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Анотацiя
Системи вiдеонагляду є популярним продуктом на ринку засобiв охорони об’єктiв та захисту iнформацiї. Кожно-
го року компанiї-виробники представляють новi технологiї, якi покращують функцiональнiсть та ефективнiсть
систем вiдеонагляду. Такi впровадження значно пiдвищують цiну встановлення системи, що у разi розгортання
вiдеонагляду в мiстi (при великiй кiлькостi камер) вiдiграє важливу роль при виборi типу системи. В данiй роботi
представленi основнi принципи проектування системи вiдеонагляду для окремого мiкрорайону, при поступовому
фiнансуваннi проекту [1, 2, 3, 4].
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Вступ

Головним завданням системи теленагляду мiкро-
району є нагляд за важливими об’єктами для iн-
фраструктури мiкрорайону та прилеглою до них
територiєю з точки зору забезпечення його життє-
придатностi, загального управлiння та забезпечення
безпеки громадян та життєдiяльностi служб. То-
му вiдеокамери встановлюють в мiсцях, де можливi
великi скупчення людей, мiсцях складних дiлянок
дороги, поблизу важливих для мiкрорайону об’єктiв.

При сучасному станi ведення бiзнесу в Українi, фi-
нансування полягає у поступовому видiленнi коштiв
на проект. Тому при впровадженнi такої системи
необхiдно врахувати послiдовнiсть реалiзацiї прое-
кту [5, 6, 7, 8].

1. Загальнi положення

Алгоритм проектування системи вiдеонагляду мi-
крорайону може передбачати наступнi структурнi
операцiї:
1) визначення вразливих зон мiкрорайону та кате-

горiювання об’єктiв iнфраструктури;
2) вибiр типу архiтектури системи;
3) встановлення послiдовностi реалiзацiї проекту.
Тобто у ходi проектування мiкрорайон розбиває-

ться на зони в залежностi вiд об’єктiв, що розташо-
вуються у ньому. Серед цих об’єктiв визначаються
найбiльш критичнi для загальної життєпридатностi
мiкрорайону, управлiння iнфраструктурою мiкрора-
йону, забезпечення безпеки громадян та життєдiяль-
ностi служб. Тому в першу чергу вiдеонагляд орга-
нiзовується для них, а вже потiм для iнших менш
важливих об’єктiв. Iншими словами система буде
поступово розширюватися в залежностi вiд фiнан-
сування та успiшного виконання покладених на неї
завдань попереднiми етапам.

2. Визначення вразливих зон мiкрорайону
та категорiювання об’єктiв iнфраструкту-
ри

Пiд вразливою зоною розумiється прилегла до об’-
єкта районного значення територiя, з якої може бути
реалiзована загроза об’єкту.

На сьогоднiшнiй день в Українi у вiдкритому до-
ступi важко знайти чiтку класифiкацiю важливих
для функцiонування iнфраструктури мiста об’єктiв.
Тому пропонується визначення класифiкацiї за на-
ступними критерiями:
1) загальна життєпридатнiсть;
2) загальне управлiння;
3) забезпечення безпеки громадян та життєдiяль-

ностi служб.
Розглянемо подiл об’єктiв за вищенаведеною кла-

сифiкацiєю для м.Вишневе – мiсто-супутник Києва.
Згiдно класифiкацiї поданої на сайтi мiської ради
м. Вишневе [9] , видiляють такi об’єкти iнфрастру-
ктури мiкрорайону:

• мiськi служби;
• медицина та здоров’я;
• об’єкти безпеки;
• об’єкти освiти;
• фiнансовi установи;
• об’єкти торгiвлi;
• об’єкти спорту та дозвiлля;
• об’єкти що забезпечують стiльниковий та про-

вiдний зв’язок;
• дороги, майдани та перехрестя, що здiйснюють

сполучення та функцiонування об’єктiв.
На основi цих даних сформуємо класифiкацiю об’-

єктiв мiкрорайону за обраними критерiями (рис. 1).
Оскiльки загальна iнформацiя щодо розташування

окремих вузлiв та розташування об’єктiв критерiю
(1) не знаходиться у вiльному доступi, категорiюван-
ня будемо проводити для останнiх двох критерiїв.
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Рис. 1. Класифiкацiя об’єктiв мiкрорайону

Кожне мiсто чи мiкрорайон вiдрiзняється рiзно-
манiттям i кiлькiстю об’єктiв рiзного роду, тому до-
цiльним є визначити лише такi категорiї, якi будуть
зустрiчатися у всiх типових мiстах.

Умовно об’єкти iнфраструктури можна роздiлити
на категорiї (𝐴,𝐵. . . 𝑍). Кiлькiсть елементiв такої
класифiкацiї залежить вiд наявностi об’єктiв, якi
однаково важливi для мiкрорайону, але для яких
потрiбний детальнiший критерiй порiвняння, щоб
вiрно присвоїти прiоритет.

До категорiї 𝐴 вiднесемо наступнi об’єкти та
установи:

• мiська адмiнiстрацiя;
• об’єкти що забезпечують стiльниковий та про-

вiдний зв’язок;
• пункти невiдкладної медичної допомоги;
• пожежна служба.
До категорiї вiднесемо:
• iншi органи влади;
• полiцiя;
• охороннi служби;
• iншi медичнi установи.
Далi категорiї формуються в залежностi вiд осо-

бливостей iнфраструктури мiста.

3. Вибiр типу архiтектури системи вiдеона-
гляду

У [10] розрiзняють два основних типи побудови
системи вiдеонагляду – це централiзований (в якому
всi данi передаються до одного ситуацiйного центру)
та децентралiзований – тип архiтектури, в якому за
кожною зоною закрiплений свiй ситуацiйний центр.

Для мiкрорайону доцiльно об’єднати данi архiте-
ктури, щоб мати переваги обох типiв та зменшити
кiлькiсть недолiкiв, а саме:

• вихiд з ладу одного ситуацiйного центру не за-
безпечує вихiд з ладу усiєї системи;

• забезпечується вищий рiвень ефективностi си-
стеми, оскiльки одночасно потрiбно слiдкувати
за меншою кiлькiстю камер;

• на головний ситуацiйний центр передаються ли-
ше фрагменти вiдео, якi були виокремленнi про-
грамним забезпеченням системи;

• масштабованiсть [10]. У системах з розподiле-
ною архiтектурою кожна зона спостереження
може служити шаблоном для побудови системи
у новiй зонi.

4. Послiдовнiсть реалiзацiї проекту
Найпростiша система вiдеонагляду складається з

[1, 5, 10]:
• вiдеокамер;
• комутаторiв;
• вiдеореєстраторiв;
• вiдеомонiторiв.
Зазвичай, останнi два формують ситуацiйний

центр (далi – СЦ), в якому виконується монiторинг
та фiксацiя подiй. Пропонується така послiдовнiсть
побудови системи вiдеонагляду (рис. 2).

Кiлькiсть об’єктiв на кожному етапi найвiрогiднi-
ше буде зростати 𝑛 < 𝑚 < . . . 𝑘, де 𝑛 – кiлькiсть
об’єктiв на першому етапi, 𝑚 – на другому, 𝑘 – на
останньому. Оскiльки критично важливих та важли-
вих для функцiонування iнфраструктури мiкрора-
йону об’єктiв буде менше нiж, наприклад, магазинiв,
кафе тощо.

На першому етапi монтується та обладнується си-
туацiйний центр та камери вiдеоспостереження по-
близу критичних для мiкрорайону об’єктiв – катего-
рiї 𝐴. Кiлькiсть камер повинна забезпечувати мiнi-
мальне функцiонування системи (в залежностi вiд
видiленого на цей етап фiнансування). Параметри
камер на цьому етапi повиннi вiдповiдати вимогам
охоронного вiдеоспостереження.

Кiлькiсть об’єктiв та нарощування системи на iн-
ших етапах залежить вiд розмiру подальшого фi-
нансування та тривалiстю вирiшення проблем, по-
в’язаних iз розширенням системи – встановлення,
налагодження, тощо.

5. Вартiсно-функцiональний аналiз проекту
системи вiдеонагляду окремого мiкрора-
йону

Представимо фiнансування реалiзацiї проекту вi-
деонагляду у виглядi:

ΦΣ =
𝑁∑︁

𝑖=1

Φ𝑖 +ΦСЦ +Φобсл

де ΦΣ – загальна кiлькiсть коштiв, що можуть бути
видiленi замовником на фiнансування всього прое-
кту; Φ𝑖 – фiнансування на виконання робiт кожного
етапу побудови системи; Φ – фiнансування на ство-
рення та обладнання головного ситуацiйного центру
(далi – ГСЦ). ГСЦ є основною складовою системи i
повинен функцiонувати на всiх етапах проектуван-
ня i реалiзацiї проекту, починаючи з першого етапу;
Φ – заробiтна плата обслуговуючого персоналу та
фiнансування на забезпечення безперебiйної роботи

Рис. 2. Послiдовнiсть побудови системи вiдеонагляду

XIV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених
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Рис. 3. Дiаграма залежностi приросту фiнансування вiд
номеру етапу побудови системи вiдеонагляду

Рис. 4. Дiаграма залежностi фiнансування та часу на
реалiзацiю проекту вiд номеру етапу побудови системи

вiдеонагляду

впроваджених етапiв та всiєї системи; 𝑁 – кiлькiсть
категорiй об’єктiв, якi поступово будуть додаватися
до системи.

Фiнансування на виконання робiт кожного ета-
пу побудови системи можна представити наступною
формулою:

Φ𝑖 = Cоб + М + Н + П +ΦДСЦ

де Cоб – собiвартiсть обладнання; М – вартiсть робiт
з монтажу; Н – вартiсть робiт з налагодження та
випробування системи; П – вартiсть лiцензованого
програмного забезпечення; ΦДСЦ – вартiсть на ство-
рення i обладнання допомiжних ситуацiйних центрiв,
при розподiленiй архiтектурi.

Кожен наступний етап побудови може мiстити
бiльше об’єктiв, проте на встановлення та пiдключе-
ння нових камер до системи потрiбно фiнансування
меншого розмiру, оскiльки основна мережа вже по-
будована на перших етапах. Крiм цього, вимоги до
системи теленагляду на кожному наступному етапi
нижчi вiд попереднього, тому можна використовува-
ти як меншу кiлькiсть камер так i камери з гiршими
параметрами. Змiну приросту фiнансування з впро-
вадження кожного нового етапу доцiльно оцiнювати,
як:

Φ𝑖 = Φ𝑖 +

𝑁∑︁

𝑖=2

∆Φ𝑖

де ∆Φ𝑖 – це рiзниця мiж Φ𝑖 та Φ𝑖−1, причому при
𝑖→ 𝑁 , ∆Φ𝑖 → min.

Графiчне зображення приросту на кожному етапi
представлено на рис 1.

Важливо зазначити, що час завершення монтажу
та налагодження камер при подальшому розширеннi
системи теленагляду також зменшується (рис. 4).

Висновки
У роботi показано, що побудова системи нагля-

дового спостереження в окремому мiкрорайонi при
обмеженому фiнансуваннi повинна враховувати не
тiльки етапне фiнансування але i категорiювання
об’єктiв iнфраструктури за їх важливiстю для жит-
тєзабезпечення мiкрорайону.
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