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Giám sát và điều khiển thời gian thực   

Hướng theo chiến lược “chủ động tham gia cuộc Cách mạng 4.0”, CPR-

SCM là thế hệ thiết bị “mắt thần quan trắc thành phố thông minh” mới 

nhất cung cấp đa dạng thông tin phủ vùng rộng và chi tiết về an ninh, an 

toàn, quan sát cũng như phân tích dữ liệu trên một thiết bị duy nhất theo 

mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) nối kết Internet vạn vật (IoT).  

Tích hợp ống kính zoom phóng quang học lớn, cảm biến hình ảnh siêu 

nhậy sáng Sony IMX, máy tính công nghiệp với CPU và GPU đa nhân tốc 

độ xử lý cao, công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý hình ảnh thông minh, 

các cảm biến môi trường khí, tiếng ồn, bộ điều khiển quay quét đi tuần. 

Không chỉ là một camera IP cung cấp hình ảnh chất lượng tuyệt vời với 

độ trễ siêu thấp đến 200ms, CPR-SCM còn tự động xử lý hình ảnh bằng 

các phần mềm Trí tuệ nhân tạo, nhận dạng, phát hiện và cảnh báo các 

hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh xã hội.  

CPR-SCM được trang bị tính năng thông minh, di chuyển giữa các vị trí 

đặt sẵn, phân tích hình ảnh, phóng to tự động, nhận dạng đối tượng, 

đánh giá sự kiện và đưa ra các cảnh báo tương ứng: vượt ngưỡng mật độ 

(ùn tắc giao thông, tụ tập động người, cảnh báo an ninh); tốc độ chuyển 

động bất thường (dừng đỗ trái phép, đón trả khách không đúng nơi quy 

định, sự kiện thâm nhập...).  

Ngoài các tính năng của một camera thông minh, CPR-SCM còn cung 

cấp giao tiếp hai chiều âm thanh IP để giao tiếp thoại giữa hiện trường 

và trung tâm, thông tin đo chất lượng khí tại vị trí đặt camera như chỉ số 

PM2.5/PM10, chất lượng khí, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất trong thời gian 

thực.  Với kiến trúc xử lý phân tán, hệ thống CPR-SCM giảm thiểu yêu cầu 

băng thông nối trung tâm, có độ tin cậy sẵn sàng làm việc 24/7 không 

tạo ra nghẽn mạng, giảm lưu trữ và chi phí đầu tư máy chủ. 

Dữ liệu từ CPR-SCM tích hợp hình ảnh, âm thanh, sự kiện đối tượng định 

danh (biển số, phương tiện), hành trình phương tiện, sự kiện lịch sử vi 

phạm trật tự an toàn giao thông, sự kiện an ninh, ùn tắc… được hiển thị 

trên bản đồ số với tọa độ, thời gian… thuận tiện cho khai thác quy hoạch 

điều hành thành phố thông minh hiện đại. 

CPR-SCM cung cấp nhiều tùy biến lựa chọn cực kỳ mạnh mẽ về các tính 

năng phù hợp với môi trường và khí hậu khắc nghiệt nhất ngoài trời, mềm 

dẻo trong cấu hình lắp đặt và yêu cầu chức năng giám sát xử lý dữ liệu 

giám sát an ninh an toàn và điều khiển thành phố thông minh, đường 

giao thông cũng như sân bay, bến cảng, kho tàng… 

CPR-SCM là thiết bị quan trắc hình ảnh đầu tiên có khả năng xác định tự 

động tọa độ đường đi phương tiện trên nền bản đồ số. Các sự kiện, đoạn 

đường được dễ dàng truy vấn theo dòng thời gian và vị trí địa lý  

 

 

 

Quan trắc chi tiết phủ vùng rộng: 

Cảm biến 1/2” 2MP Progressive CMOS độ nhậy sáng cao, ống kính zoom 

quang học x12/x30/x36, zoom số 32x tự động lấy nét, đèn trợ sáng IR 

thông minh/laser, các tính năng chống rung điện tử (EIS), cân bằng động 

rộng thời gian thực (true real time WDR), giảm nhiễu 2D+3D, chống 

sương mù (defog)... cho phép quan sát rõ biển số phương tiện ban ngày 

cũng như ban đêm đến khoảng cách 300m.  

Nền tảng tính toán xử lý dữ liệu mạnh mẽ: 

 Nền tảng tính toán 64 bits CPU quard-core 1.8GHz + dual-core 1.9GHz, 6 

execution engines GPU 846MHz, 4GB RAM, 16GB eMMC storage, Linux 

OS… cho phép cài đặt các phần mềm xử lý dữ liệu, thuật toán phân tích 

hình ảnh  AI, nhận dạng thời gian thực các đối tượng, theo vết, tính toán 

vị trí, tốc độ, cảnh báo an ninh, an toàn, vi phạm.  

Hỗ trợ các tiêu chuẩn giao thức tiên tiến: 

Nén video:  H.265, H.264, Mjpeg; Nén Audio G.711;  

Điều khiển: ONVIF, VISCA Camera Control over IP 
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Hình ảnh  

Tiêu đề:         ID / Title / Zoom Ratio / Preset/ System Message  

Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu:                  > 50dB (AGC off) 

Thời gian phơi sáng:                 1/30(25) ~ 1/30,000 sec  

Dải động rộng/Bù sáng nền:    Off / WDR (120dB Super WDR)/ BLC / HLC  

Quay hình:                                   Off / H / V / H&V  

Vùng riêng tư:                             Off / On (24 vị trí)  

Tự động cân bằng màu(ACE):  OFF/Low/Middle/High 

Giảm nhiễu số (DNR):                 Auto/Off/Low/Middle/High 

Giảm sương mù (Defog):           Off/On (Auto/Manual) 

Phơi sáng chậm số (DSS):          Off/x2/x4 

Phóng to thu nhỏ số:                  32x 

Điều khiển tăng sáng:                 Off/On  
Cân bằng trắng:         Auto/One Push/ Manual/Indoor/Outdoor  

Day&Night ICR Filter Auto Switch; WDR 

Ổn định điện tử:                          ON/OFF  

Đặt trước/Tuần/Quét:               Preset:512/Tour:16/Auto Scan:5  

Tín hiệu Video           

Đầu ra:                                           IP (ONVIF) HD-SDI, EX-SDI, CVBS 
Định dạng nén IP:         Hỗ trợ đến 3 luồng H.265+/H.265, H.264+/
H.264, MJPEG  

Độ trễ (Latency):                          <200ms 

Tốc độ hình tối đa:    1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50fps  

Kiểm soát băng thông:             32Kbps~8Mbps (hỗ trợ CBR/VBR)  

Âm thanh:                              Hai chiều Mic In / Audio Out; G.711  

Giao thức Mạng:   TCP/IP(v4 / v6), UDP, HTTP, DHCP, DNS, ICMP, 
ARP, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, RTP/RTSP, Onvif...  

Bảo mật:                      MD5 Password / iptables (firewall) / SSL  

Máy tính        Single board fan-less robust and quite computer 

Bộ xử lý (CPU): 64 bits Quad-core (1.8 ÷ 2.4GHz), Dual-cores (1.9 ÷ 
2.0GHz); Bộ xử lý đồ họa (GPU): 846MHz 2x3 Execution Engines.  
Bộ nhớ: 2/4GB DDR4 PC4-21333 (2640MT/s)(RAM); 1x eMMC 5.1 
16G(8~128GB); 1x MicroSD UHS-1 
Bộ tăng tốc mã hóa bảo mật cứng: OpenSSL speed SHA 256, 
AES256.     
Hệ điều hành:  Linux  

Vỏ/ Môi trường  

Vật liệu:                               Kim loại nhôm anode 

Bảo vệ:                                 IP66, NEMA 4X compliant, IK09  

Kích thước/ trọng lượng: Ø 188.21 x 333.7mm/ 4Kg(gần đúng)  

Nhiệt độ làm việc:             -20°C ~ 60°C  

Độ ẩm:                                  10-95%, không ngưng tụ 

Nguồn điện:                         AC24V,High PoE  

Chứng nhận:                        Quatest IEC 60529  

Cảm biến khí:          Nhiệt độ; độ ẩm; áp suất; bụi PM2.5, PM10;  

Trao đổi thoại:           Nút ấn yêu cầu kết nối trung tâm, loa, mic  

Phân tích dữ liệu: Tự động phát hiện đo đếm số lượng ô tô/mô tô/ xe buýt/xe tải/người đi 
bộ; Nhận dạng biển số. Phát hiện phương tiện dừng đỗ đón trả khách: Độ rộng mặt đường 
đọc biển số: 10m; Giám sát dừng đỗ: Chế độ tĩnh trong khoảng 20 m ÷ 60 m; chế độ đi 
tuần trong khoảng 20m ÷ 100 m 

Cảnh báo thông minh: Tin nhắn điện tử, hiển thị và chuông báo trên bản đồ trung tâm, 
thông tin website các sự kiện phân tích dữ liệu: vượt ngưỡng đối tượng trong khu vực giám 
sát hình ảnh(tụ tập đông người, dừng đỗ phương tiện, ùn tắc…); vượt ngưỡng các chỉ số 
cảm biến khí; các cảnh báo từ cảm biến ngoài kết nối  

Giao tiếp bản đồ: Thông tin đa phương tiện bao gồm dòng hình ảnh với độ phân giải theo 
yêu cầu, định hướng hình ảnh quay quét từ camera, các dữ liệu phân tích thông minh nhận 
dạng đối tượng, dữ liệu cảm biến môi trường, nội dung và thời gian trao đổi thoại giữa 
trung tâm và hộp smartbox, các cảnh báo sự kiện được ghi nhận  

LỰA CHỌN TÙY BIẾN 

Cảm biến IMX 307 IMX 335 IMX 385 IMX 265 

Loại cảm biến 
Progressive  

2MP 

Progressive 
5.14MP 

Progressive 

2MP 

Global shutter 

3.2MP 

Kích thước 1/2.8″  1/2.8” 1/2” 1/1.8” 

Số điểm ảnh 1920x1080  2592x1944  1952x1113 2064x1544 

Độ nhậy sáng     

(@1/30s)   Màu 

      Đen trắng 

(@1/1s)    Màu  

Đen trắng  

0.002Lux@F1.2  

0lux (IR on) 

0.005lux 

0lux (IR on) 

0.01lux 

0.001lux 

0.001lux 

0.0001lux 

0.2lux@F/1.6 

0.03lux 

 

 

Thời gian phơi sáng 
(min~max) 

1s~ 

1/100000s  

1s~ 

1/100000s 

1/30(25) ~ 
1/30,000 sec  

1/1 ~ 1/10,000 
sec  

Ống kính  Auto IRIS x12 x12 x30 x36 

Tiêu cự 5.3~64mm  5.3~64mm  6 ~180mm 6 ~ 216mm 

Trường nhìn                             

Ngang 61°~5°   57°~4°     61.2°~2.32°   56.5°~2.12°   

Dọc 36°~2° 44°~1°   35.7°~1.31° 33.63° ~1.19°  

Khẩu độ(wide~tele) F1.6 ~ F2.8 F1.6~F2.8  F1.5 ~ F4.3  F1.5 ~ F4.8  

Khoảng cách tối đa 
nhìn rõ nhận dạng 
biển số  

200~95m 250~120m 400~200 m 500/240m 

Đèn chiếu Hồng ngoại  Laser  

Bước sóng IR (nm) 850  808 

Dạng quang học Thông minh   Điều khiển 

Khoảng cách (km) 0.1  ÷ 0.2 0.3/1/2/3 

Bộ quay quét  Góc  Tốc độ  

Ngang (Pan) 360° endless 0.1°~500°/s  

Chúc ngóc (Tilt) 0°~90°  0.1°~350°/s  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
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TÙY BIẾN HỘP KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

* Công ty CadPro bảo lưu quyền thay đổi các thông số kỹ 

thuật mà không cần báo trước.  

* Thông số kỹ thuật và hình ảnh của thiết bị có thể thay đổi để 

phù hợp với điều kiện và yêu cầu của dự án. 

Khả năng tích hợp Đến 2 CPR-SCM 

Giao tiếp thiết bị 2 cổng 10/100Mbps PoE+, Power budget 90W 

Tiêu chuẩn mạng IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 

Băng thông tổng 1Gbps switching capacity 

Tốc độ uplink max. 1 x 10/100Mbps 

Điện áp vào  110VAC~ 240VAC, 50~60Hz 

Nhiệt độ làm việc -10o~60oC (máy tính), -40° – 75°C (chuyển mạch) 

Lựa chọn truyền dẫn Giao tiếp qua điện nguồn (P) Giao tiếp quang (F) Truyền thông không dây (LTE) 

Công nghệ 
IEEE 802.3ab, IEEE 1901,  

IEEE 1905.1 
IEEE802.3u 100Base-FX 

LTE CAT4 - Uplink up to 50Mbps, - Downlink up to 150Mbps  

TD-SCDMA - Uplink up to 128Kbps, - Downlink up to 384Kbps  

TD-HSDPA/HSUPA - Uplink up to 2.2 Mbps, - Downlink up to 2.8 Mbps  

HSPA+ - Uplink up to 5.76 Mbps, - Downlink up to 42 Mbps  

UMTS - Uplink/Downlink up to 384Kbps  

EDGE Class - Uplink/Downlink up to 236.8Kbps  

GPRS - Uplink/Downlink up to 85.6Kbps  

Khoảng cách max 300m 30km 

Lựa chọn cấu hình  

CPR-SCM 

 Loại ống kính: 12/30/36  

Cố định/Quay quét: Fx/PT  

Cảm biến: 307/265/335/385 Truyền dẫn: PLC: P /  Quang điện: F  / Truyền thông không dây: LTE 

Đèn chiếu:  / IR / L.3/L1/L2/L3 
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