
 

  

  

ВСТУП 
 

 

В сучасному світі населення Землі складає 7,4 млрд людей. Великі міста 

стають мегаполісами та містами-гігантами. Саме завдяки цьому виникає 

нагрузка на міські служби, а іноді вона є непосильною. Для вирішення цієї 

проблеми була виникнена концепція «Розумне місто» (Smart City).  

Міста у всьому світі стають розумнішими. Вони реалізують ініціативи для 

просування екологічно чистих та безпечніших міських середовищ, чистого 

повітря та води, кращої мобільності, вдосконалених дорожнього руху та 

ефективних державних послуг. Ці ініціативи підтримуються розумними 

технологіями, такими як Інтернет речей (IoT) та Інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ), які забезпечують технічну основу для реалізації проектів 

розумного міста. 

IoT - важлива технологія, без якої ініціативи розумного міста не можуть 

існувати. IoT збирають та генерують величезні набори даних, які необхідно 

проаналізувати та обробити для впровадження інтелектуальних послуг міста. 

Великі платформи даних, що є частиною міської інфраструктури ІКТ, мають 

сортувати, аналізувати та обробляти дані, зібрані з IoT. 

Датчики лежать в основі кожного пристрою в системі IoT. Від підключених 

автомобілів до світлофорів. Майже кожен пристрій сьогодні має датчики, які 

збирають та передають дані в хмару. 

Наприклад, датчики наближення роблять можливим розвиток 

автоматизованих систем транспортного засобу. Розумні міста використовують 

датчики для вимірювання безліч значень від заторів руху до рівня забруднення, 

якості води та використання енергії. 

В своїй роботі я хочу звернути увагу на технологію управління дорожнім 

рухом в мегаполісі. Це рішення дозволяє спростити рух транспорту під час 
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пікового навантаження автошляхів, можливість розпізнання номерних знаків 

автомобілів та відслідковування пересування транспортних засобів.  

Інтелектуальної системи відеоспостереження здійснює взаємодію з 

зовнішніми службами, відправляючи їм повідомлення про аварійну ситуацію.  

Така автоматизація дозволяє відправити інформацію в службу швидкого 

реагування, що значно сприяє усуненню наслідків аварій, знизити рівень 

злочинності та відслідковувати пересування правопорушників у межах 

мегаполісу. 
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1. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 

1.1   Інтелектуальні системи. 

Інтелектуальна система (ІС) - це автоматизована система, заснована на 

знаннях, або набір програмних, лінгвістичних і логіко-математичних 

інструментів для виконання основного завдання - підтримки людської 

діяльності і пошуку інформації в режимі розширеного спілкування природною 

мовою. 

Інтелектуальною називають систему, здатну цілеспрямовано, в 

залежності від стану введення інформації, змінювати не тільки параметри 

функціонування, але і спосіб його поведінки, причому спосіб поведінки 

залежить не тільки від поточного стану введення інформації, а й також про 

попередні станах системи. 

Крім того, системи обробки інформації з інтелектуальної підтримкою 

для вирішення складних завдань називаються системами, в яких логічна 

обробка інформації переважає над обчисленнями. Таким чином, будь-яка 

інформаційна система, яка вирішує інтелектуальну проблему або використовує 

методи штучного інтелекту, відноситься до інтелектуальної. 

Дослідники, що працюють в цій галузі, сподіваються досягти такого 

розуміння механізмів інтелекту, яке дозволить вам складати комп'ютерні 

програми з людський або вищий інтелект. Загальний підхід полягає в розробці 

методів вирішення проблем, в яких відсутні формальні алгоритми: розуміння 

природна мова, навчання, доведення теорем, розпізнавання складних образів і 

т.п. 

Теоретичні дослідження спрямовані на вивчення інтелектуальних 

процесів і створення відповідних математичних моделей. 
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Експериментальна робота проводиться шляхом компіляції комп'ютерних 

програм і створення машин, які вирішують приватні інтелектуальні проблеми 

або розумно поводяться в даній ситуації. 

Систематичні дослідження в області штучного інтелекту почалися тільки 

з появою цифрового комп'ютера. Перша наукова стаття зі штучного інтелекту 

була опублікована в 1950 р А. Тьюрингом. 

Розвиток інтелектуальних систем на сучасному етапі відповідає трьом 

напрямам досліджень. 

Перший напрямок об'єкта дослідження вивчає будову і механізми роботи 

людського мозку, а кінцева мета - розкриття секретів мислення. необхідні 

кроки 

Дослідженням в цьому напрямку є побудова моделей інтелектуальної 

діяльності на основі психофізіологічних даних. 

Другий напрямок як об'єкт вивчення досліджує штучна інтелектуальна 

система. Тут мова йде про моделювання інтелектуальної діяльності за 

допомогою комп'ютерів. Метою даної роботи є створення програмного 

забезпечення, яке дозволяє вам вирішувати деякі інтелектуальні проблеми так 

само, як вони будуть вирішуватися людиною. 

Третій напрям орієнтоване на створення людської машини або, як то 

кажуть, інтерактивних інтелектуальних систем. Найважливіші проблеми в цих 

дослідження - це організація бездоганного діалогу між людиною і такою 

системою. 

Інтелектуальні інформаційні системи характеризуються такими 

особливостями: 

а) розвинені комунікативні навички; 
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Здібності IP-комунікації характеризують спосіб взаємодії (Інтерфейс) 

кінцевого користувача з системою, включаючи можливості формулювання 

довільного запиту в діалозі з IP мовою, максимально близько до природного. 

б) вміння вирішувати складні погано формалізовані задачі; 

Складні, погано формалізовані задачі - це завдання, які їм необхідні побудова 

оригінального алгоритму рішення в залежності від конкретного ситуація, що 

характеризується невизначеністю і динамічністю вихідних даних і знань. 

в) здатність до самонавчання - це здатність автоматично отримувати 

знання для вирішення проблем з накопиченого досвіду конкретних ситуацій; 

г) адаптивність - здатність розвивати систему відповідно до поставленої 

мети зміни в моделі проблемної області. 

Інтелектуальні бази даних відрізняються від звичайних баз даних 

можливістю вибору, за запитом, необхідної інформації, яка не може бути явно 

збережена, але отримана з існуючої в базі даних. 

 

1.2 Базові характеристики систем штучного інтелекту. 

Штучний інтелект (ШІ) - це штучне відтворення частини розумної 

поведінки людини за допомогою програмного забезпечення. Навчившись 

досвіду та адаптуючись до нових даних, ви можете виконувати завдання 

гнучко, як це роблять люди. Від комп’ютерної гри в шахи до автошколи, 

більшість випадків ШІ, які ми чуємо останнім часом, значною мірою залежать 

від глибокого вивчення та обробки природних мов. Застосовуючи ці 

технології, ви можете навчити комп’ютер виконувати різні складні завдання в 

бізнесі та житті, розпізнаючи зразки з великої кількості даних. 

Дослідження та технології, спрямовані на те, щоб комп'ютери 

виконували інтелектуальну діяльність. Виклики, спрямовані на штучний 
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інтелект, завжди змінювалися і встановлювались на межі можливостей 

комп'ютера в ту епоху. Наприклад, перемога в грі , таких як шахи, 

розпізнавання складних моделей, серії дій для досягнення мети планування , 

природної мови інтерпретації та перекладу , інтелектуальне поведінка машини 

, такі як робот, таких як комплекс , як акції та погода Прогнозування явищ, 

інтелектуальне міркування, здійснене людиною, і побудова бази даних знань 

за ними, дослідження пізнання в мозку та його штучна реалізація. Загалом, про 

успіх штучного інтелекту ззовні важко судити. У науці про поведінку існує 

тест Тьюрінга, в якому штучний інтелект можна вважати реалізованим, якщо 

можна судити про наявність інтелекту, переглядаючи відповіді на зовнішні 

стимули (відповіді на запитання) , але є плюси і мінуси. 

Розглянемо типові типи та характеристики використання штучного інтелекту. 

а) Мова.  

Штучний інтелект, який виконує так звану природну обробку мови. Ви 

можете прочитати речення, щоб зрозуміти синтаксис, або вибрати речення з 

подібним змістом. Системи машинного перекладу також побудовані з 

використанням штучного інтелекту, який виконує обробку мови. Обробка 

мови - це тема, яка вивчалася протягом тривалого часу, але її здібності швидко 

вдосконалювалися, особливо з недавнім розвитком технології глибокого 

навчання. В даний час штучний інтелект може генерувати нові пропозиції, 

надаючи тему, наприклад, «Історія штучного інтелекту». Будь ласка, 

зверніться до цієї статті для отримання додаткової інформації щодо обробки 

природних мов . Приклад: Google Translate, Рінна (чат Microsoft), Проект 

штучного інтелекту Kimagure (коротке коротке створення). 

б) Голос. 

Штучний інтелект, який витягує лише людський голос з різних звуків, 

або розпізнає голос і перетворює його в текст. Він часто використовується в 

поєднанні з мовним штучним інтелектом, і були розроблені різні рішення, такі 
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як переклад у режимі реального часу, в якому мова, перекладена на інші мови, 

повертається при розмові безпосередньо з програмою перекладу. Завдяки 

покращеній точності розпізнавання голосу з’явилося багато продуктів, які 

використовують голос як основний інтерфейс (метод роботи), такі як смарт-

годинник та розумні динаміки. Приклад: Clova (розумний динамік Line), 

Google Translate, Шазам (додаток, який відгадує назву пісні з голосу). 

в) Малюнок.  

Штучний інтелект, який розпізнає об’єкти у зображеннях та відео. Ця 

технологія використовується для пошуку зображень Google та ідентифікації 

особи в камерах спостереження. Крім розпізнавання об'єктів, технологія 

штучного інтелекту використовується також для обробки зображень та відео. 

Ознайомлення з доглядом за шкірою для смартфонів та фотоапаратів для 

обробки фотографій, як-от шоу, добре знайоме. Приклад: Пошук зображень 

Google, NeoFace (технологія розпізнавання обличчя NEC. Використовується 

для камер спостереження тощо). 

г) Контроль. 

Штучний інтелект, який прогнозує невідомий стан на основі деяких 

даних. У звичному місці цей штучний інтелект також використовується для 

контролю побутової техніки та автомобілів та показу рекомендованих 

продуктів на сайтах замовлення пошти. Цей штучний інтелект називається 

машинним навчанням, і це свого роду бек-енд, який підтримує широкий 

спектр сфер, включаючи згаданий вище штучний інтелект. Існує кілька типів 

машинного навчання: наглядове навчання, непідконтрольне навчання та 

посилене навчання. Навчання зміцненню - це тип, який дозволяє штучному 

інтелекту захоплювати Go, Shogi, комп'ютерні ігри тощо (це називається 

підсиленням навчання, оскільки навчання посилюється за допомогою 

перемоги). 
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Типовий ШІ аналізує своє оточення та вживає заходів, що збільшують 

шанси на успіх. Функція (або мета) призначеного для ШI може бути простою  

або складною. Цілі можна чітко визначити або спонукати. Якщо ШІ 

запрограмований для «підкріплення навчання», цілі можуть бути неявно 

викликані нагородженням одних типів поведінки або покаранням інших.  

Деякі системи ШІ, наприклад, найближчий сусід, замість розуму за аналогією, 

ці системи не є загалом задані цілі, за винятком того, що цілі мають на увазі 

дані про навчання. Такі системи все ще можуть бути орієнтованими, якщо 

система, яка не є ціллю, визначена як система, метою якої є успішне 

виконання її вузького завдання класифікації. 

Штучні нейронні мережі (ШНМ) - це математичні моделі, створені за 

аналогією з біологічними нейронними мережами. ШНМ можуть моделювати і 

обробляти нелінійні відносини між вхідними та вихідними сигналами. 

Адаптивне зважування сигналів між штучними нейронами досягається за 

допомогою алгоритму навчання, який зчитує спостерігаються дані і 

намагається поліпшити результати їх обробки. 

Різні методи оптимізації використовуються для підвищення 

продуктивності ШНМ. Оптимізація вважається успішною, якщо IНМ може 

вирішити задачу за час, що не перевищує встановлену структуру (тимчасові 

рамки, звичайно, варіюються від завдання до завдання). 

ШНМ моделюється з використанням декількох шарів нейронів. 

Структура цих шарів називається модельної архітектурою. Нейрони є 

окремими обчислювальними одиницями, які можуть отримувати вхідні дані і 

застосовувати деяку математичну функцію, щоб визначити, чи слід передавати 

ці дані далі. 

У простій тришарової моделі перший шар - це вхідний шар, за яким слід 

прихований шар, за яким слід вихідний шар. Кожен шар містить як мінімум 

один нейрон. 



9  

 

З ускладненням структури моделі за рахунок збільшення числа шарів і 

нейронів потенціал для вирішення завдань ШНМ зростає. Однак, якщо модель 

виявляється занадто «великий» для конкретного завдання, її не можна 

оптимізувати до бажаного рівня. Це явище називається перепідготовкою. 

ШІ є потужним інструментом обробки даних і може швидше знаходити 

складні проблеми, ніж традиційні алгоритми, написані програмістами. IНМ і 

методи глибокого навчання можуть допомогти вирішити безліч проблем. 

Недоліком є те, що найбільш оптимізовані моделі часто працюють як  

«чорні ящики», що унеможливлює вивчення причин вибору конкретного 

рішення. Цей факт може привести до етичних проблем, пов'язаних з 

прозорістю інформації. 

 

1.3 Перспективи застосування нанотехнологій. 

Нанотехнологія вважається великою технологією майбутнього. 

Нанотехнологія включає в себе велику кількість методів аналізу та обробки 

матеріалів, але звичайно обробляти розміри від 1 до 100 нанометрів. 

Нанотехнології можна використовувати для майже необмежених застосувань. 

Майбутні досягнення в галузі нанотехнологій допоможуть швидкому розвитку 

інших перспективних галузей. 

Нанотехнологія вже давно використовується у виробництві мікросхем та 

розробці жорсткого диска комп'ютера. Однак майбутня 

конкурентоспроможність продукції в хімічній, фармацевтичній, 

автомобільній, інформаційній техніці та оптичній промисловості також 

залежить від розширення нанотехнологій. Тому прогрес нанотехнологій буде 

вирішальним для прогресу цих галузей промисловості. 

Нанотехнологія - це фундаментальна технологія, яка збільшує ємність 

пам’яті та зменшує обсяг пам’яті даних. З іншого боку, нанотехнології також 
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можуть використовуватися для високоефективних фільтрів при очищенні 

стічних вод, матеріалів для надлегких двигунів, біосумісних мікросхем та 

штучних з'єднань з так званими наноповерхнями. 

У медицині та біотехнології існують нові методи ранньої діагностики 

захворювань та системи доставки лікарських засобів з використанням 

наночастинок. Крім того, наночастинки використовуються як "нанорозмірні" 

промислові матеріали для виробництва та контролю мікрочастинок. 

Нанотехнології також привертають увагу в таких сферах, як енергетика, 

паливна технологія, сонячна технологія вироблення енергії, екологічна 

інженерія, інформаційні технології та охорона здоров'я. 

 

1.4    Сучасні системи інтелектуального відеоспостереження. 

Системи відеоспостереження, такі як телебачення із закритим контуром 

(CCTV), широко розгорнуті в різних областях, включаючи громадські площі, 

громадську інфраструктуру, комерційні будівлі тощо. У більшості випадків 

вони використовуються з подвійною метою: для моніторингу фізичних 

цінностей та просторів у реальному часі та для перегляду зібраної 

відеоінформації з метою визначення показників безпеки та планування заходів 

безпеки. 

Незважаючи на те, що системи відеоспостереження протягом десятиліть 

є невід'ємною частиною громадськості та секторів безпеки, існує великий 

інтерес до них поза цими галузями. Цей інтерес значною мірою пояснюється 

підвищенням рівня злочинності та загрозою безпеці по всьому світу, що 

сприяє постійному зростанню ринку відеоспостереження. Відповідно до 

недавнього звіту Mordor Intelligence, ринок відеоспостереження оцінювався у $ 

29,98 млрд. У 2016 році, і, як очікується, до 2022 року він досягне 72,19 млрд. 

Дол. , масштабованість та точність рішень для відеоспостереження.  
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Еволюція систем відеоспостереження визначається наступними 

технологічними тенденціями: 

Останні досягнення в обробці сигналів дають можливість розвинути 

інтелектуальні системи відеоспостереження, зокрема системи, здатні гнучко 

адаптувати швидкість збору відеоданих. Зокрема, щоразу, коли виявляється 

показник інциденту безпеки, швидкість збору даних збільшується, щоб 

забезпечити більш багату інформацію для більш точного та достовірного 

аналізу. 

Сучасні інфраструктури Big Data відкрили нові горизонти для зберігання 

та доступу до відеоданих, які характеризуються 4V великими даними: 

гучність, швидкість, різноманітність та правдивість. Зокрема, збирати 

величезні обсяги даних з декількох камер, включаючи потокове передавання 

даних з високими показниками прийому, зараз набагато простіше, ніж це було 

раніше. Системи великих даних забезпечують засоби для створення та 

впровадження архітектур відеоспостереження, які масштабуються безшовно та 

економічно ефективно. 

За останні кілька років з'явилося багато потокових систем. Останні 

забезпечують функціональність для управління парами та потокової аналітики, 

будучи важливою частиною раніше обговорюваних систем Big Data. 

2016 та 2017 роки були важливими роками для історії штучного 

інтелекту через появу руйнівних підходів до глибокого навчання, як і ті, які 

використовуються в системі двигуна Alpha AI Google. Еволюція глибоких 

нейронних мереж може бути безпосередньо використана в системах 

відеоспостереження, щоб надати їм винятковий інтелект та забезпечити 

ефективніші процеси спостереження. Наприклад, AI може включити 

прогностичну аналітику, що дозволяє операторам безпеки передбачати 

інциденти з безпекою та активно проводити підготовку до них. 
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Поєднання пристроїв IoT та розумних об'єктів із системами 

відеоспостереження також стане ключовим фактором для забезпечення 

функцій безпеки та спостереження наступного покоління. У цьому напрямку 

сьогодні безпілотні літальні апарати (БПЛА) (тобто безпілотники) 

розгортаються з метою забезпечення універсальності та функціональності 

відеоспостереження, які навряд чи можливі на основі звичайних фіксованих 

камер. 

Постійне цифрове перетворення промислових активів і процесів 

поступово призводить до зближення фізичних та кіберзахисних заходів. 

Системи відеоспостереження відіграють ключову роль у цій конвергенції, 

оскільки вони представляють ІТ-інфраструктури, які можна використовувати 

для моніторингу фізичних зон. Отже, вони можуть бути гнучко інтегровані з 

іншими системами кібербезпеки до цілісного та інтегрованого підходу до 

безпеки та нагляду. 

Перераховані вище технології відкривають нові горизонти в розробці, 

впровадженні та експлуатації інтелектуальних систем відеоспостереження. 

Але розробники та розгортальники відеоспостереження залежать від того, щоб 

інтегрувати та повністю використовувати функції цих технологій. З цією 

метою важливо розробити та впровадити належну архітектуру для вашої 

інфраструктури відеоспостереження.  

Сучасні архітектурні системи відеоспостереження слідують парадигмі 

обчислень / туманів, щоб обробляти відеоінформацію ближче до поля. Це 

дозволяє їм економити пропускну здатність і здійснювати моніторинг безпеки 

в режимі реального часу. Камери розгорнуті на краю мережі як частина 

крайових вузлів, які здатні захоплювати та обробляти кадри відео. Вузли 

також можуть реалізувати інтелект збору даних, за допомогою настройки 

частоти кадрів на основі визначеного контексту безпеки. Більше того, вони 

підключені до хмарної інфраструктури, де інформація з декількох камер 
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підключається, переглядається та аналізується у більш масштабних масштабах 

часу. 

Обчислювальна архітектура обрізу / туману також є ідеальним вибором 

для підтримки поєднання відеоспостереження з представленими технологіями. 

Дрони безпілотників IoT повинні бути інтегровані з відповідними крайовими 

вузлами як частина мобільної архітектури крайових обчислень. Аналітику 

потокової передачі в реальному часі потрібно виконувати на краю, а не на 

хмарі розгортання відеоспостереження. Функції глибокого навчання можуть 

бути розгорнуті як у крайовому, так і в хмарному шарі. Глибокі нейронні 

мережі на краю можуть підтримувати вилучення складних моделей безпеки в 

режимі реального часу. 

У той же час, видобуток моделей безпеки та знань про великі області, які 

охоплені багатьма крайовими вузлами (наприклад, розгортання у всьому 

місті), можливі лише за допомогою розгортання глибокого навчання в хмарі. 

Загалом, досить складно вирішити, чи слід розміщувати деякі функції в хмарі 

чи на межі. Відповідні рішення зазвичай пов'язані з вирішенням компромісів 

(наприклад, швидкість обробки та точність обробки для певної функції 

спостереження). 

Системи відеоспостереження можуть отримати користь від відкритих 

архітектур від багатьох постачальників обладнання. Це пов’язано з тим, що 

рішення для спостереження може містити різні пристрої та способи 

відеозахоплення (наприклад, камери високої чіткості, дротові та бездротові 

камери, камери в безпілотниках / безпілотниках тощо).  

Відкрита архітектура може забезпечити гнучкість, простоту розгортання 

та технологічне довголіття. Протягом минулого року були зроблені зусилля 

щодо впровадження відкритої, заснованої на стандартах архітектури для 

обчислення краєм / туманом, щоб представити відеоспостереження як одне з 

основних напрямків використання туманних обчислень. 



14  

 

Крім специфікації належної архітектури обчислювальної техніки, 

розгортальникам систем відеоспостереження доводиться вирішувати і інші 

завдання. Один із цих викликів стосується захисту конфіденційності та 

дотримання правил захисту даних. Дійсно, розміщення датчиків 

спостереження поширюється на закони та директиви щодо конфіденційності 

та захисту даних, які іноді встановлюють обмеження щодо характеру та 

масштабів розгортання. Так само використання дронів повинно також 

відповідати відповідним нормам. 

Ще одна проблема стосується рівня автоматизації рішення. Хоча 

автоматизація взагалі бажано охоплювати та контролювати більш широкі 

області без додаткових людських ресурсів, огляд та втручання людини все ще 

є ключовим для надійності загального рішення. Більше того, ще один виклик 

стосується нових загроз, які можуть бути наслідком кіберфізичної природи 

систем відеоспостереження. Фізичний напад може супроводжуватися 

кібератакою на інфраструктуру відеоспостереження, як засіб, що знижує 

здатність останнього виявити інцидент фізичної безпеки. 

Ще один виклик стосується впровадження керованої даними розвідки 

(тобто у складі прогнозної аналітики та ШІ), що вимагає великих обсягів даних 

з інцидентами безпеки, які навряд чи доступні. ШІ на межі (наприклад, легкі та 

ефективні глибокі нейронні мережі) все ще знаходиться в зародковому стані, 

незважаючи на появу інноваційних стартапів з кращими AI продуктами та 

послугами. 

Щоб вирішити ці виклики, розробникам та розробникам рішень для 

відеоспостереження необхідно краще відповідати стандартам та нормам, а 

також застосовувати поступовий / поетапний підхід до розгортання. Останні 

повинні забезпечити плавний перехід від ручних, тобто опосередкованих 

операторами систем, до повністю автоматизованого візуального 

спостереження на основі ШІ.  
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Потрібне також поступове розгортання інтелекту, керованої даними, 

починаючи від простих правил і переходячи до більш досконалих методик 

машинного навчання, які могли б виявити більш складні, асиметричні схеми 

атак. Ще одна найкраща практика - розгортання відкритих архітектур, які 

можуть вмістити як майбутні, так і застарілі датчики спостереження, як засіб 

використання розширених функціональних можливостей за найкращим 

співвідношенням грошей. 

Загалом, сучасні рішення для відеоспостереження можуть бути дуже 

інноваційними, оскільки вони можуть містити передові ІТ та мережні 

технології. Який найкращий спосіб оновити чи розгорнути власну 

інфраструктуру відеоспостереження? Почніть з детального опису ваших вимог 

щодо безпеки та бізнесу та надійного партнера з технологій, який буде 

інтегрувати та розгортати систему від вашого імені, а небо - це межа. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

«РОЗУМНЕ МІСТО» 

 

2.1 Концепція «Розумне місто». 

 

В сучасному світі населення Землі складає 7,4 млрд людей. Великі міста 

стають мегаполісами та містами-гігантами. Саме завдяки цьому виникає 

нагрузка на міські служби, а іноді вона є непосильною. Для вирішення цієї 

проблеми була виникнена концепція «Розумне місто» (Smart City).  

Smart City– це єдина cиcтема, в якiй органiчно взаємопов’язані мiськi 

комунікацiї, iнформаційні технологiї передачi даних та пристрої IOT (iнтернет 

pечей).  

Однією з найважливіших складових Smart City є Інтелектуальна 

транспортна система (ІТС), яка оптимізує рух транспорту шляхом 

відображення дорожньої ситуації на вуличних інформаційних панелях і 

смартфонах користувачів, підказує їм оптимальний маршрут і несе в собі 

безліч інших корисних функцій. Наступна система – геоінформаційна (ГІС), 

служить загальної «географічної підкладкою» для всіх підсистем Smart City. 

Ще одна підсистема - Електронна поліція (ePolice), працює в такий спосіб: при 

будь-якому дзвінку на пульт «електронної поліції» на карті ГІС 

відображається місце розташування абонента, а на моніторі чергового 

відкривається вікно для реєстрації повідомлення, його подальшої обробки і 

прийняття оперативних заходів. Ще одна функція - Електронна освіта 

(eEducation). Вона дозволяє студенту бути присутнім на лекції, сидячи за 

комп'ютером. Учень буде точно також слухати лекцію, бачити викладача і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9
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стежити за його записами на електронній дошці в аудиторії. Студент навіть 

може віртуально «підняти руку» з дому і задати питання викладачеві. Всі 

записані лекції зберігаються для подальшого перегляду і закріплення 

матеріалу. 

І, останнє, Електронна охорона здоров'я (eHealth). Ця функція спростить 

процес електронного запису до лікаря. Основою системи є єдина електронна 

база пацієнтів. У цій базі відразу може ознайомитися з тим, які аналізи 

робилися, яке лікування призначалося в інших клініках. Система 

відеоконференцзв'язку з ефектом присутності (Telepresence) допоможе 

провести консиліум фахівців, розглянути в деталях результати МРТ і 

рентгенографії, а також зробити операцію під віддаленим керівництвом 

хірурга. 

Можна зробити висновок, що для ефективної роботи Smart City 

необхідна глибоко інтегрована система, що складається з багатьох підсистем. 

Немає великого сенсу реалізовувати такі проекти частково, необхідне 

вироблення загальної концепції «розумного міста», в якій будуть враховані як 

поточні потреби різних міських служб, так і перспективи розвитку з 

урахуванням всіх зовнішніх чинників. Тому в проектах Smart City необхідний 

комплексний підхід, що є основною перешкодою при реалізації концепції. 

Базові параметри «Розумного міста» - технологічність, інтелектуалізація, 

якість життя. Інтелектуальний місто повинен бути екологічним, безпечним, 

енергоємним, що відкриває широкі можливості і забезпечує максимально 

комфортну життєдіяльність. 

У списку компаній, що займаються реалізацією проектів «Розумного 

міста», можна виділити Huawei: фірма має досвід впровадження компонентів 

Smart City в містах Китаю з населенням понад 15 мільйонів чоловік, таких як 

Шанхай, Гуанчжоу та інших. 
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2.1.1   Особливості побудови інтелектуальних міст 

 

Створення розумного міста - трудомісткий процес, який стосується усі 

верстви інфраструктури. Зараз в світі не так багато Smart cities в глобальному 

співвідношенні. Але зростання розумних міст не зупинити - необхідно 

освоювати нові прибуткові ресурси. Цифрові мегаполіси приносять вагомий 

прибуток в сфері розвитку IT-галузі, вартість якого через кілька років складе 

понад 1,5 трлн доларів. 

У містах зосереджено до 70% світової економіки. Чим більше ростуть ці 

цифри, тим складніше стає контролювати такі великі галузі. Тому концепція 

розумного міста майбутнього так популярна - вона стає основним 

інструментом управління господарством в розвинених країнах. 

10 ключових ознак розумного міста: 

а)  Інтелектуальні системи управління дорожнім рухом. 

Вони передбачають підвищення безпеки та ефективності транспортного 

процесу, комфортності для водіїв і користувачів транспорту. Приміром, у 

багатьох країнах світу, і в Україні зокрема, встановлюється відеонагляд на 

автошляхах, що дозволяє контролювати порушення правил дорожнього руху. 

Крім того, важливу роль у цій концепції відіграє інформація про стан доріг, 

завантаженість парковок у місті, інформування пасажирів про час прибуття 

громадського транспорту, зміни у напрямках руху тощо. Ця інформація 

дозволяє економити власний час та правильно розпоряджатися ним. 

б)  Розумний підхід до вуличного освітлення. 

Тут особливої популярності набувають датчики руху, які вмикають світло 

лише коли фіксують певні рухи чи присутність людини, і вимикають його, 

коли ви, приміром залишаєте приміщення. Так само працює і вуличне 

освітлення. Крім того значним попитом користуються LED-лампи (Light 
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Emitting Diode – світлотехнічні вироби для побутового, промислового та 

вуличного освітлення, у яких джерелом світла є світлодіоди), оскільки вони 

зменшують використання електроенергії до 80% у порівнянні зі звичайними 

лампами накалювання, до яких ми звикли. 

 

в) Залучення жителів міста до управління. 

Чи не найвагомішою складовою тут є електронний уряд та управління 

завдяки впливу на місцеву владу. У всьому світі ці напрями вже давно набули 

розмаху і чимало громадян спілкується з керівництвом муніципалітетів за 

допомогою електронних звернень. В Україні за останні роки цей напрямок 

також почав активно розвиватися. Найбільшим попитом на сьогодні у нас 

користуються електронні петиції на сайті президента, електронна система 

держзакупівель «ProZorro» і волонтерський проект iGov, де зібрано усі 

можливі засоби отримання інформації від держави в онлайні. 

г) Розумний будинок. 

Ця технологія передбачає використання системи високотехнологічних 

пристроїв в оселі для найбільш комфортного проживання людей. Зокрема 

виділяють кілька основних напрямків впровадження технологій розумного 

будинку: безпека (датчики руху, присутності, вібрації, розбиття скла, 

відкриття вікна або двері, відеоспостереження, електронні замки і модулі 

управління воротами, сирени), управління освітленням (розумні вимикачі, 

модулі управління шторами та ролетами, контролери для управління 

світлодіодними світильниками, датчики руху і присутності), управління 

кліматом (датчики вологості і температури, термостати для підтримки 

постійної температури або її автоматичного регулювання, терморегулятори 

для управління потужністю батарей опалення, гігростати для підтримки 

постійної вологості або її регулювання). 
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ґ)   Впровадження міської мережі Wi-Fi. 

На сьогодні у більшості європейських міст доступ до мережі Wi-Fi є 

нормою. Україна також прямує до цього і вже почала надавати бездротовий 

доступ до інтернету у громадському транспорті (метро, трамваї, тролейбуси), у 

центральних кварталах міст, публічних місцях тощо. А от у Барселоні вже 

важко знайти куточок, де Wi-Fi не працює. 

д)   Розумний громадський транспорт. 

Він передбачає контроль за усім, що відбувається в салоні та зовні 

протягом руху і здатен передавати інформацію про порушення в органи влади. 

Слід зауважити, що така технологія уже розроблена в Києві: у розумному 

автобусі працює Wi-Fi, встановлено камери внутрішнього та зовнішнього 

відеоспостереження. Водій зможе оцінювати ситуацію за допомогою датчиків: 

наприклад, якщо загорілося червоне світло — це означає, що в салоні сталася 

надзвичайна подія. Також є можливість використовувати геолокацію: це 

дозволить відслідковувати рух транспорту та в разі потреби — швидко 

з'ясовувати, де знаходиться автобус. 

е)  Сповіщення про надзвичайні ситуації (НС). 

Персональна мережа оповіщення, що відправляє звичайні SMS-

повідомлення на телефони абонентів, які знаходяться в зоні НС, надзвичайно 

ефективно працює у багатьох країнах. Таким чином вдається запобігти 

збільшенню кількості жертв, а також нападам паніки, яка у таких ситуаціях 

нерідко приносить не менше шкоди. 

є)  Кнопки екстреного реагування. 

Такі засоби допомагають правоохоронним органам швидше зреагувати на 

певні і події і прибути на місце оперативніше. Така практика має місце у США 

і показує позитивні результати. 
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ж) Використання сонячних батарей. 

У багатьох містах світу, де це дозволяє клімат, така практика є 

невід'ємною складовою розумного міста. На дахах будівель встановлюються 

сонячні батареї, які можуть забезпечити автономне електропостачання для 

окремих квартир чи будинків загалом, в залежності від їх площі. 

 

з)   Безготівкові платежі. 

На сьогодні у розвинених країнах паперовими грошима майже не 

користуються – їм на заміну прийшли банківські платіжні картки. Але і це не є 

остаточним рішенням. У концепції розумного міста передбачається 

повсякчасне використання мобільних платежів, щоб жителям не доводилося 

носити з собою великі суми чи безліч карток, встановлюються спеціальні 

прилади, які можуть проводити оплати за допомогою мобільного телефону та 

спеціального за стосунку до нього. 

 

2.1.2  Досвід функціонування найрозумніших міст світу. 

 

 Іньчуань, Китай 

Невелике за китайськими мірками місто Іньчуань називають втіленням 

Smart City. Столиця провінції Нінся розташована на півночі Китаю. Тут 

проживає 1,6 млн людей. Це — єдине місто в світі, де взагалі не потрібна 

готівка. Замість цього працює технологія розпізнавання обличчя. З її 

допомогою можна оплачувати товари та послуги. В автобусі система сканує 

обличчя пасажира — і гроші списують з його рахунку автоматично. Те ж саме 

відбувається по всьому місту у всіх сферах життєдіяльності: розрахунок в 

магазинах та банках, у громадському транспорті та ресторанах. Людське 

обличчя — це і є банківська картка. 
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Технології використовують тут у першу чергу в домівках: 

 душові кабіни, які заощаджують воду, 

 енергоефективні освітлювальні прилади, 

 роботи-пилососи, 

 системи поливу в садах, які вмикаються автоматично лише за необхідності, 

 «розумні» сміттєві баки, які трамбують сміття, збільшуючи ефективність 

утилізації вп’ятеро. Коли бак заповнений, в комунальну службу надходить 

сигнал про те, що сміття можна вивозити, 

 датчиками світла та руху, що включають освітлення тротуарів тільки тоді, 

коли по ним проходить людина. 

В Іньчуані ніхто не ходить по магазинах. Щоби заповнити вдома 

холодильник, потрібно вибрати продукти в додатку, зробити замовлення і 

отримати його на одній з точок видачі. Автоматичне сховище продуктів 

відсканує QR-код, згенерований в додатку, збере замовлення і видасть людині 

всі її продукти. Розраховуються за це також обличчям. 

Фудзісава, Японія 

Це — спеціально збудоване екомістечко у передмісті Токіо.  Станом на 

2015 рік в місті нараховувалось 423 тис населення. Ідея створення 

екологічного та ефективного міста надійшла від компанії Panasonic, яка 

посприяла залученню інвестицій. Місто знаходиться в безпосередній 

близькості до Тихого океану. Кліматичні умови тут сприятливі для 

проживання. У місті панує помірна вологість та тепла погода: температура 

влітку не перевищує +28 градусів, а взимку не опускається нижче +11 

градусів. 

На території Фудзісави розташовані 600 котеджів. Електрика до них 

надходить від сонячних батарей. Уся побутова техніка тут енергоощадлива: 
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приміром, пральна машина встановлює витрати порошку та об’єм води в 

залежності від ступеня забруднення білизни. 

На вулицях міста встановлено сенсорні системи, тому освітлення працює 

тільки, коли вулицями ходять люди. У разі землетрусів місто саме протягом 3 

діб може забезпечити жителів гарячою та холодною водою. Всіма об’єктами 

керують з комплексу Fujisawa SST Square на центральній міській площі. 

 

Мілтон-Кінс, Великобританія 

Це британське місто отримало статус Smart, коли Міністерство 

підприємництва, інновацій та ремесел Великобританії в 2010 році запустило 

тут програму Catapult Transport Systems. 

Безпілотний транспорт —  дуже важливий напрямок для перспектив 

британської економіки. Перші такі машини на вулицях Мілтон-Кінс для тесту 

в реальних умовах запустили у 2016 році. Всередині автівок встановлено 

датчики та камери. Батареї електромобіля вистачає на 64 км пробігу. 

Максимальну швидкість руху обмежено до 24 км/год. Місто стало основним 

центром Великобританії, де вивчають транспорт. Уряд запустив по всій країні 

Catapult Centres — лабораторії дослідження технологій в різних сферах, щоби 

потім використовувати їх у бізнесі. 

Сінгапур 

Населення Сінгапуру — майже 6 млн осіб. Найвищі бали в рейтингах за 

ефективну систему пересування громадського транспорту і соціальну 

активність громадян отримала ця міні-держава Південно-Східної Азії. 

У 2014 році в Сінгапурі запустили програму Smart Nation. Частина її — 

це впровадження розумних систем збору даних про жителів міста. «Розумні» 

системи охоплюють все місто та всі сфери його життя. Датчики збирають 
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інформацію про те, що відбувається на вулицях і навіть в житлових будинках. 

Прикладом, якщо людина похилого віку впала в своєму будинку, то система 

миттю відправить сигнал до лікарні. 

Смарт-системи фіксують, скільки води споживає мешканець міста, і 

помічають навіть кинутий на тротуар недопалок. Лікар призначає лікування 

після відеоконференції, а водій знає, скільки авто стоять перед ним в 

дорожньому заторі. До речі, в 2016 році на вулицях міста запустили безпілотні 

автомобілі. До 2020 року всі автомобілісти тут будуть зобов’язані встановити 

спеціальну навігаційну систему. Вона дасть змогу відстежувати 

місцезнаходження автомобіля в реальному часі. 

Ринкова економіка Сінгапуру на висоті. При цьому податкові ставки, 

навпаки, низькі. Це робить місто ідеальним для залучення інвесторів. Високе 

конкурентне середовище, провідні місця в рейтингах економічної свободи, 

високоосвічене і дисципліноване населення та високий рівень добробуту 

роблять Сінгапур найкомфортнішим місцем на землі. 

Сонґдо (Songdo IBD), Південна Корея 

Один з найбільших проектів розумних міст. Будівництво міжнародної 

економічної зони Сонґдо почалося ще 2003 року. Тут мешкають 100 тис 

людей. Діловий район знаходиться в 15 хвилинах від Міжнародного аеропорту 

Інчхон — найзавантаженішого в країні, — і входить до переліку так званих 

«аеротрополісів». Так називають населені пункти, що будуються навколо 

аеропорту. 

Songdo IBD задуманий компанією Gale International як екологічно чисте 

місто. Це позначилося на плануванні проекту. Смарт-район побудовано таким 

чином, що всі офісні приміщення, зони відпочинку, медичні установи, школи 

та заклади роздрібної торгівлі розташовано поблизу житлових будинків. Це 

зменшує потребу в автомобілях. 
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Місто побудоване навколо центрального парку. Близько 40% його 

території знаходиться на зеленому просторі. Це — вдвічі більше, ніж, 

наприклад, у Нью-Йорку. В будь-яку точку цього міста можна доїхати на 

велосипеді за 15 хвилин. 

Кожен житель Сонґдо має смарт-картку. Вона є особистим ключем до 

всього в місті: поїздок у метро, оплати паркувального місця, перегляду 

фільмів, прокату безкоштовного громадського велосипеда тощо. Картка також 

слугує ключом від квартири. Якщо вона раптом загубиться, код в замку 

квартири змінюється автоматично. 

В кожному районі встановлені ємності для збору дощової води. Нею 

поливають газони і миють вулиці. Крім цього, у Сонґдо використовують 

пневматичну систему видалення відходів. У місті немає сміттєвих баків і 

сміттєвозів, а відходи потрапляють у труби, якими сміття під тиском 

переміщується до місць утилізації та переробки. 

 

2.1.3   Впровадження концепції «Smart City» провідними ІТ 

компаніями. 

 

«Безпечне місто» - це єдиний інформаційний простір системи безпеки 

для українських громад, реалізований як комплекс інноваційних рішень, що 

забезпечує відеофіксацію транспортного і пішохідного трафіку та дозволяє 

здійснювати моніторинг і керування діяльністю комунальних служб, поліції 

населеному пункті. 

Він включає у себе сукупність архітектурних рішень, апаратного 

комплексу, програмного забезпечення, каналів зв’язку, серверного 

обладнання, центру моніторингу та/або єдиного штабу прийняття рішень. 

У межах проекту «Безпечне місто» компанія впроваджує: 
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а) комплексну систему відеоспостереження. 

б) систему фіксації порушень правил дорожнього руху.  

  У Києві за допомогою однієї камери на одному перехресті вдалося 

зафіксувати близько 73 000 правопорушень протягом місяця. Система фіксації 

порушень правил дорожнього руху покликана знизити кількість 

правопорушень і забезпечити спокій на автошляхах. Фіксація правопорушень 

у  майбутньому дозволить збільшити надходження до бюджету. 

в) відеонагляд за транспортною інфраструктурою. 

Це рішення налагоджує транспортний потік завдяки його аналізу та 

управлінню світлофорами, що дозволяє спростити рух транспорту під час 

пікового навантаження автошляхів. Крім того, можливість розпізнання 

номерних знаків автомобілів та відслідковування пересування транспортних 

засобів за допомогою комплексної системи відеоспостереження дозволяє 

знизити рівень злочинності та відслідковувати пересування правопорушників 

у межах населеного пункту. 
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Рисунок 1 – Збір даних транспортного потоку 

 

 

 

г) інтерактивне освітлення перехресть та автошляхів. 

Інтерактивне освітлення перехресть і автошляхів – практика, що стала 

стандартом у країнах Європи та всього розвинутого світу. Втілення цього 

проекту дозволяє значно зменшити кількість ДТП та знизити кількість їх 

жертв. 

Інтерактивна складова рішення дозволяє регулювати освітлення за 

необхідними параметрами: 

- по таймеру за календарем (в залежності від часу доби). 
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- з урахуванням датчиків руху (в залежності від наближення чи 

віддалення автотранспорту). 

- задавати необхідну яскравість для кожного окремого джерела світла 

(виходячи з потреб місцевості). 

ґ) острівці  безпеки на дорогах сучасні пішохідні переходи.  

Провідним рішенням, яке пройшло перевірку практикою в усьому світі, є 

використання спеціальних полімерів, що відображають світло при наближенні 

автотранспорту, а також освітлення зони пішохідного переходу. 

д) єдину інформаційно-консультаційну службу міста.  

е) доступний інтернет у місцях загального користування. 

Сьогодні важко уявити собі розвинене та безпечне місто без доступу до 

інтернету у громадських містах: парках, бібліотеках, площах і лікарнях. 

«Датагруп» - всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому, який уже 18 

років представлений на телеком-ринку і є його провідним гравцем. Завдяки 

сучасному обладнанню, 20 000 км власної волоконно-оптичної DWDM-

мережі, а також провідним позиціям серед вітчизняних супутникових 

операторів, ми забезпечуємо інтернет у будь-якій точці України. 

є) інформаційні панелі для туристів. 

Відтепер гостям міста не треба самостійно розшукувати гідні уваги місця 

та пам’ятки. Завдяки сучасним сенсорним панелям, розміщеним у громадських 

місцях (приміром, на зупинках громадського транспорту)турист може 

отримати необхідну інформацію, а також маршрути пересування містом на 

власний мобільний телефон чи роздрукувати його на місці. 

Сенсорні панелі дозволять новачкам швидше дізнатися про цікаві місця 

та легше орієнтуватися у незнайомому місті. Це рішення на сьогодні активно 
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реалізується у туристичних містах України і підвищує лояльність 

мандрівників, що сприяє розвитку туристичної галузі регіону. 

 

2.2 Функціональні можливості систем відеоспостереження. 

 

2.2.1 Мережа передачі відеоспостереження. 

 

Мережний відеоспостереження, а також інші види передачі даних, такі 

як електронна пошта, мережний серфінг та IP-телефонія, здійснюється по 

дротових та бездротових мережах (за протоколом IP). Цифрові аудіо та 

відеосигнали передаються через ту саму мережу, що і та інші дані. Мережеве 

відеоспостереження пропонує багато переваг перед традиційними 

аналоговими системами відеоспостереження (CCTV), особливо якщо мова йде 

про безпеку та безпеку. 

У цьому розділі ми детальніше розглянемо, що таке мережевий 

відеоспостереження, з’ясуємо його недоліки та переваги, а також як і де це 

стосується. Текст часто міститиме приклади порівняння мережевого та 

аналогового відеоспостереження, щоб читачі могли краще зрозуміти 

можливості та потенціал цифрової мережевої системи відеоспостереження.  

 

Мережеве відеоспостереження має ряд переваг: 

а) Висока якість зображення: Система відеоспостереження повинна 

забезпечувати високу якість зображення, щоб можна було чітко розглянути 

подія і ідентифікувати особи людей і об'єкти, які беруть в ньому участь. 

Мережева відеокамера, яка підтримує прогресивну розгортку, оснащена 

матрицею з одним і більше мегапікселямі і підтримує стандарт HDTV, 

забезпечує більш висока якість і дозвіл зображення, ніж аналогова 

відеокамера. 
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б) Віддалений доступ: Мережеві відеокамери і відеокодери 

передбачають можливість віддаленого доступу і конфігурації, тому в будь-

який час різні користувачі, що знаходяться за будь-якими приєднаними до 

мережі комп'ютерами, які географічно можуть знаходитися практично де 

завгодно, можуть відтворювати відеозаписи або переглядати зображення 

прямо з відеокамер. Це дуже важлива перевага, особливо коли потрібно надати 

доступ до відеоматеріалів стороннім особам або організаціям, наприклад, 

органам охорони правопорядку або центру екстреного реагування. 

в) Обробка подій і сучасні функції відеоспостереження: традиційні 

системи відеоспостереження зазвичай записують занадто багато 

відеоматеріалу, на аналіз якого часто просто не вистачає часу. В мережевому 

відеоспостереження і ця проблема вирішується різними способами. 

Наприклад, мережеві відеокамери і відеокодери можна запрограмувати таким 

чином, щоб відеозапис включалася тільки в певній ситуації. Це може 

відбуватися за розкладом або при виникненні певної події. Таким чином, 

записується тільки відеоматеріал, який представляє реальний інтерес. 

Відеозаписів можна призначати мітки (метадані), за якими буде набагато 

простіше знайти серед них ту, яка потрібна. 

г) Легка інтеграція і перспективність: Мережні пристрої 

відеоспостереження, які підтримують відкриті стандарти, можна легко 

інтегрувати в різні системи управління відеоспостереженням. Крім того, 

відеосигнал з мережевої відеокамери може передаватися в інші системи 

безпеки, наприклад, систему управління будівлею, систему контролю і 

управління доступом, POS-систему магазину. А ось аналогові системи дуже 

рідко підтримують відкриті стандарти і можуть інтегруватися в інші системи. 

ґ)   Масштабованість і експлуатаційна гнучкість: систему мережевого 

відеоспостереження згодом можна розширювати, навіть по одній відеокамері, 

а в аналогові системи відеоспостереження зазвичай не можна додавати по 

одній відеокамері. Базове устаткування можна додавати з розрахунку на 4 або 
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16 камер. У мережевих системах відеоспостереження передача аудіо / 

відеосигналу і обмін даними між різними мережевими пристроями, 

програмами відбувається по одній провідний або бездротової мережі. 

Сигнали зображення, аудіосигнали, команди PTZ-управління, вхідні / 

вихідні команди, харчування та інші дані передаються по одному кабелю, 

таким чином в систему мережевого відеоспостереження можна додати будь-

яку кількість пристроїв без необхідності значної і дорогої модернізації 

мережевої інфраструктури. А от в аналоговій системі все по-іншому. В 

аналоговій системі доводиться прокладати окремий кабель (зазвичай 

коаксіальний) від кожної відеокамери до місця, де відбувається запис / 

перегляд відеосигналу. Також можуть знадобитися окремий аудіокабель і 

кабель для передачі команд PTZ-управління. 

д) Зниження витрат: як правило, сумарні експлуатаційні витрати на 

систему мережевого відеоспостереження нижче, ніж на традиційну аналогову 

систему відеоспостереження (CCTV). Зазвичай в експлуатуючої організації 

вже є діюча мережева інфраструктура, яка використовується у власних цілях, 

тому її можна використовувати для впровадження мережевого 

відеоспостереження. Крім того, розгортання провідний або бездротової мережі 

обходиться набагато дешевше прокладки традиційних коаксіальних і 

оптоволоконних кабелів, які використовуються в аналоговій системі 

відеоспостереження. Крім того, цифрові відеосигнали можна передавати по 

всьому світу через будь-які взаємодіють між собою інфраструктури. 
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Рисунок 2 – Система, де реалізована технологія харчування по мережі (PoE). 

е) Захищене з'єднання: можна різними способами забезпечити безпеку 

мережевих пристроїв відеоспостереження та переданих відеопотоків. Зокрема, 

можна використовувати захист у вигляді імені користувача та пароля, списку 

дозволених мережевих адрес, аутентифікації по IEEE 802.1X і шифрування 

даних по HTTPS (SSL / TLS) або VPN. Аналогові відеокамери не 

передбачають можливості шифрування даних, що передаються або 

використання імені користувача і пароля. Будь-хто може приєднатися до лінії 

передачі відеосигналу або підмінити відеосигнал з аналогової відеокамери на 

інший відеосигнал. Крім того, мережеві пристрої відеоспостереження 

підтримує розмежування прав доступу за рівнями. 

Мережеве відеоспостереження застосовується практично у всіх областях. 

Найчастіше воно застосовується з метою забезпечення безпеки або 

дистанційного спостереження за людьми, власністю, будь-якою діяльністю. 

Все більшої популярності мережеве відеоспостереження набуває як засіб 

підвищення ефективності бізнесу і комерційної діяльності, тому що підтримує 

велику кількість різних корисних функцій. Можливі такі типові області 

застосування в ключових галузях. 

- Торгівля.  
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Системи мережевого відеоспостереження в магазинах дозволяють 

значно скоротити кількість крадіжок, підвищити безпеку персоналу і 

оптимізувати роботу складу. Головна перевага системи мережевого 

відеоспостереження полягає в тому, що її можна легко інтегрувати в системи 

електронного кодування товарів (електронними бирками) і автоматизовані 

касово-платіжні системи (POS-системи), що дозволить отримати більш повну 

загальну картину. Система може швидко виявити потенційну загрозу і 

скорочує кількість хибних сигналів тривоги. Система мережевого 

відеоспостереження має дуже високий рівень взаємодії з іншими системами і 

дуже швидко окупається. 

Система мережевого відеоспостереження, що підтримує сучасні функції 

відеоспостереження, допоможе виявити найбільш відвідувані вітрини і 

прилавки магазину і визначити споживчий попит на товари. Отримавши таку 

інформацію, власник магазину зможе оптимально розподілити прилавки і 

виставкові вітрини в торговому приміщенні. Крім того, система мережевого 

відеоспостереження може підраховувати кількість людей, що входять і 

залишають магазин. Ця інформація буде корисна, наприклад, для необхідної 

кількості персоналу магазину та кількості кас, щоб покупці довго не стояли в 

довгих чергах. 

- Транспорт.  

Мережеве відеоспостереження допомагає убезпечити пасажирів, 

персонал і майно на всіх видах транспорту. На громадському транспорті все 

відеокамери спостереження, встановлені на вокзалах, станціях, автобусах, 

поїздах і залізничних тунелях, можна під'єднати до диспетчерської. При будь-

якому подію співробітники служби безпеки в диспетчерській зможуть в 

реальному часі переглянути зображення з відповідної відеокамери і 

оперативно прийняти рішення. В аеропортах крім забезпечення безпеки, 

мережеве відеоспостереження стає важливим засобом підвищення 
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ефективності надання різних сервісів, наприклад, на парковках, в магазинах, 

зонах реєстрації на рейс, місцях громадського харчування. 

У портах і митно-логістичних терміналах дуже затребувані функції 

виявлення руху, підтримувані системами мережевого відеоспостереження. 

Системи автоматично попереджають співробітників служби безпеки про 

порушення периметра. Крім того, система мережевого відеоспостереження 

допомагає оперативно реагувати на події і може відстежувати потоки 

автомашин, щоб вони менше стояли в чергах і правильно розподілялися. 

Компанія Axis випускає найрізноманітніші мережеві відеокамери, придатні 

для установки всередині і зовні приміщення, і витримують різні види впливів. 

Наприклад, для рухомих складів, таких як поїзди та автобуси, компанія Axis 

пропонує мережеві відеокамери, що витримують різні критичні температури, 

високу вологість і запиленість, сильну вібрацію і спроби вандалізму. 

-  Банки і фінанси.  

У банківських установах відеоспостереження використовується вже 

давним-давно, і хоча поки ще велика частина систем аналогові, при 

встановленні нових систем і модернізації старих, перевага віддається 

мережевих систем. За допомогою такої системи банки можуть ефективніше 

відстежувати роботу своїх підрозділів, філій і банкоматів з центральної 

диспетчерської. Система може автоматично передавати сигнал тривоги при 

спробі псування банкомату або його несправності (під'єднання скиммера, 

застрявання в банкоматі картки або грошових купюр). Всі зображення 

передаються в якості HDTV, тому згодом при розслідуванні можна в деталях 

розглянути місце і особи учасників події. 

-  Вуличне спостереження. 

Мережеве відеоспостереження вважається одним з найефективніших 

способів боротьби з кримінальними подіями і захисту жителів. Така система 

одночасно і виявляє події, і служить в якості превентивного засобу. За 
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допомогою бездротових мереж таке відеоспостереження можна розгорнути по 

всьому місту. За рахунок застосування мережевих відеокамер можна відчутно 

знизити витрати на установку, тому що вони дуже швидко і легко 

встановлюються, а також передбачають можливість віддаленого налаштування 

фокуса і параметрів по мережі. Завдяки можливостям, запропонованим 

мережевим відеоспостереженням, офіцери поліції можуть оперативно 

виїжджати на події, побачивши їх у реальному часі на екранах моніторів. 

- Загальноосвітні установи. 

Системи мережевого відеоспостереження запобігають акти вандалізму і 

надійно захищають персонал, учнів і відвідувачів самих різних 

загальноосвітніх установ, починаючи з дитячих садків і закінчуючи 

університетами. Вони ведуть надійне спостереження всередині приміщень і на 

прилеглій території, зображення, яке дозволяє легко ідентифікувати особу 

людини і розглянути дрібні деталі. Крім того, мережеві відеокамери можуть 

автоматично подавати сигнали тривоги. Наприклад, при спробі псування 

(зміни її спрямованості, заслонаоб'ектіва і т.д.) або в разі підозрілого шуму або 

руху всередині приміщення після закінчення робочого дня, відеокамера може 

в реальному часі передавати зображення в кімнату охорони. Крім того, 

мережеве відеоспостереження можна використовувати і в «мирних» цілях, 

наприклад, для дистанційного навчання студентів, які з яких-небудь причин не 

можуть особисто відвідувати заняття. Таку систему можна дуже легко 

впровадити в наявну мережеву інфраструктуру, заощадивши на установці і 

обслуговуванні. 

- Державні установи. 

Мережеве відеоспостереження може використовуватися органами 

охорони правопорядку, військовими і прикордонниками. Крім того, такі 

системи прекрасно захищають найрізноманітніші громадські місця, 

починаючи від будівель музеїв і бібліотек, і закінчуючи будинками суду і 
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тюрмами. Відеокамери, розміщені біля входів і виходів, можуть в 

цілодобовому режимі реєструвати всіх вхідних і вихідних з будівлі. Вони 

допоможуть захиститися від вандалізму і підвищити безпеку персоналу і 

відвідувачів. 

-  Лікувально-оздоровчі заклади. 

У лікарнях і лікувально-оздоровчих установах мережеве 

відеоспостереження дозволяє підвищити загальний рівень безпеки персоналу, 

пацієнтів і відвідувачів. У разі тривоги співробітники служби безпеки і 

персонал установи зможуть отримати зображення з камер спостереження в 

приймальному відділенні, психіатричному відділенні, кімнаті медичного 

майна, і скласти картину поточної обстановки. Крім того, відеокамери, що 

забезпечують високу якість зображення, можуть використовуватися для 

віддаленого спостереження за пацієнтами, дистанційного навчання і т.д. 

-  Промисловість. 

Мережеве відеоспостереження є не тільки ефективним засобом 

забезпечення безпеки і охорони периметра, а й контролю технологічних 

процесів, підвищення ефективності виробничих ліній і систем логістики. У 

приміщеннях, де проводяться роботи з небезпечними речовинами, і 

стерильних приміщеннях дистанційне відеоспостереження дозволяє 

оперативно реагувати на подію і усунути небезпеку. На великих 

підприємствах, що мають підрозділи, географічно віддалені один від одного, 

система мережевого відеоспостереження значно спрощує і прискорює 

вирішення технічних питань, тому що немає необхідності виїжджати особисто. 

 

2.2.2   Використання стандарту 802.11. 

 

 Для систем відеоспостереження бездротовий зв'язок - це зручний 

бюджетний варіант для швидкого розгортання мережевого 
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відеоспостереження, тому що значно полегшує установку відеокамер на 

великій території, наприклад, на автостоянках або центрі міста. 

При цьому зникає потреба протягувати кабелі під землею. У старих 

захищених будівлях, де прокладка мережевих кабелів неможлива, бездротовий 

зв'язок може виявитися єдиним варіантом розгортання мережевого 

відеоспостереження. 

Компанія Axis випускає відеокамери з вбудованою підтримкою 

бездротового зв'язку. Мережеві відеокамери без вбудованої підтримки 

бездротового зв'язку можна інтегрувати в бездротову мережу через 

спеціальний пристрій, який називається бездротовий міст. 

Найпоширенішим стандартом бездротової мережі вважається стандарт 

IEEE 802.11. 

Існує безліч інших стандартів і спеціалізованих технологій бездротового 

зв'язку, але стандарти сімейства 802.11 здобули таку популярність, тому що 

використовують смугу частот, для якої не потрібна ліцензія. На практиці це 

означає, що за бездротовий зв'язок за цими стандартами немає абонентської 

плати. Найчастіше з стандартів цього сімейства використовуються стандарти 

802.11b, 802.11g і 802.11n. 

Стандарт 802.11b, що з'явився в 1999 році, передбачає передачу даних зі 

швидкістю до 11 Мбіт / сек в діапазоні частот 2,4 ГГц. Стандарт 802.11g 

з'явився в 2003 році і передбачає передачу даних зі швидкістю до 54 Мбіт / сек. 

Як правило, бездротові пристрої підтримують обидва стандарти (802.11b / g). З 

2009 року в більшості пристроїв з'явилася підтримка нового стандарту 802.11n, 

який використовує діапазон частот 2,4 ГГц або 5 ГГц. Залежно від реалізації 

стандарту 802.11 в бездротовому пристрої, максимальна швидкість переданих 

їм даних може становити від 65 Мбіт / сек до 600 Мбіт / сек. Такі швидкості 

наведені для ідеальних умов, тому на практиці вони виявляються набагато 

нижче. У перспективі очікується поява стандарту IEEE 802.11ac, який буде 
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використовувати діапазон частот 5 ГГц і забезпечувати ще більшу швидкість 

передачі даних. При проектуванні бездротової мережі, потрібно обов'язково 

розрахувати, яка швидкість передачі даних необхідна кожному мережевому 

пристрою, і вже на підставі цих розрахунків вибирати точку доступу, що 

забезпечує достатню швидкість передачі даних. При цьому потрібно 

враховувати, що теоретична швидкість передачі корисних даних, встановлена 

будь-яким стандартом бездротового зв'язку, на практиці виявляється майже 

вдвічі меншою, що обумовлюється передачею службових даних і заголовків. 

До однієї точки доступу можна підключити від чотирьох до п'яти відеокамер, 

що підтримують бездротовий зв'язок стандарту 802.11g. 

Якщо бездротова мережа не захищена, то оскільки сама бездротовий 

зв'язок не передбачає ніяких кабелів і роз'ємів, будь-який власник 

бездротового пристрою, що знаходиться в зоні дії бездротової мережі, може 

теоретично приєднатися до неї і отримати доступ до переданих по ній даних. 

Щоб захистити бездротову мережу від доступу сторонніх, були 

розроблені методи шифрування WEP і WPA / WPA2, що забезпечують 

захищений доступ і шифрування даних. 

- Стандарт WPA-Personal, також відомий як WPA- / WPA2-PSK (Pre-

shared key), призначений для захисту невеликих бездротових мереж і не 

передбачає використання сервера аутентифікації. При захисті бездротової 

мережі за стандартом WPA-Personal (WPA/WPA2-PSK), бездротові 

відеокамери Axis використовують ключ PSK для аутентифікації на точки 

доступу. Ключ являє собою або 256-бітове число, що складається з 64 цифр в 

шістнадцятковому форматі (від 0 до 9, від A до F), або кодове слово, що 

складається з символів ASCII довжиною від 8 до 63 символів. Краще 

використовувати більш довгі кодові слова, щоб їх було складніше підібрати і 

відповідно підвищити безпеку. 
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- Стандарт WPA- / WPA2-Enterprise розроблений для великих 

бездротових мереж і передбачає застосування сервера аутентифікації з 

контролем мережевого доступу за стандартом IEEE 802.1X. 

Для спрощення процесу налаштування бездротової мережі та 

підключення до точки доступу, деякі бездротові відеокамери Axis мають 

спеціальну кнопку, сумісну зі стандартом спрощеної налаштування 

бездротової мережі Wi-Fi ProtectedSetup. одна кнопка знаходиться на 

бездротової відеокамери, а друга на сумісною зі стандартом спрощеної 

налаштування точки доступу. Потрібно протягом 120 секунд натиснути 

кнопки на відеокамері та точки доступу, обидва пристрої автоматично 

розпізнають один одного і узгодять між собою параметри налаштування 

бездротового зв'язку. Слід зазначити, що якщо відеокамера знаходиться в зоні 

фізичної досяжності сторонніх осіб, то завершивши установку і настройку 

відеокамери, цю функцію краще відключити, щоб вони не змогли 

скористатися цією функцією для під'єднання відеокамери з іншою точкою 

доступу. 

Нижче наведені деякі рекомендації щодо забезпечення безпеки 

бездротових відеокамер спостереження: 

а) Доступ до відеокамери повинен здійснюватися через введення імені 

користувача і пароля. 

б) Використовуйте шифрування WPA / WPA2 і використовуйте кодові 

слова довжиною не менше 20 символів, що складаються з символів верхнього і 

нижнього регістра, спецсимволов і цифр. 

в) Включайте шифрування (передачу даних щодо безпечного протоколу 

HTTPS) на бездротових маршрутизаторах / відеокамерах. Шифрування 

потрібно включати перед генерацією ключів і створенням облікових записів 

бездротової мережі, щоб ніхто не зміг перехопити їх в момент передачі / 

встановлення відеокамери. 
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2.2.3   Функціональні характеристики відеокамер Hikvision. 

 

Мережеві відеокамери можна класифікувати по виконанню: для 

відеоспостереження тільки в приміщеннях або в приміщеннях і на вулиці. 

Фіксована мережева відеокамера - це відеокамера з фокусом вибирається 

тільки під час установки. Така відеокамера може бути оснащена стандартним 

варіфокальним, варіфокальним об'єктивом з мотором або об'єктивом з 

фіксованою фокусною відстанню. Деякі моделі також підтримують змінну 

оптика. Фіксована відеокамера найчастіше використовується, коли вона не 

потрібна приховати відеокамеру, і відеоспостереження потрібно в одному 

напрямку. Крім того, оскільки така відеокамера добре видно, вона працює 

добре стримуючий фактор. 

Розглянемо деякі встроєні функції, які може мати PTZ-камера: 

- Трьохмірні маски конфіденційних зон. Ця функція, яку підтримувала 

більшість PTZ-відеокамер компанії Axis, дозволяє самостійно вибрати ділянки 

в кадрі, які будуть маскуватися квадратиками, і їх не можна буде побачити ні 

на відеозапису, ні при перегляді зображення прямо з відеокамери. Причому 

маскування обраних ділянок зберігається навіть при зміні поля зору 

відеокамери, тобто при повороті, нахилі або оптичному збільшенні, тому що 

координати цих ділянок прив'язані до системи координат відеокамери. 

- Автоматична орієнтація зображення (E-flip). Якщо PTZ-відеокамера 

встановлена на стелі, то коли вона веде йде, наприклад, по магазину людини, 

може виявитися так, що людина пройде прямо під відеокамерою. Як тільки 

людина пройде під відеокамерою, природно, що зображення на моніторі буде 

повернений вгору вниз. У таких ситуаціях виручає електронна функція 



41  

 

автоматичної орієнтації зображення (E-flip), яка повертає зображення 180 °, 

повертаючи йому нормальний вигляд. Функція працює автоматично і оператор 

навіть не помітить моменту повороту зображення. 

- Пресети / автоматичне переміщення. PTZ-відеокамера підтримує певну 

кількість пресетів, зазвичай від 20 до 100. пресетів - це певне положення 

відеокамери, що задається оператором. Витративши трохи часу на 

налаштування кількох пресетів, оператор зможе швидко переміщати 

відеокамеру з одного положення в інше і т. п. Ще є режим автоматичного 

переміщення (guard tour), в якому відеокамера автоматично переміщається по 

певному маршруту з одного заданого пресету в інший, потім в третій і т.п 

Зазвичай в відеокамері можна налаштувати до 20 таких маршрутів, причому в 

різний час дня відеокамера буде працювати за різними маршрутами. 

- Запис дій оператора. Ця функція, реалізована в PTZ-відеокамери, являє 

собою програму автоматичного спостереження за механізмом управління 

відеокамерою, наприклад, джойстиком, і запам'ятовування всіх маніпуляцій 

джойстиком, зроблених оператором відеокамери, і час, проведений в кожному 

з положень відеокамери. Далі, можна повторити весь цей "тур" простим 

натисканням кнопки або включити його в розклад. 

- Автоматичне стеження. Автоматичне стеження - це сучасна функція 

відеоспостереження, коли відеокамера автоматично веде рухається людини 

або машину, поки вони знаходяться в полі її зору. Зокрема, ця функція дуже 

корисна для автоматичних систем відеоспостереження (без операторів), які 

встановлені в місцях, де випадкове поява людей або транспорту заслуговує 

підвищеної уваги. За рахунок застосування даної функції можна істотно 

знизити вартість всієї системи відеоспостереження, тому що можна обійтися 

меншою кількістю відеокамер. Крім того, підвищується ефективність самої 

системи відеоспостереження, тому що PTZ-відеокамера може записувати 

моменти активності в кадрі. 
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- Функція Advanced / Active Gatekeeper. Принцип роботи реалізованої в 

PTZвідеокамерах компанії Axis функції Advanced Gatekeeper, яку можна 

перевести як "сторож", виглядає наступним чином: як тільки відеокамера 

виявляє рух на певній ділянці, вона автоматично переміщається в заданий 

пресет, а після закінчення встановленого проміжку часу повертається у 

вихідне положення. А якщо відеокамера ще й веде рухомий об'єкт, така 

функція називається Active Gatekeeper (активний сторож). 

- Електронна стабілізація зображення (EIS). Вуличні PTZ-відеокамери, 

що мають оптичне збільшення більш 20x, дуже чутливі до вібрації, 

створюваної проїжджаючими повз автомашинами або поривами вітру.  

У таких ситуаціях виручає функція електронної стабілізації зображення, 

яка компенсує тремтіння зображення. Крім того, функція електронної 

стабілізації зображення дозволяє зменшити розмір файлу стиснутого 

зображення, економлячи вільний простір на накопичувачі. 

 

2.2.4   Порівняльний аналіз мережних відеокамер Hikvision. 

 

При виборі мережної відеокамери, необхідно враховувати дані критерії: 

а) Мета відеоспостереження: загальний план або крупний план, 

виявлення, розпізнавання або ідентифікація. Під загальним планом мається на 

увазі обсяг видимого відеокамерою простору, що дає загальне уявлення про 

території, що охороняється, переміщенні по ній людей і т. п. 

 Великий план - це окремо взятий фрагмент видимого відеокамерою 

обсягу простору, який використовується для ідентифікації людей і об'єктів 

(наприклад, ідентифікації особистості людини, розпізнавання державного 

реєстраційного знака, контролю роботи касових терміналів в магазинах).  
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Завдання, для вирішення якої проектується система відеоспостереження, 

визначає поле зору і місце установки відеокамери, її тип і необхідну оптику. 

 

Рисунок 3 – Об'єктиви мережевих відеокамер з різними фокусними 

відстанями: ширококутний об'єктив (ліворуч); звичайний об'єктив 

(посередині); довгофокусний об'єктив (праворуч). 

 

 

Рисунок 4 – Різні поля зору: поле зору на короткому фокусі (зліва); 

нормальне поле зору (посередині); поле зору на довгому фокусі (праворуч).  

 

б) Зони покриття. Вся територія об'єкта розбивається на окремі ділянки, 

де потрібно здійснювати відеоспостереження, а потім визначається взаємна 

прихильність цих ділянок відеоспостереження відносно один одного - сильно 

розкидані по всій території або перебувають щодо поруч один з одним. І на 

підставі цих даних вже вибирається тип і необхідну кількість відеокамер. 

   1) Дозвіл 1МП + / HDTV або менше. Наприклад, якщо на території 

об'єкта виходить всього два відносно невеликих ділянки відеоспостереження, 

які при цьому знаходяться недалеко один від одного, замість двох відеокамер з 

низьким дозволом можна встановити одну відеокамеру з ширококутним 

об'єктивом і дозволом 1МП + / HDTV. 
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   2) Фіксована або PTZ-відеокамера. Для відеоспостереження на якійсь 

ділянці буде потрібно кілька фіксованих / фіксованих купольних відеокамер 

або меншу кількість, але поворотних відеокамер з зум-об'єктивами (PTZ). 

PTZ-відеокамера з потужним оптичним збільшенням може показувати 

загальний план великий за розміром території, а при необхідності може дати і 

хороший великий план. Звичайна PTZ-відеокамера в окремо взятий момент 

часу може показувати тільки якусь частину охороняється нею території, а 

фіксована відеокамера навпаки постійно показує загальний план всієї 

охороняється нею території. Проміжним варіантом є купольна PTZ-

відеокамера, що дає 360-градусний огляд, яка може давати загальний план 

території, що охороняється, коли не використовується PTZ-управління. щоб 

розкрити весь потенціал PTZ-відеокамери, потрібен або оператор, який буде їй 

постійно керувати, або використовувати режим автоматичного переміщення, 

коли відеокамера рухається в певній послідовності з одного положення в інше 

в) У приміщенні або на відкритому повітрі. 

   1) Світлочутливість і умови освітленості. Відеокамери мають різну 

світлочутливість. У цьому контексті є два важливих моменти, на які варто 

звернути увагу при виборі відеокамери: по-перше, мінімальне f-число 

об'єктива відеокамери (чим менше f-число, тим вище світлосильна об'єктива), 

а по-друге, рівень освітленості, вимірюваний в люксах (чим нижче, тим 

краще). Указується в люксах рівень освітленості показує світлочутливість 

відеокамери в комплексі декількох факторів, а саме об'єктива, матриці і 

обробки зображення. (Пам'ятаєте, що зазначена для мережевих відеокамер 

величина освітленості в люксах не отримана з стандартизованої методикою 

вимірювання світлочутливості, тому кожен виробник мережевих відеокамер 

може використовувати свою методику вимірювання даної величини.) 

 Якщо система відеоспостереження буде розгортатися на відкритому 

повітрі, потрібно звернути увагу на відеокамери, здатні працювати цілодобово 
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(день ніч). Такі відеокамери, що випускаються компанією Axis, часто 

підтримують технологію Lightfinder, яка істотно підвищує їх світлочутливість і 

покращує передачу кольору в умовах низької освітленості. Ще є відеокамери з 

вбудованою світлодіодним підсвічуванням, а якщо у відеокамери немає 

вбудованої підсвічування, можна придбати зовнішні прожектори 

інфрачервоної підсвічування. Таке підсвічування дозволяє отримати 

прийнятне чорно-біле зображення в повній темряві, а в умовах низької 

освітленості покращує його якість. Якщо немає можливості використовувати 

інфрачервону світлодіодне підсвічування або встановити додаткове 

освітлення, варто звернути увагу на тепловізійні камери, здатні працювати в 

повній темряві. 

 Якщо в кадрі присутній джерело сильного освітлення (наприклад, 

відеокамера в приміщенні направлена в сторону вікна або двері) або є ділянки, 

що різко відрізняються по контрастності, потрібно перемістити відеокамеру в 

інше місце, щоб якість зображення стало краще. Якщо перемістити 

відеокамеру не можна, і вона повинна знаходитися саме в цьому місці, тоді 

варто звернути увагу на моделі з широким динамічним діапазоном (WDR). 

Відеокамера з хорошим динамічним діапазоном забезпечує зображення з 

відмінною опрацюванням, як тіньових ділянок, так і яскраво освітлених 

ділянок. 

   2) Захист. Якщо відеокамера встановлюється на відкритому повітрі або 

в умовах, де їй буде потрібно хороша механічна захист, варто звернути увагу 

на моделі, що задовольняють вимогам класів захисту. Наприклад, класи 

захисту IP51 / 52 для відеокамер, встановлених всередині приміщень, класи 

захисту IP66 і NEMA 4 для вуличних відеокамер, класи захисту IK08 / 10 для 

відеокамер з антивандальним виконанням / ударопрочних відеокамер. Крім 

того потрібно звернути увагу, щоб діапазон робочих температур відеокамери 

підходив для місця, де вона встановлюється. Взагалі, для відеокамер ще 

випускаються окремі захисні кожухи. 
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г) Звичайна або малопомітне відеоспостереження. Крім іншого тип 

вибирається відеокаме заходи, варіант її установки і виконання залежить від 

того, яким має бути відеоспостереження - звичайним або малопомітним. 

ґ) Дозвіл. Якщо система відеоспостереження повинна забезпечити дуже 

якісну деталізоване зображення, кращим вибором стануть відеокамери 

стандарту HDTV / 1МП +. 

д) Стиснення зображення. Все сучасне мережеве обладнання, яке 

випускається компанією Axis, підтримує видеокодеки H.264 і Motion JPEG. 

Відеокодек H.264 дає оптимальне стиснення зображення, тому дозволяє 

максимально знизити навантаження на мережу і заощадити вільне місце на 

накопичувачах. 

е) Передача звуку. Якщо відеокамера повинна передавати звук, потрібно 

вибирати моделі, підтримують односторонню або двосторонню передачу 

звуку. Мережеві відеокамери компанії Axis, що підтримують передачу звуку, 

комплектуються вбудованим мікрофоном і / або входом для під'єднання 

зовнішнього мікрофона і динаміка або лінійним виходом для підключення 

зовнішніх динаміків. 

є) Обробка подій і сучасні функції відеоспостереження. Параметри 

обробки подій зазвичай настроюються в програмному забезпеченні 

відеоспостереження. 

Щоб повністю використовувати потенціал обробки подій, пристрої 

відеоспостереження оснащуються входами і виходами, а також мають 

спеціальні функції відеоспостереження. Мережева відеокамера, яка 

включається на запис під час вступу на її вхід певного сигналу або коли якась 

функція відеоспостереження виявить певну подію, наприклад, виявить рух, 

значно менше навантажує мережу і економніше витрачає вільне місце на 

накопичувачі. Крім того, відеокамера, яка підтримує обробку подій, не вимагає 
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постійної уваги оператора, а значить, він зможе працювати з великою 

кількістю відеокамер. 

Безпосередню участь оператора буде потрібно лише в разі, коли така 

відеокамера подасть сигнал тривоги або станеться якесь заслуговує увагу 

подія. 

ж) Зберігання відеозаписів на локальному накопичувачі. Мережеві 

відеокамери компанії Axis можуть зберігати відеозаписи на локальному 

накопичувачі, а саме на вбудовується в відеокамеру карті пам'яті, або 

мережевому сховище даних (NAS) або файл-сервері. 

Багато мережних відеокамери компанії Axis мають вбудований роз'єм 

карт пам'яті формату SD або microSD. При наявності відповідного 

програмного забезпечення відеоспостереження, такі відеокамери стануть 

прекрасною основою невеликої системи відеоспостереження, де велика 

кількість відеокамер не потрібно. для великих професійних систем 

відеоспостереження, розгорнутих на кількох географічних рознесених об'єктах 

або встановлених на транспорті, такі відеокамери дадуть підвищену надійність 

і велику експлуатаційну гнучкість. 

з) Мережеві можливості. Зокрема, це: технологія передачі харчування по 

мережі (PoE), шифрування і передача відеопотоків з безпечного протоколу 

HTTPS, складання списку дозволених мережевих адрес (фільтрація адрес), 

контроль мережевого доступу за стандартом IEEE 802.1X, протокол IPv6, 

сервіс QoS для установки рівня пріоритетності мережевого трафіку, 

бездротовий зв'язок. 

  и) Відкритий інтерфейс і програмні додатки. Мережеві пристрої 

відеоспостереження з відкритим інтерфейсом мають більше можливостей до 

інтеграції, ніж інші пристрої. Крім того, дуже важливо, що до такого 

устаткування пропонується широкий вибір програм та програмного 

забезпечення управління відеоспостереженням, що спрощує її установку і 
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модернізацію. Пристрої компанії Axis підтримують різний програмне 

забезпечення відеоспостереження і додатки, які виконують різні корисні 

функції відеоспостереження, що розробляються як самої компанією, так і її 

партнерами, кількість яких перевищує 1000. 

Інший важливий момент, який має, правда, не таке пряме відношення до 

самої мережевий відеокамері, - це вибір виробника. З огляду на той факт, що 

вимоги до системи відеоспостереження постійно змінюються, виробник 

пристроїв відеоспостереження повинен бути надійним і, що важливо, 

довгостроковим партнером. Це означає, що дуже важливо правильно вибрати 

виробника, який пропонує широкий вибір пристроїв відеоспостереження та 

аксесуарів, які відповідають і поточним вимогам, і тим, що в перспективі. Крім 

того, виробник повинен мати довгострокову програму розвитку, підтримки 

продукції і її модернізації. 

Зупинивши свій вибір на конкретному виробнику і відеокамерах, 

найкраще придбати по одній моделі кожної відеокамери і перевірити їх якість, 

перш ніж розміщувати замовити на все необхідне обладнання. 

 

2.3 Дослідження особливостей  побудови систем зберігання даних. 

 

Смуга пропускання мережі і обсяг пам'яті, необхідний для зберігання 

відеозаписів, - це важливі параметри, які потрібно обов'язково враховувати 

при проектуванні системи відеоспостереження. При розрахунку потрібно 

брати до уваги кількість відеокамер, вибрану роздільну здатність зображення, 

формат стиснення, частоту кадрів іступінь складності відеозйомки (багато 

руху в кадрі чи ні, умови освітленості і так далі). Цей розділ містить деякі 

рекомендації з проектування системи, розглянуті варіанти зберігання 

відеозаписів і можливі конфігурації системи. 
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Пристрої відеоспостереження використовують мережу для передачі 

даних, а обсяг пам'яті, необхідної для зберігання відеозаписів, залежить від 

конфігурації цих пристроїв. як уже було зазначено вище, на необхідну ширину 

каналу і обсяг пам'яті для зберігання відеозаписів впливають такі чинники: 

 Кількість відеокамер 

 Режим відеозапису: безперервна або включається в певних ситуаціях 

 Місце збереження відеозапису: карта пам'яті в відеокамері / відеокодеров, 

сервер або обидва варіанти 

 Тривалість відеозапису кожен день в годинах 

 Частота кадрів 

 Дозвіл зображення 

 Формат стиснення: H.264, MPEG-4, Motion JPEG 

 Об'єкт: складність кадру (наприклад, сіра стіна або ліс), умови освітленості, 

наявність руху (наприклад, офісне приміщення або жвава залізнична 

станція) 

 Тривалість зберігання відеозаписів 

У невеликих системах відеоспостереження, які налічують менше 10 

відеокамер, можна обійтися звичайним 100-мегабітним мережевим 

комутатором без врахування обмежень смуги пропускання. На більшості 

об'єктів для системи відеоспостереження такого розміру можна 

використовувати наявну локальну мережу. Якщо кількість відеокамер більше 

10, навантаження на мережу можна розрахувати, керуючись такими 

правилами: 

- Відеокамера, що дає високу якість зображення з максимальною 

частотою кадрів, займе приблизно від 2 до 3 Мбіт / сек наявної ширини каналу. 

- Якщо кількість відеокамер від 12 до 15, краще придбати комутатор і 

гігабІтна мережа. При використанні гігабітного комутатора, сервер, на якому 
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встановлено програмне забезпечення відеоспостереження, повинен бути 

укомплектований гігабІтною мережевою платою. 

 

2.3.1 Розрахунок обсягу пам'яті для зберігання відеозаписів. 

 

Як уже було відзначено вище, одним з факторів, що визначає 

інтенсивність витрачання вільного місця на накопичувачі, є формат стиснення 

зображення. Формат H.264 вважається найбільш ефективним відеокодеком 

серед наявних на сьогоднішній день. Відеокодек H.264 може зменшити розмір 

файлу цифрового відео на 80% більше, ніж відеокодек Motion JPEG, причому 

без відчутної втрати якості зображення. Це означає, що для передачі і 

зберігання відеозаписів у форматі H.264 буде менше навантаження на мережу і 

буде потрібно менше пам'яті для зберігання відеозаписів.  

Нижче в таблиці наведені приклади розрахунку необхідного обсягу 

пам'яті для зберігання відеозаписів в форматах H.264 і Motion JPEG. Обсяг 

пам'яті, необхідний для зберігання відеозаписів у форматі Motion JPEG, 

залежить від частоти кадрів, дозволу і ступеня стиснення зображення. 

Розрахунок обсягу пам'яті для зберігання відеозаписів у форматі H.264: 

Приблизний бітрейт / 8 (бітів в байті) x 3600С = Кб в час / 1000 = Мб на 

годину. 

Мб на годину x кількість годин роботи в день / 1000 = Гб в день. 

Гб в день x тривалість зберігання відеозаписів = необхідний обсяг пам'яті. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок необхідного обсягу пам'яті для зберігання відеозаписів 

в форматах H.264  

 

Роздільна Частота Бітрейк Гб/час Час Гб/день 
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здатність кадрів в 

секунду 

(Мбіт/сек) роботи 

4CIF 

 

5 0,569 0,26 8 2,1 

12 1,07 0,48 8 3,9 

24 1,65 0,74 8 5,9 

Продовження Таблиця 1 – Розрахунок необхідного обсягу пам'яті для 

зберігання відеозаписів в форматах H.264  

 

4CIF 30 1,88 0,84 8 6,7 

HDTV 720p 5 1,70 0,76 8 6,1 

12 3,23 1,46 8 11,7 

24 4,93 2,22 8 17,8 

30 5,61 2,52, 8 20,2 

HDTV 

1080p 

5 3,82 1,72 8 13,8 

12 7,28 3,28 8 26,2 

24 11,1 5,00 8 40 

30 12,6 5,68 8 45,4 

 

Розрахунок обсягу пам'яті для зберігання відеозаписів у форматі Motion JPEG: 

розмір зображення x частота кадрів в секунду x 3600С = кілобайт (КБ) в час / 

1000 = мегабайт (Мб) на годину. 

 Мб на годину x кількість годин роботи в день / 1000 = гігабайт ( Гб) в день 

 Гб в день x тривалість зберігання відеозаписів = необхідний обсяг пам'яті. 

 

Таблиця 2 – Розрахунок необхідного обсягу пам'яті для зберігання відеозаписів 

в форматах Motion JPEG 

 

Роздільна 

здатність 

Частота 

кадрів в 

Бітрейк 

(Мбіт/сек) 

Гб/час Час 

роботи 

Гб/день 
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секунду 

4CIF 5 1,84 0,83 8 6,64 

12 4,39 1,98 8 15,1 

24 8,75 3,94 8 31,5 

30 10,9 4,91 8 39,3 

HDTV 720p 5 5,30 2,38 8 19,0 

Продовження Таблиця 2 – Розрахунок необхідного обсягу пам'яті для 

зберігання відеозаписів в форматах Motion JPEG 

 

HDTV 720p 12 12,6 5,67 8 45,4 

24 25,2 11,3 8 90,4 

HDTV 720p 30 31,5 14,2 8 114,0 

HDTV 

1080p 

5 11,9 5,36 8 42,9 

12 28,5 12,8 8 102,0 

24 28,7 25,5 8 204,0 

30 70,8 31,9 8 255,0 

 

2.3.2 Зберігання відеозаписів. 

а) Зберігання відеозаписів на сервері 

В системі, де застосовується концепція зберігання відеозаписів на 

сервері, є локальний комп'ютер, що виконує роль сервера, і всі пристрої 

відеоспостереження під'єднані до цього сервера, який зберігає відеозаписи і 

управляє відеоспостереженням.  

На сервері повинно бути встановлено програмне забезпечення 

відеоспостереження, яке виконує запис відеоматеріалу з камер на жорсткий 

диск (називається сховищем з прямим підключенням) або мережеве сховище. 

Залежно від потужності процесора сервера, мережевий плати і обсягу 

оперативної пам'яті (ОЗУ), сервер підтримує певну кількість відеокамер, може 

обробляти зображення певного розміру з певною частотою кадрів.  
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У більшість комп'ютерів можна встановити кілька жорстких дисків, 

кожен обсягом кілька терабайт. Програма відеоспостереження AXIS Camera 

Station, наприклад, може використовувати один жорсткий диск для зберігання 

відеозаписів формату H.264 максимум з 15 відеокамер або 8-10 відеокамер, 

якщо відеозапису у форматі Motion JPEG. 

Якщо сховище з прямим підключенням не в змозі задовольнити високим 

вимогам за обсягом зберігання відеозаписів і управління, можна 

використовувати мережеве сховище або мережу зберігання даних, які здатні 

зберігати великі обсяги даних, володіють необхідною експлуатаційною 

гнучкістю і надійністю. 

 

Рисунок 5 – Мережеве сховище даних 

Мережеве сховище являє собою окремий накопичувач, який 

під'єднується безпосередньо до локальної мережі і на ньому можуть зберігати 

дані всі пристрої мережі. Мережеве сховище легко встановлюється і 

налаштовується, тому є непоганим бюджетним рішенням.  

Однак мережеве сховище має обмежену пропускну здатність на прийомі 

даних, тому що має тільки одне мережеве з'єднання. З огляду на цю 
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особливість такого сховища, в високопродуктивних системах 

відеоспостереження можуть виникнути проблеми. Мережа зберігання даних - 

це високошвидкісна спеціалізована мережа, призначена для зберігання даних, 

яка зазвичай підключається оптоволоконним кабелем до одного або декількох 

серверів.  

Користувачі можуть отримати доступ до будь-якого накопичувача 

мережі зберігання даних через сервери, а обсяг зберігання можна при 

необхідності збільшити до сотень терабайт. Централізоване зберігання 

скорочує обсяг адміністрування, забезпечує високу продуктивність і гнучкість 

при наявності декількох серверів.  

Оптоволоконні кабелі зазвичай використовуються для передачі даних зі 

швидкістю до 16 Гбіт / сек, і дозволяють зберігати більшу кількість даних, 

забезпечуючи при цьому високий рівень резервування. 

б) Система відеоспостереження, яка використовує відеохостинг. 

В системі відеоспостереження, що використовує відеохостинг (тепер 

часто називається хмарним сховищем), все навантаження і відповідальність 

фактично перекладається на провайдера послуг відеохостингу і 

відеоспостереження. Такі послуги часто пропонують компанії, що займаються 

установкою систем безпеки, і агентства охоронної сигналізації.  

Крім зберігання і відтворення відеозаписів на порталі провайдера, 

користувач має можливість через Інтернет отримати доступ до своїх 

відеокамер і подивитися зображення з них в реальному часі. Компанія AXIS 

пропонує програмне забезпечення відеохостингу Axis Video Hosting System 

(AVHS), яке встановлюється на сервері провайдера послуг відеохостингу, який 

виконує роль веб-сервера і сервера відеозаписів.  

Пристрої відеоспостереження компанії Axis підтримують спеціальну 

функцію швидкого підключення відеокамери до сервісу відеохостингу (One-
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Click Camera Connection), тому установка відеокамер / відеокодеров 

здійснюється дуже легко незалежно від використовуваного Інтернет-

провайдера, маршрутизаторів і параметрів настройки мережевих екранів. Така 

система відеоспостереження може налічувати до 10 відеокамер на одному 

об'єкті. Такий об'єкт може бути один, або їх може бути кілька. 

 

2.3.3 Вимоги систем відеоспостереження для зберігання даних. 

 

- Велика централізована система відеоспостереження. 

У великої системи відеоспостереження відповідно великі вимоги по 

продуктивності і надійності, тому що обсяг даних дуже великий і ширина 

каналу повинна бути достатньою. Для забезпечення відповідності цим 

вимогам потрібно кілька серверів, кожен з яких виконує певне завдання.  

Головний сервер управляє системою відеоспостереження і розподіляє 

відеозапису по іншим серверам. Оскільки кожен сервер має своє призначення, 

розподіляти навантаження між ними досить легко.  

При такій конфігурації при необхідності можна буде легко додати ще 

кілька серверів, а для проведення робіт по обслуговуванню не доведеться 

відключати всю систему. 

 

Рисунок 6 – Велика централізована система відеоспостереження 
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- Велика розподілена система відеоспостереження. 

Щоб забезпечити відеоспостереження з централізованим управлінням на 

декількох рознесених об'єктах, система відеоспостереження з розподіленою 

архітектурою. Запис і зберігання відеоматеріалу здійснюється там же, де 

знаходяться відповідні відеокамери. Головний контролер може переглядати 

записи з кожного місця і управляти ними. 

 

Рисунок 7 – Велика розподілена система відеоспостереження 

 

2.4 Дослідження систем передачі даних. 

 

2.4.1 Мережеві технології. 

 

Сучасні мережі Ethernet будуються по топології типу зірка, в якій кожен 

окремий мережевий вузол (мережевий пристрій) з'єднується з іншим 

мережевим вузлом через активне мережеве обладнання, наприклад, 

комутатори. Кількість мережевих пристроїв у локальній мережі може 

налічувати від двох до декількох тисяч.  
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У дротових локальних мережах як фізичне середовище для передачі 

даних використовуються кабелі, зазвичай це кручена пара або оптоволокно. 

Кабель типу вита пара має вісім мідних проводів, скручених між собою і 

утворюють чотири кручених пари, і оснащений вилкою або розеткою RJ45. 

Максимальна довжина кабелю типу вита пара може досягати 100 метрів (328 

футів), а протяжність оптоволоконного кабелю може бути від 10 км до 70 км 

(від 6 миль до 43 миль) в залежності від типу оптоволокна. Швидкість 

передачі даних залежить від типу кручений пари і оптоволоконного кабелю, і 

може сягати від 100 Мбіт / сек до 100 000 Мбіт / сек. 

Типи мереж Ethernet: 

а) Мережа Fast Ethernet. 

Мережа Fast Ethernet - це мережа Ethernet, швидкість передачі даних по 

якій складає 100 Мбіт / сек. Така мережа прокладається кабелями типу вита 

пара і оптоволоконними кабелями. (До сих пір існують і діють застарілі 

мережі Ethernet, зі швидкістю передачі даних 10 Мбіт / сек, але вони не 

підходять для системи мережевого відеоспостереження, тому що їх пропускної 

здатності недостатньо.) 

б) Мережа Gigabit Ethernet 

Мережа Gigabit Ethernet прокладається кабелем типу вита пара або 

оптоволоконним кабелем і підтримує швидкість передачі даних 1000 Мбіт / 

сек (1 Гбіт / сек). Останнім часом ця мережа стає все популярнішим і витісняє 

мережа Fast Ethernet. Мережа Ethernet зі швидкістю передачі даних  

1 або 10 Гбіт/сек застосовується в якості магістральної мережі в системах 

відеоспостереження, які налічують велику кількість мережевих відеокамер. 

Для передачі даних на великі відстані використовуються оптоволоконні 

кабелі. 
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Технологія харчування по мережі (PoE) дозволяє передавати харчування 

на пристрої, під'єднані до мережі Ethernet, по одному мережевому кабелю 

разом з даними. Технологія PoE широко застосовується, наприклад, в IP-

телефонії, точках бездротового доступу і мережевих відеокамерах, приєднаних 

до локальної мережі.  

Головне достоїнство технології PoE полягає в тому, що вона дозволяє 

значно заощадити на кабелях. Немає необхідності запрошувати 

кваліфікованого електрика для прокладки окремих кабелів живлення. Зокрема, 

бувають ситуації, коли прокласти окремі кабелі живлення не тільки дорого, 

але і просто дуже складно або неможливо.  

Таким чином, відмовившись від прокладки кабелів живлення, можна 

заощадити кілька сотень доларів на кожній відеокамері в залежності від місця 

її установки. Крім того, відеокамеру, яка підтримує харчування по мережі, 

набагато простіше при необхідності зняти і встановити на нове місце. Також 

такими відеокамерами набагато простіше нарощувати систему 

відеоспостереження. Крім того, технологія передачі харчування по мережі 

(PoE) робить систему відеоспостереження більш захищеною, бо можна 

отримувати електроживлення з серверної, яка зазвичай укомплектована 

джерелами безперебійного живлення (ДБЖ). На практиці це означає, що така 

система відеоспостереження зберігає працездатність навіть при перебоях в 

електропостачанні. 

Більшість сучасних пристроїв, що підтримують харчування по мережі 

(PoE), відповідають стандарту IEEE 802.3af, що з'явився в 2003 році. Стандарт 

IEEE 802.3af передбачає застосування стандартних мережевих кабелів 

категорії Cat-5 і вище, що забезпечують надійну передачу даних. З цього 

стандарту пристрій, що є джерелом електроживлення, називається живильним 

пристроєм (PSE). Це може бути комутатор або інжектор живлення з 

підтримкою технології PoE.  
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Пристрій-одержувач від нього електроживлення, називається живиться 

пристроєм (PD). Підтримка харчування по мережі зазвичай реалізується в 

самому живиться пристрої, наприклад, мережевий відеокамері, або виходить 

за рахунок застосування окремого спліттера. 

Для підключення локальної мережі до Інтернет необхідно скористатися 

послугами Інтернет-провайдера. Якщо мережа підключається до Інтернету, 

з'являються такі поняття як вхідна та вихідна швидкість. Вихідна швидкість - 

це швидкість передачі даних від пристрою в мережу Інтернет, наприклад, 

відеосигналу мережевий відеокамерою. Вхідна швидкість - це швидкість 

завантаження даних з мережі Інтернет, наприклад, відеосигналу мережевий 

відеокамери комп'ютером. У більшості випадків, наприклад при підключенні 

ноутбука до Інтернету, швидкість завантаження даних з Інтернет важливіше 

швидкості передачі. Для мережевої системи відеоспостереження з мережевою 

відеокамерою, встановленої на віддаленому об'єкті, навпаки, буде важливіше 

швидкість передачі даних (в нашому випадку відеосигналу) в Інтернет. 

Варіанти підключення до Інтернету, що використовують асиметричну 

швидкість передачі даних, наприклад технологія ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line), частіше за все не підходить для мережевого 

відеоспостереження, тому що пропонує надто низьку вихідну швидкість. 

- IP-адресація. 

Будь-який пристрій, яке буде передавати дані іншим пристроям по 

мережі Інтернет, має мати унікальний мережеву адресу (IP-адреса). Мережеві 

адреси служать для однозначної ідентифікації передають і приймають дані 

пристроїв. Існує два стандарти мережевих адрес: стандарт IPv4 і IPv6. Основна 

різниця цими двома стандартами полягає в тому, що адреса стандарту IPv6 має 

велику довжину (128 біт замість 32 біт у адреси стандарту IPv4). На 

сьогоднішній день більше поширення отримали адреси стандарту IPv4. 

- Мережеві адреси IPv4. 
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Мережевий адреса IPv4 складається з чотирьох блоків, між якими 

ставлять крапку. Кожен блок адреси має значення від 0 до 255; наприклад, 

192.168.12.23. Деякі блоки мережевих адрес IPv4 зарезервовані виключно для 

внутрішнього застосування. Це мережеві адреси від 10.0.0.0 до 10.255.255.255, 

від 172.16.0.0 до 172.31.255.255 і від 192.168.0.0 до 192.168.255.255. Ці адреси 

можна використовувати тільки в приватних локальних мережах і дані від них 

не будуть перенаправлятися маршрутизатором в Інтернет. Будь-який пристрій, 

що працює в мережі Інтернет, має мати власний унікальний публічний 

мережеву адресу. Публічний мережеву адресу - це адреса, що видається 

Інтернет-провайдером. Інтернет-провайдер може видати або динамічний 

мережеву адресу, який під час сеансу з'єднання (сесії) може змінюватися, або 

статичний мережеву адресу, за який зазвичай доводиться вносити щомісячну 

плату Інтернет-провайдеру. 

- Порти.  

За номером порту, який використовує якийсь сервіс або програма, що 

приймає сервер (наприклад, мережева відеокамера) визначає яким чином 

обробляти дані, що приймаються. Коли комп'ютер передає дані, призначені 

конкретній програмі, він зазвичай автоматично вказує в мережевому адресу 

номер порту. Користувач в цьому процесі жодним чином не бере участь. Порт 

може мати номер в діапазоні від 0 до 65535. Деякі програми використовують 

номери портів, які призначаються їм Адміністрацією адресного простору 

Інтернету (IANA). Наприклад, порт 80 мережевої відеокамери зазвичай 

призначений веб-сервісу по протоколу HTTP. 

- Налаштування мережевих адрес IPv4. 

 При підключенні мережевої камери або відеокодера до мережі, їм 

необхідно призначити мережеву адресу. Мережевий адреса IPv4 пристроїв 

відеоспостереження компанії Axis зазвичай налаштовується одним з двох 

способів: видається автоматично DHCP-сервером (Dynamic Host Configuration 
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Protocol) або призначається самостійно. Є два способи, щоб самостійно 

призначити мережеву адресу.  

Перший спосіб - це відкрити в браузері сторінку параметрів настройки 

мережевої відеокамери (кодера) і вказати статичний мережеву адресу, маску 

підмережі, мережеву адресу маршрутизатора за замовчуванням, DNS-сервер 

(Domain Name System) і NTP-сервер (Network Time Protocol) для синхронізації 

часу пристрою.  

Другий спосіб - використовувати для цього програмне забезпечення для 

відеоспостереження, наприклад, програму AXIS Camera Management. 

  - NAT (трансляція мережевих адрес). 

Щоб мережеве пристрій з приватним мережевою адресою могло 

передавати дані через Інтернет, потрібно маршрутизатор з підтримкою 

трансляції мережевих адрес (NAT). Маршрутизатор, що підтримує технологію 

NAT, може перетворювати приватні локальну мережу в публічні мережеві 

адреси без передачі повідомлень хосту. 

- Переадресація портів.  

Принцип переадресації портів виглядає наступним чином. Вхідні пакети 

даних поступають на певний порт маршрутизатора, який має відповідний 

публічний (зовнішній) мережеву адресу.  

Маршрутизатор налаштований так чином, щоб перенаправляти всі дані, 

що надходять на цей порт, певного пристрою локальної мережі, до якої 

під'єднано маршрутизатор. Далі, маршрутизатор змінює мережеву адресу 

пристрою, який передав ці дані, на свій внутрішній мережеву адресу. З 

пакетами даних, що передаються пристроями локальної мережі, які під'єднані 

до маршрутизатора, відбувається зворотний процес.  
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Перед відправкою даних через Інтернет маршрутизатор змінює 

внутрішній мережеву адресу передавального пристрою на свій публічний 

мережеву адресу. Пристрій, який буде приймати передані через Інтернет дані, 

буде бачити це так, як ніби ці дані передаються йому маршрутизатором, хоча 

насправді вони передаються пристроєм локальної приватної мережі. 

 

 

 

Рисунок 8 – Переадресація портів маршрутизатором 

- Мережеві адреси IPv6 

Головна перевага мережевих адрес стандарту IPv6 полягає в тому, що, 

по-перше, їх дуже багато, а по-друге, пристрій може автоматично призначати 

собі мережеву адресу за своїм MAC-адресу. При обміні даними по Інтернет 

хост запитує і отримує від маршрутизатора префікс блоку публічної адреси та 

додаткові дані. Отримавши префікс і суфікс хоста, більше немає необхідності 

самостійно призначати мережеві адреси IPv6 або роздавати їх через DHCP-

сервер. Крім того, більше немає необхідності в переадресації портів. Це 
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головні переваги мережевих адрес IPv6, а от інші: порядок нумерації для 

швидкої комутації корпоративних мереж різних провайдерів, прискорена 

маршрутизація, шифрування за стандартом IPSec і можливість продовжувати 

використовувати ту саму адресу при переході з однієї мережі в іншу (Mobile 

IPv6). 

 

Таблиця 3 – Протоколи TCP / IP і порти, що застосовуються в 

мережевому відеоспостереження 
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2.4.2 Бездротовий зв'язок. 
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Для систем відеоспостереження бездротовий зв'язок - це зручний 

бюджетний варіант для швидкого розгортання мережевого 

відеоспостереження, тому що значно полегшує установку відеокамер на 

великій території, наприклад, на автостоянках або центрі міста. При цьому 

зникає потреба протягувати кабелі під землею. 

Якщо бездротова мережа не захищена, то оскільки сама бездротовий 

зв'язок не передбачає ніяких кабелів і роз'ємів, будь-який власник 

бездротового пристрою, що знаходиться в зоні дії бездротової мережі, може 

теоретично приєднатися до неї і отримати доступ до переданих по ній даних. 

Щоб захистити бездротову мережу від доступу сторонніх, були розроблені 

методи шифрування WEP і WPA / WPA2, що забезпечують захищений доступ 

і шифрування даних. 

Рекомендації щодо забезпечення безпеки бездротових відеокамер 

спостереження: 

-  Доступ до відеокамери повинен здійснюватися через введення імені 

користувача і пароля. 

- Користуйтеся шифруванням WPA / WPA2 і використовуйте кодові 

слова довжиною не менше 20 символів, що складаються з символів верхнього і 

нижнього регістра, спецсимволов і цифр. 

- Включайте шифрування (передачу даних щодо безпечного протоколу 

HTTPS) на бездротових маршрутизаторах / відеокамерах. Шифрування 

потрібно включати перед генерацією ключів і створенням облікових записів 

бездротової мережі, щоб ніхто не зміг перехопити їх в момент передачі / 

встановлення відеокамери. 
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3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ НА БАЗІ МЕТОДІВ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ 

 

3.1 Особливості методики управління подій дорожнього руху. 

 

3.1.1 Функціональні характеристики розпізнавання автомобільних  номерів. 

 

а) Розпізнавання автомобільних номерів. 

 - HikVision 

Рішення від найбільшої світової компанії лідера ринку систем 

відеоспостереження і систем безпеки. Розпізнавання автомобільних номерів 

підтримують всі камери 4-ої серії DS-2CD4ххх Smart-IP на даний момент це 41 

камера. Розпізнавання автономерів від компанії HikVision ви можете 

використовувати в трьох різних комплектаціях. 

Перший варіант - використовується тільки камера. Особливість даного 

варіанту в тому що дані про проїзд не зберігаються, а значить у не має 

можливості встановити хто і коли проїжджав або побудувати звіти. До 

недоліків даної системи розпізнавання можна віднести те, що для формування 

списків автомобільних номерів вам доведеться, виконувати всі дії на кожній 

камері. 

Смарт камери HikVision підтримують розпізнавання автомобільних 

номерів: 

1) Hikvision 2Мп Smart IP-камера DS-2CD4025FWD-AP  

IP відеокамера Hikvision - це компактна мережева камера, призначена 

для відеоспостереження в режимі реального часу на будь-яких об'єктах. 

Камера дозволяє вести відеоспостереження в дозволі 2 Мп (1920 x 1080), з 

оптимальною передачею кольору і різкістю.  

Камера працює при температурі від -30 ° C до  + 60 ° C. Живиться від 

блоку живлення 12В, мережі 24В і за технологією PoE. 
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Рисунок 9 – 2Мп Smart IP-камера DS-2CD4025FWD-AP 

 

2) Вулична циліндрична камера з ІЧ підсвічуванням  

Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S) Lightfighter bullet  

Особливість камери є деталізоване зображення з якісною передачею 

кольору в умовах яскравого освітлення або освітлення при високій 

контрастності. Камера оснащена об’єктивом з фокусною відстанню, а саме це 

дає можливість наблизити або віддалити зображення. 

 

 

 

Рисунок 10 – Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S) Lightfighter bullet 

 

3) Спеціалізована камера для розпізнавання автомобільних номерів 

Hikvision DS-4CD4A26WD-IZS/IP. 

Камера має ряд особливостей: 

 - працює при низькому освітленні; 

 - адаптація на зустрічне світло; 

 - ліцензія розпізнавання автомобільних номерів; 

 - об’єктив з інтелектуальним автофокусом; 
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 - тривожний вихід. 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Спеціалізована камера для розпізнавання автомобільних 

номерів Hikvision DS-4CD4A26WD-IZS/IP 

Приклад розпізнавання автомобільного номеру за допомогою камери 

відеоспостереження Hikvision DS-4CD4A26WD-IZS/IP представлений на 

Рисунку 12. Пошук інформації: всі номери і зображення автомобілів 

потрапляють в базу даних, де їх легко шукати за параметрами (можна з будь-

якої цифрі і букві номера, за будь-який період).  

 

 

Рисунок 11 – Приклад розпізнавання автомобільного номеру 
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3.1.2 Використання допоміжних датчиків. 

 

  Для вдосконалення інтелектуальної системи відеоспостереження 

дорожнім рухом необхідно використовувати допоміжні датчики.  

Одним з найпопулярніших є – датчик система визначення інтенсивності 

потоку транспортних засобів Sensys. 

Система визначення інтенсивності потоку транспортних засобів, 

складається з бездротових магнітно-резистивних датчиків призначених для 

виявлення транспортних засобів. Датчик встановлюється в дорожнє покриття 

проїжджої частини і передає дані виявлення в реальному часі. 

 

 

 

Рисунок 11 – Датчик вбудований в дорожнє покриття VSN240-F-2 

 

Робоча область виявлення датчиком транспортного засобу становить: від 

3-х метрів до датчика і по 3 метра в обидві сторони. Дані від дорожніх 

датчиків надходять по радіоканалу на радіоприймач або проміжні 

ретранслятори, встановлені на опорах. Кінцевий радіоприймач збирає дані з 

мережі датчиків і забезпечує подальшу передачу інформації на контролер 

системи за допомогою кабелю, або за допомогою бездротового зв'язку по 

радіоканалу. 

Отримана інформація консолідується на контролері. Після чого дані 

перенаправляються на сервер для віддаленого управління і моніторингу. 
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Рисунок 12 – Передача даних на сервер 

 

Датчик інтенсивності потоку транспортних засобів застосовується в 

технології «Розумний світлофор».  

«Розумний світлофор» це світлофор, пов'язаний з комп'ютером. Ним 

керує програма, яка дозволяє йому як самому приймати рішення, так і 

"радитися" з іншими світлофорами і діяти синхронно з ними. Для них є кілька 

режимів управління. 

- Локальний режим. Світлофори працюють за заздалегідь закладеною в 

них програмою окремо від інших світлофорних об'єктів. Як правило, це такі 

сценарії, як ранковий час пік, вечірню годину пік і день. 

- Координоване управління. В цьому режимі світлофори працюють в 

координації, тобто об'єкти пов'язані між собою. За такою програмою 

світлофори пов'язані між собою і працюють синхронно, щоб пропускати певну 

кількість автомобілів і підтримувати певну інтенсивність на ділянці. 

(Використовується датчик інтенсівності потоку транспортних засобів). 

- Адаптивний режим. Такі світлофори на підставі вступників до них 

даних самостійно визначають дорожню ситуацію і адаптуються до неї. 
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Інформацію про транспортний потік вони отримують за допомогою 

індукційних петель або датчиків, вмонтованих в дорожнє полотно на 

перехресті. Таке обладнання дозволяє визначати не тільки щільність потоку, 

але і тип автомобіля, що під'їжджає до перехрестя, в тому числі виділяти з 

потоку громадський транспорт. Цю інформацію адаптивні світлофори також 

передають в центр управління. 

- Централізоване управління з ЦОД. 

 

3.2 Розробка методики реагування на події. 

 

Головна особливість тривожних виходів - здатність взаємодіяти з 

зовнішніми службами, відправляючи їм повідомлення про аварійну ситуацію. 

Пріоритетна настройка - відправка екстреного повідомлення в центр обробки 

даними (ЦОД). Така автоматизація дозволяє відправити інформацію в службу 

швидкого реагування, що значно сприяє усуненню наслідків аварій. 

Система повністю аналізує весь дорожній трафік. Якщо виникає 

скупчення автомобілів, вона здатна інформувати ЦОД (а від ЦОД міські 

служби) про ускладнення дорожньої обстановки. Надалі її можна інтегрувати в 

систему управління світлофорами для миттєвого створення в таких випадках 

зелених коридорів. 

Система також буде реагувати на яскраві спалахи - вибухи, поломки на 

електролініях, аварійні ситуації з міським електротранспортом. Також вона 

зможе визначати аварійні ситуації, наприклад прориви трубопроводів систем 

водопостачання, що буде важливим для комунальної сфери. Ще один варіант 

спрацьовування - гучні звуки, наприклад постріли, удари і так далі, з 

передачею сигналу тривоги в ЦОД (а з ЦОД в відділення поліції). 

 

 

 



72  

 

 

 

 

4. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ  УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

  Інтелектуальна система відеоспостереження для управління дорожнього 

руху складається з двох складових: 

а) Система відеоспостереження. 

б) Центр обробки даних (ЦОД). 

  До ЦОД входять декілька підрозділів:  

-  Call-center – виділений підрозділ в організації, що займається 

обробкою звернень та інформації по каналах голосового зв'язку (здійснюються 

звернення по телефону від населення для отримання допомоги при аваріях, 

тощо).  

 

 

Рисунок 13 – Рішення ситуацій за зверненням в Call-center 

 

- Система моніторингу. В цьому підрозділі здійснюється контроль 

відеонагляду за транспортною інфраструктурою. Обладнаний екраном на всю 

стіну, на який виводиться зображення камер з високою роздільною здатністю. 
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Рисунок 14 – Здійснення нагляду в відділі моніторингу 

 

- Центр швидкого реагування. Відповідає за обробку інформації і 

звернення до служб порятунку для надання допомоги. 

- Відділ збереження даних.  

 

 

Рисунок 15 – Схема роботи системи відеоспостереження 
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Система відеоспостереження. 

Кожна камера відеоспостереження має свій кут огляду, він показує, яка 

площа території буде охоплена. Цей самий кут огляду залежить від розміру 

матриці і фокусної відстані камери. Ці два параметри взаємопов'язані між 

собою. 

 

Рисунок 16 – Кути огляду камер відеоспостереження 

Щоб розрахувати кут огляду камери відеоспостереження, для цього 

необхідно виконати кілька математичних дій. 

f - фокусна відстань об'єктива (мм); 

R - відстань до об'єкта (м); 

A - розмір сторони матриці (горизонтальної або вертикальної) (мм); 

L - розмір об'єкта, що вимірюється в (м). 

Формула, за якою будете обчислювати така - f = R * A / L. 
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Рисунок 17 –  Вибір камери з правильним кутом огляду 

 

Для побудови інтелектуальної системи відеоспостереження 

використовуються: 

- спеціалізовані камери відеоспостереження для розпізнавання 

автомобільних номерів Hikvision DS-4CD4A26WD-IZS/IP.  

-   датчик вбудований в дорожнє покриття (VSN240-F-2) для визначення 

інтенсивності потоку транспортних засобів.  

 

 

 

Рисунок 18 – Розміщення елементів інтелектуальної системи 

відеоспостереження 
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При виникненні аварії, водії дзвонять в службу гарячої  підтримки (Сall 

center) та повідомляють про аварію та надають свої дані для подальшого 

здійснення фіксації ДТП. Сall center звертається до ЦОД для отримання 

відеозапису ДТП і надає особисті дані водіїв до поліції та служби страхування 

для подальшого вирішення ситуації. Сall center повідомляє водіям про те, що 

ситуація надана в поліцію і службу страхування. В результаті даних операцій 

водії можуть покинути місце аварії для ліквідації довготривалів заторів. 

 

 

 

Рисунок 19 – Архітектура системи підтримки організації руху 
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ВИСНОВОК 

 

У сучасний час кількість транспортних засобів різко зросла, але, навпаки, 

можливості наших доріг та транспортних систем залишаються недостатньо 

розвиненими і, як наслідок, не справляються з цим збільшенням кількості 

транспортних засобів. Це призводить до заторів на дорогах, аварій але це деякі 

загальні риси, які можна спостерігати в великих містах. 

Для вирішення даних проблем на дорогах була розроблена методика 

управління дорожнім рухом на базі інтелектуальної системи відеоспостереження. 

З появою Інтернету речей та його застосування у Розумних містах 

створюється ідеальна платформа для вирішення проблем, пов’язаних із дорожнім 

рухом, що призводить до створення інтелектуальних систем управління 

відеоспостереження.  

Компанія Hikvision з великою відповідальністю розробила камери нового 

покоління. Вони здатні розпізнати автомобільні номери на будь-якій швидкості та 

при будь-якому освітленні. При появі надзвичайної ситуації, аварії чи порушення, 

камера миттєво передає інформацію в центр обробки інформації. Система також 

реагує на спалахи, вибухи та непередбачену зупинку транспорту. 

Використовуючи дані камери в системі відеоспостереження за дорожніми 

шляхами, система більш детально аналізує ситуацію. 

Для удосконалення транспортного руху під час усунення наслідків аварії, 

використовується в інтелектуальній системі відеоспостереження датчик 

визначення інтенсивності потоку транспортних засобів. Це сприяє визначенню 

кількості інтенсивності потоку ТЗ для включення Розумних світлофорів, які 

пов'язані між собою і працюють синхронно за заданим алгоритмом, щоб 

пропускати певну кількість автомобілів і підтримувати певну інтенсивність на 

ділянці до того часу, поки аварійна ситуація не буде вирішена. 

Отже, проект інтелектуальної системи відеоспостереження допомагає 

вирішити численні проблеми, з якими стикаються органи управління дорожнім 

рухом, а саме: скорочення заторів руху. Система спрямована на усунення 
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наслідків аварії, а саме на швидку взаємодію водіїв, які потрапили в аварійну 

ситуацію.  
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