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Úvod

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice pro poplachové systémy společně s mnoha
vládními organizacemi, zkušebními laboratořemi a výrobci zařízení definovala obecný rámec pro
dohledové videopřenosy za účelem dosažení interoperability mezi produkty.



Norma pro videopřenosy je rozdělena do tří nezávislých částí a sekcí:

Část 1: Obecné provozní požadavky videopřenosů

Část 2: IP video přenosové protokoly

Část 3: Analogové a digitální videopřenosy

Každá část nabízí vlastní kapitoly v rozsahu platnosti, odkazech, definicích, požadavcích.

Účelem přenosového systému v použití uzavřeného televizního okruhu (CCTV) je zajištění
odpovídajícího přenosu obrazových signálů mezi různými typy CCTV vybavení v bezpečnostích,
záchranných a monitorovacích aplikacích.

Dnešní CCTV dohledové systémy začleněné do bezpečnostních sítí využívají IT infrastrukturu,
vybavení a spojení v místě dohledu.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma zavádí obecné požadavky kladené na přenos videosignálu. Detailní specifikace
pro analogové přenosy videosignálu prostřednictvím různých médií včetně signálových a výkonových
požadavků jsou již definovány prEN 50132-5-3. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu dohledových
systémů založených na standardu IP jsou požadavky pro přenos videosignálu definovány ve dvou
normách. Tato norma v následujících kapitolách pokrývá obecné požadavky pro přenosy videosignálu.
Tyto požadavky se týkají výkonu, zabezpečení a shody se
základním IP spojením a mají tak podklad v dostupných, všeobecně známých mezinárodních
standardech. V zájmu dosažení kompatibility jsou v oblastech, které vyžadují detailněji určené
požadavky na IP, definovány detailnější specifikace. Tato norma neurčuje detailní a speciální
protokoly pro CCTV. V části 2 této evropské normy jsou definovány video IP protokol, zprávy a příkazy
nad rámec obecného propojování a výkonových požadavků určených v části 1. Část 2 definuje IP
protokol pro plnou součinnost (např. řízení panoramování, náklonu a transfokace, časového sledu,
atd.) zařízení pro přenos videosignálu použitých v dohledových aplikacích.

První část této normy definuje minimální výkonové požadavky pro přenosy videosignálu pro
bezpečnostní aplikace v IP sítích. V poslední části této normy jsou definovány striktní požadavky na
časování, kvalitu a dostupnost pro dohledové aplikace. Zároveň jsou uvedeny pokyny pro síťovou
architekturu, které umožňují splnění těchto požadavků.

Druhá část této normy definuje požadavky pro základní IP propojení zařízení zajišťujících přenos
videosignálu, která jsou určena pro bezpečnostní aplikace. Pokud je zařízení pro přenos videosignálu
použito v zabezpečování, tak pro něj platí dané základní požadavky. V prvé řadě je nutné pochopit
fungování IP přenosů, které pak pro zavedení vyžaduje zařízení odpovídající základním síťovým
protokolům. Z tohoto důvodu jsou požadavky zaváděny v druhém kroku, kdy je možné je sladit se
stávajícími základními protokoly datového toku, které jsou v této normě využity toky obrazových
a příkazových dat. Při potřebě zajistit vysokou úroveň dostupnosti a spolehlivosti bezpečnostních
aplikací je nutné zahrnout i obecné způsoby přenosu stavů zařízení a kontroly jeho funkčnosti. Ty jsou
definovány v obecných požadavcích na všestrannost a management síťového zařízení.
V zabezpečování jsou správná nastavení a údržba nepostradatelné pro funkčnost zařízení určeného
k přenosu videosignálu. Umístění a schopnosti přenosových zařízení jsou základními požadavky,
obsaženými v pojmech „vývoj a popis zařízení“.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


