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Ві дэа на зі ран не — гэ-
та эфек тыў ны спо саб 
кант ро лю за ква тэ рай, 
до мам, аб' ек там біз не-
су і гра мад скай бяс пе-
кай. Су час ныя ка ме ры 
ма юць не аб ме жа ва ныя 
маг чы мас ці для са чэн ня, 
дзя ку ю чы ча му ўла даль-
нік сіс тэ мы ў кур се лю-
бых па дзей.

У тва ры сва іх клі ен таў 

угля да юц ца больш за тры 

міль ё ны бан ка ма таў. Дзя сят-

кі ты сяч пры лад аў та ма тыч-

на га рас па зна ван ня аў та ма-

біль ных ну ма роў уста ноў ле-

ны на ма гіст ра лях. Коль кі 

лю дзей но сяць на груд ныя ві-

дэа рэ гіст ра та ры, не вя до ма, 

але та кіх так са ма ста но віц ца 

ўсё больш — і гэ та не толь кі 

прад стаў ні кі пра ва ахоў ных 

ор га наў, але і кант ра лё ры ў 

гра мад скім транс пар це, су-

пра цоў ні кі баль ніц і ін шыя. 

Рас це коль касць і пер са-

наль ных пры лад са чэн ня — 

аў та ма біль ныя ві дэа рэ гіст-

ра та ры, ка ме ры на шле мах 

ве ла сі пе дыс таў, да ма фо ны 

з ві дэа ка ме рай.

Ві дэа на зі ран не — гэ та са-

мы хут ка рос лы сег мент на 

рын ку сіс тэм бяс пе кі. Па роз-

ных ацэн ках, што год ён бу-

дзе да да ваць па 16 % у год і 

да 2020-га яго аб' ём да сяг не 

70 міль яр даў до ла раў. Дак-

лад ную коль касць ка мер, 

уста ноў ле ных па ўсім све це, 

не бя рэц ца пад лі чыць ні хто. 

Тым ча сам, па вод ле не ка то-

рых ацэ нак, што год у све це 

пра да ец ца 106 міль ё наў но-

вых ка мер ві дэа на зі ран ня.

Ха рак тэр на, што боль шая 

част ка пры лад зна хо дзіц ца 

ў азі яц кіх кра і нах. Ад нак, 

нягле дзя чы на гэ та, са мым 

кант ра ля ва ным го ра дам 

пла не ты з'яў ля ец ца Лон дан, 

ука ра нен не ві дэа сіс тэм у 

якім па ча ло ся яшчэ ў 60-х га-

дах. А сён ня ся рэд неста тыс-

тыч ны жы хар Лон да на трап-

ляе ў аб' ек тыў ві дэа ка мер да 

300 ра зоў у су ткі. Да рэ чы, 

ме на ві та ў ста лі цы Анг ліі ў лі-

пе ні 1960 го да бы лі ўста ноў-

ле ны дзве пер шыя ў све це 

ка ме ры ві дэа на зі ран ня, за-

да чай якіх быў кант роль на 

Тра фаль гар скай пло шчы за 

на тоў пам, які прый шоў на зі-

раць за афі цый ным ві зі там 

тай скай ка ра леў скай сям'і.

Зра зу ме ла, не толь кі су-

праць тэ ра рыс таў і ін шых 

зла чын цаў па лі цыя зма га-

ец ца з да па мо гай сіс тэм 

ві дэа на зі ран ня. Ёсць за да-

чы і пра сцей шыя, якія вы-

клі ка юць не ма лы гра мад скі 

рэ за нанс. На прык лад, не 

так даў но ў Лон да не вы кід 

смец ця з акна аў та ма шы ны 

стаў ка рац ца буй ным штра-

фам. Усім аў та ўла даль ні кам 

ста лі цы ту ман на га Аль бі ё на 

за раз пры хо дзіц ца пла ціць 

штраф, ка лі сам кі роў ца ці 

хто-не будзь з па са жы раў 

вы кі не праз акно ма шы ны 

смец це. Та кія па ру шэн ні фік-

су юц ца ві дэа ка ме ра мі, якія 

раз ме шча ны ўздоўж прак-

тыч на ўсіх анг лій скіх аў та-

страд. Штраф пры хо дзіць 

па по шце, і не мае зна чэн ня, 

хто ме на ві та вы кід ваў смец-

це, та му што ад каз насць 

кла дзец ца не па срэд на на 

ўла даль ні ка аў то. Да рэ чы, 

мі ні маль ная су ма за вы кі-

ну тае з акна аў то смец це — 

100 фун таў — гэ та амаль 

290 бе ла рус кіх руб лёў! У по лі 

зро ку міль ё наў ві дэа ка мер, 

уста ноў ле ных у Вя лі ка бры-

та ніі, — так са ма ня пра віль на 

пры пар ка ва ныя аў та ма бі лі і 

на ват... куч кі, якія за ста юц-

ца на га зо нах пас ля са бак. 

Та му не ка то рыя анг лі ча не 

скар дзяц ца, што мяс цо выя 

ўла ды вы ка рыс тоў ва юць ка-

ме ры, каб пе ра сле да ваць іх 

за дроб ныя і на ват ілю зор-

ныя пра ва па ру шэн ні.

Між тым Вя лі ка бры та нія 

ста не пер шай кра і най у све-

це, дзе не ўза ба ве бу дуць 

фік са вац ца прак тыч на ўсе 

пе ра мя шчэн ні аў та ма біль-

на га транс пар ту. Вы ка рыс-

тоў ва ю чы сет ку ка мер, якія 

аў та ма тыч на счыт ва юць 

ну мар ныя зна кі ўсіх ма шын, 

якія пра яз джа юць мі ма, пла-

ну ец ца ства рыць ве лі зар ную 

ба зу да ных пе ра мя шчэн няў 

аў та транс пар ту, для та го 

каб па лі цыя і служ бы бяс пе-

кі маг лі ана лі за ваць лю бую 

па езд ку, зроб ле ную кі роў-

цам на пра ця гу не каль кіх 

га доў.

У ця пе раш ні час сіс тэ мы 

ві дэа на зі ран ня ста лі да ваць 

не толь кі стан дарт ныя маг-

чы мас ці прай гра ван ня і за-

пі су ві дэа па то ку з ка ме ры. 

Яны да зва ля юць у аў та ма-

тыч ным рэ жы ме вы ра шаць 

мност ва за дач без удзе лу 

ча ла ве ка, па чы на ю чы ад 

прос та га дэ тэк та ван ня ру ху 

ў зо не на зі ран ня, за кан чва-

ю чы вы со ка дак лад ным пад-

лі кам ма шын, якія пра еха лі, 

або лю дзей, якія прай шлі 

(сіс тэ ма пад лі ку на вед валь-

ні каў).

МІЛЬ Ё НЫ лю дзей у 2007 го-
дзе пра га ла са ва лі за тое, 

каб зра біць егі пец кі комп лекс 
пі ра мід Гі зы ад ным з ся мі цу-
даў све ту.

Зра зу ме ла, пас ля гэ тай па дзеі 
па бы ваць у ста ра жыт ных сла ву-
тас цях Егіп та па жа даў прак тыч на 
кож ны ама тар па да рож жаў, які на-
ве даў гэ тую кра і ну. Маг чы ма, гэ та 
не са мая леп шая за ду ма: па вод ле 
слоў жур на ліс та вы дан ня Busіnеss 
Іnsіdеr, на вед ван не ста ра жыт ных 

пі ра мід — гэ та вель мі сум ны і на-

ват па кут лі вы за ня так. У до каз 

сва іх слоў ён пры вёў вель мі пе ра-

ка наў чыя ар гу мен ты.

Пер шым мес цам, якое на ве даў 
жур на ліст, ста ла Чыр во ная пі ра мі-
да ў не кро па лі Да хшур. Яна атры-
ма ла та кую наз ву з-за зной дзе ных 
у ёй чыр во ных вап ня ко вых ка мя-
нёў. Каб увай сці ў яе, па тра бу ец ца 
толь кі ку піць бі лет у комп лекс, у 
той час як для на вед ван ня ін шых 
пі ра мід акра мя асноў на га бі ле та 
трэ ба куп ляць да дат ко вы кош там 

да 15 до ла раў.

Пе рад тым як на вед ваць пі ра мі-

ды, не аб ход на па мя таць, што гэ та 

граб ні цы для за хоў ван ня цел фа ра-

о наў-ня бож чы каў і аба ро ны іх ба-

гац цяў. Яны не бы лі пры зна ча ныя 

для на вед ван ня жы вы мі людзь мі, 

так што ні пра якія зруч ныя лес-

ві цы не мо жа быць і га вор кі. Каб 

тра піць у га лоў ны па кой са сту-

пень ча тай стол лю вы шы нёй да 

12 мет раў, не аб ход на прай сці 

праз вуз кі пра ход. Трэ ба быць 

га то вым да та го, што на су страч 

мо гуць тра піц ца ту рыс ты, якія 

вяр та юц ца вон кі, — клаў стра-

фо бам гэ ты шлях на ўрад ці спа-

да ба ец ца.

Па вод ле слоў ванд роў ні ка, 

ня гле дзя чы на ха лод нае на-

двор'е звон ку, у ся рэ дзі не пі ра мі ды 

не звы чай на го ра ча і душ на. Плюс 

да ўся го ў па вет ры лу нае на столь кі 

моц ны пах цві лі, што лю дзям да во-

дзіц ца пры кры ваць на сы ша лі ка-

мі. Усё, на што мож на па гля дзець 

унут ры, — гэ та пус тыя па коі і пра-

хо ды, сце ны якіх па кры тыя гра фі ці 

да след чы каў і рас кра даль ні каў ма-

гіль няў. Ні я кіх ці ка вых ар тэ фак таў 

унут ры ня ма, та му што яны аль бо 

ўкра дзе ныя, аль бо за хоў ва юц ца 

ў му зе ях.

Па вод ле слоў ін шых ту рыс-

таў, та кая ж пус тэ ча па нуе і ў 

ін шых пі ра мі дах. Адзі нае ад роз-

нен не — іх на вед ва юць знач на 

больш лю дзей. Маг чы ма, яны 

ча ка юць ча гось ці боль ша га, бо 

за ўва ход па тра бу юць куп лі да-

дат ко ва га бі ле та.

— Пер шая ў све це сіс тэ ма ві дэа на зі ран ня бы ла ство-
ра на ў Гер ма ніі кам па ні яй Sіemens у 1942 го дзе для на-
зі ран ня за вы пра ба ван ня мі ра кет «Фау-2» на па лі го не 
Пе не мюн дзе.

— У 1949 го дзе быў апуб лі ка ва ны фан тас тыч ны 
ра ман Джор джа Ору э ла «1984», у якім аў тар апіс ваў 
ма са вае вы ка ры стан не ві дэа на зі ран ня за доў га да яго 
рас паў сю джан ня.

— У 1956 го дзе ў Гам бур гу (Гер ма нія) па лі цыя пра-
вя ла вы пра ба ван ні ву ліч най сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня, 
на зва най Zauberspіegel («ча роў нае люс тэр ка»).

— Ві дэа ка ме ра ў пры ват ным до ме, ква тэ ры або пад'-
ез дзе шмат па вяр хо ві ка па вы шае рас кры ва льнасць зла-
чын стваў да 50 %.

— Боль шасць ві дэа ка мер, уста ноў ле ных у све це, 
з'яў ля юц ца ана ла га вы мі.

— 10 мая 1997 го да ў Брай та не (Вя лі ка бры та нія) ад-
бы лі ся пер шыя ак цыі пра тэс ту су праць ма са ва га ві-
дэа на зі ран ня.

— У Вя лі ка бры та ніі на кож ныя 11—14 ча ла век пры-
хо дзіц ца ад на ка ме ра ві дэа на зі ран ня.

— У 1998 го дзе ў лон дан скім ра ё не Нью эм упер шы-
ню ўста ноў ле на сіс тэ ма рас па зна ван ня тва раў. У 2000-х 
га дах яна да зва ля ла ідэн ты фі ка ваць твар ча ла ве ка з 
дак лад нас цю, не мен шай за 80 %.

— Са мы мі па пу ляр ны мі ма дэ ля мі ка мер з'яў ля юц ца 
пры ла ды кі тай скай кам па ніі Hіkvіsіon.

УСЁ ВІ ДУ ШЧАЕ ВО КА
Ча го вы не ве да лі пра ві дэа на зі ран неЧа го вы не ве да лі пра ві дэа на зі ран не

Два апе ра та ры пра цу юць у дыс пет чар скай сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня 
Лон дан ска га ра ё на Іс лінг та на, ку ды па сту па юць сіг на лы са шмат лі кіх 
ву ліч ных ка мер. Дзя ку ю чы раз ві той га рад ской сіс тэ ме ві дэа на зі ран ня 

атры ма ла ся знай сці ві на ва тых у тэ рак тах 2005 го да, ка лі за гі ну лі 52 ча ла ве кі.

Бо стан ская кам па нія Shooter Detectіon Systems рас пра ца ва ла на сцен ны 
пры бор (увер се), які да па мо жа вы явіць у бу дын ку страл ка. 

Сіс тэ ма аб ста ля ва на пра гра май, якая рас па знае гу кі стрэ лаў, 
а інф ра чыр во ныя дэ тэк та ры рэ агу юць на дуль нае по лы мя.

Хо ча це — вер це...Хо ча це — вер це...

Дай джэстДай джэст

Гэ тай вяс ной на-
вед валь ні каў му зея 
Саль ва до ра Да лі 
ў аме ры кан скім 
Сент-Пі тэрс бер гу 
(штат Фла ры да, ЗША) 
бу дзе ча каць уні-
каль ны «гас па дар». 
У рам ках вы стаў кі 

Dalі Lіves, якая ад чы ніць свае дзве ры ў кра са ві ку, 
усіх гас цей му зея бу дзе су стра каць ін тэр ак тыў ная 
штуч на-ін тэ ле кту аль ная ко пія вя лі ка га іс пан ска га 
мас та ка-сюр рэа ліс та.

Му зей аснас цяць вя лі кі мі ліч ба вы мі эк ра на мі, на якіх 

па на ціс ку кноп кі бу дзе «ма тэ ры я лі за вац ца» ліч ба вая ко-

пія жы ва піс ца ў поў ны рост і рас каз ваць пра прад стаў ле-

ныя на вы стаў цы тво ры мас тац тва. Ідэя рэа лі за цыі гэ та га 

пра ек та прый шла на хва лі рас ту чай су свет най ці ка вас ці 

му зе яў да трэн даў су час ных тэх на ло гій, з да па мо гай якіх 

ар га ні за та ры вы ста вак спра бу юць пры цяг ваць но вых на-

вед валь ні каў.

Му зей за пра сіў ка ман ду пра фе сі я на лаў з Goodby 

Sіlversteіn & Partners, якая вы ка рыс та ла ві дэа за пі сы з Да-

лі, каб на ву чыць штуч ны ін тэ лект імі та ваць мі мі ку мас та-

ка, а за тым на кла ла гэ ты эфект на ак цё ра з па доб ным 

це ласкла дам. Вір ту аль ны мас так бу дзе ка мен та ваць як 

улас ныя тво ры, так і па дзеі, якія ад бы лі ся пас ля яго смер ці 

ў 1989 го дзе. Штуч ны ін тэ лект — ліч ба вы клон Да лі — па ві-

нен ад на ча со ва вы кон ваць аду ка цый ную мі сію і пры гэ тым 

быць та кім жа сюр рэа ліс тыч ным, як і яго тво ры.

Вы нік атры маў ся не ад на знач ны, пі ша Engadget. Го лас, 

як і вар та бы ло ча каць, ад роз ні ва ец ца ад ары гі на ла, але 

вон ка вае па да бен ства прос та дзі вос нае — пе рад ва мі 

Саль ва дор Да лі ў са мым роск ві це сіл. Вар та да даць, 

што го лас ліч ба вай вер сіі мас та ка прай гра ва ец ца пры 

да па мо зе асоб най маў лен чай плат фор мы VoCo, якая 

ра ней бы ла прад стаў ле на кам па ні яй Adobe. Не ка то рым 

пры хіль ні кам твор час ці вя лі ка га сюр рэа ліс та мо жа не 

спа да бац ца ідэя му зея, як, на прык лад, ме ла ма нам, якія 

пя рэ чы лі су праць га ла гра фіч ных уваск ра шэн няў ле ген-

дар ных спе ва коў. Са мі су пра цоў ні кі му зея сцвяр джа юць, 

што штуч ны ін тэ лект ад па вя дае асо бе Да лі, які ці ка-

віў ся ме дыя і меў «вост рае па чуц цё ўлас на га веч на га 

зна чэн ня».

Мяс цо выя на ву коў цы зу сім ня даў на ра бі лі за ме ры, 
якія па ка за лі: лон дан цы ба га та засмечваць сваю ра ку 
нар ка тыч ны мі рэ чы ва мі.

Про бы ва ды ка ля сцё каў бу дын ка пар ла мен та па цвер-

дзі лі, што кан цэнт ра цыя нар ко ты каў у ра цэ ўвесь час 

рас це. І коль касць ка фе і ну, ка ка і ну і бен за ілэк га на ну 

(пра дук ту ме та ба ліз му ка ка і ну) у ва дзе, якая па сту пае 

на ачы шчаль ныя стан цыі Лон да на, пе ра вы шае мік ра-

грам на літр.

Усе гэ тыя рэ чы вы вы вод зяц ца з ар га ніз маў жы ха роў 

Лон да на, якія ўжы ва лі ка ка ін, з ма чой і праз ка на лі за цыю 

па сту па юць у во ды Тэм зы. Вы ні кі да сле да ван ня, апуб-

лі ка ва на га ў ча со пі се Scіence of The Total Envіronment, 

ака за лі ся не за над та су ця шаль ны мі. Ка лі ў ін шых га ра дах 

Бры та ніі кан цэнт ра цыя нар ко ты каў у ва дзе па да ла ха-

ця б па пра цоў ных днях, то ў Лон да не яна толь кі рас це — 

і ў свя ты, і ў буд ні! Вось у та кім «раз вя се ле ным как тэй лі» 

да во дзіц ца пла ваць на сель ні кам рач ных вод. На ву коў цы 

ад зна ча юць, што ўсе гэ тыя рэ чы вы вы клі ка юць у вуг роў, 

якія жы вуць у Тэм зе, не ўлас ці вую ім ак тыў насць. Ка ка ін 

мо жа на за па швац ца ў іх ткан ках, а так са ма па ру шаць 

пра цэс на за па шван ня тлу шчу, не аб ход на га вуг рам для 

раз мна жэн ня.

Ра ней пра ве дзе ныя да сле да ван ні па ка за лі, што ме на ві-

та сён ня Лон дан лі дзі руе ў Еў ро пе па ўзроў ні спа жы ван ня 

ка ка і ну, пры чым па хут ка сці да стаў кі гэ ты «пра дукт» апя-

рэдж вае на ват пі цу.

На вед валь ні каў На вед валь ні каў 
му зея Да лі му зея Да лі 

су стрэ не вір ту аль ны су стрэ не вір ту аль ны 
клон мас та каклон мас та ка

Анг лі ча не за смеч ва юць Тэм зу Анг лі ча не за смеч ва юць Тэм зу 
нар ко ты ка мінар ко ты ка мі

Падрыхтаваў 

Іван КУПАРВАС.

На вед ван не пі ра мід — На вед ван не пі ра мід — 
пус тая тра та ча су?пус тая тра та ча су?


