
GIẢI PHÁP GIÁM SÁT DI ĐỘNG 

CỦA HỆ THỐNG XE KHÁCH, XE TAXI. XE TẢI, XE CÔNG. 
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Các phương tiện đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng, trong đó kêu gọi lắp đặt các thiết bị 

giám sát video trên xe để đảm bảo an ninh. Chính phủ và các tổ chức công nghiệp đang đưa ra các 

quy định bắt buộc phải giám sát lưu động trên các phương tiện thương mại, xe buýt trường học, xe 

tải kỹ thuật, vv.  

Bối cảnh và chính sách 



Tội phạm Giám sát dịch vụ Tai nạn 

Báo động và bằng chứng 

theo thời gian thực rất 

cần thiết cho các phương 

tiện: 

 Bằng chứng cướp, 

phóng hoả, giết người 

 Báo động theo thời 

gian thực tới trung tâm 

khi có sự cố khẩn  

Giám sát tài xế để điều 

chỉnh dịch vụ: 

Hút thuốc 

Gọi điện khi lái xe 

Quấy rối tình dục 

 Xung đột, tranh cãi 

Chạy quá tốc độ 

Bằng chứng giám sát di 

động khi có cuộc gọi báo 

trộm cắp trên xe buýt 

Bắt buộc phải có các 

bằng chứng về tai nạn xe 

hơi. 

Trộm cắp 

CÁC VẤN ĐỀ LO NGẠI 



Định vị  

GPS 

 Định vị bản đô GIS 

 Theo dõi lịch sử lộ trình 

Báo động 

 Nút nhấn khẩn 

 Báo động vượt rào, báo 

động sai lộ trình, báo 

động vượt tốc độ  

Giám sát 

từ xa 

 Giám sát từ xa theo thời 

gian thực 

 Lịch sử phát lại 

 Đàm thoại 2 chiều  

 Đếm người 

 Phân tích hành vi của tài 

xế 

Phân tích 

thông minh 

GIẢI PHÁP TỪ HẢI ĐĂNG CUNG CẤP 



Đường 

sắt 

Xe buýt 

Vận chuyển 

hàng hoá 

Khác 

CÁC ỨNG DỤNG TỪ GIẢI PHÁP CỦA HẢI ĐĂNG 
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Thiết bị giám sát  

lưu động 

INTERNET 

iVMS-5200 Mobile Platform 

Máy khách Máy chủ  

iVMS 

3G/4G 

GPS 

Đầu ghi hình và camera lưu động lắp đặt 

trên phương tiện  
Phần mềm iVMS 

Ba hệ thống phụ cho hệ thống giám sát lưu động 

Màn hình LCD 

Liên lạc nội bộ 

Nút nhấn 

khẩn 

CẤU TRÚC GIẢI PHÁP 



CẤU TRÚC GIẢI PHÁP 

iVMS-5200 Mobile Platform 

Máy khách Máy chủ 

iMVS 

INTERNET 

Định vị theo thời gian 

thực và phát lại lộ trình 

Báo cáo 

thống kê 

Xem lại và phát trực tiếp 

video 

Nhận báo động, 

kiểm tra và liên kết 

Ứng dụng 

điện thoại 

Intelligent 

video 

management 

system 



TRƯỜNG HỢP TRIỂN KHAI – XE BUÝT 

 Camera 1: Bên ngoài xe buýt, phía trên kính chắn gió để theo dõi tầm 

nhìn phía trước. 

 Camera 2: Phía trên góc trái của tài xế để theo dõi tài xế và cửa trước 

 Camera 3: Ở phía trước cửa xe buýt để theo dõi toàn bộ khung cảnh 

của xe buýt. 

 Camera 4: Ở giữa bên phải của xe buýt để dõi cửa hậu phía sau.  

1 2 

3 4 



 Giám sát phía sau: chuẩn IP68, phạm vi quan sát 

rộng 120 độ. 

 Quan sát ngoài trời: Giám sát góc khuất, để ngăn 

ngừa tai nạn giao thông.  

Camera 

giám sát góc 

khuất 

TRƯỜNG HỢP TRIỂN KHAI – XE TẢI 

Tầm nhìn 

phía trước 

Góc khuất 

Tầm nhìn 

đằng sau 

Tầm nhìn 

bên trong 



TRƯỜNG HỢP TRIỂN KHAI - TAXI 

3G/4G 

GPS 

 Các camera 720P  

 Đầu ghi hình kích thước 1DIN với để gắn nhỏ để dễ dàng cài đặt 

 Ống kính 2.1mm, góc rộng 105 độ 

 Các camera hỗ trợ đèn IR hồng ngoại xa 3m, tích hợp MIC ghi âm 

Giám sát cốp xe 

Giám sát ghế sau 
Giám sát tầm nhìn  

phía trước 



TRƯỜNG HỢP TRIỂN KHAI – XE CẢNH SÁT 

 

 

 

 

Trong việc giám sát xe cảnh sát, để theo dõi nghi phạm hoặc phương tiện di chuyển, một thiết bị PTZ 

lưu động và cần điều khiển là rất cần thiết cho hệ thống. 

3G/4G 

GPS 

PTZ lưu động 

Camera TVI 

 lưu động 

Màn hình 

LCD 

Cần điều 

khiển 
Đầu ghi hình  

lưu động 

Hộp liên lạc 

nội bộ 
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CÁC ĐẶC TÍNH CỦA GIẢI PHÁP – CHỨC NĂNG NỀN TẢNG 

Giám sát lưu động 

Đặc tính giải pháp 

Video  

Giám sát 
Cấu hình Tìm kiếm 

Video, Âm thanh, GIS 

Báo động, kinh doanh thông 

minh, nhật ký, kiểm duyệt hê 

thống 

Quyền hạn, vai trò, tài nguyên 

Xem 

trực 

tuyến 

Phát 

lại 
Định vị & 

Theo dõi  

Nói 

chuyện 

bằng âm 

thanh 

Báo 

động 
Báo cáo 

thống kê 

Nhật 

ký 

Trạng 

thái 

Người 

dùng & 

vai trò 

Ghi lại &  

Sao lưu 
Thiết bị Sự kiện 



XEM TRỰC TUYẾN & PHÁT LẠI 



THEO DÕI & ĐỊNH VỊ GPS THEO 

THỜI GIAN THỰC 

Chọn phương tiện 

Định vị theo thời gian thực trên bản đồ GIS (Google Map) 

Trạng thái phương tiện theo thời 

gian thực 

 Xem trực truyến & Phát lại 

 Kinh độ & Vĩ độ 

 Tốc độ 

Phương tiện di 

chuyển 

Phương tiện đã 

dừng lại 

Phương tiện đang 

trong trạng thái 

báo động 

Phương tiện ngoại 

tuyến (hiển thị vị trí 

sẵn có cuối cùng 

của nó) 

Theo dõi, hiển thị 

tuyến đường trên 

bản đồ, mũi tên 

chỉ hướng di 

chuyển của 

phương tiện theo 

thời gian thực  

Chọn phương tiện 
quan tâm 

Xem vị trí của nó theo 
thời gian thực trên bản 

đồ GIS 

Kiếm tra xem trực 
tuyến, phát lại, tốc độ, 
kinh độ và vĩ độ của 

phương tiện 

Theo dõi phương tiện 
theo thời gian thực 



PHÁT LẠI LỊCH SỬ PLAYBACK 
Chọn phương tiện & thời gian 

Xem lịch sử lộ trình của nó 

Phát lại nhanh/ chậm 

Xác định tốc độ tối đa để biểu thị 

quá tốc độ trong quá trình phát lại 

Lịch sử lộ trình được hiển thị trong 3 màu 

 Tuyến đường màu  cho biết tuyến đường này 

chưa được phát lại; 

 Tuyến đường màu cho biết tuyến đường đã 

được phát lại. 

 Tuyến đường màu  cho biết tuyến đường 

vượt quá tốc độ 

Chọn phương tiện & 
thời gian 

Theo dõi lịch lộ trình 
của nó  



ĐÀM THOẠI ÂM THANH HAI CHIỀU  

Bắt đầu đàm thoại âm thanh 

hai chiều 

Trường hợp khẩn cẩp 
xáy ra trên phương tiện 

Bắt đầu đàm thoại âm 
thanh hai chiều và tài 
xế có thể nói chuyện 

với trung tâm giám sát Trung tâm giám sát 
muốn kiểm tra một số 

thứ với tài xế 



ĐẾM NGƯỜI  

Camera đếm người 

Lưu ý: Chức năng này cần tuỳ biến 

Tạo báo cáo số lượng khách 

hàng ngày để phân tích tình 

trạng hoạt động, từ đó hỗ trợ 

các quyết định trong kinh 

doanh. 

Ứng dụng bối cảnh 1: Đếm 

hành khách trên xe buýt 

Đếm số lượng học sinh đã lên/ 

xuống xe buýt đến trường để 

đảm bảo rằng xe buýt của 

trường đã đón tất cả các học 

sinh và không không còn ai 

trong xe khi xe đã về bến. 

Ứng dụng bối cảnh 2: Học sinh đi 

học trên xe buýt trường học 

Ứng dụng bối cảnh 3: Chống trốn 

vé trên xe buýt 

So sánh số lượng khách hàng với 

số lượng vé đã bán ra để tránh 

tình trạng trốn vé 



PHÂN TÍCH HÀNH VI TÀI XẾ 

Hút thuốc 
Gọi điện thoại 

Thiếu minh mẫn Mất tập trung 

Tự động phát hiện các 

hành vi bất thường của 

tài xế 

Phát hiện hành vi bất 
thường của tài xế, báo 

động gửi đến trung 
tâm giám sát 

Liên kết camera theo dõi tài xế 

với DSM ( Driver Status 

Monitor – Trình theo dõi trạng 

thái tài xế) để phát hiện các 

hành vi bất thường của tài xế 

Camera 

DSM 

Trung tâm giám sát bắt 
đầu khởi chạy đàm 

thoại hai chiều để cảnh 
báo người lái xe cẩn 

thận 

Lưu ý: Chức năng này cần tuỳ biến 



BÁO ĐỘNG VƯỢT RÀO  

Vẽ một khu vực (hình tròn hoặc đa giác) và 

sau đó xác định loại báo động: 

 Báo động Xâm nhập khu vực: Nếu xe đi 

vào khu vực này, báo động sẽ được kích 

hoạt; 

 Báo động Vượt biên: Nếu xe đi ra khỏi 

khu vực này, báo động sẽ được kích hoạt; 
Vẽ vùng và xác định loại 
báo động là “Vượt biên” 

Các xe taxi của Công ty Taxi Tokyo 

bị cấm đi ra khỏi thành phố Tokyo, 

vì vậy hãy vẽ khu vực của thành 

phố Tokyo trên bản đồ; 

Xe đi ra khỏi khu vực và 
báo động được kích hoạt 

Một trong những chiếc taxi đi ra 

khỏi thành phố Tokyo, báo động 

được kích hoạt và gửi đến trung 

tâm giám sát; 

Trung tâm giám sát kiểm 
tra tình hình và có phản 

ứng 

Công ty taxi cần kiểm tra lý do tại 

sao taxi đi ra khỏi thành phố 

Tokyo và có phản ứng: Đó có 

phải là một vụ cướp? 

Các phương tiện trực tuyến bị 

cấm đi gần khu vực kiểm soát của 

quân đội, do đó hãy vẽ khu vực 

này lên trên bản đồ; 

Một trong những chiếc xe đi vào 

khu vực xung quanh do quân đội 

kiểm soát, báo động được kích 

hoạt và gửi đến trung tâm giám 

sát; 

Bộ phận giám sát cần kiểm tra lý 

do tại sao nó đến đó và phản ứng: 

nó có thể là một vụ đánh bom 

hay không? 

Vẽ vùng và xác định loại 
báo thức là “Xâm nhập 

vùng” 

Xe đi vào khu vực và báo 
động được kích hoạt 

Trung tâm giám sát kiểm 
tra tình hình và có phản 

ứng 



BÁO ĐỘNG SAI LỘ TRÌNH 

Vẽ một tuyến đường và sau đó xác định 

một phạm vi sai lệch, vì vậy chiếc xe phải đi 

theo tuyến đường này, nếu không báo 

động sẽ được kích hoạt. 

Vẽ tuyến đường trên bản 
đồ và xác định phạm vi 

sai lệch 

Xe đi chệch khỏi tuyến 
đường vượt quá phạm vi 

Trung tâm giám sát kiểm 
tra tình hình và có phản 

ứng 

Vì xe tải tiền mặt cần mức độ an 

toàn đặc biệt cao, tuyến đường 

giữa các chi nhánh ngân hàng và 

kho tiền phải được thiết kế cẩn 

thận và lái xe nên tuân thủ 

nghiêm ngặt tuyến đường này. 

Một trong những xe tải tiền mặt 

không đi theo tuyến đường, lệch 

khỏi tuyến đường được thiết kế 

vượt quá phạm vi sai lệch. 

Trung tâm giám sát nên kiểm tra 

trạng thái của xe tải tiền mặt để 

xem tại sao nó bị lệch, đảm bảo 

rằng các tài sản được bảo toàn. 



BÁO ĐỘNG VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ 

Cấu hình báo động Báo động được kích hoạt Đàm thoại hai chiều 
Kiểm tra lịch sử báo 

động 

Cấu hình tốc độ tối đa cho 

phép trên phần mềm 

Trong bản đánh giá hiệu suất hàng 

tháng/ theo quý/ năm, nhân viên 

công ty taxi lấy lại tất cả các lịch sử 

báo động vượt quá tốc độ của 

phương tiện để tham khảo. 

Trung tâm giám sát nhận được báo 

động và bắt đầu khởi chạy đàm 

thoại hai chiều với người lái xe để 

nhắc nhở anh ta giảm tốc độ. 

Xe taxi đang đi 100km/h, báo động 

được kích hoạt. 

Để đảm bảo an toàn, taxi bị cấm 

vượt quá 80km/h (giới hạn tốc độ 

do người dùng xác định). 



NÚT NHẤN KHẨN 

Cấu hình nút 
nhấn khẩn 

Báo động được 
kích hoạt 

Trung tâm giám 
sát phản ứng 

Mục báo động, vị trí báo động và 

bản ghi hình video/ chế độ xem 

trực tiếp tương ứng được hiển thị 

và trung tâm giám sát sẽ phản ứng 

trong trường hợp khẩn cấp; 

Nút nhấn khẩn được nhấn và tín 

hiệu báo động gửi đến trung tâm 

giám sát; 

Trong trường hợp có sự cố, tài xế 

hoặc hành khách có thể nhấn nút 

nhấn khẩn để được giúp đỡ: 

Khống chế xe 

Cướp xe 

Phóng hoả 

Quấy rối  



Báo cáo thống kê 

Báo cáo lưu lượng  

tiêu thụ mạng 

Hiển thị lưu lượng mạng tiêu thụ của các 

phương tiện. 

Nó giúp kiểm soát chi phí hoạt động; 

Hiển thị tổng số quãng đường đi được của các 

phương tiện. 

Nó giúp đánh giá hiệu suất của tài xế. 

Hiển thị thời gian trực tuyến của các phương tiện; 

Nó giúp đánh giá hiệu suất của tài xế. 

Báo cáo thống kê 

chặng đường 

Báo cáo thời lượng 

 trực tuyến 



Solution of Lobby & Entrance SAO LƯU VIDEO – SAO LƯU WIFI 

   Surveillance Center

   iVMS 5200 Platform

……

Servers

Client  

School Bus

Internet / VPN

Base StationBase Station

Port Mapping

LAN

BUS Station

Internet

LAN

WIFI Backup

School Bus

CVR

WIFI Backup stream

Base Station

Tối đa 50 Mbps trên mỗi thiết bị với mô-đun WiFi 5.8 GHz 

5.8G Wi-Fi 



THEO DÕI SỨC KHOẺ 

Thiết bị  

ngoại tuyến 

Ghi hình  

ngoại lệ 

Camera mất 

 tín hiệu 

Làm thế nào để có được nhận thức và phản 

ứng nhanh với những lỗi này? 
• Hiển thị tập trung dữ liệu sức 

khỏe của toàn bộ hệ thống 

trong bảng điều khiển, dễ 

dàng chứng minh tình trạng 

sức khỏe của hệ thống 

1. Kiểm tra mô-đun theo dõi sức khỏe 

2. Nhấp để biết chi tiết kiểm tra các mục bất thường 

• Danh sách các mục bất thường sẽ được 

hiển thị ở đây • Mạng có thể truy cập? 

• Nguồn điện đã bật? 

• Tên người dùng và mật khẩu đúng? 

• Thẻ TF bình thường? 

3. Khắc phục sự cố 



ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐƠN GIẢN 

Định vị  

GIS 

Xem trực 
tuyến 

Phát lại 

Báo động  

Xem lại lịch 
trình 

Theo dõi 

iOS 7.0 trở lên (kể từ iPhone 4S). Android 4.0 trở lên. 

iVMS-5260M 

Yêu cầu hệ thống:  



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA PLATFORM 



Phân tích yêu cầu 

Kiến trúc hệ thống 

Ứng dụng giải pháp 

2 

4 Các dự án thực tế 

3 

1 

NỘI DUNG 



DỰ ÁN De Lijn 

 Quốc gia: Bỉ 

 Ngành: Giao thông công cộng 

 Người dùng: De Lijn 

 Thời gian: Quý 3 năm 2016 

 

 

 Giới thiệu: 

 

De Lijn là một công ty được điều hành bởi chính phủ Flemish ở Bỉ để cung cấp phương tiện giao thông công cộng với khoảng 

3650 xe buýt và 359 xe điện. Đến nay, Hikvision đã giúp quản lý khoảng 500 MDVR (5504) và 2000 kênh trên xe buýt. Trong 

tương lai, nó sẽ mở rộng tới hơn 5000 kênh. Giải pháp Hikvision, cung cấp một cách thuận tiện và thiết thực để quản lý tất cả 

các thiết bị lưu động, giúp người dùng tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhân công. 
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 Giới thiệu: 

 

Untila là một trong những nhà khai thác xe buýt lớn nhất ở Serbia, chiếm khoảng 4% thị phần xe buýt toàn quốc. Dự án này 

bao gồm lên đến 1600 kênh. Đây là dự án giám sát lưu động đầu tiên ở nước ngoài với máy chủ đặt ở châu Âu. 400 xe buýt 

cho Serbia được trang bị camera quan sát Hikvision, DVR. Trong hệ thống giám sát này, người dùng có thể xem lại video thời 

gian thực, xác định vị trí các xe buýt trên bản đồ GIS và theo dõi chúng trong thời gian thực thông qua nền tảng iVMS. Thành 

công của dự án này là tấm gương cho các dự án giám sát di động trong tương lai ở châu Âu. 



Thank You 


