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Liên quan đến tội phạm Vi phạm giao thông

Tắc nghẽn giao thông Ô nhiễm ánh sáng

Các yêu cầu ngày càng tăng



Nhận diện phương tiện
Theo dõi xe tội phạm

Đáp ứng những yêu cầu cần thiết của bộ giao thông vận tải

Tính lưu lượng giao 
thông
Kiểm tra tình trạng 
đường xá

Loại bỏ vấn đề ô 
nhiễm ánh sáng

Xử phạt những hành vi 
vi phạm giao thông
thông thường

Giải pháp tiêu chuẩn
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Kích hoạt bởi vòng lặp ảo

Quá trình làm việc

Biển số xe
: MBN430X



Cấu tạo hệ thống ANPR

• Thiết lập làn xe

• Giải pháp hồng ngoại(IR), loại bỏ ô nhiễm 

ánh sáng

• Hệ thống tiếp nhận gồm có các hệ thống 

ANPR độ nét cao, bộ nhớ ngoài, dò phương 

tiện, đèn led nháy hồng ngoại.

• Mạng được tạo bởi các switch và thiết bị 

quang học, chuyển dữ liệu đảm bảo giữa thiết 

bị ngoại vi và nền tảng trung tâm.

• Nền tảng trung tâm được bảo đảm cho quản 

lý thiết bị từ xa, xử lý dữ liệu và xử lý vi phạm. 

Trung tâm lưu trữ có thể lưu trữ hình ảnh và 

video không bao gồm truyền tải của máy chủ 

khác.



Tính năng nhận dạng phương tiện
Giấy phép biển số xe, màu biển số, nhãn hiệu 

phương tiện,...

Phát hiện vi phạm giao thông
Sai làn, đi ngược chiều

Features

Chế độ phát hiện: nhận dạng video



Tính năng nhận dạng phương tiện
Tương đồng như trong chế độ nhận dạng video

Phát hiện vi phạm giao thông
Khi triển khai lặp 3 lần trên 1 làn, hệ thống giới hạn 

tốc độ phương tiện, tối đa 180km/h

Phát hiện tín hiệu lặp
Phát hiện lặp lần 1 có khả năng để quản lý 6 nút

Chế độ phát hiện: lặp và nhận dạng video

Một lần phát hiện lặp bị sai, chế độ dò video sẽ tiếp nhận, đó sẽ tạo nên hệ thống đáng tin cậy hơn dò 

video độc lập.



Features

Chế độ phát hiện: Radar và nhận dạng Video

Một lần dò lỗi, video nhận dạng sẽ tiếp nhận

Tính năng nhận dạng phương tiện
Tương đồng như trong chế độ nhận dạng 

video

Phát hiện vi phạm giao thông
1 radar phủ 1 làn, có thể giới hạn tốc độ phương 

tiện, tối đa 180km/h 



Thiết bị ngoại vi| 3 mã ITC, đáp ứng các bối cảnh khác nhau

Mục ITC206-RF1A-IR ITC302-RF1A-IR ITC602-RF1A-IR

Cảm biến CCD, 2MP, 1600(H)×1200(V) CCD, 3MP, 2048(H)×1536(V) CCD, 6MP, 3392(H) ×2008(V)

Số làn bao 
quát 1 2 3

Chất lượng

video
1600×1200, 1~50fps 2048×1536, 1~25fps 3392×2008, 1~25fps

Chất lượng 
hình ảnh

1600×1200 2048×1536 3392×2008

ICR-Cut Hỗ trợ, 730nm, 850nm Hỗ trợ, 730nm, 850nm Hỗ trợ, 730nm, 850nm



Switch Trạm cuối máy chủ

Bộ  nhớ

Điểm cuối của bộ 
lưu trữ ngoại vi

Dahua Giới hạn bộ nhớ ngoài bao gồm các chức năng của switch mạng, lưu trữ 
và trạm máy chủ.

Thiết bị ngoại vi | Giới hạn bộ nhớ ngoài

• Tổng hợp bộ nhớ
• Truyền tải dữ liệu
• Mạng truyền tải
• Video giám sát 
• Hình ảnh của quá trình
• Khôi phục dữ liệu sau 

khi sửa lại 



Ứng dụng

• Khoảng cách giữa các camera ANPR rất xa

• Không yêu cầu về sự tin cậy của truyền tải 

dữ lieeuk của thiết bị ngoại vi

• Cơ sở hạ tầng cáp quang chất lượng cao

Mạng | Cấu trúc kết nối hình sao



Mạng | Cấu trúc vòng

Features

Ứng dụng

• Các camera ANPR được bố trí dày đặc

• Yêu cầu cao về độ tin cậy của việc truyền tải 

dữ liệu thiết bị ngoại vi

• Thiếu hạ tầng mạng cáp quang



Trung tâm điều khiển| Trung tâm lưu trữ chuyên dụng

Features

• Các video và hình ảnh vi phạm có thể được lưu trữ trực tiếp vào bộ nhớ chuyên dụng từ 

điểm lưu trữ thiết bị ngoại vi, không cùng với truyền tải của máy chủ khác.

• Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 và dự phòng, bảo vệ dữ liệu an toàn.

• Độ rộng băng thông phong phú cho đầu vào, nhiều hơn 1000Mb/s. 

EVS Series

Hỗ trợ lưu trữ trực tiếp 
các kênh cho hình ảnh và 

video

Thừa băng thông cho 
dòng vào IP

Cấu trúc điều khiển và 
RAID bảo vệ

Mở rộng cao



Function

Nền tảng dòng sản phẩm DSS

Trung tâm điều khiển | Quản lý và điều khiển

• GIS-Cơ sở trung tâm điều khiển

• Giám sát và xác định vi phạm thời gian thực

• Khả năng lưu trữ và tìm kiếm của ANPR

• Danh sách đen và danh sách chấp nhận

• Hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông
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• Không bị hiệu ứng bóng ma và biến dạng

• Chụp ảnh phương tiện chuyển động tốc độ cao

• Xảy ra hiệu ứng bóng ma và biến 

dạng

• Nhiều nhiễu

Cảm biến CCD Cảm biến CMOS

Được làm bằng cảm biến CCD, thích nghi với môi trường đường xá



Cấu trúc tất cả trong một(All-in-One)

Thiết kế DSP hai nhân
• Đáp ứng được yêu cầu mã hóa tỉ lệ khung hình cao của 

video độ nét cao.

• Chất lượng hình ảnh tốt hơn, có khả năng phát hiện 

phương tiện chạy nhanh 

• Hỗ trợ xuất 2 luồng video HD (H.264) và hình ảnh 

(JPEG) .

• Điện năng tiêu thụ 15W .

Chức năng khác
• Tích hợp với công nghệ OCR, tỉ lệ LPR nâng cao trên 

90%

• Hỗ trợ phát hiện cắt làn, lái ngược chiều, chuyển sai 

làn , đỗ xe trái phép,...



Mục Thế hệ trước Thế hệ hiện nay

Vỏ bảo vệ(Housing)

Phân loại hướng sử dụng Nước ngoài Trong nước

Nhiệt độ hoạt động -30℃～70℃ -40℃～80℃

Cổng mạng Đơn cổng mạng 1000Mbps 
2 *1000 Mbps cổng mạng, 1SFP 

cổng quang (tùy chọn) 

Bề mặt ánh sáng nháy 5
7 (đèn nháy LED và dùng lại đèn 

flash xenon)

RS485 1 2

USB - 2

Độ giãn nở Thông thường Nhiều

Tính năng hỗ trợ
Thông thường Nhiều

Nâng cấp nền tảng phần cứng



Giải pháp hiệu chỉnh ánh sáng

• Lựa chọn đèn hiệu chỉnh trong môi trường chiếu sáng yếu, bảo đảm việc 

chụp ảnh rõ nét 24/7

• Giải pháp quy định 2 đèn hiệu chỉnh, bao gồm đèn nháy đơn, đèn nháy + 

đèn flash nếu cần

• Quy định bước sóng 730nm/850nm của đèn nháy để thích ứng với các bối 

cảnh khác nhau.

• Đèn hồng ngoại góp phần làm giảm ô nhiễm ánh sáng

Đèn nháy LED
Để cho cả ảnh và video

Đèn flash Xenon
Chỉ dành cho ảnh



Mục Phát hiện video Phát hiện lặp Phát hiện

Đường hỏng Không cần Có Không cần

Phương pháp thiết lập
Cài đằng trước/ bên 
cạnh

Cài đằng trước/ bên 
cạnh

Cài đằng trước/ bên cạnh

Tỉ lệ phát hiện Cao Cao hơn Cao

Thi công Dễ hơn Khó Dễ

Giá thi công Thấp hơn Thấp Cao

Đo tốc độ - Hỗ trợ Hỗ trợ

Phát hiện chuyển động 
ngược

Hỗ trợ Hỗ trợ -

Phát hiện nhiều chế độ
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• TI DaVinci Hiệu suất cao DSP

• Chọn cảm biến hình ảnh CCD 

1/1.8” hiệu suất cao

• Độ phân giải hình ảnh HD, 

1600 (H) ×1200 (V)

• Chọn định dạng chuẩn HD  

H.264 và tỉ lệ khung hình 

50fps HD

• Chọn  quá trình xử lý tín hiệu 

ảnh hiệu suất cao (ISP)

• Giao diện trạng thái các tín 

hiệu, dữ liệu và truyền tải

DHI-ITC206-RF1A-IR

ANPR Camera

DHI-ITC302-RF1A-IR  DHI-ITC602-RF1A-IR  Phát hành

• TI DaVinci Hiệu suất cao DSP
• Chọn cảm biến hình ảnh 

CCD 1/1.8” hiệu suất cao
• Độ phân giải hình ảnh 

HD,2048 (H) ×1536 (V)

• Chọn định dạng chuẩn HD  
H.264 và tỉ lệ khung hình 
25fps HD

• Chọn  quá trình xử lý tín hiệu 
ảnh hiệu suất cao (ISP)

• Giao diện trạng thái các tín 
hiệu, dữ liệu và truyền tải

• TI DaVinci Hiệu suất cao DSP
• Chọn cảm biến hình ảnh CCD 

1/1.8” hiệu suất cao
• Độ phân giải hình ảnh HD, 

3392 (H) ×2008 (V)

• Chọn định dạng chuẩn HD  
H.264 và tỉ lệ khung hình 
25fps HD

• Chọn  quá trình xử lý tín hiệu 
ảnh hiệu suất cao (ISP)

• Giao diện trạng thái các tín 
hiệu, dữ liệu và truyền tải



• Áp dụng nhận độ sáng cao IR LED

• Ánh sáng nháy trong điều kiện thông 
thường, phát đèn flash khi phương tiện qua

• Phù hợp với chụp đồng thời không phản 
chiếu và phản chiếu biển số xe

• Đèn flash Xenon hiệu suất cao

• Đèn không màu, không ảnh hưởng tới mọi 
người

• Hỗ trợ hiệu chỉnh ánh sáng cho 3 làn 

• Hỗ trợ 2 flash trong 1s

• Thời gian flash tiếp theo 500us

ITALE-080BA-IR7-P
ITALE-080BA-IR8-P

DHI-ITALF-300AC-IR

Đèn hiệu chỉnh



• Tần số dao động 24.15GHz 

• Dải tần hẹp. Không có độ nhiễu 
giao thoa giữa các radar của các 
làn khác nhau. 

• Phù hợp cho thiết lập cực L hoặc 
giàn khung.

• Chủ yếu được sử dụng cho chụp 
hình ANPR

DHI-ITARD-024SA ITACD-006B

• Hỗ trợ kết nối 6 vòng

• Chế độ xuất ra：I/O và đầu 
ra RS485

• Hỗ trợ tỉ lệ chụp hình 99.9%

Phát hiện Radar và lặp 



• Thiết kế tích hợp cho Linux và xử lý

• 12 kênh vào camera HD IP, 4 kênh vào camera analog

• Hỗ trợ kết hợp image.

• 4 cổng SATA cho 3.5 và 2.5 inch HDD.

• Tản nhiệt không gồm quạt điện, môi trường làm việc -

30℃~+70℃.

• Hỗ trợ việc đồng bộ hóa video và chụp nhanh.

• Hỗ trợ màn LCD, cổng VGA và HDMI

Features
Features

ITSE0804-GN5B-D

Lưu trữ ngoại vi ngoài trời



DSS4004-T

Features

• Đầu ghi Video tích hợp Linux, 30 * 24h hoạt đông ổn định

• Hỗ trợ tối đa 500kênh, 200-device input

• Hỗ trợ đầu vào duy nhất 300Mbps, chuyển tiếp 300Mbps,      và 

lưu trữ 100Mbps.

• 2 vùng ổ cứng

• Hỗ trợ phân tách và ghép tầng ứng dụng

• Hỗ trợ giao thức chuẩn ONVIF

• Cung cấp nền tảng SDK

Nền tản điều khiển



EVS7024S-R

• Vi xử lý đa nhân 64-bit hiệu suất cao, đảm bảo xử lý nhiều dữ liệu 
lớn một cách ổn định

• 24 HDD trên mỗi thiết bị, khả năng lưu trữ trên mỗi hệ thống lên
tới 240 HDD và 960TB

• Cổng mạng lên tới 10-1000Mbps, cổng mạng 4 *10000Mbps

• Hỗ trợ 3.5 inch, 2.5inch SAS/SATA (1T, 2T, 3T, 4T), hỗ trợ nhiều 
loại HDD khác nhau

• Hỗ trợ bộ nhớ video 1024Mbps và xem lại mạng 128Mbps ở chế 
độ lưu trữ video stream trực tiếp

• Hỗ trợ truy cập thiết bị ngoại vi 4096Mbps và 4096Mbps truyền tải 
mạng ở chế độ truyền tải video stream

• Hỗ trợ RAID0,1,5,6,10,50,60,JBOD,hot standby, đảm bảo dữ diệu 
an toàn

• Tất cả tiêu chuẩn của thiết bị , hoàn toàn tương thích với các nền 
tảng phần mềm khác nhau

Trung tâm lưu trữ
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• Địa điểm: FLN, Brazil
• Hệ thống ITS: hệ thống ALPR, giải pháp IR, camera 3 MP, đèn LED IR, kích hoạt lặp và video
• Nơi thiết lập: trạm thu phí, đường thành phố, chỗ đậu xe...
• Ứng dụng: thành phố an toàn, điều tra tội phạm.
• Nổi bật: Ở đây có bảng giấy phép phản quang hoặc không ở Brazil. Dahua nâng cao công nghệ ISP 

giải quyết được vấn đề này. 

Dự án Brazil FLN

Trạm thu phí
Đường chínhHầm



Dự án Brazil FLN

Kết quả ban ngày Kết quả ban đêm



Dự án Tristar ở Ba lan

Cơ sở 
Tristar là dự án quản lý giao thông được sử dụng ở 3 
thành phố: Gdansk, Gdynia và Sopot.

Quy mô dự án
2 trung tâm quản lý tổng hợp
• 350 bộ hệ thống tuân thủ luật giao thông
• 230 bộ hệ thống tuân thủ tốc độ
• 610 camera giám sát

Vai trò Dahua
Tât cả hệ thống trên được cung cấp bởi Dahua.
Camera giao thông Dahua, đèn IR, phát hiện tín hiệu, 
phát hiện phương tiện, màn hình lớn trung tâm đeều 
khiển.

Trung tâm quản lý

Đường phố



Dự án Poland Tristar

Kết quả ban ngày Kết quả ban đêm



Some projects


