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Szanowni Czytelnicy, 

z wielką przyjemnością zapraszam do lektury kolejnego już 
czwartego wydania specjalnego naszego dwumiesięcznika 
„Ochrona i Bezpieczeństwo obiektów i biznesu” poś- 

więconego w całości kamerom i detektorom do zliczania osób. 
Prezentowane publikacje zgodnie z polityką naszego tytułu 
powstały w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie rynku 
przypadające w trudnym okresie drugiej fali pandemii COVID-19. 
Wprowadzanie nowych reżimów i obostrzeń m.in. dotyczących ilości 
osób, które mogą przebywać na określonej powierzchni, powoduje 
poszukiwanie narzędzi technicznych wspomagających człowieka 
w żmudnym, ale koniecznym procesie liczenia. Szczególnie dotyczy 
to zaawansowanych technologicznie nowoczesnych urządzeń, 
które mogą zostać zamontowane przy wejściach do obiektów 
takich jak centra handlowe, dworce, lotniska, obiekty sportowe, 
obiekty użyteczności publicznej itp.

Jednym z takich rozwiązań są oferowane na naszym rynku 
zaawansowane systemy wyposażone m.in. w detektory i kame-
ry do zliczania osób, które pozwalają na liczenie osób wcho-
dzących i wychodzących, zliczanie przebywających w obiekcie, 
umożliwiające także rozróżnienie poruszających się obiektów, 
ich śledzenie, analizę danych i interpretacje wyników, co w kon-
sekwencji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji operacyjnych 
oraz zarządzanie personelem. 

Wobec powyższego w prezentowanym numerze przedsta-
wiamy artykuł techniczny przybliżający naszym czytelnikom 
działanie systemów zliczających, a w szczególności technologie 
zliczania oraz pożądane cechy kamer. Ponadto w naszym nume-
rze specjalnym czytelnicy znajdą prezentacje oferowanych na 
rynku produktów technicznych do zliczania osób takich firm jak 
BOSCH, Janex International Sp. z o.o., Suma Solutions Sp. z o.o. 

Wspólnie z zespołem redakcyjnym gorąco zachęcam do 
zapoznania się z przedstawioną tematyką. Mam nadzieję, że 
zaprezentowane treści przybliżą dość skomplikowane aspekty 
działania systemów do zliczania osób oraz pomogą w wybo-
rze najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań technicznych 
uwzględniających Państwa potrzeby. 

Życzę dużo zdrowia w tym tak trudnym okresie oraz owocnej 
i przyjemnej lektury. 

Robert Mościcki
Redaktor Naczelny
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Technologie zliczania

W praktyce przewiduje się kilka technologii zliczania. Przede 
wszystkim warto przybliżyć zliczanie 2D. Bazuje ono na linii 
wirtualnej, która jest naniesiona na obraz. Kamera ma za zada-
nie rozpoznawanie poruszającego się obiektu a wraz z jej prze-
kroczeniem obiekt jest zliczony. Przy zliczaniu niejednokrotnie 
zastosowanie znajdują czujniki IR, które montowane są przy 
wejściach do obiektów. Stąd też wraz z przekroczeniem bariery 
czujnika zliczane są obiekty, które poruszają się w obu kierun-
kach (wejście/wyjście). 

Jako wady takiego rozwiązania wymienia się możliwość nie-
właściwego interpretowania osób krążących w strefie liczenia, 
co przekłada się na ponowne zliczanie. 

Bardziej zaawansowana jest technologia 3D. Zastosowanie 
może przy tym znaleźć termowizja. W takim rozwiązaniu ka-
mery termowizyjne odpowiadają za analizowanie obrazu pod 
kątem poruszania się rejonów ciepła. Osoba jest rozpoznawana 
w oparciu o naturalną ciepłotę ciała. Istotną rolę odgrywa przy 
tym śledzenie ruchu osoby bez konieczności zapisu obrazu wi-

Kamery do zliczania osób

Systemy do zliczania osób nabrały 
szczególnego znaczenia w dobie pandemii 
COVID-19. Stąd też aplikacje tego typu stały się 
nieodzownym elementem miejsc zatłoczonych. 
Szczególną uwagę zwraca się na funkcje 
analityczne chociażby takie jak zliczanie osób 
po przekroczeniu linii, filtry wysokości, generator 
wykresów, mapy ciepła czy analizy biznesowe. 
Na uwagę zasługuje szybkie zliczanie osób,  
co jest szczególnie istotne w centrach 
handlowych, na lotniskach, dworcach,  
obiektach użyteczności publicznej itp.
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deo. Należy mieć przy tym na uwadze fakt, że kamera, która jest 
umieszczona przy wejściu może być wprowadzona w błąd pod-
czas nasłonecznionych dni.

Ponadto odpowiednio zaprojektowane kamery termowi-
zyjne pozwalają zlokalizować w tłumie osoby z gorączką, która 
może być spowodowana np. zakażeniem wirusowym lub bak-
teryjnym. Urządzenia tego typu bardzo często są stosowane na 
potrzeby monitorowania sanitarno-epidemiologicznego zarów-
no grup jak i pojedynczych osób. Ważne jest również szerokie 
spektrum zastosowania w medycynie. W szczególności chodzi 
o wykrywanie gorączki, nowotworów złośliwych piersi, skóry, 
węzłów chłonnych, twarzoczaszki i ich nawrotów, zapaleń i no-
wotworów przydatków (jajnik i jajowód), zapaleń ucha, gardła 
i nosa, a także chorób stawów i kręgosłupa o charakterze zapal-
nym, chorób naczyń i nerwów kończyn oraz zaburzeń czynności 
i schorzeń tarczycy. Kamery termowizyjne pozwalają również na 
wykrywanie chorób zapalnych i czynnościowych nerek, a także 
układu pokarmowego i wątroby oraz stanów zapalnych i chorób 
u zwierząt. 

Cechy kamer

Kamery jakie znajdują zastosowanie przy zliczaniu są w stanie 
podawać liczbę zliczanych osób z pominięciem przy zliczaniu 
dzieci – można bowiem podać wzrost zliczanych osób. Istotną 
rolę odgrywa funkcjonalność pozwalająca wykrywać zawraca-
nie osób, co zapobiega podwójnemu zliczaniu. Na uwagę za-
sługuje możliwość dwukierunkowego zliczania, eliminowanie 
błędnego naliczania osób, rysowanie ścieżek śledzenia ruchu, 
czy zapisywanie danych w pamięci kamery. Urządzenie informu-
je o błędach występujących w pracy systemu.

Nowoczesne kamery cechują się rozdzielczością MPix oraz 
wysokim poziomem dokładności zliczania. Najczęściej zastoso-
wanie znajdują dwa obiektywy stałej ogniskowej 2 mm. Wbudo-
wane diody IR mają zasięg do 6 m. Na uwagę zasługują dwa nie-
zależne strumienie wideo. Jako interfejsy audio przewiduje się 
np. 1 wejście/1 wyjście, wbudowany mikrofon. Na potrzeby bar-
dziej rozbudowanych systemów przyda się interfejs alarmowy.

Niektóre kamery pozwalają na wykrywanie intruzów, egze-
kwowanie przepisów BHP, wykrywanie zablokowanych wyjść 
ewakuacyjnych lub porzuconych obiektów. Przydatną funkcjo-
nalnością jest wykrywanie zablokowanych wyjść ewakuacyj-
nych lub porzuconych obiektów, a także analizowanie zachowań 
klientów w sklepach. 

Kamery zliczające dostępne są w wersji sufitowej. W procesie 
zliczania osób udział biorą dwa procesory oraz dwa obiektywy 

przez co kamera jest w stanie generować obraz w rozdzielczości 
640x960. Należy podkreślić, że kamery tego typu bardzo często 
są wykorzystywane w obiektach takich jak sklepy czy centra han-
dlowe. Urządzenie wykorzystuje zasilanie 12V lub PoE 802.3af. 
Obraz jest zapisywany na karcie microSD. Tym sposobem zapis 
może odbywać się bezpośrednio w kamerze i nie jest potrzebny 
rejestrator. Istotną rolę odgrywa możliwość stałego podglądu 
online. Zastosowanie znajdują kodeki H.264 lub MJPEG, dzięki 
czemu znacznie zmniejsza się miejsce, które zajmuje materiał 
z kamery a to jak wiadomo przekłada się na przepustowość. 
W sposób ręczny lub automatyczny generowane są statystyki 
dobowe, miesięczne i roczne.

W najprostszej aplikacji w przypadku gdy liczba klientów 
w sklepie osiągnie maksymalny dozwolony poziom kamera jest 
w stanie generować komunikat głosowy i/lub zapalić sygnaliza-
tor, np. z napisem „CZEKAJ”. W niektórych aplikacjach na wej-
ściu przewiduje się monitor odpowiedzialny za bieżące wskazy-
wanie ilości osób, które aktualnie znajdują się w obiekcie oraz 
ile może jeszcze wejść do niego. Ponadto nie brakuje również 
aplikacji gdzie zastosowanie znajdują systemy informacyjne 
mogące jednocześnie wyświetlać informacje dot. chociażby ilo-
ści zliczonych osób, pomiaru temperatury osób wchodzących, 
treści reklamowe, instrukcje mycia rąk itp.

W mniejszych obiektach zazwyczaj wykorzystywana jest 
jedna kamera licząca. Z kolei w bardziej rozbudowanych insta-
lacjach uwzględnia się dedykowane rejestratory cyfrowe lub 
odpowiednie aplikacje odpowiadające za zliczanie wyników 
z wielu kamer. Jest również możliwe samoczynne generowanie 
raportów dotyczących liczby zliczonych osób. Uwzględnia się 
przy tym kryteria takie jak czas – wybrane godziny, dni, tygo-
dnie, itd. Zyskuje się więc nie tylko dane potrzebne ze względów 
bezpieczeństwa w dobie pandemii ale również do celów marke-
tingowych. 

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości co do tego, że działanie nowoczesnych 
systemów wizyjnych sprowadza się nie tylko do obserwacji czy 
rejestracji obrazu ale również do analizy elementów otoczenia 
różnego typu. Chodzi tutaj właśnie o zliczanie pojazdów, osób 
czy obiektów. Nie mniej ważne jest analizowanie przekroczenia 
określonej linii, a także detekcja ruchu, identyfikacja twarzy oraz 
kontrolowanie przepustowości. 

Spektrum zastosowania systemów zliczania jest bardzo sze-
rokie. Dużym uznaniem cieszą się one w sklepach, zwłaszcza 
przy dużym natężeniu ruchu i gdzie konieczna jest kontrola licz-
by osób. Zebrane w ten sposób dane wykorzystuje się np. na po-
trzeby marketingu. Chodzi tu przede wszystkim o miejsca takie 
jak salony sprzedaży czy galerie i centra handlowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej. Są to również inne miejsca gdzie ko-
nieczna jest analiza frekwencji ale i względy bezpieczeństwa.

Należy mieć na uwadze fakt, że kamery z funkcjami anali-
tycznymi przeprowadzą pomiar w czasie rzeczywistym. W przy-
padku zliczania ludzi zyskuje się również informacje na temat 
ilości osób dorosłych, dzieci, kobiet, mężczyzn itd.

Damian Żabicki
Dziennikarz, analityk specjalizujący się
w tematyce technicznej i przemysłowej
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Skuteczne zliczanie osób wchodzących i wychodzących 
nie zawsze musi wymagać stosowania dedykowanych ka-
mer – wykorzystując zaawansowane funkcje inteligentnej 

analizy obrazu mogą do tego służyć z powodzeniem standardo-
we kamery systemu monitoringu wizyjnego. Takie rozwiązanie 
gwarantuje najwyższą elastyczność, daje możliwość doboru sze-
rokiego portfolio kamer w zależności od konkretnych potrzeb, 
a ponadto jest optymalne kosztowo – nie wymaga zakupu i uru-
chomienia dwóch osobnych systemów CCTV i zliczania.

Do zliczania osób w kamerach Bosch wykorzystywane są 
sprawdzone i rozwijane już od kilkunastu lat algorytmy inteli-
gentnej analizy obrazu – Essential Video Analytics (EVA) oraz 

Intelligent Video Analytics (IVA). Choć dobór optymalnego roz-
wiązania może zależeć od konkretnej aplikacji i obserwowanej 
sceny, zasadniczo oba rodzaje analityk dają możliwość skonfi-
gurowania zaawansowanych algorytmów zliczania – nawet do 
kilku jednocześnie w pojedynczej kamerze. Funkcje dają możli-
wość elastycznego dopasowania do obserwowanej sceny oraz 
dodatkowego filtrowania zdarzeń wejścia/wyjścia, dla zapew-
nienia najwyższej skuteczności.

Takie podejście daje możliwość zastosowania dowolnej serii 
kamer z portfolio Bosch na potrzeby zliczania – począwszy od 
najmniejszych i atrakcyjnych cenowo kamer serii 3000i. W za-
leżności od usytuowania kamery, natężenia ruchu i warunków 
oświetleniowych, możliwy jest również dobór kamer kopułko-
wych z bardziej zaawansowanymi algorytmami analizy lub ka-
mer panoramicznych, w przypadku montażu kamery pionowo 
nad wejściem.

Ponieważ funkcje zliczania są realizowane bezpośrednio 
w urządzeniu końcowym, w najprostszym wykonaniu system 
może się składać z samej, pojedynczej kamery, która (np. za po-
średnictwem przekaźnika) daje sygnał zezwalający na wejście 
lub stan licznika jest monitorowany przez pracownika sklepu. 
Choć kamera może być z powodzeniem wykorzystana na potrze-
by dozoru wizyjnego, zastosowanie rejestratora nie jest w tym 
wypadku konieczne.

Więcej możliwości daje budowa prostego systemu, składają-
cego się z kamery Bosch z funkcjami zliczania oraz wyświetlacza 
Philips, montowanego przy wejściu do obiektu. W takiej konfi-
guracji również nie ma potrzeby stosowania dodatkowego urzą-
dzenia pośredniczącego czy rejestratora – kamera komunikuje 
się bezpośrednio z samym wyświetlaczem a informacje z licz-
nika mogą uruchamiać odpowiednie reakcje – np. wyświetlenie 
znaku zezwalającego na wejście lub z prośbą o oczekiwanie.

W przypadku dużych systemów, składających się z wielu 
wejść i wyjść, jak budynki biurowe czy galerie handlowe, kluczo-
wym aspektem jest sprawne zarządzanie danymi z wielu miejsc 
i łączenie ich w postaci zbiorczych liczników czy wykresów. Takie 
możliwości daje rozwiązanie Bosch Intelligent Insights – infor-
macje o osobach czy obiektach zliczanych z wielu kamer w bu-
dynku są łączone i prezentowane w postaci jednego, intuicyjne-
go interfejsu.

Systemy zliczania osób  
w oparciu o kamery Bosch

www.boschsecurity.com/pl
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa 22 715 22 000

securitysystems@bosch.com.pl

https://www.boschsecurity.com/pl
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W ykorzystanie różnego rodzaju danych do poprawie-
nia bezpieczeństwa technicznego, fizycznego, jak 
również do podejmowania rozmaitych decyzji biz-

nesowych, to trend który jest zauważalny i z pewnością będzie 
stale nabierał na znaczeniu. W odpowiedzi na rosnące zaintere-
sowanie tego typu rozwiązaniami firma Bosch Security and Sa-
fety Systems wprowadziła do swojej oferty przystępne cenowo 
oprogramowanie Intelligent Insights, które umożliwia klientom 
wykorzystanie danych w zupełnie nowy sposób. Jego głównym 
zadaniem jest błyskawiczne przekazywanie treści z obserwo-
wanej sceny na ekran monitora, dzięki czemu użytkownicy mają 
możliwość szybkiego zrozumienia aktualnej sytuacji i podjęcia 
odpowiednich, świadomych decyzji. Przykładowo, w razie osią-
gnięcia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób w danej stre-
fie czy budynku, możliwe jest błyskawiczne poinformowanie 

o tym fakcie zarówno administratora budynku, pracowników 
ochrony, jak i pozostałych osób zmierzających do wejścia. Jest 
to niezwykle pomocne, szczególnie w kontekście rozmaitych 
zagrożeń dla zdrowia publicznego, jak COVID-19. Z Intelligent 
Insights można korzystać zarówno jako z rozwiązania w pełni 
niezależnego, jak również możliwa jest prosta integracja z inny-
mi systemami zarządzającymi, dla zapełnienia kompleksowego 
przeglądu informacji.

Z obserwowanej sceny na ekran monitora

Oprogramowanie Intelligent Insights wykorzystuje wbudowa-
ne funkcje inteligentnej analizy obrazu w kamerach Bosch do 
interpretowania obserwowanej sceny i zbierania metadanych, 
dotyczących poruszających się obiektów, zliczania osób czy po-

Intelligent Insights – rozwiązanie, które czyni 
dane widocznymi i użytecznymi

Fot. Bosch

https://www.boschsecurity.com/pl
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jazdów lub poziomu zatłoczenia. Dane te są następnie groma-
dzone i wyświetlane w formie czytelnych, prekonfigurowanych 
widżetów, umożliwiając wizualizację i ocenę sytuacji w całym 
obiekcie na ekranie pojedynczego monitora. Na bazie prezento-
wanych informacji operatorzy systemu mogą reagować szybciej 
i w sposób bardziej wydajny, podejmując bardziej uzasadnione 
decyzji, co docelowo wpływa pozytywnie na ogólny poziom bez-
pieczeństwa obiektu.

Dwa sposoby dostarczania danych

Dostępne są dwa sposoby wizualizowania przydatnych dla użyt-
kowników danych – w formie widżetu lub raportu. Wszystkie 
widżety są wyświetlane na prostym i przejrzystym panelu głów-
nym, w ramach którego możliwy jest dobór tylko tych wskaźni-
ków, które w danej chwili są przydatne. Funkcja raportowania 
służy do dokładniejszej, późniejszej analizy danych statystycz-
nych i zdarzeń, umożliwiając wprowadzanie zmian i usprawnia-
jąc pracę obiektu w przyszłości.

Przegląd możliwości

Intelligent Insights oferuje szereg widżetów, które mają za za-
danie pozytywnie wpłynąć na ogólny poziom bezpieczeństwa 
obiektu, jak i dostarczają rozmaitych danych statystycznych.

Poziom wypełnienia strefy, Licznik zajętości czy Detekcja 
zatłoczenia – te widżety dają możliwość monitorowania stanu 
obecnego i szybkiej oraz skutecznej detekcji nadmiernego za-
tłoczenia, jak również zliczania pojedynczych osób i obiektów. 
Użytkownik może określić oczekiwany poziom wypełnienia da-
nego obszaru czy budynku, definiując maksymalną liczbę osób, 
które w danej chwili mogą w tej strefie przebywać. Szczególnie 
użyteczne stają się funkcje Poziomu wypełnienia strefy oraz 
Licznika zajętości, ponieważ dają one możliwość uruchomienia 
dodatkowych reakcji czy zewnętrznych urządzeń po osiągnięciu 
progu alarmowego. Może to być prosty alert, komunikat na mo-
nitorze, zezwalający na wejście do pomieszczenia, czy wywoła-
nie komunikatu głosowego. Jest to szczególnie przydatne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w lokalizacjach, w których 
mogą przebywać duże grupy osób.

Intelligent Insights oferuje również funkcje zliczania obiek-
tów i osób. Zliczanie obiektów umożliwia dokładne kalkulowa-
nie liczby pojazdów lub innych, zdefiniowanych przez klienta 
obiektów, w polu widzenia jednej lub wielu kamer. Jest to roz-
wiązanie idealne dla miejsc z szybko poruszającymi się obiek-
tami, jak drogi czy skrzyżowania, gdzie szacowanie natężenia 
ruchu jest kluczowe dla zidentyfikowania okresów o wyższej 
lub niższej jego intensywności. Zliczanie osób służy natomiast 
do kalkulacji poszczególnych osób wchodzących lub wychodzą-
cych z budynku. Widżet ten może zbierać dane z wielu kamer 
i zapewniać użytkownikom wczesne ostrzeżenie, gdy wykryty 
zostanie nagły przyrost liczby osób, co może potencjalnie pro-

wadzić do problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa w obiek-
cie. Intelligent Insights wykorzystuje jedynie anonimowe dane 
z kamer, zapewniając przez cały czas pełną ochronę prywatności 
osób w obserwowanych scenach.

Przy pomocy widżetu Pozycjonowania obiektów, operator 
ma dostęp do przeglądu w czasie rzeczywistym wszystkich ru-
chomych obiektów w określonym obszarze. Jest to szczególnie 
przydatne do aplikacji takich, jak ochrona obwodowa i stref 
wokół budynków. Na podstawie pozycji GPS, która może zostać 
określona dla wszystkich kamer z wbudowanymi funkcjami in-
teligentnej analizy obrazu, wykryte obiekty są wizualizowane na 
mapie wraz z ikoną, symbolizującą rodzaj śledzonego obiektu.

Przyszłościowe rozwiązanie

Intelligent Insights w wersji licencji podstawowej umożliwia wy-
korzystanie wszystkich widżetów oraz jednego panelu główne-
go, na którym może być zebranych i wyświetlanych jednocześnie 
do 16 różnego rodzaju widżetów. W razie potrzeby, możliwe jest 
dodanie kolejnych paneli i widżetów, zgodnie z potrzebami i wy-
maganiami klienta. Ponadto, wykorzystując funkcje inteligent-
nej analizy obrazu Bosch, dane generowane z funkcji uczenia 
maszynowego Camera Trainer (wchodzącej w skład Intelligent 
Video Analytics), jak statystyki zliczania dowolnych obiektów, 
zdefiniowanych przez użytkownika, mogą być również wizuali-
zowane i raportowane. W połączeniu z nowymi widżetami i funk-
cjonalnościami planowanymi dla kolejnych aktualizacji i wersji, 
Intelligent Insights jest rozwiązaniem gotowym na wyzwania 
dnia dzisiejszego i jutra.

Integracja z BVMS

Intelligent Insights to nie tylko wszechstronne oprogramowa-
nie w formie standalone, ale również rozwiązanie gotowe do 
bezproblemowej integracji. Dzięki połączeniu z systemem za-
rządzania wideo Bosch (BVMS), operatorzy mają dostęp do ob-
razu na żywo, zarejestrowanych nagrań oraz danych z Intelligent  
Insights w formie zunifikowanego graficznego interfejsu użyt-
kownika (GUI). Taka integracja eliminuje konieczność przełącza-
nia pomiędzy wieloma aplikacjami, w celu uzyskania komplet-
nego przeglądu sytuacji. Kolejną zaletą integracji z BVMS jest 
również możliwość połączenia systemów opartych o rozwiąza-
nia wideo z centralami alarmowymi oraz systemem kontroli do-
stępu Access Management System 3.0.

Udostępniając rozwiązanie Intelligent Insights, firma Bosch 
Security and Safety Systems wprowadziła na rynek nowy rodzaj 
oprogramowania, a wraz z nim nowe możliwości dla systemów 
bezpieczeństwa technicznego i fizycznego. Rozwiązanie, gene-
rujące liczne wartości dodatkowe już dziś, lecz jeszcze więcej 
w przyszłości.

https://www.boschsecurity.com/pl
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Nowe systemy telewizji przemysłowej zostały specjalnie 
dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów 
dotyczących handlu. Systemy potrafią wskazywać ak-

tualną liczbę osób będących w sklepie, uwzględniając w czasie 
rzeczywistym osoby wchodzące i wychodzące. 

W systemie można ustawić graniczną wartość osób przeby-
wających w obiekcie. Przekroczenie wartości generuje alarm 
oraz może sterować zewnętrznymi systemami automatyki np. 
drzwiami.

Na obrazie z kamery może być wyświetlana informacja:
�� Ile osób weszło do obiektu
�� Ile osób wyszło z obiektu
�� Ile osób jest w środku obiektu
�� Komunikat dynamiczny (proszę wejść / proszę zaczekać)
�� Maksymalna ilość osób, która może przebywać w środku

Kamery Dahua z serii Pro AI oraz Ultra AI posiadają funk-
cję zliczania ludzi. Wspierane rozdzielczości kamer: 2, 4, 5MP.  
Dodatkowo można zastosować kamerę stereoskopową 
HDW8341X-3D-0280B-S2 (nowość).

Przy większych systemach gdzie zastosowany będzie reje-
strator NVR5xxx-4KS2 lub oprogramowanie DSS Pro można pod-
łączyć zarówno kamery Pro AI jak i Ultra AI dowolnej rozdziel-
czości oraz kamery stereoskopowe: IPC-HDW8341X-3D-0280B, 
IPC-HDW8341X-3D-0360B. 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj indywidualną ofertę.

Kamery do zliczania osób
Liczba wejść Dahua

1 wejście

Kamera HDW8341X-3D-0280B-S2

 lub

Kamera Pro seria AI

  

4 wejścia

Rejestrator NVR5xxx-4KS2

+

Kamery Pro AI lub Ultra AI

 lub

Kamery HDW8341X-3D-0280B-S2

  

> 4 wejść

Program DSS Pro

+

Kamery: Pro AI, Ultra AI

lub 

Kamery: HDW8341X-3D-0280B-S2

Duże systemy

Program DSS Pro + NVR5xxx-4KS2

+

Kamery: Pro AI, Ultra AI

 lub

HDW8341X-3D-0280B-S2

autoryzowany dystrybutor  
Dahua Technology

www.janexint.com.pl

Janex International Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa

www.b2bgo.janexint.com.plfacebook.com/janexinternational
linkedin.com/janexinternational
youtube.com/janexinternational

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1/kamery-do-detekcji-masek-45108?s=&price_f=&price_t=&f291%5B%5D=Pro+AI
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1/kamery-do-detekcji-masek-45108?s=&price_f=&price_t=&f291%5B%5D=Ultra+AI
http://www.janexint.com.pl
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-wizmind-2x3mp-obiektyw-2-8mm-ir-20m-zliczanie-osob-people-counting-dahua-ipc-hdw8341x-3d-0280b-s2-46169.html
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1/kamery-do-detekcji-masek-45108?s=&price_f=&price_t=&f291%5B%5D=Pro+AI
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-wizmind-2x3mp-obiektyw-2-8mm-ir-20m-zliczanie-osob-people-counting-dahua-ipc-hdw8341x-3d-0280b-s2-46169.html
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-wizmind-2x3mp-obiektyw-2-8mm-ir-20m-zliczanie-osob-people-counting-dahua-ipc-hdw8341x-3d-0280b-s2-46169.html
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-wizmind-2x3mp-obiektyw-2-8mm-ir-20m-zliczanie-osob-people-counting-dahua-ipc-hdw8341x-3d-0280b-s2-46169.html
http://www.janexint.com.pl
mailto:janex@janexint.com.pl?subject=Proszę o kontakt w sprawie systemu(OiB:
http://www.b2bgo.janexint.com.pl
https://www.facebook.com/janexinternational
https://www.linkedin.com/company/janex-international-sp-z-o-o/
https://www.youtube.com/channel/UCDjSG5w0EON9j9WlVi6S5Qw
https://dahuaconsumer.pl/
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Do liczenia ludzi wykorzystujemy specjalne kamery i al-
gorytm analityczny rozpoznający postać człowieka. 
Najczęściej we wdrożeniach wykorzystujemy technikę 

liczenia 2D ale gdy wyniki mają być bardzo dokładne, zalecamy 
wykorzystanie techniki 3D. Kamery liczące 3D tworzą przestrzen-
ny obraz przejścia i potrafią z dużą dokładnością (98 liczyć oso-
by przechodzące pod kamerą. Prezentują dane w postaci tabel 
i wykresów, umożliwiają export danych do tabel excela. Dane 
może prezentować w różnych trybach, godzinowych, dziennych, 

etc. Odróżniają wejścia rodzinne, eliminują błędy wejść z wózka-
mi i gry cieni np. z drzwi obrotowych. Poznaj 10 podstawowych 
zalet liczenia ludzi za pomocą kamer liczących 3D. 

1.  Optymalizacja decyzji operacyjnych i poprawa 
zarządzania personelem

Kamery liczące w technologii 3D to doskonałe narzędzie umożli-
wiające w precyzyjny sposób, dzięki odpowiednim algorytmom 
przetwarzania otrzymanych danych, łączyć monitoring wideo 
z danymi marketingowymi. Posiadanie szczegółowych informa-
cji dotyczących ilości osób znajdujących się w monitorowanym 
miejscu, czy odwiedzających dany obiekt w określonym czasie, 
pomaga właścicielom i menedżerom skuteczniej zarządzać per-
sonelem, oceniać efekty akcji promocyjnych i działań marketin-
gowych, czy oszacować natężenie ruchu w danym sklepie. Co za 
tym idzie, posiadając wiedzę w tym zakresie, można znacznie po-
prawić wydajność pracy i rentowność, co bezpośrednio przekłada 
się na wzrost zysków firmy.

2.  Precyzja – zliczanie ludzi z dokładnością do 98%

Specjalnie zaprojektowana kamera posiada 2 obiektywy i działa 
w oparciu o technologię głębi obrazu 3D. Wraz z oprogramowaniem 
z powodzeniem wykorzystywana jest w centrach handlowych czy 
halach sportowych. Zapytaj nas o wdrożenia w Polsce. 

3.  Rozróżnianie poruszających się obiektów

Kamera 3D jest w stanie odróżnić ludzi od innych poruszających 
się obiektów. Urządzenie rozróżnia ludzi od zwierząt, wózków 
dziecięcych czy wózków na zakupy i tym samym zlicza tylko 
osoby. Kamera doskonale radzi sobie także w przypadku grup 
osób i zatłoczonych miejsc, a także dzięki pomiarowi wzrostu 
jest w stanie odfiltrować osoby dorosłe od dzieci. W związku tym 
zliczanie i analiza są bardzo dokładne, raporty z obiektu pomoc-
ne w zarządzaniu.

 

4.  Śledzenie obiektów w polu widzenia kamery

Kamera 3D umieszczona nad wejściem np. do sklepu, dzięki 
dwóm obiektywom jest w stanie dokładnie śledzić poruszające 
się w polu widzenia osoby. Jak również zliczać poruszające się 
obiekty w momencie opuszczania danej strefy, a to wszystko 
dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów, które eliminują 
możliwość ponownego naliczenia. Dzięki tej funkcji możemy 
także zaplanować wzbudzenie alarmu jeżeli np. w rejonie kas 
sklepowych przebywa określona liczba osób.

Kamery zliczające ludzi od Suma Solutions

Źródło: widok z kamery stereoskopowej VIVOTEK SC8131

https://suma.solutions/
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suma.com.pl
SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Panewnicka 109
40-761 Katowice

801 084 086
32 757 98 55

5. Unikanie podwójnego zliczania

Także w przypadku zawracania obiektu, nie dokonuje się po-
dwójnego naliczania. Dwukierunkowe zliczanie osób odbywa się 
na określonym przepływie, a śledzenie obejmuje ruchomą ścież-
kę, dzięki temu unika się podwójnego zliczania spowodowanego 
zawracaniem. Dodatkowo na zliczanie nie wpływają cienie, czy 
odbicia obiektów w warunkach intensywnego oświetlenia i re-
fleksów świetlnych.

6.  Czytelnej jakości obraz – zliczanie i monitoring 
w jednym urządzeniu

Poza funkcją dokładnego zliczania, kamera rejestruje także ob-
raz, co sprawia, że nie potrzebujemy dwóch dodatkowych urzą-
dzeń: zliczającego i kamery. Kamera dzięki prezentacji czytel-
nej jakości obrazu doskonale sprawdza się jako część systemu 
monitoringu. Dzięki temu możemy np. rejestrować sceny wej-
ścia/wyjścia ze sklepu, czy odtworzyć sytuacje np. związane 
z kradzieżą, dzięki nagranemu materiałowi wideo. Z kolei póź-
niejsza analiza materiału pozwala np. na określenie przez jaki 
czas dana osoba przebywała w konkretnej strefie. Pozwoli nam 
to zaplanować odpowiednią ekspozycję czy rozmieścić towar.

7. Szybka kalibracja i konfiguracja

Kompaktowych rozmiarów kamera w dyskretny sposób może 
być zamontowana np. na suficie. Dodatkowo w prosty i szybki 
sposób przebiega kalibracja i konfiguracja urządzenia. Aby ska-
librować kamerę wystarczy podać wysokość na jakiej będzie za-
montowana oraz ustawić interesujące nas parametry np. pole, 
które ma obserwować. Zaletą jest także możliwość zasilania ka-
mery za pomocą PoE.

8.  Łatwa analiza danych i interpretacja wyników

Zebrane dane przeliczane są bezpośrednio w kamerze, w związ-
ku z tym nie ma konieczności korzystania z dodatkowego kom-
putera w celu dokonania analizy. W przypadku zerwania połą-
czenia z siecią, nie tracimy pozyskanych danych, które zapisane 
są w kamerze. 

Za pomocą oprogramowania możesz generować różnego 
rodzaju raporty wspomagające codzienną pracę użytkowników, 
menedżerów operacyjnych i kadry zarządzającej. Istnieje także 
możliwość codziennego przesyłania raportów o zaplanowanej 
godzinie. Dzięki temu przedsiębiorcy posiadają niezawodne 
narzędzie do analityki w miejscu sprzedaży, a także gwarancje 
bezpieczeństwa przez całą dobę. Użytkownik ma dostęp do 
szybkiego i łatwego zarządzalnego oprogramowania dzięki przy-
jaznemu interfejsowi i prezentacji danych w czytelnej formie 
graficznej np. w postaci wykresów liniowych, słupkowych czy 
kołowych. 

Kamera jest sama w sobie narzędziem tworzącym raporty 
i prezentacje graficzne, w związku z tym nie ma konieczności 
korzystania z innych zewnętrznych programów do przetwa-
rzania danych i tworzenia grafiki. To wszystko znaczne ułatwia 
analizę danych i interpretację wyników, a także obniża koszty 
użytkowania. Dodatkowo wszystkie dane mogą być eksporto-
wane do programu Microsoft Excel w celu dokonywania dalszej 
analizy.

Możesz też zarządzać danymi za pomocą oprogramowania 
VAST lub gdy spinasz system w dziesiątki kamer z oprogramo-
wania agregującego dane i przedstawiającego raporty zbiorowe. 
System może być systemem lokalnym lub rozproszonym.

9.  Funkcja “zszywanie” – łączenie kilku kamer 
w szerokich wejściach

W przypadku szerokich wejść możemy zastosować kilka kamer 
3D dzięki funkcji Stitching. Zaletą tej funkcji jest to, że osoba 
poruszająca się, przechodząca pomiędzy dwoma kamerami nie 
zostanie naliczona podwójnie.

10. Bezpieczeństwo nagrań wideo

Materiał wideo możemy oglądać na żywo, a także istnieje moż-
liwość odtwarzania wcześniej nagranego materiału. Kamery 
3D obsługują 3 strumienie wideo oraz umożliwia zdalne zarzą-
dzanie monitoringiem i integrację z oprogramowaniem nagry-
wający lub tworzącym statystyki. Na nagraniu można również 
przeprowadzać próby dokładności liczenia, aby zweryfikować 
dokładność systemu. 

Zapytaj nas o szczegóły ofertowanych rozwiązań: ka-
mery VIVOTEK SC8131 i SC8132 oraz Hanwha QND-6011  
i PND-A9081RV. Napisz do nas: biuro@suma.com.pl

https://suma.solutions/
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W  ofercie Janex International dostępne są kamery, któ-
re realizują funkcję zliczania osób przebywających ak-
tualnie na terenie obiektu. Profesjonalne rozwiązanie 

marki Hikvision doskonale sprawdzi się podczas kontroli liczby 
osób przebywających w sklepach. Funkcje zliczania pełnią spe-
cjalizowane kamery dwuobiektywowe lub kamery DeepInView 
z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji. Kamery te 
potrafią zliczać twarze osób przekraczających próg obiektu. 
Pozwala to na wyodrębnieniu twarzy powtarzających się, dzięki 

czemu jest możliwość stworzenia bardziej wiarygodnych staty-
styk. Metadane z kamer są przesyłane do rejestratorów z serii I2 
lub I4 ze specjalną wersją oprogramowania układowego (firm-
ware). Na dodatkowym monitorze podłączonym do rejestratora 
widoczna jest ikona wskazująca czy przekroczona została do-
zwolona ilość osób przebywających na obiekcie wraz z ilością 
osób, które weszły na teren obiektu oraz ilością osób, które 
mogą wejść. Jeden rejestrator jest w stanie obsłużyć do 16 ka-
mer zliczających. 

Kamery do zliczania osób

Liczba wejść Hikvision

1 wejście

Kamera DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) lub

Kamera DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm) lub

iDS-2CD7146G0-IZS

  

4 wejścia

Rejestrator NVR serii I2 lub I4

+

Kamery DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) lub

Kamery DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm) lub

iDS-2CD7146G0-IZS

Skontaktuj się z nami i uzyskaj indywidualną ofertę.

autoryzowany dystrybutor Hikvision

www.janexint.com.pl

Janex International Sp. z o.o.
ul. Płomyka 2
02-490 Warszawa

www.b2bgo.janexint.com.plfacebook.com/janexinternational
linkedin.com/janexinternational
youtube.com/janexinternational

Liczba wejść Hikvision

> 4 wejść

Rejestrator NVR seria I2 lub I4

+

Kamery: DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm)

Kamery: DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)

iDS-2CD7146G0-IZS

  

Duże systemy

HIK-Central + NVR serii I1/I4

+

DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm)

DS-2CD6825G0/C-IVS(2.0mm)

iDS-2CD7146G0-IZS

 Czytaj więcej na Janex B2BGO

http://www.janexint.com.pl
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-panovu-2mp-2x-obiektyw-2mm-ir-6m-zliczanie-osob-people-counting-hikvision-ds-2cd6825g0-c-is-2-0mm-45060.html
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-panovu-2mp-2x-obiektyw-2mm-ir-6m-zliczanie-osob-people-counting-hikvision-ds-2cd6825g0-c-ivs-2-0mm-45062.html
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-4mp-kopulka-obiektyw-2-8-12mm-ir-30m-hikvision-ids-2cd7146g0-izs-2-8-12mm-46550.html
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkt/kamera-ip-panovu-2mp-2x-obiektyw-2mm-ir-6m-zliczanie-osob-people-counting-hikvision-ds-2cd6825g0-c-is-2-0mm-45060.html
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Prenumerata 2021

www.czasopismo.net

START
ZA DARMO!*

Prenumerata roczna:

86 zł 62 zł
wersja
drukowana

wersja 
elektroniczna

Zamów prenumeratę czasopisma 
Ochrona i Bezpieczeństwo  
na 2021 rok a otrzymasz

2 WYDANIA
GRATIS!**


