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Szanowni Czytelnicy,

z

wielką przyjemnością zapraszam do lektury kolejnego
wydania specjalnego naszego dwumiesięcznika „Ochrona i Bezpieczeństwo obiektów i biznesu” tym razem poświęconego w całości kamerom osobistym/nasobnym. Prezentowane publikacje zgodnie z polityką naszego tytułu powstały
w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie rynku ochrony i bezpieczeństwa. Opisane w naszej najnowszej publikacji nasobne
kamery video to według jednej z powszechnie przyjętych definicji „noszone na ciele, małe kamery video - zwykle przymocowane do munduru, do hełmu lub okularów – które nagrywają
dźwięk i obraz z działań np. policji, straży miejskiej, jednostek
specjalnych czy formacji ochrony mienia. Jednym z najważniejszych argumentów, wysuwanych przez zwolenników wprowadzenia nasobnych kamer video do powszechnego użytku jest
założenie, że podczas działań   i interwencji, gdy dochodzi do
bezpośredniego kontaktu np. z obywatelem noszący kamery
zaczynają zachowywać się w bardziej odpowiedzialny i profesjonalny sposób, spada liczba interwencji z użyciem siły oraz
liczba skarg obywateli. Inne zakładane korzyści, płynące z wprowadzenia do użytku nasobnych kamer video to możliwość wykorzystania nowego sprzętu jako skutecznego narzędzia do
zbierania materiału dowodowego i podnoszenia efektywności
pracy służb ochrony i porządku. Według danych publikowanych
w ubiegłym roku sami tylko „…policjanci korzystali z ponad
2100 kamer przy mundurach i, jak zapewnia Komenda Główna
Policji, są tego efekty, bo spada liczba konfliktowych sytuacji”.
Dla tego zamawiane są systematycznie nowe urządzenia. Ponadto prawnicy i obrońcy praw człowieka wskazują, że nagrania
mogą być zarówno skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu
przemocy ze strony interweniujących, jak też chronić ich przed
pomówieniami. W prezentowanym numerze przedstawiamy
artykuł techniczny naszych wybitnych autorów przybliżający
temat technicznych i psychospołecznych funkcji kamer nasobnych. W publikacji autorzy wyjaśniają czym są kamery nasobne
i jakie korzyści płyną z ich zastosowania np. w zakresie zabezpieczenia nagrania jako dowodu w postepowaniu przed wymiarem sprawiedliwości. Omawiają także trudności z ujednoliceniem systemów, gromadzeniem i przeglądaniem dużej ilości
danych, które wymagają od decydentów szerszej analizy i planowania inwestycji. Ponadto w numerze nasi czytelnicy znajdą
prezentacje oferowanych na naszym rynku produktów przez
takie firmy jak AXIS Communications AB, RTCOM, ELNEX oraz
TELSOFT Sp. z o.o. Wspólnie z zespołem redakcyjnym gorąco zachęcam do zapoznania się z przedstawioną tematyką artykułu
technicznego oraz prezentacjami produktów. Mam nadzieję, że
przedstawione treści przybliżą temat kamer osobistych/nasobnych oraz pomogą w wyborze najlepszych dostępnych na rynku
tak obecnie poszukiwanych i popularnych produktów uwzględniających państwa potrzeby. Życzę owocnej i przyjemnej lektury.
Robert Mościcki
Redaktor Naczelny
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Zdj. 1. Przykłady kamer nasobnych
Źródło: materiały własne autora

Techniczne i psychospołeczne funkcje
kamer nasobnych

K

amera nasobna (ang. Body camera, Body worn camera,
Body worn video, Weareble camera) wraz z wbudowanym mikrofonem, systemem nagrywania i akumulatorem, służy do zapisu sygnału wizyjnego oraz audio. Dostępnych
jest wiele modeli różniących się parametrami oraz funkcjonalnością, ogólnie można podzielić je na:
 Nagrywające sygnał wizyjny i audio, a następnie w stacji dokującej podczas ładowania nagrania kopiowane są na serwery do bazy danych;
 Nagrywające sygnał wizyjny i audio, ale posiadające także
możliwość strumieniowania tych sygnałów przez Wi-Fi.
Można także wyróżnić inny podział tych urządzeń, na:
 Funkcjonujące indywidualnie, u każdego użytkownika;

Zdj. 2. Przykład kamery wbudowanej
w radiotelefon
Źródło: materiały własne autora

Zintegrowane – np. po wyciągnięciu broni z kabury przez
jednego funkcjonariusza uruchomią nagrywanie we wszystkich kamerach będących na wyposażeniu innych funkcjonariuszy w pobliżu zdarzenia;
 Posiadające wyniesiony moduł kamery, który można zamontować np. przy okularach, hełmie, w pojeździe itp.
Dostępne są nie tylko dedykowane, samodzielne kamery nasobne, ale coraz więcej urządzeń wyposażanych jest w kamery
zabudowane w:
 Radiotelefonach;
 Mikrofonogłośnikach do radiotelefonów;
 Smartfonach.
Pewną odmianą tych urządzeń będą także kamery w pojazdach, w dronach i robotach oraz inspekcyjne, również wykorzystywane w podobnych celach jak kamery nasobne.
Niektóre kamery pozwalają podłączyć dodatkowe sensory
włączające nagrywanie lub powodujące zapisanie konkretnych
znaczników wraz z sygnałem wizyjnym lub audio, np. wyciągnięcie broni palnej z kabury lub paralizatora typu Taser, otwarcia drzwi pojazdu lub włączenia sygnalizacji świetlnej pojazdu
uprzywilejowanego. Niektóre urządzenia potrafią stale nadpisywać ostatnie 120 sekund, co w przypadku wystąpienia zdarzenia
np. wyciągnięcia broni z kabury pozwala uzyskać 2 minuty zapisu sprzed zdarzenia.
Dostępnych jest wiele urządzeń różniących się nie tylko
parametrami, funkcjonalnością, ale także znacząco ceną dlatego przemyślane inwestycje poprzedzone analizami i testami
pozwolą zabezpieczyć inwestora przed nieudaną, kosztowną
inwestycją1.
Istotą stosowania kamery nasobnej jest nagranie zdarzenia
z „punktu widzenia” użytkownika – służby ochrony, funkcjonariusza, komornika2 i innych uprawnionych. Wcześniej stosowane


1
R. Poklek, C. Mecwaldowski, Psychospołeczne i ochronne aspekty stosowania kamer noszonych przez funkcjonariuszy służby więziennej, OMiI nr 1, 2018
2

Ustawa o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771), art. 8091 § 1

3
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w służbach kamery ręczne (ang. Handy camera) posiadały podstawową wadę, angażowały całkowicie jedną osobę wyłącznie
jako tę, która dokumentowała zdarzenie3.
Początkowo kamera nasobna miała zwiększyć poziom bezpieczeństwa pojedynczego funkcjonariusza, traktowana była
jako element wsparcia samotnego pracownika (ang. lone worker). Szybko okazało się, że to nie jedyna zaleta jej stosowania.
W literaturze można spotkać stwierdzenie, że kamera lub
system dozoru wizyjnego „zapewni bezpieczeństwo” takie sformułowanie to nadużycie. Poprawnym stwierdzeniem będzie, iż
mogą one zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Służą także zwiększeniu transparentności działania służb, które mają być pod
kontrolą obywateli4.

Zastosowanie kamer nasobnych oraz
uwiarygodnione nagranie stanowiące dowód
w sprawie, pozwala przyspieszyć postepowanie
i wymierzenie sprawiedliwości
Urządzenia te posiadają akcesoria w postaci różnych uchwytów
i możliwości zamocowania danej kamery do osoby czy pojazdu.
Bardzo ważne jest miejsce mocowania jak i obszar dozoru objęty
obiektywem oraz mikrofonem np. przypięcie kamery do paska
od spodni, lub bokiem do ramienia, może uniemożliwić pozyskanie wystarczającego materiału dowodowego.

Zdj. 3. Przykład wyniesionej kamery nasobnej mocowanej
do okularów
Źródło: autor FAMU, ze strony: https://www.wtxl.com/news/florida_news/sarasotapolice-moving-forward-with-body-camera-purchases/article_
80844456-fe83-52a4-838a-0253f09b29c6.html

Ponieważ występują sytuacje, w których podczas zdarzenia/
interwencji nie nastąpił zapis sygnału wizyjnego lub audio, wątpliwości budzi włączanie i wyłączanie nagrywania przez funkcjonariuszy. Wiele instytucji wprowadziło w tym względzie szczegółowe wytyczne, często w postaci nakazu ciągłego nagrywania
służby, a za brak nagrania odpowiada funkcjonariusz stosujący
urządzenie. W niektórych krajach przyjęto 30 dniowy okres przechowywania nagrań. Po tym czasie nagrania, które nie zostały
oznakowane, jako istotne - dowodowe, zostają automatycznie
skasowane. Najczęściej ze względu na dużą ilość danych kopio3
Body cameras in the Prison Service, https://www.revealmedia.co.uk dostęp
z dnia 10.01.2018

B. Żurawicz, System kamer musi trzymać w ryzach zarówno obywatela, jak
i policjanta. Jak nie - będzie karykaturą, TVN24, 1 marca 2019
4
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Zdj. 4. Przykład stacji dokującej do kamer nasobnych
Źródło: autor Steven Georges/Behind the Badge OC ze strony: https://behindthebadge.com/big-technology-change-la-habra-body-worn-cameras-completelyuse-now/

wanie nagrań odbywa się, gdy kamera nasobna zostaje włożona
do stacji dokującej.
W kamerach posiadających funkcjonalność strumieniowania sygnału przez sieć Wi-Fi poważnym wyzwaniem technicznym
jest utrzymanie stabilnego połączenia on-line. Pozwala to centralnie zarządzać działaniami służb, ale co ważniejsze realizować zdalnie bieżący zapis sygnału wizyjnego i audio. Stanowi to
pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualną próbą zmanipulowania danych przed ich skopiowaniem do bazy danych5.
Profesjonalne systemy pozwalają na transmisję sygnału on-line
oraz zapis danych w szyfrowanej chmurze.
Kamery nasobne różnią się wieloma parametrami technicznymi od kąta widzenia obiektywu, czułości, rozdzielczości,
rodzaju kompresji danych, pojemności pamięci, pojemności
akumulatorów, sposobu włączania i wyłączania nagrań, ich sygnalizacją po funkcje dodatkowe jak wbudowany wyświetlacz,
możliwość podłączenia dodatkowych sensorów, filtry w torze
dźwięku, wbudowany GPS, Bluetooth czy Wi-Fi. Oczywiście, kiedy kamery nasobne mają być stosowane w budynkach, czy pod
ziemią, lokalizacja za pomocą GPS nie będzie dostępna. Przy
zamawianiu systemu nie należy brać pod uwagę wyłącznie parametrów kamery nasobnej. Osoby decydujące o zakupie i stosowaniu tych kamer powinny uwzględnić cały system, na który
składają się kamery, stacje dokujące, serwery i bazy danych do
gromadzenia nagrań, akcesoria, procedury funkcjonalne łącznie
z ochroną danych (szyfrowanie). To systemy od pojedynczej kamery do kilku, kilkunastu po kilkaset urządzeń.
Kamery nasobne, to nie tylko wymieniony wyżej sprzęt,
ale także odpowiednia obsługa, eksploatacja, naprawy, a także
szkolenia i umiejętność stosowania, przeglądania wielogodzinnych zapisów, upoważnienia osób do użytkowania, obsługi, serwisu i administrowania systemem. Dostępne są systemy umożliwiające szybkie przeszukiwanie wielu godzin zapisu wizyjnego
po zadanych znacznikach, lokalizacji GPS, parametrach wyszukiwanego obiektu itp. Korzystna będzie integracja systemu kamer
noszonych z innymi systemami jak system dozoru wizyjnego
pozwalająca na zastosowanie jednorodnego sposobu gromadzenia i przeszukiwania nagrań. Operatorzy przeglądający wielogodzinny zapis powinni posiadać odpowiednie predyspozycje
5
M. Masterton, Chicago Police: Body-Camera Rollout Completed a Full Year
Early, 11.12.2017, http://chicagotonight.wttw.com/2017/12/11/chicago-policebody-camera-rollout-completed-full-year-early dostęp z dnia 10.01.2018
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psychofizyczne i kompetencje, wynikające ze specjalistycznych
szkoleń i doświadczenia.
Równie pożądane będzie posiadanie zapisu z kilku urządzeń,
pozwala to nie tylko uniknąć ryzyka uszkodzenia pojedynczej
kamery, ale także utrudni ewentualne manipulacje obrazem
i dźwiękiem6. W Stanach Zjednoczonych zapadł wyrok na podstawie zapisu z kamery noszonej, gdzie sąd nie dał wiary zeznaniom dwóch policjantów, a wziął pod uwagę jedynie zapis
sygnału wizyjnego i audio jednej kamery, który jak się później
okazało pozwalał na różną interpretację zdarzenia.

Trudności z ujednoliceniem systemów,
gromadzeniem i przeglądaniem dużej ilości
danych wymagają od decydentów szerszej analizy
i planowania inwestycji
Początkowy pozytywny efekt stosowania kamer nasobnych zaczyna słabnąć, może to wynikać z przyzwyczajenia do przebywania pod ciągłym okiem kamer. Prowadzone badania wśród funkcjonariuszy policji wyposażonych i niewyposażonych w kamery
nasobne nie przynoszą jednoznacznych wyników, które można
by przełożyć na korzyść ze stosowania tych urządzeń przez funkcjonariuszy. Należy odszukać przyczynz, dlaczego tak się dzieje.
Powinno mieć to istotne znaczenie dla decydentów w kontekście dużych kosztów wdrożenia i eksploatacji systemów.
Inną kwestią jest to, że technika ma służyć człowiekowi,
uzupełniać jego zmysły, wspomagać podejmowanie decyzji,
rejestrować zdarzenia, których on nie dostrzega lub których nie
6
C. Mecwaldowski, Manipulacje obrazem i dźwiękiem w czasie rzeczywistym,
SEC&AS nr 1, 2018

zapamiętał. Istnieje zatem bardzo silny związek techniki z różnorodnymi aspektami psychologicznymi, a szerzej społecznymi.
Można powiedzieć, że funkcjonalności techniczne łączą się
z funkcjami psychospołecznymi. Poniżej zostaną omówione
ważniejsze kwestie dotyczące korzyści wynikających z zastosowania technologii wspierającej działania służbowe funkcjonariuszy bezpieczeństwa państwa w postaci kamer nasobnych.
Dynamika zdarzeń nagłych, nieoczekiwanych, związanych
z interwencją i koniecznością błyskawicznej reakcji powoduje
często, że człowiek – funkcjonariusz – działa instynktownie, odruchowo, a czasem z wyuczonym automatyzmem. Z uwagi na
towarzyszące emocje część zdarzenia może być niezapamiętana (tzw. niepamięć wsteczna), wyparta z pamięci, zwłaszcza
w sytuacji traumatycznej lub po prostu pominięta w śladzie pamięciowym z powodu koncentracji uwagi na innym - ważniejszym w tym momencie – obiekcie. W tym przypadku kamera
noszona przez interweniującego funkcjonariusza stanowiłaby
uzupełnienie brakujących informacji, które nie zostały zapamiętane, pominięte lub zniekształcone (świadomie lub
nieświadomie).
Subiektywne spostrzeganie sytuacji związane jest z osobistymi przeżyciami, doświadczeniami życiowymi, a także nastawieniem czy postawami wobec ludzi biorących udział w zdarzeniu wymagającym interwencji funkcjonariusza. Może on
błędnie odczytywać intencje innych osób, niewłaściwie interpretować ich zachowania i tym samym subiektywnie oceniać
sygnały jako zagrażające, mimo że inny obserwator odebrałby
je zupełnie inaczej. W takich sytuacjach kamera nasobna może
ukazać perspektywę widzenia funkcjonariusza i obiektywizować przebieg zdarzenia – potwierdzać właściwą ocenę
sytuacji przez funkcjonariusza lub usprawiedliwić jego reakcję
5
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jako odpowiedź na dwuznaczne sygnały mogące sugerować
zagrożenie.
Niektóre fakty mogą być pomijane, może być pomniejszana
ich wartość lub celowo przeinaczane. Ma to miejsce w przypadku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza, naruszeń
prawa i nieetycznych zachowań. Zatajanie istotnych informacji lub manipulowanie nimi powoduje wprowadzenie w błąd,
utrudnienie dojścia do prawdy i ustalenia rzeczywistych faktów. W takich okolicznościach nagranie z kamery może posłużyć do konfrontacji zeznań i ustalenia prawdziwego przebiegu zdarzenia.
Interesariuszami bezpośrednimi, czyli osobami zainteresowanymi przebiegiem zdarzenia i jego skutkami, które mogą zyskać lub stracić na tym, że przebieg interwencji został zarejestrowany przez kamerę, mogą być w szczególności osoby biorące
udział w zdarzeniu, czyli funkcjonariusze i osoby wobec których
podjęto czynności służbowe. W przypadku właściwej reakcji
stróża prawa i praworządnego działania zapis z kamery będzie
świadczył na jego korzyść i może stanowić dowód w sprawie.

Natomiast w sytuacji przeciwnej, gdy funkcjonariusz postępuje nieetycznie i nieprofesjonalnie, nagrany incydent może
być wykorzystany do obrony poszkodowanego i podjęcia
stosownych czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych lub
postępowania karnego względem funkcjonariusza. W obydwu
opisanych przypadkach ostatecznie zwiększa się prawdopodobieństwo wyjaśnienia sprawy i ostatecznego ustalenia prawdy
obiektywnej.
Interesariuszami pośrednimi będą przełożeni i kierownictwo
instytucji, którzy będą mieli dostęp do nagrań. Po pierwsze mogą
je wykorzystać do wewnętrznego postepowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego. Po drugie będą mogli wprowadzić
konkretne zmiany w procedurach, które w przyszłości umożliwiłyby unikniecie podobnych zdarzeń. Wreszcie dane pozyskane
w toku zapisu realnych sytuacji mogą być wykorzystywane do
szkolenia personelu, poprzez upoglądowienie zajęć i uświadomienie edukowanym funkcjonariuszom, z jakimi sytuacjami
mogą się zetknąć w służbie i jakich błędów unikać.
Wreszcie najważniejszymi interesariuszami w demokratycznym państwie prawa będą społeczeństwo i obywatele. Gromadzone i odpowiednio zabezpieczone nagrania z kamer, do
których będzie możliwy – dopuszczony prawem – dostęp stosownych instytucji np. Rzecznika Praw Obywatelskich zwiększy
transparentność działania instytucji bezpieczeństwa publicznego. Umożliwi – w przypadku właściwego postępowania –
uświadomienie opinii publicznej konieczności podjęcia, czasem
drastycznych, ale uprawnionych działań konkretnych funkcjonariuszy. Natomiast w przypadku nieprawidłowości do wyciągnięcia stosownych konsekwencji dyscyplinarnych, o czym poinformowane zostanie społeczeństwo.
Reasumując, stosowanie przez funkcjonariuszy porządku
publicznego kamer nasobnych oprócz parametrów i funkcjonalności technicznych umożliwia realizację następujących funkcji
społecznych:
 Zwiększenie transparentności działania instytucji bezpieczeństwa publicznego;
 Funkcję kontrolną (wewnątrz instytucji) i nadzorczą (zewnętrzne organy kontroli społecznej);
 Umożliwienie korygowania niewłaściwych procedur lub
zachowań i tym samym rozwój instytucji poprzez poprawę
jakości realizacji zadań;
 Funkcję edukacyjną personelu.
Ponadto spełnia funkcję dowodową i zabezpieczającą praworządnych działań służbowych funkcjonariuszy porządku
prawnego. Zatem z punktu widzenia społecznego powszechne
stosowanie kamer nasobnych przez funkcjonariuszy w trakcie
wykonywania czynności służbowych jest jak najbardziej uzasadnione, bo przyczyni się do zwiększenia zaufania do instytucji państwowych, a samych funkcjonariuszy zmobilizuje
do trzymania się zasad etycznych i procedur prawnych.

kpt. mgr inż. Cezary Mecwaldowski

Wykładowca zakładu szkolenia ochronnego w Centralnym Osrodku Szkolenia
Służby Więziennej w Kulach.

dr Robert Poklek

Psycholog, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Axis wchodzi na rynek wearables
– pierwsza kamera nasobna już dostępna
Firma Axis Communications zaprezentowała
właśnie pierwszą w swojej historii kamerę
nasobną (tzw. wearable), przeznaczoną
dla policji, straży miejskiej i firm
ochroniarskich. Rozwiązanie, obejmujące
nie tylko wytrzymałą kamerę, ale także
stację dokującą i kontroler systemu,
powstało w oparciu o otwartą architekturę
systemową. Dzięki temu może zostać
zintegrowane z dowolnym systemem
zarządzania, co sprawia, że jest najbardziej
elastyczną kamerą nasobną na świecie.
Urządzenie było już także testowane
w przestrzeni publicznej – projekt
pilotażowy z powodzeniem realizowany był
w Szczytnie.

K

amery nasobne mają wiele zalet: rejestrują materiał
dowodowy, odstraszają przestępców, a także wspierają szkolenia funkcjonariuszy i pracowników ochrony.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu rozwiązania, Axis – pionier technologii dozoru wizyjnego – zdecydował
się wprowadzić je do swojej oferty.

Projektowanie we współpracy z klientami
Nasobna kamera Axis została stworzona w oparciu o prace
badawczo-rozwojowe i konsultacje z przedstawicielami policji i firm ochroniarskich. Jednym z kluczowych aspektów
rozwiązania, na który zwracali uwagę potencjalni klienci, była
konieczność maksymalnego wykorzystania dotychczasowych
inwestycji w oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym (VMS) i dowodowym (EMS). Właśnie dlatego zdecydowano się na zastosowanie otwartej architektury. Nasobna kamera Axis może być używana z systemami VMS i EMS innych
firm — działającymi w środowisku lokalnym lub w chmurze —
co otwiera drogę do jej integracji z innymi danymi związanymi
z dozorem wizyjnym. Kamera może być także elementem kompleksowych rozwiązań, obejmujących oprogramowanie AXIS
Camera Station i AXIS Case Insight, czyli systemy VMS i EMS
firmy Axis.
Fredrik Andersson, globalny menedżer produktów w Axis
Communications, wyjaśnia: „Podczas prac nad nowym rozwiązaniem zawsze dążymy do zapewnienia jak najlepszej jakości
wideo i audio z uwzględnieniem ograniczeń określonego formatu urządzenia. W przypadku kamery nasobnej oczywiste
wyzwania wiążą się z poszukiwaniem optymalnego połączenia rozmiaru, wagi i wytrzymałości oraz maksymalizacją czasu
działania baterii. Aby tego dokonać, zastosowaliśmy proces badań i projektowania iteracyjnego, obejmujący liczne rozmowy
z klientami, wiele prototypów produktu oraz szereg projektów
pilotażowych”.
W Polsce pilotaż został przeprowadzony w Szczytnie – strażnicy miejscy korzystali tam z kamer nasobnych od sierpnia
2019 roku. Przez ponad pół roku zauważono wymierne efekty
stosowania nowej technologii. „Materiał z kamer pozwala nam
w łatwy sposób dokumentować pracę strażników. Zdarzały się
sytuacje, w których mieszkańcy składali skargi na zasadność
interwencji. Odkąd strażnicy miejscy noszą kamery nasobne,
zauważyliśmy znaczne zmniejszenie ich liczby. Wpływa to bezpośrednio na jakość i efektywność pracy straży miejskiej. Czas,
który dotychczas był spędzany na udowadnianiu zasadności
interwencji, strażnicy przeznaczają teraz na działania w terenie.
Cenne godziny, zamiast na sprawy administracyjne, wykorzystywane są na realną, skuteczną pomoc mieszkańcom” podkreśla
Krzysztof Mańkowski, burmistrz Szczytna.
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Nie tylko kamera
Cały system związany z nową kamerą nasobną Axis obejmuje
trzy główne elementy sprzętowe: samą kamerę, przeznaczoną
do niej stację dokującą (8- lub 1-gniazdową) i kontroler systemu.
Kamera rejestruje wideo o rozdzielczości do 1080p przy
30 kl./s oraz dźwięk za pośrednictwem dwóch mikrofonów
umożliwiających tłumienie szumów. Technologia szerokiego
zakresu dynamiki zapewnia wysoką jakość obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych, a technologia Axis
Zipstream zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć masową. Bateria umożliwia pracę nawet do 12 godzin, a dodatkowo można
ją doładowywać w samochodzie lub za pomocą powerbanków.  
Stacja dokująca i kontroler systemu są odrębnymi urządzeniami, dzięki czemu możliwa jest łatwa rozbudowa rozwiązania, nawet na dużą skalę. Kontroler systemu stanowi centralny
punkt integracji i zarządzania oraz umożliwia szybkie i niezawodne przesyłanie materiału wizyjnego z kamery (z szybkością
100 Mb/s). Wszystkie dane są szyfrowane, zarówno podczas
przechowywania, jak i w trakcie transferu, za pomocą algorytmów AES256 i TLS.

Marek Pavlica
Regional Communications Specialist
Eastern Europe, Axis Communications

Eliza Krysztofiak
Senior Communication Manager,
Monday agencja-komunikacji

Katarzyna Kopka
Project
Manager,
Monday agencja-komunikacji

+ 42 0 734 319 237

+48 795 116 845

+48 735 938 504

marek.pavlica@axis.com

e.krysztofiak@mondaypr.pl

katarzyna.kopka@mondaypr.pl

Axis Communications AB
Emdalavägen 14
SE-223 69 Lund
Sweden
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Wbudowane elementy kamery obejmują także:
odbiornik GPS/GNSS do śledzenia lokalizacji;
 moduł Bluetooth Low Energy 4.1;
 moduł łączności Wi-Fi 802.11b/g/n;
 6-osiowy żyroskop i akcelerometr.
Aplikacja mobilna AXIS Body Worn Assistant umożliwia przeglądanie zarejestrowanego materiału oraz dodawanie kategorii,
opisów i notatek.
Jak wyjaśnia Andersson, w całym procesie projektowania
rozwiązania koncentrowano się na łatwości obsługi: „Kamera nasobna musi być łatwa w obsłudze dla funkcjonariuszy
i pracowników ochrony w terenie, którym zdarza się operować
w stresujących warunkach, niesprzyjającej pogodzie lub słabo
oświetlonych miejscach. Zależało nam jednak, aby ta sama łatwość obsługi cechowała całe rozwiązanie — również z perspektywy operatorów odpowiedzialnych za przesyłanie, zapisywanie
i analizę zarejestrowanego materiału wizyjnego”.
Rozwiązanie z kamerą nasobną jest dostępne w kanałach
dystrybucyjnych Axis od II kwartału 2020 r.


+46 46 272 18 00

+46 46 13 61 30

www.axis.com
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ZOBACZ WSZYSTKO,
NIE PRZEGAP NICZEGO

K

amery nasobne są szeroko stosowane przez policję
czy pogotowie ratunkowe, ale są również na wyposażeniu prywatnych pracowników ochrony, służby zdrowia
czy straży miejskiej, którzy w pracy mogą być narażeni na nadużycia i przemoc.
Badania wykazały, że kamery nasobne mogą zniechęcić do
agresywnych zachowań ponieważ ludzie często uspokajają się
gdy wiedzą, że są filmowani. W ten sposób stanowią one dodatkową ochronę dla funkcjonariuszy, personelu z pierwszej linii
oraz dla samodzielnych pracowników.
Kluczowy jest wybór odpowiedniego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych wymagań. Nowoczesne kamery

nasobne są mniejsze, lżejsze i coraz bardziej zaawansowane.
Obecnie są wyposażone w funkcje: nagrywania w jakości FulHD,
podczerwieni, nocnego nagrywania, integracji z innymi urządzeniami ubieralnymi (np. radiotelefony w standardzie DMR lub
TETRA), a nawet mają możliwość przesyłania materiałów filmowych na żywo do innych urządzeń. Taką funkcjonalność posiada
także model kamery nasobnej Hytera VM780 z wbudowanym
modułem LTE i systemem operacyjnym Android.
Hytera oferuje cztery rodzaje kamer wraz z gamą akcesoriów
oraz specjalizowane oprogramowanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania i archiwizowania danych.

VM550 to podstawowy model kamery nasobnej Hytera RVM
– kompaktowy, wytrzymały i lekki – przeznaczony do dokładnego i skutecznego rejestrowania dowodów, jednocześnie oferujący nagrywanie w jakości Full HD i wiele innychimponujących
funkcji.
•
•
•
•
•

Obiektyw diagonalny 139°
Ponad 7 godzin ciągłej pracy na akumulatorze
Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth
Funkcja mikrofonogłośnika z radiotelefonami Hytera
IP67 i MIL-STD-810G

VM550D oferuje szeroki wachlarz funkcji znanych z VM550,
w tym nagrywania w jakości Full HD, dodatkowo z dodatkowym
2-calowym wyświetlaczem pozwalającym użytkownikom na natychmiastowe odtwarzanie i oglądanie nagranego wideo. Jest
także wyposażony w funkcję nagrywania nocą do użytku w warunkach słabego oświetlenia.
•
•
•
•
•
•

2-calowy wyświetlacz
Obiektyw diagonalny 139°
Ponad 7 godzin ciągłej pracy na akumulatorze
Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth
Funkcja mikrofonogłośnika z radiotelefonami Hytera
IP67 i MIL-STD-810G
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VM685 oferuje użytkownikom większą elastyczność dzięki funkcjom, takim jak obracany o 180° obiektyw i długi czas pracy na
baterii pozwalający na ciągłe nagrywanie aż do 8 godzin. VM685
zwiększa również bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu zaawansowanego szyfrowania 256-bitowego.
•
•
•
•
•
•
•

2,4-calowy wyświetlacz
Obiektyw obracany o 180°
Ponad 8 godzin ciągłej pracy na akumulatorze
Zaawansowane szyfrowanie 256-bitowe
Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth
Funkcja mikrofonogłośnika z radiotelefonami Hytera
IP67 i MIL-STD-810G

VM780 to nowa generacja kamer nasobnych RVM z najbardziej
zaawansowanymi funkcjami, takimi jak: system operacyjny
Android, wyświetlacz dotykowy 2,8 cala, 3G / 4G i Wi-Fi do transmisji w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu, wbudowane
NFC i GPS oraz funkcja pracy jako terminal PoC (PTT over Cellular).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyświetlacz dotykowy 2,8 cala
Obiektyw obracany o 216°
Ponad 8 godzin ciągłej pracy na akumulatorze
Zaawansowane szyfrowanie 256-bitowe
Wbudowane 3G/ 4G/ Wi-Fi i Bluetooth
Wbudowane NFC i GPS
Funkcja mikrofonogłośnika z radiotelefonami Hytera
Praca jako terminal PoC np. w systemie Hytera HyTalk
IP67 i MIL-STD-810G

Hytera oferuje także specjalizowane oprogramowanie do zarządzania flotą kamer RVM oraz katalogowania, archiwizowania
oraz zarządzania zebranym materiałem audio i wideo. Hytera
IDS & DEM to w pełni skalowalne środowisko, które spełni wymagania zarówno niewielkich organizacji używających kilkadziesiąt kamer nasobnych jak i dużych podmiotów używających

RTcom
ul. Welecka 38
72-006 Mierzyn
k. Szczecin
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91 881 22 02

setki lub tysiące kamer w rozproszonych jednostkach (system
klient <> serwer z pracą w środowisku chmurowym).
RTcom, autoryzowany dystrybutor firmy Hytera, oferuje
bezpłatną możliwość testowania wymienionych urządzeń.

biuro@rtcom.pl

www.rtcom.pl
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Edesix – systemy kamer nasobnych

E

desix to jeden z wiodących dostawców rozwiązań technicznych, specjalizujący się w skalowalnych systemach
kamer nasobnych. Założona w 2002 r. firma Edesix została przejęta w styczniu 2019 r. przez Motorola Solutions. Wybrane
produkty firmy Edesix są teraz dostępne w ramach oferty firmy
Motorola Solutions.

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa
dla pracowników pierwszej linii
Kamery nasobne Edesix zostały zaprojektowane dla pracowników pierwszej linii — oznacza to każdą osobę mającą kontakt
z klientami, która może być narażona na słowną lub fizyczną
agresję lub której działanie może zostać zakwestionowane.
Główne obszary zastosowań to:
 Policja i więziennictwo
 Ratownicy medyczni i pracownicy szpitali
 Służby parkingowe i zarządzające ruchem
 Biura ochrony i pracownicy supermarketów






Główne korzyści ze stosowania kamer nasobnych to:
Skuteczne i wydajne przechwytywanie materiałów wideo
i audio gotowych do użycia jako dowody w postępowaniu
karnym
Zniechęcanie do agresji w stosunku do personelu i pomoc
w łagodzeniu napiętych sytuacji
Pełna integracja z systemami monitoringu CCTV, z uzupełnieniem obrazu dźwiękiem
11
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Ocena sytuacji w czasie rzeczywistym dzięki przesyłaniu obrazu z kamery na żywo przez sieć Wi-Fi w celu podejmowania
skutecznych działań
 Szybsza i obiektywna obsługa zdarzeń, skarg i bieżących
spraw
System kamer nasobnych Edesix został stworzony z myślą
o skuteczności, skalowalności i spełnieniu potrzeb użytkowników. Rozwiązanie obejmuje następujące aspekty:


Kamery VideoBadge i VideoTag
Zaprojektowane z myślą o pracownikach pierwszej linii. Przechwytywanie materiału dowodowego, strumieniowe przesyłanie nagrań i proste noszenie.

Kontroler DC-200 / przypisywanie przy pomocy
kart RFID

Urządzenia serii VideoBadge to nowa generacja wytrzymałych i lekkich kamer nasobnych z łącznością Bluetooth, Wi-Fi
oraz pozycjonowaniem GPS. Seria ta obejmuje kamery VB400
(wersje VB-440-64-QR-N, VB-440-64-KF-N oraz VB-440-64-VF-N).

Kontroler DC-200 sparowany z czytnikiem RFID pozwala na szybkie i dokładne przypisanie użytkownikom kamer z puli za pomocą jednego przeciągnięcia.
DC-200 umożliwia również jednoczesne podłączenie do 84 kamer VideoBadge lub VideoTag do programu VideoManager za pośrednictwem pojedynczego portu Gigabit Ethernet LAN.

Seria VideoTag

Stacje dokujące i akcesoria

To najmniejsze i najbardziej dyskretne z kamer nasobnych Edesix, zaprojektowane do rejestrowania zdarzeń, z funkcją czuwania przez 6 miesięcy. Seria VideoTag obejmuje kamery VT100
oraz VT50.

14-stanowiskowa stacja dokująca umożliwia proste, sprawne
i wydajne ładowanie, a także zgrywanie materiałów bezpośrednio do programu VideoManager. Dla mniejszych grup przewidziano 1-stanowiskowe stacje dokujące.
Szeroki wybór akcesoriów umożliwia użytkownikom rejestrowanie, udostępnianie, przesyłanie strumieniowe i przechowywanie nagrań w skuteczny i wydajny sposób.

Seria VideoBadge

VideoManager
VideoManager to zaawansowane narzędzie do zarządzania nagraniami wideo, użytkownikami systemu i zestawem kamer nasobnych. Ten oparty na sieci system wsparcia administracyjnego
zapewnia pełną kontrolę nad całym zestawem kamer VideoBadge i VideoTag.

ELNEX
ul. Wierzbicka 37
26-600 Radom
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+48 367 13 13

info@elnex.pl

www.elnex.pl
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Kamery osobiste GSM i inne rozwiązania

F

irma TELSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest bezpośrednim importerem kamer nasobnych i wideorejestratorów.
Wszystkie kamery nasobne realizują funkcje, które zazwyczaj są wspólne dla tego rodzaju sprzętu.
Prezentujemy Państwu kilka modeli, które wyróżniają się
pewnymi cechami unikatowymi, niedostępnymi dla wszystkich
modeli.

Model DSJ-V1P – kamera 4G  - najnowszy model w ofercie producenta.
Cechy modelu:
 przetwornik Sony IMX458,
 system operacyjny Android,
 rozdzielczość maksymalna 4K@30fps (30 klatek na sekundę),
 kompresja H.264/H.265,
 wymienna bateria o pojemności 3050 mAh.
Wymiana baterii w czasie ok. 5 minut nie powoduje wyłączenia kamery!
Więcej





pojemnośco baterii – 6000 mAh,
system operacyjny Android,
przesyłanie wideo tj. dla kamery DSJ-V1P

Więcej

Model DSJ-A9
„Typowa” kamera rejestrująca w rozdzielczości FullHD, z wymiennymi bateriami o pojemności 1850mAh. Unikatową cechą
kamery jest możliwość dołączenia obiektywu zewnętrznego,
który mocowany jest do specjalizowanego gniazda (brak możliwości przypadkowego odłączenia wtyczki). Obiektyw zewnętrzny posiada diody podczerwieni z długością fali 940nm a więc są
one niewidoczne dla ludzkiego oka. Rozdzielczość 576P.
Więcej

Baterie wszystkich oferowanych kamer mogą być doładowywane bezpośrednio w urządzeniu lub w stacji dokującej (nie dotyczy kamery DSJ-T8), także z gniazdka zapalniczki samochodowej. W przypadku problemów z aktualnie dostępnym źródłem
energii, oferujemy zewnętrzne power banki o pojemności do
96000mAh, w tym urządzenia z wyjściem 12VDC (gniazdko zapalniczki) lub do zasilania laptopów w terenie.
Więcej

Kamera może przesyłać wideo poprzez sieć telefonii komórkowej, a operator korzysta z programu zainstalowanego na komputerze lub smartfonie. Wideo przesyłane jest poprzez serwer producenta, ale użytkownik może uruchomić własny serwer. Dzięki
zastosowaniu systemu Android, stworzenie własnego serwera
stało się czynnością prostszą niż przy stosowaniu oprogramowania opartego na systemie Linux.
Model DSJ-T8 – kamera 4G – urządzenie do noszenia na kasku,
rozdzielczość FullHD 1080P@25fps,
 kompresja H.264,


TELSOFT Sp. z o.o.
ul. Szachowa 1 lok. 865
04-894 Warszawa

+48 22 644 80 08

telsoft@telsoft.pl

www.telsoft.pl
13

ZAMÓW
PRENUMERATĘ
dwumiesięcznika

60

zł

Wersja
drukowana

Cena 12,0 0

T
B I E K

VAT) , ISSN

E S
B I Z N

I

W

ń
rzec/kwiecie756
NR 2/2020 ma
nr ind. 381
265 8-17 79,

(w tym 8%

® CLOUD
O
R
P
X
MA

otrzymasz
ROCZNIK 2019*

GRATIS!

l
p.com.p
NR 3/2020
Centa
www.
a 12,0 0 (w
maj/czerw
tym 8%
VAT) , ISSN

B I E K
T
10

stan ia
ekty wyk orzy
Praw ne asp
skie j
dron ów
dy Cza jkow
– arty kuł Mila
iera ły
Dop
a
i Filip

26

ŻNA
A
W
A
J
C
PROMO
2020
.
8
0
.
0
3
O
D

W

42

iN
ocze sny SSW
USIO N – now
MAX PRO INTR
w chm urze
egro wan y
mow e
oraz KD zint y TAP Sys tem y Alar
– arty kuł firm

I

liczenia

LUDZI I P

dności 3D

MICZNE

dajności

systemy

ANALITY

Wysokie
j jak

 prenumerata@mediafachowe.pl

gentny mo

W

i 2D

PROJEKTY

panorami

czne 180°

/360°

KI i SYSTE

ości inteli

22

756

OJAZDÓ

dużej dokła

PANORA

Wysokie
j wy

iec

nr ind. 381

B I Z N
E S

LICZENIE

Systemy

265 8-17 79,

olet
Pier wsz y pist asza Cieć wie rza
– arty kuł Tom

MY LPR/L

nitoring wi
de

o

PC

SUMA.C

OM.PL

Dez ynf ekc
ja
w dob ie pan (od każ anie )
dem ii
– arty kuł
Sta nisł awa
Sul ent y

24

Mój pier wsz
y pist olet
– arty kuł
cz. II
Tom asz a
Cieć wie rza

27

Bez piec zeń
stw o – Term
a pom iar
owi zja
tem per atu
ry ciał a
– arty kuł
Dar iusz a
Kna pka

22 535 32 29
www.czasopisma.net

* Rocznik 2019 w wersji drukowanej do wyczerpania zapasów.
Oferta dla nowych czytelników dotyczy prenumeraty rocznej.

