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Abstrakt 

Tato práce se zabývá realizací modulárního kamerového dohledového systému. Úvodní 

část je zaměřena na průzkum trhu a na koncept řešení celého systému. Další část práce 

se věnuje výběru komponent pro realizaci systému. Praktická část se zabývá jednak 

návrhem desky plošných spojů pro vedlejší řídicí jednotku, která bude obsluhovat 

periferie jako pohybové čidlo, IR přísvit, příp. magnetický dveřní kontakt, ale také 

tvorbou softwaru pro hlavní i vedlejší řídicí jednotku. 

 

Klíčová slova 

Kamerový systém, dohled, webkamera, USB, mikrokontrolér, Raspberry Pi, ATmega 

 

 

Abstract 

This thesis deals with realization of modular camera system. Introductory part is focused 

on market research and concept of the system. Next part is dedicated to the choice 

of components for realization of the system. Practical part deals firstly with design 

of printed circuit board for supporting control unit which will be controlling peripherals 

like motion sensor, IR illuminator, eventually magnetic door contact and also focuses on 

software creation for main and supporting control unit.  

 

Keywords 

Camera system, surveillance, webcam, USB, microcontroller, Raspberry Pi, ATmega
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1 ÚVOD 

V dnešní době se využívá mnoho řešení kamerových systémů, která se výrazně liší podle 

využití, technických parametrů a také podle ceny. Většina firem dodávající kamerové 

systémy řeší koncepci přímo na míru, dle požadavků zákazníka. Tato řešení se používají 

především pro zabezpečení rozsáhlých objektů, avšak pro domácnosti se kvůli vysoké 

ceně většinou nevyplatí. Je proto výhodnější koupit kompletní kamerový systém, který 

už ale obvykle nejde rozšiřovat o další kamery, příp. o jiné komponenty zabezpečovacího 

systému. 

Cílem této práce je vytvořit modulární kamerový dohledový systém, který umožní 

získávat a ukládat data z kamer a poskytovat je přes rozhraní Ethernet. Kamerový systém 

bude disponovat několika dalšími komponenty pro lepší přehled dění okolo sledovaného 

objektu. 

Na začátku této diplomové práce je uveden přehled typů kamerových systémů a jejich 

srovnání. Dále je uvedeno a popsáno blokové schéma navržené koncepce kamerového 

systému. Také je zde věnována kapitola výběru a popisu jednotlivých komponent 

použitých pro realizaci celého systému. 

Praktická část se zabývá návrhem schématu a desky plošných spojů pro vedlejší řídicí 

jednotku, která obsluhuje vybrané periferie. Následně je provedeno oživení osazené DPS 

a popsán program vedlejší řídicí jednotky. 

Samostatná kapitola je věnována také zpracování videa z kamer, protože se jedná 

o velmi důležitou a poměrně náročnou část této práce. Další část práce se zabývá instalací 

potřebného softwaru pro hlavní řídicí jednotku a tvorbou databází. Také jsou zde popsány 

vytvořené skripty, programy a grafické rozhraní pro obsluhu kamerového systému. 

V poslední části této práce je provedeno testování a zhodnocení funkčnosti 

vytvořeného řešení.  
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2 PŘEHLED TRHU 

V této kapitole je uvedeno několik běžně používaných kamerových systémů 

pro zabezpečení rodinných domů, příp. jiných malých objektů. 

Z hlediska snímání se bezpečnostní kamery dělí na černobílé a barevné, z pohledu 

zpracování obrazu na analogové a digitální (IP kamery). Dále se všechny kamery mohou 

lišit různým konstrukčním zpracováním a stupněm krytí před působením vnějších vlivů. 

2.1 Analogové kamerové systémy 

Analogové kamery, známé jako CCTV kamery, přenáší analogový videosignál, který 

má standardní využitelné rozlišení 720 x 576 obrazových bodů s poměrem stran 4:3, nově 

také u modernějších kamer rozlišení 960H, tzn. 960 x 576 obrazových bodů s poměrem 

stran 16:9. Dnes je také k dispozici dražší varianta analogových kamer s označením 

HD–TVI, které dosahují rozlišení až 1080p. 

Pro přenos analogového signálu z takovýchto kamer se používá koaxiální kabel nebo 

UTP kabel (s kroucenými páry). Kvalitní koaxiální kabely s měděným jádrem lze využít 

na přenosové vzdálenosti až 300 m. Při využití UTP kabelu je nutné na začátku a konci 

vedení použít převodníky pro přenos videosignálu po kabelu UTP, tzv. video baluny, 

které upravují videosignál pro impedanci UTP kabelu a také obsahují ochranu proti 

přeslechům, přepěťovou ochranu, filtraci šumu a jiné filtrační a ochranné prvky. 

S použitím pasivních videobalunů lze dosáhnout přenosových vzdáleností až 400 m 

a u aktivních až 1500 m. 

Pro záznam obrazu z analogových bezpečnostních kamer se využívají převážně 

digitální záznamová zařízení s pevným diskem, tzv. DVR rekordéry. Také lze 

použít PCI–E karty pro PC se softwarem, který umožní videosignál ukládat na HDD 

v počítači. DVR rekordéry mají obvykle také síťové rozhraní pro připojení do sítě LAN, 

které umožňuje vzdálený přístup z PC nebo mobilních zařízení. Dále mají DVR rekordéry 

obvykle obrazový výstup pro připojení monitoru, což umožňuje sledování aktuálního 

obrazu z kamer. [6][7]  

Na trhu je velké množství analogových kamerových systémů. Jako příklad analogové 

kamery lze uvést venkovní kameru s IR přísvitem CP PLUS CP-R4C-TX10L2. Jedná se 
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o 1 Mpx kameru s rozlišením 720p a 900 TV řádků v analogu. Provedení kamery má 

stupeň krytí IP66. Cena kamery je přibližně 1400 Kč vč. DPH. [1] 

 

Obr. 2.1: venkovní kamera CP PLUS CP-R4C-TX10L2 [1] 

Pro záznam lze použít digitální videorekordér CP PLUS CP-UAR-0401P1-R, 

ke kterému je možné připojit až čtyři kamery. Cena tohoto videorekordéru se pohybuje 

okolo 2900 Kč vč. DPH. [2] 

 

Obr. 2.2: videorekordér CP PLUS CP-UAR-0401P1-R [2] 

2.2 Digitální IP kamerové systémy 

Digitální IP kamery jsou složeny z několika částí umístěných v jednom krytu. 

Po nasnímání obrazu proběhne zpracování analogového signálu na digitální. Ten je pak 

pomocí zabudovaného web serveru zkomprimován pro snížení velikosti dat a převeden 

na datový tok zakódovaných TCP paketů, pomocí kterých se zpracovaný signál šíří dále 

do sítě. Tento protokol pro přenos dat obvykle vyžaduje zabezpečení přenášených dat, 

nejčastěji jménem a heslem. Nastavení IP kamer není tak jednoduché, jako v případě 

kamer analogových. Většinou mají kamery svoji webovou stránku s  nastavením všech 

požadovaných parametrů, jako jsou kvalita obrazu, rozlišení, detekce pohybu, umístění 

pořízených záznamů apod. 
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Rozlišení u takovýchto kamer se dnes běžně pohybuje od 1 Mpx až po 5 Mpx. 

Při použití většího rozlišení obvykle není snímkovací frekvence vysoká, jen 15 snímků 

za sekundu, kvůli velkému objemu dat. Na účely zabezpečení objektů je však tato 

snímkovací frekvence dostatečná. 

Digitální kamery se obvykle připojují do NVR videorekordérů nebo přímo do routeru. 

Přenos záznamů se provádí buď bezdrátově na malé vzdálenosti prostřednictvím Wi-Fi, 

a nebo UTP kabelem. Bezdrátový přenos se obvykle používá pouze tehdy, když je kamera 

umístěna blízko routeru a při menším rozlišení kamer. Tento přenos záznamů není 

tak spolehlivý jako přenos UTP kabelem, který lze využít až na vzdálenost 100 m 

od routeru, při použití vhodných síťových prvků i na větší vzdálenosti. Kamery lze 

napájet pomocí PoE, tedy napájeny jsou po UTP kabelu bez nutnosti přivést napájení 

ke kameře dalším samostatným kabelem. Tím se ale omezí délka UTP kabelu v závislosti 

na odběru samotné kamery. 

Většina IP kamer obsahuje vlastní vnitřní paměť nebo slot na SD kartu pro ukládání 

záznamů, ale kapacita vnitřní paměti, příp. SD karty, obvykle není pro tyto účely 

dostatečná. Používají se proto NVR síťové videorekordéry nebo externí datová úložiště 

typu NAS, které lze osadit disky s velkou kapacitou. Tato záznamová zařízení jsou 

připojena, stejně jako kamery, přímo do routeru. [5][6][7] 

Jako příklad IP venkovní kamery s IR přísvitem může posloužit model CP PLUS CP-

UNC-TA20L3S-0360, který disponuje rozlišením 1080p. Kamera má krytí IP67. Cena 

této kamery je přibližně 3200 Kč vč. DPH. [3] 

 

Obr. 2.3: venkovní IP kamera CP PLUS CP-UNC-TA20L3S-0360 [3] 

Pro záznam z IP kamer může posloužit například síťový videorekordér CP PLUS CP-

UNR-404T1 pro čtyři kamery, jehož cena je přibližně 5400 Kč vč. DPH. [4] 
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Obr. 2.4: síťový videorekordér CP PLUS CP-UNR-404T1 [4] 

2.3 Srovnání kamerových systémů 

Analogové i digitální IP kamerové systémy mají své výhody i nevýhody. Mezi výhody 

analogových systémů patří především pořizovací cena a jednoduchost instalace. Signál 

lze přenášet na velké vzdálenosti, je možné kombinovat kamery a DVR rekordéry 

od různých výrobců a také se neprojevují prodlevy a chyby v kompresi videa. Hlavní 

nevýhodou je nízké rozlišení kamer. Další nevýhoda spočívá v tom, že bez záznamového 

zařízení nelze sledovat obraz kamer přes internet, dále mají nižší úroveň zabezpečení 

a bez záznamového zařízení neumí inteligentní analýzy obrazu, příp. detekce pohybu 

v obraze. 

Mezi výhody IP kamer patří vysoké rozlišení, vyšší snímkovací frekvence, dále umí 

detekci pohybu v obraze a inteligentní analýzu obrazu, jako např. inteligentní detekci 

předmětů v obraze nebo rozlišení dopravních značek. Kameru lze použít jako samostatný 

kamerový bezpečnostní systém se záznamem. Mají vyšší úroveň zabezpečení a záznam 

z kamery lze sledovat přímo přes internet. Mezi další výhody lze zařadit možnost 

bezdrátového připojení nebo napájení kamer přímo po datovém kabelu. Vyšší pořizovací 

cena těchto kamer je v současnosti jejich hlavní nevýhodou. Dále mezi nevýhody patří 

vysoká náročnost na kapacitu a výkon datových úložišť, složitější nastavení a možné 

zpoždění vlivem náročnosti zpracování obrazu přímo v kameře. [6] 

Výběr kamerového systému záleží na požadavcích, ale především na finančních 

možnostech zákazníka. Pokud si zákazník přeje zabezpečit svůj dům, příp. jiný objekt, 

a není finančně limitován, výrobci pak většinou doporučují dražší IP kamerový systém, 

který dokáže poskytnout vyšší rozlišení obrazu.  
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Cílem řešení je vytvořit jednoduchý a levný modulární kamerový systém, který bude 

poskytovat zákazníkovi neustálý kamerový dohled nad objektem, včetně vzdáleného 

přístupu. Celý kamerový systém bude řešen skrze rozhraní USB tak, aby bylo možné 

jednotlivé kamery jednoduše připojit k zařízení bez další softwarové instalace. 

Ke sledování a záznamu obrazu budou sloužit webkamery a dále bude připojen USB 

modul s pohybovým čidlem, IR přísvitem, magnetickým dveřním kontaktem, příp. jinými 

senzory pro lepší přehled dění kolem objektu. 

Raspberry Pi 3
USB disk

USB rozbočovač

MCU 1 + 
senzory

Kamera 1

MCU 2 + 
senzory

Kamera 2

Ethernet

USB rozbočovač

MCU 3 + 
senzory

Kamera 3

MCU 4 + 
senzory

Kamera 4

Síť

 

Obr. 3.1: HW návrh řešení kamerového systému 

Kamerový systém bude disponovat grafickým softwarovým uživatelským rozhraním, 

díky kterému bude možné sledovat přenos obrazu z kamer. Při detekci pohybu budou 

nahrány videozáznamy, jež bude uživatel moci spravovat. Dále bude nastaveno hlídání 

odpojení kamer, USB modulu a rozpojení magnetického kontaktu, kdy se při vzniklé 

události odešle e-mail s informací o odpojeném zařízení. 

Aby bylo možné kamerový systém jednoduše instalovat v jakékoliv síti, bude 

přístupný pouze v místní síti LAN. Pokud by uživatel potřeboval přístup odkudkoliv 

z internetu, bude potřeba v routeru nastavit připojení VPN. Kvalita a zabezpečení VPN 

závisí na možnostech daného routeru. Tato práce se však nastavením VPN nezabývá.  
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4 KOMPONENTY KAMEROVÉHO 

SYSTÉMU 

V této kapitole budou popsány řídicí jednotky kamerového systému, použité kamery 

a senzory. 

4.1 Hlavní řídicí jednotka 

Jako hlavní řídicí jednotka byl zvolen mini PC Raspberry Pi 3 Model B. Tento malý 

počítač disponuje čtyřmi USB porty a výkon na zpracování obrazu ze čtyř kamer by měl 

být dostatečný. Cena se pohybuje okolo 1150,- Kč. Existují i jiné mini počítače, které 

by se daly použít jako hlavní řídicí jednotka. Například Banana Pi M3 nebo Gigabyte 

Brix. Tyto mini PC mají sice větší výkon než Raspberry Pi, ale cena se pohybuje okolo 

3000 Kč a žádné z těchto zařízení nedisponuje více než dvěma USB porty. Raspberry Pi 

3 model B je tak nejvhodnější volba vzhledem k ceně, výkonu a konektivitě. 

4.1.1 Raspberry Pi 3 model B 

Raspberry Pi 3 model B je nejnovější a také nejvýkonnější model od Raspberry 

Foundation. Jedná se o jednodeskový miniaturní počítač s rozměry přibližně 

8,6 cm × 5,7 cm. Základ tohoto modelu tvoří 64–bitový 4–jádrový procesor ARMv8 

Cortex-A53 o frekvenci 1,2 GHz. Ten by měl zajistit nárůst výkonu přibližně o 60 % 

oproti předchozí generaci Raspberry Pi. Tento počítač také obsahuje grafický čip 

Broadcom VideoCore IV taktovaný na 400 MHz s podporou dekódování full HD videa. 

Dále obsahuje paměť RAM o kapacitě 1 GB (sdílená s GPU), 4 USB porty, 40 GPIO 

portů, ethernetový port 10/100 MBit, CSI kamerový vstup, DSI výstup pro display, 

HDMI výstup a kompozitní video výstup přes 3,5 mm TRRS jack, který je sdílený 

se zvukovým výstupem. Oproti předchozím modelům jsou nově k dispozici integrovaná 

Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth 4.1 LE. Všechna data, vč. operačního systému, 

jsou u Raspberry Pi ukládána na micro SD kartu. [8] 
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Obr. 4.1: Raspberry Pi 3 Model B 

Pro Raspberry Pi existuje velké množství operačních systémů. Nejpoužívanější 

operační systém je Raspbian, což je verze linuxu upravená speciálně pro Raspberry Pi 

s uživatelským grafickým rozhraním a předinstalovanými programovacími nástroji. Mezi 

další operační systémy pro Raspberry Pi lze zařadit např. OSMC nebo OpenELEC 

(OS pro mediální centrum), Windows 10 IoT (speciální verze Windows 

pro programování internetu věcí) nebo RISC (jednoduchý OS s grafickým rozhraním, 

který není založen na linuxovém jádře). Pro tuto diplomovou práci byl zvolen OS 

Raspbian, protože se jedná o „oficiální“ OS pro Raspberry Pi, který je dobře odladěný 

a existuje pro něj široká podpora různých programů a utilit. 

4.1.2 Instalace OS na Raspberry Pi 

Operační systém se u Raspberry Pi instaluje na microSD kartu. Aktuální verze operačního 

systému Raspbian (verze Jessie) je ke stažení na oficiálních webových stránkách 

raspberrypi.org. Stažený OS je třeba nahrát na microSD kartu např. pomocí nástroje 

Win32DiskImager, který je volně dostupný pro Windows. Po nahrání systému je možné 

vložit microSD kartu do Raspberry Pi, zapnout napájení a připojit monitor s klávesnicí. 

Po načtení systému je dobré v nastavení konfigurace povolit přístup SSH a VNC, 

aby bylo možné Raspberry Pi ovládat pomocí vzdáleného přístupu (např. pomocí 

terminálu v programu PUTTY nebo vzdálené plochy VNC viewer). Po povolení SSH 
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přístupu není dobré ponechávat na Raspberry Pi defaultní heslo. Pomocí příkazu 

na terminálu sudo passwd je možné heslo změnit. 

Jako další krok je nutné provést aktualizaci a upgrade celého systému, které lze 

vykonat pomocí příkazů: 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 

Dále není třeba instalovat žádný programovací software, protože OS Raspbian má již 

předinstalované programovací nástroje, jako jsou Python IDLE pro tvorbu skriptů 

a programů v programovacím jazyce Python, nebo program Geany, který podporuje 

programování v mnoha programovacích jazycích včetně PHP, HTML, Javascriptu 

a Pythonu, které budou při tvorbě softwaru pro kamerový systém využity. 

4.2 Vedlejší řídicí jednotka 

Vedlejší řídicí jednotka je umístěna přímo u kamery a obsluhuje pohybové čidlo, 

IR přísvit a dveřní magnetický kontakt. Při výběru mikrokontroléru jsem se vzhledem 

k nízké ceně a dřívějším zkušenostem přikláněl k mikrokontrolérům od firmy Atmel. 

Proto jsem pro vedlejší řídicí jednotku zvolil mikrokontrolér ATmega8 16AU. Jedná 

se o 8–bitový mikrokontrolér s 8 kB flash paměti, sériovým rozhraním a 23 GPIO. 

Jako převodník UART – USB se často využívá FTDI obvod FT232, jehož cena 

je ale poměrně vysoká. Zvolil jsem proto modernější variantu, konkrétně FT230X, který 

je téměř tři krát levnější než FT232, má menší pouzdro a menší spotřebu. [11][12] 

 

Obr. 4.2: ATmega8 16AU [12] 
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4.3 Výběr periferií 

Periferie byly vybírány tak, aby byly kompatibilní s mikrokontroléry ATmega 

a Raspberry Pi. Jednak bylo nutné brát v potaz napájecí napětí periferií, ale také cenu 

a dostupnost. 

4.3.1 Snímač pohybu 

Při výběru snímače pohybu byl rozhodující především snímaný rozsah a velikost 

napájecího napětí. Byl zvolen běžně dostupný PIR snímač HC-SR501 s nastavitelným 

dosahem snímání až do vzdálenosti 7 metrů a rozsahem snímání až 120°. Rozsah napájení 

se může pohybovat od 4,5 V do 20 V a klidový proudový odběr je pouze 50 µA. [9] 

 

Obr. 4.3: PIR snímač HC-SR501 

4.3.2 Magnetický snímač 

Magnetický snímač slouží pro zabezpečení dveří, příp. oken v blízkosti kamer. Tento 

magnetický snímač je vhodný pro připojení k mikrokontroléru, protože pracovní napětí 

má 3,3 V nebo 5 V a proudový odběr přibližně 0,5 mA. Když snímač detekuje magnetický 

předmět, výstup je v log. 0, jinak je výstup v log. 1. 

 

Obr. 4.4: Magnetický snímač [10] 
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4.3.3 IR přísvit 

IR přísvit je napájený i spínaný přímo z DPS vedlejší řídicí jednotkou. Pro osvětlení byly 

zvoleny IR LED diody HSDL-4220, které mají intenzitu záření 38 mW/sr. Vyzařovací 

úhel diody je 30°, vlnová délka 875 nm, úbytek napětí 1,3 – 1,7 V a maximální proud 

LED diodou je 100 mA. [14] 

Jelikož bude IR přísvit napájen napětím 5 V, je potřeba diody zapojit dle následujícího 

schématu. 

 

Obr. 4.5: Schéma zapojení IR přísvitu 

Pokud se vezme v potaz maximální hodnota úbytku napětí 1,7 V na jedné diodě 

a maximální proud LED diodou 100 mA, stačí připojit předřadný rezistor s hodnotou 

odporu 10 Ω nebo menší. 

4.4 USB kamery 

Na trhu se v dnešní době dají sehnat různě kvalitní a různě vybavené USB webkamery 

v cenovém rozmezí přibližně 200 – 3000 Kč, přičemž dražší modely mají obvykle 

obrazový snímač s vyšším rozlišením, lepší kvalitou a také automatickým ostřením 

obrazu. 

4.4.1 Microsoft LifeCam Studio 

Jako první kamera pro testování byla zvolena USB kamera Microsoft LifeCam Studio. 

Tato kamera disponuje snímačem s full HD rozlišením, vysoce přesným skleněným 



 

20 

objektivem, automatickým řízením expozice a také automatickým ostřením obrazu 

od vzdálenosti 10 cm až do nekonečna. Maximální rychlost snímání je 30 snímků 

za sekundu. Cena této kamery je přibližně 2000,- Kč. [15] 

 

Obr. 4.6: Webkamera Microsoft LifeCam Studio 

4.4.2 MSI StarCam Clip 

Další kamery použité pro testování jsou webkamery MSI StarCam Clip, které mají 

maximální rozlišení 640x480 obrazových bodů a snímkovací frekvence je 30 snímků 

za sekundu. Tyto webkamery nemají automatické ostření obrazu, obraz je však možné 

manuálně doostřit pomocí nastavitelné čočky. 

Webkamery MSI StarCam Clip jsou použity proto, aby bylo otestováno, zda 

kamerový systém zvládne pracovat i se staršími typy kamer bez příslušných ovladačů. 

V současné době už nejsou v prodeji. Cena této jedné webkamery byla v roce 2011 

přibližně 500,- Kč. [16] 

 

Obr. 4.7: Webkamera MSI StarCam Clip 
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5 NÁVRH HARDWARU 

Při návrhu hardwaru bylo postupováno tak, aby byla dodržena návrhová pravidla [13] 

a správně zapojeny všechny potřebné piny na mikrokontroléru i FTDI obvodu dle 

datasheetů k jednotlivým prvkům. Návrh schématu i DPS probíhal v programu Eagle 7.7. 

5.1 Návrh obvodu 

Při návrhu obvodu byl použit FTDI 230XS (převodník UART – USB) pro komunikaci 

s hlavní řídicí jednotkou systému. Protože vedlejší řídicí jednotka bude obsluhovat 

IR přísvit, který nebude mít zanedbatelný odběr proudu, bylo potřeba vyřešit dodatečné 

napájení. Napájení přes datový USB kabel by i při využití aktivního USB rozbočovače 

nemuselo být dostatečné. Jako jedna varianta se jevila použít napájení pomocí adaptéru 

9 – 12 V s využitím stabilizátoru napětí 7805. IR LED mají však relativně velký odběr 

proudu a při osazení IR přísvitu více IR LED diodami by celá vedlejší řídicí jednotka 

mohla mít velký proudový odběr (i více než 0,5 A). Při využití 12 V adaptéru by na 7805 

vznikl úbytek napětí okolo 3,5 V při odběru proudu 0,5 A, což by znamenalo 

nezanedbatelných 3,5 W výkonu. Muselo by se vyřešit ještě i chlazení stabilizátoru. Také 

by tímto řešením narostla cena DPS. Jako lepší varianta se jevilo využití napájení z USB 

adaptéru. Dnes jsou běžně dostupné USB adaptéry s výstupním proudem i více než 2 A. 

Výstupní napětí těchto adaptérů je 5 V, takže není potřeba řešit stabilizaci napětí na 5 V. 

 

Obr. 5.1: Ukázka návrhu schématu: spínání pomocí unipolárních tranzistorů 

IR LED by nebylo vhodné spínat přímo pomocí GPIO na mikrokontroléru, protože 

mají velký odběr proudu. Pro spínání prvků s větším proudovým odběrem bylo u čtyř 

portů využito spínání pomocí unipolárního tranzistoru. Pokud by IR přísvit spínal celý 
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najednou, je potřeba jej připojit na pin PC1, který spíná výkonnější tranzistor 

PMV213SN. Ten vydrží proud až do 1,9 A při výkonu do 2 W. Pro prvky, které potřebují 

napájení 3,3 V, nebylo potřeba navrhovat stabilizátor napětí, protože FTDI 230XS 

má integrovaný regulátor napětí na 3,3 V. 

5.2 Návrh DPS 

DPS byla realizována jako dvouvrstvá v konstrukční třídě 5. Při realizaci jsem se snažil 

dbát na návrhová pravidla [13]. Program Eagle umožňuje kontrolu návrhových pravidel, 

zapojení a křížení spojů. Rozměry desky jsem se snažil udělat co nejmenší, avšak deska 

je uzpůsobena pro testování více periferií. Pokud by bylo využito pouze jedno PIR čidlo, 

magnetický kontakt a IR přísvit, deska by nemusela obsahovat zbylé konektory pro GPIO 

porty, čímž by se návrh zjednodušil a rozměry desky by se zmenšily. Konektory jsou 

umístěny na okrajích desky, aby byly lehce dostupné. Také komunikační vodiče 

jsou navrženy tak, aby měly stejnou délku, i když při malých rychlostech komunikace 

by rozdílnou délkou datových vodičů neměl vzniknout problém. Na jedné straně desky 

jsou dva USB konektory. Oba mohou sloužit pro napájení desky, ale jen jeden slouží 

pro přenos dat. Druhý konektor slouží pouze jako přídavné napájení DPS, protože 

napájení z datového konektoru by kvůli IR přísvitu nemuselo být dostatečné. K určení, 

který konektor bude využit pro napájení, slouží jumper umístěný mezi konektory. 

Na horní i spodní vrstvě byla zem realizována pomocí rozlévané mědi. Celá deska 

má rozměry přibližně 7 × 5 cm. 

 

Obr. 5.2: Ukázka návrhu DPS  
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6 OŽIVENÍ VEDLEJŠÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY 

Program pro mikrokontrolér je napsaný v jazyce C ve vývojovém prostředí Atmel 

Studio 7.0, které je volně dostupné ke stažení. Při použití vhodného programátoru 

je možné v prostředí Atmel Studio program přímo ladit, ale jelikož při programování 

mikrokontroléru nebyl k dispozici programátor, který by to umožňoval, byla použita 

pro programování vývojová desku Arduino Uno a vývojové prostředí Arduino IDE. 

Inspirace pro toto řešení pochází z [19]. 

Jako první krok bylo potřeba přeměnit Arduino UNO na programátor. V prostředí 

Arduino IDE jsou příklady kódů pro Arduino, ve kterých se nachází kód s označením 

ArduinoISP. Ten je potřeba nahrát do vývojové desky Arduino UNO. Dále je potřeba 

vytvořit konfigurační soubor pro mikrokontrolér. Ve složce, kde je nainstalováno 

prostředí Arduino IDE je v podsložce \hardware\arduino\avr soubor boards.txt. 

Na konec tohoto souboru je třeba vložit následující informace o mikrokontroléru: 

 

atmega8_16AU.name=ATmega8 16AU 7.3728MHz 

atmega8_16AU.upload.protocol=stk500 

atmega8_16AU.upload.maximum_size=8192 

atmega8_16AU.upload.speed=19200 

atmega8_16AU.menu.cpu.atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf 

atmega8_16AU.menu.cpu.atmega8.bootloader.high_fuses=0xca 

atmega8_16AU.menu.cpu.atmega8.bootloader.file=CameraControl.hex 

atmega8_16AU.bootloader.unlock_bits=0x3F 

atmega8_16AU.bootloader.lock_bits=0x0F 

atmega8_16AU.bootloader.tool=avrdude 

atmega8_16AU.build.mcu=atmega8 

atmega8_16AU.build.f_cpu=7372800L 

atmega8_16AU.build.core=arduino 

atmega8_16AU.menu.cpu.atmega8=ATmega8 

 

Do podsložky bootloaders se vloží výstup programu z Atmel Studia s příponou hex. 

Dále se v Arduino IDE zvolí v nástrojích nově nadefinovaná deska, komunikační port 

Arduina a programátor „Arduino as ISP“. Jako poslední krok před zápisem programu 

do mikrokontroléru je nutné propojit příslušné piny mezi DPS s mikrokontrolérem 

ATmega a Arduinem dle následujícího diagramu.  
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Obr. 6.1: Zapojení programátoru Arduino UNO s mikrokontrolérem ATmega8 

6.1 Popis programu 

Celý program vedlejší řídicí jednotky je pro lepší přehlednost rozdělen do několika 

knihoven. 

V knihovně commondefs.h jsou nadefinovány makra pro jednotlivé porty 

mikrokontroléru a soubory USARTcomm.c a USARTcomm.h obsahují makra a funkce 

použité pro komunikaci. Protože je potřeba počítat čas bez pozdržení vykonávání 

programu (není vhodné použít příkaz delay), byly vytvořeny další důležité soubory 

millis.c a millis.h, které obsluhují Timer1. Způsobí přerušení každou milisekundu, 

kdy se zvýší hodnota v proměnné timer1_millis hodnotu o 1, kterou vrací volání 

funkce millis. Aby nedošlo k přerušení při čtení hodnoty je funkce millis 

deklarována jako „atomic“. Funkce millis je zobrazena na následující části kódu: 

 

void millis_Init() { 

  ctc_match_overflow = ((F_CPU / 1000) / 8);    

  TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11); 

  OCR1AH = (ctc_match_overflow >> 8); //fist high byt 

  OCR1AL = ctc_match_overflow; //then low byte 

  TIMSK |= (1 << OCIE1A);} // Enable the compare match interrupt 

 

unsigned long millis() { 

  unsigned long millis_return; 

  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){ // cant disrupt 

   millis_return = timer1_millis; } 

  return millis_return; } 

 

ISR(TIMER1_COMPA_vect){timer1_millis++;} //timer count millis 
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Hlavní program se nachází v souboru main.c. Nejprve jsou volány funkce 

pro inicializaci komunikace, GPIO portů a funkce časovače millis. Ve funkci 

GPIO_Init, která slouží pro inicializaci GPIO portů se pro PIR čidlo pozdrží náběh 

programu o několik sekund, aby se PIR čidlo „stabilizovalo“. Dále už program pokračuje 

v nekonečné smyčce. 

Na začátku nekonečné smyčky se do proměnné currentmillis načte aktuální 

hodnota časovače millis. Dále funkce Motion zkontroluje, zda je výstup PIR čidla 

v log. 1 (tedy je zaznamenán pohyb). Pokud ano, tak ověří, zda se předchozí stav 

lastPirState nachází v log. 0, nebo uplynulo více než 10 sekund od posledního 

zaznamenání pohybu. Pokud je tato podmínka splněna, aktivuje se proměnná activeIR 

pro IR přísvit, zaznamená se aktuální čas začátku pohybu do proměnné 

MOTstartMillis a začátku rozsvícení IR přísvitu IRstartMillis. Následně 

se odešlou znaky „M“ a „P“. Toto opatření je uděláno pro to, že záznamy z kamer jsou 

dlouhé 10 sekund a nahrávání se spouští po obdržení znaku „M“. Bylo by tedy zbytečné 

odesílat při zaznamenání pohybu znaky opakovaně v intervalech kratších než 10 sekund. 

Funkce pro magnetický kontakt funguje obdobně jako funkce pro PIR čidlo. Rozdíl 

je v tom, že už není potřeba hlídat interval 10 sekund. Pokud dojde k narušení kontaktu, 

předpokládáme, že okno, příp. dveře byly narušeny. Pokud byl předchozí stav 

lastMagState v log. 0 a aktuální stav výstupu magnetického kontaktu je v log. 1, 

aktivuje se proměnná activeIR pro IR přísvit, zaznamená se aktuální čas začátku 

rozsvícení IR přísvitu IRstartMillis a odešlou se znaky „M“ a „C“. Pokud 

se magnetický kontakt opět spojí, odešle se znak „W“. 

Poslední volaná funkce je funkce pro IR přísvit. Při aktivní proměnné activeIR 

(aktivuje se při zaznamenání pohybu nebo rozpojení magnetického kontaktu) se zapne IR 

přísvit a je sepnutý po dobu 11 sekund. Po této době se vypne v případě, že není 

zaznamenán další pohyb, a odešle se znak „Q“. Pokud by PIR čidlo stále detekovalo 

pohyb, interval 11 sekund se automaticky restartuje a IR přísvit zůstane na dalších 

11 sekund svítit. Pro lepší přehlednost je princip běhu programu zobrazen na následujícím 

diagramu. 
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Obr. 6.2: Vývojový diagram běhu programu vedlejší řídicí jednotky  
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7 ZPRACOVÁNÍ VIDEA 

Získávání a zpracování videa z několika kamer najednou byl jeden z nejnáročnějších 

úkolů této diplomové práce. Bylo potřeba vhodně navrhnout software tak, aby vystačil 

výpočetní výkon Raspberry Pi pro přenos obrazu, záznam i konverzi záznamů a aby 

při tom celý systém pracoval stabilně a spolehlivě. Proto je této problematice věnována 

samostatná kapitola. 

7.1 Přenos obrazu z kamer 

Video z kamer je možné získat ve formátu YUV (Y'CbCr) nebo MJPG. Y'CbCr je způsob 

kódování RGB informací, jež kóduje jasové informace obrazu odděleně od informace 

o barvě. V oblasti zpracování videa se tento formát označuje jako nekomprimovaný 

formát. Ten musí být následně zkomprimován v Raspberry Pi. Jelikož je zpracování 

obrazu jedna z nejnáročnějších operací pro současné počítače, nelze při využití tohoto 

formátu očekávat plynulý přenos obrazu z kamery ve vysokém rozlišení. Vhodnější 

varianta je použít formát MJPG, což je sekvence již komprimovaných JPEG snímků. 

S využitím tohoto formátu je možné efektivně získávat obraz z kamer i ve vysokém 

rozlišení a s nízkými nároky na výpočetní výkon počítače. [17][20] 

Oba formáty byly otestovány pomocí kamery Microsoft LifeCam Studio při full HD 

rozlišení. Pouze přenos obrazu z kamery s využitím formátu YUV si vyžádal na 45 % 

celkového výpočetního výkonu Raspberry Pi. Kdyby bylo použito více kamer, nezbyl 

by žádný výpočetní výkon na ostatní operace jako konverze záznamů apod. Využití 

formátu MJPG si však vyžádalo pro jednu kameru pouze 1 % z celkového výpočetního 

výkonu. Je tedy možné přenášet obraz z několika kamer současně a ještě zůstane 

k dispozici dostatek výpočetního výkonu pro další operace. 

7.2 Záznam videa 

Při detekci pohybu je nahrán záznam z kamery o délce 10 sekund ve formátu mp4. Tento 

formát byl zvolen proto, že je podporován i některými webovými prohlížeči jako jsou 

například Google Chrome, Safari nebo Explorer 9+. 
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Aby bylo možné kontinuálně přenášet obraz z kamery a zároveň pořizovat záznamy 

bez narušení přenosu obrazu, bylo nutné pro pořízení záznamů využít komprimovaný 

formát videa MJPG. Ke kameře může zároveň přistupovat pouze jeden program. Pomocí 

příkazu wget lze získat obraz z kamery přenášený na webové stránky a ukládat jej 

do souboru. To ovšem není příliš efektivní, protože velikost souboru neustále 

narůstá  a jakmile dosáhne určité velikosti, automaticky se přeruší. Proto bylo potřeba 

vytvořit příkazem mkfifo tzv. „pojmenovanou rouru“, což je speciální soubor pracující 

na principu fronty FIFO. [26] Záznam tedy můžeme teoreticky zapisovat do tohoto 

souboru nekonečně dlouho. Při detekci pohybu pak získáme videozáznam o délce 

10 sekund z tohoto souboru. Po získání videozáznamu se FIFO soubor přeruší a musí 

se vytvořit znovu. Pokud by však pohyb u kamery přetrvával a po 10 sekundách by přišel 

požadavek na další videozáznam, soubor FIFO by se nestačil obnovit a záznam by byl 

narušený. Při testování se to nejčastěji projevovalo zelenými pruhy, které zabíraly velkou 

část obrazu). Je proto potřeba vytvořit dva soubory FIFO pro každou kameru a přistupovat 

k nim střídavě. 

Při nahrávání záznamu by bylo nejlepší video zaznamenávat ve formátu mp4 

se standardem H.264 pro kompresi videa tak, aby záznam mohl být přehrán téměř 

v jakémkoliv přehrávači, příp. na webových stránkách. Ovšem tato konverze je velice 

náročná na výpočetní výkon Raspberry Pi. Při záznamu z kamery Microsoft LifeCam 

Studio ve full HD rozlišení s okamžitou konverzí do mp4 se standardem H.264 bylo 

využito přibližně 75 % výpočetního výkonu a záznam navíc nebyl plynulý. Je však 

potřeba nahrávat z více kamer současně, což by s tímto řešením rozhodně nebylo možné. 

Bylo tedy nutné získat záznam z kamer při detekci pohybu bez konverze do standardu 

H.264, což si vyžádá pouze 5 – 10 % výpočetního výkonu při nahrávání jedné kamery 

ve full HD rozlišení, avšak výsledný záznam nelze jednoduše přehrát a soubory 

se záznamem jsou velké (10 sekund záznamu zabere přibližně 40 MB). O konverzi 

se následně stará program spuštěný v pozadí s nízkou prioritou tak, aby nebylo přerušeno 

nahrávání v případě vzniklé události. Tento program konvertuje pouze jeden záznam 

z jedné kamery v jednom okamžiku. Toto řešení má nevýhodu v tom, že záznamy 

z kamer nelze přehrát okamžitě po detekci pohybu, ale až poté, co se dostanou na řadu 

při konverzi. Výhodou je ale spolehlivost při nahrávání a neporušenost záznamů i z více 

kamer současně.  
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8 SOFTWARE PRO RASPBERRY PI 

V této části práce je popsán postup stažení a instalace všech důležitých programů 

a knihoven pro realizaci kamerového systému. Dále jsou zde popsány vytvořené 

programy, skripty a grafické prostředí pro obsluhu kamerového systému. 

8.1 Instalace komponent 

Celý program pro obsluhu kamerového systému bude přístupný na webové stránce 

s IP adresou Raspebrry Pi. K tomu je potřeba doinstalovat webový server. Rozhodl jsem 

se pro asi nejrozšířenější webový server Apache 2, který se nainstaluje příkazem [18]: 

 

sudo apt-get install apache2 

 

K tomuto serveru je nutné přidat podporu jazyka PHP, konkrétně 2 balíčky php5 

(samotný interpret jazyka) a libapache2-mod-php5 (zajišťuje propojení interpreta 

se serverem). Instalace se provede příkazem: 

 

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 

 

Odkazy na záznamy z kamer, uživatelské účty a e-maily budou ukládány do MySQL 

databáze. Podpora MySQL databází se nainstaluje pomocí příkazu: 

 

 sudo apt-get install mysql-server 

 

Při instalaci je potřeba zadat nové heslo pro přístup do databáze pro uživatele „root“. 

Jelikož s databází pracují některé skripty a programy kamerového systému psané 

v programovacím jazyce Python, je důležité doinstalovat podporu interakce MySQL 

s jazykem Python příkazem: 

 

sudo apt-get install python-mysqldb 

 

Dalším důležitým krokem je změna vlastníka složky s webovými stránkami a soubory 

pro obsluhu kamerového systému. Tato složka patří po instalaci apache serveru uživateli 

„root“, což by mohlo působit potíže při práci se serverem. Vlastníka složky lze změnit 

příkazem: 
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sudo chown -R pi /var/www 

 

Tím se změní vlastník složky na uživatele „pi“ (defaultní uživatel Raspberry Pi). 

Parametr -R udává, že změna proběhne rekurzivně, tedy že se aplikuje i na všechny 

soubory a složky umístěné v adresáři /var/www. 

Volitelně je možné doinstalovat grafické rozhraní správy MySQL databáze 

phpMyAdmin příkazem: 

 

sudo apt-get install phpmyadmin 

 

Pro zpřístupnění phpMyAdmin na serveru Apache je dále potřeba upravit 

konfigurační soubor serveru. Otevřít konfigurační soubor je možné příkazem: 

 

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

 

Na konec tohoto souboru je nutné přidat následující řádek: 

 

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf 

 

V dalším kroku je potřeba do Raspberry Pi doinstalovat programy a knihovny 

pro přenos a zpracování videa z kamer. Pro přenos obrazu z kamer je použit 

komprimovaný formát MJPG kvůli nízkým nárokům na výpočetní výkon Raspberry Pi. 

Tento přenos dokáže zajistit program MJPG–streamer, který umožňuje přenášet obraz 

z kamer přímo na webovou stránku a přenášený obraz lze zobrazit ve všech běžně 

používaných internetových prohlížečích. [22] Před instalací samotného programu je 

potřeba nainstalovat několik balíčků jako jsou podpora SVN, JPEG souborů, utility 

pro zpracování obrazu, apod. K tomu poslouží příkazy: 

 

sudo apt-get install build-essential subversion libjpeg62-turbo-dev 

sudo apt-get install imagemagick libv4l-0 libv4l-dev 

 

Po instalaci je možné stáhnout program MJPG–streamer příkazem: 

 

svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code mjpg-streamer 

 

Jelikož MJPG-streamer má u některých kamer disponujících vyšším rozlišením 

problémy se zobrazením přenosu obrazu v MJPG formátu, je potřeba do programu vložit 

soubor input_uvc_patch, který tuto chybu opraví (obsah tohoto souboru je uveden 



 

31 

v příloze F). Tento soubor je následně nutné vložit do složky se staženým programem. 

Poté se opravný balíček implementuje pomocí příkazů: 

 

cd mjpg-streamer/mjpg-streamer 

patch -p0 < input_uvc_patch  

 

V posledním kroku se program zkompiluje a nainstaluje následujícími příkazy: 

 

make USE_LIBV4L2=true clean all 

sudo make install 

 

Nezbytná je také instalace knihovny x264 pro kódování videa podle standardu H.264, 

který je podporován v Raspberry Pi 3. [23] Tu je možné stáhnout následujícími příkazy: 

 

cd /usr/src 

sudo git clone --depth 1 git://git.videolan.org/x264 

 

Po stažení je nutné přejít do složky se staženou knihovnou a knihovnu nakonfigurovat 

a nainstalovat pomocí následujících příkazů: 

 

cd x264 

sudo ./configure --host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --

disable-opencl 

sudo make 

sudo make install 

 

Další potřebný program pro realizaci kamerového systému je program FFmpeg, díky 

kterému je možné nahrávat a konvertovat videa. [23] Ten lze stáhnout, nakonfigurovat 

a nainstalovat pomocí následující sekvence příkazů: 

 

cd /usr/src 

sudo git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git 

cd ffmpeg 

sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-

libx264 --enable-nonfree 

sudo make 

sudo make install 
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8.2 Pravidla pro rozlišení zařízení 

Připojená kamera se v Raspberry Pi zobrazí v seznamu zařízení jako /dev/videoX, kde X 

je číselné označení začínající od nuly. Při připojení více kamer však není zaručeno, 

že jedna kamera bude mít pořád stejné označení v seznamu zařízení. To samé platí 

i pro  připojené DPS s vedlejší řídicí jednotkou, které se zobrazují v seznamu zařízení 

jako /dev/ttyUSBX.  

Pro správnou funkci nahrávání záznamů z kamer při detekci pohybu je potřeba, 

aby jednotlivé DPS byly přiřazeny ke správné kameře. K tomu slouží tzv. pravidla 

pro udev. Udev funguje tak, že naslouchá událostem jádra a ty jej informují o nově 

připojených nebo odpojených zařízeních. 

Nejprve je potřeba zjistit, kterými parametry se jednotlivé kamery (příp. DPS) od sebe 

liší. Všechny informace o připojených video zařízeních a DPS lze zjistit pomocí příkazů: 

 

udevadm info --attribute-walk /dev/video* 

udevadm info --attribute-walk /dev/ttyUSB* 

 

Bylo zjištěno, že Raspberry Pi nedokáže rozlišit dvě stejná zařízení žádným jiným 

parametrem než připojeným USB portem, proto je nutné připojit jednotlivé kamery a DPS 

do správného USB portu. Udev pravidla se nachází ve složce /etc/udev/rules.d/ a mají 

tvar YY-nazev.rules, kde YY je číslo, podle kterého se určuje pořadí volání jednotlivých 

udev pravidel. Udev pravidlo potom vypadá následovně: 

 

ACTION=="add", KERNEL=="video*", RUN+="/usr/camexec.sh" 

 

Toto pravidlo říká, že při připojení (ACTION=="add") jakéhokoliv video zařízení 

(KERNEL=="video*") se spustí skript "/usr/camexec.sh". Funkce RUN+= je však 

vhodná pouze pro krátkodobé procesy. Pokud by se pomocí RUN+= spustil program, který 

musí běžet neustále v nekonečné smyčce, byl by po několika sekundách ukončen. 

Kamerový systém bude na základě připojených kamer a DPS spouštět programy pro 

přenos obrazu, nahrávání záznamů apod. Aby tyto programy nebyly ukončeny, je důležité 

pro každé zařízení vytvořit tzv. service, který bude volán pravidlem udev. Ten je možné 

vytvořit ve složce /usr/lib/systemd/system jako soubor s příponou service (např. 

mycamera1.service pro kameru č. 1). Do něj se vloží následující kód: 
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[Unit] 

Description=start camera 1 

  

[Service] 

Type=forking 

ExecStart=/usr/bin/camstartup 1 

  

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 

 Při spuštění tohoto service se zavolá skript camstartup s parametrem „1“ ze složky 

/usr/bin. Aby bylo možné jej spustit, je třeba service povolit příkazem: 

 

sudo systemctl enable mycamera1.service 

 

Následně je možné přidat udev pravidlo, které bude service spouštět. Takové pravidlo 

vypadá následovně: 

  

ACTION=="add", KERNEL=="video*", KERNELS=="1-1.4", SYMLINK+="wcam1", 

TAG+="systemd", ENV{SYSTEMD_WANTS}="mycamera1.service" 

 

Toto pravidlo říká, že při připojení (ACTION=="add") videozařízení 

(KERNEL=="video*") do USB portu 1-1.4 (KERNELS=="1-1.4") se vytvoří 

symbolický název zařízení (wcam1) a zavolá se service 

(ENV{SYSTEMD_WANTS}="mycamera1.service") ze skupiny systemd 

(TAG+="systemd"). 

Tímto způsobem je potřeba vytvořit service pro všechny kamery a DPS a přidat jejich 

volání do pravidel udev. 

8.3 MySQL databáze 

Kamerový systém používá celkem tři databáze, se kterými pracují jednak některé skripty 

v Raspberry Pi, ale také webové ovládací stránky kamerového systému. Jedná 

se o databázi se záznamy z kamer (resp. s odkazy na záznamy), dále databázi s e-maily, 

na které se odesílají zprávy o vzniklých událostech a také databázi s přístupovými 

uživatelskými účty do webových stránek. 

Konfigurace MySQL databáze se spustí příkazem [24]: 

 

mysql -u root –p 
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Pro správu databází kamerového systému byl vytvořen uživatel s názvem „xrezni26“ 

a heslem „153121“. Uživatele lze vytvořit přes grafické rozhraní phpMyAdmin nebo 

příkazem: 

 

CREATE USER 'xrezni26'@'localhost' IDENTIFIED BY '153121'; 

 

 

Obr. 8.1: Grafické rozhraní phpMyAdmin pro nastavení databází 

8.3.1 Databáze pro záznamy z kamer 

K ukládání záznamů z kamer (resp. k ukládání odkazů na samotné záznamy) slouží 

databáze videorecords. Databáze se vytvoří příkazem: 

 

CREATE DATABASE `videorecords` 

 

Do databáze je potřeba vytvořit pro každou kameru tabulku s názvem recordscamX 

(kde X značí číslo kamery). Tabulka obsahuje strukturu s pěti položkami: ID záznamu, 

datum pořízení záznamu, čas pořízení záznamu, název záznamu a přípona. Takovou 

tabulku je možné vytvořit následujícím příkazem: 

 

CREATE TABLE `recordscamX` ( 

`ID` int(11) NOT NULL, 

`date` date NOT NULL, 

`time` time NOT NULL, 

`filename` varchar(50) NOT NULL, 

`fileextension` varchar(4) NOT NULL ); 
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Aby měly jednotlivé záznamy jedinečné identifikační číslo, je dobré přidat primární 

klíč a automatickou inkrementaci položce ID pomocí příkazů: 

   

ALTER TABLE `recordscamX` ADD PRIMARY KEY (`ID`); 

ALTER TABLE `recordscamX` MODIFY `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

8.3.2 Databáze pro uživatelské účty 

Databáze uživatelů s názvem authorization slouží pro přístup na ovládací webové stránky 

kamerového systému. Tato databáze obsahuje tabulku users, která má strukturu s pěti 

položkami, kterými jsou ID uživatele, uživatelské jméno, e-mail, heslo a čas registrace. 

Vytvořené heslo se ukládá do databáze pod tzv. hashovací funkcí MD5, aby se hesla 

nedala jednoduše přečíst. Pro vytvoření databáze a tabulky je možné použít příkazy: 

 

CREATE DATABASE `authorization`; 

USE `authorization`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`username` varchar(50) NOT NULL, 

`email` varchar(50) NOT NULL, 

`password` varchar(50) NOT NULL, 

`regdate` datetime NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`)); 

 

Databázi uživatelů může spravovat uživatel s názvem „xrezni26“ a heslem „153121“. 

Pouze tento uživatel může registrovat do databáze nové uživatelské účty přímo 

z webových stránek pro ovládání kamerového systému. Tohoto uživatele je možné 

vytvořit následujícím příkazem: 

 

INSERT INTO `authorization`.`users` (`id`, `username`, `email`, 

`password`, `regdate`) VALUES (NULL, 'xrezni26', 

'xrezni26@stud.feec.vutbr.cz', MD5('153121'), NULL); 

 

8.3.3 Databáze pro e-maily 

Poslední vytvořená databáze je databáze emaillist, která obsahuje seznam e-mailů, 

na které se posílají informativní zprávy, např. při odpojení kamer nebo DPS. Tuto 

databázi může spravovat libovolný oprávněný uživatel přímo z ovládacích webových 
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stránek. Tabulka emailtable obsahuje strukturu se dvěma položkami, ID a e-mail. 

Tuto databázi s tabulkou je možné vytvořit příkazy: 

 

CREATE DATABASE `emaillist`; 

USE `emaillist`; 

CREATE TABLE `emailtable` ( 

`ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`sendemail` varchar(100) NOT NULL,  

PRIMARY KEY (`id`)); 

8.4 Programy a skripty 

8.4.1 Inicializace komponent 

Po připojení kamery je nejprve volán skript s názvem camexec.sh, který pouze změní 

přístupová práva ke kameře voláním: 

 

sudo chmod 666 /dev/video* 

 

Defaultní přístupová práva jsou „644“ (tedy pouze vlastník může číst a zapisovat – 6, 

a skupina nebo kdokoliv jiný pouze číst – 4). To znamená, že spustit přenos obrazu 

z kamery může pouze vlastník (uživatel „pi“) a není možné kamery ovládat z webových 

stránek. Změna práv z „644“ na „666“ umožní ovládat kamery přímo z webových stránek. 

Dále je po připojení kamery spuštěn service mycameraX.service (kde X značí číslo 

kamery). Tento service spustí skript camstartup napsaný ve skriptovacím jazyce bash. 

Tomuto skriptu je dále předán parametr s číslem kamery. V adresáři /tmp/ se vytvoří 

soubor reswcamX, do kterého se uloží seznam podporovaných rozlišení obrazových bodů 

kamery a spustí se přenos obrazu z kamery. 

Po připojení vedlejší řídicí jednotky je, stejně jako u kamery, spuštěn service s názvem 

mypcbX.service, který volá skript runpcb. Tomuto skriptu je také předán parametr 

s číslem DPS a tento skript dále volá hlavní program controlpcb.py, který zajišťuje 

nahrávání záznamů a další činnosti. Před spuštěním tohoto programu controlpcb.py 

je však potřeba pozdržet spuštění o několik sekund příkazem sleep, jinak by po restartu 

Raspberry Pi nebyl spuštěn, protože by byl zavolán dřív, než se stačí inicializovat některé 

další potřebné funkce operačního systému Raspberry Pi. 



 

37 

Obdobně jako připojení kamery a DPS je v udev pravidlech zavedeno hlídání 

odpojení zařízení. Při odpojení kamery se spustí skript camremove.sh, který zastaví 

přenos obrazu příslušné kamery a zavolá se skript sendemail.py s příslušnými parametry, 

pomocí kterého je odeslán informační e-mail o odpojení kamery. Při odpojení DPS 

je volán skript pcbremove.sh, jež zastaví nahrávání a zavolá skript sendemail.py 

pro odeslání e-mailu s informací o odpojení DPS. 

8.4.2 Skript pro odesílání e-mailů 

Skript s názvem sendmail.py napsaný v programovacím jazyce Python slouží 

pro odesílání informativních e-mailů v případě vzniku určitých událostí v kamerovém 

systému (všechny náležitosti potřebné k odeslání e-mailu pomocí jazyka Python je možné 

zjistit například na stránkách pythonforbeginners.com [27]). Celkem je možné odeslat tři 

typy zpráv na základě vstupních parametrů. První vstupní parametr je číslo zařízení 

(kamery nebo DPS s vedlejší řídicí jednotkou) a druhý vstupní parametr určuje typ 

vzniklé události a tedy i text odesílané zprávy. Parametr „0“ znamená rozpojení 

magnetického kontaktu, „1“ indikuje odpojení kamery a „2“ odpojení DPS. Tělo 

odeslaného e-mailu je tvořeno z informace o typu události, čísla kamery (příp. DPS) 

a času vzniku dané události. Po spuštění skriptu jsou nejprve načteny všechny e-maily 

uložené v databázi emaillist, které jsou následně uloženy do jednoho řetězce adres 

oddělených čárkami. Tímto převedením do jednoho řetězce je umožněno odeslat zprávu 

na všechny e-maily v jednom kroku. Důležité je, aby byla ve skriptu správně nastavena 

e-mailová adresa, ze které se e-maily odesílají, heslo pro přístup k této e-mailové adrese 

a SMTP server provozovatele adresy. 

8.4.3 Program pro nahrávání záznamů 

Program pro nahrávání záznamů controlpcb.py je psaný v programovacím jazyce Python. 

Tento program je volán při připojení DPS s parametrem, který značí číslo dané DPS. 

Po spuštění se nejprve vytvoří komunikace po sériové lince, aby bylo možné z DPS 

přijímat zprávy a vytvoří se spojení s databází pro ukládání záznamů. 

Následně program přejde do nekonečné smyčky, ve které čeká na přijetí znaku z DPS. 

Pokud je přijatý znak „M“ (tento znak je vygenerován po zaznamenání pohybu PIR 

čidlem nebo rozpojením magnetického kontaktu), spustí se MJPG přenos obrazu 
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z kamery. Ten by sice měl být spuštěný, ale mohlo se stát, že byl zastaven uživatelem 

z webové stránky a proto je raději znovu spuštěn. Dále se na základě hodnoty proměnné 

selectpipe vytvoří jeden nebo druhý soubor FIFO, do kterého se začne přenášet obraz 

z kamery. Z tohoto souboru se poté dalších 10 sekund kopíruje obraz do formátu mp4, 

čímž vznikne videozáznam (nezkonvertovaný), který je uložen do složky records 

umístěné na apache serveru. Název tohoto souboru obsahuje informaci o čísle kamery, 

datu a čase pořízení záznamu. Následně je uložen odkaz na videozáznam do příslušné 

tabulky v databázi videorecords. 

Se znakem „M“ je z DPS odesílán ještě jeden znak „P“ nebo „C“. Po spuštění 

nahrávání se přečte tento znak. Pokud je tento znak „C“, znamená to, že došlo k narušení 

magnetického kontaktu, odešle se informativní e-mail a znak se zapíše do souboru 

motionmagX (X značí číslo kamery). Pokud je druhý přijatý znak „P“, znamená to, 

že je zaznamenán pohyb a dojde pouze k uložení tohoto znaku do souboru motionpirX. 

Pokud je přijat znak „Q“, znamená to konec pohybu u příslušné kamery a tento znak 

je uložen do souboru motionpirX. Znak „W“ značí opětovné spojení magnetického 

kontaktu a tento znak je v případě přijetí uložen do souboru motionmagX. Soubory 

motionmagX a motionpirX slouží k zobrazování informace o stavu jednotlivých snímačů 

na webových stránkách. 

V posledním kroku tohoto programu jsou střídavě mazány soubory FIFO 

pro získávání obrazu z kamer. Každý z těchto souborů je smazán 3 sekundy po vzniku 

druhého souboru. V tomto bodě je záznam, který vznikl pomocí mazaného souboru FIFO 

uložen a soubor FIFO je tak možné bezpečně smazat. Následující vývojový diagram 

znázorňuje zjednodušený běh programu controlpcb.py. 
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Obr. 8.2: Zjednodušený vývojový diagram programu pro nahrávání záznamů 
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8.4.4 Program pro konverzi záznamů 

Jelikož jsou prvotní záznamy z kamer velké a nejsou uloženy ve formátu, který by se dal 

jednoduše přehrát, je potřeba tyto záznamy zpětně konvertovat. Konverze probíhá 

do formátu mp4 se standardem H.264 pro kompresi videa s maximálním datovým tokem 

videa 2000 kbps (kilobitů za sekundu). Tím vzniknou zkonvertované záznamy o velikosti 

přibližně 2 MB a se stále dostačující kvalitou obrazu. 

Ke konverzi prvotních záznamů slouží program convert_video.py napsaný 

v programovacím jazyce Python. Tento program je spuštěn s nízkou prioritou proto, 

aby v případě potřeby mělo Raspberry Pi dostatek výpočetního výkonu pro případné 

nahrávání nebo další důležité operace. Procesy v Raspberry Pi mají prioritu 

od -20 (nejvyšší priorita) po 19 (nejnižší priorita) a defaultně jsou procesy spouštěny 

s prioritou 0. [28] Po spuštění programu convert_video.py je jeho priorita snížena 

na hodnotu 18 příkazem os.nice(18). 

Poté program přejde do nekonečné smyčky, ve které získá názvy všech 

nezkonvertovaných záznamů. Tyto záznamy seřadí podle názvu, a tedy i podle data 

pořízení záznamu, protože datum a čas je v názvu uveden. Poté vybere nejstarší pořízený 

záznam a spustí konverzi záznamu. Konverze je spuštěna v podprocesu příkazem 

subprocess.call a tento podproces má sníženou prioritu na nejnižší možnou 

prioritu 19. Po dokončení konverze je původní soubor vymazán a nový zkonvertovaný je 

uložen do příslušné složky podle čísla kamery. 

Pokud je záznamů méně než 6, program čeká před konverzí každého záznamu 

15 sekund. Kdyby kamera nahrávala záznam a tento program spustil konverzi ještě před 

dokončením nahrávání, záznam by se poškodil a neuložil. Proto je 15 sekund dostatečný 

čas k dokončení nahrávání záznamu z kamery a následnému spuštění konverze záznamu. 

Tento program je spuštěn automaticky po náběhu OS. K automatickému spuštění 

slouží soubor s názvem convert_video.desktop, který je umístěný ve skryté složce 

/home/pi/.config/autostart a jeho obsah je: 

 

[Desktop Entry] 

Type=Application 

Name=convertvideo 

Exec=python /var/www/html/code/convert_video.py & 

StartupNotify=false 
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Pro lepší přehlednost je běh programu pro konverzi videa convert_video.py znázorněn 

na následujícím diagramu: 

ANO

NE

ANO

NE

Start

Nastavení nízké priority 
programu

Existuje nějaký 
záznam ke 
konverzi?

získání seznamu 
nekomprimovaných 

záznamů

Seřazení záznamů

Počkat 10 vteřin

Je záznamů méně 
než 6?

Počkat 15 vteřin

Spustit konverzi nejstaršího 
záznamu

Uložit nový konvertovaný 
záznam

Vymazat původní záznam

 

Obr. 8.3: Vývojový diagram programu pro konverzi videozáznamů 

8.5 Grafické rozhraní kamerového systému 

Grafické rozhraní je řešeno jako webové stránky psané v jazyce PHP a HTML včetně 

využití javascriptu pro některé funkce. Toto řešení bylo zvoleno proto, že webové stránky 

lze načíst z jakéhokoliv internetového prohlížeče na zařízeních s různými operačními 

systémy. Některá zařízení a některé internetové prohlížeče však nemusí podporovat 

přehrávání videí přímo v prohlížeči nebo nemusí správně zobrazit grafické styly 

webových stránek. Toto grafické rozhraní je optimalizováno pro internetový prohlížeč 



 

42 

Google Chrome v operačním systému Microsoft Windows. Při tvorbě grafického 

rozhraní byly informace čerpány z w3schools.com [25]. 

Stránky využívají soubor variables.php. V tomto souboru jsou nadefinovány některé 

proměnné tak, aby v případě změny počtu kamer, příp. přístupových údajů do databází 

a složek, nebylo nutné manuálně upravovat jednotlivé soubory webových stránek. 

V horní části grafického rozhraní je umístěn navigační panel webových stránek, 

IP adresa, která slouží pro vzdálené připojení pomocí internetového prohlížeče, dále 

odkaz na odhlášení uživatele a v případě uživatele „xrezni26“ ještě odkaz na registraci 

nového uživatele. 

8.5.1 Přihlášení 

Po vstupu na webové stránky je po uživateli vyžadováno zadání uživatelského jména 

a hesla. Pokud zadané údaje odpovídají údajům z databáze, uživatel je přesměrován 

na úvodní stránku. Nového uživatele může přidat do databáze pouze defaultní uživatel 

„xrezni26“ přímo z webových stránek. Připojení k databázi uživatelů a následná kontrola 

zadaných přihlašovacích údajů probíhá následovně: 

 

$user = "xrezni26"; 

$password = "153121"; 

$host = "localhost"; 

$authdb = "authorization"; 

$con = mysqli_connect($host,$user,$password,$authdb); 

... 

$username = stripslashes($_REQUEST['username']); 

$username = mysqli_real_escape_string($con,$username); 

$password = stripslashes($_REQUEST['password']); 

$password = mysqli_real_escape_string($con,$password); 

$query = "SELECT * FROM $authtable WHERE username='$username' and  

password='".md5($password)."'"; 

$result = mysqli_query($con,$query) or die(mysql_error());... 

 

8.5.2 Základní přehled 

Na úvodní stránce „Overview“ se nachází základní přehled o kamerách a snímačích. 

Pro každou připojenou kameru se zobrazí miniatura obrazu z kamery a pod ní stav PIR 

čidla a magnetického kontaktu. Informace o stavu snímačů jsou získávány periodicky 
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ze souborů motionpirX a motionmagX (viz kapitola 8.4.3) pomocí funkcí napsaných 

v javascriptu, které využívají čtení souboru pomocí XMLHttpRequest s intervalem 1 s. 

 

Obr. 8.4: Úvodní stránka „Overview“ 

Pro čtení jednoho souboru funkce vypadá následovně: 

 

function GetMotionStates(){  

 var pirState1 = ""; 

 var pirrequest1 = new XMLHttpRequest(); 

 pirrequest1.onreadystatechange = function() { 

     if (this.readyState == 4 && this.status == 200){ 

      pirState1 = pirrequest1.responseText; 

      if (pirState1[0].includes("P")) { 

     document.getElementById("motion1").checked = false;} 

     else{ 

      document.getElementById("motion1").checked = true;}}}; 

 pirrequest1.open("GET", "motionpir1", true); 

 pirrequest1.send(null);  

setTimeout('GetMotionStates()', 1000);} 

 

Kontinuální obraz z  kamery je přenášen na stránku ve tvaru 

http://IP:808X/?action=stream, kde IP je IP adresa Raspberry Pi a X značí číslo kamery. 
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Tato adresa je na stránkách rozdělena do několika proměnných tak, aby se dal počet 

připojených kamer jednoduše měnit změnou proměnné totalcameras. Ukázka 

zobrazení přenosu obrazu z kamer vypadá následovně: 

 

<?php for($c=1; $c<=$totalcameras; $c++) {... 

echo '<img src="'; echo $httpstr.$myip.$portcam_a.$c.$portcam_b;echo 

'"';?> onerror="this.src='images/CamError.jpg'"... }?> 

 

8.5.3 Sledování obrazu z kamer 

V záložce „Live watch“ jsou zobrazeny živé přenosy ze všech kamer. Pokud kamera 

není připojena nebo není spuštěn přenos obrazu, zobrazí se nápis, ve kterém je napsáno, 

že daná kamera je odpojena a je doporučena kontrola připojení kamery. V případě potřeby 

je možné zvětšit obraz kliknutím na danou kameru a poté lze přepínat mezi jednotlivými 

kamerami pomocí šipek umístěných v obraze nebo pomocí miniatur ostatních kamer 

umístěných pod obrazem z aktuální kamery. Toto zobrazení je naprogramováno 

v javascriptu jako tzv. lightbox, který se běžně využívá jako obrázková galerie webových 

stránek. 

 

Obr. 8.5: Ukázka zobrazení přenosu z kamer v grafickém rozhraní 
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8.5.4 Nastavení 

Důležitá stránka je stránka s nastavením „Settings“. V horní části se nachází okno 

s nastavením rozlišení a snímkovací frekvence pro každou kameru. Pokud je kamera 

připojena, zobrazí se zelený nápis s informací o úspěšném načtení podporovaných 

rozlišení kamerou. Poté je možné vybrat požadované rozlišení, příp. snímkovací 

frekvenci a spustit přenos obrazu z kamery tlačítkem Start. Pokud kamera v danou chvíli 

obraz přenáší, je potřeba pro změnu rozlišení nejprve přenos zastavit tlačítkem Stop 

a až poté přenos spustit s novým rozlišením tlačítkem Start. Také lze zastavit/spustit 

přenos ze všech připojených kamer najednou tlačítky Stop ALL/Start ALL. Pokud 

je přenos z kamery zastaven manuálně z webových stránek, při zaznamenání pohybu PIR 

čidlem nebo při rozpojení magnetického kontaktu dojde automaticky ke spuštění přenosu, 

aby mohl být nahrán videozáznam. V případě, že kamera není připojena, zobrazí 

se varování v červeném rámečku s informací, že nelze získat podporované rozlišení 

kamery a je doporučeno zkontrolovat připojení kamery. 

Jelikož je program MJPG-streamer defaultně spouštěn uživatelem „root“ pomocí 

service v udev pravidlech, nebylo by možné přenos z kamery zastavit z webových 

stránek, které běží pod uživatelem „www-data“. Je proto potřeba povolit uživateli 

„www-data“ spuštění skriptů pro zastavení přenosu obrazu z kamer jako uživatel „root“. 

Toto povolení se přidává do souboru /etc/sudoers, který lze otevřít příkazem: 

 

sudo visudo 

 

Přidáním následujících řádků do sekce #User alias specification je umožněno dané 

skripty spouštět jako uživatel „root“ přímo z webových stránek: 

 

www-data ALL=NOPASSWD: /var/www/html/code/stopmjpg_single.sh * 

www-data ALL=NOPASSWD: /var/www/html/code/stopmjpg_all.sh 

 

Skript stopmjpg_single.sh slouží k zastavení přenosu obrazu pouze z jedné zvolené 

kamery (volá se stisknutím tlačítka Stop v nastavení pro jednotlivé kamery) a skript 

stopmjpg_all.sh slouží k zastavení přenosů ze všech kamer najednou (volá se stisknutím 

tlačítka Stop ALL). Skripty je možné z webových stránek volat pomocí příkazu exec. 

V následující čísti kódu je zobrazen příklad volání skriptu stopmjpg_single.sh 

z webových stránek jako uživatel „root“ s předáním parametru: 
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exec("sudo code/stopmjpg_single.sh 1"); 

 

V dolní části stránky s nastavením se nachází tabulka s databází e-mailů, na které jsou 

zasílána upozornění v případě vzniklé události (odpojení kamery, odpojení DPS nebo 

rozpojení magnetického kontaktu). E-maily lze jednoduše přidávat nebo mazat přímo 

z tabulky. Pro přidání e-mailu do databáze při stisknutí tlačítka Add e-mail slouží 

následující část kódu: 

 

$emailtoadd = $_POST['addmail']; 

$field = 'sendemail'; 

$adddat = "INSERT INTO $table (sendemail) VALUES ('$emailtoadd')"; 

mysql_query($adddat) or die('Add Error: ' . mysql_error()); 

 

 

Obr. 8.6: Stránka s nastavením „Settings“ 

Nově přidanému e-mailu je v databázi automaticky přiděleno ID, které je spojeno 

se zaškrtávacím políčkem tabulky na webových stránkách. Na základě tohoto ID 

je v případě zaškrtnutí příslušného políčka e-mail smazán. Ke smazání požadovaných 

e-mailů slouží následující část kódu: 
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foreach ($_POST['checkbox'] as $delete_id) {   

$sel='SELECT * FROM ' . $table . ' WHERE ID = ' .  

  mysql_real_escape_string($delete_id); 

$todel = mysql_query($sel); 

$row = mysql_fetch_array($todel); 

 $deldat = 'DELETE FROM ' . $table . ' WHERE ID = ' .  

   mysql_real_escape_string($delete_id); 

mysql_query($deldat) or die('Deletion Error: ' . mysql_error());} 

 

8.5.5 Databáze s videozáznamy 

Poslední záložkou je záložka „Records“. Ta odkazuje na stránky s databází záznamů 

pro jednotlivé kamery. Každá stránka s databází záznamů má v horní části umístěna 

políčka pro výběr data a času, kterými lze zobrazit pouze záznamy spadající do vybraného 

časového intervalu. K tomuto výběru slouží následující část kódu: 

 

$from = date('Y-m-d', strtotime($_POST['from'])); //datum začátku 

$fromt = date('H:i:s', strtotime($_POST['fromt'])); //čas začátku 

$to = date('Y-m-d', strtotime($_POST['to'])); //datum konce 

$tot = date('H:i:s', strtotime($_POST['tot'])); //čas konce 

$sql="SELECT * FROM $table WHERE date >= '$from' AND date <= '$to' AND 

time >= '$fromt' AND time <= '$tot' ORDER BY date desc, time desc"; 

 

Dále je na stránce zobrazena tabulka s videozáznamy. Každý řádek tabulky obsahuje 

zaškrtávací políčko, datum a čas pořízení záznamu, název záznamu a odkaz pro spuštění 

záznamu. Kliknutím na tento odkaz se spustí internetový přehrávač videa, který umožní 

záznam přehrát nebo stáhnout na požadované místo na disku. Přehrávání však 

nepodporují všechny internetové prohlížeče. 

Po označení požadovaných záznamů v zaškrtávacím políčku je možné tyto záznamy 

smazat tlačítkem Delete selected umístěným v honí části stránky. Tím dojde ke smazání 

odkazu na záznam z databáze i ke smazání samotného záznamu z disku. Smazání odkazu 

z databáze funguje na stejném principu, jako mazání e-mailů (viz. kapitola 8.5.4). 

Ke smazání souboru z disku slouží příkaz unlink. Dále je možné zaškrtávacím políčkem 

Select / Deselect All vybrat všechny záznamy zobrazené v tabulce a následně je smazat 

tlačítkem Delete selected. 
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Obr. 8.7: Stránka s databází videozáznamů pro kameru č. 1 

Záznamy z kamer jsou umístěny v adresáři s apache serverem ve složce records. 

Aby bylo možné tyto záznamy přehrát přímo na webových stránkách, musí být složka 

records umístěna v adresáři s apache serverem, jinak se záznam nezobrazí. Dále je 

potřeba změnit přístupová práva do složky records tak, aby bylo možné záznamy mazat 

přímo z webových stránek. To lze provést příkazem: 

 

sudo chmod 777 records 

 

V případě potřeby ukládání záznamů na jiné místo (např. externí USB disk) je potřeba 

na toto místo přesunout celý apache server.  
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9 TESTOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ 

Kamerový systém byl testován se třemi kamerami a třemi DPS v provozu delším 

než 24 hodin. Ze začátku byl problém s odpojováním starších kamer MSI StarCam Clip, 

pravděpodobně kvůli celkovému proudovému odběru všech připojených zařízení. 

V následující tabulce je zobrazen orientační proudový odběr jednotlivých komponent 

kamerového systému (celkový proudový odběr je počítán pro využití jedné kamery 

Microsoft LifeCam Studio, dvou kamer MSI StarCam Clip a tří DPS se snímači). 

 

Tabulka 1: Orintační proudový odběr jednotlivých komponnt kamerového systému 

Zařízení Proudový odběr 

[mA] 

Raspberry Pi 3 model B 300 

Kamera Microsoft LifeCam Studio 200 

Kamera MSI StarCam Clip 130 

DPS se snímači (IR přísvit vyp.) 10 

DPS se snímači (IR přísvit zap.) 300 

Celkový proudový odběr (IR přísvit vyp.) 790 

Celkový proudový odběr (IR přísvit zap.) 1660 

 

Problém s odpojováním kamer byl vyřešen použitím aktivního USB rozbočovače. 

Při testování byl použit aktivní rozbočovač se 7 USB porty a adaptérem s maximálním 

výstupním proudem 2,5 A od firmy Belkin. Bylo tak možné připojit do rozbočovače 

všechny tři kamery i DPS. Jelikož celkový proudový odběr nepřesáhl 2,5 A, nebylo nutné 

připojit přídavné napájení kvůli IR přísvitu. I po více než 24 hodinách kamerový systém 

pracoval spolehlivě bez jakýchkoliv výpadků. 

Dále bylo úspěšně vyzkoušeno, že po restartu (např. po výpadku proudu) začne 

kamerový systém opět správně pracovat. Ke kamerovému systému není připojen žádný 

záložní zdroj, ale v případě potřeby není problém zapojit systém do záložního zdroje 

UPS. Celkový odběr proudu testovaného kamerového systému je přibližně 1,6 A, když 

jsou IR přísvity na všech DPS zapnuty. S vypnutými IR přísvity je celkový proudový 

odběr asi 0,8 A. Záložní zdroje UPS mají běžně baterie s kapacitou okolo 9 Ah, 
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což by znamenalo, že kamerový systém by s využitím záložního zdroje UPS mohl 

pracovat po výpadku proudu přibližně 5,5 – 11 h. 

Také bylo ověřeno, že kamerový systém dokáže nahrávat záznamy ze všech tří kamer 

najednou bez porušení záznamů. Nevýhoda je však v prodlevě mezi začátkem pohybu 

a rozpoznáním pohybu PIR čidlem. Tato prodleva činí asi 0,5 s. Prvních 0,5 s pohybu 

tedy ve videozáznamu chybí. Pokud však pohyb trvá déle než 10 s, je nahráno více 

záznamů v sérii, ale prodleva se týká pouze prvního záznamu z dané série. Ostatní 

záznamy už jsou kompletní a plynule na sebe navazují. Jako vhodné řešení by bylo 

vytvořit tzv. velký buffer, do kterého by se stále ukládalo několik snímků z kamery, 

a po začátku pohybu by se záznam získával, podobně jak ze souboru FIFO, z tohoto 

bufferu. To by však vedlo ke zvýšení nároků na výpočetní výkon příp. na paměť RAM 

a při využití více kamer ve vysokém rozlišení by toto řešení nemuselo být spolehlivé. 

Další jednoduché řešení je, pokud to situace umožní, umístit PIR čidlo (příp. více PIR 

čidel) vhodně tak, aby byl pohyb objektu zaznamenán o něco dřív, než se objekt dostane 

do zorného pole kamery. 

Velkou výhodu tohoto kamerového systému vidím právě v tom, že pohyb objektů je 

detekován pomocí PIR čidel, nikoliv ze změny obrazu kamery. PIR čidlo je invariantní 

vůči náhlým změnám osvětlení, tudíž není nahráváno velké množství zbytečných 

záznamů právě kvůli změnám osvětlení. Z vlastní zkušenosti vím, že i dražší IP kamery, 

které detekují pohyb ze změny obrazu, ukládají spoustu zbytečných záznamů právě kvůli 

změně osvětlení snímané scény. 

Také bylo vyzkoušeno, že kamerový systém je možné připojit do jakékoliv sítě LAN 

bez nutnosti konfigurace kamerového systému (vyzkoušeno ve třech různých LAN 

sítích). Raspberry Pi 3 disponuje i rozhraním Wi-Fi. Je tedy možné kamerový systém 

připojit do sítě jednak ethernetovým kabelem, ale také bezdrátově pomocí Wi-Fi. Obě dvě 

varianty fungují spolehlivě. 

Při testování ve špatných světelných podmínkách bylo zjištěno, že kamera Microsoft 

LifeCam Studio má pod krycím sklem IR filtr. Tento filtr mají i některé jiné moderní 

kamery, které nejsou primárně určeny pro zabezpečení objektů. Snímaná scéna tedy 

nemůže být dostatečně osvětlena pomocí IR přísvitu. Při použití IR přísvitu by se musel 

z kamery odstranit IR filtr, což by ale vyžadovalo mechanický zásah do kamery. 

Nejjednodušším řešením by bylo použít LED diody s bílým světlem místo IR led. 
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Tyto LED diody mají většinou pracovní napětí přibližně 3 V a maximální proud diodou 

v propustném směru 20 mA. Zapojení přísvitu by tak muselo být změněno dle 

následujícího schématu: 

 

Obr. 9.1: Schéma zapojení pro LED diody s bílým světlem 

Zapojení by mohlo obsahovat i větší množství paralelních větví diody 

s předřadným rezistorem, protože odebíraný proud bílou LED diodou je několikanásobně 

menší než proud odebíraný IR LED diodami. 

V příloze na CD se nachází, pro ukázku, některé záznamy z kamer, včetně záznamů 

pořízených ve tmě s osvětlením pomocí IR přísvitu i přísvitu z LED diod s bílým světlem. 

Při případné instalaci tohoto kamerového systému bych doporučil kamery Microsoft 

LifeCam Studio, které podporují full HD rozlišení, mají automatické ostření obrazu a také 

výsledný záznam z těchto kamer je velmi kvalitní. Kamery s nižším rozlišením bych 

doporučil pouze pro hlídání velmi malých prostor. Tyto kamery mají výhodu v tom, 

že zpracování videa s nižším rozlišením není tak náročné na výpočetní výkon jako 

u kamer s vysokým rozlišením.  
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10 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvořit modulární kamerový dohledový systém, který umožní 

získávat a ukládat data z kamer a poskytovat je přes rozhraní Ethernet. 

Nejprve bylo nutné navrhnout samotné řešení kamerového systému. Celý systém byl 

navržen tak, aby všechna zařízení připojená ke kamerovému systému byla připojitelná 

přes rozhraní USB. 

Po návrhu koncepce kamerového systému bylo nutné vybrat jednotlivé komponenty 

systému. Jako hlavní řídicí jednotka byl zvolen miniaturní počítač Raspberry Pi 3 

model B, jako jádro vedlejší řídicí jednotky byl vybrán mikrokontrolér ATmega8 a pro 

komunikaci UART – USB převodník FT230XS. Tyto komponenty byly zvoleny 

především vzhledem nízké ceně. Další komponenty jako pohybové PIR čidlo 

a magnetický kontakt byly zvoleny tak, aby pracovní napětí těchto komponent bylo 

5 V a zároveň aby měly v klidovém stavu co nejmenší proudový odběr. IR přísvit byl 

navržen tak, aby mohl být napájen napětím o velikosti 5 V. Hlavní kamera pro testování 

byla zvolena USB webkamera Microsoft LifeCam Studio disponující full HD rozlišením. 

Další kamery použité při testování byly starší USB webkamery MSI StarCam Clip. 

V další části práce byla navržena DPS pro vedlejší řídicí jednotku a periferie, 

jako jsou PIR čidlo, magnetický kontakt a IR přísvit. DPS byla navržena jako dvouvrstvá 

v konstrukční třídě 5 a použité součástky byly vybírány s pouzdrem typu SMD. Kvůli 

ovládání IR přísvitu přímo z DPS bylo potřeba využít tranzistorového spínání GPIO 

portů. Pro správnou funkci obsluhy jednotlivých snímačů vedlejší řídicí jednotkou bylo 

důležité správně navrhnout časovač tak, aby v případě potřeby měření časových intervalů 

nedošlo k přerušení běhu programu. 

Samostatná kapitola byla věnována také zpracování videa, protože se jednalo o jeden 

z nejtěžších úkolů této práce. Jelikož bylo potřeba v Raspberry Pi zpracovávat obraz 

z více USB kamer najednou, bylo nutné využít přenosu obrazu v komprimovaném 

formátu MJPG a z tohoto přenosu také získávat případné záznamy. Záznamy však nebylo 

možné konvertovat do standardu H.264 přímo při nahrávání záznamu, protože konverze 

je velmi náročná na výpočetní výkon Raspberry Pi. Proto bylo zvoleno řešení, kdy obraz 

z kamer je nejprve zkopírován a až následně zkonvertován pomocí programu spuštěného 
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v pozadí s nejnižší možnou prioritou. Tímto řešením bylo možné zajistit spolehlivost 

kamerového systému při nahrávání videozáznamů. 

Významná část práce se zabývá instalací a tvorbou softwaru pro hlavní řídicí jednotku 

Raspberry Pi. Skripty a programy byly napsány v programovacím jazyce Python, 

případně ve skriptovacím jazyce Bash. Skripty a programy, které slouží k obsluze 

kamerového systému, byly napsány tak, aby nebylo nutné zvlášť tvořit skripty a programy 

pro každou kameru samostatně, ale pouze se jim předá parametr s příslušným číslem 

kamery. Čísla kamer a DPS byla přiřazena pomocí udev pravidel na základě čísel USB 

portů, do kterých byla zařízení připojena. Grafické rozhraní pro ovládání kamerového 

systému bylo vytvořeno v jazyce PHP a HTML s využitím některých funkcí javascriptu. 

V tomto grafickém rozhraní je možné sledovat aktuální obraz z kamer a stav snímačů, 

spravovat databázi se záznamy a také měnit některá nastavení kamerového systému. 

Kamerový systém byl úspěšně otestován v nepřetržitém provozu delším než 24 hodin. 

Při připojení více kamer bylo nutné využít aktivní USB rozbočovač s externím 

napájením, protože USB porty na Raspberry Pi nedokázaly poskytnout dostatečný proud. 

Pro kameru Microsoft LifeCam Studio musel být IR přísvit nahrazen přísvitem z LED 

diod s bílým světlem, protože bylo zjištěno, že nové moderní kamery, které nejsou 

primárně určeny pro zabezpečení objektů, mají vestavěný IR filtr, kvůli kterému je záření 

z IR LED diod téměř neviditelné pro tyto kamery. 

Jako návrh na budoucí vylepšení by bylo dobré rozšířit možnosti uživatelského 

nastavení přímo z grafického rozhraní, například volbu délky a kvality záznamů nebo 

změnu úložiště záznamů. Dalším vylepšením by mohla být implementace programu 

pro automatické mazání nejstarších záznamů při zaplnění disku. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

CCTV Closed Circuit Television – uzavřený televizní okruh 

CSI Camera serial interface – sériové rozhraní pro kameru 

DPS Deska plošných spojů 

DSI Display serial interface – sériové rozhraní pro display 

DVR Digital Video Recorder – digitální videorekordér 

FIFO First In, First Out – první dovnitř, první ven 

GPIO General-purpose input/output – všeobecný vstup/výstup 

HD High definition 

HDD Hard Disk Drive – pevný disk 

HD–TVI High Definition Transport Video Interface – rozhraní pro přenos 

videa ve vysoké kvalitě 

HW Hardware 

ID Zkratka pro identifikaci 

IDE Integrated Development Environment – integrované vývojové 

prostředí 

IP Internet Protocol – protokol používaný v počítačových sítích 

IR Infrared – infračervený 

JPEG metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových 

obrázků 

LAN Local Area Network – lokální počítačová síť 

LED Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo 

MB Megabyte – Megabajt 

MBit Megabit 

MJPG Motion JPEG 

Mpx Megapixel 
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NAS Network Attached Storage – síťové úložiště dat 

NVR Network Video Recorder – síťový videorekordér 

OS Operating System – operační systém 

PC Personal Computer – osobní počítač 

PCI–E Peripheral Component Interconnect Express – sběrnice používaná 

pro připojování přídavných karet k základní desce 

PIR passive infrared sensor – pasivní infračervený senzor 

PoE Power over Ethernet – napájení po datovém síťovém kabelu 

RAM Random-access memory – operační paměť 

SD Secure Digital – typ paměťových karet 

SMD Surface Mount Device – součástka pro povrchovou montáž 

plošných spojů 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol – protokol pro přenos zpráv 

elektronické pošty 

SSH Secure Shell – zabezpečený komunikační protokol 

SVN Subversion – systém pro správu zdrojových kódů  

TCP Transmission Control Protocol – primární přenosový protokol 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – univerzální 

asynchronní přijímač/vysílač 

USB Universal Serial Bus – universální sériová sběrnice  

UTP Unshielded Twisted Pair – nestíněný kroucený pár 

VNC Virtual Network Computing – vzdálené připojení ke grafickému 

uživatelskému rozhraní pomocí počítačové sítě 

VPN Virtual private network – virtuální privátní síť 

Wi-Fi Wireless Fidelity – označení bezdrátové sítě 

Y´CbCr barevný model používaný v televizním vysílání 

YUV barevný model používaný v televizním vysílání 
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Příloha A: DPS – schéma zapojení 
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Příloha B: DPS – pohled shora 

 

Příloha C: DPS – pohled zdola 
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Příloha D: DPS – osazovací výkres 
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Příloha E: DPS – seznam součástek 

Zařízení Pouzdro Součástka Hodnota Množství 

C-EUC1206 C1206 C1, C2 47pF 2 

CPOL-EUR/2012-
12R 

R/2012-12R C4 4.7uF 1 

C-EUC1206 C1206 C5, C6 100nF 2 

C-EUC1206 C1206 C7, C8 22pF 2 

MA04-1 MA04-1 GND, GPIO4, VCC 
 

3 

MA03-1 MA03-1 GPIO1, GPIO2, PIR 
 

3 

MA07-1 MA07-1 GPIO3 
 

1 

MEGA8-AI TQFP32-08 IC2 MEGA8-AI 1 

FT230XS SSOP16 IC4 FT230XS 1 

MA05-1 MA05-1 IRLED 
 

1 

LEDCHIPLED_1206 CHIPLED_1206 LED1, LED2, LED3, LED4, 
LED5 

 
5 

CRYSTALHC49UP HC49UP Q1 7.3728MHz 1 

PMBF170 SOT23 Q2, Q3, Q4 PMBF170 3 

PMV213SN SOT23 Q5 PMV213SN 1 

R-EU_R1206 R1206 R1, R2 27R 2 

R-EU_R1206 R1206 R3, R4 120R 2 

R-EU_R1206 R1206 R5 10k 1 

R-EU_R1206 R1206 R6, R8, R9 270R 3 

R-EU_R1206 R1206 R7 10k 1 

R-EU_R1206 R1206 R10, R11, R14, R16 100k 4 

R-EU_R1206 R1206 R12, R13, R15, R17 1k 4 

10-XX B3F-10XX S1 
 

1 

JP2E JP2 SUPPLY 
 

1 

USB-B-H USB-B-H X1, X2 
 

2 
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Příloha F: Obsah souboru input_uvc_patch 

--- plugins/input_uvc/input_uvc.c       (revision 174) 

+++ plugins/input_uvc/input_uvc.c       (working copy) 

@@ -405,9 +405,13 @@ 

         if(pcontext->videoIn->formatIn == V4L2_PIX_FMT_YUYV) { 

             DBG("compressing frame from input: %d\n", (int)pcontext-

>id); 

             pglobal->in[pcontext->id].size = 

compress_yuyv_to_jpeg(pcontext->videoIn, pglobal->in[pcontext->id].buf, 

pcontext->videoIn->framesizeIn, gquality); 

+            /* copy this frame's timestamp to user space */ 

+            pglobal->in[pcontext->id].timestamp = pcontext->videoIn-

>buf.timestamp; 

         } else { 

             DBG("copying frame from input: %d\n", (int)pcontext->id); 

-            pglobal->in[pcontext->id].size = memcpy_picture(pglobal-

>in[pcontext->id].buf, pcontext->videoIn->tmpbuffer, pcontext->videoIn-

>buf.bytesused); 

+            pglobal->in[pcontext->id].size = memcpy_picture(pglobal-

>in[pcontext->id].buf, pcontext->videoIn->tmpbuffer, pcontext->videoIn-

>tmpbytesused); 

+            /* copy this frame's timestamp to user space */ 

+            pglobal->in[pcontext->id].timestamp = pcontext->videoIn-

>tmptimestamp; 

         } 

  

 #if 0 

@@ -418,8 +422,6 @@ 

         prev_size = global->size; 

 #endif 

  

-        /* copy this frame's timestamp to user space */ 

-        pglobal->in[pcontext->id].timestamp = pcontext->videoIn-

>buf.timestamp; 

  

         /* signal fresh_frame */ 

         pthread_cond_broadcast(&pglobal->in[pcontext->id].db_update); 

Index: plugins/input_uvc/v4l2uvc.c 

=================================================================== 

--- plugins/input_uvc/v4l2uvc.c (revision 174) 

+++ plugins/input_uvc/v4l2uvc.c (working copy) 

@@ -450,6 +450,8 @@ 

         */ 

  

         memcpy(vd->tmpbuffer, vd->mem[vd->buf.index], vd-

>buf.bytesused); 
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+        vd->tmpbytesused = vd->buf.bytesused; 

+        vd->tmptimestamp = vd->buf.timestamp; 

  

         if(debug) 

             fprintf(stderr, "bytes in used %d \n", vd->buf.bytesused); 

Index: plugins/input_uvc/v4l2uvc.h 

=================================================================== 

--- plugins/input_uvc/v4l2uvc.h (revision 174) 

+++ plugins/input_uvc/v4l2uvc.h (working copy) 

@@ -28,6 +28,7 @@ 

  

  

 #include <stdio.h> 

+#include <stdint.h> 

 #include <string.h> 

 #include <fcntl.h> 

 #include <unistd.h> 

@@ -105,6 +106,8 @@ 

     int framecount; 

     int recordstart; 

     int recordtime; 

+    uint32_t tmpbytesused; 

+    struct timeval tmptimestamp; 

 }; 

 

Obsah tohoto souboru byl převzat z [21]. 



 

67 

Příloha G: Obsah CD 

 Text diplomové práce v elektronické podobě ve formátu pdf 

 Zdrojové kódy pro Raspberry Pi 

 Zdrojové kódy pro vedlejší řídicí jednotku, vč. souborů pro programování 

mikrokontroléru 

 Zdrojové kódy pro webový server a grafické rozhraní vč. nastavení databází 

 Schéma plošných spojů a návrh DPS 

 Ukázkové videozáznamy z kamer 

 Fotodokumentace 


