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Czy krosowniCa 
musi być krosowniCą?

Projektanci i wykonawcy sieciowych 
systemów CCTV zdążyli się już chy-
ba przyzwyczaić do tego, że wyko-
rzystanie sieci wymusza zmianę 
dotychczasowego sposobu my-
ślenia w wielu kwestiach. Tak jest 
i w tym przypadku – próba zreali-
zowania funkcjonalności krosow-
nicy wizyjnej IP wymaga innego 

spojrzenia na zagadnienie, niż to 
miało miejsce do tej pory. W kla-

sycznym analogowym systemie było 
urządzenie centralne, które umożli-

wiało zebranie i przełączenie sygnałów 
wizji na podłączone do niego monitory. 

Pojemność takiego urządzenia centralnego, 
czyli liczba fizycznych wejść wideo, deter-
minowała wielkość systemu. Podobnie było 
z wyjściami. Na rynku były dostępne urzą-
dzenia o kilkuset wejściach i kilkudziesięciu 
wyjściach wideo. Na potrzeby zapewnienia 
tak dużej liczby wejść i wyjść krosownica 
była w zasadzie nie pojedynczym urzą-
dzeniem, ale modułowym zespołem kilku 
połączonych ze sobą i współzarządzanych 

krosownic. Przykładem jest znana i ciesząca 
się niesłabnącym powodzeniem krosowni-
ca Digiplex IV.
W świecie IP zamiast przewodów koncen-
trycznych, łączących kamery z odbiornikami, 
funkcję magistral pełnią łącza światłowo-
dowe lub miedziane. Sieć IP zapewnia rów-
noczesną komunikację w wielu kierunkach, 
pomiędzy wieloma urządzeniami, przesyłając 
różnego typu dane. Charakteryzuje się ona 
także pełną otwartością, co oznacza, że w do-
wolnym punkcie sieci (o ile  administrator nie 
skonfigurował jej inaczej) operator ma dostęp 
do wszystkich urządzeń podłączonych do tej 
sieci. W rezultacie możliwe jest zbudowanie 
wirtualnej krosownicy, która będzie realizo-
wała typowe funkcje oferowane przez kla-
syczne krosownice, łącząc je z niespotykaną 
w tych urządzeniach elastycznością i łatwo-
ścią rozbudowy.

PrzePis na krosowniCę iP
Do zbudowania krosownicy IP potrzebne są 
w  zasadzie dwa podstawowe typy produk-
tów, oprócz kamer i przełączników siecio-
wych służących do zbudowania sieci transmi-
syjnej: sieciowy pulpit sterujący oraz dekoder 

W analogowych systemach telewizji dozo-
rowej, zwłaszcza tych o pokaźnych rozmia-
rach, chętnie i często były stosowane kro-
sownice wizyjne. Umieszczane najczęściej 
w pomieszczeniu ochrony, umożliwiały swo-
bodne przełączanie obrazów z wielu kamer 
podłączonych do wejść wideo na monitorach 
podłączonych do wyjść. Zaawansowane kro-
sownice umożliwiały ponadto równoczesną 
pracę kilku lub nawet kilkunastu operatorów 
– konstrukcja krosownicy przewidywała moż-
liwość ograniczania dostępu do poszczegól-
nych kamer i monitorów każdemu z operato-
rów.
Sytuacja taka zmieniła się, kiedy dominującą 
rolę w systemach CCTV zyskały urządzenia 
pracujące w sieci IP. Odkąd z użycia wyszły 
klasyczne analogowe kamery i rejestratory, 
okazało się, że nie ma na rynku urządzeń, któ-
re będą w stanie zrealizować funkcje matrycy 
wizyjnej z wykorzystaniem urządzeń IP. Ale 
czy na pewno? Zapraszam do zapoznania się 
z rozwiązaniem, jakie proponuje firma UTC 
Fire & Security.
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Rys. 1. Wirtualna krosownica wizyjna IP

Po upowszechnieniu się systemów 
CCTV IP na rynku wyraźnie zarysował 

się niedobór zamienników analogowych 
krosownic wizyjnych. Urządzenia te wcześniej 

powszechnie i chętnie stosowane zwłaszcza w dużych 
obiektach, takich jak galerie handlowe, okazały się 
trudne do zastąpienia. Rozwiązanie tego problemu 

stało się możliwe dopiero po uzupełnieniu oferty 
urządzeń IP, początkowo skupiającej się na kamerach 
IP i rejestratorach, o dodatkowe urządzenia, takie jak 

wyniesione pulpity sieciowe czy kodery/dekodery. 
To właśnie one umożliwiają zbudowanie w 
pełni funkcjonalnej wirtualnej krosownicy 

wizyjnej IP.
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sprzętowy pełniący funkcję logicznego wyj-
ścia wideo. Z tych dwóch niepozornych ele-
mentów odpowiednio ze sobą połączonych 
można zbudować w pełni funkcjonalną wirtu-
alną krosownicę IP.

PulPit sieCiowy tVk-800
Jednym z dwóch podstawowych komponen-
tów, bez których niemożliwe byłoby zbudo-
wanie układu pełniącego funkcję krosowni-
cy wizyjnej IP, jest sieciowy pulpit TruVision 
o symbolu TVK-800. Został on opracowany do 
współpracy ze wszystkimi typami urządzeń 
sieciowych serii TruVision, do których należą:
• rejestratory analogowe TruVision, 
• rejestratory sieciowe IP serii TruVision,
• kodery analogowych strumieni wizyjnych 

do IP,
• dekodery sprzętowe strumieni IP, 
• kamery IP (zarówno standardowe, jak i PTZ).

TVK-800 oferuje niespotykane dotychczas 
w  tego rodzaju urządzeniach możliwości 
funkcjonalne: został wyposażony w duży 
7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD, który 
umożliwia pełną konfigurację urządzeń, ste-
rowanie, a także wyświetlanie strumieni wizji 
z kamer lub rejestratorów zarówno w trybie 
na żywo, jak i odtwarzanych z dysków reje-
stratorów. 
Z praktycznego punktu widzenia pulpit może 
być konfigurowany za pomocą ekranu doty-
kowego, przycisków funkcjonalnych i dżoj-
stika, myszy podłączanej do złącza USB, ale 
także zdalnie za pomocą przeglądarki (pul-
pit ma wbudowany serwer www). Natomiast 
4-osiowy dżojstik umożliwia zarówno wygod-
ne sterowanie kamerami PTZ i rejestratorami, 
jak i nawigowanie pomiędzy poszczególnymi 
opcjami dostępnymi w urządzeniu. Pulpit 
został wyposażony w klawisze skrótów do 
sterowania PTZ, ustawień i przywoływania 
zaprogramowanych pozycji, tras zwykłych 
i typu shadow oraz podziałów ekranu i kon-
figurowanych poleceń typu macro. Całości 
dopełnia możliwość zdalnego wyszukiwania 
i archiwizowania nagrań wideo na pendrivie 
podłączonym do złącza USB oraz fakt, że pul-

pit może być zasilany za pomocą technologii 
PoE, co redukuje konieczność stosowania do-
datkowego zasilacza i ogranicza liczbę prze-
wodów prowadzących do urządzenia. 

DekoDer sPrzętowy tVe-DeC10
Drugim urządzeniem niezbędnym do zbudo-
wania matrycy IP jest dekoder sprzętowy IP 
o symbolu TVE-DEC10. To niewielkie urządzenie 
pozwala na zdalne zdekodowanie i  wyświe-
tlanie na monitorze podłączonym do jednego 
z czterech dostępnych w nim wyjść (HDMI, DVI, 
VGA oraz BNC) do czterech równoczesnych 
strumieni IP. Jak na swoje kompaktowe wyko-
nanie ma imponujące możliwości: dekoduje 
i  wyświetla w czasie rzeczywistym strumienie 
wizji do rozdzielczości full HD w  trybie pełno-
ekranowym, a także wyświetla jednocześnie 
cztery obrazy w podziale ekranu. Dodając do 
tego funkcję wyświetlania obrazu zainicjowaną 
zdarzeniem alarmowym oraz możliwość zdefi-
niowania sekwencji do 64 kamer, otrzymujemy 
urządzenie będące ciekawym uzupełnieniem 
gamy urządzeń sieciowych CCTV. 

W odróżnieniu od klasycznej krosownicy 
wizyjnej, która była pojedynczym urządze-
niem (czasami wielomodułowym), krosow-
nica wizyjna IP może być zbudowana z wielu 
rozproszonych dekoderów, z których każdy 
obsługuje pojedynczy monitor, połączonych 
ze sobą za pomocą sieci IP. Sterowanie takimi 
dekoderami odbywa się za pomocą klawiatu-
ry wyniesionej także poprzez sieć IP. Piękno 
tej koncepcji polega na tym, że w  zasadzie 
podczas projektowania i budowania systemu 
umiejscawianie poszczególnych komponen-
tów w sieci nie podlega żadnym ogranicze-
niom – muszą one jedynie znaleźć się w za-
sięgu medium służącego do transmisji wideo. 
Można więc mieć w jednym systemie dowolnie 
dużo pulpitów wyniesionych sterujących tymi 
samymi lub różnymi kamerami IP i dekode-
rami. Dodatkowo w ramach pojedynczego 
pulpitu możliwe jest dodawanie operatorów 
i nadawanie im uprawnień do poszczególnych 
elementów systemu. Dzięki temu wskazany 

operator może zarządzań swoimi kamerami 
i monitorami niezależnie od tego, na którym 
pulpicie w systemie jest zalogowany. 

Funkcjonalność krosownicy uzyskuje się po-
przez odpowiednie wykorzystanie logicz-
nych wejść i wyjść w pulpicie sieciowym TVK-
800. Wejściami logicznymi pulpitu są kamery 
IP, wyjściami natomiast monitory podłączone 
do wyjść w dekoderach sprzętowych. Każdy 
dekoder stanowi logiczne wyjście wideo i zo-
staje skonfigurowany w pulpicie TVK-800 pod 
wskazanym numerem. Takich wyjść może 
być wiele – każde to jeden dekoder. Stero-
wanie tak zbudowanym układem logicznych 
wejść i wyjść przebiega tak jak w przypadku 
krosownicy analogowej. Wybierając numer 
wejścia i numer wyjścia, operator powoduje 
wyświetlenie obrazu z wybranej kamery IP 
na wskazanym monitorze. Jeżeli wybrana ka-
mera ma funkcję PTZ, pulpit automatycznie 
umożliwia pełne sterowanie. 
Ważnym czynnikiem jest dowolność przypi-
sywania poszczególnych kamer do wejść lo-
gicznych i monitorów do wyjść. Dodawanie, 
usuwanie czy zmiana numerów wejść i wyjść 
sprowadza się do zmiany ustawień pulpitu 
i nie wymaga ingerencji w strukturę systemu. 
Warto nadmienić, że tak zbudowany system 
krosownicy wirtualnej działa niezależnie od 
systemu CCTV, którego podstawową funkcją 
jest rejestracja obrazów wideo, mimo że swo-
ją pracę opiera na tej samej sieci transmisyjnej 
i tych samych kamerach. 

Cechy wirtualnej krosownicy wizyjnej IP:
• pełna elastyczność – poszczególne kom-

ponenty (kamery, monitory, rejestratory) 
mogą być w różnych miejscach, ważne, aby 
były podłączone do wspólnej sieci IP,

• praktycznie nieograniczona liczba kamer, 
monitorów i pulpitów sterujących,

• uprawnienia operatora definiowane w pul-
pitach – gdziekolwiek dany operator się za-
loguje, ma te same uprawnienia,

• pełna zdalna konfiguracja wszystkich urzą-
dzeń za pomocą przeglądarki.

Rys. 2. Sieciowy pulpit wyniesiony TVK-800 Rys. 3. Dekoder sprzętowy TVE-DEC10

23


