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Plan prezentacji

• Multimedia a bezpieczeństwo miasta
• Założenia i cele projektu Mayday Euro 2012
• Rozwój infrastruktury monitoringu
• Platforma KASKADA
• Strumienie multimedialne - przepływ i 

zarządzanie
• Algorytmy i usługi - tworzenie i uruchamianie
• Zdarzenia
• Repozytorium usług



Multimedia a bezpieczeństwo 
miasta

Sztab kryzysowy

Zespoły szybkiego reagowania

Centrum analizy danych

Główny udział multimediów - monitoring:

• Rośnie liczba kamer - źródeł danych
• Coraz więcej danych do przetworzenia:

– coraz mniej czasu na prawidłową analizę
– możliwość przeoczenia istotnych zdarzeń lub obiektów

Projekt
Mayday Euro 2012



Założenia i cele projektu
• Projekt Mayday Euro 2012 :

Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych 
multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub 
niebezpiecznych zdarzeń

http://www.mayday2012.gda.pl

• Założenia:
– trzy obszary zastosowań:

• Wykrywanie obiektów i zdarzeń na podstawie strumieni multimedialnych przesyłanych z 
kamer

• Analiza wczesnych zmian chorobowych w filmach rejestrowanych podczas badań 
endoskopowych.

• Analiza dokumentów tekstowych i multimedialnych w celu ochrony własności 
intelektualnej.

– analiza w czasie zbliżonym do rzeczywistego
– rozwiązania skalowalne na klastrze obliczeniowym

• Cel główny: zbudowanie wiarygodnego repozytorium specjalistycznych 
usług dedykowanych do wykrywania zdarzeń potencjalnie 
niebezpiecznych w strumieniach multimedialnych



Monitoring - źródła danych



Platforma KASKADA
• Zespoły tematyczne tworzą i uruchamiają elementy analizujące dane 

korzystając z narzędzi i środowiska platformy KASKADA

• Platforma KASKADA m.in.:
– umożliwia tworzenie mini-programów analizujących dane multimedialne, tzw. algorytmów

– dostarcza danych do uruchomionych algorytmów oraz umożliwia komunikację pomiędzy nimi

– umożliwia udostępnienie algorytmu poprzez Web Service, jako tzw. usługę prostą

– umożliwia kompozycję usług prostych w usługi złożone, zwane również scenariuszami

– dostarcza mechanizmów zarządzania strumieniami multimedialnymi, archiwacji danych, 
przydzielania uruchomionych algorytmów (tzw. zadań obliczeniowych) do poszczególnych 
węzłów klastra Galera w CI TASK

• Główne elementy platformy:
– Framework do tworzenia i uruchamiania algorytmów, zwany Ramką

– Konsola użytkownika - zestaw modułów z interfejsem WWW do zarządzania platformą

– Komponent "Dyspozytor"

– Komponent obsługi zdarzeń



Strumienie multimedialne -
przepływ i zarządzanie

Komponent
"Dyspozytor"

Zadanie
obliczeniowe

Archiwum
danych

multimedialnych

Użytkownicy

• Strumień dostarczany jako RTSP
• Wspierane kodeki: h264, mp4v
• Komponent "Dyspozytor":

– zapis do archiwum
– konwersja na format wewnętrzny, 

akceptowany przez zadania
– dostarczanie strumieni (wejściowych i 

wynikowych) do użytkowników 
zewnętrznych



Strumienie multimedialne -
archiwizacja

• 1 kamera - około 1 MB/s
• Obecnie składowane w archiwum 

ostatnie 24 godziny: około 90 GB/kamera
• Docelowo składowane ostatnie 30 dni

– 2.5 TB/kamera
– 200 kamer: ponad 0.5 PB

• Rozważane skorzystanie z Platon-U4



Tworzenie algorytmów i usług

• Algorytm tworzony jest w ramach frameworku 
"Ramka", dzięki czemu:
– nie musi "martwić się" o analizowane multimedia: format, 

synchronizację itp.
– ma zapewnioną komunikację z innymi algorytmami w ramach 

usługi
– może być zarządzany i monitorowany przez platformę 

KASKADA
• Poprzez mechanizmy konsoli użytkownika algorytm 

wraz parametrami wejściowymi udostępniany jest jako 
Web Service zwany usługą prostą

• Konsola użytkownika pozwala na definiowanie usług 
złożonych jako zbioru powiązanych usług prostych 
(grafu)
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analizy
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usługi
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Obsługa zdarzeń

• Zdarzenie (Event) – element uzyskiwany 
podczas procesu analizy:
– tworzony w ramach uruchomionej instancji dowolnego 

algorytmu
– posiada określony typ (nazwę) oraz dowolną liczbę 

parametrów
– najprostszy sposób przesłania wyniku przetwarzania 

poza platformę
• Założenie: sukces działania usługi (np. 

wykrycie sytuacji podejrzanej) jest 
sygnalizowany aplikacji zewnętrznej przy 
pomocy zdarzenia



Obsługa zdarzeń - przepływ

Zdarzenie
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Repozytorium usług

• Tworzone algorytmy i usługi mogą być 
porównywane ze względu na efektywność, 
wydajność, koszt wykonania itp.

• Najlepsze z nich stają się kandydatami do 
opublikowania w ramach oficjalnego 
repozytorium, dostępnego dla wielu różnych 
aplikacji

• Komponent Internetu przyszłości: rozproszona 
aplikacja z elementami szybkiej analizy 
multimediów opartymi o wiarygodne 
repozytorium usług



Dziękuję za uwagę


