PREDSTAVITEV

Videonadzorni sistemi
podjetja E-misija
..ker varnost ni kompromis..
Nepridipravi ne počivajo. Živimo pač v takšnih časih, ko je že naša najmanjša neprevidnost lahko vzrok za odtujitev nam dragih
stvari. Pa naj si gre za mobilni telefon, uro,
denarnico ali kaj večjega. Tudi prenosniki
hitro dobijo noge.
V poslovnih prostorih so videonadzorni sistemi praktično že del "opreme", vse bolj
pogosto pa se pojavljajo tudi pri domačih
uporabnikih. Domneva, da so videonadzorni sistemi pregrešno dragi in težki za
upravljanje, že dolgo ne drži več. Z vse
večjo ponudbo tovrstnih rešitev so namreč
tudi cene močno padle, ker pa je takšen
sistem moč enostavno povezati z osebnim
računalnikom, je njegova uporabnost močno povečana.
Zato smo se tudi sami odpravili pogledat,
kakšne rešitve ponujajo domači računalniški trgovci. Tokrat so nam svojo ponudbo
predstavili v podjetju E-misija. Omenjeno
podjetje s sedežem v Kamniku ima poslovalnice po vseh večjih mestih po Sloveniji,
najdemo jih v Ljubljani, Mariboru, Kranju ter
Novem mestu. In kar je najlepše, komplet
videonadzornega sistema, ki vsebuje dve
črno-beli kameri, video adapter za 4 kamere in programsko opremo ponujajo že za
vsega 39.900 tolarjev (DDV ni vštet v ceno).
Seveda smo zadevo podrobneje preučili.
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V kolikor nimamo zahtev za profesionalno uporabo videonadzornega sistema, je nadgradnja našega
delujočega računalnika relativno enostavna in poceni. Vgraditi moramo kartico, postaviti nekaj kamer, jih povezati s kabli ter
namestiti ustrezno programsko opremo.
Sila preprosto opravilo torej, le če bomo kamere nameščali na težko dostopna mesta,
previdnost ne bo odveč (padci z lestve niso
mačji kašelj). T.i. mini sistem nam omogoča
nadzor prostorov na daljavo preko lokalnega
omrežja ali interneta, snemanje dogajanja na
osebnem računalniku … Seveda del z alarmom ne manjka, sistem je moč prilagoditi
tudi za nočni nadzor objektov ali prostorov
ter ga časovno programirati. Med videonadzornimi sistemi seveda lahko izbiramo
tudi med črno-belim ali barvnim načinom
snemanja.
Pri E-misiji imajo dva osnovna
videonadzorna
paketa. V prvem najdemo
videonadzorno kartico z zmogljivostjo 12
sličic na sekundo ter štirimi vhodi (dodatna kartica "B" omogoča še štiri dodatne
kamere). Program za nadzor je vezan na
strojno opremo in ga najdemo v kompletu
s kartico. Sistem omogoča skorajda vse,

kar potrebujemo. Če je
priključenih kamer
manj, se hitrost seveda ustrezno poveča.
Zmogljivejši sistem predstavlja kartica z
zmogljivostjo 100 sličic na sekundo in štirimi vhodi. V tem primeru ima kartica štiri
procesorje, kjer vsak usmerja svoj video
vhod in je pregledovanje veliko hitrejše.
Tudi programska oprema za krmiljenje
in nadzor kamer, Blue Iris, je na voljo v
slovenskem jeziku, kar je po našem mnenju za uporabnika izjemnega pomena.
Program Blue Iris lahko kupimo tudi ločeno, če videonadzorni sistem že imamo.
Če bi radi za videonadzor uporabili ločen
računalnik, nas to ne bo pretirano udarilo po žepu. Za uporabo opisanih kartic in
kamer zadostuje že 500-MHz računalnik
(Pentium III ali močnejši) s 128 MB pomnilnika ter operacijskim sistemom MS
Windows od različice 98SE naprej (z izjemo Windows NT). Proizvajalec kot edini
preostali pogoj za delovanje navaja le še
prisotnost grafične kartice s 4 ali več MB
pomnilnika in knjižice DirectX 8.
Torej, če povzamemo, E-misijin mini videonadzorni sistem odlikujeta enostavna uporaba in nizka cena. Naložba v varnost pa je
vedno dobra naložba.
(P.R.)

Ra~unalni{ke novice

39

