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Апстракт—У овом раду описаћемо вам аспект система видео надзора, интелигентне камере, систем мрежа интелигентних 
камера, њихово повезивање и примену. Реализовањем овог система даћемо приказ колики је значај рачунарске технике у 
мрежама интелигентних камера. 
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1 УВОД 
Модерно доба довело је до развоја система техничке заштите, понајвише система за видео надзор. 

Поступним преласком са аналогних на дигиталне системе, те великим развојем ИТ индустрије и мрежних 
комуникација, довело је до развоја нове генерације паметних мрежних камера и омогућило је стварање 
целовитог дигиталног концепта. Због одличних карактеристика, као што су: 

˗ изврсни квалитет слике, 
˗ детекција покрета у слици, 
˗ детекција остављених предмета, 
˗ видео преноса са дигиталним потписом и 
˗ изванредних интеграцијских могућности 

мрежне камере постају стандард у подручју система видео надзора. Мреже интелигентних камера су 
дистрибуирани, специјализовани системи који извршавају рачунарске задатке користећи више камера. 

Осим објашњења концепта самих камера и њихових мрежа, у овом раду детаљно ће се обрадити и њихова 
широка примена у разним деловима индустрије. Мреже интелигентних камера су пре свега пројектоване у 
сврху предаје података и препознавања, анализе објеката или значајних активности, пре него једноставног 
снимања слике или видеа. Своју широку примену налазе највећим делом у медицини, комуникацији и надзору. 
Велики део истраживања се односи на већ постојеће системе који користе мрежу интелигентних камера свега 
што је потребно како би ти системи самостално и ефикасно функционисали. Други део истраживања је 
фокусиран на откривање нових система који би имали напредније функције попут самосталног напајања и 
уградње тих система у већ постојеће уређаје, како на јавним местима тако и у уређаје за личну употребу. 

2 АСПЕКТ ВИДЕО НАДЗОРА 
У доба електронике, рачунарства и информатике видео надзор је постао саставни део живота и нормална 

појава. Систем видео надзора је техничка заштита људи и имовине који бележи све што нам „сутра” може бити 
од великог значаја уколико се нешто догоди. Основна примена видео надзора јесте повећање сигурности и 
безбедности људи и имовине која је угрожена. 

Видео надзор је систем који се састоји од камера за видео надгледање као и уређаја који снимају слику са 
камера. Потреба за оваквим системом је у наглом порасту и очекује се још већа тражња услед internet of things 
феномена, где ће сви уређаји бити спојени на Интернет и њима ће моћи лако да се управља. Видео надзор може 
да се подели на: 

1. аналогни и 
2. дигитални систем. 

Цео систем видео надзора састоји се од камера, каблова помоћу којих су све компоненте повезане, опреме за 
складиштење и приказивање видео материјала. У пракси постоји много варијација, јер систем може бити у 
спрези са алармним системом или поседовати микрофоне за снимање звука. Такође, камере са снимачем могу 
бити повезане бежичним путем и у том случају нису потребни каблови за пренос података. Све су то додатне 
могућности које се приликом пројектовања система видео надзора бирају према могућностима и потребама. 

Камере за видео надзор се могу поделити према намени, функционалности, квалитету и материјалу од ког су 
направљене. Постоји велики избор камера, јер много је различитих намена, односно места и ситуација у којима 
се употребљавају и потребно је да свака да свој максимум у одређеној ситуацији. Зато не треба брзати са 
доношењем одлуке које су камере адекватне за одређено решење већ се треба информисати и посаветовати са 
стручњацима. Разлике међу камерама свакако постоје, али колико год биле различите, неке ствари су свим 
камерама исте – потребне су за снимање видео садржаја, за функционисање им је потребан напон и кабл за 
пренос података. Све остале ствари се разликују. 



3 ИНТЕЛИГЕНТНЕ КАМЕРЕ 
Интелигентна камера је „паметна” зато што процесира примењене специфичне информације, чији је циљ, не 

да омогући бољи квалитет слике за људско око, већ да схвати и опише шта се догађа на слици у сврху лакшег 
доношења одлука у аутоматском систему за управљање. На пример, покретом активирана камера за надзор 
снима неке видео сцене, детектује кретњу у подручју интереса, и притом активира аларм када детектовани 
покрет задовољи одређени критеријум. 

3.1 Разлике између паметне и обичне камере 
Важне разлике између интелигентне и обичне камере могу се поделити на два дела. Први део проналази се у 

архитектури система камере. Интелигентна камера обично има посебну јединицу за обраду слике која садржи 
један или више процесора високих перформанси. Он служи за покретање интелигентних алгоритама за обраду 
информација, којима је главни циљ извлачење информација и знања из слика. Јединица за обраду слика у 
нормалним камерама је обично једноставнија и слабија и за главни циљ има побољшање квалитета слика. Друга 
важна разлика између интелигентне и нормалне камере је у главним продуктима камере. Продукт интелигентне 
камере који је добијен из слике или детаљног описа сцене, шаље се у аутоматски контролни систем, док за 
нормалне камере главни продукт је обрађена верзија слике спремна за људску употребу (слика 1). 

 
Слика 1. Разлика између нормалне (а) и интелигентне камере (б) 

3.2 Архитектура интелигентних камера 
Паметне камере су омогућене у VLSI (engl. very large scale integration) технологији и у специјализованим 

(embedded) системима. Модерни специјализовани процесори омогућују висок ниво обраде. Обрада слике се 
врши у три јединице за обраду (слика 2): 

˗ сензор слике, 
˗ јединица за обраду и 
˗ јединица за комуникацију. 

 
Слика 2. Архитектура интелигентних камера 



4 ПОВЕЗИВАЊЕ ИНТЕЛИГЕНТНИХ КАМЕРА 
NVSS (engl. network based video surveillance) са уграђеним интелигентним функцијама за надзор може се 

сматрати као мрежа виртуалних паметних камера. NVSS се састоји од 4 главна слоја (слика 3): 
˗ сензорски слој, 
˗ мрежни слој, 
˗ слој централног рачунара и 
˗ слој сигурносног особља. 

 
Слика 3. Четири слоја мрежног система за видео надзор (NVSS) 

Разне студије су закључиле да је дуготрајно и пажљиво посматрање преко камера, од стране особља, 
изузетно тешко и захтевно те да се због тога појављују одређене грешке и пропусти. Због тих разлога развија се 
следећа генерација система за видео надзор – интелигентни систем за видео надзор тј. IVSS (engl. intelligent 
video surveillance system). Тај систем ће покушати решити проблеме тако што омогућава аутоматизовани видео 
надзор и способност привременог уочавања злочина ако се  системи користе у криминалистичке сврхе. IVSS ће 
поновно покренути алгоритам за обраду података те тако значајно смањити оптерећење у NVSS систему тј. у 
слоју особља и што је најважније, старе CCTV камере ће заменити паметним камерама. Употреба паметних 
камера ће увелико смањити ниво проблема због повећаног броја камера у систему и појачаним системом за 
надзор, јер слање слике мрежом није ефикасно као што је слање резултата након тренутне анализе и обраде 
слике. 

4.1 Дистрибуиране интелигентне камере 
Као и у многим другим применама, дистрибуирани систем је много ефикаснији од централизоване 

архитектуре. Видео камере генеришу велике количине података. Ако преносимо необрађени видео на сервер, 
мрежа мора обезбедити потребну ширину пропусног опсега за пренос података. Надаље, сам сервер мора бити 
у стању да прими тако велику количину података и пренесе их из мрежног система кроз меморију, процесор и 
на крају да их складишти. 

4.2 Дистрибурирано препознавање покрета 
Како би лакше схватили структуру дистрибуираног система паметних камера и избора са којима се 

произвођачи сусрећу, одабран је за пример дистрибуираног система за препознавање покрета. На слици 4, се 
види субјект ухваћен на дистрибуираном систему паметних камера. Нити једна камера нема цели поглед на 
субјект па се као резултат тога морају комбиновати подаци са више камера да би се изградио комплетан модел 
субјекта.  

 
Слика 4. Субјект за препознавање покрета се креће крај зида камера 



4.3 Мреже самоподесивих интелигентних камера 
У мрежи интелигентних камера, самоподесивост је заједнички и аутономни процес тражења одређеног 

стања мреже који је оптималан за тадашње критеријуме. Може се навести пет елемената самоподесивости : 
1. камере, 
2. мрежа, 
3. окружење, 
4. задаци и 
5. учинак. 

 
Слика 5. Основни елементи самоподесивих мрежа интелигентних камера 

Слика 5 приказује пет елемената за изградњу самоподесивости које свака мрежа паметних камера мора 
узети у обзир. Окружење, мрежна повезаност, карактеристике сваке камере посебно, захтеви задатака и циљеви 
учинка утичу на сарадњу интелигентних камера док оне покушавају постићи максималну свест о ситуацији. 

4.4 Примена мрежа интелигентних камера 
Камере, коришћене у разним пољима могу бити базиране на два система, са или без маркера. Системи са 

маркером користе камере за праћење позиције фиксираних маркера тј. одређених анатомских делова на 
људском телу. Иако је ова метода веома коришћена у многим истраживањима и развојним пројектима, 
стављање маркера на субјекта увелико ограничава практичност. Са друге стране, системи који не користе 
маркере имају примамљиву алтернативу зато што укључује мање припреме при скупљању података. У овој 
технологији теже је дефинисати биомеханичке функције субјекта због недетаљног означавања анатомских 
делова на људском телу. Мреже интелигентних камера се примењују: 

˗ Медицина 
˗ Видео надзор и потврда циља 
˗ Комуникација следеће генерације 
˗ Бежичне мреже интелигентних камера за надзор јавних места 



4.5 SWEETcam систем 
SWEETcam (engl. Solar Wi-Fi Energy Efficient Tracking camera) систем је једини који се напаја обновљивим 

извором односно сунчевом енергијом. Слика 6 показује SWEETcam архитектуру. У њој се користе предности 
Raspberry Pi као што је операцијски систем Linux и хардверска независност. Такође, микроконтролер MSP430 
има веома малу потрошњу енергије и у успаваном и радном стању. 

 
Слика 6. Архитектура SWEETcam система 

Модул за обраду слике који одваја позадину и помоћу контура класификује објекте. Када је систем 
покренут, модул за детекцију непрекидно слика при резолуцији од 1280x720 па смањује слике на резолуцију од 
426х240 због обраде. Модул за обраду слике одваја позадину и проналази контуре па затим их ставља у оквире 
који прате покрете контура (слика 7). Да би се уклонила бука и лажна детекција, обрада убацује корак који 
игнорише све објекте испод задате величине. Класификација објекта је један од најсложенијих задатака у 
системима рачунарског вида јер се користе утрениране технике за класификацију објекта које су базиране на 
предходно снимљеним базама података. 

 
Слика 7. SWEETcam алгоритам за детекцију објекта 

Да би се смањила сложеност и повећала флексибилност, класификација објекта у SWEETcam система је 
базирана на ранијој калибрацији димензија траженог објекта. 

5 ПРИМЕР МРЕЖЕ ИНТЕЛИГЕНТНЕ КАМЕРЕ 
Као пример одабрана је интелигентна IP камера, која је пре свега намењена за кућну употребу, али има 

могућност и спољашње уградње са адекватном заштитом од спољашњих услова. Када је камера повезана, путем 
мрежног рутера на Интернет, онда се може приступити камери која прати ситуацију у кући, канцеларији или 
дворишту. Постоје два начина за успостављање везе између камере и рутера (слика 8): 

1. жичани (Ethernet) и 
2. бежични (WiFi). 

 
Слика 8. Приказ начина повезивања интелигентне IP камере 



WebCMS је програм који омогућава Live Stream, односно уживо гледање у снимка са камера у било ком 
тренутку. Овај програм сем што омогућава да се уживо гледа шта се дешава са појединим камерама, такође има 
могућност промене резолуције самог преноса, могућност искључивања звука, фотографисања камером, 
могућност да се искључи или укључи снимање (слика 9). Такође, могуће је преузимање видео снимка и 
памчење на рачунар, преносни рачунар или мобилни уређај.  

 
Слика 9. Приказ прозора WebCMS 

6 ЗАКЉУЧАК 
Донесен је закључак о пет елемената самоподесивости који је непходан услов за самостални рад мреже 

интелигентних камера. Уз то све, битан део за исправан рад мреже је реконфигурација, која има веома важну 
улогу у одржавању читавог система. Мреже самоподесивих паметних камера су витални делови у сарадњи и 
заједничком одлучивању код великог броја апликација и уређаја. Следећа ставка је примена мрежа 
интелигентних камера која обухвата поделу технологија на системе са маркерима и без њих. Из датог 
истраживања се види да је технологија без маркера велика предност унутар апликација за регистровање покрета, 
као што је надгледање пацијената изван болнице, реалистична „лицем у лице”, комуникација преко континената 
и надзор великих површина. Даљим развојем интелигентних камера дошло је до појаве бежичних мрежа 
визуелних сензора за надзор, који морају наћи одговарајући начин рада који ће савршено избалансирати 
потрошњу енергије и спецификације за рад узимајући у обзир и сам пројекат. Детаљним истраживањем може се 
закључити да је SWEETcam најбољи бежични систем за надзор који покушава решити проблем ефикасности 
енергије помоћу обновљивих извора односно соларног панела. Сматра се да је то будућност надзора јавних 
простора, не само због економичности већ и због одличних перформанси, пројекта те бежичне везе. Ово 
истраживање је закључило да ће се бежичне мреже визуелних сензора рапидно ширити због смањења трошкова 
обраде и повећања снаге процесора, односно обрађивачких јединица. Поступком спајања предности рачунарске 
подршке, уграђене обраде података, сензора слике и мреже, истраживачи иду у смеру поједностављења и 
аутоматизовања анализе велике количине мрежних података. Из тога се закључује да ће убрзо свака камера за 
личну употребу имати неку врсту обрађивачке јединице која ће на лицу места обављати једноставне задатке као 
што су препознавање лица или покрета, регистрацијских таблица или чак људског понашања. 
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