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Rozeznat v davu jásajících diváků na sta-
dionu skupinku, která se místo fandění spor-
tu pustila do rvačky, není jednoduché. Pomoci 
by mohly speciální monitorovací kamery, kte-
ré nápadné a neobvyklé situace ihned odha-
lí a identifikují. Takový sys-
tém nyní vyvinuli odborní-
ci Fraun hoferova ústavu pro 
aplikovanou informační tech-
niku FIT (Institut für Ange-
wandte Informationstechnik) 
v Sankt Augustinu (nedaleko 
Bonnu, SRN) v rámci projek-
tu EU s názvem SEARISE 
(Smart Eyes: Atten ding and 
Recognizing Instances of Sa-
lient Events). Na projekt za-
řazený do sedmého rámco-
vého programu pro výzkum 
a technologický rozvoj (RP7) 
na období 2008 až 2011 při-
spívá Evropská komise část-
kou 2,15 milionu eur (www.
cognitivesystems.eu). 

Nový automatický kame-
rový systém Smart Eyes pra-
cuje při snímání a vyhodnocování pohybují-
cích se obrazů obdobně jako lidské oko. Při 
pozorování určité scény rozlišuje objekty, 
i když se pohybují před neklidným pozadím. 
Systém Smart Eyes analyzuje snímaná obra-
zová data v reálném čase a ihned upozorní na 
zvláštnosti a neobvyklé scény. To má při bez-
pečnostním kamerovém monitorování veřej-
ných budov, stadionů nebo prostranství ne-

Systém pro analýzu obrazu a vyhledávání 
podezřelých osob

docenitelnou hodnotu. Člověk totiž dokáže 
velmi soustředěně pozorovat jen určité de-
taily z celkové monitorované plochy a velmi 
rychle se unaví. Zde má monitorovací systém 
Smart Eyes zřejmou přednost (obr. 1). 

Hardware monitorovacího systému se 
skládá z pevně nainstalované přehledové ka-
mery, která zabírá určité území, a ze dvou ul-
traaktivních stereokamer, které se mohou po-
dobně jako oči člověka velmi rychle fixovat 
na různé body a jeden po druhém je sledovat. 
Navíc si mohou detaily přiblížit a podívat se 
na ně se zvětšením. Jádrem systému Smart 
Eyes je software, který automaticky vyhod-

nocuje obrazové sekvence a přitom napodo-
buje hlavní strategie lidského zrakového apa-
rátu. Podobně jako koordinační centrum pro 
pohyby očí v mozku je i software uspořádán 
hierarchicky a modulárně. Software nejprve 
stanoví pro každý obrazový bod stupeň pohy-
bu a identifikuje tak mimořádně aktivní plo-
chy v celkovém záběru. Z toho se odvodí po-
hybové vzory a uloží se jako typické modely 
do paměti. Na základě těchto modelů systém 
potom identifikuje události a zařadí je: soft-
ware např. bezpečně rozliší pasivní diváky 
od vyskakujících fanoušků a „rowdies“. Jako 
obrazové vzory označí systém také neobsaze-
ná sedadla nebo schody. Pro konkrétní úlohu 
software vybere nápadné události a automa-
ticky na ně zaostří stereokamery. Podle prio-
rit zadaných bezpečnostními experty se pak 
různé události označí jako markantní. Tak 
může program např. na přání uživatele „od-
filtrovat“ mávající vlajky a cíleně se zaměřit 
na jiné nápadnosti, např. na osobu vstupující 
na okraj hrací plochy.

Nový software pro vyhodnocení obrazů 
je kompatibilní s kamerovými systémy všech 
světových výrobců. Pracovníci ústavu před-
pokládají, že se nový kamerový systém bude 
již v blízké budoucnosti starat o větší bez-
pečnost na veřejných místech při shromáž-
dění velkého počtu lidí a účinně přispěje ze-
jména k potlačení násilí a rostoucí agresivity 
na sportovních stadionech. 
[Wachsames Kamera-Auge. Mediendienst FhG, 
Nr. 9-2010, Thema 6.]

Kab.

Obr. 1. Kamera monitorovacího systému Smart Eyes snímá 
během fotbalového zápasu na stadionu tribunu fanoušků (foto: 
Fraunhofer FIT) 

Potřebujete spolehlivě kontrolovat kvalitu 
svých výrobků? Potřebujete dokumentovat 
proces výroby pro své zákazníky? Jedním 
z možných způsobů je použití kamerové-
ho systému pro strojové vidění. 

Německá společnost IDS Imaging Deve-
lopment Systems GmbH je přední světový 
výrobce digitálních průmyslových kamer a 
grabbovacích karet. Koncepcí společnosti 
je vyvíjet, vyrábět a dodávat zařízení snad-
no integrovatelná do jakýchkoliv systémů 
zpracování obrazu. Základním výrobním za-
řízením jsou digitální kamery s rozhraními 
Gigabit Ethernet a USB 2.0. Značka uEye 

Digitální kamery uEye pro kontrolu kvality výrobků

Obr. 1. Kamery uEye řady RE jsou odolné proti prachu 
a stříkající vodě (IP65/67) 

symbolizuje řadu kompaktních, 
zároveň však robustních a ceno-
vě přijatelných digitálních kamer 
pro profesionální využití v růz-
ných oborech průmyslu. Kromě 
průmyslu jsou kamery vhodné 
pro použití i v ostatních oblas-
tech, jako jsou lékařství, výzkum, 
vývoj, marketing atd.

Kamery jsou rozděleny do ně-
kolika typových sérií s možností 
připojit objektivy C-Mount, popř. 
i CS/S-Mount. Pro průmyslové úlo-
hy jsou nejvíce využívány kamery 
řad RE nebo ME. 
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Řada ME pro běžné úlohy v průmyslu

Typová řada ME (Machine Edition) je cha-
rakterizována připojením objektivu pod úhlem 
90° a robustním kovovým pouzdrem. Kamery 
jsou velmi kompaktní, s úzkým profilem, vhod-
né i do stísněného prostoru. Šest montážních 
otvorů umožňuje upevnění do jinak obtížně 
dostupných míst. Jsou vybaveny dvěma typy 
konektorů – konektorem USB Mini-B a šesti-
pinovým konektorem HIROSE s aretací, kte-
rý zajišťuje připojení digitálních I/O signálů. 

Řada RE pro náročné prostředí

Typová řada kamer RE (Rough Environ-
ment Edition; obr. 1) je dostupná ve verzi 
s rozhraním Gigabit Ethernet nebo USB 2.0. 
Již z označení kamer RE vyplývá, že jsou mi-
mořádně robustní. Vzhledem ke krytí IP65/67 
je lze použít i tam, kde by jiné kamery neob-
stály. Pro zajištění odolnosti proti vodě a pra-
chu se používá speciální tubus objektivů. Při-
pojení výstupu a signálové rozhraní I/O jsou 
řešeny dvěma konektory upravenými pro do-

sažení požadovaného krytí. Kamery řady RE 
jsou převážně určeny pro velmi náročné a drs-
né podmínky.

V kamerách uEye jsou použity senzory 
CMOS „rolling shutter“ nebo „global shut-
ter“ a senzory CCD „global shutter“, vyrobené 
nejmodernějšími postupy. Všechny řady kamer 
jsou určeny jak pro barevné, tak i pro černobí-
lé snímání požadované scény. Nejvyšší mož-
né rozlišení kamer je 3 840 × 2 748 (10 MPx) 
ve variantě se senzory CMOS a 2 448 × 2 048 
(5 MPx) ve variantě se senzory CCD.

Miniaturní kamera CP

Novinkou v sortimentu společnosti je 
miniaturní kamera GigE s napájením po 
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Obr. 2. Miniaturní kamera GigE uEye řady CP s napájením po Ethernetu

Ethernetu (PoE), typová řada CP (obr. 2). 
S rozměry pouhých 29 × 29 × 41 mm jde 
o jednu z nejmenších digitálních kamer na 
světě s napájením po Ethernetu, která sou-
časně umožňuje přenášet velké objemy dat 
na velké vzdálenosti. Nový model kamery 
uEye CP kombinuje jednoduchost kamer 
USB uEye s vlastnostmi kamer GigE. Vý-
sledkem je možnost připojení kamery pou-
ze jedním kabelem a instalace plug & play. 
Pro uživatele analogových kamer je kom-
paktní model uEye optimálním řešením. 
Spojuje všechny výhody digitální techni-
ky v oblíbeném kompaktním pouzdru ana-
logových kamer.

Softwarový balíček SDK

Komplexní softwarový balíček SDK, 
který je volně dostupný ke všem kamerám 
uEye, usnadňuje integraci kamer do apli-
kačních programů. Je dostupný jak pro 
Windows, tak i pro Linux. Snímaný obraz 
je digitalizován přímo v kameře a přenášen 
do počítače bez nutnosti použít grabbovací 

karty. Kamery se do aplikací integrují po-
mocí standardních rozhraní DirectShow, 
ActiveX, TWAIN nebo GenICam. K dis-
pozici je také 25 ukázkových programů se 
zdrojovými kódy v programovacích jazy-
cích C, C++, C# a VB.NET. Dále lze vy-
užít ovladače pro programy na zpracová-
ní obrazu, např. Halcon, LabView, Neu-
roCheck, ActivVision Tools, Vision Pro 
a Common Vision Blox. Všechny kamery 
USB a GigE uEye jsou kompatibilní, a tu-
díž implementace kterékoliv kamery uEye 
do existujících aplikačních programů je 
velmi jednoduchá.

Ing. Jaroslav Pěček, 
ABBAS, a. s.


