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Video Guide 
Guide til bedre forståelse af begreberne indenfor videoovervågning  
ITV betyder Intern Tele Vision og benyttes ofte om video/kamera/TV overvågning   CCTV betyder Closed Circuit TeleVision og benyttes ofte om video/kamera/TV overvågning   Auto-iris En særlig kameralinse med evnen til at åbne eller lukke sin iris automatisk i forhold til skiftende lysniveauer. Generelt er vi tilbøjelige til at bruge auto-iris linser eksternt, hvor der er variationer i belysningens niveauer. Manuelle iris linser bruges normalt til indendørs videoovervågning, hvor lysniveauet forbliver konstant.   BLC BackLight Compensation er en automatisk justering af baggrundsbelysningen, der normalt ville få billedet til at blive vist for mørkt.    Blændetal (f/) 
Blændeværdien på en linse er arealet af blænden, der bestemmer mængden af lys der kommer ind på CCD sensor. Jo lavere f-stop-nummer (f/), jo mere lys er sensoren i stand til at absorbere. 

 
1 lux / f/10 svarende til 0,01 lux / f/1.0 vil absorbere 10 gange mere lys end f/10 linse. 
 Blændetallet udregnes som objektivets brændvidde divideret med blændeåbningens effektive diameter. Hvis brændvidden er 50mm, og blændeåbningens diameter er 12,5 mm, så er blændetallet f/4 (50mm/12,5mm). 
Ud over at regulere mængden af indfaldene lys har blændeåbningen indflydelse på skarphedsdybden. Jo mindre blændeåbning, des større skarphedsdybde 
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C-mount el. CS-mount En standard kamera objektivfatning. Moderne kameraer og objektiver til videoovervågning er generelt CS-mountede. Med CS-mount kameraer, kan begge typer af linser anvendes, men C-mount linsen kræver en 5mm ring, der skal monteres mellem kamera og objektiv for at opnå et fokuseret billede. Med C-mount kameraer kan ikke bruges CS-mount objektiver.  CCD Er en billedsensor i kameraet. Når lys rammer chippen vil hver pixel fotosensor have en lille elektrisk ladning. Ladningerne konverterer til spænding én pixel ad gangen. Andet elektrisk kredsløb i kameraet omsætter spændingen til digitale data.  CMOS Er en aktiv billedsensor i kameraet. Ekstra elektrisk kredsløb ved siden af hver fotosensor omsætter lysenergi til en spænding. Yderligere kredsløb på chippen kan inkluderes til at omsætte spændingen til digitale data. 
CCD contra CMOS Ingen af de to teknologier har en klar fordel i billedkvaliteten. CMOS-billedsensorer kan potentielt implementeres med færre komponenter, bruge mindre energi og/eller yde hurtigere udlæsning end CCD. CCD er en mere moden teknologi og er i de fleste henseender ligeså god til videoovervågning som CMOS-billedsensorer. CMOS-billedsensorer løser hastigheds og skalabilitetsproblemer som passiv-pixel-sensor har. CMOS-billedsensorers pixel bruger langt mindre energi end CCD-pixel, har meget mindre billedforsinkelse og kan fabrikeres på meget billigere og mere tilgængelige produktionslinjer. Til forskel fra CCD-billedsensorer kan CMOS-billedsensorer kombinere både billedsensorfunktioner og billedprocesserings funktioner i samme integrerede kredsløb.  Dag-Nat (D/N) overvågningskameraer Dag-Nat kameraer har en meget følsom digital chip, der kan indfange bevægelser ved meget lave lysforhold. I løbet af dagen, tager kameraet billeder i farver, mens om natten skifter den automatisk om til sort-hvid-tilstand, når lysniveauet falder til et vist niveau. Disse kameraer har ofte brug for meget lidt lys for at tage billeder, selv om der kun er lys fra månen eller stjernerne.  Dome kamera el. Flexidome Dome kameraer får deres navn fra den klare/røgfarvede kuppel kameraet er lukket inde i. Flere af kameraerne leveres med polykarbonat kabinetter, der gør dem vandalsikre og kan derfor modstå kraftige slag, hvilket gør dem ideelle til videoovervågning på steder med stort potentiale for hærværk.  Dual-stream Nogle videooptagere (encodere) eller IP-kameraer understøtter dual-streaming. Dette er et koncept, der gør det muligt for encodere at levere to helt uafhængige streams af video, der 
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separat konfigureres til forskellige billehastigheder og video opløsninger. Typisk – hvor der er begrænset båndbredde i netværket, bruges en høj kvalitets stream til lokal optagelse og visning, og en lavere kvalitets stream til fjernovervågning via klientsoftware, iPhone eller anden smartphone.  DVR Digital Video Recorder er en videooptager med harddisk.  HD-SDI Se under SDI nedenfor.  Hybrid NDVR Server Er en maskine, der benyttes for tilslutning af både analoge og IP kameraer. Der kan typisk kombineres op til 64 kameraer på en fælles software platform. Benyttes især ved overvågningsløsninger, hvor der er installeret analoge kameraer i forvejen og man ønsker at opgradere med yderligere IP-kameraer – uden at skulle udskifte alle de eksisterende analoge kameraer. 
Identifikation  Et identifikationskamera til videoovervågning giver et detaljeret billede af en person eller et objekt, således at personen eller objektet kan identificeres. Et menneske i fuld højde (gns. 175 cm) skal udgøre mindst 120% af billedhøjden (ved analog kamera med 550 TVL). Bredden af en standard nummerplade skal udgøre mindst 20% af billedbredden. Et identifikationskamera kan f.eks. bruges til:  

 At identificere røvere i banker, butikker, kasse på rådhuse mv. 
 Genkende et køretøj, en nummerplade eller lignende. 
 Kriminal teknisk efterforskning. 
 Adgangskontrol i f.eks. virksomheder og boligkomplekser for at identificere personer, inden de lukkes ind. 
 Proceskontrol mv. 

IP-adresse Er den protokol det meste af internettrafikken benytter. En IP-adresse er et unikt nummer, som f.eks. et IP-kamera bruger til at kommunikere og identificere sig med en server til videoovervågning eller anden netværksenhed som f.eks. en iPhone mm. Hvis en enhed som f.eks. et IP-kamera flyttes fra et netværk til et andet, beholder det sin MAC-adresse, men skifter typisk IP-adresse. Man kan både have en intern/privat IP adresse, som kun er synlig på lokalnetværket og en ekstern/offentlig IP adresse, som er din netværksenheds unikke navn på nettet. IP-adresser bliver tildelt de enkelte netværk, både når man taler LAN/WAN, modsat MAC-adressen, som fast er knyttet til netværksudstyret og ikke kan ændres. 
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Ved opsætning af en server til videoovervågning, vil man typisk sætte en fast intern IP-adresse på maskinen, f.eks. 192.168.0.100 og herefter tildele IP adresser til IP-kameraerne indenfor samme netværks område (192.168.0.x). Hvis serveren skal kunne tilgås/fjernovervåges via internettet, vil det typisk være nødvendigt at pege den offentlige IP adresse ned på den interne IP adresse via routeren. Her vil man også i mange tilfælde skulle åbne for nogle porte, så personen på den anden side af internettet får fat i serveren og nærmere bestemt, det program som benytter den pågældende port. Se mere om porte under afsnittet ”Netværks port”.  IR-belysning Der skelnes mellem synligt og usynligt IR lys. IR lys ved 880 nm belysning giver et svagt synligt skær, men længere rækkevidde. 940 nm IR belysning giver kortere rækkevidde, men helt usynligt lys. 
IR-belysningen kan komme direkte fra kameraet eller fra projektører, som alt efter variant kan oplyse et stort område med infrarød belysning, med samme effekt som var det synligt lys.  Belysning med IR-projektører er langt at foretrække frem for kameraer med indbygget infrarød belysning omkring objektive IR-projektørerne kan give et fuldt overblik over hele området, mens de infrarøde dioder i kameraerne typisk kun oplyser et meget begrænset område Kameraer, der skal bruges til IR belyst videoovervågning, skal være ægte dag/nat kameraer med IR-Cut filter. 
IR-Cut filterMekanisk filter som er designet til at reflektere eller blokere midt-infrarøde bølgelængder mens synligt lys passerer. Det anvendes i (CCD eller CMOS) overvågningskameraer til at blokere IR, på grund af den høje følsomhed på mange kamerasensorer til nær-infrarødt lys. Nat optagelser bliver herefter vist som sort/hvide optagelser, som om det var videoovervågning i dagslys.  IP Server Er en maskine, der benyttes for tilslutning af IP og MegaPixel kameraer til optagelse mm., hvor den ønskede software kan installeres. Benyttes typisk til større opgaver, hvor hastighed og lagringskapacitet er fleksibel.  IP standalone Server Er en maskine, der benyttes til videoovervågning ved mindre IP og MegaPixel kamera løsninger. Denne type maskine er oftest en Linux baseret NAS server, som har mindre fleksibilitet end f.eks. den almindelige IP Server.    
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Kamerakort Er et pc-kort, der installeres i en alm. computer, som gør det muligt at tilslutte op til 64 analoge og IP overvågningskameraer med en fælles platform. Der medfølger typisk en installations CD, som er enkel at installere på egen computer. 
Komprimerings standarder Jo højere standardnummer, jo nyere komprimeringsformat, jo større/bedre komprimering men samtidig større hardware krav til komprimering og afvikling af video. 
JPEG 1992: Digital format udviklet til komprimering af billeder 
MPEG-1 1993: Første digitale komprimeringsformat til video cd’ere 
MPEG-2 1995: Format til digital satellite/kabel TV 
MPEG-4 1998: Format til høj opløsnings video som HD TV og Blue-Ray Discs 
MJPEG 2000: Lavere komprimering end MPEG-4, men højere videokvalitet 
H.264  2003: Næsten samme format som MPEG-4 dog med en lidt bedre komprimering 
 LAN/WAN Local Area Network og Wide Area Netvork beskriver to forskellige typer netværk. LAN er det interne netværk (intranet) og WAN er det eksterne netværk (internet).  Lux Lux er den internationale enhed for belysningsstyrken.  1 lux er belysningen af en flade med arealet 1 kvadratmeter, der rammes af lys strømmen 1 lumen. 
Eksempler: 

 Et stearinlys giver ca. 1 lux i 1 meters afstand. 
 Almindelig kontorbelysning vil ofte være på 400-500 lux. 
 Fuldmåne lys giver ca. 1 lux. 
 Direkte sollys kommer nemt op på 50.000 lux. 

Lux er en subjektiv værdi forstået på den måde, at kameraproducenter ofte angiver værdien ved forskellige blændetal – også beskrevet i denne guide. 
MAC-adresse En MAC-adresse (Media Access Control) er en unik og fast netværks adresse, som fabrikanten tildeler netværksudstyret. Fysisk udstyr (IP-kameraer, netkort, trådløse netkort, routere, switche, nyere mobiltelefoner mm.), der kommunikerer med hinanden - f.eks. via Internettet, har en MAC-adresse. I forbindelse med videoovervågning kan man stifte bekendtskab med MAC-adresser ved 
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opsætning af flere IP-kameraer af samme type, da disse oftest optræder med identiske IP-adresser på kameralisten, før man har tildelt dem deres nye faste IP-adresser. Her skelner man mellem de enkelte kameraer ved hjælp af deres forskellige unikke MAC-adresser. 
Megabit per sekund (Mbps) Indenfor videovervågning benyttes Mbps som enhed til måling af båndbredde på et netværk, det vil sige et mål for antallet af bit, der passerer et bestemt punkt på netværket per sekund. Her er et eksempel på forbrug for et kamera: 
Sanyo HD3300P, 2 MegaPixel kamera, benytter omkring 4-6 Mbps i komprimeringsformatet H.264 afhængig af billedhastighed og bevægelse.  
MegaPixel  Ifølge definitionen er det antallet af pixels (på billedsensoren (CCD), der modtager lys input gennem den optiske linse, og som reelt afspejles i det endelige output data fra billedet. MegaPixel = 1 million pixels.  
Nedenstående figur beskriver de pixel-relaterede definitioner i videoovervågning. Den rektangulære kasse inklusiv det optiske sorte område er en CCD. I figuren kan du se billedet af cirklen af en linse. Denne cirkel kan justeres ved at ændre brændvidden for et objektiv. Det optiske sorte område er ikke brugt. Område C er også en del af de effektive pixels, men dette område er ikke garanteret af en digital konvertering fra producenten. Således vil det maksimale antal effektive pixels garanteret af en CCD producent være op til område B. Område A er antal effektive pixels af billedet begrænset af cirklen fra en linse, og dette område kan udvides ved at justere fokus - længden af en linse.   Pixel-relaterede definitioner: 
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Area A: Antal effektive pixels af billedet begrænset af cirklen fra en linse 
Area B: Maksimalt antal effektive pixels garanteret ved en digital konvertering fra producenten 
Area C: Maksimalt antal effektive pixels på en CCD 
Area D: Samlede antal pixels på en CCD 

NDVR Server  Netværks Digital Video Recorder er en video harddisk optager der kan tilgås via netværk.   Netværk For at man kan kommunikere med andre computere eller netværksudstyr har man brug for en IP adresse og en port. Oftest behøver man ikke selv at kende porten, da de programmer man anvender til at skabe forbindelse til serveren i den anden ende automatisk sender port oplysninger med dataene. Hvis man f.eks. via sin internet browser indtaster www.IPcam-shop.dk , så kommer man igennem en masse routere på vejen til webserveren, hvor www.IPcam-shop.dk’s hjemmeside er lagret. Når man når frem til destinationen, dvs. routeren til det netværk, hvor www.IPcam-shop.dk ’s hjemmeside ligger, så ved den, at den skal sende dig videre til en maskine på netværket med web server software, som benytter port 80. Porten er altså en slags direkte dør til et program på serveren.   I videoovervågning sammenhæng, vil man oftest skulle åbne op for nogle porte i routeren, for at få adgang til at fjernovervåge via internettet. Med Nuuo software installeret på serveren, skal følgende porte som standard åbnes:   5140: Remote desktop 5150: Live visning 5160: Fjernafspilning 5170: CMS software  Observation Et observationskamera til videoovervågning viser et givet område således, at det kan konstateres, om der er nogen eller noget i området. Et menneske i fuld højde (gns. 175 cm) skal udgøre mindst 5% af billedhøjden (ved analog kamera med 550 TVL). Et observationskamera kan f.eks. fungere som:  
 service i f.eks. et P-hus, hvor vagten får mulighed for at kunne anvise ledige parkeringspladser.  
 sikkerhedsforanstaltning f.eks. i butikscentre, hvor det giver vagterne mulighed for at spore, følge og stoppe butikstyve, inden de når udgangen.  
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 tryghedsskabende element som f.eks. på togstationer, hvor kameraerne holder øje med, hvad der foregår.  
 præventivt middel for at undgå problemer.  

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Er et global og åbent industriforum, som har til formål at etablere et standardiseret netværksinterface, der definerer netværk og videokommunikation. Eller med andre ord, at skabe en standard for, hvordan IP-produkter indenfor videoovervågning og andre fysiske sikkerhedsområder kan kommunikere med hinanden. Det betyder i praksis, at et kamera, der opfylder ONVIF standarden kan kommunikere med en hvilken som helst software, som eksempelvis Nuuo Enterprise der understøtter ONVIF - uden først at være programmeret. Det er dog vores erfaring, at standarden endnu ikke er helt fejlfri...  Point Of Sales (POS) Også kaldet kassescan, er optagelser af data fra kassebon sammen med videoovervågning fra kamera over kasseapparat. Det er muligt at søge på transaktioner og/eller hændelser via indbygget søgemaskine i softwaren.  Power-over-Ethernet (PoE) Teknologi indenfor videoovervågning, der tillader at overføre både billede og strøm (DC) via et Ethernet-netværkskabel til f.eks. et kamera.  PTZ Står for pan-tilt-zoom. PTZ-kameraer har motorer, som kan fjernstyres til at flyttes op/ned, fra side til side, og kameralinsen kan zoomes ind eller ud.  SDI  En SDI (Serial Digital Interface) udgang er en form for tilslutning via coax kabel, der normalt kun findes på de mest avancerede professionelle videoovervågningskameraer. SDI er et avanceret interface til stor kapacitet som f.eks HD-kvalitet, der benyttes til at eksportere ukomprimeret digital video i real time. Det gør SDI – og ethvert overvågningskamera, der benytter det – ideelt til live produktion (eksempelvis et live TV show), samt til at se og redigere video i den bedst opnåelige kvalitet. Indenfor videoovervågning findes SDI kun på få kameraer, som f.eks. vores kameraer fra Eneo. 
Sense-Up En teknologi til billedbehandling, som giver brugeren mulighed for valgbare digitale langsomme lukkertider for at give ekstra lys ind i et kamera, hvilket giver større følsomhed i svagt lys. Også kaldet "Sens-up", "SensUp", "Sense-up", "DSS", og "digitale langsom lukkertid". 
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Skærmopløsnings standarder   
  
      Standalone DVR Server Er en maskine, der benyttes til videoovervågning ved mindre analoge overvågningsløsninger, hvor man eksempelvis ønsker at udskifte en ældre analog optager med en nyere teknologi med harddiske. 

Varifocal objektiv Variabel brændvidde. En kamera linse, hvor fokus er ikke fast og som kan justeres enten manuelt eller automatisk. 
Verifikation Et verifikationskamera til videoovervågning giver overblik over et givent område og et billede, der kan bruges til at verificere hvad der sker. Et menneske i fuld højde (gns. 175 cm) skal udgøre mindst 50% af billedhøjden (ved analog kamera med 550 TVL). Et verifikationskamera kan f.eks. bruges til at:  

 Give vagter mulighed for at se hvad enkelte personer foretager sig.  
 Overvåge produktions linjer  
 Kasse linjer  
 Receptioner    

WDR Wide Dynamic Range er en funktion i kameraet ved videoovervågning, som er beregnet til at give klare billeder selv under baggrundsbelysnings omstændigheder, hvor intensiteten af belysning kan variere meget, nemlig når der er både meget lyse og meget mørke områder samtidigt i synsfeltet af kameraet. WDR muliggør opsamling og visning af både lyse og mørke områder i den samme ramme, på en sådan måde, at der er detaljer i begge områder, dvs. lyse områder ikke mættet, og mørke områder ikke er for mørke. 
 

QCIF 176 x 144 (4:3) 
CIF 352 x 240 (4:3) 
VGA 640 x 480 (4:3) 
4CIF 704 x 576 (4:3) 
D1 & D5 720 x 576 (4:3) 
HD 720p 1280 x 720 (16:9) 
HD 1080i 1920 x 540  (16:9) 
HD 1080p 1920 x 1080, svarende til 2 MegaPixel fuld HD (16:9) 


