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Система побудована за клієнт-серверною архітектурою. 
Забезпечений запис відеоінформації  ІР-камер в архів – не менше 30 днів. 

Система вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Маликова  
«Раді Вас бачити» 

Завдання: 
 Здійснення спостереження та контролю за місцями в’їзду-виїзду автомобільного 

транспорту до (з) мікрорайону, окремими об’єктами інфраструктури, зонами відпочинку та 
прилеглою територію до багатоповерхових будинків з виконанням завдань: 

- автоматичного розпізнавання номерів транспортних засобів: 
- візуальної ідентифікації обличчя людей: 
- загального огляду прибудинкової території будинків. 

Для інтеграції системи вуличного відеоспостереження мікрорайону Маликова з існуючою 
системою відеоспостереження міста в межах реалізації проєкту прокладена магістральна 
волоконно-оптична лінія зв’язку  (броньований оптичний кабель, кількість волокон – 4) до 
КП « Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради. 

Встановлено 41 од. вуличних вандалозахисних ІР-камер, з них на об’єктах: 
- дитячий майданчик, спортивний майданчик, літній театр, інтерактивна бібліотека 
«Велесова книга», прибудинкова територія будинків за адресами вул. Маликова 8, 12, 14, 16, 
26, 28, 30, 32, бульвар Польский 12, 13, 14, 15, 16, 18 - 29 стаціонарних оглядових камер; 
- бульвар Польский – 2 роботизовані камери; 
-  4 стаціонарні камери з функцією детекції обличчя; 
- 6 стаціонарних камер для визначення номерних знаків транспортних засобів. 



Система вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Маликова  
«Раді Вас бачити» 

Програмне забезпечення системи відеоспостереження забезпечує роботу автоматизованих 
модулів з: 
-  розпізнавання автономерів транспортних засобів та пошуку транспорту по номеру, 
кольору та типу; 
- детекцію особи з подальшим розпізнаванням (пошук потрібної особи в архіві по фото або 

відеофрагменту); 
  
            формування сигналу тривоги та оповіщення операторів у разі: 
 
- перевищення звукового бар'єру (постріл, вибух, крик і т.д.); 
- перетину віртуальної лінії; 
- перебування у забороненій зоні (захист від проникнення); 
- стеження за об'єктом в роботизованих камерах; 
- визначення залишених предметів; 
- визначення скупчення людей більше 5 осіб і утримування їх в кадрі камери, в роботизованих 
камерах; 
- визначення залишеного транспортного засобу в забороненому місці. 
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