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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 Giới thiệu giải pháp giám sát giao thông thông minh 

 Tính năng và ưu điểm của hệ thống

 Các thành phần chính của giải pháp

 Vận hành hệ thống

 Tính ứng dụng của hệ thống trong thực tế



GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP GIÁM SÁT GIAO 
THÔNG THÔNG MINH
(TMS-Traffic Management Solution)



Mục tiêu của giải pháp
Mục tiêu của giải pháp là phát hiện vi phạm giao

thông và hỗ trợ các quy trình thực thi pháp luật hiệu

quả hơn.

Giải pháp của chúng tôi đảm bảo một hệ thống

toàn thành phố có khả năng phát hiện các loại vi

phạm giao thông khác nhau tại các thời điểm khác

nhau của thành phố. Hệ thống thiết bị đầu cuối bao

gồm toàn bộ quy trình làm việc và tự động thực hiện

các nhiệm vụ của mình từ phát hiện vi phạm thông

qua thu thập dữ liệu xe để tổng hợp báo cáo vi phạm

chi tiết có thể được gửi đến cơ quan chức năng để

xử lý.



Thách thức của khu vực đô thị

Các đô thị không ngừng tăng trưởng về quy mô và dân số,

lưu lượng giao thông lớn gây ra nhiều vi phạm, tai nạn và ùn tắc

giao thông khiến giao thông đô thị kém hiệu quả. Do đó, điều

quan trọng là phải trang bị cho các thành phố hiện đại một hệ

thống quản lý vi phạm giao thông hoạt động hiệu quả và giảm

các vấn đề giao thông, hiệu quả kinh tế.

Giải pháp giám sát giao thông tự động của Smartlink được tạo

ra để các thành phố nắm bắt số lượng vi phạm giao thông lớn

nhất và từ đó để đạt được một môi trường an toàn và giảm thiểu

các vụ tai nạn xuống thấp nhất.



TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 

 Phát hiện vi phạm vượt, dừng đèn giao thông sai quy định

 Phát hiện vượt quá tốc độ

 Phát hiện vi phạm làn xe bus, đi sai làn đường

 Cảnh báo lưu lượng giao thông để có thể phân luồng tránh tắc nghẽn

 Quản lý bãi đỗ xe công cộng

 Tích hợp với hệ thống đèn giao thông

 Tự động đưa ra form mẫu xử phạt

 Hệ thống hoạt động tự động 24/7

 Khả năng mở rộng, tương tác, tích hợp với các modul của hệ thống khác liên quan: hệ thống giám sát

an ninh thành phố…



CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG HỆ THỐNG
 NVR ngoài trời

 Camera 20 MP 

 Radar đa làn Lidar theo dõi tốc độ

 Đèn flash IR tích hợp

 Cụm máy chủ chuyên dụng

 Oracle RDBMS

 Giao diện ANPR nhận dạng biển số

 Giao diện tích hợp cơ sở dữ liệu

của công an, chính phủ, nhà khai thác

 Phần mềm quản lý vi phạm cho máy trạm (VMC)



VẬN HÀNH HỆ THỐNG
Hệ thống hoạt động 24/7 cung cấp hình ảnh và video với độ
nét cao



Phân tích giải pháp
Camera giám sát được thiết kế để bao quát các khu vực rộng lớn và

cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết hoặc

ánh sáng. Tích hợp IR Flash với chế độ chiếu sáng nhiều nguồn hoạt động

đồng bộ hóa với các Camera để cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết ngay

cả vào ban đêm.

NVR ngoài trời với chuẩn IP68, được thiết kế đặc biệt để chống lại cả

những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Kiểm soát nhiệt dựa trên hệ

thống kết hợp của ống dẫn nhiệt tích hợp, quạt, Peltier và kính chắn nắng

tùy chọn. NVR đặt tại ngã tư cho phép hệ thống làm việc cực kỳ hiệu quả

về băng thông và thực hiện giao tiếp nhanh giữa các trang web và máy chủ.



Tính năng vượt trội của NVR 

 Nhúng phần mềm phân tích nội dung video (VCA)

Các NVR có Card video độ phân giải cao, CPU nhanh và bộ nhớ lớn tới 80TB

đảm bảo hoạt động chính xác của các ứng dụng Phân tích nội dung video

được nhúng hỗ trợ phát hiện chính xác các vi phạm và cung cấp thông tin

về lưu lượng giao thông. Nhờ bảng I/O tích hợp, tín hiệu bên ngoài có thể

được kết nối dễ dàng với giải pháp giao thông.

 Kết nối với hệ thống đèn giao thông

Các trạng thái đèn giao thông có thể được hiển thị cùng với hình ảnh

camera, vì hệ thống đèn giao thông có thể được kết nối với NVR. Phương

thức này không cần đầu tư thêm để giám sát đèn giao thông.



Phát hiện vi phạm

Các phương pháp phát hiện dựa vào luồng video FPS

cao của Camera 20 MP. Để phát hiện tốc độ, Radar đơn làn,

đa làn hoạt động cùng với VCA. Nó cung cấp các bức điện

tín có chứa tọa độ và tốc độ lên tới bảy xe cùng lúc. Thông

tin này sau đó được khớp với các đối tượng xe được VCA

công nhận. Đối với các vi phạm khác, giải pháp dựa trên

camera 20 MP Logipix ONE giúp nhận dạng và theo dõi đối

tượng chính xác.



Quy trình hoạt độngQuy trình hoạt động

Trong trường hợp vi phạm giao thông, ứng

dụng VCA sẽ tự động phát hiện người vi phạm và tìm

thấy biển số xe của họ trên hình ảnh. Dựa trên tệp

nhật ký đã lưu, máy chủ yêu cầu hình ảnh chính và

thêm bốn hình ảnh liên quan khác về vi phạm và cắt

biển số xe.



Nguyên lý hoạt động

Máy chủ sẽ gửi hình ảnh của biển số xe đến ANPR

được kết nối. Máy chủ của hệ thống Giám sát giao

thông cũng có thể giao tiếp với cơ sở dữ liệu do

chính phủ chỉ định và danh sách do khách hàng quản

lý đặc biệt cung cấp thêm dữ liệu về xe và chủ sở

hữu. Tất cả các hình ảnh liên quan về vi phạm và dữ

liệu quan trọng của xe được thu thập trong một gói vi

phạm.



TÍNH ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG TRONG THỰC TẾ  

Hệ thống tự động hoạt động 24/7, chỉ có quy trình đánh giá được thực bởi nhà

khai thác.

Phần mềm quản lý dễ sử dụng, giúp tối đa hóa xử lý vi phạm trong một ngày.

Máy trạm có thể tích hợp di động trên ô tô và đặt ở nhiều nơi cho phép cơ quan

chức năng có thể linh hoạt vận hành xử lý tình huống hơn đồng thời còn hiệu quả

kinh tế.

Giao thông được giám sát chặt chẽ, khiến người dân thay đổi tư duy , có ý thức

nghiêm túc tham gia giao thông để đạt được một trường an toàn , văn minh.



CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
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