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Лекція № 13. СУЧАСНІ ЗАСОБИ І СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
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1. Побудова системи ІP-відеоспостереження.
2. Переваги ІР-відеоспостереження.
3. Недоліки ІP-відеоспостереження.
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В. Дамьяновски. — М.: Ай-Эс-Эс Пресс, 2006.
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1. ПОБУДОВА СИСТЕМИ IP-ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Інтернет-протокол
фактично
вже
став
стандартом передачі даних у телекомунікаційних
мережах. Не залишилися осторонь і системи
охоронного відеоспостереження, де IP пророкують
велике майбутнє.
IP-камера (рис. 1) - це стаціонарно встановлена
камера, що має вбудований IP-сервер, мережевий
інтерфейс і підключається безпосередньо до LAN /
WAN / Internet. Багатомережні камери мають такі
додаткові засоби як: детектори руху, відправка
повідомлень по e-mail, робота з модемом,
підключення зовнішніх датчиків тощо. Користувачі
Рис.1. IP камера
можуть звертатися до камери за допомогою
AXIS 221
стандартного IP-браузера. Залежно від настройок,
доступ до відеозображення, отриманому IP-камерою,
може бути відкритий усім користувачам мережі або тільки авторизованим
користувачам.
Історія створення IP-камери.
Все почалося в одній з комп'ютерних лабораторій Кембриджу ще на
початку 90-х років минулого століття, коли Internet тільки-тільки починав свій
звитяжний хід по планеті. Група вчених, чоловік 15-20, працювала над
проектом у галузі мережевих технологій. Умови роботи були спартанськими на всю команду припадала лише одна кавоварка, яка не могла задовольнити
потреби всього колективу. Основна робота велася в лабораторії, персонал жив у
цьому ж будинку, але в іншій його частині. Щоб підхльоснути розумовий
процес чашкою напою, що бадьорить, учасники наукового проекту були
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змушені часто відвідувати коридор, що знаходився поверхом вище, де і
розташовувалася кавоварка. Найчастіше такі походи зазнавали краху, так як
деякі колеги вже встигали спорожнити жадану ємність. Ситуація вимагала
нестандартного рішення, і воно було знайдено.
Один з комп'ютерів в лабораторії мав пристрій відеозахоплення (frame
grabber). До нього підключили камеру, яка була спрямована на об'єкт
спостереження. Цей же комп'ютер грав роль IP-сервера за рахунок спеціально
написаного програмного забезпечення. Бажаючі знати, чи є кава, повинні були
запустити на своєму комп'ютері клієнтське ПЗ, що з'єднується з сервером. У
результаті на віддаленому комп'ютері в маленькому віконці виводилося чорнобіле зображення, що оновлювалося тричі на хвилину. Замітка про цей цікавий
комплекс була опублікована в журналі Comm-Week 27 січня 1992. З моменту
появи перших прототипів IP-камер пройшло не так вже багато часу, але вони
вже перетворилися в цілком сформований, окремий клас пристроїв, що
намагаються зробити повсякденне життя простішим, зручнішим і веселішим.
Основними стримуючими факторами масового застосування мережевих
систем відеоспостереження в Україні є відносно низька пропускна
спроможність каналів зв'язку і відносно висока загальна вартість. Але й
можливості IP-рішень в порівнянні з аналоговим варіантом значно ширше. Це,
в першу чергу, дуже гнучка архітектура побудови з багаторівневим розподілом
повноважень користувачів практично будь-якого масштабу. Та й ціновий
чинник - питання спірне. А недостатня ємність каналів - це лише питання часу.
Тому, як показує практика розвитку охоронного відеоспостереження на заході,
майбутнє - за IP-системами.
Існує кілька схем організації охоронних відеосистем. Найпростіша,
«камера-монітор», передбачає з'єднання відеокамери з монітором по
звичайному коаксіальному (антенному) кабелю. Сигнал не перетворюється в
цифровий, а залишається аналоговим на всьому шляху свого проходження.
Спостереження ведеться в режимі реального часу, тобто вимагає постійної
особистої присутності.
Більш складна схема, яка також належить до класичної, припускає
наявність ще одного пристрою - цифрового реєстратора, який встановлюється
між камерою і монітором. Основна його функція - оцифровка відеосигналу для
подальшого запису і зберігання. Крім того, для одночасної роботи з кількома
відеокамерами використовуються комутатори або мультиплексори, а для
реалізації додаткових функцій - наприклад, відслідковування рухів - спеціальні
детектори, які включають режим запису при реєстрації нехарактерної
активності. Втім, останнім часом ці пристрої вбудовуються в
відеореєстратори. Першими відеореєстраторами були відеомагнітофони,
пізніше їм на зміну прийшли цифрові відеореєстратори (DVR), і, нарешті мережеві (IP) відеореєстратори.
В останньому випадку ми можемо говорити про мережеве або IPвідеоспостереження, коли підключення пристроїв здійснюється на базі
стандартної мережної архітектури - локальної мережі Ethernet або інтернету.
Фактично ми отримуємо розподілену цифрову систему охоронного
відеоспостереження, яка дозволяє застосовувати для аналізу й обробки даних
сучасні інформаційні технології.
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Ключовим елементом мережі IP-відеоспостереження є мережева (IP)
відеокамера, яка має об'єктив, оптичний фільтр, ПЗЗ-матрицю (світлочутлива
напівпровідникова пластинка, яка перетворює світло, що падає на неї в
електричний сигнал), вбудований мікропроцесор для оцифровки / стиснення
відеозображення, мережевий контролер для підключення до мережі Ethernet та
інші елементи. Найголовніше, що кожна мережна відеокамера має свою власну
IP-адресу, обчислювальні функції та вбудоване ПЗ, що дозволяє їй
функціонувати як IP-сервер, FTP-сервер, FTP-клієнт і клієнт електронної
пошти. Інші привабливі функції включають, наприклад, детектор руху,
вхід/вихід тривоги, підтримка e-mail тощо. З вбудованим IP-сервером, що
служить для передачі отриманого зображення по мережі, мережева камера, на
відміну від звичайної відеокамери, не потребує прямого підключення до
комп'ютера або до будь-якого іншого апаратного або програмного засобу. Її
підключення може здійснюватися як за допомогою дротів (по міді або
оптоволокну) так і без них (Wi-Fi, GPRS / EDGE, 3G, супутниковий зв'язок
тощо). Таким чином досягається повна або часткова мобільність користувача,
який здатний стежити за віддаленими об'єктами практично з будь-якої точки
земної кулі.
Крім IP-відеокамер (можуть також використовуватися аналогові камери,
але в цьому випадку для оцифровки/кодування, стиснення і транслювання в
мережу Ethernet буде потрібно додаткові пристрої – IP-відеосервери) для
організації повноцінного мережного відеоспостереження потрібен IPвідеореєстратор (він служить для запису відеосигналу), IP-декодер (для
перетворення цифрового відеосигналу в кілька каналів аналогових - за
кількістю камер), охоронний монітор (спеціалізований монітор для виведення
зображення з пристроїв обробки відеосигналу) і ПК (комп'ютер, підключений
до мережі, що дозволяє переглядати зображення з IP і аналогових відеокамер)
(рис.2).
Залежно від класу розв'язуваних задач і використовуваного обладнання

Рис.2. Схема IP-відеонагляду
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конкретні схеми IP-відеоспостереження можуть істотно різнитися. Одне з
можливих рішень - комбінована охоронна відеосистема, що складається з
аналогових і IP-відеокамер, яка може використовуватися для централізованої
відеоохорони великої кількості територіально розподілених об'єктів,
наприклад, об'єктів міської інфраструктури - вулиць, під'їздів, шкіл, ліфтів
тощо. При цьому центральний пульт спостереження повинен знаходитися в
якому-небудь силовому відомстві, а на віддалених об'єктах встановлюють
мережеві камери або відеосервери. Єдина мережа може бути побудована на базі
виділених дротових мідних (DSL) або оптоволоконних ліній, хоча не
виключено використання і бездротових технологій (рис. 3).
Рішення складається з центрального сервера реєстрації відео, додаткових
ПК, інтернет-відеокамер або відеосерверів в локальній мережі і аналогових
відеокамер. На центральному сервері встановлюються плати відеозахоплення,
до яких підключаються аналогові відеокамери, розташовані поблизу
центрального ПК. Дистанційні аналогові відеокамери підключаються до
найближчих відеосерверів, які знаходяться в єдиній мережі. Інтернет-камери і
шлюзи підключаються по доступних цифрових каналах Ethernet, ADLS,
MSDSL, SHDSL, кабельному та супутниковому інтернету. Запис зображень від
об'єднаних груп відеокамер здійснюється на локальні відеосервери і
дублюється по мережі на центральний сервер. Моніторинг здійснюється в
реальному часі з будь-якого дозволеного ПК в мережі.

Рис.3. Схема комбінованого IP-відеонагляду

Інше комбіноване рішення пропонує ефективний спосіб розширення
систем безпеки в будівництві, на фабриці, в лікарні або університетському
містечку. Воно полягає в тому, щоб використовувати вже існуючу
інфраструктуру. Практична реалізація може виглядати наступним чином:
протягом дня охоронці дивляться монітор в диспетчерській, а вночі і у вихідні,
спостереження може виконуватися віддалено на пункті центрального
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спостереження, що обслуговує кілька компаній. При цьому вбудований
детектор руху може викликати тривогу і почати запис тривожної події. У разі
тривоги, керівник служби безпеки може переглянути зображення на
найближчому до нього комп'ютері або віддалено через інтернет.
Зображення можуть зберігатися в комп'ютері на підприємстві або на
сервері інтернет-провайдера. В останньому випадку вірогідність того, що
зловмисник знищить сліди злочинів, значно знижується. Камери можуть також
посилати зображення автоматично головному комп'ютеру або він сам може
відшукувати зображення з камер. Спеціальне ПЗ, розроблене для мережевих
камер, відображає картинку в реальному часі або працює з архівами.
2. ПЕРЕВАГИ IP-ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
1. Масштабованість системи.
Можливість побудови систем відеоспостереження будь-якого масштабу від однієї відеокамери до декількох тисяч. Можливість розширення системи та
її нарощування. Тепер ми не обмежені довжиною коаксіалу, ємністю
відеореєстратора, кількістю входів на платі відеовведення.
2. Розподіленість.
Перегляд відеозображення з об'єктів будь-якої віддаленості при наявності
каналів передачі даних. Причому, це можливо безпосередньо з відеокамери, а
не з реєстраторів, які обробляють сигнал.
3. Режим розрахований на багато користувачів.
Можливість доступу до однієї відеокамери кільком клієнтам. Наприклад,
коли один клієнт записує зображення, інший - відображає, третій - переглядає
через WEB-browser.
4. Підключення до існуючої ЛВС
Якщо на об'єкті існує кабельна мережа ЛВС, то систему
відеоспостереження можна змонтувати в короткі терміни без додаткових витрат
на прокладання кабелю.
5. Вбудований інтелект.
Частина функцій інтелектуальної обробки відеозображення тепер
вбудовується у камеру. Наприклад, багатозонні відеодетектори. Деякі
виробники виділяють частину пам'яті у відеокамері для можливості дописати
потрібний функціонал роботи.
6. Дозвіл і якість зображення.
Аналогові відеокамери у стандарті CCTV підходять до своєї
технологічної межі. Цифрові ж відеокамери, разом з цифровими технологіями,
активно розвиваються, і межі тут поки не спостерігається. IP-відеокамери
володіють здатністю до 8Mpix, і більше.
У цифрових системах відеоспостереження неможливо отримати
перешкоду на каналі передачі даних. Не буде наведень, струмових петель та
інших проблем передачі відеосигналу по коаксіальному кабелю. У разі
спотворення інформації в каналі передачі даних, приймальний пристрій просто
зробить перезапит у передавального пакету даних, що призведе до зниження
швидкості, але ніяк не погіршенню якості зображення.
7. Надійність.
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Децентралізована система володіє більшою надійністю - відсутня
центральна частина, від якої залежить працездатність системи в цілому. Всі
функції простим чином дублюються, наприклад запис можна здійснювати
паралельно на двох реєстраторах і для цього не потрібні розгалужувачі. Будьякі функції по запису і перегляду можна перенести в будь-який момент на інші
комп'ютери в рамках ЛВС.
8. Функціональність.
Цифровий потік дає можливість отримувати з відеокамери не тільки
відеозображення, але і сигнал з мікрофонів, з датчиків у камері, організовувати
навіть двосторонній аудіозв'язок, управляти настройками і параметрами
відеокамери в режимі реального часу і навіть подієво, управляти телеметрією.
9. Можливість передачі інформації по радіоканалу.
Ринок пропонує відтестовані технології бездротової передачі даних WiFi,
які отримали широке розповсюдження. Таким чином передати відеозображення
по радіоканалу в цифровому відеоспостереженні вже не проблема, більш того багато виробників виготовляють IP-відеокамери з вбудованим бездротовим
інтерфейсом.
Таблиця 1 – Порівняння IP охоронних відеокамер
і «побутових» веб-камер.
Параметр
Гнучкість
установки

IP охоронна відеокамера
Встановлюється в будь-якому місці, де
присутня мережа LAN, може бути
підключена безпосередньо, через
модем, стільниковий телефон, або
бездротовий адаптер зв'язку

Функціональність

Для трансляції живого відео в мережу
необхідно просто включити в неї ІРкамеру

Налагодження
системи

Полягає в установці IP-адреси камери

Простота
використання

Для перегляду зображення з камери
достатнього стандартного web-браузера

Надійність

Функціонування системи не залежить
від додаткового обладнання

Якість

Висока якість зображення, з
використанням форматів стиснення
зображення Motion JPEG і MPEG-4

Вартість

Вартість складається тільки з вартості
самої камери

Веб-камера
Підключається безпосередньо
до персонального комп'ютера
на відстань не більше 3 м
Необхідно три компоненти:
web-камера, ПК і
спеціалізоване програмне
забезпечення
Необхідна установка
спеціалізованих драйверів і
програмного забезпечення на
персональний комп'ютер
Перегляд зображення і
керування можливий тільки з
використанням
спеціалізованого програмного
забезпечення
Робота відеокамери залежить
від працездатності
комп'ютера, до якого вона
підключена
Зазвичай використання
недорогих електронних
елементів, що приводить до
низької якості одержуваного
зображення
Загальна вартість складається
з ціни web-камери,
комп'ютера та програмного
забезпечення
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Таблиця 2 – Порівняння IP охоронних відеокамер і аналогових
охоронних відеокамер.
Параметр

Доступ та управління

IP охоронна відеокамера
Можлива розподілена або закрита
(локальна) архітектура побудови
системи. У разі відритої системи
можна переглядати зображення з
камери в реальному часі і
управляти через web-браузер
стандартного ПК

Якість

Цифровий сигнал не втрачає
якості під час його передачі по
каналах зв'язку і зберіганні

Кабельна мережа

По одному стандартному кабелю
UTP (звита пара) може
передаватися зображення з сотень
камер одночасно

Масштабованість
системи

Дуже просте включення камери в
існуючу мережу

Аналогова охоронна камера
Тільки закрита (локальна)
архітектура системи. Немає
можливості керувати камерою
віддалено
Якість зображення з аналогової
камери часто спотворюється
при великих пробігах
комутаційного кабелю
По одному коаксіальному
кабелю передається зображення
тільки однієї камери. У
результаті це призводить до
організації складної кабельної
інфраструктури
Складність підключення
додаткових камер, пов'язана з
необхідністю прокладати
окремий кабель від пристроїв
обробки до камери

3. НЕДОЛІКИ IP-ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
1.Висока ціна
За розрахунками при створенні системи «з нуля» і при відсутності
комп'ютерної мережі здатної забезпечити проходження необхідних потоків від
відеокамер, IP-відеоспостереження за вартістю вище, ніж аналогове. Підвищена
вартість тут в усьому - дорогі відеокамери, пасивне і активне мережеве
обладнання, станційне обладнання. До того ж обслуговування та
адміністрування системи потребує фахівців високого класу в IT-сфері.
Обслуговування IT-інфраструктури від інсталятора відеоспостереження буде
недешево. Звичайно ж, підвищена ціна обумовлена підвищеним функціоналом
та іншими перевагами IP. Але, якщо ці переваги не будуть затребувані, зайві
гроші витрачені даремно.
Слід зазначити, що зазначені фактори підвищеної вартості системи з
плином часу нівелюються, і ціна знижується. Це і внаслідок підвищення рівня
технологій, підвищення технологічності, оптимізації виготовлення і масового
впровадження.
2. Невисока віддаленість
Відзначивши масштабованість і розподіленість в глобальному сенсі як
перевагу, розглянемо реальний об'єкт. Існуючі стандарти побудови мережі не
допускають віддаленість двох точок по витій парі без використання конвертерів
і ретрансляторів на швидкості 100/1000 Мбіт/с більше 100 м. Це є істотним
обмеженням, наприклад, для периметральних систем відеоспостереження, де
довжини можуть доходити до 500 м і більше.
3. Складність системи
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IP-відеоспостереження вимагає від інсталятора та адміністратора системи
і того, хто її обслуговує, певних навичок в IP-технологіях і технологіях передачі
цифрових даних. Уявімо невеликий офіс, установа, котедж. Швидше за все, не
вийде швидко змонтувати систему і, отримавши заповітні золоті гори, забути
про це, освоюючи нові «блискучі піднесеності». Доведеться ще не раз
повертатися, і розбиратися в мережевих колізіях, в зависаннях, в розподілі
потоків інформації, і банально адмініструвати. Не факт, що на об'єкті присутній
системний адміністратор, або хоч скільки-небудь розуміючі люди (наприклад, в
заміському котеджі). Та й не завжди у самого інсталятора є професіонали в
мережевих технологіях, які здатні більшу частину зазначених проблем
передбачити.
4. Великі обсяги даних
Існуючі ЛОМ на об'єкті можуть не витримати потоки даних, переданих
IP-камерами, і в результаті, знадобиться або модернізація, або заміна пасивної і
активної частин мережі. Хто-ж зможе це виявити і реалізувати? Якщо
інсталятор системи відеоспостереження, то це непрофільне завдання може
коштувати значних зусиль. Вибір і налаштування активного мережевого
обладнання може тривати місяці за умови безвилазної роботи на об'єкті, щоб
розібратися в обладнанні і ситуації, що склалася. IT-фахівці, як правило, не
дуже люблять «чужаків» у своїй мережі, тим більше з такими великими
потоками даних, та ще й такого рівня відповідальності як системи безпеки.
Потрібно ще відзначити, що виділеної мережі в 1 Гбіт часто буває недостатньо.
Проте вже впроваджуються мережі на 10 Гбіт, але вартість цих рішень поки не
відома.
Знову ж горезвісна розподіленість. Якщо проводиться моніторинг
віддалених об'єктів, то вартість трафіку при передачі відеозображення може
коштувати значних коштів. У цьому випадку постійний моніторинг віддалених
об'єктів може виявитися просто руйнівним.
5. Вразливість для хакерських атак.
Припустимо, що камера встановлена на периметрі на стовпі біля паркану.
Камера цифрова і підключена вона, в кращому разі, до виділеної мережі
безпеки, а в гіршому до загальної мережі підприємства. У даному випадку
зловмисник-хакер з драбиною і ноутбуком отримує доступ до інформаційної
мережі, навіть не проникаючи фізично на об'єкт. Свята святих виноситься за
межі захищеної території прямо до паркану. Ця проблема вирішується
виділенням мережі безпеки в окремий сегмент, установкою найсучасніших
захистів, мережевих фільтрів, «файрволів», але це призводить до подорожчання
системи і 100% захисту не дає, на відміну від аналогового спостереження, де
через коаксіал багато інформації з відеосервера не завантажити. Існує
обладнання, яке дозволяє, не здійснюючи фізичного впливу на дріт (вита пара,
через яку передається інформація), зчитувати з нього інформацію. Можна
заперечити: «Охорона припинить зазначені факти, камери повинні одна одну
бачити", але така ймовірність є та ігнорувати її не можна.
6. Затримки у відображенні
В існуючих IP-відеокамерах, стандартах передачі та обробки інформації
відеозображення з цифрових відеокамер приходить з деякою затримкою. Це
пов'язано з низкою об'єктивних причин, на які вплинути немає можливості. Для
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стаціонарних камер це не настільки актуально, тому що затримка в одну, і
навіть у дві секунди, не принципова. Але для поворотних відеокамер, а
особливо швидкісних купольних, це дуже важливо. Управління проводиться
практично миттєво, а відображення з затримкою. І оператору доводиться це
враховувати і коригувати свої дії, щоб не «перекрутити» камеру, не
перебільшити, вчасно зупинитися. Дуже незручно!
7. Відсутність стандартів
Коли ми раніше підбирали обладнання, проектували систему, ми вивчали
характеристики відеокамери, зовнішній вигляд, але ніяк не замислювалися про
сумісність. Стандарт нам дозволяв вибрати будь-яке обладнання, будь-якого
виробника виходячи тільки з їх ТТХ. Тепер же виходить, що якщо ми хочемо
змонтувати систему, то ми вже змушені звертати увагу, крім усього іншого, на
сумісність компонентів. Якщо використовувати брендові NVR, то тут, мова про
використання різнорідного устаткування, взагалі не йде. Доводиться
використовувати лише відеокамери одного виробника і ніяк інакше. Якщо не
брендові або PC-based, то все одно ми звертаємося до таблиць сумісності. А при
впровадженні може виявитися, що відеосигнал ми отримуємо, а протокол
аудіоданих або телеметрія, або ще які-небудь унікальні властивості, потрібні
нам, не підтримуються.
Крім підключення та налаштування відеокамери треба спочатку
правильно вибрати місце установки, проаналізувати загрози, підібрати
відповідно до характеристик.
Висновки
Перераховані недоліки ІР-камер вимагають наявності високих технологій
і цілої армії грамотних IT-фахівців і досвідчених системних адміністраторів для
освоєння цифрового відеоспостереження.
Питань більше ніж відповідей. Чи переважать всі описані переваги,
зазначені недоліки? Чи в дійсності будуть затребувані всі ці переваги? Чи
завжди обґрунтовано саме IP-відеоспостереження?
Відповівши на них, ви зможете сформувати збалансовану і вивірену
систему, що відповідає не тільки модним тенденціям, але і здоровому глузду та
доцільності.
Контрольні питання:
1. Яки основні відмінності ІP-відеокамери від інших типів відеокамер
охоронного спостереження?
2. Історія створення ІP відеокамери.
3. Які функціональні елементи має у своєму складі ІP-відеокамера?
4. Типові апаратні рішення організації ІP-відеоспостереження.
5. Основні переваги ІP-відеокамер та ІP-відеоспостереження в порівнянні зі
звичайними камерами й системами.
6. Основні недоліки ІP-відеокамер та ІP-відеоспостереження в порівнянні зі
звичайними камерами й системами.

