
МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ОБРОБКИ ДАНИХ 

   



          Центр обробки даних (ЦОД) «Регіональний 
центр електронного урядування «Електронна 

столиця» 

Загальна кількість апаратних стійок 24 

Загальна кількість корисних юнітів 1008 

Загальна потужність системи 
охолодження 

180 
кВт 

Загальна потужність системи 
безперервного живлення 

320 
кВт 

Загальна ємність хмарної платформи 8 Птб 

ЦОД має такі сукупні потужності: 



В рамках роботи центру обробки даних забезпечується максимальна 
ефективність, надійність, масштабування та відмовостійкість систем,  

безперебійна взаємодія програмних і апаратних рішень, адекватне управління 
всіма системами ЦОД 



ІТ-інфраструктура ЦОД 
складається з великої 
кількості компонентів  

- мережевих та комунікаційних сервісів, 

- потужне серверне обладнання та системи     
зберігання даних, 

- надійна система резервного зберігання    
даних, 

- продуктивна система віртуалізації,  

автоматизованих робочих місць (АРМ)  

- системи інформаційної безпеки,  

мережевої та інженерної інфраструктури.  



Зовнішнії канал 
зв’язку 

FortiDDOS-1200B 

Захист ДЦ від DDOS-атак 

 2xHPE FF 5700 

Стек з 2-х FortiGate 3000D –
безпека Датацентру 
 (FortiCare plus Application Control, IPS, AV, 
Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam 
Services) 

FG-3000D FG-3000D 

Захист серверів та мережі 

FortiADC FAD-100F FortiADC FAD-100F 
Ядро мережі: 

           Стек з 2-х  коммутаторів HPE 12904E 

FG-1000D FG-1000D 

Стек з 2-х FortiGate 1000D – захист 
опорної мережі КМДА та Wi-Fi 

мереж КМДА 

3 Блейд-шассі НР C7000 

SAN Switch HP StoreWorks 8x8 

Стек з 2-х коммутаторів НР 5900AF 

Система збереження 
даных HP 3PAR 7440c 

Система збереження 
даных HP 3PAR 7200c 

FortiAnalyzer-400 

Центр сбору інформації 

Технічне оснащення ЦОД 



Коммутатори 4 х JUNIPER EX3400 

Хмарна Cloud-платформа HIKVISION 

Зовнішній захищений 
канал зв’язку IPCam 

HPE HSR6804 Router Chassis 

Технічне оснащення комплексної 
системи відеоспостереження 



Міський центр обробки даних 

Відеокамери на вулицях 

5149 відеокамер в м. Києві 

Моніторинговий зал 
КМДА 

Моніторинговий зал ГУ НП 

Моніторинговий зал ГУ СБУ 

Моніторинговий зал в 
Управління патрульної поліції 

 

Зберігання 



Камери відеоспостереження, що входять в Комплексну систему 
відеоспостереження міста Києва 

Тип камер Кількість камер відеоспостереження 

Оглядові 597 

Номерні 233 

З детекцією облич 4971 

Роботизовані 117 

Панорамні 8 

з аналітикою трафіка дорожнього руху 43 

Камери фіксації швидкості 2 

Всього 
 

5968 



Розташування камер 
відеоспостереження 



Пошук транспортного засобу за 
номером 



Пошук транспортного засобу за 
номером 



Побудова маршруту руху транспортного 
засобу 



Визначення перевищення швидкості 



Проїзд на червоне світло 



Перетин умовних ліній 



Відображення 
детектору руху 

на екрані 
оператора з 
включеною 

функцією 
ActiveSearch 

Інтелектуальний пошук подій 



До чого 
призводить 

невиконання 
правил руху 
по полосам 

громадського 
транспорту 

Контроль за смугами 
громадського транспорту 






Рух 
транспорту 

без 
порушень 

Контроль перетину ліній 



Виявлення 
порушників 

Контроль перетину ліній 



Виявлення 
входу в 

заборонену 
зону 

Контроль перетину ліній 






Пошук по 
вибраній 

особі 

Детекція облич 



Запис облич 
всіх осіб в полі 

зору камери 

Детекція облич 



Визначення 
збору людей 

більше 5-ти, 10-
ти тощо 

Пошук скупчення людей 



Статистика дорожнього руху по контрольних точках 
на Бульварі Шевченка 

Гістограма 

Графік 



Інтерактивна карта роботи комунальної техніки с 
GPS трекінгом  



Інтерактивна карта побудови маршруту за заданим 
номером 
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