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5.1 Добір IP-камер та визначення їхніх характеристик 
 

Для прикладу розрахунку системи відеоспостереження будемо 

використовувати дві моделі IP-камер: корпусну DCS-3112 (надалі 

позначена як С1) та купольну D-Link DCS-6112 (позначена як С2). 

Основні технічні характеристики IP-камер, необхідні для проектування 

системи відеоспостереження, наведено в табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 − Короткі характеристики камер DCS-3112 та DCS-6112 
 

Модель DCS-3112 DCS-6112 

Зображення камери  

 
 

Тип підключення LAN LAN 

Кут нахилу немає від мінус 10° до 190° 

Кут повороту немає немає 

Інтерфейси 10/100BASE-TX 10/100BASE-TX 

Сенсор 1/4" Sony Exmor CMOS 1/2,7" Sony Exmor 

CMOS 

Фокусна відстань від 3,5 до 8мм 4 мм 

Кут огляду 

(горизонтальний/вертикальний) 

від 35,4 до 77,6°/від 26,6 

до 57,6° 

77,4°/45,1° 

Оптичний зум 2,3x немає 

Цифровий зум 10x 16x 

Формат відео H.264, MPEG-4, MJPEG H.264, MPEG-4, 
MJPEG 

Роздільна здатність та частота 

запису 16:9 @ FPS 

1280 x 720 @ 30кадрів/с 1920 x 1080 @ 

15 кадрів/с  
1280 x 720 @ 

30 кадрів/с 

Бітрейт відео від 64 kbps до 8 Mbps від 40 kbps до 5 Mbps 

Максимальна роздільна 
здатність 

1,3 Мпіксел (HD) 2 Мпіксел (Full HD) 

ІК підсвітка (відстань) відсутня відсутня 

Підтримка карти пам’яті SD (макс. 32 GB) Micro SD Card 

(макс. 32 GB) 

Аналоговий вихід BNC BNC  

Підтримка mydlink немає немає 

Мережеві протоколи DDNS, DHCP, DNS, FTP, 

HTTP, ICMP, IPv4, NTP, 
PPPoE, SMTP, TCP/IP, 

UPnP 

DDNS, DHCP, DNS, 

FTP, HTTP, ICMP, 
IPv4, NTP, PPPoE, 

SMTP, TCP/IP, UPnP 
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5.2 Визначення мертвих зон 
 

Спочатку необхідно завантажити та встановити програмний пакет 

IP Video System Design Tool (демо-версія програми з можливістю 

встановлення до 8 камер) для розрахунку мертвих зон відео-

спостереження та монтажних параметрів. Після запуску програми 

треба завантажити у програму (як тло) план розміщення відеокамер 

(рис. 2.3) у форматах PDF, JPEG або BMP (та DWG у версії Pro). 

Щоб завантажити план приміщення, необхідно на вкладці «План 

Помещений» клацнути правою кнопкою миші в центр порожнього 

плану приміщення та у меню, що випливає, обрати «Фон  Загрузить 

картинку». 

Якщо плану приміщення немає, то його можна намалювати (за 

допомогою інструмента «Добавить стену»). Потім за допомогою 

інструментів програми треба накреслити стіни та вікна на плані. Також 

розставити камери відеоспостереження та встановити їм відповідні 

характеристики.  

У результаті експерименту виявляються мертві зони, які не 

потрапляють до об’єктива камер, та зміна областей видимості залежно 

від положення або кутів встановлення відеокамер (рис. 5.1). 

 

 
Рисунок 5.1 – Відображення зон відеоспостереження 

У програмі виконується кольорове маркування зон огляду (рис. 5.2): 

 – моніторинг (синій); 

 – детектування, тобто гарантоване визначення наявності людини в 

кадрі оператором або детектором руху (блідо-зелений); 

 – огляд (зелений); 

 – розпізнання відомого обличчя, наприклад, працівника (жовтий); 

 – ідентифікація невідомого обличчя (рожевий); 

 – гарантована ідентифікація (малиновий). 


