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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). 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

181 

 
Рисунок 5.2 – Кольорове маркування зон огляду  

у програмі IP Video System Design Tool 

 

У результаті тривимірного моделювання в програмі IP Video 

System Design Tool v.7 (рис. 5.3) можна побачити, що з купольної 

камери DCS-6112 (позначена на рис. 5.1 як 1-С2-1), встановленої на 

висоті 3 м у приміщенні № 13, у форматі зображення 16:9 не 

переглядаються зони за відкритими дверима. Для цього використана 

закладка «3D Виды» програми IP Video System Design Tool. 

 

Рисунок 5.3 – Перегляд області видимості  

в 3D-вигляді з камери DCS-6112 
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У професійній версії програми можливо завантажувати як окремі 

додаткові моделі з Goolge 3D Warehouse, так і повні 3D-моделі 

всього об’єкта, створені в Sketchup або іншому для тривимірного 

моделювання. Крім того, підтримується експорт результатів тривимірного 

моделювання з формату JVSG у формат Collada. 

 

 

5.3 Отримання монтажної таблиці ІР-камер 
 

Після розстановки всіх ІР-камер та занесення до програми IP Video 

System Design Tool їхніх технічних характеристик з програми можливо 

роздрукувати монтажну таблицю (рис. 5.4), яка повинна бути  

включена до складу робочої документації. 

 

 
Рисунок 5.4 – Таблиця монтажних параметрів ІР-камер 

 

З монтажної таблиці видно, що корпусна камера DCS-3112 (на 

плані та в монтажній таблиці позначена як С1) встановлюється на 

висоті 2,3 м (тобто, монтується на стіну), а купольна камера DCS-6112 

(позначена як С2) встановлюється на висоті 3 м (тобто, кріпиться до 

стелі). Обидві ІР-камери працюють у режимі 16:9 з роздільністю 

1280 х 720.  

 

 

5.4 Вибір мережевого сховища 
 

Для вибору мережевого сховища (англ. Network Attached Storage, 

NAS) спочатку треба розрахувати обсяг архіву відеоспостереження. 

 

 

5.4.1 Обчислення розміру нестиснутого кадру 
 

Розрахуємо розмір нестиснутого кадру.  

Роздільна здатність обох відеокамер однакова і становить 1280 x 720. 

Тоді розмір нестиснутого кадру можна обчислити за формулою (5.1): 


