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Název práce: Návrh a ověření systému pro identifikaci sochorů pomocí průmyslové kamery 

 

Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo navržení systému pro identifikaci sochorů pomocí průmyslové 

kamery a jeho ověření v reálném provozu. Navrhovaný systém je založen na metodě snímání 

identifikátoru sochorů v podobě číselného kódu. Systém byl navržen ve zcela automatickém 

režimu s využitím průmyslové kamery a softwaru Axis media control SDK. Tato kombinace 

umožňuje snímání číselných identifikátorů sochorů a uložení do databáze na serveru. 

Základní myšlenkou nového navrženého systému bylo naprogramování softwaru, jenž ovládá 

vybrané funkce kamery a spolupracuje s programovatelným automatem řídící pohyb sochorů 

do výrobní linky tak, aby v definovaném místě došlo k zastavení sochoru a uložení snímku. 

Systém byl instalován a ověřován na provoze válcovny jemných profilů podniku Třinecké 

železárny a.s. V průběhu testovací doby byl systém optimalizován odstraněním nedostatků a 

v současné době je systém plně funkční a splňuje požadavky provozu. Dílčím cílem práce 

bylo testování optického rozpoznávání číselných znaků sochorů pomocí zvolených programů. 

Výsledky testování ukázaly, že programy nebyly schopny rozpoznat číselné znaky 

v použitelné kvalitě, a proto nemohly být využitelné pro tyto účely. 

 

Klíčová slova: průmyslová kamera, IP kamerové systémy, ocelový sochor, identifikace znaků   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thesis theme: The proposal and verification of the billets identification system by using 

industrial camera 

Annotation  

The aim of this thesis was to propose a system for the identification of billets using industrial 

camera and its verification in real operation. The proposed system is based on a method of the 

identifier sensing in the form of billets numeric code. The system was proposed in fully 

automatic mode using industrial camera and AXIS Media Control SDK software. This 

combination allows the numeric identifiers of the billets sensing and storing in the database 

on the server. The basic idea of the new proposed system has been software programmed. The 

software controls the selected camera functions and interacts with the programmable 

controller to control the movement of billets into the production line so that in a defined place 

the billets can stop and the pictures can be saved. The system was installed and tested on the 

small-section mill of the company Třinecké železárny. During the test period the system was 

optimized and the drawbacks were eliminated. Currently the system is fully functional and it 

complies the requirements of the operation. The next objective of the thesis was a test of 

optical character recognition of billets numeric characters by using the selected programs. The 

testing results have shown that the programs were not able to recognize numeric characters in 

a usable quality and the programs could not be useful for these purposes. 

 

Keywords: industrial camera, IP camera systems, steel billet, identification of characters 
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1. ÚVOD 

V dnešních průmyslových podnicích a výrobních společnostech je kladen stále větší 

důraz na kvalitu výrobků a s touto skutečností narůstá počet kontrolních bodů v jednotlivých 

fázích výroby. Kontroly lze provádět manuálně nebo automatizovaně, případně kombinovaně. 

Se zvyšující se modernizací podniků a rozvojem automatizační techniky přechází mnoho 

provozů na automatizovaný způsob kontroly. Vzhledem k této skutečnosti jsou v kontrolních 

bodech uplatňovány různé metody kontroly kvality, například strojové vidění, snímání 

povrchů, přesné měření tvarů, barev a rozměrů nebo kontrola identifikátorů polotovarů a 

výrobků během výroby a procesu skladování. Řada z těchto kontrolních metod využívá jako 

základní prvek průmyslovou kameru podávající požadované informace v obrazové podobě.  

Jedním z takovýchto průmyslových podniků, kde se v rámci modernizace výroby 

intenzivně pracuje s automatizací kontrolních bodů v České republice, jsou Třinecké 

Železárny a.s., které jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábějí nejvíce oceli. 

Tradice výroby je datována až do roku 1839. Nejprodávanějším výrobkem je válcovaný drát, 

který je válcován moderní technologií z vysoce jakostní oceli. Široký sortiment zahrnuje drát 

s průměry ve škále od 5,5 až 20 mm značek neušlechtilé, uhlíkové, legované, nízkouhlíkové 

oceli, oceli pro výrobu lan a pramenců, oceli pro svařovací materiály, řetězové oceli, 

ložiskové oceli, automatové oceli apod. Základním polotovarem pro výrobu válcovaného 

drátu jsou ocelové sochory, které jsou skladovány v prostoru válcovny a dále distribuovány na 

výrobní linku dle požadavků výrobního plánu. Během tohoto procesu jsou sochory 

kontrolovány pouze v prostorách zavážecího roštu bez možností kontroly z operátorského 

stanoviště před vstupem do ohřívací pece a tímto v některých případech dochází k nepřesné 

kontrole a vzniku omylů v podobě záměny sochorů. Jelikož materiálové vlastnosti 

jednotlivých sochorů se značně liší dle využití pro konkrétní výrobky, jejich záměna má za 

následek vznik fatálních výrobních vad a velkých finančních ztát. Vzhledem k modernizaci 

provozu a omezení záměn sochorů byl vznesen požadavek na vytvoření systému pro 

identifikaci sochorů a archivaci získaných dat za účelem omezení finančních ztrát. 

Aktuálnost a atraktivnost problematiky automatizace kontrolních bodů byly inspirací pro téma 

bakalářské práce, jejímž cílem je návrh a ověření systému identifikace ocelových sochorů na 

provozu válcovny jemných profilů podniku Třinecké Železárny a.s. Tento systém je navržen a 

sestaven autorem bakalářské práce s využitím průmyslové kamery Axis P1343 a softwaru 

Axis Media Control SDK 6.32. Komponenty a funkce systému jsou popsány v bakalářské práci. 
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Vstupní informace a požadavky provozu 

1) Ocelové sochy jsou pro účely identifikace označeny sériovým číselným znakem, který 

je vytvořen razícím automatickým strojem bezprostředně po výstupu sochorů ze 

zařízení pro plynulé odlévání. 

2) Číselný znak obsahuje kombinaci 5 až 8 číslic, případně doplněný dvěma písmeny. 

3) Ocelové sochory jsou řazeny na zavážecím roštu a jednotlivě dopravovány do ohřívací 

pece. 

4) Pro účely identifikace sochorů se požaduje možnost zobrazení číselných znaků na 

monitoru počítače operátorského stanoviště a možnost archivace získaných snímků 

v databázi pro účely zpětného dohledání informací.  

Cíle práce 

Na základě stanovených vstupních informací a požadavků provozu válcovny jemných 

profilů podniku Třinecké Železárny a.s. jsou stanoveny hlavní cíle bakalářské práce: 

 Návrh a ověření systému pro identifikaci sochorů pomocí průmyslové kamery 

 Testování optického rozpoznávání znaků  

Pro dosažení cílů práce bude navržen systém pro identifikaci číselných znaků 

ocelových sochorů s využitím průmyslové kamery Axis P1343 a softwaru Axis Media 

Control SDK 6.32. Tento systém bude automaticky snímat číselné znaky vyražené na čelech 

sochorů. Snímky budou vizualizovány na pracovišti operátorů provozu a rovněž budou 

ukládány v databázi pro pozdější využití. Snímky budou dále testovány v programech pro 

optické rozpoznávání znaků za účelem automatické identifikace vyražených znaků. 

Očekávaný výsledek práce je zejména vytvoření plně funkčního systému, který umožní 

automatizaci kontrolního bodu ocelových sochorů před vstupem do výrobního procesu. 
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2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 

V kapitole 2 jsou definovány pojmy a popsána problematika týkající se tématu 

bakalářské práce zpracována ve formě literární rešerše. 

2.1. Základy kamerových systémů 

Kamerový systém je systém složený z několika základních a doplňkových komponent. 

Základní část tvoří průmyslové kamery, přenosové trasy, monitory, záznamové zařízení a 

software. Doplňkovými komponenty mohou být mikrofony nebo reproduktory. Kamerové 

systémy se využívají pro sledování určitých prostor, monitorování výroby či technologických 

procesů, vizualizaci a archivaci snímaných záběrů, identifikaci osob či objektů apod. [1]. 

2.1.1. Kamera  

Kamery jsou základním a nejdůležitějším prvkem kamerového systému. Snímají obraz 

sledované scény a světelnou energii, odraženou od předmětů v jejím zorném poli převádějí na 

elektrické signály. Základní prvky průmyslové kamery jsou obrazový snímač, obrazový 

procesor, výstupní rozhraní a objektiv [1, 2]. Tyto prvky jsou detailně popsány níže.  

Obrazový snímač 

Obrazový snímač kamery je elektronická součástka, která zachycuje světelné záření a 

převádí jej na elektrické signály. Je složena s tisíců až milionů foto citlivých buněk, ve 

kterých se akumuluje elektrický náboj úměrný intenzitě dopadajícího světelného záření. 

Nejrozšířenější obrazové snímače jsou typu CCD (Charged Coupled Device – zařízení 

s vázanými náboji) a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor – doplňující se 

kov oxid polovodič). Obě zmiňované technologie mají své výhody i nevýhody [2]. 

 Snímače CCD produkují analogový signál, který je nutné dále zpracovat a 

digitalizovat. Tyto snímače byly v minulosti rozšířenější díky rychleji zvládnuté technologii 

výroby a ve srovnání se snímači CMOS přinášely lepší obrazovou kvalitu, především vyšší 

citlivost v horších světelných podmínkách, větší dynamický rozsah a nižší šum v obraze.  

Nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady a větší spotřeba elektrické energie. Snímače CMOS 

mají na svém výstupu elektrický signál již v digitální podobě a nevyžadují další obvody 

k digitalizaci signálu, vše je integrováno v jednom pouzdře. Výrobní technologie je podobná 

výrobě počítačových procesorů, v dnešní době dobře zvládnutá a proto výrazně levnější než 

výroba CCD snímačů. Další výhodou CMOS snímačů je mnohem nižší spotřeba elektrické 

energie [3]. 
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Rozlišení obrazu kamery - Množství světlo citlivých buněk, jejich velikost a velikost snímače 

určují rozlišení obrazu kamery. Rozlišení je počet obrazových bodů, ze kterých je složen 

výsledný obraz na výstupu  kamery. Pro označení rozlišení se nejčastěji používají dva číselné 

údaje vyjadřující počet bodů na jednom řádku tedy horizontální rozlišení a počet bodů na 

výšku jako vertikální rozlišení. Rozlišení kamery má zásadní vliv na výslednou kvalitu 

obrazu, zejména vykreslení detailů v obraze. Průmyslové kamery používají různá rozlišení 

obrazu [2, 4]. 

Typická rozlišení průmyslových kamer: 704 x 576, 800 x 600, 1280 x 720, 1280 x 

960, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080 obrazových bodů [2]. 

Citlivost - Mezi důležité parametry snímače patří citlivost. Tento parametr udává minimální 

množství osvětlení snímané scény, při kterém je kamera schopna snímat obraz s nejmenším 

možným nastavením clony. Množství světla se udává v jednotkách Lux [4, 5]. V praxi je už 

při nízkých hodnotách obraz velmi nekvalitní, především obsahuje velké množství 

obrazového šumu. Šum vzniká především při tepelném pohybu krystalové mřížky polovodiče, 

při kterém se uvolní elektron bez jakéhokoliv působení fotonu. Foton posléze ovlivní 

světelnou expozici dané buňky. Každý elektronický obvod pracující při teplotě vyšší než 

teplota absolutní nuly (-273°C) je zdrojem šumového napětí. Toto šumové napětí ovlivňuje 

užitečný signál a při zobrazení signálu na monitoru se projevuje jako zrnění [2]. Při nasazení 

kamer ve venkovním prostředí jsou požadavky na citlivost podstatným kritériem volby typu 

kamery, především při použití za nízké úrovně osvětlení snímané scény [1]. 

Poměr stran - Další parametr snímače je poměr stran obrazu, tedy poměr bodů horizontálních 

a vertikálních. V oboru průmyslových kamer je nejvíce rozšířen poměr 4:3, moderní digitální 

kamery stále častěji snímají obraz ve formátu 16:9. Lépe vybavené modely mají možnost 

nastavení mezi oběma formáty. Formát 16:9 má při stejném rozlišení výhodu širšího záběru 

snímané scény, tato vlastnost se využívá především v situacích, kde se v horní a dolní části 

obrazu odehrává minimum dějů [4, 5]. 
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Obrazový Procesor 

 

Obrazový signál ze snímače je odeslán do obrazového procesoru, kde probíhá 

zpracování signálů v digitální podobě s využitím funkcí pro zlepšení výsledné kvality obrazu. 

Pro optimalizaci obrazu se dle Lovečka a Nagyho [2] a Křečka a kol. [4] nejčastěji používají 

tyto funkce: 

 Kompenzace protisvětla – uplatní se v situaci, kdy je v záběru kamery silný zdroj 

protisvětla a ostatní objekty jsou viditelné pouze jako tmavé siluety, tato funkce zvýší 

citlivost tak, aby bylo možno sledovat detaily objektů na úkor přesvětlení nedůležitého 

okolí. 

 Automatické řízení citlivosti – zvyšuje citlivost kamery při nízkých úrovních osvětlení. 

 Redukce šumu v obraze – funkce snižuje šum v obraze za tmy a špatných světelných 

podmínkách.  

 Stabilizace obrazu – slouží k snížení chvění obrazu v místech, kde se jinak nedají 

odstranit vibrace a otřesy kamery. 

 Detekce pohybu – kamera je schopna detekovat pohyb v obraze, směr pohybu případně 

překročení určité oblasti v obraze. 

 Vyvážení bíle barvy – funkce automaticky přizpůsobuje teplotu bílé barvy podle 

aktuálního osvětlení snímaného obrazu.  

Výstupní rozhraní 

Výstup obrazu je dán především typem a výbavou kamery. Analogové modely mají 

pouze výstup video signálu, naproti tomu plně digitální kamery obsahují především datový 

výstup určený k připojení do počítačové sítě, případně kombinaci obou možností. Řídící 

vstupy kamer umožňují dálkové ovládání objektivů a řízení natáčení kamer do požadované 

pozice. Pomocí spínaných vstupů a výstupů lze ovládat některá zařízení (např. osvětlení, 

vjezdové brány, zámky dveří) nebo lze propojit kamery se zabezpečovacím systémem [4].  

Napájení kamer je dáno požadavkem na montáž a umístění. Napájecí napětí je 

nejčastěji 12V stejnosměrných, 12 – 24V střídavých, případně napájení z rozvodné sítě 230V 

50Hz. Další možností je napájení po signálovém vedení [2].  
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Objektiv 

Zobrazuje zorné pole na světlo citlivou plochu obrazového snímače. Měřítko 

zobrazení, tj. poměr velikosti snímaného předmětu a jeho obrazu a tím i snímací úhel jsou 

dány ohniskovou vzdáleností objektivu [2]. 

Ohnisková vzdálenost - Vzdálenost od osy objektivu k rovině, kde je snímaný obraz zobrazen 

ostře, tedy vzdálenost, kde se protínají světelné paprsky procházející čočkou objektivu [4]. 

 

Obrázek 1  Ohnisková vzdálenost objektivu  

(Zdroj: http://www.milujemefotografii.cz, 2.3.2014) 

 

Ohnisková vzdálenost je dána konstrukcí objektivu a uvádí se v milimetrech. Poměr 

ohniskové vzdálenosti a velikosti obrazového snímače určuje úhel záběru [2]. 

Objektivy se vyrábí kromě pevné ohniskové vzdálenosti také v provedení 

s  nastavitelnou ohniskovou vzdáleností. U nastavitelných typů je udáván rozsah od výchozí 

po konečnou hodnotu nebo násobky základní hodnoty. Objektivy s proměnnou ohniskovou 

vzdáleností značně usnadňují práci při finálním nastavení zorného pole. Nastavování je ruční 

nebo motorické, případně dálkově ovládané. Některé modely umožňují změnu ve velkém 

rozsahu až 27 násobek základní hodnoty [4, 5]. 

Clona - Clona je mechanické zařízení, které svým uzavíráním a otevíráním reguluje množství 

světla procházející objektivem na snímací čip kamery. Minimální clonové číslo znamená 

největší otevření a nejvíce procházejícího světla přes objektiv, nejvyšší clonové číslo označuje 

maximální uzavření a nejmenší průchodnost světla objektivem. Tímto způsobem lze objektiv 

přizpůsobit různým světelným podmínkám [2]. 
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Clonové číslo F je dáno podílem ohniskové vzdálenosti f k průměru vstupní čočky 

objektivu. Clonová čísla jsou řazena do geometrického řádu se součinitelem 1.41, kde každé 

vyšší clonové číslo způsobí, že na obrazový snímač kamery dopadá poloviční množství světla. 

Číslo uváděné výrobcem na objektivu označuje minimální clonové číslo pří cloně otevřené na 

maximum. Toto číslo udává množství světla, které se ztratí při průchodu objektivem. Čím je 

číslo menší, tím je objektiv kvalitnější [1, 4]. 

Mezinárodní standardizovaná řada clonových čísel: 1,4  2  2,8  4  5,6  8  11  16  22  32 

Clonu lze nastavovat ručně nebo automaticky. Pokud má být zaručen široký rozsah 

snímání od úrovně přímého slunečního svitu do úrovně limitované vlastní citlivostí kamery, je 

nutné použít objektiv s automatickým řízením clony [4]. Dle Lovečka a Nagyho [2] existují 

dva typy objektivů s automaticky řízenou clonou: 

 Video drive – řídící elektronika i servomechanizmus jsou umístěny v těle objektivu 

 DC drive – v těle objektivu je umístěn pouze servomechanizmus a řízení zajišťuje 

elektronika umístěná v těle kamery 

Ohnisková vzdálenost a clonové číslo jsou nejdůležitější údaje objektivu, proto bývají 

téměř vždy uvedeny na jeho těle. 

Hloubka ostrosti – je rozsah, ve kterém jsou předměty zobrazené s ještě přijatelnou ztrátou 

rozlišení detailů – tedy jsou ostré. Tento parametr je závislý na technickém provedení optiky, 

na ohniskové vzdálenosti i stavu otevření clony, přičemž dle Lovečka a Nagyho [2] platí 

určité zákonitosti: 

 Zvýšením clonového čísla se získá větší hloubka ostrosti za cenu úbytku světla, které 

dopadá na snímač. Proto je nutné úbytek světla kompenzovat buď zvýšením citlivosti, 

nebo zvýšením intenzity světla. 

 Snížením clonového čísla hloubku ostrosti snižujeme. 

 Čím je objekt blíže, tím hloubka ostrosti klesá a naopak. 

 Zvětšením ohniskové vzdálenosti se objekt přibližuje, a tím klesá i hloubka ostrosti.  

Pro správné nastavení kamery je možné použít software, který po zadání ohniskové 

vzdálenosti, clony, vzdálenosti snímaného objektu a tolerance ostrosti umožňuje vypočítat 

hloubku ostrosti v určitém rozmezí. V průmyslových kamerách je snaha, aby hloubka ostrosti 

byla co největší tak, aby sledovaný obraz byl ostrý po cele ploše. Nastavení ostrosti lze 

provádět ručně i automaticky [4]. 
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Upevnění  objektivu – z hlediska upevnění objektivu na kameru rozlišujeme dva typy: 

 Upevnění typu C 

 Upevnění typu CS 

Oba typy používají k upevnění stejný závit, liší se vzdáleností mezi koncovou čočkou 

objektivu a optickým snímačem kamery (typ C – 17.526 mm, typ CS – 12,5mm). Objektiv 

typu C je primárně určen pro kamery typu C, ale lze jej s použitím adaptéru upevnit i na 

kameru typu CS. Adaptér je redukční kroužek šířky 5 mm a našroubuje se na závit objektivu. 

Opačná varianta není možná, protože obraz nelze zaostřit [4]. 

 

Obrázek 2  Ukázka uchycení objektivů včetně redukčního kroužku 

(Zdroj:  http://www.wecusurveillance.com/cctvlens, 2.3.2014) 

 

2.1.2. Přenos videosignálu 

Především v aplikacích monitorování výroby, technologických procesů i 

průmyslových objektů, je vzdálenost kamery a zařízení pro zpracování videosignálu často 

značná. Pro přenos videosignálu jsou k dispozici varianty za pomoci metalických kabelů, 

nebo optických vláken. V určitých případech lze využít bezdrátový přenos videosignálu. 

Rozhodnutí, který způsob zvolit, záleží na několika aspektech: počet kamer, vzdálenosti 

jednotlivých prvků kamerového systému, ekonomická náročnost jednotlivých variant a 

vlastnosti prostředí, v němž je systém instalován. Přenos videosignálu je řešen nejčastěji 

pomocí metalických kabelů, které mohou být nesymetrické (koaxiální kabel), symetrické 

(kroucené páry vodičů) nebo dalších typů přenosů např. optické vlákna a bezdrátový přenos.  
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Nesymetrické vedení - značně rozšířeným nesymetrickým vedením je koaxialní kabel, kterým 

lze přenášet obrazový signál na vzdálenost stovek metrů, při přenosu na větší vzdálenosti je 

nutné použít korekční zesilovač signálu. Délka přenosové trasy je závislá na kvalitě použitého 

kabelu. Koaxiální vedení musí být přizpůsobeno, tedy musí být zakončeno vstupem zařízení 

s charakteristickou impedancí 75 ohm. Při nedodržení této podmínky můžou vznikat rušivé 

odrazy a vlnění, které značně snižují kvalitu signálu [4, 6]. 

Symetrické vedení - pro tento typ přenosu se používá vedení, jehož základ tvoří kroucený pár 

vodičů. Pro přenos videosignálu je použit jeden pár vodičů. Výhoda tohoto řešení je, že lze 

přenášet několik videosignálů po jednom kabelu. Nevýhodou je nutnost použít převaděč, 

který konvertuje symetrický signál z kamery na nesymetrický a u monitoru je provedena 

zpětná konverze. Tímto způsobem lze přenášet videosignál na vzdálenost až 2000 m 

v závislosti na kvalitě použitého kabelu [1].       

Další možnosti přenosu videosignálu - jednou z možných variant přenosu videosignálu je 

využití optických vláken. U tohoto systému je nutnost použít převodníky signálu napěťových 

na optické a na příjímací straně převod otických signálů na napěťové. Mezi výhody patří 

především možnost přenosu na značné vzdálenosti s minimální degradaci signálu, velmi 

vysoká odolnost proti rušení a galvanické oddělení přenosové cesty. Pro šíření videosignálu 

lze použít i bezdrátový přenos, který je realizován v pásmu 2,4 a 5 GHz. Přenosové 

vzdálenosti jsou v řádech kilometrů a jsou silně závislé na prostředí i použité technice [1, 4]. 

2.1.3. Zobrazení obrazu 

K zobrazení dějů snímaných kamerou se nejčastěji používají monitory založené na 

technologii LCD. Tato technologie již dosáhla vysoké kvality obrazu i dostatečné životnosti a 

plně nahradila dříve používané vakuové obrazovky. Mezi nevýhody můžeme zařadit menší 

pozorovací úhly [4]. Výhody technologie LCD dle Křečka a kol. [4] jsou následující: 

 Vysoká obnovovací frekvence, a tím menší únava očí  

 Možnost podstatně větších uhlopříček obrazu 

 Menší rozměry a hmotnost 

 Snadná montáž 

 Výrazně menší spotřeba elektrické energie 

 Více vstupů obrazových signálů 
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2.2. IP kamerové systémy 

Kamerové systémy, které využívají pro přenos obrazu počítačovou sít fungující na 

protokolu IP. Zkratka IP neboli internet protokol je momentálně nejpoužívanějším 

protokolem pro přenos dat v počítačových sítích a internetu. Pro kamery napojené do 

počítačové sítě se vžilo označení IP kamery [7]. 

2.2.1. IP kamera 

IP kamera je spojení kamery a počítače v jeden funkční celek. Obsahuje obvody pro 

zpracování, digitalizaci a kompresi obrazových dat, webový server a rozhraní pro 

komunikaci v počítačové síti.  Na výstupu kamery jsou pouze data, ve kterých je zakódován 

obraz případně zvuk i další informace vyhodnocené kamerou. Tyto data se přenáší 

prostřednictvím počítačové sítě do záznamového zařízení, kde jsou data zaznamenána. Obraz 

je přenášen v digitální podobě a nedochází k jeho degradaci vlivem přenosové cesty. 

Takovým způsobem lze obraz přenášet téměř na libovolnou vzdálenost [8]. 

Obraz IP kamery lze sledovat na počítači zapojeném do kteréhokoliv místa v síti, ke 

které je IP kamera připojena. IP kamera má svou vlastní IP adresu a lze se na ni připojit 

prostřednictvím webového prohlížeče a sledovat obraz v reálném čase. Stejným způsobem se 

provádí nastavení kamery [9]. 

Běžné IP kamery mají rozlišení 1 až 2 miliónů obrazových bodů, špičkové modely 

dosahují 5 miliónů i více obrazových bodů. S rostoucím rozlišením stoupá kvalita i množství 

detailů v obraze [10]. 

2.2.2. Komunikační rozhraní IP kamer 

Pro komunikaci v počítačové síti jsou IP kamery vybaveny rozhraním typu Ethernet. 

Široce používaný standard především v počítačových sítích. Přenáší obrazová data, zvuk, 

ovládání a řídící povely. Kabeláž určená pro ethernet používá konektor typu RJ 45. Tento 

konektor najdeme u většiny IP kamer [11]. Další výhodou ethernetu je možnost napájení IP 

kamer prostřednictvím datového metalického kabelu technologií Power over Ethernet. Tato 

technologie definuje možnosti napájení zařízení s ethernetovým rozhraním prostřednictvím 

stávající kabeláže kategorie cat5 a vyšší, podle stanovených výkonových tříd. Napájení 

funguje na vzdálenost 100 m. Většina seriózních výrobců kamerové techniky zmiňovanou 

technologii podporuje a odpadá tak nutnost instalace napájecí kabeláže, vše je řešeno jedním 

kabelem. Toto řešení přináší úsporu finančních nákladů a používá se zejména u kamer 
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instalovaných na špatně přístupných místech, případně tam, kde z určitých důvodů není 

vhodné instalovat rozvody 230 V AC [11, 12]. 

 

Někteří výrobci integrují do kamery zařízení pro bezdrátové připojení k počítačové 

síti. Kamera je vybavena malou všesměrovou anténou. Dosah signálu je omezen na 

maximálně desítky metrů. Spolu s minimálními možnostmi nastavení a malým vysílacím 

výkonem je toto řešení značně nestabilní a nespolehlivé. V profesionálních monitorovacích 

systémech takové řešení nenajdeme, pro bezdrátový přenos dat se používá specializovaný 

hardware s vysokou přenosovou kapacitou [13].  

2.2.3. Přenosová cesta 

IP kamery se z pravidla připojují do lokální počítačové sítě tzv. sítě LAN (local area 

network). Rozloha sítě dosahuje stovky metrů až kilometrů. Propojuje zařízení v rámci 

budovy případně několika blízkých budov [14]. 

Topologie sítí LAN je nejčastěji typu hvězda. Všechna síťová zařízení jsou propojena 

do uzlů a tyto uzly jsou napojeny do centrálního uzlu, které mohou být propojeny páteřním 

vedením do větších celků [7].  

Výhodou této topologie je, že při výpadku jednoho sítového zařízení např. počítače 

nebo IP kamery není funkčnost dalších zařízení ovlivněna. Pokud nastane výpadek uzlu, 

přestane fungovat celý uzel sítě a všechna zařízení na něj připojená [14]. 

Hardwarem používaným v sítích LAN jsou tzv. aktivní prvky např. opakovač signálu, 

převodník, rozbočovač, přepínač, směrovač, brána, dále spojovací vedení metalické i optické 

a prvky bezdrátového přenosu [14]. 

Aktivní prvky 

Opakovač, zesilovač – (Repeater) je nejjednodušším aktivním prvkem, umožňuje pouze 

zesílení signálu. Slouží k zvětšení dosahu sítě. Omezení přenosové vzdálenosti vlivem 

zpoždění signálu nelze opakovačem kompenzovat, proto není možné propojení libovolného 

množství segmentů sítě [7]. 

Převodník (Media converter) – je podobný opakovači, ale umožňuje převod jednoho typu 

signálu na jiný (např. metalické vedení na optické) [14]. 
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Rozbočovač (Hub) – je základním prvkem v sítích s topologií hvězdy, jeho funkcí je 

rozbočení signálu neboli větvení sítě. Vše, co přijde na jeho vstupy, odesílá na všechny 

výstupy, i na ty, kterým data nejsou určena. To má za následek zvýšený tok dat v síti [14]. 

Přepínač (Switch) – je inteligentní zařízení obsahující tabulku s pamětí adres připojených 

zařízení a přepíná data podle adresy pouze na výstupy, kterým jsou data určena. Komunikující 

stanice nejsou zahlcovány cizími daty a výměna dat probíhá plnou rychlostí. Dokáže 

komunikovat s připojeným zařízením v duplexním režimu (příjem i vysílání zároveň) se 

všemi připojenými zařízeními současně. Nízké ceny a výrazně lepší funkce přepínačů 

způsobily nahrazení rozbočovačů přepínači [12, 14]. 

Směrovač (Router) – používá se k propojování a oddělování sítí. Obsahuje filtraci paketů, 

kterou doplňuje o inteligentní směrování. Řídí přeposílání dat podle adres nejvýhodnější 

cestou až k cíli [7]. 

Brána (Gateway) – zahrnuje funkce přepínače i směrovače. Používá se na rozhraní sítí 

s různou infrastrukturou. Dokáže určitým způsobem řídit tok dat z /do sítě. Často používaná 

pro připojení k internetu [12]. 

 

Spojovací vedení 

Metalická kabeláž – nejčastěji použitým přenosovým médiem v sítích LAN je metalický 

kabel, jehož základním prvkem je zkroucený pár měděných vodičů tzv. kroucená dvojlinka 

(twisted pair). Kabel obsahuje celkem čtyři zkroucené páry. Elektrický signál, který vodiče 

přenáší, je náchylný na rušení vznikající vzájemným působením vodičů. K ochraně proti 

vzájemnému rušení jsou vodiče tvořící jeden pár navzájem zkrouceny a střídají pravidelně 

svoji polohu. Také jednotlivé páry jsou vzájemně překrouceny. Tímto způsobem se 

minimalizuje ovlivňování jednoho vodiče druhým i vzájemné vlivy jednotlivých párů [7]. 

Pro přenos dat jsou použity dva páry a každý pár je použit pro jeden směr přenosu. 

Komunikace tedy probíhá obousměrně. Tento způsob přenosu označujeme jako duplexní  

[14]. 

Metalické vedeni rozlišujeme na tyto typy: Nestíněná kroucená dvojlinka – UTP 

(Unshilded Twisted Pair), kdy jsou jednotlivé páry kabelů překryty vnější plastickou izolací a 

Stíněná kroucená dvoulinka – STP (Shielded Twisted Pair) kde plášť kabelu má měděné 

opletení a každý pár je zvlášť obalen tenkou hliníkovou fólií. Díky tomu má STP kabel 
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vynikající stínění, jenž chrání data proti nežádoucímu rušení. Používá se i varianta FTP, kde 

je stíněn pouze plášť hliníkovou fólií. Tento kabel má nepatrně horší parametry než STP, ale 

je výrazně levnější [14]. 

Norma EIA/TIA (Electronic Industries Association/Telecomunications Industries 

Asociation) 568 dle Jančíkové a Frischera [14] specifikuje několik kategorií kroucených 

kabelů podle rychlosti přenosu dat a typu kabelu: 

 Cat. 1 – 4 se již prakticky nepoužívá pro nízké přenosové rychlosti. 

 Cat. 5 - kabel typ UTP,  rychlost přenosu do 100 Mb/s. 

 Cat. 5e – kabel typ FTP, rychlost  přenosu do 1 Gb/s 

 Cat. 6 – kabel typ STP, rychlost přenosu do 1 Gb/s 

 Cat. 7 – kabel typ STP, rychlost přenosu do 10 Gb/s    

Barevné značení vodičů definuje výše zmíněná norma EIA/TIA 568A nebo B, rozdíl 

je v pořadí páru 2 a 3. V České republice je rozšířenější varianta 568B. Páry jsou označeny 

těmito barvami: oranžová, zelená, modrá, hnědá. V páru je druhý vodič vždy bílý s proužky 

barvy daného páru, viz obr. 3. 

 

Obrázek 3  Barevné značení vodičů dle normy EIA/TIA 586A i 586B  

(Zdroj:http://www.samomoi.com/reseauxinformatiques, 1.3.2014) 

 

Optický kabel – data jsou přenášena ve formě světelných impulsů světlo vodivými vlákny. 

Světelné impulsy generuje světelná dioda nebo laser. Jádro vlákna i jeho plášť  jsou vyrobeny 

ze světlo vodivého materiálu, nejčastěji z křemičitého skla nebo plastu a jejich tloušťka je 

menší než lidský vlas. Jádro má vyšší index lomu světla než plášť. Při průchodu světla 

jádrem dochází na rozhraní jádra a pláště k totálnímu odrazu světla [7, 14]. Optické vlákno 

umožňuje přenos dat pouze jedním směrem. Pro obousměrný přenos je nutné použít dvě 

optická vlákna. 
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Optické vlákno má velmi nízký útlum, je proto vhodné k propojení míst vzdálených i 

několik kilometrů. Světelné impulsy mají absolutní odolnost proti elektromagnetickému 

rušení, proto se dají použít v silně zarušených prostorech (např. průmyslové prostředí) [12]. 

Optické kabely se používají pro spoje v páteřních sítích, které propojují jednotlivé sítě 

především na větší vzdálenosti. K propojení koncových prvků sítě (např. IP kamea, počítač) 

se obvykle nepoužívají. Samotný optický kabel drahý není, ale ostatní komponenty jsou již 

dražší. Složité a drahé je hlavně ukončení kabelů, konektorování a spojování kabelů [7]. 

Bezdrátový přenos – Wi–Fi (Wireles fidelity) - signál je přenášen 

elektromagnetickými vlnami šířícími se určitou frekvencí a není potřeba žádné kabeláže. 

Jelikož frekvencí je omezené množství, tak každá technologie používá přesně definované 

frekvenční pásmo. Standardizačním institutem IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) byl přijat standart IEEE 802.11, který definuje frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz 

pro přenos dat v počítačových sítích uvedených v tabulce 1. Tyto pásma jsou označovány jako 

nelicencované, tedy volně sdílené všemi uživateli. Jelikož je pásmo 2,4 GHz využíváno i 

jinými technologiemi (bezdrátové telefony, bluetooth, počítačové periferie), dochází k rušení 

přenosu dat. Toto pásmo není příliš vhodné pro přenos dat ve venkovních prostorech na větší 

vzdálenosti. Používá se hlavně uvnitř budov na krátké vzdálenosti. Pásmo 5GHz bylo 

uvolněno později a není příliš využíváno jinými technologiemi. Z hlediska přenosu dat je toto 

pásmo stabilnější a vhodnější pro přenos dat i na větší vzdálenosti, viz tab. 1.  

Rychlost přenosu dat u bezdrátových sítí je ovlivněna zejména třemi faktory. První 

souvisí s dostupnou kvalitou a úrovní signálu. Druhým faktorem jenž ovlivňuje rychlost 

přenosu je obsazenost pásma dalšími uživateli. Třetí faktor podílející se na celkové přenosové 

rychlosti je režie a řízení vlastního přenosu dat. Výsledná maximální reálná přenosová 

rychlost dosahuje vlivem uvedených faktorů přibližně poloviny maximální teoretické 

rychlosti viz tab. 1. [14]. 

Tabulka 1 Nejpoužívanější Wi-Fi standardy dle Jančíkové a Frischera [14] 

Standard 

 Wi-Fi 

Frekvenční 

pásmo 

Maximální přenosová 

rychlost- teoretická 

Maximální přenosová 

rychlost - reálná 

802.11a 5GHz 54 Mb/s 35 Mb/s 

802.11b 2,4 GHz 11 Mb/s 6 Mb/s 

802.11g 2,4 GHz 54 Mb/s 25 Mb/s 

802.11n 2,4 a 5 GHz, 300 Mb/s 100 Mb/s až 150 Mb/s 
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Technologie Wi-Fi je v sítích LAN velmi oblíbená. Využívá se zejména k rozšíření 

v místech, kde položení kabelů je velmi problematické a finančně náročné. Tímto způsobem 

lze zajistit rychle a levně konektivitu do problematických míst. Široce používaná je 

v domácnostech a malých firmách k připojení internetu a propojení mobilních zařízení i 

spotřební elektroniky.  Důvody značného rozšíření jsou nízká cena, široká nabídka produktů a 

s novými standardy i dostatečná přenosová kapacita. Při použití kvalitní techniky a 

výkonných směrových antén, je možné propojit místa vzdálená i několik kilometrů. Wi-Fi tak 

přináší velmi zajímavou alternativu ke klasickým metalickým vedením. 

Nevýhodou je určité bezpečnostní riziko a menší spolehlivost přenosu. Jde především 

o ověření identity uživatele (autentizaci) a šifrování přenášených dat. S využitím nejnovějších 

šifrovacích standardů a vyspělých metod autentizace lze tyto rizika účinně minimalizovat [7, 12]. 

Síťový standard Ethernet - nejrozšířenější standard v lokálních počítačových sítích LAN. 

Přenosové rychlosti jsou od 10 Mb/s do 10 Gb/s podle verze standardu. Pro spojovací vedení 

se používá metalické kabely založené na kroucené dvoulince, nebo optické kabely. Délka 

metalické kabeláže mezi prvky sítě nesmí přesáhnout 100 m, u optických tras stovky metrů až 

kilometrů. Ethernet je standardizován normou IEEE 802.3. Varianty ethernetu jsou dle 

Horáka a Keršlágera [7] následující: 

 Ethernet  – přenosová rychlost 10 Mb/s, tato varianta se používá již velice málo, 

především ve starších sítích. 

 Fast Ethernet – přenosová rychlost 100 Mb/s. Nejpoužívanější varianta v lokálních 

sítích, dostatečná kapacita pro přenos sítového videa (IP kamery), kabeláž: UTP, FTP, 

STP, optický kabel.  

 Gigabit Ethernet -  přenosová rychlost 1 Gb/s, kabeláž: FTP, STP, optický kabel. 

 10 Gigabit Ethernet -  rychlost přenosu 10 Gb/s, kabeláž: STP, optický kabel.  

 

Mezi výhody technologie ethernet patří zejména možnosti rozšíření a připojení nových 

zařízení, kdy je dostačující instalace nové kabeláže a napojení do sítového přepínače. Dále 

ceny sítových prvků a kabeláže jsou vzhledem k rozšíření velmi nízké. Přenos dat je plně 

standardizován a není problém s kompatibilitou zařízení různých výrobců [14]. 
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2.2.4. Adresace v IP sítích 

Každé zařízení připojené do sítě (počítač, IP kamera atd.) má přiřazenu IP adresu, 

která je nezbytná pro komunikaci s tímto zařízením. Tato adresa musí být jedinečná, nemůže 

nastat situace, že dvě zařízení budou mít stejnou adresu. V takovém případě by nemohly 

komunikovat, protože by nebylo možné je rozlišit. IP adresy si nelze určit libovolně. 

Celosvětovým správcem adres je organizace IANA (Internet Assigned Numbers Authority).  

V současné době se používá IP verze 4, má rozsah 32 bitů a umožňuje adresování 

přibližně 4 miliardám uzlů. S velkým rozvojem internetu a informačních technologií volných 

adres rychle ubývá, aby se předešlo nedostatku adres, byl vytvořen standard IP verze 6. Tato 

verze má rozsah 128 bitů a k její implementaci již dochází v různých částech světa. IPv4 

adresy mají pevně danou strukturu, kterou tvoří 4 byty tedy 32 bitů. Zapisuje se v desítkové 

soustavě a jednotlivé byty se oddělují tečkou. Každý byte může logicky nabývat hodnot 0 – 

255. Například: 192.168.125.123. [14]. 

 

Třídy IP adres- IP adresu tvoří dvě části: Net ID (adresa sítě tzv. identifikátor sítě) a Host ID 

(adresa uzlu). Rozlišujeme dle Jančíkové a Frischera [14] tři hlavní třídy IP adres A, B, C: 

Třída A - Umožňuje adresování 126 sítí, v každé z nich může být až 16 miliónů počítačů. 

Rozsah hodnot IP adres je: 0.0.0.0 až 127.255.255.255. IP adresy třídy A se v České 

republice nepoužívají. 

Třída B - Umožňuje adresovat 16 tisíc sítí a 65 tisíc počítačů v každé síti. První dva byty je 

adresa sítě a další dva adresa počítače. V České republice ji používají pouze významné 

organizace. Rozsah hodnot ve třídě B je: 128.0.0.0 až 191.255.255.255. 

Třída C - Adresace až 2 miliónů sítí. V jedné síti může být 254 počítačů. IP adresy této třídy 

jsou v České republice nejrozšířenější. První tři byty označují adresu sítě a jeden adresu 

počítače. Rozsah je: 192.0.0.0 až 223.255.255.255.  

2.2.5. Standardy v oblasti IP kamerových systémů 

Vznikem IP kamerových systémů lze jednotlivé komponenty tohoto systému zařadit 

mezi klasické koncové sítové zařízení (kamera, video server, síťové záznamové zařízení), pro 

které platí stejné principy a standardy jako pro počítačovou komunikaci. Standardy a normy 

vydávají mezinárodní standardizační instituce (např. IEEE – Institute of Electrical and 
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Electronics Engineers, IEC – International Electrotechnical Commission, ISO – International 

Organization for Standardization) [15]. 

Vznikají i konsorcia soukromých společností za účelem vývoje v oblasti průmyslové 

bezpečnosti. Zejména ONVIF (Open Network Interface Forum), PSIA (Physical Security 

Interoperability Alliance) a SIA ( Security Industry Association). Tyto organizace mají za cíl 

vytvořit univerzální standardy pro komunikaci jednotlivých částí systémů (kamery, 

záznamová zařízení, software) od různých výrobců. Komunikace mezi jednotlivými částmi 

systému není jednoznačně standardizována a často dochází k situacím, kdy komponenty 

různých výrobců nejsou schopny komunikace mezi sebou. Komponenty, které nedokáží 

vzájemně komunikovat, nelze úspěšně začlenit do funkčního celku [16]. 

Proces komunikace mezi jednotlivými komponenty systému je rozdělen do dvou 

základních úrovní. Nižší úroveň komunikace využívá sadu protokolů z rodiny IP, která je 

plně standardizována. Vyšší úroveň nadřazená protokolům IP je v režii výrobců a ta již 

standardizována není. Komunikace například mezi záznamovým zařízením a IP kamerou, 

kdy chce záznamové zařízení zaslat kupříkladu aktuální snímek z kamery, často probíhá 

pomoci protokolu http (jenž je plně standardizován). Ovšem, jak konkrétně vyžádat od 

kamery aktuální snímek, standardizováno není. Možným řešením by bylo použít záznamové 

zařízení podporující všechny protokoly všech výrobců IP kamer, to ale není možné, protože 

záznamová zařízení mají omezenou paměťovou kapacitu a řada výrobců své komunikační 

protokoly nezveřejňuje. Další variantou by bylo použití komponent pouze jednoho výrobce, 

ovšem takové řešení je značně omezující, protože daný výrobce například nevyrábí určité 

typy kamer či příslušenství, nebo záznamová zařízení nemají požadované funkce. Řešení se 

proto nabízí ve využití komponent, které používají společné komunikační standardy 

zajišťující vzájemnou kompatibilitu [16]. 

Z výše uvedených standardů je nejrozšířenější v České republice i Evropě standard 

ONVIF, jenž je otevřené sdružení především evropských a asijských výrobců v oblasti IP 

videa. Mezi hlavní členy patří společnosti Axis Communication, Bosch Security Systems, 

Sony Corporation, CNB Technology, AV Tech a další.  Sdružení vzniklo v roce 2008 a 

v dnešní době obsahuje přes 400 firem působících v oblasti síťového videa. Koncem roku 

2013 byla vydána poslední verze 2.4.1. [17]. 
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2.3. Záznam obrazu 

Záznamem obrazu jsou především obrazová data pořízená kamerou (nebo více 

kamerami) za účelem archivace nebo vyhledávání událostí, které se konaly v minulosti. 

Záznam obrazu je nahráván v záznamovém zařízení na paměťové médium s určitou 

kapacitou. Nejpoužívanější paměťová media jsou pevný disk (hard disk drive - HDD), 

paměťová karta, nebo USB flash disk. 

Záznamovým zařízením nejčastěji bývá počítač vybavený speciálním softwarem nebo 

síťové záznamové zařízení (NVR – Network Video Recorder). Využití počítače k záznamu 

obrazu je doménou spíše větších systémů nebo speciálních aplikací, kde je potřeba 

inteligentní analýzy obrazových dat s použitím speciálního programového vybavení [18]. 

Síťové záznamové zařízení je určeno k zpracování, záznamu a přehrávání obrazových 

dat a komunikaci s kamerami prostřednictvím počítačové sítě. Podporují mnoho funkcí, 

především různé záznamové režimy, detekci pohybu, záznam zvuku, ovládání otočných 

kamer apod. [9, 13]. 

 

2.3.1. Komprese obrazu 

Pro přenos a záznam obrazových dat je vhodné použít kompresi, tedy zmenšit jejich 

objem. Bez použití komprese by přenos i záznam dat probíhal velmi neefektivně, bylo by 

nutné přenášet obrovské objemy dat v reálném čase a kapacity paměťových medií by se 

rychle zaplnily [2]. 

Princip komprese obrazu spočívá v odstranění nadbytečných informací. Ve statickém 

obraze je možné považovat za nadbytečné informace opakující se stejné informace o 

sousedních obrazových bodech, například stejná barva nebo jas. To znamená, že při přenosu 

není nutné přenášet informace o všech bodech, ale jen o bodech vybraných. V pohyblivém 

obrazu, při snímání statické scény, se snímky opakují. K přenosu informace o scéně stačí 

přenést jeden celý snímek a následně jen informaci o změně scény. Tímto způsobem lze 

výrazně redukovat množství přenášených i ukládaných dat, aniž by pozorovatel zaznamenal 

jakoukoliv změnu kvality obrazu [19]. 
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2.3.2. Typy komprese 

Kompresi dat lze rozdělit na dva základní typy: bezztrátovou kompresi, kde původní 

signál je možné obnovit bez ztráty kvality (signál po kompresi a následné dekompresi je 

totožný s originálem). Používá se u textu a programů, kde je nutné zachovat původní obsah. 

A ztrátovou kompresi, která vychází z rozsahu vnímání informace a redukuje obsah 

přenášené informace (signál po kompresi a dekompresi není totožný s originálem, ale je do 

určité míry podobný). Používá se především ke kompresi obrazu a zvuku [2]. Používanými 

kompresními metodami dle Říčného [20] a Richardsona [21] v síťovém videu jsou:  

M – JPEG (Motion Join Photographic Experts Group), tato kompresní metoda vznikla 

z techniky komprese statických snímků ve fotografii. Kompresní postup je použit na každý 

snímek obrazu. Statické části obrazu nejsou filtrované, proto je tato metoda méně účinná.  

V IP kamerových systémech je tento typ komprese poměrně značně rozšířen.  

MPEG - tento komprimační standard byl vyvinut speciálně pro pohyblivý obraz. Vyvinula 

jej skupina s názvem Moving Picture Experts Group. Metoda je založena na přenosu změn 

v obraze, nejsou tedy přenášeny všechny snímky, ale především změny mezi nimi. Metoda 

prošla od svého uvedení několika vývojovými stupni. V oblasti IP kamer se používá varianta 

MPEG – 4, která umožnuje vysokou kvalitu obrazu a nízký datový tok.  

H.264 - tato komprimační metoda je dalším vývojovým stupněm v oblasti komprimace 

obrazu. Používá se především u IP kamer s vysokým rozlišením obrazu. Umožňuje další 

snížení datového toku při zachování velmi vysoké kvality obrazu. H.264 dosahuje přibližně o 

30% nižší datový tok než MPEG – 4 při zachování stejné kvality obrazu.  
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2.4. Optické rozpoznávání znaků (OCR) 

Optické rozpoznávání znaků anglicky Optical Character Recognition zkráceně OCR 

představuje metodu automatického rozpoznání znaků uložených v obrazovém formátu a 

jejich převod do formátu textového k dalšímu zpracování [22]. 

Princip OCR 

Nejčastěji je systém OCR využíván pro převod tištěných textů do elektronické 

podoby. Rozpoznání textů je až 25 krát rychlejší než ruční přepisování. Program umožňuje i 

převod tabulek s čísly a stává se tak velice efektivním nástrojem v různých profesích. Tištěný 

dokument je nutno digitalizovat a uložit do počítače. Tuto operaci zpravidla provádí skener, 

který uloží do počítače obrazový soubor. Tento soubor obsahuje pouze obraz, tedy shluk 

tmavých a světlých bodů. Program pro rozpoznávání znaků je schopen v načteném obrazu 

rozpoznat tvary písmen a přiřadit jim odpovídající znaky. Program identifikuje kromě písmen 

a čísel i mezery a znaky nad písmeny a porovnává je s předdefinovanými zdroji [23]. 

V praxi se nepodaří vždy identifikovat všechny znaky. Novější programy pracují na 

principu vícenásobného přecházení textů a při posledních průchodech porovnávají texty 

s jazykovou databází a dochází ke kontrole pravopisu. V případě podobností vzniklé slovo 

poopraví, čímž je možné opravit chyby vzniklé při rozpoznávání textů.  

Průběh OCR může být ovlivněn například kvalitou předlohy, různými použitými styly, 

velikostí textů, znečištěním dokumentů, neostrostí textu apod. Rozpoznávání ručně psaných 

textů se potýká s řadou problémů. Především odstranění pozadí, korekce velikosti a sklonu 

písma. Některé tyto problémy řeší tzv. před procesní a po procesní fáze zpracování. Tyto fáze 

se vykonávají před nebo po samotném algoritmu rozpoznávání znaků [24]. 

Pomocí před procesního zpracování dochází k odstraňování vzorů na pozadí, selekce 

textů, korekce sklonů a velikosti znaků. Text bývá často na vzorovaném pozadí s okrasnou 

grafikou, program by měl umět rozeznat text od grafiky, jinak by došlo k situaci, že blok 

textu je identifikován jako grafika a bude vyloučen z rozpoznávací procedury. Následně 

probíhá proces segmentace, kde dochází k hledání shluků bílých pixelů, které označují 

oddělení jednotlivých znaků. Další důležitou úlohou před procesního zpracování je selekce 

znaků, kde jsou identifikovány tvary znaků a odstraněny jejich nepravidelnosti. Tyto data 

jsou základní informací pro proces rozpoznávání znaků [23]. 
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Po procesní zpracování slouží k opravení chyb vzniklých při samotném procesu 

rozpoznávání znaků, především kontrola pravopisu a u větších chyb dotaz na obsluhu pro 

správný tvar. Po procesní zpracování by nemělo znehodnotit původně správně rozpoznané 

znaky [23]. 

Pro optické rozpoznávání znaků jsou používány algoritmy Markovových modelů, 

proncipy neuronových sítí, srovnávacích metod tvarů a vzorů, polygonálních reprezentací či 

filtrů na selekci tahů a bodů [23]. 

Využití OCR  

Technologie se velmi rozšířila v poštovních službách, kde je využívána již řadu let 

především ke čtení směrovacích čísel, adres i jiných údajů. Ve finančnictví se využívá ke 

čtení šeků, aby byla zajištěna bezpečnost bankovních operací. V dopravě lze využít k detekci 

poznávacích značek automobilů. Stále častěji bývá využita v oblasti průmyslové 

automatizace, ke kontrole a sledování výrobků, nebo například při převodu historických 

textů, novinových článků apod. [22, 23].  
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3. NÁVRH SYSTÉMU PRO IDENTIFIKACI SOCHORŮ 

V kapitole 3 a následujících kapitolách je uveden popis praktické části práce.  

Hlavním cílem bakalářské práce je navržení systému pro identifikaci ocelových 

sochorů pomocí průmyslové kamery a jeho ověření na provozu válcovny jemných profilů 

podniku Třinecké Železárny a.s. Pro nejvhodnější způsob identifikace sochorů bylo využito 

číselných znaků vyražených na čelech ocelových sochorů. K dosažení cíle práce byl pro 

zvolený styl identifikace navržen systém v kombinaci průmyslové kamery a odpovídajícího 

softwaru. 

Důvodem pro vytvoření systému identifikace je omezení vzniku možných záměn 

sochorů před vstupem do výrobní linky a usnadnění zpětného dohledání informací o 

sochorech. Jelikož materiálové vlastnosti jednotlivých sochorů se značně liší dle využití pro 

konkrétní výrobky, jejich záměnou pak vznikají fatální výrobní vady a značné finanční ztráty. 

Dosavadní kontrolní mechanizmy proti záměně probíhají pouze v prostorách zavážecího roštu 

bez možností kontroly z operátorského stanoviště před vstupem do ohřívací pece. Z tohoto 

důvodu někdy dochází k omylům a záměnám. 

Očekávaným výsledkem bakalářské práce je zejména vylepšení kontrolních 

mechanizmů na provozu válcovny pomocí automatizovaného elektronického systému 

snímajícího ocelové sochory před vstupem do ohřívací pece a vizualizace snímků na monitoru 

počítače operátorského stanoviště. Dále také archivace získaných snímků v databázi pro účely 

zpětného dohledání informací. Tímto vylepšením se předpokládá snížení záměn sochorů a 

finančních ztrát podniku.  

Návrh systému pro identifikaci sochorů byl v bakalářské práci realizován pomocí 4 

základních pracovních postupů, rozdělených dle tematických úkolů:  

 Prvním základním postupem byl výběr jednotlivých komponent, při jejichž výběru bylo 

nutné dbát požadavků a podmínek provozu.  

 Druhým postupem bylo nastavení a instalace IP kamery zahrnující montáž kamery a 

příslušenství včetně uložení kabelových vedení.   

 Třetím postupem byla úprava řízení sochorového dopravníku včetně přidání nových 

příkazů v řídícím programu PLC. 

 Čtvrtým postupem bylo nastavení ovládání kamery a uložení snímku prostřednictvím 

vytvořeného programu Ražení sochorů pomocí příslušného softwaru.  
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Dílčím cílem práce je testování optického rozpoznávání znaků. Využití tohoto systémů 

by umožnilo zcela automatický systém identifikace sochorů a eliminaci případných záměn. 

Pro tyto účely byly použity komerční programy, které umožňují převod textu z fotografie do 

čistě textového formátu. 

3.1. Výběr komponent 

Výběr komponent pro vytvoření systému identifikace byl proveden zejména s ohledem 

na vlastnosti snímaných předmětů, kterými byly ocelové sochory. Tyto ocelové sochory jsou 

základním polotovarem pro výrobu produktů válcovny jemných profilů Třineckých železáren 

například drátů, ocelových tyčí, profilů apod. Rozměry sochorů jsou 8 m délky, 150 mm šířky 

a 150 mm výšky. Hmotnost jednoho sochoru je přibližně 2 tuny. Sochory jsou řazeny na 

zavážecím roštu a jednotlivě dopravovány do ohřívací pece, z které po dosažení požadované 

teploty pokračují do válcovací linky. Pro účely identifikace jsou označeny sériovým číselným 

znakem, který je vytvořen razícím automatickým strojem na čele sochoru. Číselný znak 

obsahuje kombinaci 5 až 8 číslic, případně doplněný dvěma písmeny. 

Základními komponenty byly průmyslová kamera, objektiv kamery, kryt kamery, 

držák krytu kamery, napájecí zdroj, osvětlovací reflektor a příslušná kabeláž. 

Při výběru průmyslové kamery a příslušenství bylo nutné zohlednit především způsob 

použití a vlastnosti prostředí. Komponenty musí být určeny do nepřetržitého provozu 

v průmyslovém prostředí. Rovněž byl kladen důraz na spolehlivý provoz, programové 

vybavení a přiměřenou cenu. Na základě těchto podmínek byla vybrána kamera IP 1343 

výrobce Axis (parametry viz. tab. 2). Tento výrobce patří v oboru IP kamer ke světové špičce. 

Několik výrobků zmíněného výrobce je již v podniku používáno s velmi dobrými výsledky. 
 

Tabulka 2 Parametry kamery Axis P1343 

 Rozlišení kamery 800 x 600 

Typ snímače obrazu CMOS ¼“ progessive scan 

Minimální hodnota osvětlení 0,05 lux 

Komprese obrazu MPEG 4, MJPEG, H.264 

Počet snímků za jednu sekundu 30 

Pracovní teplota -30 °C až 50 °C 

Napájecí napětí 8-20 V DC 

Spotřeba 6,4 W 

 

Pro zvolenou IP kameru byl vybrán objektiv Computar typ TG10Z0513FCS s 

proměnnou ohniskovou vzdáleností v rozsahu 5 – 50 mm viz. tabulka 3. Tento objektiv 

umožňuje značné přiblížení a je vhodný pro sledování potřebných detailů v obraze. 
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Tabulka 3  Parametry objektivu Computar TG10Z0513FCS 

Ohnisková vzdálenost 5 – 50 mm 

Clona 1,3 - 360 

Řízení clony Automatické DC 

Formát 1/3“ 

Typ uchycení CS 

 

Vzhledem k výrobnímu prostředí a značné prašnosti bylo nutno kameru umístit do 

kamerového krytu. Tento kryt chrání kameru před prachem, vlhkostí a mechanickým 

poškozením. Použitý typ má označení TP607H třída krytí IP66, je určen pro rozsah teplot od 

– 30°C až +50°C. Kryt byl upevněn na držák WBM vybavený otočným kloubem, který 

umožňuje snadné natočení a naklopení kamerového krytu do požadované polohy. 

Napájení kamery bylo zajištěno lineárním stabilizovaným zdrojem 12V/800 mA. 

Zdroj napájení byl umístěn v kamerovém krytu pomocí montážní sady pro kryty typu TP. 

Pro uchycení kamerového krytu byla vyrobena konzole, svařena z ocelových profilů 

typu L 40 x 40 mm s rozměry 300 x 1 000 mm a ošetřena nátěrem šedé barvy viz obr. 4.  

K osvětlení snímaných sochorů byl použit halogenový reflektor s příkonem 100 W. 

Propojení IP kamery a datové sítě bylo řešeno pomocí kabelu FTP kategorie 5e, pro  

přívod napájení kamery i osvětlení byl použit kabel CYKY 3x2,5 – J. K uložení kabeláže 

bylo využito stávajících kabelových tras. 

 

Obrázek 4  Uchycení kamery včetně osvětlovacího halogenu (Szotkowski, 1/2014) 
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3.2. Nastavení a instalace IP kamery 

Před instalací bylo provedeno nastavení IP kamery, otestování objektivu a komunikace 

v síti i funkčnost napájecího zdroje.  

Kamera byla připojena na napájecí zdroj a sítový kabel, přes který byla propojena s 

počítačem. Konfigurace kamery probíhala prostřednictvím internetového prohlížeče. 

V kameře byla nastavena IP adresa, maska sítě a adresa brány. Poté proběhlo nastavení hesla 

administrátora. Po těchto krocích bylo nutné kameru restartovat, aby se nově nastavené 

hodnoty uložily do paměti. Konfigurace kamery pokračovala nastavením časového pásma, 

aktuálního času a adresy serveru pro synchronizaci času. V dalším kroku proběhlo nastavení 

kvality a rozlišení obrazu. Kvalita obrazu i rozlišení byly nastaveny na maximum, formát 

videa byl zvolen MJPEG. Kamera byla osazena objektivem a proběhlo několik zaostření 

včetně krajních poloh ohniska objektivu. Následovalo otestování funkce automatické clony 

namířením kamery střídavě do tmavých a světlých míst. Tímto způsobem došlo 

k jednoduchému otestování kamery, objektivu i napájecího zdroje, tedy komponent, které 

mají největší vliv na výslednou kvalitu obrazu.  

Kamera včetně objektivu a napájecího zdroje byla uložena do kamerového krytu, ke 

kterému je uchycen držák s kloubem.   

Místo pro instalaci kamery bylo zvoleno s ohledem na výrobní technologii, optické 

možnosti kamery, dostupnost kabelových tras a kamerových zkoušek. 

Ve zvoleném místě byla navařena konzole pro kamerový kryt, nad konzolí byl umístěn 

osvětlovací reflektor s přívodem napájení, zakončený dvojitou kovovou zásuvkou s krytím 

třídy IP 55. 

Kamera byla umístěna v ose dopravníku přibližně 30 centimetrů nad projíždějícím 

sochorem, jak je patrno ze schématického obrázku 5. Vzdálenost snímání vzhledem 

k požadovaným detailům a možnostem objektivu byla stanovena kamerovou zkouškou 

přibližně na jeden metr od objektivu kamery.  
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Obrázek 5  Umístění komponent na provoze válcovny (půdorys, bokorys) 
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3.3. Úprava řízení sochorového dopravníku 

Během provádění kamerových zkoušek bylo zjištěno, že není vhodné snímat sochory 

v pohybu (obr. 6), především vliv přenášených vibrací, které nelze zcela eliminovat, značně 

degraduje kvalitu snímků. Mnohem lepších výsledků je dosaženo snímáním sochorů v klidu 

(obr. 7). Na základě těchto zjištění bylo nutné zastavit projíždějící sochor v dané vzdálenosti 

od kamery a teprve potom uložit snímek. 

 

Pohyb sochorů řídí programovatelný logický automat (dále jen PLC) Simatic S7 300. 

Toto PLC řídí posun sochorů na zavážecím roštu a dopravníky, po kterých jsou sochory 

dopraveny až do ohřívací pece. Program PLC pro řízení dopravníků bylo nutné upravit tak, 

aby sochor zastavil na určeném místě, na tomto místě setrval požadovanou dobu a opět 

pokračoval v pohybu k ohřívací peci. 

Spouštěcím povelem pro PLC je příkaz „připrav sochor“ z nadřazeného řídícího 

systému. Pohyb sochoru od zavážecího roštu do ohřívací pece probíhá v následujících 

krocích, které jsou rovněž zobrazeny na obrázku 8. 

1. přesunutí sochoru ze zavážecího roštu na dopravník č. 1. 

2. spuštění pojezdu dopravníku č. 1 a 2. 

3. zastavení dopravníku č. 1 a 2 na dobu 5 vteřin po signalizaci snímače na dopravníku č. 2.  

4. po zastavení odeslat povel „kamera zastavení“ do nadřazeného řídícího systému. 

5. spuštění pojezdu dopravníků č.1 a 2 po uplynutí pěti vteřin. 

 

 

 

  

Obrázek 6  Snímek projíždějícího 

sochoru z programu Ražení sochorů 

Obrázek 7  Snímek sochoru v klidu 

z programu Ražení sochorů 
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Do sekvence příkazů v řídícím programu PLC byly přidány tyto nové příkazy: 

 Zastavení pojezdu po signalizaci snímače z dopravníku č. 2. 

 Po zastavení odeslat povel „zastavení kamera“.  

 Po vypršení 5 vteřin spustit pojezd dopravníku 1 a 2. 

Všechny tyto změny byly prováděny v prostředí programu STEP 7 verze 5.5. 

Snímač pro zastavení sochoru byl použit model LT 100L a LR 100L v zapojení 

světelná závora s vyhodnocovací jednotkou PA 11B od firmy Telco. Toto řešení vyniká 

především vysokou odolností proti vibracím a prašnosti. 

 

 

 

 Obrázek 8  Diagram funkce systému 
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3.4. Ovládání kamery a uložení snímku 

Ovládání kamery a ukládání snímků bylo řešeno prostřednictvím vývojového softwaru 

Axis Media Control SDK (verze 6.32), který je dostupný ze stránek výrobce kamer Axis. 

S pomocí tohoto softwaru byl vytvořen program, jenž ovládá funkce IP kamery. Program byl 

spuštěn na kamerovém serveru, který byl vybaven dostatečnou paměťovou kapacitou pro 

ukládání snímků. 

Ovládací program byl vytvořen v prostředí  Visual studio 2010 express a jazyka C #. 

V tomto programovacím jazyce byl vytvořen program s jednoduchým grafickým rozhraním 

s názvem Ražení sochorů, viz obr. 9. Grafické rozhraní obsahuje několik funkčních tlačítek, 

pomocí nichž lze vyvolat příslušné funkce kamery i programu. 

Po spuštění programu Ražení sochorů a zobrazení grafického rozhraní bylo nutné 

nastavit údaje pro komunikaci s IP kamerou. Mezi tyto údaje patří IP adresa kamery, 

přihlašovací jméno a heslo administrátora kamery, typ přehrávaného videa (s možnosti volby 

mezi MJPEG, MPEG 4 a H.264) a cesta pro umístění záznamu. Po zmáčknutí tlačítka Play 

live program naváže komunikaci s IP kamerou, ověří přihlašovací jméno a heslo a 

v náhledovém okně dojde k zobrazení aktuálního obrazu z IP kamery.  

Vytvoření snímku bylo v programu Ražení sochorů řešeno voláním funkce Save 

current image. Funkce zajistí vytvoření snímku v kameře a jeho uložení podle nastavené 

cesty. Tato funkce je rovněž dostupná přímo v grafickém rozhraní na tlačítku SnapShot. 

V grafickém rozhraní bylo naprogramováno několik funkcí dostupných prostřednictvím 

tlačítek. Již zmiňovaná funkce Play live, dále funkce Play file, která přehraje video uložené 

na serveru. Funkce Record spustí záznam obrazu z kamery a záznam uloží podle nastavené 

cesty. Tlačítko Stop vyvolá funkci pro zastavení zpuštěné operace, tedy přehrávání 

aktuálního obrazu, nebo přehrávání uloženého videa, případně ukládání záznamu.  

Možnosti programu jsou velmi široké, umožňuje ovládání značného množství funkcí a 

připojenou kameru lze tímto způsobem kompletně ovládat. V popisovaném systému 

identifikace sochorů je využívána především funkce pro uložení snímku. Další funkce jsou 

využívány zejména pro testování systému. Program Ražení sochorů lze ovládat i pomocí 

příkazů a tato varianta je využívaná v popisovaném systému pro automatické ukládání 

snímků. Kamerový server obdrží povel k uložení snímku od nadřazeného řídícího systému a 

v programu Ražení sochorů vyvolá funkci pro uložení snímku, která zajistí vytvoření snímku 
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a jeho uložení podle nastavené cesty. Součásti povelu pro uložení snímku je identifikační 

číslo sochoru, které je použito pro název snímku.  

Uložené snímky jsou přístupné prostřednictvím výrobního informačního systému 

uživatelům s patřičným oprávněním. Archivace snímků byla stanovena minimálně na dobu 

dvou let. 

 

 

  Obrázek 9  Grafické rozhraní programu Ražení sochorů 
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4. TESTOVÁNÍ OPTICKÉHO ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAKŮ 

 

Dílčím cílem práce bylo testování optického rozpoznávání znaků. Pro tyto účely byly 

použity komerční programy Abbyy fine reader verze 12 a Free image OCR. Tyto programy 

umožňují převod textu z fotografie do čistě textového formátu. 

K testování bylo vybráno dvacet snímků ze systému pro identifikaci sochorů. Vybrané 

snímky byly testovány v uvedených programech. Všechny testované snímky byly ve formátu 

JPEG a programy byly nastaveny pro uložení do formátu txt. 

V první fázi byly snímky testovány v původních barvách (obr. 10), následně byly 

snímky testovány v černobílém režimu (obr. 11) a v poslední fázi byly snímky převedeny do 

negativních barev (obr. 12). Každý snímek byl testován zvlášť. 

 

  
 

Obrázek 10  Snímek sochoru v původních 

barvách z programu Ražení sochorů 

 

Obrázek 11  Snímek sochoru v černobílém 

režimu z programu Ražení sochorů 

                                                                                                        

 
  

Obrázek 12  Snímek sochoru v negativních barvách z programu Ražení sochorů 
 

Výsledky testů v těchto programech byly nedostatečné. Změna barevného spektra 

rovněž nepřinesla lepší výsledky. Programy nebyly schopny rozpoznat čísla sochorů 

z testovaných snímků a rovněž nedošlo k uspokojivému exportu do formátu txt.   
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5. OVĚŘENÍ A OPTIMALIZACE FUNKČNOSTI SYSTÉMU 

 

Navržený systém byl uveden do zkušebního provozu v červenci 2013 na dobu dvou 

měsíců. Během této doby byl systém pozorován a došlo k odstranění nedostatků, které se 

během provozu objevily. Byla změněna doba zastavení sochorů z původních 10 vteřin na 

nynějších 5 vteřin, což se ukázalo jako zcela dostatečné. Rovněž bylo řešeno časté rozostření 

objektivu vlivem vibrací, kde docházelo k uvolnění aretačního šroubku ostřícího kroužku 

objektivu, tento nedostatek byl vyřešen fixací stahovací plastovou páskou a úpravou konzole 

pro uchycení kamery z původního jednobodového uchycení tvaru L na dvoubodové tvaru U, 

tímto došlo k eliminaci přenášených vibrací z dopravníku do kamery. Původní osvětlovací 

halogen byl nahrazen jiným typem s bodovým vyzařováním, čímž bylo dosaženo lepší 

kvality osvětlení snímaných sochorů. Software, jenž ovládá funkce kamery, se ukázal jako 

stabilní a bezproblémový. 

Výše popsanými způsoby došlo k optimalizaci funkčnosti systému a uvedením do 

trvalého provozu po uplynutí plánované zkušební doby. Systém byl uveden do nepřetržitého 

provozu v září 2013 a od této doby nebyly zaznamenány žádné závady, pouze je prováděna 

běžná údržba. 
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6. ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navržení a ověření systému pro identifikaci 

sochorů pomocí průmyslové kamery. Systém byl instalován a ověřován na provozu válcovny 

jemných profilů podniku Třinecké Železárny a.s. Základním požadavkem provozu bylo 

vytvoření systému pro identifikaci sochorů a archivaci získaných dat za účelem eliminace 

nepřesné kontroly způsobující záměny sochorů a vznik fatálních výrobních vad se značnými 

finančními ztrátami. Tento požadavek se podařilo splnit pomocí navrženého systému 

složeného z průmyslové kamery Axis P1343, objektivu Computar TG10Z0513FCS a 

vývojového softwaru Axis Media Control SDK (verze 6.32).  

Systém byl realizován pomocí základních pracovních postupů obsahující výběr 

jednotlivých komponent, nastavení a instalace průmyslové kamery, úpravu řízení 

sochorového dopravníku, vytvoření programu pro ovládání kamery a ukládání snímků. 

Základní myšlenkou systému bylo vytvoření programu ovládajícího vybrané funkce 

kamery a spolupracujícího s programovatelným automatem řídící pohyb sochorů do výrobní 

linky tak, aby v definovaném místě došlo k zastavení sochoru a uložení snímku. 

 Navržený systém přinesl na provozu válcovny vylepšení kontrolních mechanizmů 

pomocí automatizovaného elektronického systému snímajícího ocelové sochory před 

vstupem do ohřívací pece a vizualizace snímků na monitoru počítače operátorského 

stanoviště. Vhodně byla rovněž vyřešena archivace získaných snímků pomocí nového 

softwaru Ražení sochorů, který byl vytvořen pro účely ovládání kamery a ukládání snímků v 

databázi pro zpětné dohledání informací.    

Navržený systém je plně funkční, podává a archivuje požadované informace a zástupci 

provozu byli s výsledky systému spokojeni bez výhrad. Od doby spuštění systému, nebyl na 

provoze zaznamenán jediný případ záměny sochorů, čímž dochází k zamezení výrobních vad 

během výroby válcovaného materiálu a taktéž k finančním úsporám v řešeném podniku. 

Dílčím cílem práce bylo testování optického rozpoznávání znaků z důvodu využití 

tohoto postupu pro zcela automatický systém identifikace sochorů a eliminaci případných 

záměn. Pro tyto účely byly použity komerční programy Abbyy fine reader verze 12 a Free 

image OCR, které umožňují převod textu z fotografie do čistě textového formátu. K testování 
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byla použita série 20 snímků v původních, černobílých i negativních barvách se zobrazenými 

číselnými znaky na čelech sochorů, přičemž každý snímek byl testován jednotlivě.  

Provedené testování nepřineslo očekávané výsledky. Výše uvedené programy nebyly 

schopny rozpoznat čísla vyražená na sochorech a ani export do textového formátu nebyl 

úspěšný. Metoda rozpoznávání znaků pomocí komerčních programů, která byla v předkládané 

práci použita, byla proto vyhodnocena jako nedostatečná. Pro dosažení relevantních výsledků 

by bylo vhodné použití specializovaného softwaru vyvinutého speciálně pro snímání ražení 

sochorů. 

Bakalářská práce je členěna do 7 základních kapitol, ve kterých je řešena teoretická 

část práce v kapitole 2. a praktická část v kapitolách 3., 4. a 5. V textu jsou zakomponovány 

rovněž informace v tabelární a obrazové podobě. 
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Seznam zkratek 

CCD Charge-Coupled Device ( zařízení s vázanými náboji) 

CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (doplňující se kov-oxid-polovodič) 

FTP Foiled Twisted Pair (stíněná kroucená dvojlinka) 

HDD Hard Disk Drive (pevný disk) 

IEC International Electrotechnical Commission (mezinárodní elektrotechnická komise) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (institut pro elektrotechnické a 

elektronické inženýrství) 

IP Internet Protocol (internet protokol) 

ISO International Organization for Standardization (mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

LAN Local Area Network (lokální počítačová síť) 

LCD Liquid Crystal Display (zobrazovací zařízení z tekutých krystalů) 

H.264 Komprimační standard 

M-JPEG Motion JPEG ( kompresní metoda vycházející ze statických snímků) 

MPEG Moving Picture Experts Group (skupina expertů pro pohyblivý obraz vyvíjející 

kompresní standardy) 

NVR Network Video Recorder (síťové záznamové zařízení) 

OCR Optical Character Recognition (optické rozpoznávání znaků) 

ONVIF Open Network Video Interface Forum (organizace pro standardizaci síťového 

videa) 

PLC Programmable Logic Controller (programovatelný logický automat) 

PSIA Physical Security Interoperability Aliance (organizace pro vzájemnou spolupráci v 

bezpečnostních systémech 

SIA Security Industry Authority (sdružení pro průmyslovou bezpečnost) 

STP Shielded Twisted Pair (více násobně stíněná kroucená dvojlinka) 

USB Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

UTP Unshielded Twisted Pair (nestíněná kroucená dvojlinka) 

Wi-Fi Wireless Fidelity (bezdrátová komunikace) 

 


