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CAMERA AN NINH CHO KHU PHỐ 

  Quan sát tất cả các tuyến đường trong khu phố. 

  Quan sát nơi có các điểm nóng về tệ nạn xã hội ( cướp giật, trộm cắp, ma 

túy…) 



Dễ dàng quản lý vị trí camera các tuyến đường bằng chức năng bản đồ Map, 

dễ dàng tìm kiếm, xem trực tiếp các tuyến đường đối tượng di chuyển. 

AN NINH CHO KHU PHỐ 



Server Lưu Trữ có thể kết nối với thiết bị camera đầu ghi hình 

ONVIF của nhiều hãng khác nhằm giảm chi phí đầu tư lại ban đầu. 

(Tận dụng lại thiết bị đã được đầu tư từ trước) 

Và nhiều thương hiệu camera khác… 

Server lưu trữ dữ liệu 

AN NINH CHO KHU PHỐ 



Server Quản Lý với nhiều ứng dụng Preview, Playback, Map, Alarm Manager…. 

Server quản lý 

+ 200 người dùng truy cập cùng 

lúc. 

+ Kết nối 500 thiết bị, 2000 kênh 

AN NINH CHO KHU PHỐ 



Giải pháp Camera Giao thông 

VI. KHÁM PHÁ CÔNG NGHỆ 



Bộ lưu trữ tại chỗ 

SWITCH 

Bộ phát wifi 

ngoài trời 

GIẢI PHÁP CAMERA GIAO THÔNG 

Camera xử lý ảnh chụp được, 

đếm số lượng phương tiện, 

nhận diện biển số, thông tin ghi 

được sẽ được đưa về thiết bị 

đầu cuối, dễ dàng phát triển. 
Mô hình hoạt động của hệ thống camera giao thông 



* Ứng dụng 

Gửi cảnh báo, báo động khi có xe trong danh sách đen đi qua 



* Ứng dụng đèn flash chụp ảnh  

vào ban đêm 

Đèn flash hỗ trợ camera điều tiết ánh sáng chụp hình ảnh,  

phương tiện giao thông và tổng thể 



* Ứng dụng 

Phân biệt được biển số xanh (xe cơ quan) và biển số đỏ (xe quân đội) 



Dễ dàng tìm kiếm phương tiện theo thời gian thực, kể cả ngày và đêm (chưa hỗ trợ đèn flash). 

* Ứng dụng 

Nhập bản số xe cần tìm 

Phân tích biển số và kết quả 



* Ứng dụng 

Thông báo Overspeed và tốc độ xe vi phạm 

Thông báo tốc độ vi phạm 

Biển số xe 



Xe vi phạm lấn tuyến “Over Whiteline” 

* Ứng dụng 



Camera nhận dạng màu sắc của tín hiệu giao thông theo từng khung hình và phù hợp với làn đường liên 

quan, theo dõi xe đi qua, chụp nhanh xe vi phạm, nhận biết biển số, ghi lại video, lưu trữ video, tải kết quả 

lên trung tâm quản lý.  

* Ứng dụng 



 




