


GIẢI PHÁP 

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT  

HIKVISION  

& 



01. 
Các khái niệm &  

sản phẩm cơ bản 



 

Công nghệ 

nhận diện 

khuôn mặt 

Hikvision 



Hikvision DeepinMind Back-end 

iDS-2PT9122IX-DE/S iDS-2CD8426G0/F-I 

Hikvision DeepinView Front-end 

DS-2CD7A26G0-IZ(H)S 

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S  

DS-2CD7A85G0-IZ(H)S 

DS-2CD7026G0-(AP) 

DS-2CD7046G0-(AP) 

DS-2CD7085G0-(AP) 

DS-2CD7126G0-IZS 

DS-2CD7146G0-IZS 

DS-2CD7185G0-IZS 

DS-2CD7526G0-IZ(H)S 

DS-2CD7546G0-IZ(H)S 

DS-2CD7585G0-IZ(H)S 

Bán cầu  
ngoài trời 

Bán cầu  
trong nhà 

Hộp  
trong nhà 

Thân trụ  
ngoài trời 

PanoVu PTZ 
Nhận diện khuôn mặt 

 len kép 

iDS-6704NXI-I/4F iDS-9632NXI-I8/4F iDS-96064NXI-I16 

iDS-96128NXI-I16 

DS-IE6316-EL/FA 

DS-IE6332-EL/FA 
DS-IE6332-E/FA 

DS-IE6364-E/FA 

DS-IC0116-F 

NVS NVR NVR Pro Edge Máy chủ Máy chủ độc lập Máy chủ xử lý  
đám mây 

/00 Oversea Products/01 IP/13 Installation & How to & FAQ & Solution/06 Data center/ 



Phát hiện khuôn mặt 

 Mô hình hoá 

Đối chiếu khuôn mặt Sự đồng dạng 

ÁP DỤNG 

Quy trình nhận diện khuôn mặt 



Cameras chụp ảnh chất lượng cao 



Camera chụp khuôn mặt DeepinView 

DS-2CD7A26G0-IZ(H)S 

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S  

DS-2CD7A85G0-IZ(H)S 

DS-2CD7026G0-(AP) 

DS-2CD7046G0-(AP) 

DS-2CD7085G0-(AP) 

DS-2CD7126G0-IZS 

DS-2CD7146G0-IZS 

DS-2CD7185G0-IZS 

DS-2CD7526G0-IZ(H)S 

DS-2CD7546G0-IZ(H)S 

DS-2CD7585G0-IZ(H)S 

Bán cầu ngoài trời Bán cầu trong nhà Hộp trong nhà Thân trụ ngoài trời 

H.265+ DarkFighter Intelligent 140dB WDR IK 10 



Cơ chế chụp khuôn mặt 

Được trang bị thuật toán học deep learning, camera có thể phát hiện chính xác và hiệu quả các đối tượng đi 
chuyển trong khung hình, khi có một khuôn mặt của con người xuất hiện trong khung hình, nó sẽ tiếp tục theo dõi 
đối tượng và phân loại các khuôn mặt trên mỗi khung đỏ được đánh dấu, tỉ lệ chính xác phụ thuộc vào định nghĩa 
hình ảnh khuôn mặt và góc lệch, cuối cùng nó sẽ cho ra hình ảnh khuôn mặt tối ưu.  

Phát hiện  
khuôn mặt 

Theo dõi  
khuôn mặt 

Phân loại  
khuôn mặt 

Hình ảnh khuôn mặt tối ưu 

Phim nguyên bản 

Độ sắc nét Độ sáng Độ lệch (góc) 



Hiệu suất chụp khuôn mặt 

Số khuôn mặt tối đa được hỗ trợ xuất hiện trong cùng một màn hình là  30   ! 



Phát hiện khuôn mặt 

Mô hình hoá 

Đối chiếu khuôn mặt Sự đồng dạng 

Quy trình nhận diện khuôn mặt 

ÁP DỤNG 



Thiết bị Nhận diện khuôn mặt hiệu suất cao 

Thuật toán dựa trên Deep learning 

Thư viện khuôn mặt khồng lồ 

Khả năng phân tích hiệu quả cao 



Mô hình hoá khuôn mặt 

Mô hình hoá khuôn mặt: xây dựng khuôn mẫu của khuôn 

mặt (n- Không gian vec-tơ riêng) bằng cách trích xuất các 

đặc điểm chính của khuôn mặt người. 

Dựa trên thuật toán 

Deep learning + GPU  

Deep 

Learning 

GPU 



Phát hiện khuôn mặt 

Mô hình hoá 

Đối chiếu khuôn mặt Sự đồng dạng 

Quy trình nhận diện khuôn mặt 

ÁP DỤNG 



Đôi chiếu khuôn mặt 

Báo động đối chiếu khuôn mặt 

Chụp ảnh Thư viện khuôn mặt 

Kết quả: BÁO ĐỘNG! 

1:N 

Tính tương đồng: 92% 

Đối chiếu hình ảnh khuôn mặt: 

quá trình các khuôn mẫu của 

khuôn mặt sẽ được đối chiếu 

sau khi mô hình hoá và phân tích 

hình ảnh khuôn măt, kết quả cho 

ra sẽ là tỉ lệ tương đồng. 



Demo đối chiếu khuôn mặt 

Máy chủ 
DeepinView  

Đầu ghi hình 
DeepinMind 

Camera 
DeepinView 



Camera Nhận 
diện khuôn 
mặt len kép  

NVS 
 

NVR 
Đầu ghi hình 

NVR Pro 
Đầu ghi hình chuyên nghiệp 

Máy chủ nhận diện khuôn mặt 
 

Mẫu 
iDS-

2CD8426G0/F-I 
iDS-6704NXI-

I8/4F 
iDS-9632NXI-

I8/4F 
iDS-96064NXI-

I16 
iDS-96128NXI-

I16 

DS-IE6316-
EL/FA 

 

DS-IE6332-
EL/FA 

 

DS-IE6332-
E/FA 

DS-E6364-E/FA 

Thư viện  
khuôn mặt 

90,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 

3 16 32 16 16 

Số lượng kênh 
nhận diện khuôn 

mặt theo thời  
gian thực 

1 4 4 16 32 16 32 32 64 

Công suất mô 
hình hoá 

(Hình ảnh/ giây) 
3 pic/s 6 pic/s 6 pic/s 20 pic/s 40 pic/s 20 pic/s 40 pic/s 80 pic/s 80 pic/s 

Khả năng nhận diện khuôn mặt 

 



02. 
Các chức năng & ứng dụng 



Nhận diện khuôn mặt 

 Mô hình hoá 

Đối chiếu khuôn mặt Sự đồng dạng 

ÁP DỤNG 

Quy trình nhận diện khuôn mặt 



1 : 1 So sánh  

So sánh khuôn mặt và báo động  

theo thời gian thực  

Truy tìm khuôn mặt 

Thống kê theo khuôn mặt 

Nhận diện VIP 

Báo động  

danh sách đen 

Nhận diện người lạ 

Tìm kiếm qua hình ảnh khuôn mặt 

Xác nhận danh tính 

Tần suất xuất hiện cao 

Theo dõi khuôn mặt 

Thống kê chấm công 

Một số ứng dụng phổ biến 

Tìm kiếm sự kiện so sánh khuôn mặt 

Tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt  



So sánh khuôn mặt và báo động 

Theo thời gian thực 



Ứng dụng nhận diện VIP 

 

Nhận diện khách hàng VIP và cung cấp dịch 

vụ cụ thể khiến họ tận hưởng trải nghiệm độc 

quyền và ân cần ngay khi họ đến 

   Casino    Ngân hàng 

Trung tâm thương 
mại cao cấp 

Cửa hàng 
 đá quý 



   Cửa hang 
bán lẻ 

Khu dân cư 

Nhà hàng Khách sạn 

Nhận diện người trong các danh sách, và thông báo 

tới nhân viên an ninh để xử lý chính xác, hạn chế các 

rủi ro. 

Ứng dụng nhận diện danh sách đen 



Camera nhân dạng khuôn mặt DeepinView  

iDS-2CD8426G0/F iVMS 4200 Điện thoại di động 

DeepinMind  

NVS/Máy chủ 

Camera nhân dạng khuôn mặt DeepinView  

DS-2CD7046G0-AP 

Camera nhận dạng khuôn mặt này dành cho các dự án nhỏ và có 1 kênh. 

Đây là giải pháp cho các dự án đa kênh, NVR/ Đầu ghi hình dành cho dự án từ 2-4 kênh, máy chủ cạnh (với 2 
mẫu để chọn) dành cho từ 5-32 kênh.  

1 

2 

So sánh khuôn mặt và báo động theo giời gian thực 

Điện thoại di động iVMS 4200 



Làm thế nào để người lạ tránh xa khỏi những khu vực mở 

nhưng nhạy cảm? 

Các nhân viên bảo vệ phải luôn dõi theo 

Hay  

Chọn Hệ thống nhận diện người lạ   

Ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn 
 

03 



Ứng dụng nhận diện người lạ  

 

   Nhà máy Khu dân cư 

Toà nhà  
văn phòng 

Trường  
học y 

Nhận diện người KHÔNG trong các danh sách, và 

thông báo tới nhân viên an ninh để xử lý chính xác, 

giảm thiêu các rủi ro.. 

Người lạ! Báo động! 

1:N 



DeepinMind NVS/Đầu ghi hình 

Camera chụp hình khuôn mặt DeepinView 

DS-2CD7046G0-AP 

Đối với các dự án có kích thước trong 4 kênh, DeepinMind NVS hoặc Đầu ghi hình nên được chọn.. 

Đây là giải pháp cho các dự án từ 5-32 kênh. 

1 

2 

DeepinMind 

NVS/Server 

… … 

Hệ thống nhận diện người lạ  

 



1 : 1 So sánh  

So sánh khuôn mặt và báo động  

theo thời gian thực  

Truy tìm khuôn mặt 

Thống kê theo khuôn mặt 

Nhận diện VIP 

Báo động  

danh sách đen 

Nhận diện người lạ 

Tìm kiếm qua hình ảnh khuôn mặt 

Xác nhận danh tính 

Tần suất xuất hiện cao 

Theo dõi khuôn mặt 

Thống kê chấm công 

Một số ứng dụng phổ biến 

Tìm kiếm sự kiện so sánh khuôn mặt 

Tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt  



Hệ thống tần suất xuất hiện cao Hikvision 

Hiển thị số liệu thống kê 

 

  

 

1 

2 

3 
… 

Các điểm nổi bật: 

1. Thống kê người thường 

xuyên xuất hiện 

2. Bộ lọc dữ liệu dự phòng 

3. Hỗ trợ đa kênh 

4. Bộ lọc nhân sự nội bộ 

 

 

DeepinMind NVS/Máy chủ Camera chụp hình khuôn mặt DeepinView 

1 



Thống kê điểm danh, chấm công 

   Nhà máy 

   Hội nghị 

   Trường học 

Thực hiện kiểm tra điểm danh (Chấm công) nhanh 

hiệu quả hơn 

Thời gian thục 
Đăng ký vào 

nhanh chóng 

Giao diên  

thân thiện 



Ghi lại thông số  

đăng ký vào 

DeepinMind NVS/Máy chủ Camera chụp hình khuôn mặt DeepinView 

1 

… … 

Hệ thống điểm danh, chấm công Hikvision 



1 : 1 So sánh  

So sánh khuôn mặt và báo động  

theo thời gian thực  

Truy tìm khuôn mặt 

Thống kê theo khuôn mặt 

Nhận diện VIP 

Báo động  

danh sách đen 

Nhận diện người lạ 

Tìm kiếm qua hình ảnh khuôn mặt 

Xác nhận danh tính 

Tần suất xuất hiện cao 

Theo dõi khuôn mặt 

Thống kê chấm công 

Một số ứng dụng phổ biến 

Tìm kiếm sự kiện so sánh khuôn mặt 

Tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt  



Tìm kiếm qua hình ảnh 

Máy chủ DeepinMind 

Video hiệu ứng 



1 : 1 So sánh  

So sánh khuôn mặt và báo động  

theo thời gian thực  

Truy tìm khuôn mặt 

Thống kê theo khuôn mặt 

Nhận diện VIP 

Báo động  

danh sách đen 

Nhận diện người lạ 

Tìm kiếm qua hình ảnh khuôn mặt 

Xác nhận danh tính 

Tần suất xuất hiện cao 

Theo dõi khuôn mặt 

Thống kê chấm công 

Một số ứng dụng phổ biến 

Tìm kiếm sự kiện so sánh khuôn mặt 

Tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt  



1 : 1 So sánh 

Video hiệu ứng 



Xác nhận danh tính 

Kịch bản: Cảnh sát 

Ứng dụng: Xác nhận danh tính 

Tìm kiếm trong thư viện hình ảnh khuôn mặt, xác 

nhận danh tính thông qua hình ảnh khuôn mặt, tên, 

số CMND, … 

Tên: Trần Văn A  

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 1/1/1975 

TH Số: 0001234 

Số CMND:000000000  

Nhãn: Truy Nã 

 



03. 
Kết luận cho các giải pháp 



Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án nhỏ 

1 Kênh 

switch 

Camera Nhận diện khuôn mặt 
Len kép DeepinView 

 Mẫu Các chức năng 

iDS-2CD8426G0/F-I Chụp hình khuôn mặt, đối 
chiếu khuôn mặt theo thời 
gian thực 

iVMS 4200 Baseline 

  ( Bao gồm Máy chủ lưu 

trữ ) 
 

Quản lý thiết bị. Báo động 
theo thời gian thực 

Máy khách 



2-4 Kênh 

switch 

HDMI/
VGA DeepinMind NVS 

Camera Chụp hình khuôn mặt DeepinView 

Máy khách 
Mẫu thiết bị Các chức năng 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

iDS-6704NXI-I8/4F 16 thư viện khuôn mặt, 
100,000 hình ảnh 
4-kênh, đối chiếu khuôn 
mặt theo thời gian thực 
Lưu trữ hình ảnh vào video 
Tìm kiếm theo hình ảnh 

iVMS 4200 Baseline 

 ( Bao gồm Máy chủ lưu 

trữ ) 

Quản lý thiết bị. Báo động 
theo thời gian thực 

Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án nhỏ 



2-4 Kênh 

switch 

HDMI/
VGA 

Đầu ghi hình  
DeepinMind 

Camera Chụp hình khuôn mặt DeepinView 

Máy khách 

Mẫu thiết bị Các chức năng 

 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

iDS-9632NXI-I8/4F 16 thư viện khuôn mặt, 
100,000 hình ảnh 
4-kênh, đối chiếu khuôn 
mặt theo thời gian thực 
Nhận diện hình ảnh trên 
toàn kênh 
Lưu trữ hình ảnh và Truy tìm 
video qua hình ảnh 

iVMS 4200 Baseline 

( Bao gồm Máy chủ lưu 

trữ ) 

Quản lý thiết bị. Báo động 
theo thời gian thực 

Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án nhỏ 



16-32 Kênh 

switch 

HDMI
/VGA 

Đầu ghi hình  
DeepinMind  
Chuyên nghiệp 

Camera Chụp hình khuôn mặt DeepinView 

Máy khách 

Mẫu thiết bị Các chức năng 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

iDS-96064NXI-I16 
iDS-96128NXI-I16 

16 thư viện khuôn mặt 
300,000 hình ảnh 
32-kênh, đối chiếu khuôn 
mặt theo thời gian thực 
Nhận diện hình ảnh trên 
toàn kênh 
Lưu trữ hình ảnh  
Truy tìm qua hình ảnh 

iVMS 4200 Baseline 

  ( including Storage 

Server ) 

Quản lý thiết bị. Báo động 
theo thời gian thực 

Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án vừa 



Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án vừa 

5-32 Kênh 

switch 

Máy chủ cạnh  
DeepinMind 

Camera Chụp hình khuôn mặt DeepinView 

Máy khách 

Mẫu thiết bị Các chức năng 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

DS-IE6316-EL/FA 
DS-IE6332-EL/FA 

16 thư viên khuôn mặt 
Lên tới 1 triệu hình 
16/32-kênh đối chiếu hình 
ảnh khuôn mặt theo thời 
gian thực 
Lưu trữ hình ảnh  
Truy tìm qua hình ảnh 



Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án vừa 

32-64 Kênh 

switch 

Máy khách 

Máy chủ  
DeepinMind 

Camera Chụp hình khuôn mặt DeepinView 

Mẫu thiết bị Các chức năng 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

DS-IE6332-E/FA 
DS-IE6364-E/FA 

16 thư viện khuôn mặt 
Lên tới 1 triệu hình  
8/16/32-ch đối chiếu khuôn 
mặt theo thời gian thực 
Lưu trữ hình ảnh  
Truy tìm qua hình ảnh 



Giải pháp nhận diện khuôn mặt với HikCentral 

HikCentral 

… … 

Camera chụp hình khuôn mặt DeepinView 

switch 

Camera Nhận diện khuôn mặt 
Len kép DeepinView 

switch 

switch 

PC Khách 
Điện thoại Khách 

Đầu ghi hình DeepinMind  

Mẫu thiết bị Các chức năng 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

Đầu ghi hình DeeinMind Đối chiếu khuôn mặt theo 
thời gian thực 
Nhận diện hình ảnh trên 
toàn kênh 
Lưu trữ hình ảnh và video 
Truy tìm qua hình ảnh 

HikCentral Quản lý thiết bị 
Quản lý thư viện khuôn mặt 
Trung tâm báo động 
.... 

Giải pháp cho các dự án bảo mật chung 



Giải pháp nhận diện khuôn mặt cho dự án  

Thành phố thông minh 

InfoSight 

… … 

PC Khách Điện thoại khách 

Máy chủ phân tích đám mây Máy chủ lưu trữ đám mây Máy chủ Big Data 

Camera chụp hình khuôn mặt DeepinView 

Device Model Functions 

Camera DeepinView Chụp hình khuôn mặt 

Máy chủ phân tích 
đám mây 
IC-0116-F 

Mô hình hoá hình ảnh 
khuôn mặt  
Đối chiếu khuôn mặt 
theo thời gian thực 

Lưu trữ đám mây Lưu trữ hình ảnh và 
video 

Máy chủ Big data Lưu trữ theo cấu trúc 
Khai thác dữ liệu 
 

Ứng dụng khác cho so sánh khuôn mặt 



Xin cảm ơn 


