Факультет комп’ютерних наук
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Л Р -6 . Р О З Р АХ У НО К СИ С Т ЕМ ВІ Д ЕО СП О СТ Е Р Е Ж Е НН Я
Сучасні тенденції розвитку бізнесу характеризуються активним впровадженням
технології відеоспостереження у публічних і корпоративних мережах. При цьому
підприємства і організації намагаються зберегти свої інвестиції шляхом інтеграції нових
технічних рішень у вже наявну інфраструктуру. Створення систем відеоспостереження різного
масштабу і призначення вимагає високої кваліфікації від фахівців в області телекомунікацій.
Для інсталяції мережевого відеоспостереження необхідно вдосконалити навички
креслення плану приміщення, навчитись користуватись програмою IP Video System Design
Tool для пошуку мертвих зон в системі відеоспостереження, навчитись обчислювати сумарну
ємність мережевого сховища, необхідну для зберігання матеріалів відеоспостереження.
Окрему увагу необхідно приділити вибору найбільш придатних для вирішення задач
відеоспостереження.
6.1 Вибір камер відеоспостереження
Студентам пропонується з наданого переліку (табл. 6.1) за варіантом (дві останні цифри
в індивідуальному номері студента у ЧДУ) обрати першу необхідну камеру.
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Таблиця 6.1 – Вибір першої моделі відеокамери

Друга камера обирається з додаткового списку (табл. 6.2); варіант – остання цифра
в індивідуальному номері студента у ЧДУ.
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Таблиця 6.2 – Вибір другої моделі відеокамери

Наприклад, якщо останні цифри в індивідуальному номері = 2 та 0, перша камера
обирається DCS-7410, друга камера – DCS-6817.
Кількість камер - за вибором виконавця, залежно від плану приміщення, з урахуванням
наявності мертвих зон в залежності від кутів огляду камер.
Необхідно зауважити, що кожна модель камери повинна мати власне, унікальне
позначення, для запобігання помилок монтажу відеокамер. У наведенному прикладі камера
DCS-7410 позначена «С», а камера DCS-6817 «СW» (рис. 6.1).
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Рисунок 6.1 – План приміщення, де розгортається система відеоспостереження
В цьому пункті необхідно також коротко описати відеокамери: тип матриці (ССD або
CMOS), інтерфейс передачі даних, якість зображення, наявність режиму нічного бачення,
кольоровість, кути огляду, характеристики електроживлення, роздільну здатність та частоту
запису (кадрів/с або fps) тощо.
Необхідно вказати можливість віддаленого доступу до відеокамер за допомогою Mydlink
– хмарного сервісу фірми D-Link, який надає можливість віддаленого управління мережевими
пристроями, отримання доступу до файлів або здійснення відеоспостереження з будь -якого
місця земної кулі через комп'ютер або мобільний пристрій (iPhone, iPad, Android тощо)
з доступом в Інтернет.
Короткі характеристики обох моделей відеокамер доцільно узагальнити у таблицю.
6.2 Розрахунок мертвих зон системи відеоспостереження
Для розрахунку мертвих зон відеоспостереження можливо використати програму
IP Video System Design Tool. Після відкриття її інтерфейсу необхідно завантажити тло
плану розміщення відеокамер (див. рис. 6.1) у програму (рис. 6.2).
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Рисунок 6.2
За допомогою інструментів програми необхідно накреслити стіни, вікна та двері на
завантаженому у програму плані. Також треба розставити на плані розміщення камери
відеоспостереження згідно з моделями та задати їм характеристики, наведені в п. 6.1
(рис. 6.3 –рис. 6.5). Необхідно зауважити, що висота кріплення відеокамери має бути для
корпусної камери (рис. 6.6, а) на 20-30 см нижче стелі (або вище зросту людини на 2030 см), а для купольної камери (рис. 6.6, б) висота кріплення дорівнює висоті приміщення.
Після закінчення вводу всіх параметрів під рисунком з розміщеними відеокамерами
утворюється монтажна таблиця (див. рис. 6.5), відповідно до якої в подальшому
здійснюється монтаж відеокамер у приміщенні з врахуванням висоти кріплення та кутів
нахилу кожної відеокамери.

Рисунок 6.3
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Рисунок 6.4

Рисунок 6.5

а)

б)
Рисунок 6.6 – Корпусна (а) та купольна (б) відеокамери
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6.3 Розрахунок архіву системи відеоспостереження
В розрахунках архіву системи відеоспостереження використовують кодек, який
підтримують обидві моделі камер, наприклад кодек MJPEG, MJPG-20 або ін.
Спосіб MJPEG заснований на стисненні кожного відеокадру, оцифрованого за
методом SPVF або SIF, окремо по алгоритму JPEG (Joint Photographic Expert Group),
розробленим для стиснення нерухомих зображень.
Коефіцієнт стиснення 5–8 (вихідний потік 4,4–2,8 Мбайт/с для роздільної здатності
768 х 576 крапок в PAL) дає можливість отримати якість зображення майже без втрат.
Коефіцієнт стиснення 8–13 (вихідний потік 2,8–1,7 Мбайт/с для роздільної здатності
768 х 576 крапок в PAL) дає можливість отримати якість S-Video. Стиснення ідеального
початкового зображення з коефіцієнтом до 20 зберігає якість формату VHS.
6.3.1 Обчислення розміру нестисненого кадру
Розрахунок розміру нестисненого кадру Т здійснюється відповідно до роздільної
здатності конкретної моделі відеокамери (6.1).
(6.1)
де H, V – розміри зображення.
Наприклад, для моделі DCS-7410, позначеної як «С», при роздільній здатностю
1280 х 1024:
.
Для матриці CCD, яка використовується в цій моделі камери, глибина кольору
задається 8 бітами. Тоді розмір нестисненого кадру
можна визначити за допомогою
формули (6.2):
,

(6.2)

де PN - розмір нестисненого кадра;
T – добуток ширини та висоти зображення;
– глибина кольору.
.
У моделі відеокамери DCS-6817 (позначена на рис. 6.1 як «СW»), в якій використана
матриця CMOS, глибина кольору задається 24 бітами. Тоді при роздільній здатності
1280х720:

,
і розмір нестисненого кадру
.
6.3.2 Обчислення розміру стисненого кадру
Розмір кадру у стисненому вигляді PZ дорівнює (6.3):
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(6.3)
де

- розмір стисненого кадра;
PN - розмір нестисненого кадра;
коефіцієнт стиснення засобами формата,
Тоді для моделі DCS-7410
.
Мережевий трафік ST можна підрахувати за формулою (6.4):
(6.4)

де ST – мережевий трафік від камери;
- розмір стисненого кадра;
– кількість кадрів у секунду;
– к-ть відеокамер.
Тоді
.
Для моделі DCS-6817

Підрахуємо мережевий трафік:
.
6.3.3 Розрахунок мережевого трафіку стосовно стисненого кадру
Перевірку мережевого трафіку стосовно стисненого кадру (рис. 6.7) можна
здійснити також в програмі IP Video System Design Tool 7.

Рисунок 6.7
Верхній розрахунок виконано на 7 діб для 5 камер одної моделі відеокамери,
а нижній розрахунок – для 3 камер другої моделі відеокамери.
6.3.4 Розрахунок обсягу відеоархіву
Обсяг відеоархіву
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може бути розрахований за формулою (6.5):
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(6.5)
де ST – мережевий трафік від камери;
к-ть днів відеоспостереження, архів яких необхідно зберегти;
– к-ть годин зйомки на добу;
к-ть хвилин у годині ;
к-ть секунд у хвилині;
– к-ть видеокамер.
Для розташованих на плані восьми камер (
):

6.3.5 Вибір мережевого сховища
Після проведення обчислень можна зробити висновок, що мережеве сховище
повинно мати сумарну ємність не менше ніж 135,8 Тбайт.
В
такому
разі
можна
запропонувати
мережеве
сховище
Synology
RS3412xs/RS3412RPxs (рис. 6.8), який має 10 слотів для HDD, і може мати максимальну
підсумкову ємність до 136 Тбайт, якщо встановити модуль Synology RX1211/RX1211RP2 2.

Рисунок 6.8
Також вибране мережеве сховище має інтерфейс підключення зовнішнього HHD –
USB 2.0, Infiniband та один порт для Gigabit Ethernet. Вага без жорстких дисків дорівнює
12,7 кг. Інтерфейс HDD – 3,5” SATA(II), 2,5” SATA/SSD, кожен слот може приймати
обидва типи інтерфейсу.
6.3.6 Вибір жорстких дисків
Для обраного мережевого сховища необхідно дібрати жорстки диски з рівною між
собою ємністю. Рекомендується добирати диски одної фірми та однакової моделі.
Для обраного в п.6.3.5 типу мережевого сховища жорсткі диски мають бути формфактору 3,5” з обсягом не менше 10 Гбайт.
Контрольні питання
1. Скільки біт становить глибина кольору у відеокамерах, в яких використана матриця
CMOS?
2. На якій висоті монтується купольна камера відносно висоти приміщення?
3. Який принцип добору жорстких дисків у NAS?
4. Який інструмент використовується для монтажу відеокамери за визначеним кутом
нахилу?
5. Чому камера «риб’яче око» не встановлюється біля сходів?
6. Який ІР-код потрібен для вуличних відеокамер?
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