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Aktivní síťové prvky
nejen pro CCTV aplikace

COM – IP konvertory
telemetrie a POS systémy
ICS-2200T / ICS-2400T
•
•
•
•
•
•

COM Porty: 2 / 4x RS-232/422/485
Digitální vstup a výstup
WEB, SNMP, Telnet
Napájení: externí zdroj DC 12 - 48V
ESD ochrany
Provozní teplota: -40 až 75°C

Průmyslové konvertory s PoE
IGTP-802T / 802TS / 805AT
•
•
•
•
•
•

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000Base-T, PoE 802.3at
dle modelu SFP 1000Base-X nebo SC (multimode nebo singlemode)
Napájení 12~48V DC redundantní
Ochrany: ESD do 6KV DC, EFT do 6KV DC
Provozní teplota: -30 až 75°C
Celkový napájecí výkon: 30 W, IEEE 802.3af / 802.3at

Průmyslové konvertory s PoE
IGUP-1205AT / IGUP-2205AT
•
•
•
•

Ethernet porty: 2x SFP / 2x RJ-45 s PoE IEEE 802.3bt
Napájecí výkon <95W/PoE port (802.3bt), až 180W pro 2 portovou verzi
Napájení: externí zdroj DC 12 - 56V
Provozní teplota: -40 až 75°C

Pokročilé funkce PoE

PING alive check – ICMP detekce

Auto reboot

Scheduler - plánovač

LCD ovládání

Ultra PoE
• IEEE 802.3af = 15W
• IEEE 802.3at = 30W (PoE+)
• IEEE 802.3bt Type 3 = 60W (Ultra PoE) … dříve 802.3at+
• IEEE 802.3bt Type 4 = 95W (Ultra PoE)

Metro PoE přepínače
IGS-6325-24P4S / 24P4X
•
•
•
•

Ethernet porty: 24x RJ-45, 4x SFP, +(4x SFP+)
PoE 802.3at na všech portech celkově <440W
Fakticky všechny síťové funkce včetně L3
Průmyslové provedení, Fanless, Provozní teplota -40 až 75°C

Metro PoE přepínače
IGS-6325-16P4S
•
•
•
•

Ethernet porty: 16x RJ-45, 4x SFP
PoE 802.3at na všech portech celkově <320W
Fakticky všechny síťové funkce včetně L3
Průmyslové provedení, Fanless, Provozní teplota -40 až 75°C

Metro přepínače
IGS-6325-20S4C4X
• Ethernet porty: 24x SFP, 4x SFP+, 4x TP
• Fakticky všechny síťové funkce včetně L3
• Průmyslové provedení

CCTV infrastruktura
FGSW-2511P
•
•
•
•

24x RJ-45 10/100Base-TX, 1x RJ-45 / SFP 100/1000Base-X
PoE napájení na všech portech dle IEEE 802.3at <190W
podpora Extend módu PoE do 250m
fanless

MAN aplikace
ISW-1600T
•
•
•
•

16x 10/100Base-TX
Průmyslové provedení: DIN, IP30, -40 až 75°C
Napájení: 12-48V DC
Ochrany EFT+ESD

Průmyslové vlastnosti všech průmyslových prvků Planet:
•
•
•
•

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

EMC Elektronická kompatibilita (EMI):
•
ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
EMC požadavky na odolnost (EMS) :
•
ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky
•
ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
•
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
•
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
•
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
•
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
•
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
•
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
•
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

MAN aplikace
IFGS-1822TF
•
•
•
•

16x RJ-45 10/100Base-TX, 2x RJ-45 / SFP 100/1000Base-X
Průmyslové provedení: DIN, IP30, -40 až 75°C
Napájení: 12-48V DC nebo 24V AC
Ochrany EFT+ESD

MAN aplikace
IGS-510TF
•
•
•
•
•

4x RJ-45 + 1x SFP 100/1000Base-X
Průmyslové provedení: DIN, IP30, -40 až 75°C
Napájení: 9~48V, příkon ~4W
Malé rozměry: 104 x 70 x 30 mm
Instalace např. sloupu veřejného osvětlení

Průmyslový PoE switch
napájený DC 12~48V
IGS-10020HPT
•
•
•
•
•
•

Porty: Gigabit 8x RJ-45 + 2x SFP
Průmyslové provedení s homologací E24 – pro automobilový průmysl
Napájecí výkon: 60W pro DC 12V, 120W pro DC 24V, 240W pro DC 48V
PoE scheduler a ICMP ping detekce na portech
Běžné síťové funkce a protokoly včetně L3 statického rout.
ONVIF modul pro monitoring IP kamer

Fanless PoE switche pro CCTV
FSD/GSD-604HP – 6x 100/1000Base-T + 2x 1000Base-T
FGSD-1011HP – 8x 100Base-TX + 1x SFP/TP
FSD/GSD-1008HP – 8x 100/1000Base-T + 2x 1000Base-T
IFGS-1022HPT – 8x 1000Base-T + 2x SFP, průmyslová verze
FGSW-2511P – 24x 100Base-TX + 1x TP/SFP 1000Base-X
WGS-804HP – 4+4x PoE 1000Base-T
•
•
•
•

vždy bez ventilátorů
podpora Extend módu pro spojení do 250m při 10Mb/s
portové VLANy
v nabídce přes 20 modelů!!

Brány pro SMB / CCTV aplikace
VR-100
Porty: 3x RJ-45 Gbit LAN, 1x RJ-45 Gbit LAN/WAN, 1x RJ-45 Gbit WAN
• Dual core MIPS CPU s hardware akcelerací síťového provozu a AES šif.
• Firewall < 900Mb/s
Klíčové vlastnosti:
• SSL VPN a hybridní VPN (IPSec/ GRE/ PPTP/ L2TP), 60 tunelů < 60Mb/s
• Dual WAN Failover a vyrovnání zatížení
• SPI (Stateful Packet Inspection) firewall a filtrování obsahu
• dynamický routing RIP a OSPF
• blokování DoS a DDoS útoků, přesměrování portů
• IPv6, SNMP, PLANET DDNS a HTTPS
• zjednodušená správa zabezpečení
• statistika a zobrazení provozu

Brány pro SMB / CCTV aplikace
série VR-300
✓
✓
✓
✓
✓

funkční výbava analogická s VR-100
včetně PoE injektorů IEEE 802.3at <120W
PoE ovládací funkce (PING alive check, scheduler, priorita, měření)
SFP port
WiFi IEEE 802.11g/n/ac

průmyslová série IVR-100/300
✓ průmyslové provedení (napájení 12~56V DC, teploty -45~75°C)
✓ stejný sled verzí jako série VR-100/300
✓ verze s dual SIM-slot LTE
model
VR-100
VR-300
průmyslová verze

IVR-100

IVR-300

extra

VR-300P

VR-300F

VR-300W

IVR-300P

IVR-300F

IVR-300W

IVR-300WG

POE

SFP

WiFi+LTE

LTE+GPS

HA

-

+

+

+

+

+

AP controler

-

+

+

+

+

+

UTM brána
IDP, antispam, VPN, WiFi kontrolér
CS-950
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unified Threat Management System
4x 1000Base-T, podpora IPv4/IPv6
až 500 VPN tunelů IPSec, 200 tunelů PPTP / L2TP, až 50 tunelů SSL
anti-spam pro maily
Load-balancing, High Availability
Co-defenzivní systém v rámci IDS+IPS
AP-WiFi kontrolér pro až 50 jednotek
NAT, IP aliasing, VLAN assign
access control, content filter
P2P detekce a blokace
URL blocking, firewall
QoS bandwidth manager

Co-defenzivní systém
CS-950
• sdružuje funkci IDS+IPS a firewallu ve spolupráci s L2 přepínačem
• IPS- intrusion protection system- systém detekce a blokace narušení provozu
na základě abnormálního provozu nebo definice signatur
• při splnění podmínek některého z pravidel IDS zablokuje provoz firewallem
• ve spojení s podporovaným přepínačem pošle příkaz k blokaci fyzického portu, aktuálně
podporované Cisco 3560e/3750, H3C-S5100/7506R, Juniper ex2200,
+ switche Planet řady GS-4210 a GS-5220

Pasivní optické přepojování
série IFB-244
•
•
•
•
•
•

optické přepínače (porty LC/SC dle modelu)
vždy 2 porty páteřní semi-pasivní, 2 porty přístupové aktivní
podpora přenosu spojení 100 Gb / 40 Gb / 10 Gb / 1 Gb / 100 Mb/s
přepínací rychlost stavů < 8ms
Průmyslové provedení
Napájení: 9~48V DC duálně s 24V AC, příkon ~0,5W

40G & 100G
přepínače

100G
Layer 3 switch
XGS-6350-24X4C
•

4x QSFP28 100GBase-X / QSFP+ 40Gbase-X

•
•
•
•
•

24x SFP+ 10GBase-X (lze instalovat i 1Gbps moduly)
hardwarové přepínání IP paketů, routovací tabulka 128 záznamů
L3 IPv4 routovací protokoly RIPv1/v2, OSPFv2
Web management, SSL, SSH
možnost 2x AC napájení

40G
Layer 2+ stohovatelný switch
XGS-5240-24X2QR
•

2x QSFP+ 40Gbase-X

•

24x SFP+ 10GBase-X (lze instalovat i 1Gbps moduly)

•

Stohovatelný, 4 zařízení, přes 10G nebo 40G,
záložní kruhová topologie
IP Stack až 24 zřízení, jednotný management
statický IP routing mezi VLANy (wire speed)
IGMP, VLAN Q-in-Q
L2/L4 ACL, 802.1x, Radius a Tacas+
agregace spojů 802.3ad nebo Cisco ether-channel
Web management, SSL, SSH, SNMPv3

•
•
•
•
•
•

Stohování 4 jednotek
Kruhová topologie: master, standby master, 2x slave
Jednotné řízení, redundance funkčnosti.

propojení 40G na 4x 10G
Standardní funkčnost QSFP+ portů:
•
40G port může být přímo rozdělen na 4x 10G
•
propojení 40G do 4x 10G je standardní funkčnost napříč výrobci
•
porty nemusí být jen v přepínačích, totéž platí pro síťové karty
•
připojovaný switch může být jakýkoliv s 10G SFP+ portem
•
propojení lze provést metalickou nebo optickou cestou

Několik možností propojení:
a) do 5m, metalický (pasivní) rozbočovací kabel (DAC)
Planet CB-QSFP4X10G

CB-QSFP4X10G

b) do ~25m, optický (aktivní) rozbočovací kabel (AOC)
Má pevně připojený QSFP a SFP+ moduly. Délku musíte stanovit při objednání. Délky jsou
možné až do 100m ale obtížné na manipulaci.
c) do 150m a délku si určujete sami
XL-MQB-SR4 (MPO konektor) -- FOP-MPOmLC12PC-x-OM4 -- 4x XL-MTB-SR
Výhody: délku prodloužíte MPO-MPO kabelem nebo jednotlivé větvě LC-LC kabely; snadno
opravíte/nahradíte; standardní komponenty
(v kabelu bude využito jen 8 vláken, 4 LC konektory budou navíc)
Nevýhoda: musíte správně zapojit 8 optických konektorů ;-)

patch kabel MPO – 12x LC

Totéž i pro QSFP28 100G porty: má-li vložen QSFP+ modul stává se (automaticky nebo konfigurací) 40G portem se stejnými vlastnostmi.

40G & 100G
optické moduly - ceny
40G QSFP+
XL-MQB-SR4
XL-MQB-LR

40GBASE-SR, MM OM3/OM4, 8 vlákno, 100/150m, MPO
40GBASE-LR, SM, 2 vlákna, 20km, LC

100G QSFP28
XL-MQ28-SR4
XL-MQ28-CWDM4
XL-MQ28-LR4-10

100GBASE-SR4, MM OM3/OM4, 8 vlákno, 70/100m, MPO
100GBASE-CWDM4, SM, 2 vlákna, 2km, LC
100GBASE-LR4, SM, 2 vlákna, 10km, LC

100G
MPO = Multi-fiber Push On
•
•
•
•

standardizováno (IEC 61754-7, EIA/TIA-604-5)
MPO == MTP, technicky stejná věc. MTP® je obchodní značka US Conec
má možnost mnoha konfigurací, samo označení „MPO“ neříká ani kolik „pinů/vláken“ má v konektoru !
Jen díky nejčastější aplikaci ve spojitosti s QSFP 28 moduly půjde nejčastěji o 12 vláken! (využito 8)
jiné konfigurace pro formáty jiné než ty používané v modulech QSFP28 nebo za účelem distribuce mnoha
vláken v co nejmenším prostoru, typicky „trunk“, „fan-out“ pro 24,48,72,96 vláken v jednom MPO konektoru

Pro QSFP28 100GBASE zajímavé pouze tyto konfigurace:
•
12 vlákno, MM OM3, UPC broušení, barva modrá „aqua“ - pro 100GBASE-SR4 do 70m
•
12 vlákno, MM OM4, UPC broušení, barva fialová „violet“ (často violet+aqua) – pro 100GBASE-SR4 do 100m
•
12 vlákno, SM (G.652), APC broušení, barva kabelu žlutá + konektoru zelená - pro 100GBASE-PM4 do 2km
Pohlaví – řídí se vodícími piny. SR4 modul je „male“, tj. má vodící piny. Propojovací kabel je „female“ a má dírky.
Polarita – tj. jak jsou přehozena pořadí pinů v kabelu na patch kabelu, orientace konektoru určena tvarovým klíčem
Pro přímé propojení QSFP modulů: polarita B – propojení pinů je 1-12, 2-11, 3-10 …
Jiné polarity:
polarita A – propojení pinů je 1-1, 2-2, 3-3 …
polarita C - propojení pinů je 1-2, 2-1, 3-4, 4-3 …
! spojením 2 kabelů polarity B dostanu polaritu A.
! spojením 3 kabelů polarity B dostanu polaritu B.
! existují MPO u nichž lze změnit pozici klíče, tj. měnit si kabel mezi A a B polaritou + ! lze vyjímat vodící piny tj. měnit pohlaví kabelu

MPO 12 Female
MM OM3 /UPC

40G a 100G
kde najít správné kabely a moduly

Kde hledat propojovací optické kabely s MPO konektorem

Kde hledat 40G a 100G optické moduly
Hledej QSFP+ a QSFP28

ERPS
Ethernet Ring Protection Switching

ERPS
Ethernet Ring Protection Switching
• řešení pro rychlou redundanci a ochranu proti vzniku
smyčky
• standardizováno ITU-T G.8032/Y.1344
• garance přepnutí do 50ms (řada modelů do 20ms a 10ms)
• implementace pro fyzické spoje
• především průmyslové switche
Srovnej s RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol):
• nevýhoda je doba zotavení 2~10s
• jelikož místo rozpojení je určováno „cenou cesty“ nemusí
být zřejmé kde k němu dojde (hlavně když jsou nastaveny
všude stejně)

ERPS
Jak funguje
ETH-CCM

RPL

RPL neighbor
(soused)
Normální stav

ETH-CCM

ETH-CCM

RPL owner
(vlastník)

ETH-CCM

RPL node

Princip:
• mezi dvěma spojenými přepínači neustále probíhá komunikace kontrolující fyzické spojení pomocí
ETH-CCM Continuity Check Message (a to i přes blokovaný RPL)** až 300f/s
• pokud selže je to oznámeno vlastníkovi RPL a ten odblokuje RPL spoj
• vytvořené RPL je za normálního stavu blokované na straně vlastníka
• zkonfigurovat je třeba všechny switche v ringu – přinejmenším se musí „node“ říci že jsou členy
ringu
Limity:
• na rozdíl od RSTP „nemůžete“ zařadit non-ERPS switch – nefungovala by ETH-CC kontrola
• max. počet switchů pod jedním ID (v jednom ringu) limit nemá, doporučeno max.16 (pro <50ms)
• neumí překryvné cykly – nutné vytvářet vedlejší sub-rings které navazují na major-ring
• max. počet smyček je 239 (dáno formátem ERPS ID)
Zvláštnosti:
• VLAN který přiřazujete k ERPS říká pod kterým VLAN ID bude zasílat svoje komunikační zprávy a
mel by být vyhrazen jen na to
• LED dioda „Ring” – signalizuje ustavení RPL
• owner a neighbor pouze jeden v ringu, pojmenování portů east a west tj. definování směru
• dobu přepnutí si můžete nastavit, 50ms (a méně) je platné pro minimální časy

Fyzický spoj – jeden nebo skupina agregovaných

RPL node
RPL = Ring protection link, tj. spojení které odpojujeme a chrání před vznikem smyčky
**metoda kontroly spojení je součástí G.8013 a metody mohou být různé – použitý Continuity Check je proaktivní metoda s vysokou frekvencí, ve switchi najdete její parametry v MEP Configuration

ERPS
Konfigurační pomocník Planet
Zadáte:
• počet switchů které mají společné RPL (tj. počet switchů v ringu)
• pořadí switche v tomto ringu v kterém jste právě připojení
• musíte se připojit do každého switche a tento wizard zopakovat jen s tím že zvyšujete svoje číslo pořadí switche
• na každém switchi určíte který port se propojuje s kterým
• VLAN zadáte všude stejnou, slouží pro vnitřní signalizaci ERPS systému

MEP = Maintenance Entity Point … v drtivé většině případů totéž jako Ethernet port.

ERPS
Podporováno v Planet zařízeních
Aggregation/Access Layer 3
GS-6320-24UP2T2XV
GS-5220-48P4X, 48P4XR, 48PL4X, 48PL4XR
GS-5220-24T4XV,24T4XVR,24UP4XVR
GS-5220-24UP4X,24UPL4X,24UPL4XR
GS-5220-24P4X, 24PL4X
GS-5220-16T2XV, 16T2XVR
GS-5220-16UP2XV, 16UP2XVR
GS-5220-16UP4S2X,16UP4S2XR
GS-5220-8UP2T2X, 8P2T2X

DIN-Rail L2+/L3 Industrial PoE
IGS-5225-4UP1T2S
IGS-4215-4P4T
IGS-4215-4P4T2S
IGS-4215-8P2T2S
IGS-5225-4UP1T2S
IGS-5225-8P4S
IGS-5225-4P2S
IGS-5225-8P2T2S
IGS-5225-8P2S2X

Metro Layer 2+/4 10G Intelligent Switch
MGSW-28240F

Industrial Water Proof Ethernet Solution
IGS-5227-4MP2MT
IGS-5227-6T
IGS-5227-6MT
IGS-5227-6MT-X
IGS-5226-4P2T
IGS-604HPT-RJ
IGS-604HPT-M12

Industrial Layer 3
IGS-6325-20T4C4X, 20S4C4X
IGS-5225-20T4C2X
IGS-5225-8T2S2X
Industrial Layer 2+
IGSW-24040T(v3)
IGS-5225-16T4S
IGS-10020
IGS-12040
IGS-20160HPT
IGS-604HPT
Industrial PoE, 19“ L2+/L3 PoE
IGS-6325-24P4S, 24P4X
IGS-6325-20T4C4X, 20S4C4X
IGS-6325-16P4S
IGS-5225-24P4S

GS-6320-24UP2T2XV

Industrial Flat Ethernet Solution
WGS-5225-8T2SV
WGS-5225-8P2S
WGS-5225-8P2SV
Wireless AP Controller
WS-1232P
WS-2864PVR

červeně označené přepnou do 10ms při 3 jednotkách v ringu

IGS-5225-8P2T2S

IGS-5226-4P2T

Ethernet for Control Automation Technology

EtherCAT
Upozornění!

1.Tohle není LAN !
2.Nezapojujte k tomu žádné
routery,switche a AP!
3.EtherCAT rozvod musí být samostatný!

EtherCAT
Co to je z pohledu IŤáka?
•
•
•
•
•

kabeláž CAT5E, zcela identická s Ethernetem
nespojuje se do hvězdy ale spojujete do čehokoliv – nejčastěji do linie
na „začátku“ je počítač s úplně normální síťovou kartou – tzv. master
master je jediný kus materiálu kterým může být obyčejné PC (a to i hodně pomalé)
ostatní zařízení na propojení jsou „slave“ (ESC), vzdálenost mezi nimi na CAT5E je max. 100m

Co se stane když do toho omylem připojím switch apod.? Hardwarově nic nezničíte. Ale narušíte komunikační protokoly.

EtherCAT
Co to tedy je?
Jeden z nejčastějších průmyslových protokolů mezi tzv. Field Bus:
EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet PowerLink, Profinet, Modbus TCP/IP, SynqNet, CAN, SerCos
EtherCAT = Ethernet for Control Automation Technology, r. 2003 Beckhoff, Ethernet bus
• Ekonomický: Řídící stroje jsou počítače s běžnými síťovými kartami. Žádný speciální hardware.Kabeláž CAT5E.
• Rychlost: Běží v plně duplexním 100Mbps a dovoluje přenést 256 I/O signálu do 11μs, 1000 signálů do 30μs.
• Výborné synchronizační vlastnosti: Používá distribuovanou synchronizaci času což dovoluje u víceosých
strojů synchronizovat jejich činnost s méně než 1μs rozdílem (jitter).
• Flexibilní topologie: Zapojit jej můžete jakkoliv - linie, stromově, do hvězdy, do kruhu…
• Spolehlivost: vnitřně kruhový princip komunikace zajišťuje spolehlivost sítě
• Standard: pouze jediná verze protokolu, standardizována a je součástí řady field-bus norem (IEC/PAS
62407,IEC 61158, IEC 61800-7,ISO 15745)

Pořád to je fyzicky Ethernet ! Např. Wireshark běžící na masteru je platný diagnostický nástroj.

EtherCAT
Ethernet Slave Controllers
Hardwarově speciální jsou právě jen Slave zařízení
ESC = Ethernet Slave Controllers
• musí mít procesor který spolehlivě zachycuje jím procházející komunikaci
• procesory s vestavěným EtherCAT rozhraním
• na rozdíl od Ethernetu zde zpracovávají data „on-fly“ – tj. tou rychlostí jakou
přicházejí jsou okamžitě zpracovány aniž by se čekalo na přijetí celé zprávy
• typický cyklus obnovy dat v síti je do 30kHz
• max. 65535 slave zařízení k jednomu masteru

EtherCAT
Slave jednotky
IECS-1116-DI
• 16x vstup, do 50V, Dry/Wet
IECS-1116-DO
• 16x výstup, otevřený kolektor, do 50V, 0,7A
•

2x RJ45

•
•
•
•
•
•

DIN lišta, 135x87x32mm
IP40, -40~75oC
zářezový konektor
napájení 9~48V DC
optoizolace do 4kV
Microchip Technology LAN9252

EtherCAT
vydrží to Planetu?

chystá se řada 32x I/O zařízení

EtherCAT
Kde vemu Master?
Komerční aplikace - prakticky kdokoliv je v průmyslové automatizaci
Beckhoff , Omron, Mitsubishi, SMC, ABB, Hitachi, Hilscher, Acontis, Codesys, Mathworks (Matlab)…

Kde začnete
Beckhoff – TwinCAT 3.x – zdarma (7 dní cyklus ruční obnovy licence do nekonečna), Windows
https://www.beckhoff.com/english.asp?download/default.htm

Open source aplikace?
Simple Open Source EtherCAT Master & Slave Society
Etherlab
LinuxCNC (EtherCAT realtime HAL driver)

https://rt-labs.com
https://www.etherlab.org
http://linuxcnc.org/

Poznámka co znamená popis „normální síťová karta na masteru“ - TwinCAT real-time pouze pro Intel čipsety; Etherlab Intel i RealTek 8139C/8169/8168/8101

G. Fast

G.Fast
Gigabit po dvou drátech
Proč se zajímat? Co máme teď k dispozici pro řešení 100Mbps a více než 100m ?
pro vodiče telefonní kvality, dostupná zařízení :
• VDSL2 profil 30a, 30MHz, 100Mbps 100m – velmi dostupné, Planet
• 100Base-T1, BroadR-Reach, 100Mbps 150m - znáte z Dahua ePoE
• VDSL2 profil 35b, 35MHz, 300Mbps 100m – speciální DSLAM, jen operátoři
pro koaxiální sítě:
• IEEE 1901 - 100Mbps, 100m - Xtendlan řada EOC62, Planet řada LRP, Xtendlan řada PB350
• 100Base-T1 / BroadR-Reach, 100Mbps 150m - Dahua ePoE/EOC LR1002
• VDSL2 profil 17a, 17MHz, 100Mbps 400m – Planet VC202
• VDSL2 profil 30a, 30MHz, 140Mbps 200m – Planet VC232G
• G.hn Wave2, 200MHz, 1000Mbps 300m – novinka, dostupná
• MoCA 2.0, >1GHz, 400Mbps a 800Mbps – novinka, nejistá dostupnost
• DOCSIS 3.0 – pro klienta ~500Mbps, DOCSIS 3.1 pro klienta ~1000Mbps?
G.Fast
• G.Fast Gen1: 106MHz, >700Mbps
• G.Fast Gen2: 212MHz, >1000Mbps
Pozn. DOCSIS 3.0 frekvence: up 5~85MHz, down 108~1002MHz; MoCA 2.0 nejčastěji 1125~1675MHz; G.hn 2~200MHz

G.Fast
Gigabit po dvou drátech

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standardizováno ITU-T G.9700/9701
až 1Gb/s pro krátká vedení, 500Mbps na 100m, max. vzdálenost spojení do
400m
zachovává telefonní pásmo
koexistuje s ADSL2/VDSL2
velká flexibilita nastavení kmitočtové masky (PSD), uživatelsky nastavitelná
pracuje s malým vysílacím výkonem do 4dBm ! (tj. o 10dB méně než VDSL)
GEN1: 2~106MHz
GEN2: 2~212MHz
DMT (OFDM) modulace (stejné jako VDSL)
využívá časového duplexu (TDD) (vs. VDSL, frekvenční duplex, FDD)
je časově synchronizováno mezi páry (vedoucí k různým různým klientům)
používá Vectoring a INP, ale současně i FEC
Flexibilní uživatelské nastavení download:upload v rozpětí 90:10 ~ 30:70
FTTdp (Fiber to the distribution point – situace kdy nejsme dále než 200m)

Přenosová kapacita (agregovaná) v závislosti od vzdálenosti
GEN1 (do 106MHz), download, délka vedení (m)

Mbps

•
•

délka vedení (m)

G.Fast
Gigabit po dvou drátech
Aplikace pro rozvody telefonní kvality:
• až do 250m propustnost > 200Mbps
• až 1Gb/s pro krátká vedení do 100m
• max. vzdálenost spojení ~400m

–
–

•

Gen1 200m RG59 >800Mbps
Gen2 200m RG59 >1500 Mbps

Mbps

Aplikace pro koaxiální systémy:
• ve většině případů nevyžaduje žádné úpravy (např. baluny)
• na koaxiálním vedení 1500Mbps @200m (GEN2)
• Koaxiální kabeláž – neskonale kvalitnější než „voice-grade“ vodič - dosah v
kilometrech, přenosové rychlosti na 200m koaxu jako na 0m cat3

Přenosová kapacita (agregovaná) v závislosti od vzdálenosti
GEN2 (do 212MHz), download, test výrobce

Koexistence s DVB systémy – kmitočtová obálka (PSD) nastavitelné
uživatelsky a již v default je mimo jejich pásma
–

nejzajímavější pro DVB-S rozvody, jsou velmi často „do hvězdy“

Test pro koaxiální vedení, GEN2, RG6 kabel, download/upload:
200m
825/735 Mbps
400m
617/534 Mbps
600m
387/338 Mbps

délka vedení (m)

G.Fast
Gigabit po dvou drátech
•

proč není 1-portový konvertor nebo málo-portové řešení?
– trh FTTdp + technologie sama o sobě potřebuje „vyvažovat“ spektrální využití v připojených
vodičích, proto je nutné aby všechny vodiče v kabelu vedli do jednoho zařízení
–
–

•

GEN1 - 16portů tj. optimálně jeden kabelový svazek
GEN2 – 24portů se stohování na 96 portů

Více vodičové řešení poskytuje spojení pásem – „bonding“
–
–

atraktivní ve spojení s SFP moduly – přijímací zařízení defacto ethernet switch
Test bondingu 2 párů:
•
•

GEN1 - 1,6Gbps (990Mbps download a 650Mbps upload)
GEN2 – 3Gbps (2500Mbps download a 500Mbps upload)

(přeloženo: „spojím budovy v areálu po existujících párech telefonním vodičů rychlostí 1Gbps…“)

Potřebujete více informací o technologii? Stránky výrobce čipsetu: http://www.sckipio.com/resources/

G.Fast
Gigabit po dvou drátech
DPU GEN 1
• 16x G.Fast, včetně POTS rozbočovače, 2x RJ-21
• celková propustnost 800Mbps
• 2x 1G SFP
• Web/SNMP/Telnet management

DPU GEN 2
• 24x G.Fast, bez POTS rozbočovače
• celková propustnost 1400Mbps
1x 10G SFP+, 1x 2,5/1Gbps SFP
• stohování 4 jednotek
• Web/SNMP/Telnet management

GEN1 SFP modul
• G.Fast – RJ45
• SFP 1Gbps
• do „jakéhokoliv“ routeru a switche

GEN1 CPE
• G.Fast – RJ11 a F konektor
• 1000Base-T
• bridge (není to router)
Vzorek, jinak MoQ 100ks

GEN2 CPE
• G.Fast – RJ11 a F konektor
• 1000Base-T
• bridge (není to router)
Vzorek, jinak MoQ 500ks

IPTV
pro hotely

IPTV
Motivace
Proč?
- vynechané rozvody SAT/CATV, všechno LAN a WiFi
- limitované internetové připojení
- cizojazyčné programy, vlastní programové kanály integrální součástí, informační systém zařízení
Čím se to liší od nabídky IPTV poskytovatelů:
- zdarma !! … no dobře, bez měsíčních poplatků …
- žádné přenosové pásmo do internetu
- neomezená historie filmotéky (resp. do kapacity vašich úložišť)

Komu ?
- ubytovací zařízení, úplně malá i velmi rozsáhlá
- ISP na malých obcích

IPTV
Schéma zapojení
koaxiální přívod od
pozemního příjmu

IPTV server

koaxiální přívody od
satelitního příjmu
1Gbps, CAT5E
DVB-T/T2

100Mbps, CAT5E
HDMI kabel

DVB-S/S2

STB na pokojích

STB = Set-Top-Box

STB na pokojích

IPTV
Technické předpoklady
Jak je to možné?
- TCP protokol tj. není problémem i pro WiFi (na rozdíl od UDP)
- zátěž na běžícím kanále 2~17Mbps
- nízká cena přehrávacích zařízení (a to i těch která umí 4K)
- kompletně open source, tj. žádné licenční náklady - základní SW komponenty TVheadend a Kodi
Technické předpoklady
- síť zvládne počet klientů x 7Mbps v TCP
- jakékoliv přenosové médium (LAN, WiFi, EoC, xDSL, PLC…)
- instalovaný DVB příjem (DVB-T/T2, DVB-S/S2), tj. anténa/satelit
- IPTV server: průměrné PC, minimální paměťové nároky, úložiště kolik dáte, potřebný počet a typ DVB
přijímacích karet
- přehrávače: Set-Top-Box (Android) nebo PC nebo smart phone
- TV/monitor

IPTV
Jak vypadá rozhraní STB
Informace o kanále

Časové info zmizí po
výběru

posuvník pro volbu
času kde chcete pořad
sledovat

lišta mizí po výběru
nebo 5-ti sekundách

volba titulků

Přehrávání aktuálního live pořadu se od přehrávání záznamu pro uživatele liší jen tím že v záznamu se může posouvat, jinak je rozhraní zcela stejné.

IPTV
Jak vypadá rozhraní STB
Výběr pořadu v časové ose (EPG)

Spuštění záznamu na
jedno stisknutí

právě běžící pořad se
spustí v aktuálním čase
ale lze jej spustit i jako
záznam

Výběr pořadu v seznamu kanálů

červená tečka znamená
že pořad je nahráván (a
je možné jej spustit od
začátku)

IPTV
volba TV pro hotel
Technické předpoklady pro hotely:
- potřebujeme docílit jednotného dálkového ovladače pro STB a TV
=> STB a TV musí podporovat HDMI-CEC
=> ovladač od TV schovejte
TV – mají-li vestavěný DVB tuner (který k ničemu nepotřebujeme) tak prakticky vždy mají i podporu CEC (PC monitory ji
nemají)
Různé názvy CEC: Samsung Anynet+, LG Simplink, Sony BRAVIA Link/Sync, Philips EasyLink, Panasonic VIERA
Link/HDAVI Control/EZ-Sync…
-

TV musí zapínat obrazovku až na povel z STB
=> TV musí mít možnost nastavení co má dělat při přivedení napájení tj. něco jako „Power ON Option“…
(pokoje spouštěné kartou, výpadky napájení - nechceme aby po náběhu napětí zapnuli obrazovku bez povelu z dálkového
ovladače)

Co potřeba není ale nevadí: Smart TV - dražší, déle startují, o něco více funkcí je třeba vypnout, ale mají jiné funkce
zaměřené na delší životnost obrazovky

CEC = https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control

IPTV
volba TV
Alternativy ovládání TV
Proč by mě to mělo zajímat?
Hotel již má TV pořízeny a CEC neznají; Každý kus TV v hotelu jiný; Chci použít levnější a menší PC monitory; Mají CEC ale
dlouho startují
- naučit tlačítka ovladače signály jak pro ovládání TV tak STB – na některých ovladačích lze, může být matoucí (více
vypínacích tlačítek..)
- naučit STB na dálkový ovladač TV – lze, negativem je komplikovanost TV ovladače proti ovladači pro STB
- provázání s ovládáním napájení – může být atraktivní jako celková koncepce řízení spotřeby v budově, buď přímo ovládané
230V zásuvky a nebo PoE (pro TV s příkonem do cca. 60W), nezapomeňte ale že TV taky chvíli startuje…
- programovým odpojením HDMI výstupu – lze (velmi rychlé, ne na všech STB), některé TV však hlásí „TV bude přepnuto do
úsporného režimu“ a některá místo do černé obrazovky jdou do modré (a nelze je nastavit) + nutno zajistit stav TV během při
výpadku napětí
- používat k vypnutí aktivaci šetřiče obrazovky Kodi („Black screen“) – lze, ale ne vždy, některé TV rušivě svítí i tak a nemají
spořivé režimy vypnutí obrazovky + stav během rebootu
- vypínání po LAN - TV musí mít LAN zásuvku (uplatňuje se u LG r.v. 2012~2015 které nemá implementován CEC příkaz
Standby…)
- HW provázání na signál z ovladače – obvod který ovládá napájení TV dle povelu z ovladače STB

Důležité pro váš projekt:
=> otestovat použité TV na základní podporu CEC, pokud není tak některou z alternativ

IPTV
volba STB
Android
- podpora akcelerovaného přehrávání HD nebo UHD = nejtěžší věc, náročné na testování
- HDMI-CEC = HW by měli podporovat všechny moderní Android HW, realita však jiná…
- rozměr STB
- umístění IR snímače = STB schovaná za TV má dostatečný signál od IR ovladače
- TF slot, bootovatelný = ne úplně triviální věc, výhodné pro snadnou údržbu, v podstatě skryté v zařízení
- napájení = můžete chtít napájet přes PoE (stačí 802.3af), výhodou samozřejmě totální centrální kontrola
(a není třeba dělat zásuvku), příkon STB obvykle do 10W (ne zas tak málo pro napájení přes USB z TV)
- LAN stačí 100Base-TX
- výkonnostní parametry CPU/RAM/ROM, existence WiFi
Software
- platforma/distribuce s podporou Kodi
- nutná významná úprava Kodi pro hotelové užití (zakázat vše složité, matoucí a nepoužité, vlastní skin,
nežádoucí kontextová menu, grafické požadavky hotelu … bez rekompilace nelze)
 nechte si poradit a vemte od nás hotové, resp. si řekněte co to má umět
 dostanete standardní Android ale s dosti jiným než standardním SW

splitter
PoE 802.3af
výstup 5V
a správný konektor

IPTV
co od nás dostanete
Co dostanete:
- IPTV server který jste schopni po stránce TV programů samostatně spravovat přes web rozhraní a to s aplikací
kterou mnozí znáte, Tvheadend
- IPTV STB se softwareme který znáte, Kodi, ve formě vhodné pro hotel (nebo co vás napadne…)
- vzdálenou instalační pomoc na serveru a STB
Jiné motivační vlastnosti pro provoz IPTV:
- Vlastní pořady, získávané mimo DVB – hotelový kanál (typicky automaticky syntetizovaný dle hotelového IS),
jakékoliv jiné pořady (externí feed španělské ligy?)
- kompletní EPG který je jinak nedostupný zvláště pro SAT - tj. to co jste dříve dávali dohromady pro sebe na
Dreamboxu poskytnete do hotelové sítě
- integrace s hotelovým informačním systémem - prostor pro vaše další služby zákazníkovi, Kodi i TVheadend
jsou ovladatelné/automatizované přes HTTP nebo SSH, dostatek dokumentace na síti, konferenční zdroje,
zdrojový kód

IPTV
poznámky ke kapacitním možnostem
Kapacita DVB kanálů
- DVB-T/T2
jedna PCIe karta pro 4x MUX,
- DVB-S/S2
nově 8-mi transpondérové karty PCIe, tj. do jednoho 6-ti slot mainboardu až 48 transpondérů (cca
>280 kanálů) + možnost dalších USB* DVB přijímačů
Zátěž CPU/RAM serveru vzhledem k počtu STB:
- systému s aplikací Tvheadend stačí do cca. 0,4GB RAM, výkonově stačí dual-core 2GHz
- každý připojený klient cca. 300kB RAM, tj. omezeni jste celkovou kapacitou LAN rozhraní serveru (1Gbps ~ 150,
10Gbps ~1500)
Diskový prostor pro záznam: 4TB disk, v průměru 10Mbps/kanál, 10 kanálů = 93 hodin záznamu
Síť:
- cokoliv co přenáší TCP/IP v dostatečné kapacitě, je téměř jedno s jakou latencí nebo jakou má síť jitter
(zapomeňte na potřebu multicastu, IGMP, DVMRP, PIM apod.)
*USB přijímače doporučuji používat jen jako pomocné nebo ne-kritické zdroje signálu – důvodem ne úplně dobrá spolehlivost USB řadičů napříč různými výrobci

IPTV
nahrávací možnosti TVheadendu
-

propracovaný pravidlový systém pro nahrávání, Auto-Records
oblíbené nahrávání dle EPG obsahu, nahrává jen to co se shoduje s pravidly
systém se automaticky stará o přepisování starých záznamů, tj. nevyžaduje žádný zásah, pravidla se nastaví
jen jednou
pro hotel typicky nahráváme celý kanál (bez rozlišení typu pořadu), rozdělen je časově dle EPG takže lze
snadno otevřít program v grafické časové ose EPG (spolu s volbou „Přepnout“ vs. „Od začátku“ je-li to aktuálně
běžící pořad)*
programy lze navíc i snadno exportovat (uloženy v TS formátu) tj. například vyrábět si vlastní filmotéku z pořadů
které na serveru byly někdy nahrány, případně je i rekódovat do úspornějších formátů atd.

*jde o naši úpravu Tvheadendu a Kodi, nenaleznete v open source verzi (stav 5/2019)

IPTV
SW vlastnosti STB pro hotelové užití
Zapnutí:
- doba „zapnutí“ je dána jenom rychlostí toho jak rychle se TV vzpamatuje ze stavu Standby, což jsou sekundy!
- STB ve skutečnosti přehrávají stále, hotelový host pouze určuje zda je TV zapnuté nebo ne
- pro účely „obecní“ WiFi sítě se toto chování může nastavit jinak – např. STB samotné běží stále ale jen se mu udělí přehrávací
pokyn pro spojení tj. jen o něco delší start ale stále výrazně kratší než boot
Přepínání programů:
- doba přepnutí je do 1s, lze ji i zkrátit, ovlivňuje toto především velikost bufferu v Kodi přehrávači a rychlost sítě – v běžné LAN
rozhodně neomezuje komfort „kanálového surfování“
- Kodi má několik velmi komfortních způsobů přepínání programových kanálů - číselný, šipky, kanálový seznam, časová osa,
vyhledání dle názvu/příznaku/doby…

Time-shift:
- je-li program nahráván host se v něm může posouvat šipkami na dálkovém ovladači, úplně stejné chování má i pro programy
jež byly nahrávány dříve*
EPG
- pokud existuje zdroj dat jsou tyto zobrazeny jako informační součást TV programu v komfortní grafice Kodi

* = pro úplnost: TVheadend má i funkci pro okamžitý Time-shift (tj. i pro programy jež nejsou nahrávané) - vyžaduje mnoho RAM na serveru a pro hotelovou aplikaci se prozatím jevil jako nepotřebný.

IPTV
Co dovoluje užití Kodi
Kodi má obrovské množství funkcí – pár nápadů k jejich využití:
• ovládání hlasitosti, dle denní doby, krocení příliš hlučných TV po určité hodině…
• monitoring TV zda je zapnutý/vypnutý
• spouštění programů pro určitá místa v hotelu dle plánu nebo dle nějaké akce (například
navigace hostů)
• nápovědní systém pro služby hotelu
• reklamní systém sám o sobě

Kodi – aplikace plnohodnotná i pro Android telefony:
• pro každého, je zdarma, plnohodnotný klient (addon) pro tvheadend
• tj. pro nápady co se s tím dá všechno vyvádět si jej nainstalujte…

IPTV
Jak vypadá rozhraní STB
Informace o kanále

Časové info zmizí po
výběru

posuvník pro volbu
času kde chcete pořad
sledovat

lišta mizí po výběru
nebo 5-ti sekundách

volba titulků

Přehrávání aktuálního live pořadu se od přehrávání záznamu pro uživatele liší jen tím že v záznamu se může posouvat, jinak je rozhraní zcela stejné.

IPTV
Jak vypadá rozhraní STB
Výběr pořadu v časové ose (EPG)

Spuštění záznamu na
jedno stisknutí

právě běžící pořad se
spustí v aktuálním čase
ale lze jej spustit i jako
záznam

Výběr pořadu v seznamu kanálů

červená tečka znamená
že pořad je nahráván (a
je možné jej spustit od
začátku)

Jazykové verze GUI jsou možné a lze je přepínat za běhu! Každý STB může běžet s jiným jazykem a lze to vzdáleně měnit. Nikoliv však popisy k programům ;-)
Screenshoty z instalace mezinárodního hotelu – tj. preferovaný jazyk angličtina.

IPTV
Jak vypadá rozhraní STB
Jiný výběr pořadu v časové ose – včetně prohledání záznamů

nalezení podobného
pořadu, spusť od
začátku, jdi
začítek/konec EPG, jdi
na datum, jdi na
aktuální čas

…většina hotelových hostů sem sice nikdy nenahlédne ale mají to k dispozici … o pověstný klik dále..

Jiný výběr pořadu v seznamu kanálů

IPTV
Jak vypadá rozhraní STB
a když víte co hledáte je tady i možnost Search

… tohle už pro ty hosty kteří k vám jezdí opakovaně…

… která prohledá nahrané pořady dle kritérií a něco nabídne…

IPTV
Jak vypadá rozhraní TVheadendu
Konfigurace programových kanálů

Přidáme programový kanál? Jaké mu dáme číslo? Budeme na něm nahrávat a ukazovat EPG do minulosti? Které EPG použijeme?

IPTV
Jak vypadá rozhraní TVheadendu
Monitoring stavu DVB

Efektivně zjistíte stav kvality příjmu … nezlobí nějaké LNB?

Stav běhu STB, stav nahrávání a přehrávání záznamů

Běží všechny STB? Co se nahrává? Kde jsou nějaké chyby?

IPTV
Jak vypadá rozhraní TVheadendu
Stav EPG informací a nahrávky

Fungují updaty EPG? Mám tam správné programy? Nahrávají se proběhlé pořady?

Přehled o nahrávkách

Udržet si přehled jak nastavit nahrávací pravidla… a jak najít proč se něco nenahrálo…

Embedded systémy

Průmyslové miniPC
MiniPC EBF-224-V1605B
•
•
•
•
•
•
•
•

AMD Ryzen V1605B, 4core, 2 - 3,6GHz, TDP 15W, litografie 14nm
DDR4 2x So-Dimm až 32GB, 2x M.2 (LTE/WiFi) + M.2 (SSD)
GPU AMD Radeon VEGA 8 – 4096x2160, 4K@60Hz
Duální HDMI+DP, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0,
USB Type-C, RS-232, 2x LAN
Robustní kovové provedení, fanless
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Montáž VESA, malé rozměry
Pracovní teplota -20°C ~ 60°C

Průmyslové miniPC
MiniPC EBF-224-V1605B

Průmyslové miniPC
MiniPC EBF-224-V1605B
Konfigurovatelné TDP:

Průmyslové miniPC
MiniPC – router EBF-223-J1900-6L
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Celeron J1900, 4core, 2 - 2,4GHz, TDP 10W, litografie 22nm
DDR3L So-Dimm až 8GB, 1x miniPCI-E (LTE/WiFi) + mSATA
6x LAN 1Gbps, VGA, RS-232, 4x USB 2.0
Robustní kovové provedení, fanless
Podpora Win10, Win10 IoT, Linux
Podpora PfSense, OpnSense
Montáž VESA, malé rozměry
Pracovní teplota -20°C ~ 60°C
Napájení 9 - 24V
EBF-223-J1900-6L: od 4 950,-

Průmyslové miniPC
MiniPC – router EBF-223-J1900-6L
Přenosové rychlosti

Přenosová rychlost
měřená sw Iperf

1000
877

900
765

Rychlost (Mb/s)

800
700

610

600
500
390

400
300
200

187
111

145

155

160

163

100
0
8

24

32

64

Velikost TCP okna (TCP window size) (kB)
NAT

NAT + VPN PPTP (128bit šifrování)

128

Průmyslové miniPC
MiniPC EBF-211-IMX6-C5G8
•
•
•
•

NXP i.MX6 Dual Lite 1.0Ghz, 2/4core, 1GHz
DDR3 1/2GB, 8-32GB eMMC, 1x SATA, microSD, 1x miniPCI-E
LAN + WiFi + Bluetooth
HDMI+VGA, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0,
4x RS-232 + 1x RS-485, 8x GPIO
• Robustní kovové provedení, fanless
• Pracovní teplota -20°C ~ 70°C
• Podpora Yocto Embedded Linux, Ubuntu Linux, Android

Průmyslové PanelPC
Dotykové panelPC s PCAP
•
•
•
•
•
•
•
•

10" / 15" PCAP dotykové panelPC
Intel Celeron J1900 4x 1.84GHz, TDP 10W, 4 GB DDR3L, 32 / 64GB mSATA SSD
2x RS-232 (RS-485), 4x USB 2.0 (USB 3.0), audio, HDMI+VGA, LAN
Robustní kovové/hliníkové provedení, fanless
Podpora Win7/8/10, Win10 IoT, Linux
Pracovní teplota -20°C ~ 50°C,
IP54/IP65 přední panel
Napájení DC 9 - 25V

Win10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Nová verze Win10 Iot Enterprise, založená na buildu 1809 (konec r. 2018)
LTSC = Long Term Servicing Channel
Novinky: Nové bezpečnostní prvky, Windows Subsystem for Linux, Net Framework 4.7
Funkce Win10 IoT Enterprise:
• Embedded systém plně kompatibilní s Win10 Pro x32/x64
• Integrované uzamykací funkce
• Správa Windows Update
• Modifikace operačního systému na míru
Win10-IoT-Ent-19-Entry
Win10-IoT-Ent-19-Value
• Skrytí boot screenu
Win10-IoT-Ent-19-HighEnd
• AppLocker

Optické sítě
Měření OTDR

Optické sítě - OTDR
OTDR = Optical Time Domain Reflectometry
Část vyslaného impulzu se vždy odrazí
Měříme tento odraz -> OTDR je reflektometr
Lze určit délku, útlum, místo a typ poruchy vlákna
Musíme brát v potaz mrtvou zónu

Zařízení OTDR rozdělujeme dle:
• podpory SM/MM a různých vlnových délek
• vysílacího výkonu (dB)
• dle šířky pulsu (ns)

Měření OTDR – protokol měření

Měření OTDR - Tvar poruch na křivce
zpětného rozptylu
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Odraz od vstupního čela vlákna. Důsledek rozhraní
vzduch-sklo
Konstantní hodnota útlumu vlákna
Bodová porucha (svár, bodový tlak, defekt struktury
vlákna atd.)
Fresnelův odraz na konektoru nebo defektu vlákna
Zdánlivé zesílení. Úsek s větším průměrem módového
pole
Mnohonásobný odraz vlivem nesprávné volby délkového
rozsahu. Světlo proběhne vláknem odrazí se na druhé
straně od rozhraní a putuje několikrát ve vlákně, než
útlum daný puls úplně neutlumí.
Zvlnění křivky ﬂuktuacemi vlnovodné struktury,
polarizační efekty nebo přístrojem
Změna podélného útlumu, průměru vidového pole,
podélné vlivy na vlákno
Odraz od konce vlákna

Optické sítě - OTDR
OTDRHD-22T
OTDR, Power meter, zdroj světla, VFL
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamický rozsah: 22 dB pro 1310 nm a 20 dB pro 1550 nm
Přesnost měření útlumu: +/-0,05dB/dB
Volitelná šířka pulzu: 5ns - 20 µs (dosah do 60km)
Rozhraní USB, protokolování (paměť na 200 měření)
VFL do 15km
Vlnové délky Power Meteru: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Citlivost Power Meteru: -70dBm ~ +10dBm
Vlnové délky zdroje světla: 1310/1550nm

Nové funkce v 2-drátovém
systému videovrátných

2-drátový systém
Základní schéma více-účastnického systému

Max 24 monitorů
v systému

2-drátový systém – maximum účastníků
Zapojení audio systému
bez monitorů

Max 128 sluchátek
v systému

2-drátový systém – maximum účastníků
Zesilovač DPA-D2-BDU

Zesiluje videosignál a zvyšuje stabilitu
systému
Izolace pomocí optických členů

Rozbočovač DPA-D2-DBC4R

Rozbočovač videosignálu 1:4
Umožňuje i zesílení signálu

2-drátový systém – maximum účastníků
Zesílení s BDU
zesilovačem a DBC4R
rozbočovačem
Více jak
24 monitorů
v systému

2-drátový systém – konverze na IP
Modul DPA-D2-IPGv3
Konvertor na TCP/IP
• Může propojit vzdálené budovy po IP
• Až 200 IPG v rámci jednoho systému -> tisíce monitorů
• Konfigurace na PC přes LAN, základní funkce lze
konfigurovat i bez PC

Sdílená paměť na obrázky nebo videa pro všechny monitory
v systému
Přesměrování video-hovoru na SIP aplikaci ve vašem
telefonu, 1 IPG pro všechny monitory v systému

2-drátový systém – konverze na IP
Software pro správu DX builder
•
•
•
•

Konfigurace všech IPG
Kontrola stavu všech DS a
monitorů
Editace jmenného listu
Export/import konfigurace

zdarma

2-drátový systém – konverze na IP
DX builder – editace jmenného listu
Update jmenného listu do dveřní stanice DPC-D218ID-S:

→

→

2-drátový systém – konverze na IP
Schéma pro činžovní
dům
Rozdělení D2
systému do více
segmentů
propojených LAN

Až 4700 monitorů

2-drátový systém – konverze na IP
Schéma pro rodinné
domy
Rozdělení D2
systému do více
segmentů
propojených LAN

Až 4700 monitorů
(199 domů)

2-drátový systém – konverze na IP
Recepční IP monitor DPM-D246-IP
•
•
•
•
•

Monitor pro recepci či ostrahu
Připojení pouze na TCP/IP síť
4“ dotykový displej
Handset
Záznam hovorů na microSD kartu

2-drátový systém – nové funkce
Detekce duplicitní adresy
→ Zobrazení vykřičníku ! vedle adresy

2-drátový systém – nové funkce
Automatické zpětné volání
- Dlouze stiskněte tlačítko zámku, když se nalézáte v menu monitoru

DPC-D250

DPC-D268

DPC-D221

→ Detekce spárovaného tlačítka na DS
→ Test přesměrování na smartphone app

2-drátový systém – nové funkce
Vzdálená správa dveř. stanice přes monitor
- Kód 2500 v pokročilém menu →

→ Heslo xxx

= Nastavení parametrů dveřní stanice
= Zobrazení aktuálního nastavení
= Manuální správa RFID čipů
= Manuální nastavení přístupového hesla

Podporované DS: DPC-D268, D221, D211S
Podporované monitory: DPM-D44S, D248, D274TMD, D275TMD

2-drátový systém – nové funkce
Vzdálená správa RFID čipů přes monitor

2-drátový systém – nové funkce
Jak zálohovat RFID čipy do PC?
DPA-ID-READ1

DPA-ID-WRITE1

USB RFID čtečka 125KHz

USB RFID čtečka a zapisovačka 125KHz

DPA-ID-READ2

DPA-ID-WRITE2

USB RFID čtečka 13,56MHz

USB RFID čtečka a zapisovačka 13,56Mhz

Nová generace IP
systému
videovrátných

IP systém videovrátných
Vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•

Plná komunikace po TPC/IP protokolu
Až stovky monitorů v jednom systému
Webová administrace
Připojení IP kamer Dahua do systému
Dohledový software pro Windows a mobilní OS
Monitory a většina DS napájeny pasivním
nebo aktivním PoE
SIP podpora (audio i video)

IP 2D videovrátné – rodinný dům
Základní schéma

•

•
•
•
VTH1550CHW-2

VTO2000A-2

VTNC3000A pouze konvertor
na IP – není nutný
Napájení přes VTNS3000A
nebo přes 1 monitor
Max 5 zařízení v systému
Max 100m mezi prvky
VTO2000A-2
VTH1550CHW-2
VTNC3000A

IP videovrátné
IP/2D dveřní stanice VTO2202F(-P)

Náhrada
za VTO200A-2
(a VTO2000A)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Univerzální IP po CAT5e i IP po 2-lince
2Mpix kamera, široký 160° úhel záběru
Kvalitní noční vidění, zvukové indikátory
Tamper alarm, hlasová zpráva
Kryt z hliníkové slitiny, IP55 & IK07
Zápustná i povrchová montáž
Česká webová správa, české audio
Mobilní aplikace, SmartPSS na PC
Lze integrovat do NVR
Napájení: 12V (svorkovnice) nebo PoE 802.3af (model -P)

IP videovrátné
2-drátový switch VTNS1006A-2
•
•
•
•

6 monitorů na switch
Lze kaskádovat až 30
switchů
Max 30m mezi switchi
Max 100m mezi
monitorem a switchem

Indikátory
Status porty pro VTH

Port pro další switch
pro předchozí switch
Síťový port

On / Off
Napájení 24V DC

VTH Port 1~6

IP 2D videovrátné – bytový dům
2-drátový monitor VTH5222CH-S1
Dotyková tlačítka

7” TFT 800x480
Kapacitní dotykový displej
Data+Napájení

IN1
IN2
IN3
GND
IN4
IN5
IN6
GND
485A
485B
NO
COM

Alarmové vstupy (+zvonk. tlačítko)

IP 2D videovrátné – bytový dům
Budova

20 +
Dv.stanic

2 vodičový
konvertor

1000
Monitorů

SmartPSS

IP
kamera

Monitor

Detektor

<2 vodiče>

VTO3

Dohledová místnost

<2 vodiče>

<Cat 5e>
Hlavní brána

VTO1

VTO2
Síťový switch

Elektrický
zámek

IP 2D videovrátné – vila

Detector

<Cat 5e>
VTH5222CH-S1

IPC

VTH5222CH-S1

VTO1

<2 vodiče>

VTO2

Electric Lock
Public net

APP

IP systém videovrátných
Dveřní stanice VTO6221E-P
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-účastnická dveřní stanice s klávesnicí a 4,3" displejem
Čtečka Mifare 13,56MHz RFID čipů (10tis)
Mechanická klávesnice s Braillovým písmem
Alarm in / out, RS-485, Wiegand
2Mpix kamera, kvalitní noční vidění
Tamper alarm, hlasová zpráva
Kryt z hliníkové slitiny, IP55 & IK08
Zápustná montáž
Lze integrovat do NVR, mobilní aplikace, SmartPSS / DSS na PC
Napájení: DC 12V / 2A, PoE 802.3af

IP systém videovrátných
Dveřní stanice VTO7541G, VTO9541D
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi-účastnická dveřní stanice s 7" / 10" dotyk. displejem
Rozpoznávání tváří, otisku prstu, Mifare RFID čipů (10tis)
Rozpoznání tváří do 0,5s z 0,3 – 2m, nelze obejít fotkou/videem
2Mpix kamera, kvalitní noční vidění
Tamper alarm, hlasová zpráva
Kryt z hliníkové slitiny a tvrzeného skla, IP66 & IK07
Zápustná montáž
Lze integrovat do NVR, mobilní aplikace, SmartPSS / DSS na PC
Napájení: DC 12V / 2A

IP systém videovrátných
• Všechny nové VTO a VTH již jsou pouze se SIP 2.0 firmware
• U vila stanic i se SIP fw stále podporována mobilní aplikace DMSS
• U velkých stanic již doporučen DSS Express + mob.aplikace DSS Mobile for VDP

Podpora VoIP (SIP)
1. Dveřní stanice jako SIP server
100% kompatibilní. Testován HW video telefon Planet ICF1800
nebo SIP aplikace Linphone.
2. DSS Express jako SIP server
U nových firmwaru otestováno bez problémů.
3. Vaše SIP ústředna a dveřní stanice jako SIP klient
Bezproblémové audio, podpora videa záleží na kompatibilitě s ústřednou.

IP systém videovrátných
Nahrazuje

VTO2000A-S1

Nahrazuje

VTO2000A

VTO4202F-X

Obsahuje: SIP fw
HW stejný jako VTO2000A

Modulární VTO
IP&2-drát
IP55&IK07

Nahrazuje

VTO2202F-P
2MP CMOS kamera
H:160°
IP55&IK07
IP&2-drát
Standard PoE

VTO2000A-X série

Kompaktní
2MP Camera
IP55&IK08
Standard PoE

VTO2000A-2

Kompaktní
2MP Camera
IP55&IK08
Standard PoE

VTO3221E-P

VTO6221E-P

Villa VTO

Bytová VTO

IP systém videovrátných
Nahrazuje

Nahrazuje

VTH1550CH-S2

VTH1550CH

Obsahuje: SIP fw
Dahua PoE

VTH1510CH

VTH2421FB/W
Dahua pasivní PoE, SIP
7" TFT dotyková obrazovka
1024x600
Bez paměti

Nahrazuje

VTH5441G
10" TFT dotyková obrazovka
1024 × 600
Zabudovaná 8GB SD karta
Standard PoE

Nahrazuje

VTH1660CH

VTH2421FB/W-P
Standard PoE VTH, SIP
7" TFT dotyková obrazovka
1024x600
Podporuje 8GB SD kartu

VTH1560B/BW

IP systém videovrátných
DSS Express
• Náhled & Přehrávání & Nastavení IP kamer a DVR/HCVR/NVR
• Architektura Server – Client, max 128 VDP, placená rozšiřitelnost na Plus verzi
• Podpora GPU akcelerace, ONVIF
Podpora IP videovrátných:
SIP 2.0, otevření zámku, vzdálený dohled,
poslání vzkazu na monitor, v režimu SIP
serveru logování hovorů
funkce recepce (lze vymezit čas)
SmartPSS s námi stále zůstává….

IP systém videovrátných
DSS Express – Video Intercom

IP systém videovrátných
DSS Express – Personnel management

IP systém videovrátných
DSS Express – Intercom log

Nová sekce Technické podpory

Nahrávací zařízení
s AI videoanalytikami

AI video dohled bude (konečně) hlavním směrem v roce 2020
AI Video Surveillance (Finally) Goes Mainstream In 2020

-

příští rok ve znamení Videoanalytik s AI
hlavní vlastností je rozpoznání osoby a vozidla od všeho ostatního
odstraní frustraci „jak prohlédnout tolik záznamů“
mainstreamem však nebudou náročnější analytiky jako je identifikace tváří, sledování objektů přes více kamer,
vyhledávání malých předmětů (zbraně, nože, batohy, deštníky) apod.
proč teď a proč ne v uplynulých 20-ti letech?
-

-

-

1.) Hardware – specializovaný na AI a CV – „LEVNĚ!“ - Intel Myriad (Movidius), Ambarella CV čipy, Huawei Hisilicon, Qualcom
2.) Deep Learning – metody strojového učení dovolující vylepšit heuristické metody používané uplynulé dekády

dopad na segment bezpečnostních kamer
- po skončení honby za nejlevnější kamerou a po skončení navyšování MPix chyběl technologický leader
- stává se jím AI jako univerzální technologie poskytující reálnou hodnotu koncovému uživateli a tím je automatizace
zpracování
- od teď dělíme zařízení na “s AI“ a „bez AI“
Výzva pro realizátory
- zajistit spolehlivost algoritmů v nasazeném prostředí (redukce falešných detekcí je obrovská ale nikdy ne úplná a je
závislá od prostředí): vyzkoušet, otestovat, nastavit a předvést bude velmi podstatné
- vyhodnotit jak dobrá je analytika pro dané prostředí a jak dobrá je i z hlediska integrace v softwaru
- určit jaký druh analytiky zákazník vlastně chce/potřebuje

Založeno na příspěvku v IPVM od John Honovich, “AI Video Surveillance (Finally) Goes Mainstream In 2020„ ze 3.9.2019 se kterým se ztotožňuji.

… budem používat AI nebo UI? to je jako jestli budem říkat computer nebo počítač?

AI XVR

AI XVR zařízení
řada Lite-AI
XVR7208A-4KL-I
XVR7216A-4KL-I
•
•
•

2x SATA
do 8Mpix HD-CVI; HDMI 4k
POS & IoT

XVR7104HE-4KL-I
XVR7108HE-4KL-I
XVR7116KE-4KL-I
•
•
•

8x video, 4x audio
16x video, 4x audio

4x video, 4x audio, HDMI 2k
8x video, 8x audio, HDMI 4k
16x video, 16x audio, HDMI 4k

1x SATA
do 8Mpix HD-CVI
POS & IoT

XVR5104H-I 4x video, 1x audio, HDMI HD
XVR5108H-I 8x video, 1x audio, HDMI HD
XVR5116H-I 16x video, 1x audio, HDMI 4k
•
•
•

1x SATA
do 6Mpix HD-CVI
POS & IoT (od 10/2019)

AI funkce:
• Perimetrická detekce (IVS) s AI pro 2 kamery
• SMD+ všechny kanály
• 2 kanály detekce tváře (od 10/2019)
• XVR7xx: 2 kanály rozpoznávání tváří (od 10/2019)
HW vlastnosti:
• HD-CVI 6~8Mpix; AHD/TVI do 5Mpix, CVBS
• možnost IP kamer do 8Mpix
• RS-485 pro PTZ
• HDMI a VGA (společný)

AI XVR zařízení
řada Lite-AI
Web 4.0 – nepotřebujete nadále plugin pro přístup z Firefox, Chrom a Safari

XVR Lite-AI
co jsme měli v ruce
XVR5108H-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 kanálů HD-CVI 6Mpix, AHD/TVI do 5Mpix, CVBS
ukládání na všech kanálech současně při 5M-N (1296x1944) @10fps; 1920x1080 @15fps; 960x1080@25fps
kanály 1. a 5. mají možnost ukládat 5M-N (1296x1944) @20fps; 1920x1080 @25fps ale redukuje se výkon ostatních
kanálů (na 7~15fps dle zvolené kombinace)
H.265+/H.264+
1x audio in RCA, pokud zdrojem zvuku HD-CVI tak každý kanál, 1x audio-out RCA
1x SATA do 10TB
2x USB 2.0
IP kamery až do 8Mpix (omezují užití SMD+ a IVS)
RS-485 pro PTZ
HDMI a VGA (společný), do 1920x1080
ONVIF dle 16.12 (tj. 12/2016), CGI

XVR Lite-AI
do čeho jsme se podívali…
XVR5108H-I
Dahua DH9931B - HD-CVI 4-in-1 přijímač/dekoder
HiSilicon Hi3521 V100 - encoder H.264/H.265
HiSilicon Hi3516C V500 – AI a Videoanalytická podpora

Hi3516C V500 Professional Smart IP Camera SoC
Hi3521
V100

USB
propojení

Hi3516C
V500
TOPS = Tera Operations Per Second
„vynález“ NVidia, dá se to použít leda pro srovnávání výkonů procesorů jednoho výrobce

Propojení mezi deskou enkodéru a deskou s analytikou je USB

XVR AI
A kde je ta inteligence?
XVR může mít v provozu jen jeden z analytických režimů:
•

IVS (Intelligent Video Surveillance)
perimetrická detekce s AI
• max. 2 kanály analogových HD vstupů
• každý kanál 10 pravidel
• pravidla jsou typu Tripwire (virtuální plot) a Intrusion
(vniknutí do oblasti)

•

SMD (Smart Motion Detection PLUS)
• všechny analogové HD kanály

Omezení na užití v kombinaci s IP kamerami:
•
SMD:
lze provozovat pouze bez připojených IP kamer
•
IVS + AI
lze provozovat s IP kamerami v systému ale nejde analytiku použít pro připojené IP
kamery (ani jednu).
•
IVS bez AI nelze provozovat s IP kamerami a to ani s jednou, nemůže být do systému
připojena.
Pozn. při přepnutí mezi režimy je vyžadován restart XVR

AI funkce IVS
příklad odfiltrování typu objektu procházející přes virtuální plot
Neaktivace pravidla které je jen pro vozidla

Aktivace pravidla které je pro chodce i vozidla

•
•

IVS režim zobrazuje události jako „Inteligent“ => obrovská redukce času na hledání relevantní situace
Výrazně usnadněné nastavení pravidel díky možnosti vidět jak pracují nastavená pravidla v konkrétní situaci a především
nejen v v živém náhledu ale při přehrávání!! (tj. vzdáleně a v noci..) a i v exportovaném záznamu formátu .DAV

Příklad: pravidlo COKOLIV je nastavené pro aktivaci Person & Vehicle, při překročení lidmi je aktivováno. Stejná dvojice pak
pokračuje k linii VOZIDLA kterou ale neaktivuje, protože je nastavená jen pro Vehicle.

Viz. XVR5108H-I-ukazka-filtrace-objektu-IVS-AI.dav

AI funkce SMD+
Co to je?
SMD+
-

-

= Smart Motion Detection Plus

schopnost rozpoznávat pohybující se objekty a rozlišit lidi a vozidla,
především však je
odlišit od falešných detekcí jako je pohyb
způsobený větrem, rozsvícením světel, hmyz, stíny, vítr, déšť,
sněžení…
od předchozího SMD se liší tím že přešli na HW podporu od
specializovaného AI čipu (od HiSilicon)
čip má podporu pro deep-learning, nárůst výkonu 10x

Scéna: vítr, déšť,
vozidla a chodci

Detekce pohybu

-

SMD+

SMD nepracuje na principu detekce tváře/SPZ. Pojmenování filtrů
navozuje jakoby to skutečně dokázalo pochopit scénu, ale je to jen
jedna z metod počítačového vidění k přidělení atributu k objektu a
odfiltrování podle jeho chování (pohyb, blízkost s jiným, zmizení)
detekce pohybu způsobené
větrem a deštěm => poplach

detekuje vozidlo které se
nehýbe => žádný poplach

snímky z testu – čti dále…

AI funkce SMD+
Jak dobře se v tom hledá?
SMD+

-

= Smart Motion Detection Plus

Inteligentní prohledávání záznamů dle typu
detekce
do přehrávání je přenášen jako událost DP (nikoliv
jako IVS), tj. redukují se masivně DP události
Smart search (AI) má export videí na HDMI
konzoli a v IE, nemá jej ve Firefoxu
Smart PSS nemá vyhledávání dle AI událostí, tj.
vidíte v je v něm „jen“ jako DP
DSS Pro/Express má vyhledávání AI událostí a
kompletní management

1

3

2

4

5

Smart search pro SMD:
1 – zvolím kameru (nebo nechám All)
2 – zvolím filtr (nebo nechám All)
3 – zvolím rozsah data (nebo nechám dnešní)
4 – stisknu přehrávání
5 – a vidím..

AI funkce SMD+
Kde to použiju?

-

Person & Vehicles - nejčastější, odstranění poplachů od všeho možného okolo ale hlavní dvě věci
alarmovat normálně jako Detekci Pohybu.

-

Vehicle - místo kde je výskyt vozidla méně častý nebo neobvyklý

-

Person - ulice s projíždějícími vozidly které mě nezajímají - zapnutím funkce Person bude aktivace jen pro
osoby které místem procházejí, tj. nebudou se mi do filtru dávat poplachy kde je jen vozidlo

Připomínám – nijak si to nevadí s trvalým záznamem, v chodu můžete mít oboje, to je věc Plánu
záznamu. Co si pak zobrazíte v Playbacku nebo odfiltrujete v logu záznamů je na vás.

AI funkce SMD+
Výhody a nevýhody
Co SMD+ není:
- není to moc dobrý klasifikátor, např. zvíře vs. člověk zvládá velmi omezeně
- nerozlišuje zda se vozidlo dalo skutečně do pohybu a nebo zda šel kolem člověk.
- můžu to použít na hlídání auta? – jak ukázaly testy tak ne, na to dává příliš falešných poplachů pro stojící vozidlo. K tomu
právě spíše použijete IVS
Co SMD+ je:
- redukce falešných poplachů, pohybuje se mezi 60~100%
- funkčnost bez níž „vlak nejede?“ zřejmě ano … levné a efektivní!
Slabina SMD+:
- pohyb samotného vozidla a nebo pohyb „kolem“ stojícího vozidla je považován za totéž - tj. skutečně se pohybující objekt
který protne oblast v níž je detekováno vozidlo (kapka tekoucí po kameře, letící pytlík, kočka jdoucí kolem)
- při nastavení filtru Vehicle (tj. pouze) je průchod osoby kolem vozidla identifikován jako pohyb vozidla, to ve většině situací
detekcí s nastavení Person & Vehicle samozřejmě vadit nebude…

AI funkce SMD+
důležité poznatky
Nastavení ne zas tak jednoduché:
-

souvisí s parametry v okně Detekce Pohybu! A to i tehdy pokud vůbec
není DP povoleno! Chyba nebo záměr?
Nicméně dovoluje vymezit oblast v němž se SMD provádí, není k
zahození

Události mají odlišný časový rámec než prostá DP:
-

-

událost SMD je vygenerována až po té co detekovaný objekt
- scénu opustí nebo je zakryt (není již dále rozpoznán)
- nebo je sjednocen s jiným rozpoznaným
události SMD mají časový překryv, tj. ve Smart search najdete pro jedno
časové období více událostí

Každý objekt
své časové
okno

DP vypnuto a
přesto
parametry
ovlivňují SMD

AI funkce SMD+
test a taky návod jak si pomoci při předvádění různých AI
•
•
•
•

konvertor HDMI na AHD: Xtendlan MI2AD-12
testovací videa, prohnat konvertorem a napojit (koax. kabelem) do vstupu XVR
XVR je multi-protokolové pro HD-CVI, AHD a HD-TVI
opakovatelnost testů pro různá nastavení

HDMI

AHD

AI funkce SMD+
test účinnosti
•
•

Redukce falešných poplachů pracuje výborně.
Nejlepší hodnoty nastavení DP jsou zároveň i hodnotami v XVR přednastavenými
=> nechte DP v defaultu!
Nastavení
DP

Detekovaných událostí

SMD

Citlivost

Citlivost

Srovnání

SMD
DP

Celkem

Vehicle

Person&
Vehicle

Person

Přesnost

Z toho
chybných

Redukce
nadbytečných
alarmů

100

Vysoká

80

32

28

4

0

12

12%

76%

100

Nízká

76

32

28

4

0

17

12%

75%

80

Vysoká

44

18

15

3

0

4

94%

96%

80

Nízká

42

19

15

4

0

4

88%

92%

60

Vysoká

35

14

13

1

0

1

82%

83%

60

Nízká

34

15

14

1

0

2

88%

88%

40

Vysoká

35

13

11

2

0

2

76%

78%

40

Nízká

30

12

11

1

0

1

71%

62%

Ideální počet detekcí ve videu byl 15 vozidel a 2 osoby, délka videa 20 minut. Za chybná v SMD výsledku byli považovány detekce stojícího vozidla.
Detekce Person & Vehicle nepovažována za chybu, přestože ideální by bylo aby nalezl 2 osoby.
Nastavení ostatních parametrů v testu: DP detekční práh 0, oblast celá, Anti-dither 5, zpoždění 10
Zkratky: DP == Detekce Pohybu. SMD = Smart Motion Detection.

AI funkce SMD+
užitečnost
• získáváte AI funkčnost pro jakoukoliv analogovou kameru! tj. včetně starých CVBS až po nové
8Mpix

• za málo peněz hodně muziky
• redukuje výpočetní nároky pro případné další zpracování => nemusím dělat analýzu všeho, jen
post-proces pro soubory poplachů (klidně stačí ty co se uloží na FTP)

AI funkce SMD+
od 10/2019 i na levných NVR
Upgrade 10/2019 pro NVR
NVR2X-4KS2 (např. NVR2104-4KS2)
NVR4X-4KS2 (např. NVR4104-4KS2)
NVR5X-4KS2 (např. NVR5208-4KS2)
• AI upgrade pro non-AI řady
• funkce AI může být aktivní jen pro jeden druh analýzy – SMD nebo IVS
• ! funkce podporována jen pokud ji umí IP kamera
(„AI by Camera“, rozebereme dále NVR AI – nové pojmy…)

IP kamery s SMD+ podporou …Připravujeme!
Lite AI 3-series
(řada IPC-HxW3x41 … např. IPC-HDW3241TM-AS, IPC-HFW3541T-ZAS)

AI NVR

AI NVR zařízení
řada Lite-AI
NVR-4208-8P-I
NVR-4216-I
NVR-4216-16P-I
• 2x SATA

8x IPC, 8x PoE
16x IPC
16x IPC, 16x PoE

NVR-4432-I
NVR-4416-16P-I
• 4x SATA

32x IPC, 8x PoE
16x IPC, 16x PoE

NVR-4832-I
• 4x SATA

32x IPC

Rozpoznávání tváří: max. 2 kamery (nebo 8 IPC s FD), 12 f/s
Databáze snímků: 20 000
IVS s AI: max. 4 kamery, 10 pravidel každý
Klasifikace objektů
IPC do 12Mpix, max. 2x8Mpix nebo všechny 2Mpix @30fps
PoE 802.3at s ePoE/EoC
Výkon do 80Mbps s AI

AI NVR zařízení
řada Pro-AI
NVR-5216-8P-I
NVR-5216-16P-I
• 2x SATA

16x IPC, 8x PoE
16x IPC, 16x PoE

NVR-5432-16P-I
• 4x SATA

32x IPC, 16x PoE

NVR-5832-I
NVR-5864-I
• 8x SATA

32x IPC
64x IPC

Rozpoznávání tváří: max. 4 kamery (nebo 16 IPC s FD), 24 f/s
Databáze snímků: 100 000
IVS s AI: max. 16 kamer, 10 pravidel každý
Klasifikace objektů
IPC do 16Mpix, max. 4x8Mpix nebo všechny 2Mpix @30fps
PoE 802.3at s ePoE/EoC
Výkon do 160Mbps s AI

AI NVR zařízení
řada Pro-AI – „co jsme měli v ruce“
NVR-5216-8P-I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 IP kamer, do 16Mpix, H.265/264+
2x SATA, do 8TB každý
8x port PoE s podporou ePoE a EoC
IVS s AI, perimetrická ochrana, 16-kanálů/10 pravidel každý kanál s odfiltrováním člověk/vozidlo
rozpoznávání tváří na 4 kanálech pro jakoukoliv kameru, na 16-ti kanálech pro kamery s FD
20 databází, až 100 tis. snímků, vyhledávání dle .jpg snímku až 30 najednou
metadata – rozpoznání dle vlastností objektu a vyhledávání (barva oděvu, auta, velikosti, věku …)
ANPR – podpora připojení vjezdových ITC kamer (ITC215, ITC237), black/white list
POS
1x HDMI, 1x VGA, 4k
4x I/O in, 2x I/O out; 1x RS-485, 1x RS-232, 2x USB

NVR AI
HW
-

-

čip zpracování HiSilicon Hi3559 V100 Professional 2K/4K Mobile Camera SoC
„Integrated intelligent analysis acceleration engine allows optical flow hovering and
target tracking“
čip originálně vyvinutý pro digitální zpracování dvoukanálového videa (tj. stereo) jako je
2K x 2K@30 fps 3D nebo 3K x 3K@15 fps dual-fisheye

-

tj. žádný Intel a Nvidia, akcelerátor pro neuronovou síť apod.… hrubá síla SoC ?…

-

ePoE zajišťuje Broadcom BroadR-Reach BCM 54881 8-mi portový Ethernet transciever

NVR AI – nové pojmy
„AI by Device“ vs. „AI by Camera“
AI by Device, AI přes zařízení = připojit mohu hloupou IP kameru, analytiku počítá NVR
AI by Camera, AI přes kameru = připojit musím inteligentní IP kameru s požadovanou funkcí, NVR funguje
jako úložiště/správa data/grafické rozhraní a NVR umí v datech hledat, exportovat je apod.
! Funkce jsou občas i někde i někde „mezi“…
Inteligentní IP kamera s IVS funkcí připojená v režimu „AI by Camera“ je automaticky vylepšena o AI filtraci
detekovaných objektů Člověk & Vozidlo. tj. výpočetní zátěž nese ze značné části NVR.

NVR AI
Vestavěné analytiky NVR – „AI by Device“
Můžete připojit libovolnou „hloupou“ IP kameru a analytiku provede NVR
a) Video Structurization – Personel (s nebo bez detekce tváře), Vehicle, Non-motor Vehicle
b) IVS – (perimetrická detekce, analýza chování) – tripwire a intrusion s filtrací

c) Face detection (Inteligent Face detection)
d) Face Recognition
Funkce nelze na jednom kanále míst spuštěné současně v režimu AI by Device !
Výjimkou je pouze kombinace Face Detection s Face Recognition.

! Všechny „AI by device“ můžete přepnout do režimu „AI by Camera“ !
Pokud je vhodné zařízení připojeno tak NVR samo nabídne tuto možnost.

Lze např. mít „by Cam“ Face detection a „by Device“ Face Recognition NEBO Structurization - otestováno.

NVR AI
Analytiky pro něž slouží NVR jen jako backend – „AI by Camera“
Funkci musí provádět připojená IP kamera
e) Počítání lidí (People Counting)
f) Crowd distribution
g) Heat map
h) ANPR – rozpoznávání SPZ, black/white list
i) Audio detect
Tyto funkce neblokují funkce prováděné „AI by Device“ a můžete je libovolně
kombinovat protože nezabírají významnou výpočetní kapacitu NVR

NVR AI
Co dělá Video Structurization
•

hledá v obraze objekty které může zařadit
do některé ze známých skupin

•

pokud se pohybují vytváří k nim
záznam/událost a přiřazuje jim jejich
atributy

•

záznam ukončí jakmile objekt
•
•

•

scénu opustí nebo je zakryt (není již dále
rozpoznán)
nebo je sjednocen s jiným rozpoznaným

pro každý objekt samostatný záznam tj. události
se časově překrývají
Výstup NVR v režimu náhledu „AI Mód“

NVR AI
Co dělá Video Structurization
Chytré hledání: „hledám někoho v červeném svršku, v kalhotách, od 18:00“

Export videa, export textové informace, vložení značky abych to snadno našel v
celkovém playbacku…

NVR AI
Co dělá Video Structurization
Bez strukturizace asi nemá smyslu v tomhle zkusit někoho najít….

Maximálně 96 detekovaných objektů současně (na zařízení). Netestováno. Na snímku 42.

NVR AI
Co dělá Video Structurization
Chytré hledání vozidel: hledám auto červené barvy mezi 15:30 a 16:30

NVR AI
Strukturization vs. SMD+
Srovnání kvality dekompozice s předchozím testem SMD+
Připomínám že SMD a Strukturizace nesoutěží s IVS – mají jiné užití i kapacity. SMD/Strukturizaci použijeme tehdy kdy nemáme konkrétní geometrii sledované oblasti nebo není možná

Ideál byl 15 situací s vozidlem, 2 situace s osobou
SMD – nejlépe dekomponovalo na 15 Vozidel a 3 situace Vozidlo+člověk
Structurization – určil 20 samostatných situací s vozidly v alarmech (16 ve Smart search) ale žádnou neurčilo že jde o člověka
Tj. oba se spletli v cca. 10% situací (poznamenávám že na videu silně fouká vítr a je pořádný déšť…)

SMD+ a Strukturizace z hlediska redukce počtu falešných poplachů poskytnou obdobné výsledky.
BTW - v NVR pro Strukturizaci není co nastavit pokud jde o parametry citlivost dekompozice – je to dobře nebo špatně?

Příklad jak Strukturizace v testu neobjeví člověka: osoba „přeskočí“ mezi auty z jednoho detekčního čtverce do druhého…

V tuto chvíli algoritmus čtverec zvětší a
nechá osobu přejít do druhého pole bez zachycení

NVR AI
Co dělá Video Structurization
Jaké všechny atributy se sledují?
Člověk – svršek (dlouhý/krátký rukáv), barva svršku, kalhoty/sukně, barva kalhot,
klobouk/helma/čepice, taška/batoh, pohlaví, věk, deštník
Vozidla – barva, model, logo, barva SPZ, nálepky na voze (?), telefonování řidiče,
bezpečnostní pás
Nemotorová vozidla - kolo nebo tříkolka, barva, počet lidí, přilba
Tváře – pohlaví, věk, brýle, brada, zamaskování (šátek nebo maska přes tvář)

Fungují attributy? Snaží se!… ale kde není dobré rozlišení nečekejte
dobrou funkčnost.

NVR AI
Co dělá IVS
IVS (Intelligent Video Surveillance)
•
•
•
•
•
•
•
•

geometrická pravidla pro detekci pohybu/nepohybu v
obraze – překročení čáry, opuštěný předmět, shluk lidí
navazují na ně rozměrové a AI filtry (člověk, vozidlo)
16 kanálů „by Device“ každý s 10-ti pravidly
pracuje pouze nad sub-streamem (rozlišení D1)
kanály „by Camera“ se do limitů nepočítají ale mají
maximum 10 pravidel na kanál
pravidla „by Device“ jsou pouze Virtuální plot („úsečka“) a
Vniknutí
Vniknutí má kromě Překročit i volbu Objevit
nejpodstatnější však volba AI Rozpoznání

Výstup NVR v režimu náhledu „AI Mód“

NVR AI
Kombinace IVS „by Camera“ a Strukturizace „by Device“
•

užití IPC kamer s IVS umožní jiné funkce a věřím

že nejčastěji půjde právě o Structrurization
•

stačí když připojované IPC umí alespoň Tripwire

•

získáte tak prohledávání jako podle atributů typů
poplachů (filtrovaných na osobu/vozidlo) ale také
prohledávání dle všech attributů člověk/vozidlo

•

specializované IVS kamery

NVR AI
Co dělá Face Detection a Face Recognition
Face Detection – Detekce tváří
• vyhledává tváře v obraze
• provede vyhodnocení atributů – věk, pohlaví, nálada…
• výsledek naleznete ve Smart search pro FD, „Detekce tváře“

Face Recognition – Rozpoznávání tváří
• použije výsledek FD analýzy a provede srovnání s databází snímků
• dle vámi nastavené hranice Podobnosti určí že je osoba
známá/neznámá
• výsledek naleznete ve Smart search pro FR, „Rozpoznávání tváří“
• pokud povolíte režim „Stranger“ objeví se neznámé tváře ve
vyhledávání Smart search pro FD , „Detekce tváře“

Rozdílné informace v živém náhledu, režim „AI mód“

NVR AI
Face Recognition – vyhledávání dle snímku

Snímky hledaných – upload do NVR (z USB, z Webu)

Bohužel neprohledává vůči databázi, jen proti záznamům….

Výsledek, setříděný dle úrovně shody
Přehrání videa na jeden click

NVR AI
Face Recognition – práce s databází
• max. 20 databází
• max. 100 000 snímků
celkem
• každá kamera může mít
přiřazen libovolný počet DB
• více kamer může sdílet
stejnou DB
• každá DB má vlastní
pravidla pro spouštění
poplachů
• dávkový režim zadávání
celých adresářů s .jpg

Přehledná práce s databázemi

Snadné úpravy
Přidání do databáze z detekce v náhledu

NVR AI

vs.

Face Recognition – Jak je to přesné?

IPC-HF8242FP-FR

NVR5216-8P-I

Srovnání s loňským testem IPC-HF8242FP-FR
Závislost přesnosti od natočení tváře vůči kameře
IPC-HF8242FP-FR
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Použité datasety: ověření pozitivní shody „ColorFeret - Facial RecognitionTechnology (FERET) Database“ http://www.nist.gov/humanid/colorferet, pro ověření vyloučení „Frontal face dataset by Markus Weber at
California Institute of Technology“ http://www.vision.caltech.edu/archive.html
Databáze v paměti stejná jako u IPC, 994 subjektů. V každém testu předloženo nejméně 150 snímků (max. 761)
Detaily předchozího testu viz soubor ftp://ftp.asm.cz/ASM/Skoleni/20190122-Workshop-1-2019.pdf
Řetezec zpracování byl: HDMI výstup - konverze na AHD - XVR digitalizace – NVR
Rozdíly oproti předchozímu testu: NVR dostalo kratší čas, pouze 1s zobrazení a 1s pauzy. Díky zpracování však dostalo lepší obraz protože nebylo snímáno z monitoru.

NVR AI
Face Recognition – Jak je to rychlé?

NVR5216-8P-I

Detekce tváří (FD)
•
Snímků v jedné scéně 10, max. 11 tj. jedna kamera v jednu chvíli, celé zařízení max. 44
•
Měřený maximální počet snímků za během jedné scény 19,8 f/s/ch, za zařízení 79,2 f/s
•
Maximální dosažený tok snímků za období testu 6 f/s/ch, celé zařízení 24 f/s

Rozpoznání tváří (FR)
•
Snímků v jedné scéně 10, max. 11 tj. jedna kamera v jednu chvíli, celé zařízení max. 44
•
Měřený maximální počet snímků za během jedné scény 18,6 f/s/ch, za zařízení 74,6 f/s
•
Maximální dosažený tok snímků za období testu 5,6 f/s/ch, celé zařízení 22 f/s
FD: 24 f/s na zařízení
FR: 22 f/s na zařízení

Průběh testu FD na 4 kamerách

Velmi dobrý výsledek – aktivace FR nemá velký vliv na celkový výkon.
a jak vidíte skutečně to takto běží simultánně ve 4 kanálech….

Průběh testu FR na 4 kamerách

Testovací streamy 1920x1080/15fps každý kanál. Testováno při zátěži simultánní činností FD+FR na 4 kanálech.

NVR AI

vs.

Face Recognition – klady a zápory

IPC-HF8242FP

NVR5216-8P-I

V čem je NVR lepší:
Detekce tváří (FD)
•
je rychlejší, stačí mu aby obličej setrval 0,5s pro záchyt nad 95%* (IPC
potřebovalo 0,7s)
•
je kapacitnější, 24 tváří/s za celé zařízení (IPC mělo 16 tváří/s)

Rozpoznávání (FR)
•
je přesnější pokud jde o záměny, nemusíte řešit hodnotu „Podobnosti“
•
•

databáze - zařazení snímku z detekcí je velmi přívětivé již v rámci NVR
prohledávání detekovaných snímků z fota je velmi užitečné

V čem je NVR horší:
Průběh testu
(při předložení snímku
plné velikosti)

Rozpoznávání (FR)
•
FR je přesnější ale za cenu omezení snímacích podmínek! Až velmi
ochotně odmítá snímky do rozpoznávání vůbec zařadit.
•

extrémně málokdy spatřena úroveň podobnosti mezi 60 a 93 – vyhodnocení
podobnosti je „strmé“; uživatel tak nemá možnost pracovat s foty menší
shody a zadávání Podobnosti ve vyhledávání ztrácí význam.
Jinak se chová vyhledávání dle vloženého snímku, tam je celý rozsah
hodnot 50-100!

*Testováno jedno-kanálově, test není ve školení rozbírán

Vyhledávání tváří – výsledky jedno z testů

NVR AI
Face Recognition – režim Stranger
Režim Stranger – „Mód neznámých osob“
•
přidává k rozpoznávání tváří poplachovou funkčnost pro „Neznámé osoby“
•
při zapnutí se snímky které jsou pod rozhodovací úrovní databáze známých (kterou si nastavíte) objeví ve vyhledávání Detekce
tváře
•
pozitivní detekce tváří je při povolení režimu Stanger stále funkční
Provedený test databáze jejíž snímky nejsou v NVR:
Přesnost negativní detekce 98,6% (poplach na cizí tvář)
Z 450 snímků jich správně 444 označí jako Stranger a najdete je v Detekcích tváře.
Žádný ze zbylých 6-ti snímků neoznačí jako známou tvář (buď nedetekuje tvář nebo nemůže rozhodnout).

Použitý dataset: „Frontal face dataset by Markus Weber at California Institute of Technology“ http://www.vision.caltech.edu/archive.html

NVR AI
Počty souběžně pracujících analytik … a jeden trik
Počty souběžně pracujících videoanalytik
•

Při vyčerpání kapacit videoanalytik zařízení oznámí že pravidlo nelze zadat a je třeba
nějaké odebrat – tj. dobré vědět jakou kombinaci můžu nabídnout

Jak odhadnout zda je má kombinace možná – kalkul:
•
1x FD nebo FD+FR zabírá 16% výkonu
•
1x Structurization zabere 24% výkonu
•
1x IVS zabere 6% výkonu
Příklady funkčních kombinací (maximální počty):
4x FD+FR, 5x IVS
4x FD+FR, 1x Structurization, 1x IVS
4x Structurization
2x Structurization, 8x IVS
2x FD+FR, 10x IVS
Pozn. Funkce FR nepracuje bez povolení FD, tj. používat FR samostatně nemá význam.
V zařízení lze zadat až 5x FD+FR ale není již funkční, maximum je opravdu 4x
Kalkul není dokonalý !!… viz poslední z příkladů, jelikož by měl umožnit 11x IVS.

Trik pro více analytik na jedné kameře
•
•
•

NVR nepovoluje kombinaci IVS/FD/Structurization na jednom kanále
ale umožňuje IP kameru přidat do dalšího kanálu NVR, Provedete pomocí „Ruční přidání“ !
z jediné kamery lze tak získat libovolnou kombinaci analytik, samozřejmě jsou na různých
kanálech ale vyhledávání má funkčnost i přes všechny kanály

Příklad kapacitního vytížení analytik:
1. kanál: FD+FR, 2. kanál: Structurization, 3.-11. kanál: IVS, 12.-16.: bez analytiky
Jediná IP kamera přidaná do všech 16-ti kanálů NVR přes „Ruční přidání“

NVR AI
umí toho hodně…
Vše co jsme dosud prošli jsou funkce práce analytiky „by Device“
Funkce „by Camera“ jsou dále specializované a přidávají se jako integrální součást k datovým zdrojům:
Počítání lidí, Crowd distribution, Heat map, ANPR …
V řadě případů je specializovaný HW v IPC přímo nezbytný:
Příklad ANPR
•
aktuálně potřebuje kamery řady ITC !
•
ale je možné že již samotnou Strukturizací bude umět rozpoznat i SPZ (v EU)
•
v reálné situaci však ANPR kamera potřebuje pracovat s krátkou závěrkou (ideálně kamerou s dvojí
závěrkou)
•
výkonnostní požadavky – viz počty SPZ/s které kamera zvládne
• do 50km/h @ 1 pruh, souvislý provoz ~ 1 značka/s
• do 130km/h @ 2 pruhy, souvislý provoz ~ 3 značky/s

Prohledávací okno vozidel

NVR AI
jaká je integrace do Dahua software pokud jde o AI

• HDMI „konzole“ – nejúplnější real-time informace pro ladění AI
• Web client – téměř úplná při playbacku, IE pořád nejlepší
• Smart Player – již zobrazuje i detekční čáry v uloženém videu, dá se ukázat
zákazníkovi co se tam děje
• Smart PSS – poskytuje dostatečný playback, nemá Smart search, není
aplikace kolem níž se se staví AI podpora
• DSS Express – zdarma, komplet řešení, omezení na počty kamer, v
ochutnávce téměř vše co je v DSS Pro
• DSS Pro - komplexní software s největší podporou inteligentních funkcí jakou
Dahua nabízí

NVR - AI
Jak se postavit ke speciálnějším projektům s video analýzou a AI

• pořiďte videozáznam co nejpodobnější tomu jak to bude vypadat z případné
pevné kamery
• ujasněte si se zákazníkem zda je nutné aby analytika pracovala v reálném čase
nebo v post-procesu, dávkovém zpracování apod.
• ujasněte si zda je nutné aby analytika pracovala jen v místě kde zároveň
pořizujete obraz
• zda existují datové přenosové cesty a jaké mají kapacity
… pak nám video pošlete a něco vymyslíme….

NVR – AI
pro vývojáře: Jak dostat data z Dahua zařízení?
FTP
- poskytuje snapshoty, poplachová videa
- neposkytuje v názvu jinou informaci než kameru a datum
- ale videa (.dav) obsahují i informaci o poplachových linií a
souřadnicích objektu (nutno však dekomponovat z videa – viz SDK)
SDK
- volně ke stažení, verze z 3/2019, v C++ a C# pro Windows 32/64,
Java, Qt/C++ Linux 32/64
- Zdrojové kódy a předkompilovaná dema týkající se přístupu a zprávy
dat získaných z analýz – doporučuji C++ dema HumanTrait,
IntelligentDevice, FaceRecognition…
- www.dahuasecurity.com/support/downloadCenter
-

např. pro Vaše speciální analýzy využívající OpenCV

Zkompilované demo aplikace se zdrojovým kódem

Děkuji za pozornost
Další informace na
www.asm.cz
www.asm.sk
www.100mega.cz
www.dahua.cz
www.planet.com.tw

Technická podpora
www.asm.cz, ftp.asm.cz
asm@asm.cz

