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KAMERY NASOBNE
W OGNIU DZIAŁAŃ!
W dniu 21 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał
ustawę o ustanowieniu „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”. Jednym
z jej założeń jest wyposażenie funkcjonariuszy policji
w kamery nasobne rejestrujące ich interwencje.

Dlaczego kamery nasobne?
Jest to rozwiązanie, które już od wielu lat
z powodzeniem wykorzystują służby w Wlk. Brytanii
czy USA, ale jego zastosowanie na większą skalę
w Polsce wywołuje wiele emocji i kontrowersji.
Wątpliwości
wzbudza
zwłaszcza
możliwość
nagrywania poza miejscami publicznymi, np.
w przypadku interwencji domowych, co stanowi
przyczynek do dyskusji o granicach prywatności
i ewentualnym naruszeniu praw osób, wobec
których takie interwencje są podejmowane. Należy
się jednak zastanowić, czy te obawy znajdują
uzasadnienie w rzeczywistości. Badania pokazują,
że zastosowanie kamer nasobnych przyczynia się
do poprawy jakości przeprowadzanych interwencji
oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pracy
samych funkcjonariuszy. Już w 2000 r. Uniwersytet
w Cambridge przeprowadził eksperyment, podczas
którego policjanci z wybranych jednostek w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych zostali wyposażeni
w kamery nasobne rejestrujące podejmowane przez
nich działania. Efekt był zaskakujący, ponieważ
w trakcie trwania eksperymentu liczba skarg i zażaleń
na działania policji spadła o ponad 90% w stosunku
do analogicznego okresu poprzedzającego badanie.
Dlatego może warto dostrzec korzyści
związane z możliwością rejestrowania wszelkich
czynności i rozważyć ewentualność, aby kamery
nasobne znalazły się na wyposażeniu także innych
służb mundurowych.
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Dla kogo kamery nasobne?
Policja

Funkcjonariusze jednostek patrolowych podejmują
wiele interwencji, podczas których nierzadko
dochodzi do sytuacji spornych lub stanowiących
zagrożenie dla samych policjantów. Rejestrowanie
przebiegu działań pozwala na zebranie materiału
dowodowego będącego podstawą do stwierdzenia,
czy w trakcie interwencji doszło do naruszenia
prawa zarówno ze strony funkcjonariusza, jak
i osoby zatrzymanej czy legitymowanej. Takie
rozwiązanie przyczynia się do usprawnienia pracy
funkcjonariuszy, zwiększa ich bezpieczeństwo,
a także ma decydujący wpływ na liczbę skarg
składanych na działania podejmowane przez policję.

Straż miejska
W trakcie wykonywania swoich obowiązków
służbowych strażnicy miejscy mają nierzadko
do czynienia z sytuacjami konfliktowymi czy
problemami,
których
jednoznaczna
ocena
może nastręczać wielu trudności. Receptą na
tego typu kwestie może być dokumentacja
działań strażników miejskich i rejestrowanie
podejmowanych przez nich interwencji.
Uzyskane w ten sposób dowody mogą
być wykorzystane przy rozpatrywaniu skarg lub
w ewentualnych sporach sądowych – zarówno
w przypadku strażników miejskich oskarżanych
o
przekroczenie
swoich
uprawnień,
jak
i w odniesieniu do osób, które uchylają się przed karą
nałożoną za popełnione wykroczenie.

Straż pożarna
Podstawą przeprowadzenia skutecznej akcji
gaśniczej jest sprawna organizacja działań służb
oraz prawidłowe wykrycie obszarów zagrożenia,
a tym samym zapewnienie maksymalnego
bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym
w podejmowanych działaniach. Wykorzystanie
opcji strumieniowania obrazu bezpośrednio do
centrum zarządzania umożliwia natychmiastową
ocenę sytuacji, właściwą koordynację i usprawnienie
dowodzenia akcją. Tym samym zapewnia
kompleksowe wsparcie osobom przebywającym
w strefach bezpośredniego zagrożenia.

Kontrolerzy biletów
Podczas pracy kontrolerów biletów często
dochodzi do nieprzyjemnych zdarzeń, utarczek
słownych, a nawet przepychanek. Nie wszystkie
pojazdy komunikacji publicznej wyposażone są
w monitoring, dlatego rozstrzygnięcie spornych
sytuacji jest utrudnione. Wykorzystanie kamer
nasobnych i dokumentowanie działań podczas
kontroli pozwala zweryfikować przebieg interwencji,
a także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa
samych kontrolerów narażonych na akty agresji
pojawiające się często wraz ze stwierdzeniem braku
ważnego biletu.

Kamery nasobne to wiele
możliwości
W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo stało
się priorytetem, dlatego wdrażanie systemów
monitoringu do kolejnych sfer naszego życia jest
naturalnym krokiem, którego nie unikniemy. Kwestią
do rozstrzygnięcia są jedynie procedury oraz sposób
gromadzenia i analizowania zebranych informacji.
Obecnie dostępnych jest wiele kamer nasobnych
prezentujących rozmaite funkcje i o różnym
stopniu jakości, dlatego wybór konkretnego
sprzętu nie powinien stanowić żadnego problemu.
Prawdziwym wyzwaniem jest określenie
własnych potrzeb i stworzenie systemu działania
adekwatnego do naszych oczekiwań i wymagań. To
właśnie odpowiednio dobrane oprogramowanie
i dodatkowe urządzenia stanowią wartość dodaną
pozwalającą na pełne wykorzystanie możliwości,
jakie dają kamery nasobne. Lokalna rejestracja
obrazu wideo, możliwość jego transmisji na żywo,
informowanie o lokalizacji GPS, przechowywanie
zarejestrowanych informacji na serwerze, a także
odpowiednie zabezpieczenia połączeń sieciowych
to kwestie kluczowe, decydujące o funkcjonalności
i niezawodności całego systemu. Ponieważ to właśnie
odpowiednie zastosowanie procedur w odniesieniu
do raportowania i analizowania zarejestrowanych
danych stanowi gwarancję profesjonalnej realizacji
przeprowadzanych działań.
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Czasem obraz mówi
więcej, niż
tysiąc słów
Rozwiązania mobilne

Imprezy masowe, koncerty czy demonstracje
stanowią wyzwanie dla służb bezpieczeństwa,
których zadaniem jest ochrona życia i zdrowia
ludzi oraz zabezpieczenie mienia publicznego
i prywatnego. Niezbędne działania nie ograniczają
się tylko i wyłącznie do konkretnego miejsca,
w którym odbywa się impreza masowa,
ale obejmują także tereny znajdujące się
w bezpośrednim sąsiedztwie lub potencjalne trasy
przemieszczania się uczestników. W trakcie tego
typu wydarzeń policja musi być przygotowana na
podejmowanie natychmiastowych i skutecznych
interwencji, co wiąże się nie tylko z nawiązaniem
ścisłej współpracy z organizatorem czy innymi
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo,
ale także z koniecznością stałego nadzoru nad
obszarem, na którym może dojść do incydentów
i naruszeń prawa. Stała kontrola wizyjna pozwala
na koordynowanie działań wszystkich służb,
bieżące diagnozowanie zagrożeń i podejmowanie
odpowiednich działań.

Wyzwania w ochronie wydarzeń
Coraz więcej miejsc objętych jest stałym
monitoringiem, jednak nadal istnieją strefy
wyłączone z dozoru wizyjnego. Władze na ogół
posiadają informacje na temat planowanych
imprez i wydarzeń. Często jednak odbywają się
one w miejscach, w których nie ma odpowiedniej
infrastruktury
gwarantującej
zapewnienie
właściwego poziomu bezpieczeństwa, a czas
konieczny do należytego przygotowania się jest
niejednokrotnie bardzo ograniczony. W takim
przypadku idealnym rozwiązaniem są systemy
monitoringu
mobilnego,
niezwykle
łatwe
w montażu i obsłudze.
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dowodowy i umożliwiając postawienie zarzutów
osobom, które dopuściły się naruszenia prawa.
Mobilny system monitoringu niesie ze
sobą także korzyści finansowe. Kamery są lekkie
i proste w montażu, dlatego można je wykorzystać
zawsze tam, gdzie wymaga tego sytuacja. Ponadto
stały nadzór nad wydarzeniem pozwala reagować
na bieżąco i dostosowywać liczbę sił i środków do
stopnia zagrożenia, co także wiąże się z obniżeniem
nakładów finansowych. Ze względu na swoje zalety,
mobilne systemy monitoringu pozwalają stworzyć
niezwykle funkcjonalny i korzystny finansowo
system zarządzania i kontroli.

Niezliczone korzyści
Przenośne systemy monitoringu wyposażone
mogą być w kamery zasilane bateryjnie lub
energią słoneczną, dlatego można je zainstalować
w miejscach, w których nie ma dostępu do innych
źródeł zasilania, takich, jak np. konary drzew.
Zastosowane technologie pozwalają
na strumieniowanie obrazu przez sieć 3G/4G,
a przekazywane w ten sposób informacje
umożliwiają szybką reakcję i natychmiastowe
ukierunkowanie działań w miejsca wymagające
interwencji. Zebrany materiał pozwala także
na dokonanie analizy już po zakończeniu
czynności operacyjnych, stanowiąc materiał

Rapid deployment

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE WIDEO Z FLIR UNITED
United
cyber-defended
open solutions
optimized streaming
leading user experience

Rynek platform do zarządzania obrazem wideo
VMS (ang. Video Management System) rozwija
się coraz szybciej. Dla wielu rozwiązań prosty
rejestrator staje się niewystarczający. Integracja
z takimi systemami jak kontrola dostępu,
odczytywanie tablic rejestracyjnych, systemami
przeciwpożarowymi i innymi odgrywa coraz
ważniejszą rolę. Odpowiedzią na te i wiele
innych potrzeb jest platforma FLIR United. To
kompleksowe podejście do zarządzania obrazem
wideo, sterowania i integracji.

Intuicyjna obsługa
Łatwa instalacja i obsługa, która nie wymaga
szkolenia, kompatybilność z różnymi platformami
tel. 61 839 19 00, info@linc.pl

i systemami oraz dodatkowa optymalizacja do
działania na ekranach dotykowych czynią system
unikatowym. Zarówno obraz z kamer, jak i nagrania
mogą być szybko przeglądane dzięki przejrzystej
budowie programu i miniaturkom, które ułatwiają
odnalezienie szukanej sceny.

Łatwa integracja
System jest kompatybilny zarówno z kamerami
FLIR, które mogą znacznie zwiększyć jego
wydajność np. przez implementację analityki, jak
i z kamerami wiodących producentów. Ta cecha
czyni ww. system łatwym do pintegracji i daje
pewność, że obraz z kamery będzie obsługiwany.
Co więcej, system można zintegrować z wieloma

innymi technologiami, jak odczytywanie tablic
rejestracyjnych, kontrola dostępu czy lokalizowanie
– możliwości są ogromne.

Szerokie spektrum możliwości
FLIR United jest oferowany na różnych platformach
sprzętowych, więc system jest bardzo elastyczny
– można dostosować go do odpowiedniego
sprzętu, liczby kamer, potrzebnej pojemności
dysków i każdego zastosowania. W ten sposób
idealnie spełni wymagania ochrony zarówno
małych obiektów, jak i infrastruktury krytycznej,
terenów przemysłowych, a także bardzo rozległych
obszarów.

Pełne bezpieczeństwo i ochrona
Przejście z technologii analogowej do IP naraziło
sieci monitoringu na ataki. Zabezpieczenie
przed pojedynczymi typami zagrożeń nie jest
już wystarczające. FLIR United zapewnia pełne
bezpieczeństwo dzięki identyfikacji każdego
urządzenia w sieci i jego zaawansowanej weryfikacji.
Każdy potencjalny atak może być raportowany,
wywołać alarm lub zostać odseparowany.
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Światło na straży
bezpieczeństwa
Technologia
światłowodowa
większości
z nas kojarzy się tylko i wyłącznie z porywającymi
hasłami reklamowymi dostawców Internetu.
Oczywiście nie jest to błędne skojarzenie, bo do
niedawna ich jedynym zastosowaniem było bardzo
szybkie przesyłanie danych przy użyciu promieni
lasera. Popularyzacja tej technologii i związany
z tym równomierny spadek cen przyciągnął
uwagę różnych branż. Jak się okazało, wiązka
z włókna szklanego może się sprawdzić w innych
zastosowaniach np. w medycynie, motoryzacji,
technikach pomiarowych czy nawet w branży
dekoratorskiej.

Światłowody w ochronie
perymetrycznej
Branża zabezpieczeń także zainteresowała się
tą technologią. Z jednej strony światłowody są
odporne na zakłócenia elektromagnetyczne
i działają niezawodnie, a z drugiej strony mogą
być bardzo czułe na drgania, hałas i ruch – te
cechy zwróciły uwagę pionierów wśród firm

zajmujących się zabezpieczeniami. Stworzenie
odpowiednich urządzeń analizujących pozwoliło
na przekształcenie „szklanej rurki otulonej
plastikowym kołnierzem” w precyzyjny i skuteczny
system ochrony.

Jak to działa?
Wbrew
głównemu
zastosowaniu,
czyli
przesyłaniu danych, światłowody w ochronie
perymetrycznej służą jako bardzo czuły detektor
ruchu. Światło lasera jest wysyłane przez
urządzenie nadające i odbijając się od ścian
rurki, pokonuje odległość z ogromną prędkością.
Charakterystyka
fizyczna
tego
rozwiązania czyni je bardzo czułym na wszelkie
drgania, tupnięcia czy poruszanie się zarówno
samego przewodu, jak i materiałów w jego pobliżu.
Kluczem do wykorzystania światła w ochronie jest
analiza jego przebiegu. Dzięki odpowiedniemu
zinterpretowaniu, jak zmienił się sygnał po
przejściu danego odcinka, urządzenie może
przekazać informacje o tym, czy ktoś zbliżył się
do ogrodzenia, próbuje je przeciąć lub się pod
nim podkopać. System wykryje także zbliżające
się pojazdy i działanie maszyn, np. koparki. Można
powiedzieć w dużym uproszczeniu, że światłowód
działa jak bardzo długi mikrofon reagujący na
niskie tony, nawet te, których nie jest już w stanie
usłyszeć ucho człowieka.

Niezawodne rozwiązanie
Pierwsze systemy ochrony oparte na światłowodzie
nie były ani zbyt precyzyjne, ani niezawodne. Ich
prosta budowa pozwalała jedynie na wykrycie,
czy ktoś przeciął przewód, przy czym nie
była możliwa lokalizacja przecięcia i zaraz po
tym fakcie system był bezużyteczny. Przecież
niełatwo skłonić włamywacza, by przeciął płot
dokładnie w tym miejscu, gdzie wisiał przewód.
Kolejne generacje tych systemów
zapewniły znaczny wzrost funkcjonalności czyniąc
je jednymi z najlepszych rozwiązań w ochronie
perymetrycznej. Nie dość, że teraz mogą one
wykryć ruch z dokładnością do kilku metrów,
to przecięcie nie powoduje awarii a na odcinku
podłączonym do urządzenia nadającego nadal
dobrze spełniają swoje zadanie. Co więcej, działają
niezależnie od pory dnia, roku, temperatury czy
warunków atmosferycznych. Są odporne nawet na
uderzenia piorunów.

Ochrona obiektów krytycznych
Światłowody jeszcze do niedawna były przede
wszystkim zalecane w ochronie ogromnych
obszarów, głównie ze względu na koszty.
Postęp technologiczny i wzrost popularności
znacznie wpłynęły na cenę tego rozwiązania,
czyniąc je przystępnym i dostępnym nie tylko

dla największych podmiotów. Systemy idealnie
sprawdzą się w ochronie rozległych terenów
krytycznych jak elektrownie, fabryki czy lotniska.
Dzięki swojej charakterystyce ochronią też obiekty
dalekiego zasięgu, czyli np. tory kolejowe, linie
przesyłowe i telekomunikacyjne czy wodociągi.
Często spotykanym rozwiązaniem jest też ochrona
granic. Przewód można powiesić na ogrodzeniu,
jak również zakopać w ziemi okrążając obszar lub
krytyczną infrastrukturę.

Świetlana przyszłość
Systemy oparte na technologii światłowodowej
są skutecznym i dokładnym narzędziem do
ochrony obwodowej, a to, jak rozwinęły się one
w ciągu ostatnich lat, napawa jeszcze większym
optymizmem. Mimo stosunkowo krótkiej historii
na rynku już teraz stają się jednym z podstawowych
narzędzi w ochronie, a w niektórych zastosowaniach
są praktycznie niezastąpione. W przypadku
zabezpieczania bardzo ważnych obiektów idealnym
uzupełnieniem systemu będą kamery tradycyjne
i termowizyjne, czujki ruchu oraz radary.

Nadchodzące szkolenia Linc Polska

ISC West 2017 - relacja

MOBOTIX Innovation Roadshow 2017 już za nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez nas rozwiązań?
Weź udział w jednym z planowanych przez nas szkoleń.
Każde ze szkoleń technicznych kończy się wydaniem certyfikatu
potwierdzającego jego pozytywne ukończenie.

W dniach 5-7 kwietnia 2017 odbyły się jedne z największych targów
z branży ochrony – ISC West w Las Vegas. Były tam obecne wszystkie
największe firmy, które oferują rozwiązania dla bezpieczeństwa,
m.in. nasi najwięksi partnerzy – światowy pionier na rynku kamer
termowizyjnych i CCTV – FLIR oraz niemiecki producent wysokiej
jakości kamer IP – MOBOTIX.
Oprogramowanie United firmy FLIR otrzymało tam tytuł najlepszego
systemu zarządzania wideo. Doceniona została jego niezawodność,
liczba platform sprzętowych i możliwości integracji.
Natomiast MOBOTIX przedstawił nową serię kamer, które
charakteryzują się dwukrotnie szybszym działaniem. Zostały one
zaprojektowane tak, by kolejne aktualizacje pozwalały na uruchomienie
nowych funkcji. Firma z Niemiec pokazała także nowe moduły
rozszerzeń wspierające kamery – dzięki nim można tworzyć kompletne
systemy monitoringu.

Na początku kwietnia br. zorganizowaliśmy MOBOTIX Innovation
Roadshow, podczas którego odwiedziliśmy 4 miasta: Warszawę (12.04),
Gdańsk (13.04), Wrocław (19.04) i Katowice (20.04). Wydarzenie było
idealną możliwością poznania najnowszych osiągnięć niemieckiego
producenta w zakresie telewizji przemysłowej, w tym innowacyjnej
platformy Mx6. Podczas Roadshow zaprezentowaliśmy szerokie
mozliwości urządzeń MOBOTIX, Wavestore i QNAP z uwzględnieniem
ich specyfiki i funkcjonalności. Skupiliśmy się na ich działaniu
w wielu obszarach: zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej, ochronie
perymetrycznej, automatyce i wielu innych. Ponadto, pokazaliśmy
możliwości integracji urządzeń MOBOTIX z systemem zarządzania
wideo Wavestore i serwerami NAS marki QNAP. Już teraz planujemy
kolejną edycję Roadshow!

Więcej informacji o nadchodzących szkoleniach oraz możliwość
rejestracji na stronie: www.linc.pl/szkolenia
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RADAR
Wiele możliwości, niezawodne Sprawdzone rozwiązanie
Rozwiązania GOLIGHT sprawdzają
sterowanie

GOLIGHT
– głowica do wielu zastosowań
Pod względem bezpieczeństwa, praca w nocy
od zawsze była wyzwaniem dla różnego rodzaju
służb. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, gdy
akcja odbywa się na niesprzyjającym terenie
przy słabych warunkach pogodowych. Dużym
wsparciem w takich sytuacjach może być
wielofunkcyjna głowica GOLIGHT. Sprawdzi
się ona w wielu zastosowaniach, przyczyniając
się do zwiększenia świadomości sytuacji
i bezpieczeństwa.

W głowicy można zamontować kilka rodzajów
oświetlenia, które zapewniają mocny strumień
światła i widoczność w trudnych warunkach.
Co więcej, w głowicy można także umieścić
kamerę termowizyjną, która umożliwia
pełną świadomość sytuacji w każdych
warunkach oświetleniowych i pogodowych.
Sterowanie pozycją głowicy daje
pewność, że zawsze będzie ona skierowana
w odpowiednie miejsce. Ustawienie może
odbywać się przez dołączony do zestawu pilot
przewodowy lub bezprzewodowy.

Solidne mocowanie
Głowica może być zamontowana na pojeździe
na stałe za pomocą płytki montażowej. Łatwo
przytwierdzić ją do karoserii, relingów bądź
jakiejkolwiek płaskiej powierzchni pojazdu.
Dostępna jest także wersja z mocnym
magnesem. Z jednej strony głowica zawsze
pewnie trzyma się metalowych przestrzeni,
a z drugiej łatwo przełożyć ją do innego
pojazdu lub po prostu zdemontować, gdy nie
jest potrzebna.

się
w ekstremalnych warunkach, od chłodu i śniegu
na Alasce po misje wojskowe w gorących
i suchych krajach bliskiego wschodu,
jak Irak czy Afganistan. Ich niezawodne
działanie docenili też funkcjonariusze
holenderskiej policji oraz ochrona wybrzeża.
Produkty
marki
GOLIGHT
wyznaczają
standardy
w
zakresie
profesjonalnych głowic mobilnych dla służb
bezpieczeństwa. Bez względu na obszar
zastosowania, użytkownicy ww. produktów
potwierdzają ich wysoką skuteczność i łatwość
obsługi, a co najważniejsze – niezawodność
w każdych warunkach.

– nic się przed nim nie ukryje
Technika radarowa jest znana od prawie stu lat.
Jej niezawodność doceniają instytucje wojskowe
na całym świecie. Mimo że radar jest jednym
z najstarszych aktywnych detektorów obiektów,
to ciągły wyścig technologiczny stawia coraz
to nowe wyzwania i wymaga od producentów
tego typu rozwiązań nowatorskiego podejścia.
Wzrost popularności wykorzystania radarów,
także w rozwiązaniach komercyjnych, skutkuje
bezustannym poszerzaniem jego zastosowań.

Niezawodne wykrywanie
Pomimo że radar rzadko daje obraz wykrytego
obiektu, to posiada inne ważne cechy. Przede
wszystkim cechuje się niezawodną detekcją,
nawet w trudnych warunkach pogodowych, jak
mgła, deszcz czy śnieg. Nie ma też znaczenia pora
dnia czy roku - można mieć pewność, że intruz
nie zbliży się do obiektu niezauważenie. Drugą,
ale równie ważną zaletą jest bardzo daleki zasięg
detekcji sięgający kilkudziesięciu kilometrów.

Wiele zastosowań, nowe funkcje
Producenci radarów implementują coraz
bardziej wyrafinowane algorytmy, by ograniczyć
niepożądane alarmy, ale także rozszerzyć
funkcjonalność urządzeń. Jednym z nowych
zagrożeń, które może być skutecznie wykrywane
przez radar jest detekcja dronów. Informacje
w mediach uświadamiają, jak słabo obiekty
krytyczne są przygotowane do obrony przez
małymi pojazdami powietrznymi, a przecież
mogą one stanowić bardzo duże zagrożenie dla
ich bezpieczeństwa.

Siła integracji
Ochrona obiektów krytycznych nierzadko
opiera się na kilku systemach bezpieczeństwa.
Niezawodne działanie radarów może dostarczyć
nieocenione korzyści. Skuteczne wykrycie intruza
bądź pojazdu jest pierwszym i najważniejszym
krokiem w ochronie. Odpowiednio zintegrowany
układ pozwoli na natychmiastowe potwierdzenie
i weryfikację zagrożenia za pomocą kamer
i innych systemów.
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