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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): 
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𝑇 = 𝐻 𝑉,  (5.1) 

де H – роздільність по вертикалі, пікселів; 

V – роздільність по горизонталі, пікселів. 

Т = 1280  720 = 921600 пікселів. 
Обидві моделі камер мають матрицю CMOS, для якої глибина 

кольору задається 24 бітами. Отримаємо розмір нестиснутого кадру PN 

за допомогою наступної формули: 

P𝑁 = T  gl,  (5.2) 

де gl – глибина кольору, біт. 

𝑃𝑁 = 921600  24 = 22118400 біт =
22118400 

8
= 2764800 байт =

 
2764800

1024
=  2700 кбайт. 

 

 

5.4.2 Обчислення розміру стиснутого кадру 
 

У ролі кодеку стиснення застосуємо кодеки H.264 та MPEG-4 Part 10. 

H.264, MPEG-4 Part 10 або AVC (Advanced Video Coding) – 

ліцензований стандарт стиснення відео, призначений для досягнення 

максимально високого відеопотоку та збереження високої якості. 

Коефіцієнт стиснення кодеку MPEG-4 Part 10 варіюється в діапазоні 

від 20 до 200.  

Хоча роздільна здатність у відеокамер однакова, але максимальний 

бітрейт у них різний, отже, для кращої ефективності доцільно  

застосувати різні кодеки для стиснення відео.  

Розмір кадру в стиснутому вигляді PZ буде рівним: 

P𝑍 =
PN

k
, (5.3) 

де k – ступінь стиснення кодеку. 

Для ІР-камер DCS-3112, з бітрейтом до 8 Мбіт/с, при застосуванні 

кодека MPEG4-10 зі ступенем стиснення 1:96 розмір стиснутого кадру: 

𝑃𝑍 =
2700 

96
≈ 28,125 кбайт. 

Підрахуємо мережевий трафік для семи ІР-камер моделі DCS-3112:  

𝑆𝑇 =
PZ  1024  8  FPS  n

1000000
, (5.4) 

де ST – сумарний трафік від усіх відеокамер, Мбіт/с; 

FPS – кількість кадрів у секунду від одної камери; 

n – кількість відеокамер. 

𝑆𝑇 =
PZ  1024  8  FPS  n

1000000
=

28,125  1024  8  30  7

1000000
= 48,3 Мбіт/с. 
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Для ІР-камер моделі DCS-6112, з бітрейтом до 5 Мбіт/с, при 
застосуванні кодека H.264-10 зі ступенем стиснення 1:270 розмір 
стиснутого кадру: 

𝑃𝑍 =
2700

270
= 10 кбайт. 

Підрахуємо мережевий трафік для двох ІР-камер моделі DCS-6112: 

𝑆𝑇 =
10  1024  8  30  2

1000000
≈  4,9 Мбіт/с. 

 

 

5.4.3 Розрахунок обсягу відеоархіву 
 

Обсяг відеоархіву VHHD (у терабайтах) буде розраховано за 
формулою: 

𝑉𝐻𝐻𝐷 =
(STDCS−3112 + STDCS−6112)  day  hour  minutes  sec

1000000  8
;   (5.5) 

𝑉𝐻𝐻𝐷 =
(48,3 + 4,9)  7  24  60  60

1000000  8
= 4,02 Тбайт. 

 
 

5.4.4 Розрахунок обсягу NAS у програмі IP Video System 
Design Tool 

 

Усі розрахунки можуть бути перевірені та підтверджені за  
допомогою програми IP Video System Design Tool (рис. 5.5) на вкладці 
«Трафик и Объем диска». 

Для розрахунку обсягу відеоархіву та оцінки мережевого трафіку 
треба задати в інтерфейсі програми такі параметри (рис. 5.5, а): 

 роздільність камери (вибір зі списку в графі) «Разрешение»; 

 тип відеокомпресії в графі «Видеосжатие»; 

 швидкість відеопотоку (кількість кадрів у секунду) в графі FPS; 

 кількість камер із вищевказаними параметрами; 

 термін зберігання відеозаписів у днях. 
При цьому буде розрахований та відображений у поточному рядку 

мережевий трафік у графі « Трафик, Мб/с» та розмір відеоархіву для 
зберігання відеозаписів вказаної групи камер у графі «Объём, Гб». 
Додатково будуть заповнені дані у графі «Битрейт» для кожної 
моделі камер та середній «Размер Кадра, Кб». 

Сумарний розмір відеоархіву та загальна оцінка мережевого 
трафіку відображаються в нижній частині вікна (див. рис. 5.5, б). 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 5.5 – Розрахунок мережевого трафіку та обсягу відеоархіву 
від кожної моделі камер (а) та сумарного трафіку і обсягу NAS (б) у 

програмі IP Video System Design Tool 
 

Таким чином, теоретичні розрахунки необхідного обсягу NAS у 
граничних значеннях співпадають із результатами обчислень за  
допомогою інтерактивного калькулятора.  

Слід враховувати, що програма IP Video System Design Tool є 
пропрієтарним продуктом організації JVSG.  Придбати постійну 
ліцензію версії 7 вказаної програми можна, наприклад, в Інтернет-
магазині Allsoft або ін., за ціною [5]: 

а) базова версія на 1 користувача – 183 USD; 
б) професійна версія на 1 користувача − 270 USD. 
Попередні розрахунки можна виконувати в постійно поновлюваній 

45-денній демо-версії програми, яка надається для скачування на сайті 
виробника [4] та працює під керуванням ОС Windows 8, Windows 7, 
Vista, Windows XP SP2. Отримані в програмі таблиці, креслення, 
результати тривимірного моделювання можуть бути легко перенесені 
в MS Word, MS Excel, MS Visio, OpenOffice, Autodesk Auto CAD та 
інші офісні і САПР програми. 

 
 

5.4.5 Добір моделі мережевого сховища 
 

Після проведення обчислень можна зробити висновок, що мережеве 
сховище повинно мати сумарну ємність не менше ніж 4 Тбайт. 

Можна обрати мережеве сховище Seagate Central STCG4000200 
(табл. 5.2), обсягом 4 Тбайт, що дозволить записувати відео до двох 
тижнів. Вінчестер вбудований. 

 

Таблиця 5.2 – Технічні характеристики сховища Seagate Central 
STCG4000200 
 

Зовнішній вигляд 
мережевого сховища 

 
Обсяг 4 Тбайт 

Інтерфейси LAN (Ethernet) 

Накопичувачі 1 x HDD 

Підтримка RAID Ні 

Підтримка операційних 
систем 

Windows XP (SP 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

Габарити 145 х 42 x 216 мм, 980 г 
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Контрольні питання для самоперевірки 
 

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 для запису 
результатів відеоспостереження? 

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? 
7. Чи можна з одного ПК керувати декількома камерами? 
8. Чи можна зберігати дані з ІР-камер на хмарних сервісах? 
9. З якими типами сенсорів випускаються ІР-камери? 
10. В яких галузях господарства необхідно використовувати  

ІР-камери з CCD-матрицею? 
11. Які органи керування використовуються у ІР-камерах? 
 
 

Лабораторна робота № 5. Розрахунок системи відеоспостереження 

 
Сучасні тенденції розвитку бізнесу характеризуються активним 

впровадженням технології відеоспостереження в публічних і корпора-
тивних 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 у сфері телекомунікацій. 

Для інсталяції мережевого відеоспостереження необхідно вдоско-
налити навички креслення плану приміщення, навчитись користуватись 
програмою IP Video System Design Tool для пошуку мертвих зон у 
системі відеоспостереження, навчитись обчислювати сумарну ємність 
мережевого сховища, необхідну для зберігання матеріалів відео-
спостереження. 

Окрему увагу необхідно приділити вибору найбільш придатних для 
вирішення задач відеоспостереження. 

 

5.1 Вибір камер відеоспостереження 
Студентам пропонується з наданого переліку (табл. Л5.1) за 

варіантом (дві останні цифри в індивідуальному номері студента у 
ЧДУ) обрати першу необхідну камеру. 


