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (numer
112), nasi pracownicy mają podgląd zdarzeń z terenu woj.
małopolskiego, czyli sprawują kontrolę nad wszystkim, co
aktualnie dzieje się w szeroko pojętym bezpieczeństwie za
które odpowiadamy i o które się troszczymy – mówi Łukasz
Najder z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wdrożenie systemów audiowizualnych w urzędzie pozwoliło
na wprowadzenie zmian w zakresie wykorzystywanych
narzędzi pracy – stopniowe przechodzenie z zasobów
papierowych na cyfrowe. Dzięki nowym technologiom
szybkość docierania do informacji jest niewspółmierna
do systemu analogowego, w którym jednostka pracowała
do tej pory. Istotnym atutem jest także automatyzacja pracy.
- Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania systemu informacji
przestrzennej, czyli narzędzia, które w pierwszym miejscu
zbierze wszystkie dane z woj. małopolskiego. Za pomocą
aplikacji będziemy mogli otrzymać informację o którą
zostaniemy zapytani. Wszystko po to, aby skutecznie zarządzać
ryzykiem, bezpieczeństwem na terenie woj. małopolskiego –
dodaje Łukasz Najder.
Szczególnym okresem w roku, kiedy ściana wideo będzie
wykorzystywana, jest zima. To właśnie wtedy, ze względu
na zmienną i często nieprzewidywalną aurę, drogowcy
i podróżujący są zaskakiwani przez nagłe i intensywne
opady śniegu, które sprzyjają powstawaniu niebezpiecznych
sytuacji. Zespół zarządzania kryzysowego, uruchamiając na
ścianie wideo podgląd z wielu kamer monitorujących drogi
w województwie, może na bieżąco reagować i uruchamiać
niezbędne zasoby.

– By skutecznie zarządzać tym, co dzieje się na drogach,
musimy to po prostu widzieć. Musimy mieć podgląd z kamer
na to gdzie jest wypadek, gdzie drogi są nieprzejezdne,
aby uruchomić służby, które zniwelują to, co wydarzyło się
na drodze, co powoduje utrudnienia. Wszystko po to, aby
można było bezpiecznie podróżować po terenie województwa
małopolskiego – zaznacza Łukasz Najder. – Ta ściana
multimedialna to tak naprawdę nasze oczy na to, co dzieje
się w woj. małopolskim, daje ona naszej instytucji duże
możliwości rozwoju.

