Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Holandsko
Dátum od-do: 22.5.2016 – 24.5.2016
Účastníci ZPC: Ing. Peter Magdin
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Rokovanie sa uskutočnilo v sídle firmy VDG Security B.V. v meste Zoetermeer, výrobcu
softvéru VDG Sence, ktorý používa mesto. Rokovanie bolo na základe pozvania VDG
Security B.V. Stretnutie bolo spojené tiež so školením správcu systému a doriešenia otázok
v súvislosti s používaným softvérom VDG Sense. Pracovné stretnutie sa zaoberalo
nasledovnými otázkami :
1. Riešenie videosteny
Akým spôsobom sa dá riešiť zapojenie min 16 monitorov spôsobom, aby si riadiaci
pracovník kamerového systému mohol vyberať spôsob zobrazenie (1x1,2x2,3x3)
a ktoré kamery na jednotlivých monitoroch sa zobrazia. Spôsob zobrazenia na
viacerých monitoroch – dual stream.
2. V súčasnosti máme W7 na servery NVH 2607. Obmedzenie diskového poľa je 16 TB.
Ako riešiť dané obmedzenie ? Prechodom na W10 resp. Windows Server? Je to
možné. Aký je postup
3. V súčasnosti máme 3 servery. 1 master a 2 slave. Pre zvyšovanie kapacity je
výhodnejšie v budúcnosti dátové úložisko. Je možný daný spôsob riešenia ?
4. Spôsob licencovania a ďalší vývoj VDG Sense.
5. Problém s presetmi a je nastavení tour.
6. Problémy s diakritikou
7. Keby sme chceli systém rozšíriť o CarR, ObjectR, FaceR SceneR, ako je to
s licencovaním a s technickým riešením ? Ponuka odporúčaných kamier.
8. Použitie VDG Sense – rozpoznávanie tváre – futbalový štadión Haag, objekty - metro
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Návšteva splnila cieľ a to zaškolením správcu. Boli zodpovedané všetky otázky so spôsobom
ich riešenia. Bol nadviazaný kontakt priamo s výrobcom softvéru. Praktické ukážky
a poznatky budú využité v rámci monitoringu počas SK PRES 2016.

Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Z návštevy nevyplynuli pre účastníkov žiadne úlohy.

Vypracoval: Ing. Peter Magdin
Bratislave, dňa 27.5.2016

