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Chương I: TỔNG QUAN 

 

I.1. Giới thiệu chung 

1. Căn cứ pháp lý  
- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH ngày 29/06/20006. 

- Luật đầu tư công 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 

- Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Về quản lý 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 

- Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ TTTT Quy định 

về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ƯDCNTT sử dụng nguồn 

vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập dự án. 

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/2/2011 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Qui định về lập và quản lý chi phí đầu tư ƯCNTT. 

- Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí 

tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

- Căn cứ kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 13 

tháng 3 năm 2017 về việc Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Phú 

Yên và Tập đoàn Viễn thông Quân đội. 

2. Thông tin chung về dự án 
- Tên dự án: TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH TẬP TRUNG 

TỈNH PHÚ YÊN. 

- Hạng mục:  

+ Hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn Tỉnh Phú Yên 

+ Hệ thống camera giám sát an ninh 

+ Hệ thống cảnh báo lũ 

+ Trung tâm giám sát, điều hành tập trung 

- Tên chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên 

     -    Đơn vị lập báo cáo: Tổng Công ty Viễn thông Viettel  

3. Vị trí triển khai 
3.1. Điểm giám sát giao thông: 
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1 

Ngã tư Lê 

Lợi – 

Nguyễn Trãi 

13.088777° 

109.306137° 
4 4 4 

TP 

Tuy 

Hòa 

2 
Giám sát xe 

lưu thông 

trên tuyến 

trên cả 2 

chiều 2 

Ngã tư Trần 

Hưng Đạo – 

Duy Tân 

13.087561° 

109.310317° 
4 4 4 2 

Tổng cộng 
 

 12  12 12       

 

3.2. Điểm giám sát an ninh, trật tự, khách du lịch 

Stt Tên địa điểm Tọa độ 
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camera 
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1 Đầm Ô Long 
13.286777° 

109.254592° 
4 Tuy An 2 

Quan sát an 

ninh, trật tự và 

lưu lượng 

khách du lịch, 

người dân 

2 
Bãi Biển Vịnh 

Hòa 

13.521445° 

109.298848° 
4 

Sông 

Cầu 
2 

3 Gành đá đĩa 
13.354247° 

109.293576° 
4 Tuy An 2 

4 Bãi biển bãi Xép 
13.192736° 

109.300548° 
4 Tuy An 2 

Tổng cộng 
 

16    

 

3.3. Điểm giám sát cảnh báo lũ 

STT Tên địa điểm Tọa độ 
Loại 

camera 

Quận/ 

huyện 

Giai 

đoạn 

1 
Hồ thủy điện Sông Ba 

Hạ 

13.023034° 

108.903522° 
Giám sát Sơn Hòa 3 

2 Hồ thủy điện Sông Hinh 
12.916861°  

108.965934° 
Giám sát 

Sông 

Hinh 
3 

 

 



3.4. Trung tâm giám sát, điều hành tập trung: 

STT Tên địa điểm Tọa độ Giai đoạn 

1 VP UBND tỉnh Phú Yên 
13.094955° 

109.321963° 
2 

I.2. Nhu cầu 

 Đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động 

quản lý nhà nước như hệ thống: Cổng dịch vụ công, Quản lý văn bản, Giám sát 

giao thông và an ninh, Cảnh báo lũ... 

 Giúp các cơ quan chuyên môn giám sát được quá trình vận hành từ cấp 

tỉnh đến cấp xã/phường trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 Có bộ phận kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị; Có các 

cảnh báo đến các cơ quan đơn vị liên quan để kịp thời xử lý, phản ánh những 

vấn đề phát sinh. 

Tạo lập môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; 

giải quyết nhanh, hiệu quả, nâng cao vai trò của các cơ quan, đơn vị nhà nước 

đáp ứng được yêu cầu trong tình hình thay đổi toàn diện mọi mặt của Tỉnh. 

I.3. Mục đích 

 Nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát an ninh, an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh. 

 Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Trật tự An toàn giao thông. 

 Góp phần hiệu quả vào điều tiết giao thông toàn tỉnh đồng thời là công cụ 

để từ đó tỉnh đưa ra được quy hoạch giao thông dựa trên các thông tin thu thập 

như mật độ, thói quen, phương tiện giao thông. 

 Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm An toàn Giao thông, giảm thiểu sức 

người cho bộ phận cảnh sát giao thông. 

 Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm An toàn Giao thông, giảm thiểu sức 

người cho bộ phận cảnh sát giao thông. 

 Nâng cao khả năng điều hành các điểm du lịch trọng điểm, các điểm nóng 

về an ninh. 

 Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm, giúp cho Tỉnh, cơ quan, doanh 

nghiệp và người dân có những phương án đề phòng giảm thiểu thiệt hại về 

người và tài sản trong thiên tai. 

 Trung tâm là nơi duy nhất theo dõi, giám sát, hỗ trợ, phối hợp giải quyết 

cảnh báo sớm về tình hình an toàn giao thông, an ninh và mưa lũ thông qua hệ 

thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. 

I.4.  Yêu cầu 

 Trang thiết bị điện tử và các thiết bị chuyên dụng: Được đầu tư để ứng 

dụng CNTT theo hướng đồng bộ, thống nhất trong thực hiện giải quyết thủ tục 

hành chính; Giám sát giao thông, an ninh và cảnh báo lũ. Yêu cầu các thiết bị 

phải được kiểm định về độ an toàn bảo mật thông tin theo quy định, có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng. 



 Hệ thống phần mềm điện tử dùng chung tại Trung tâm và kết nối tất cả 

các cơ quan, đơn vị với các phân hệ chức năng khoa học, rõ ràng, tiện lợi, có 

tính tự động, tính mở cao, khả năng giám sát. 

Công nghệ áp dụng phải đạt được các yêu cầu và mục đích như sau: 

 Tính hiện đại: Áp dụng được các công nghệ tiên tiến, phù hợp với sự 

phát triển của thế giới. 

 Tính khả thi: Phù hợp với điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng và đặc thù 

giao thông đường bộ tại địa bàn Tỉnh. Có tính khả thi và khả năng triển khai 

thực hiện khi dự án được phê duyệt. 

 Tính mở: Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, các cấu trúc hệ thống giao 

thông thông minh (ITS - Intelligent Transportation System) nhằm đảm bảo khả 

năng kết nối các thành phần của hệ thống thông qua các giao diện kết nối tiêu 

chuẩn cũng như khả năng mở rộng và phát triển của hệ thống trong tương lai cả 

theo chiều ngang (mở rộng hệ thống, tích hợp thêm chức năng mới,...) cũng như 

theo chiều dọc (kết nối với các cơ sở dữ liệu, chương trình, dự án liên quan khác 

trong tương lai qua các chuẩn kết nối, giao tiếp quốc tế. 

 Phát huy được hiệu quả đầu tư: Hệ thống trang thiết bị được lắp đặt và 

vận hành phải góp phần trực tiếp giảm thiểu ách tắc, tai nạn giao thông mà 

không xét đến sự cải tiến về cơ sở hạ tầng về đường xá.  

 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia 

giao thông: Bằng việc công khai báo hiệu cung đường có lắp đặt hệ thống giám 

sát xử lý vi phạm TTATGT bằng hình ảnh nhằm nâng cao ý thức và đặc biệt là 

tạo thói quen chấp hành luật lệ an toàn giao thông của người điều khiển phương 

tiện do đó làm tăng tính an toàn cũng như góp phần làm tăng lưu lượng lưu 

thông của các phương tiện. 

 Kịp thời: Cảnh báo ngay khi có nguy cơ xảy ra lũ 

 



Chương II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

 

II.1. Hệ thống Camera giám sát Giao thông 

Theo đánh giá chung, mặc dù TNGT có giảm nhưng tình hình trật tự (TT) 

ATGT trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại địa bàn thành phố 

Tuy Hòa. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật về 

TTATGT của người tham gia giao thông kém, thiếu tự giác khi tham gia giao 

thông, vi phạm quy tắc giao thông, chỉ chấp hành khi có lực lượng Công an giao 

thông. Công tác kiểm soát hành vi, ngăn ngừa và xử phạt chưa hiệu quả do thiếu 

trang thiết bị nghiệp vụ để ghi nhận bằng chứng. Tình trạng không đội mũ bảo 

hiểm khi ngồi trên xe mô tô, gắn máy tham gia giao thông ở khu vực nông thôn; 

sử dụng rượu, bia quá nồng độ nhưng vẫn điều khiển phương tiện; điều khiển 

mô tô, xe máy chạy quá tốc độ, lấn chiếm phần đường, làn đường; chở người 

vượt quá quy định; thiếu chú ý quan sát khi qua đường, đi ngược chiều; không 

có GPLX… còn phổ biến, nhất là vào ban đêm và trên các đoạn đường xa khu 

vực đông dân cư, vùng miền núi, vùng nông thôn. Tình trạng vi phạm lấn chiếm 

lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, đỗ xe trái phép cũng diễn ra khá phổ biến, 

nguy cơ xảy ra TNGT, gây cản trở và khó khăn nhiều đến hoạt động lưu thông 

và làm mất mỹ quan đô thị. Mặt khác, do lực lượng công an giao thông, trật tự 

mỏng, hạn chế công tác tuần tra giám sát thường xuyên (đặc biệt về đêm, ngoài 

giờ cao điểm). Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chưa được khép kín, 

có thời điểm không tập trung, chưa sử dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ vào 

lĩnh vực này.  

Từ thực tế trên từ năm 2013 Sở giao thông Vận tải Phú Yên đã triển khai 

camera giám sát giao thông tại 3 ngã tư có mật độ phương tiện giao thông cao 

như:  Ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Huệ, Ngã tư Trần Phú – Lê Thành Phương, 

Ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Trãi. Trong quá trình đưa vào vận hành hệ 

thống camera giám sát giao thông đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao 

thông xử lý các vụ tai nạn, vi phạm an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp 

hành của người điều khiển phương tiện giao thông. 

Để nhân rộng mô hình này, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đề xuất 

UBND  tỉnh Phú Yên nghiên cứu xem xét đầu tư hệ thống Trung tâm điều hành 

và Camera giám sát giao thông, tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. Dự kiến khi hoàn thành, hệ thống này sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc kiểm 

soát, phòng ngừa hành vi sai phạm của người và phương tiện tham gia giao 

thông trong suốt thời gian 24/7. Đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác an ninh, 

quốc phòng, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm bớt lực lượng cán bộ tuần tra 

kiểm soát giao thông, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu trong xử lý vi phạm. 

II.2. Hệ thống Camera An ninh 

Phú Yên là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có đèo Cả và đèo 

Cù Mông bao quanh. Hệ thống giao thông Phú Yên thuận lợi. lưu thông dễ 

dàng. Với bờ biển dài 190km, có nhiều vịnh, đầm mang vẻ đẹp tự nhiên có nét 

hoang sơ của núi, của biển: đầm Cù Mông, đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô, vịnh 

Xuân Đài, đầm Cù Mông, ghềnh Đá Dĩa có hiện tượng địa chất độc đáo, kỳ lạ có 



một không hai ở Việt Nam, Bãi Môn – Mũi Điện, nơi đón bình minh sớm nhất 

trên đất nước hình chữ S. 

Thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất Phú Yên nhiều thắng cảnh, núi non 

hùng vĩ, có hơn 20 bãi tắm có thể phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, 

khu sinh thái, resort. Các bãi tắm có sự kết hợp giữa núi non cao, biển và cát 

trắng, nước biển xanh biếc và lặng sóng bên những rặng phi lao rì rào trong gió, 

rặng rừng dừa. Một số bãi tắm tiêu biểu như: Xuân Hải, Bãi Nồm, An Hải, Bãi 

Bàng, Bãi Bàu, Bãi Rạng, Bãi Góc... Phú Yên còn có nhiều gành đá và đảo nhỏ 

gần bờ ven đất liền: gành Đá Dĩa, hòn lao Mái Nhà, hòn Nưa, hòn Yến, hòn 

Chùa,... Có thể nói du lịch Tuy Hòa- Phú Yên có tiềm năng phát triển rất lớn. 

Tuy nhiên, ngành du lịch của Phú Yên chưa thực sự tương xứng với tiềm 

năng của tỉnh, để nâng cao năng lực du lịch, cần phải hiểu được khách du lịch, 

nắm rõ lượng du khách và kiểm soát chất lượng dịch vụ, an ninh khu du lịch. Vì 

vậy cần thiết phải có một hệ thống camera an ninh quản lý các khu du lịch.  

Hiện tại việc trang bị hệ thống camera giám sát an ninh mới triển khai thử 

nghiệm tại các ngả tư đường Lý Tự Trọng, Phường 7, Tp. Tuy Hòa nhằm phòng 

chống tội phạm và hỗ trợ công an trong quá trình điều tra phá án. Những nơi 

được lắp đặt camera giám sát tình hình an ninh trật tự ổn định.  

Hệ thống camera an ninh tại các điểm du lịch của Phú Yên chưa được 

trang bị điều này gây ít nhiều khó khăn trong công tác quản lý của ngành du 

lịch. 

Tổng Công ty Viễn thông Viettel đề xuất UBND  tỉnh Phú Yên trang bị hệ 

thống camera giám sát tại các khu du lịch nhằm kiểm soát lượng du khách, chất 

lượng dịch vụ cũng như an ninh tại các khu vực này. 

II.3. Hệ thống cảnh báo lũ 

Phú Yên là tỉnh có nhiều hồ thủy điện, sông ngòi, hàng năm thường xuyên 

chịu mưa bão và nguy cơ lũ lụt rất cao. Ngay đợt lũ tháng 11/2016, Phú Yên ước 

tính thiệt hại lên tới 331 tỷ đồng, 7 người chết, 1 người mất tích, 7.700 hecta hoa 

màu bị ngập nước, ngã đổ gây thiệt hại; hơn 230 con gia súc bị chết. 

Về thủy sản, có 6 thuyền bị chìm, hơn 448.000 con tôm hùm của hơn 

2.000 lồng nuôi bị chết, khoảng 630ha ao nuôi thủy sản bị ngập nước, các vật 

nuôi bị chết và hơn 350 tấn muối bị cuốn trôi. Về thủy lợi, hơn 21.775m kênh 

mương bị sạt lở, bồi lắp, khoảng 190m kè bị sạt, một số đoạn kè cửa biển Đà 

Nông bị sụt lún và một số ống pi bị sóng đánh vỡ, ước thiệt hại về thủy lợi hơn 

50 tỉ đồng. 

Do đó, Phú Yên cần một hệ thống cảnh báo lũ hiện đại, tính toán mực 

nước ở các khu vực sông, hồ thủy điện và lượng mưa để đưa ra cảnh báo lũ một 

cách kịp thời cho cả chính quyền và người dân sống ở khu vực có nguy cơ xảy 

ra lũ cao. 

II.4. Trung tâm giám sát, điều hành tập trung 

Hiện nay, các hệ thống giám sát an ninh, giao thông, cảnh báo thiên tai, 

môi trường ... đang phân tán nhiều nơi. Chưa được quy hoạch tập trung về một 

chỗ để thuận lợi trong việc theo dõi, điều hành, xử lý các sự việc pháp sinh. 



Chính vì vậy Phú Yên nên cần đầu tư một Trung tâm để kết nối các hệ 

thống thông tin trên về nhằm mục đích cho việc quản lý theo dõi điều hành các 

hoạt động. 



Chương III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

 

III.1. Hệ thống Camera giám sát Giao thông 

Trong bộ tài liệu này Tổng Công ty Viễn thông Viettel đề xuất với UBND 

tỉnh Phú Yên một Giải pháp tổng thể để xây dựng một Hệ thống Giám sát điều 

hành giao thông  đáp ứng được các mục đích và yêu cầu đã đề ra. 

Phương án kỹ thuật công nghệ của hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự 

an toàn giao thông bằng hình ảnh được xây dựng theo Quyết định số 

1914/2009/QĐ-BCA-E11 ngày 07/7/2009 của Bộ Công an ban hành Tiêu chuẩn 

kỹ thuật hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

và Thông tư số 17/2014/TT-BCA ngày 24/4/2014 quy định về vận hành, quản 

lý, bảo trì, bảo vệ hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ. 

Về mặt các chức năng, hệ thống giám sát xử lý vi phạm TTATGT được 

thiết kế theo mô hình các khối với các chức năng như sau: 

 

 

Kiến trúc vật lý của hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ 

bao gồm 3 thành phần cơ bản: 

 



 

 

- Thiết bị lắp đặt tại các điểm nút, tuyến giao thông trọng điểm và xe ô tô 

tuần tra: bao gồm các Camera chuyên dụng, máy đo tốc độ; các máy tính 

chuyên dụng, máy tính cá nhân; các thiết bị điện, điện tử và cơ khí …;  

- Trung tâm xử lý: Thực thi toàn bộ quy trình xử lý và thực hiện quản lý, lưu 

trữ dữ liệu của hệ thống. Trung tâm xử lý được trang bị hệ thống điều khiển, lưu 

trữ, xử lý dữ liệu Video, màn hình hiển thi hình ảnh cỡ lớn và các thiết bị tin học 

bao gồm máy tính chủ, máy tính trạm, máy in, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và 

các phần mềm ứng dụng...  

- Mạng truyền dẫn: Thực hiện việc kết nối thiết bị được lắp đặt trên tuyến 

đường với Trung tâm xử lý cũng như giữa các thiết bị được lắp đặt trên tuyến 

với nhau và giữa các trung tâm với nhau. Mạng truyền dẫn xây dựng trên hệ 

thống cáp quang độc lập truyền dẫn giữa các thiết bị với trung tâm xử lý và các 

trạm giám sát. Vì vậy, tốc độ lên đến Gbps. 

Với các thiết bị được trang bị trên tuyến thì cần tối thiểu kênh truyền dẫn: 

 5 Mbps liên tục cho 1 camera giám sát,  

 2 Mbps liên tục cho 1 máy đo tốc độ. 

 8 Mbps liên tục cho 1 camera quan sát an ninh. 

 Kênh 3G/4G cho thiết bị cơ động như thiết bị đeo trên người, cầm tay, 

máy đo tốc độ. 

Hệ thống sẽ được đồng bộ với hệ thống camera giám sát giao thông hiện tại mà 

các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai trước đây thông qua một số thiết bị 

chuyển đổi để tương thích với hệ thống đầu tư mới.  

III.1.1. Mô hình tổng quan 

 



 

Mỗi điểm lắp đặt gồm có  

- Camera giám sát, loại cố định  

- Đèn hồng ngoại công suất cao hỗ trợ giám sát vi phạm giao thông trong 

điều kiện ngày/đêm. 

- Máy tính công nghiệp cài phần mềm xử lý phần mềm phát hiện và xử lý 

vi phạm giao thông. 

- Switch công nghiệplắp trong tủ kỹ thuật kết nối các thiết  bị với nhau và 

kết nối cáp quang về trung tâm. 

- Hệ thống tủ nguồn và lắp thiết bị phụ trợ. 

- Cột thép hình trụ, trụ bê tông, tay vươn. 

 

III.1.2. Lựa chọn kỹ thuật, công nghệ  

Để có được cái nhìn tổng thể về phương án công nghệ và thiết bị lựa 

chọn, chúng ta sẽ phân tích các công nghệ và thiết bị hiện hành trên thế giới, ưu 

nhược điểm cũng như phương án lựa chọn: 

1.2.1.  Camera giám sát xử phạt cố định  

a. Chức năng nhiệm vụ:  

Đảm nhận một trong chức năng quan trọng của hệ thống là tự động ghi lại 

những hình ảnh vi phạm của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với 

những hành vi: sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu điều 

khiển giao thông; 

Hệ thống camera này lắp cố định tại những nơi tổ chức giao thông ổn 

định, cụ thể nếu ở nút giao thông có đèn tín hiệu điều khiển giao thông thì mới 

lắp camera Giám sát để xử lý hành vi vi phạm vượt đèn đỏ; ở những điểm cua 

nguy hiểm hay xảy ra tai nạn phải có vạch sơn liền qui định làn đường để xử lý 

hành vi sai làn đường...Những hình ảnh,Video của phương tiện vi phạm được 

truyền về máy tính công nghiệp để tự động chụp hình ảnh vi phạm, Clip video vi 



phạm, nhận dạng biển số xe vi phạm và bổ sung các thông tin khác như thời 

gian, địa điểm xảy ra vi phạm... và truyền về trung tâm. 

b. Xu hướng công nghệ: 

Trên thế giới, vấn đề này đã được quan tâm từ rất lâu và có nhiều hướng 

giải quyết như sử dụng thiết bị Radar, sóng VIBA (cực ngắn), thiết bị ống cảm 

ứng, cảm ứng vòng dây, … trong đó hiện đại và tối ưu chi phí nhất là sử dụng 

công nghệ xử lý hình ảnh bằng camera (Video Image Processing). 

c. Phương án lựa chọn: 

Với các đặc điểm vượt trội về mặt công nghệ và triển khai, các Camera IP 

độ phân giải Megapixel được đề xuất cho điểm lắp đặt camera Giám sát, sử 

dụng các camera chuyên dùng, sản xuất tại các nước G7, chịu được điều kiện 

môi trường, thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Hình ảnh trích xuất rõ đảm bảo 

nhận diện được khuôn mặt đối với camera an ninh, nhận diện biển số xe vi phạm 

trong bất kỳ điều kiện thời tiết và ánh sáng nào. 

Đề xuất camera giám sát có khả năng giám sát được 2 làn, áp dụng với 

những tuyến đường có số làn không cao. 

Đề xuất lựa chọn thiết bị có độ phân giải công nghệ HD (tối thiểu 5 

MegaPixel); có giao tiếp mạng sử dụng công nghệ IP; Ngoài cấp điện nguồn 

220VAC còn có sử dụng nguồn điện áp thấp 12VDC/24VAC hoặc cấp nguồn 

qua giao diện mạng PoE, được hỗ trợ đèn hồng ngoại với khoảng cách quan sát 

tối thiểu ban đêm là ≥ 20m. Đặc điểm của hệ thống là phải có khả năng giám sát 

tự động trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, vì vậy các camera được lựa 

chọn phải là các camera có khả năng ghi hình trong cả điều kiện ban ngày và 

ban đêm, có khả năng chống chói. 

Thông số kỹ thuật tối thiểu bắt buộc đối với camera xử phạt: 

Vỏ che & chân đế: 

- Thiết kế mở về một phía để dễ dàng lắp đặt 

- Được đúc bằng chất liệu hợp kim nhôm 

- Có khả năng chống tia cựa tím 

- Lắp đặt ngoài trời và hệ số bảo vệ yêu cầu tối thiểu là IP66 

Camera & ống kính: 

- Cảm biến hình ảnh 5 Megapixels (hoặc cao hơn), cảm biến CMOS; 

- Độ phân giải: 2592 H x 1944 V (hoặc cao hơn); 

- Ống kính: 12 - 40mm, cho phép điều chỉnh; 

- Giám sát ngày/đêm, độ nhạy sáng cao < 0.5 Lux; 

- Cổng giao tiếp RJ-45, 100Base-T; 

- Đảm bảo nhận diện được khuôn mặt khi cần trích xuất hình ảnh 

Mô-đun đèn hồng ngoại: 

- Sử dụng mảng nhiều LED hiệu suất cao ; 

- Số lượng LED : 18 LED hiệu suất cao (hoặc hơn) ; 

- Bước sóng : 850nm ; 

- Độ phủ theo phương đứng : 140 ; 

- Độ phủ theo phương ngang : 600 ; 

- Khoảng cách có thể đạt được: 70m ; 



- Sử dụng ngoài trời, hệ số bảo vệ IP66 (hoặc cao hơn)  

1.2.2.   Máy tính công nghiệp 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Là thiết bị kết nối với camera cố định để tự động thu nhận, lưu trữ tạm 

thời video từ camera cố định truyền về. Thiết bị được cài đặt phần mềm nhúng 

chuyên dùng để xử lý ảnh, tự động phát hiện, nhận dạng biển số phương tiện 

giao thông vi phạm các lỗi: sai làn đường; không tuân thủ tín hiệu đèn giao 

thông... và truyền kết quả và hình ảnh về trung tâm giám sát qua hệ thống truyền 

dẫn. Thiết bị làm việc 24/24h trong môi trường, thời tiết khắc nghiệt.  

b. Đề xuất lựa chọn:  

Lựa chọn máy tính công nghiệp của hãng có xuất xứ hàng hóa uy tín.  

Thiết bị cần hoạt động ổn định 24/24h,  có quạt làm mát, cấp nguồn điện áp thấp 

(12V-24V), có cấu hình phù hợp cho công nghệ xử lý, nhận dạng ảnh, biển số 

phương tiện. Do hình ảnh Video cho Camera giám sát tự động là loại HD nên 

đòi hỏi băng thông lớn, tốn tài nguyên và tốc độ xử lý của máy tính vì vậy nên 

đề xuất sử dụng 01 máy tính công nghiệp cho 01 camera giám sát. 

Đặc tính kỹ thuật Máy tính công nghiệp đề xuất 

- Bộ vi xử lý tối thiểu: CPU Intel Core i3, 2.40GHz 

(Dual core);  

- Bộ nhớ trong tối thiểu: 4GB DDR3 SQRAM; 

- Ổ đĩa cứng: HDD 2.5" giao tiếp SATA/SATAIII, 

tối thiểu 500GB; 

- Giao tiếp mạng: Hỗ trợ 2 cổng Ethernet 

10/100/1000Mbps (LAN1 & LAN2), hỗ trợ Wake 

on LAN; 

- Điều kiện môi trường:  

o Độ ẩm: Lên tới 95% @ 40°C (không 

ngưng tụ) 

o Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 60°C (HDD 24x7) với luồng không khí 

0.7m/s .  

o Chống rung và chống sốc: Tương thích chuẩn IEC 60068 2-64 và 

IEC 60068 2-27.  

1.2.3.  Switch 

a. Chức năng nhiệm vụ:  

Sử dụng để kết nối hệ thống thiết bị tại tủ kỹ thuật ở những nút giao thông và 

kết nối truyền dữ liệu về Trung tâm. 

b. Lựa chọn công nghệ/thiết bị 

Thiết bị lựa chọn là loại switch công nghiệp, cho phép hoạt động trong môi 

trường khắc nghiệt nắng mưa, bụi bẩn, nhiễu từ trường và có độ rung lắc cao (do 

các phương tiện di chuyển gây nên)  
Thông số kỹ thuật: 8x10/100TX + 2 100M SFP slot; -40~70C 

1.2.4. Thiết bị chuyển đổi quang – điện (Converter) 
Là thiết bị thu phát và chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu quang (SFP) và tín hiệu 

điện (UTP) và các mạng lưới Fast Ethernet sử dụng cặp cáp đồng xoắn đôi không bọc 



vỏ (UTP) và các mạng lưới sợi quang. Bộ chuyển đổi quang điện được dùng để truyền 

tải và mở rộng hệ thống mạng với khoảng cách 100m đến 10Km. Không cần cấu hình 

hay cài đặt cho thiết bị, nó có khả năng tương thích với hệ thống. 

 Đặc điểm: 

- Điện áp 5VDC hoặc 220VAC 

- Tương thích với NTSC, PAL và hỗ trợ chuyển truyền dữ liệu 

RS232/422/485 

- Tương thích Full dupplex hoặc Half Duplex 

Kết nối quang đơn mode 

1.2.5.  Hệ thống cấp nguồn cho hệ thống camera 

Hệ thống cấp điện lưới cho hệ thống camera 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

 Đảm bảo nguồn điện lưới (220V) cung cấp ổn định cho hệ thống. 

b. Lựa chọn: 

 Lựa chọn phương án cấp điện lưới 220v ưu tiên cao nhất (từ các trạm điện 

hạ thế của ngành điện lực hoặc điện nguồn tại các tủ điện cấp cho đèn tín hiệu 

giao thông). 

Hệ thống cấp điện dự phòng cho hệ thống  

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định 

không bị gián đoạn. 

b. Lựa chọn:  

 - Đề đảm bảo nguồn điện hoạt động liên tục cho điểm lắp đặt Camera 

quan sát, hệ thống thiết bị lưu điện dự phòng sẽ được lắp đặt trong tủ kỹ thuật. 

Hệ thống được trang bị ắc quy dự phòng công suất tối thiểu 100Ah, chuyên 

dụng trong ngành viễn thông, tuổi thọ thiết kế 12 năm, tuổi thọ thực tế lên tới 8 

năm;  

- Bộ biến đổi điện đấu nối với nguồn điện lưới và ắc quy dự phòng tích 

hợp nhiều tính năng cơ bản nhằm khắc phục hoàn toàn những khiếm khuyết của 

lưới điện không ổn định hiện nay tại Việt Nam. Cụ thể là: 

 Bộ biến đổi điện Inverter sin chuẩn.  

 Công suất 800VA, tương đương 560W. 

 Điều khiển kỹ thuật số, đảm bảo hoạt động ổn định. Dạng sóng 

hình sin chuẩn. Hiệu suất lớn hơn hoặc bằng 80% 

 Điện áp vào: 200 - 285VAC, 50 ± 3% Hz 

 Thời gian chuyển mạch: 4ms, đảm bảo không tắt máy tính 

 Chế độ nạp ắc quy 3 giai đoạn tiên tiến nhất hiện nay, tăng gấp đôi 

tuổi thọ ắc quy. 

o Giai đoạn 1: Dòng cố định 9A hoặc12A, Ắc quy đầy 80%, 

o Giai đoạn 2: Áp cố định 14,1V, Ắc quy đầy 100% , 

o Giai đoạn 3: Áp cố định 13,8V, bảo dưỡng ắc quy dài hạn. 

 Quạt mát thông minh, chỉ hoạt động khi nhiệt độ máy lớn hơn 60 

độ.  

 Chế độ khởi động mềm.  



Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, ngược cực, quá nhiệt. 

1.2.6.  Cột lắp đặt  

a. Chức năng nhiệm vụ 

Cột thép lắp đặt camera và thiết bị truyền dẫn đảm bảo tính bền vững (tránh 

rung, lắc cộng hưởng).  

b. Lựa chọn  

Theo chức năng và nhiệm vụ trên, có thể sử dụng 2 phương án là: 

- Lắp trên hệ thống cột điện, cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao thông 

- Lắp cột mới 

Do vị trí các cột điện, cột đèn chiếu sáng và cột tín hiệu giao thông hiện có 

đã được cố định và đang sử dụng. Khi đó để lắp thêm hệ thống camera với tủ 

điều khiển trên hệ thống cột này sẽ khó khăn cho việc điều chỉnh camera để có 

góc nhìn tốt nhất cũng như ảnh hưởng đến tính an toàn, bảo vệ và ổn định của hệ 

thống khi đơn vị chủ quản của cột sử dụng (sửa điện, thay bóng đèn, điều chỉnh 

...) 

Sử dụng cột có đặc tính kỹ thuật tối thiểu như sau: 

 Chiều cao tổng thể: tối thiểu 6m và có thể cao hơn tùy vị trí lắp đặt 

 Chiều dày thân cột: Tối thiểu 4mm 

 Cột được tính toán chịu được tốc độ gió đến 51m/s (tương đương 

vùng áp lực gió 155daN/m2). Hệ số hình dạng địa hình và các hệ số 

thống kê khác bằng 1.  

 Thiết kế và chế tạo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn BS 5649, 

TR7.  

 Vật liệu sử dụng cho cột phù hợp với tiêu chuẩn JIS 3101, JIS 3106 

 Cột được hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2, phù hợp 

với tiêu chuẩn BS 5135, AWS D1.1 

 Thân cột dưới 12M được chế tạo liền, không hàn nối ngang thân. 

 Cột được mạ nhúng kẽm nóng, phù hợp với tiêu chuẩn BS 929, 

ASTM A 123. Độ dày lớp mạ tối thiểu trên một mặt là 65µm 

(450Gr/m2) đối với thép tấm có chiều dày từ 3 - 5mm. 

1.2.7.  Hệ thống tủ kỹ thuật  

a. Chức năng nhiệm vụ 

Tủ kỹ thuật phục vụ lắp đặt thiết bị kỹ thuật tại cột camera; Tủ phải cách 

nhiệt do bức xạ trực tiếp của ánh nắng mặt trời, thoát nhiệt tốt, có hệ thống quạt 

điều khiển theo nhiệt độ thường, chống bụi, chống ngập nước, chống xâm hại, 

bên ngoài có biển cảnh báo, tên dự án, chủ đầu tư, đơn vị thi công ... 

b. Lựa chọn 

Sử dụng loại có đặc tính kỹ thuật tối thiểu như sau 

- Thiết kế chuyên dụng cho việc đặt bệ, treo cột ngoài trời. 

- Chống nước, chống bụi: Tiêu chuẩn bảo vệ IP55 

- Vật liệu chế tạo thân vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện  

- Cách nhiệt: 2 lớp cách nhiệt, lớp trong dầy 1,5cm 

- Hông tủ có dập khe tản nhiệt, có lưới chống côn trùng 



- Được trang bị quạt làm mát tự động bật khi nhiệt độ trong tủ cao hơn 

550C và tự động tắt khi nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 450C. Tuổi thọ tối thiểu 

60.000 giờ hoạt động. 

- Cánh cửa mở ngang, có khoá chìm kiểu 3 điểm chốt cài và lắp công tắc 

cảnh báo. 

- Hệ thống ngăn phục vụ gá lắp dễ dàng thay đổi, sửa chữa, bảo dưỡng hệ 

thống thiết bị. 

- Các thành phần điện: cáp, cầu chì, hệ thống tiếp đất và các thành phần 

điện khác được lắp đặt bên trong tủ kỹ thuật. 

Kích thước: 800mm (cao) x 400mm (rộng) x 350mm (sâu) hoặc nhỏ hơn 

1.2.8.  Thiết bị cắt lọc sét điện nguồn 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Thiết bị cắt lọc sét có nhiệm vụ cắt lọc sét đường cấp điện nguồn cho hệ 

thống 24/24h. Thiết bị dập các xung sét có cường độ ≤ 200kA. Riêng trong thiết 

bị này đã bao gồm nhiều cấp bảo vệ đảm bảo độ an toàn tối đa cho các thiết bị 

được bảo vệ phía sau. Cấu trúc chung của thiết bị cắt lọc sét bao gồm: 

 Cắt sét sơ cấp: Dập các xung điện áp và dòng điện lớn. 

 Lọc thông thấp: Có tác dụng tiếp tục làm suy giảm các điện áp đột biến đã 

được cắt ở cáp sơ cấp. Tần số cắt của bộ lọc này khoảng 800Hz. Cấp lọc này 

được thiết kế làm suy giảm nhiễu của dây-dây và dây-đất. 

 Cắt sét thứ cấp: Cắt các điện áp cao còn dư lại sau khi đã qua hai cấp bảo 

vệ trên, đảm bảo độ an toàn tối đa cho các thiết bị cần được bảo vệ. 

 Hệ thống thoát sét: tích hợp chung với hệ thồng móng của cột thép lắp đặt 

camera. 

b. Đề xuất lựa chọn 

Các thiết bị có thông số kỹ thuật tối thiểu 

Khả năng chịu dòng xung sét dạng 8/20µs: đến 350KA 

Dòng tải: 32 - 600A 

Khả năng chịu xung sét đánh lặp lại (12 xung 

dạng 8/20 µs): 
20KA 

Tần số bộ lọc: 300 - 400Hz 

Cấu hình bảo vệ: 
Pha-Pha, Pha-đất, Pha-

Trung tính, Trung tính – Đất 

Hiển thị trạng thái hoạt động: LED/LCD (tùy chọn) 

Có tiếp điểm cảnh báo xa:         Thường kín và thường hở 

Cảnh báo bằng âm thanh:          Tùy chọn 

Đếm sét:           Tùy chọn 

Nhiệt độ hoạt động:      00C-650C 



Độ ẩm môi trường: 95% 

Có vỏ kín bằng thép sơn tĩnh điện đảm bảo an 

toàn 
  

1.2.9.  Thiết bị chống sét lan truyền 

a. Chức năng nhiệm vụ  

Bảo vệ các thiết bị điện tử nhậy xung cao, như máy chủ, thiết bị camera, 

máy tính công nghiệp, hệ thống điều khiển điện tử. 

b. Đề xuất lựa chọn 

Là thiết bị bảo vệ đường nguồn 220VAC/ 50Hz khỏi các tác động của sét 

(trực tiếp hoặc lan truyền trên đường dây nguồn AC), các xung điện áp lạ. Dòng 

sét bảo vệ tối đa trên mỗi dây là 40 kA cho xung 8/20 µs 

 Điện áp bảo vệ < 1 KV 

 Thời gian đáp ứng nhanh  

 Đèn hiển thị khả năng làm việc 

 Lựa chọn cổng kết nối tín hiệu cảnh báo 
 Hệ thống thoát sét: tích hợp chung với hệ thồng móng của cột thép lắp đặt 

camera để đảm bảo hiệu quả tối đa. 

1.2.10.  Máy đo tốc độ  

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Đảm nhận chức năng quan trọng là tự động ghi lại hình ảnh vi phạm tốc 

độ của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; truyền hình ảnh vi phạm về 

Trung tâm chỉ huy giám sát để xử lý.   

b. Xu hướng công nghệ:   

Trên thế giới, sự phát triển của các hệ thống giám sát tốc độ tự động dựa 

trên hình ảnh (Automated Photo Speed Enforcement Systems) đã và đang là xu 

hướng tiến triển kết hợp sự cân bằng giữa nhu cầu và công nghệ hiện có. Đó là 

nhu cầu về một hệ thống giám sát tốc độ tự động nhằm đáp ứng 2 đòi hỏi là sử 

dụng hiệu quả chi phí cho đảm bảo an toàn giao thông và phù hợp với thực tế 

các phương tiện giao thông ngày càng phát triển nhanh hơn so với việc phát 

triển cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông tại các thành phố lớn trên toàn thế giới. 

Hiện nay, có hai công nghệ được sử dụng phổ biến đó là công nghệ dùng 

thiết bị phát sóng điện từ (radar) và công nghệ sử dụng thiết bị laser để giám sát 

tốc độ (được phép sử dụng tại Việt Nam). 

Nguyên tắc hoạt động của máy giám sát tốc độ dùng công nghệ radar: đó 

là kết hợp tính năng ghi hình của camera và tính năng đo tốc độ của bộ thu/phát 

sóng Radar (Radar guns). Bộ thiết bị này hoạt động bằng cách phát ra một tín 

hiệu radio và tín hiệu này được phản xạ trở lại bởi những chiếc xe mục tiêu. Tần 

số của tín hiệu phản xạ bị thay đổi theo tỷ lệ tùy thuộc vào tốc độ xe và sự thay 

đổi này được sử dụng bởi các thiết bị Radar để tính toán chính xác tốc độ xe. 

Nguyên tắc hoạt động của máy giám sát tốc độ công nghệ laser: đó là kết 

hợp tính năng ghi hình của camera và thiết bị phát chùm tia lazer hẹp tập trung. 

Chùm tia lazer này được phản xạ lại bởi những chiếc xe mục tiêu. Khoảng thời 



gian để những tia này phản xạ trở lại đến thiết bị phát nó được dùng để tính toán 

tốc độ của xe mục tiêu. 

Trên thực tế, thiết bị camera giám sát tốc độ dùng công nghệ radar rất phổ 

biến bởi vì tính chính xác cao, phạm vi hoạt động rộng có thể dùng giám sát đa 

làn đường do có thể bắt tốc độ đồng thời của nhiều đối tượng. Trong khi công 

nghệ phát chùm tia lazer chỉ có thể ứng dụng trong một vài phạm vi hẹp như 

máy đo tốc độ cầm tay, gắn trên các cây cầu hoặc bên vệ đường. 

c. Phương án đề xuất lựa chọn:  

Giải pháp đề xuất là sử dụng và trang bị máy đo tốc độ sử dụng công nghệ 

laser hoặc radar đáp ứng theo tiêu chuẩn của Bộ Công An. 

1.2.11. Máy tính xách tay trên xe tuần tra lưu động  

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Máy tính xách tay trang bị cho tổ chốt, xe tuần tra cơ động sử dụng truy 

cập hệ thống tiếp nhận thông tin vi phạm, In thông tin hình ảnh vi phạm nhằm 

để tiến hành xử lý vi phạm, sau đó cập nhập thông tin tình trạng xử lý vi phạm 

gửi về Trung tâm dữ liệu. 

b. Lựa chọn thiết bị công nghệ 

* Máy tính xách tay:  Bộ xử lý: Core i5; Ram: 4GB; Hdd: 256GB; Màn hình: 

14 inch trở lên. 
* Máy in: sử dụng máy in màu, in hình ảnh vi phạm làm cơ sở để xử lý vi phạm 

TTATGT. 

 

 

Là Trung tâm chỉ huy, lưu trữ, xử phạt, trung tâm được trang bị các thiết bị: 

- Hệ thống màn hình để dễ theo dõi, quan sát phương tiện vi phạm. 

- Hệ thống lưu trữ bản tin vi phạm, hình ảnh, vi deo bằng chứng vi phạm.  

- Hệ thống cơ sở dữ liệu, máy chủ hiện đại đáp ứng khả năng hoạt động, 

truy cập của toàn hệ thống, khả năng lưu trữ thông tin vi phạm trong thời 

gian dài. 



- Hệ thống máy trạm truy cập hệ thống xử lý nghiệp vụ xử phạt, kết nối các 

thiết bị máy in xuất đữ liệu ra hệ thống màn hình giám sát. 

- Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật. 
Hệ thống thiết bị được định cỡ, thiết kế chi tiết trên cơ sở khảo sát hiện trạng, phù hợp 

theo phạm vi của từng dự án cụ thể, cho phép kết nối tích hợp vào hạ tầng hiện có của 

đơn vị. 

1.2.12.  Máy chủ cài đặt phần mềm tác nghiệp và CSDL vi phạm  

a. Chức năng nhiệm vụ:  

Đây là máy chủ dùng để cài đặt phần mềm tác nghiệp, quản lý, lưu trữ và 

xử lý CSDL hồ sơ xe vi phạm TTATGT theo mô hình dữ liệu tập trung trên địa 

bàn toàn tỉnh; CSDL hồ sơ xe vi phạm gồm có các dữ liệu: 

- Hồ sơ vi phạm TTATGT do hệ thống giám sát tự động thu nhận và 

truyền về Trung tâm (camera giám sát, máy đo tốc độ) 

- Dữ liệu là Video, hình ảnh do cán bộ trực tại Trung tâm chụp lại khi 

phát hiện có hành vi vi phạm TTATGT. 

Hệ thống CSDL hồ sơ vi phạm được thiết kế lưu trữ trên hệ thống máy 

chủ và thiết bị lưu trữ chuyên dùng, dung lượng thiết bị lưu trữ có thời gian hoạt 

động tối thiểu là 5 năm; theo qui định, các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính lưu 

trữ tối thiểu là 1 năm), có thể lưu trữ lâu dài bằng đĩa DVD. 

Hệ thống máy chủ này hoạt động 24/24h, cung cấp dịch vụ cho máy trạm, 

xe tuần tra cơ động truy nhập theo phân cấp để quản lý, khai thác và trao đổi 

thông tin CSDL hồ sơ xe vi phạm TTATGT. 

b. Lựa chọn công nghệ:  

Sử dụng máy chủ công nghệ Cluster (song hành) hoạt động 24/24h với hệ 

điều hành Windows Server 2008, SQL server 2008 (hoặc cao hơn) kèm theo 

thiết bị lưu trữ cho máy chủ Cluster với dung lượng lớn tối thiểu 5TB trở lên để 

lưu trữ dữ liệu: CSDL vi phạm, CSDL đã xác định được chủ phương tiện; CSDL 

vi phạm đã được xử lý tại trung tâm cấp tỉnh. 

Thông số kỹ thuật tối thiểu của máy chủ 

Kiểu dáng (Form factor) Loại tiêu chuẩn lắp trong tủ kỹ thuật 19’’ 

Bộ vi xử lý (Processor) tối thiểu 

Intel Xeon E5-2630 v3 2.4GHz,20M 

Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T 

(85W) Max Mem 1866MHz 

Khe cắm bộ vi xử lý 2 khe cắm hỗ trợ tới 2 bộ vi xử lý 

Cache 
2.5 MB/core. Có thể lựa chọn core 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18 

Chipset Intel C610 series chipset 

Bộ nhớ (Memory) 
6x4GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, có 

thể nâng cấp lên tới 32GB 

Khe cắm mở rộng (I/O Slots) tối 

thiểu 

Lên đến 7 x PCIe 3.0 plus dedicated PERC 

slot  

Số lượng ổ đĩa (Drive Bay) 

Internal hard drive bay and hot-plug 

backplane: 

Lên đến 16 x 2.5” HDD: SAS, SATA, 



Kiểu dáng (Form factor) Loại tiêu chuẩn lắp trong tủ kỹ thuật 19’’ 

nearline SAS SSD: SAS, SATA 

Lên đến 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, nearline 

SAS SSD: SAS, SATA 

RAID Controller 

Internal controllers: PERC S130 (SW 

RAID), PERC H330, PERC H730, PERC 

H730P 

External HBAs (RAID): PERC H830 

External HBAs (non-RAID): 12Gbps SAS 

HBA 

Dung lượng lưu trữ 

(Internal Storage) 

3 TB với máy chủ hoạt động chính, (có thể 

gắn thêm ổ cúng bên trong mở rộng lên 

18TB hoặc hơn) 

Giao tiếp mạng 10/100/1000Mbps 

Nguồn điện (Power Supply) Redundant, 500W 

Phần mềm bản quyền 
Hệ điều hành Microsoft® Windows Server® 

2008(hoặc cao hơn) 

* Thiết bị lưu trữ mở rộng: có nhiệm vụ lưu trữ hình ảnh, video, kết quả xử lý 

vi phạm trong thời gian dài và có khả năng cho phép cập nhật, sử dụng cơ sở dữ 

liệu đã lưu lại đó.  

Đối với yêu cầu lưu trữ dữ liệu vi phạm (đã xử lý và chưa xử lý) trong 

thời gian dài, tại trung tâm Tỉnh có thể sao lưu dưới nhiều hình thức khác nhau 

như trên đĩa DVD, tăng dung lượng lưu trữ bằng việc cập nhật thêm ổ cứng. 

Dưới đây là bản phân tích số lượng dữ liệu có thể lưu trữ được (tương đối) 

Bảng phân tích số lượng dữ liệu lưu trữ của các phương tiện 

Loại phương 

tiện lưu trữ 

DVD 

(4.7GB) 

HDD 500GB HDD 1TB HDD 2TB 

Thông tin vi 

phạm 

(1 hồ sơ vi phạm 

~3MB) 

1.566 

(hồ sơ vi 

phạm) 

166.666.666 

(hồ sơ vi 

phạm) 

333.333.333 

(hồ sơ vi 

phạm) 

666.666.666 

(hồ sơ vi 

phạm) 

Yêu cầu đối với bộ lưu trữ mở rộng: 

Kiểu dáng (Form factor) 
Loại tiêu chuẩn lắp trong tủ kỹ thuật 

19’’, 2U 

Khả năng kết nối Hổ trợ kết  nối lên đến 4 Server 

Cổng kết nối  với thiết bị quản lý Cổng mạng RJ45 (1Gb Ethernet) 

RAID Controller RAID 5 

Dung lượng lưu trữ  

(Internal Storage) 

Có 24 khe ổ cứng, Có thể kết nối với bộ 

lưu trữ mở rộng bên ngoài lên đến 96 khe 

ổ cứng 

Nguồn điện (Power Supply ) Redundant, 600W 



1.2.13.  Hệ thống quản lý, ghi hình lưu trữ Video camera quan sát 

a. Chức năng nhiệm vụ:  

- Hình ảnh Video về tình hình TTATGT, TTCC do hệ thống camera quan 

sát ghi lại được sẽ được quản lý, điều khiển, ghi hình tiếng trên nền IP. Dữ liệu 

này lưu trữ tập trung tại trung tâm cấp, sử dụng máy chủ và phần mềm quản lý 

chuyên dùng.  

- Hệ thống tại trung tâm cấp được trang bị máy chủ (server) ghi lại hình 

ảnh Video của các Camera quan sát trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu Video tình hình 

TTATGT, TTCC trên địa bàn tỉnh được quản lý, khai thác tập trung trên hệ 

thống máy chủ này.  

b. Xu hướng công nghệ: 

 Thường sử dụng 3 loại chính đó là: 

- Sử dụng đầu ghi chuyên dụng của hãng sản xuất camera, có ưu điểm là 

đồng bộ với hệ thống camera nhưng có hạn chế là cấu hình số lượng camera 

quản lý điều khiển không được nhiều; ví dụ đầu ghi chuyên dụng của SONY 

hiện nay có NSR-500, 1000, 1100, 1200 nhưng chỉ còn loại NSR-500 với cấu 

hình 16 camera HD là còn sản xuất; các loại khác đã ngừng sản xuất. 

- Sử dụng máy chủ cài đặt phần mềm chuyên dụng quản lý và ghi hình 

Camera của hãng sản xuất phần mềm riêng; có ưu điểm là số lượng cấu hình 

camera quản lý điều khiển tùy chọn và có thể lên đến hàng trăm; những phần 

mềm này chỉ hỗ trợ cho một số loại camera của những hãng nhất định. Mặt khác 

sử dụng máy chủ có thể lựa chọn dung lượng ổ cứng, card RAID hỗ trợ lưu trữ 

rất ổn định, thời gian lưu trữ.  

- Sử dụng giải pháp trọn gói của nhà sản xuất với việc kết hợp giữa đầu 

ghi hình và phần mềm quản lý, điều khiển hệ thống hoạt động trên máy chủ. 

Mục đích để có thể quản lý phân tán người sử dụng truy cập vào hệ thống. 

c. Lựa chọn thiết bị:  

-  Đối với hệ thống máy chủ trung tâm: Sử dụng máy chủ cài đặt phần 

mềm quản lý chuyên dụng với giải pháp hoàn chỉnh từ nhà sản xuất để quản lý, 

kiểm soát đầu ghi hình tại trung tâm tỉnh và các máy trạm truy cập. Dữ liệu ghi 

hình được lưu trữ thông qua đầu ghi hình và được quản lý, điều khiển bởi server 

quản lý trung tâm. 

Đặc tính kỹ thuật tối thiểu của máy chủ quản lý 

Kiểu dáng (Form factor) Loại tiêu chuẩn lắp trong tủ kỹ thuật 

19’’ 

Bộ vi xử lý (Processor) tối thiểu Quad-Core Intel E5-2403 Series Processors 

Cache 10MB 

Bộ nhớ 16GB, 1333 MHz 

Network 2 cổng Gigabit Ethernet RJ-45  

OS Windows Server 2008 Standard 64 bits 

Database SQL Server 2008 Standard 

Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz 

Công suất tiêu thụ 250W 



 Thiết bị ghi hình tại trung tâm: lưu trữ video tình hình TTATGT, 

TTCC của hệ thống Camera Quan sát trong phạm vi toàn tỉnh với thời gian tối 

thiểu là 30 ngày. Hệ thống dữ liệu này được cập nhật, quản lý, khai thác tập 

trung tại máy chủ quản lý hệ thống camera quan sát cấp tỉnh bằng phần mềm 

quản lý chuyên dùng. 

Yêu cầu đối với thiết bị ghi hình hệ camera quan sát: 

Bộ xử lý Intel Dual-Core Processor 2.93GHz (Hoặc 

cao hơn) 

Bộ nhớ 4GB (hoặc cao hơn) 

Network 2 x 1Gbps Ethernet RJ-45 port 

RAID Controller LSI MegaRAID SAS 9260 (một cổng 

6Gb/s) 

Video input IP mode access 

Video compression H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG 

Video Resolution 1080P/720P/Megapixel/D1/4CIF/VGA/CIF 

Khe ổ cứng Hỗ trợ 16 x 3.5” HDD (SAS/SATA) 

Mở rộng dung lượng lưu trữ Cho phép mở rộng tối đa 48 x 3.5” HDD  

RAID level RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

Nguồn cấp 100-240VAC 50/60Hz 

Công suất tiêu thụ 2 x 800W 

Đối với máy trạm quan sát: Sử dụng máy trạm thực hiện quan sát và điều 

khiển theo phân quyền từ máy chủ trung tâm. Đề xuất cấu hình của máy trạm 

quan sát theo cấu hình dưới đây: 

- Processor: Intel(R) Xeon(R) Processor E3-1225 v3 3.2GHz 

- Cache: 8M 

- Công suất tiêu thụ 84W 

- Mainboard :Intel(R) C226 Chipset 

- Ram: 8GB (2x4GB) 1600MHz DDR3 Non-ECC 

- Hard Drive :1TB SATA 

- Graphics : 1 GB NVIDIA Quadro K600 (1DP and 1DVI-I) (1DP-DVI and 

1DVI-VGA adapter) 

- Network:  Integrated Intel 82579 Gigabit Ethernet Controller    

1.2.14.  Hệ thống màn hình hiển thị 

a. Chức năng nhiệm vụ:   

- Hiển thị hình ảnh từ camera quan sát trên địa bàn tỉnh; hiển thị phương 

án tác chiến trên bản đồ điện tử; điều hành, phân luồng giao thông; chỉ huy các 

phương án xử lý vi phạm TTATGT theo chuyên đề: không đội mũ bảo hiểm, xe 

khách dừng đỗ sai qui định, xe container...; hiển thị bản đồ giao thông, định vị 

GPS xe dẫn đoàn...; truy tìm xe gây tai nạn bỏ trốn.. 

- Màn hình phải đảm bảo khả năng hiển thị trung thực các hình ảnh từ các 

thiết bị đầu cuối, tín hiệu hình ảnh camera Giám sát, quan sát với độ phân giải 

HD. Chọn lựa màn hình hiển thị căn cứ vào một số yếu tố cơ bản sau:  



+ Yêu cầu về chất lượng hiển thị hình ảnh; 

+ Kích thước phòng đặt màn hình; 

+ Độ sáng môi trường xung quanh; 

+ Tuổi thọ của màn hình (thời gian hiển thị): Các màn hình có thể chạy 

liên tục không nghỉ 24/7, với tuổi thọ cao, chi phí thấp.   

b. Xu hướng công nghệ: 

Hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của các phương tiện thông tin bằng 

hình ảnh đặc biệt là video với độ phân giải cao thì nhu cầu hiển thị hình ảnh trên 

màn hình có độ phân giải cao và kích thước lớn đang là một xu hướng rõ nét. 

Các công nghệ phổ biến áp dụng trong màn hình lớn bao gồm: Công nghệ màn 

hình LED, màn hình LCD, màn hình DLP, Plasma.  

c. Đề xuất lựa chọn: 

- Công nghệ màn hình tấm ghép có đặc điểm ưu việt về mặt công nghệ 

nhưng chi phí đầu tư rất lớn, đề xuất sử dụng 6 màn hình LED 55 inch để hiển 

thị hình ảnh camera quan sát;  

Mô tả Thông số kỹ thuật 

Chủng loại LED 

Độ rộng màn hình 55” 

Độ phân giải  1920 x 1080  

Hỗ trợ ngõ vào HDMI, AV, USB, LAN 

Công suất tiêu thụ(chế độ 

chờ) 

Thấp hơn 0.1W 

Ngõ ra màn hình VGA, DVI, HDMI 

Nguồn cung cấp 100 to 240 VAC; 50/60 Hz 

Lọc tiếng ồn Có 

1.2.15.  Máy trạm  

a. Chức năng nhiệm vụ 

Được cài đặt  phần mềm, truy xuất CSDL vi phạm, tạo lập thống kê, báo 

cáo in danh sách quyết định vi phạm; máy trạm làm việc với phần mềm sử dụng 

công nghệ nhận dạng, xử lý ảnh, Video với độ phân giải cao tại trung tâm giám 

sát. 

b. Lựa chọn công nghệ:  

Sử dụng máy tính trạm đồng bộ của những hãng uy tín, có chip xử lý, bộ 

nhớ, card đồ họa tốc độ cao, ổ cứng dung lượng lớn, hoạt động ổn định liên tục 

24/7. 

Đặc tính kỹ thuật tối thiểu của máy trạm: 

Bộ vi xử lý (Processor) tối thiểu Intel® Core™ i5 2400S Processor (2.5GHz, 

6M) 

Bộ nhớ (Memory) 8GB Dual Channel DDR3 SDRAM at 

1600MHz 

Card màn hình AMD Radeon™ HD 1GB  

Dung lượng lưu trữ  

(Internal Storage) 

500GB - 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB 

Cache 



Giao tiếp mạng 10/100/1000Mbps 

Nguồn điện (Power Supply ) 480W 

Phần mềm bản quyền  Hệ điều hành Microsoft® Windows  

Màn hình hiển thị Tối thiểu 19’’ LCD hoặc cao hơn 

1.2.16.  Thiết bị kết nối mạng 

Switch nối mạng tại trung tâm: 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Kết nối mạng truyền dẫn cho hệ thống camera giám sát, quan sát và các 

thiết bị máy chủ, máy trạm, đầu ghi hình, thiết bị lưu trữ...tại Trung tâm.  

b. Lựa chọn công nghệ/thiết bị 

- Sử dụng Switch của hãng uy tín nhằm đảm bảo hoạt động ổn định 

24/24h; chịu tải, băng thông lớn. 

- Switch trang bị tại Trung tâm sử dụng loại Switch chuyên dùng loại 24 

Port, hoạt động ổn định 24/24h có Module quang, Swich Layer 3, băng thông 

mỗi cổng là 100-1000Mb/s. Trang bị bổ sung 01 switch loại tương tự để đảm 

bảo dự phòng nóng khi có sự cố, bình thường chạy chế độ backup, phân tải, khi 

có sự cố sẽ kịp thời thay thế thiết bị hỏng. 

III.1.3. Hệ thống phần mềm 

1.3.1. Phần mềm quản lý 

Phần mềm là phần lõi của hệ thống với chức năng xử lý thông tin, truy vấn 

thông tin, lưu trữ thông tin.  

Phần mềm được chia làm 3 nhóm chính: 

- Phần mềm hệ thống (phần mềm hệ thống kèm theo thiết bị, hệ điều 

hành, hệ quản trị CSDL ...) 

- Phần mềm tác nghiệp 

- Phần mềm CSDL 

Hệ thống phần mềm có thể mở rộng, liên kết và tích hợp với các bộ phận, 

CSDL khác như sau:  

+ Có thể kết nối tích hợp với hệ thống do Bộ Công an xây dựng: đồng bộ 

kết nối dữ liệu lên cấp trung ương theo sơ đồ phân cấp. Từ trung ương hoàn toàn 

có thể kết xuất được dữ liệu về trật tự an toàn giao thông của tỉnh Phú Yên để có 

được các báo cáo cấp quốc gia. Thông qua trung tâm Quốc gia, hệ thống có thể 

liên thông được với các hệ thống tương tự đặt ở tỉnh khác, do đó có thể mở rộng 

việc quản lý giám sát trật tự an toàn giao thông liên tỉnh-quốc gia. 

+ Hệ thống được xây dựng có tính toán đến khả năng mở rộng việc quản 

lý cho tất cả các huyện nằm trong phạm vi tỉnh, với số lượng camera tùy thuộc 

vào khả năng đường truyền và các thiết bị truyền dẫn kèm theo. Việc tăng số 

lượng camera mở rộng về sau chỉ cần đảm bảo đủ đường truyền, thiết bị truyền 

dẫn, tăng dung lượng ổ cứng lưu trữ trên máy chủ. 

Về khả năng mở rộng thêm tính năng của hệ thống phần mềm, các tính 

năng phần mềm tùy theo nhu cầu quản lý, hoặc khi có những thay đổi về 

chính sách nhà nước, các qui định của pháp luật cần thay đổi dẫn đến cần thay 

đổi tính năng phần mềm… thì việc thay đổi hay bổ sung tính năng phần mềm 

không quá phức tạp do đơn vị cung cấp đã làm chủ 100% về mặt công nghệ 



và giải pháp. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, nhà cung cấp luôn nỗ lực 

làm việc để nâng cao và phát triển giải pháp, tiếp tục đưa ra các phiên bản 

mới nhất đối với sản phẩm này theo xu thế phát triển, sẵn sàng cập nhật các 

phiên bản mới cho các đơn vị sử dụng. 

1.3.2.  Phần mềm tác nghiệp 

Phần lõi của hệ thống camera giám sát chính là phần mềm. Phần mềm sử 

dụng cơ sở phần cứng tương thích để phân tích/khai thác/xử lý/truyền tải và lưu 

trữ dữ liệu về giao thông, TT ATGT trong cả hệ thống. Với nhiều yêu cầu xử lý 

thông tin khác nhau, phần mềm phải được chia làm nhiều module (phần) khác 

nhau. Mỗi module cần có nhiều tính năng sử dụng khác nhau, nhưng có thể liên 

kết, khai thác sử dụng thông tin của nhau.  

Hiện tại trên thế giới có rất nhiều hãng phần mềm đến từ Châu Mỹ 

(Redflex, ATS...), Châu Âu (Gatso...), Châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản...) hoặc do 

các đơn vị tại Việt Nam thực hiện có thể xử lý 1 hoặc 1 số thành phần, công việc 

được đặt ra trong đề án. Đứng dưới góc độ nhà tích hợp hệ thống, Tập đoàn 

Viettel nhận thấy: 

- Các giải pháp thuần túy nước ngoài mang vào áp dụng ngay sẽ không phù 

hợp với hạ tầng giao thông hiện có của Việt Nam do không mềm dẻo, khả năng 

tích hợp hạn chế, kinh phí lớn và đòi hỏi đồng bộ với phần cứng...  

- Các giải pháp thuần túy do trong nước sản xuất dựa trên mã nguồn mở có 

lợi thế tích hợp sẵn tiếng Việt, không mất thời gian Việt Hóa, khả năng hỗ trợ tại 

công trình của đơn vị cung cấp phần mềm khi có sự cố xảy ra sẽ nhanh hơn các 

hãng nước ngoài. Tuy nhiên do đặc thù sản phẩm được phát triển thiếu kinh 

nghiệm thực tế nên tính ổng định của hệ thống không được đánh giá cao, cần 

thời gian kiểm chứng. 

Vì vậy chúng tôi đề xuất sử dụng phần mềm lõi là phần mềm của các đơn 

vị chuyên nghiệp nước ngoài, chúng tôi sẽ tùy biến phù hợp với các tác nghiệp 

của Việt Nam để tận dụng được thế mạnh về kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp 

của quốc tế đồng thời phù hợp bản địa Việt Nam. Phần mềm này phải đảm bảo 

yêu cầu tương thích với nhiều chủng loại camera phục vụ cho việc mở rộng hệ 

thống sau này. 

Công nghệ sử dụng chính cho phần mềm tác nghiệp: 

Công nghệ lõi: Công nghệ xử lý và nhận dạng ảnh, hệ chuyên gia và trí tuệ 

nhân tạo. 

  Công nghệ nhận dạng biển số xe được nghiên cứu xây dựng tập trung cho 

các chủng loại biển số ô tô, xe máy Việt Nam, ở các điều kiện triển khai thực tế 

khác nhau (ngoài trời, trong hầm, ban ngày, ban đêm…). Thông qua công nghệ 

nhận dạng ảnh biển số xe, các camera đã được “thông minh” hóa để có khả năng 

nhìn được biển số xe như mắt người, là cơ sở để giải quyết được hàng loạt giám 

sát trật tự an toàn giao thông.   



 
  Công nghệ xử lý hình ảnh, bắt bám ảnh đối tượng chuyển động và trích 

rút thông tin hình ảnh từ dữ liệu ảnh trực tiếp camera, cho phép phát hiện và 

chụp hình được các hình ảnh xe vi phạm thường gặp: xe đi sai phần đường làn 

đường, vượt trái phép, dừng đỗ trái phép, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ… 

  Công nghệ xử lý ảnh động và xử lý video cho phép thiết lập các video 

clip kèm theo mỗi bản ghi CSDL xe vi phạm.  

  Công nghệ nén ảnh và nén video cho phép lưu trữ và truyền tải được dữ 

liệu hình ảnh chất lượng cao mà không cần dung lượng lớn đối với bộ lưu trữ.  

  Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu xe vi phạm cho phép giải quyết các chức 

năng quản lý và xử lý xe vi phạm cũng như cung cấp đầy đủ các chức năng báo 

cáo, thống kê, tìm kiếm… thông tin xe vi phạm.  

  Công nghệ tích hợp hệ thống kết nối điều khiển các thiết bị ngoại vi 

Ngoài ra, phần mềm tác nghiệp còn cho phép người sử dụng thao tác trên 

máy trạm với CSDL do camera quan sát truyền về. Khi phát hiện vi phạm, 

người sử dụng thao tác để chụp hình, hiện biển số xe, tạo lập CSDL vi phạm. 

Phần mềm đảm bảo những thao tác trên được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và 

độ chính xác cao. 

1.3.3. Hệ thống Cơ sở dữ liệu  

Dữ liệu của hệ thống gồm 2 phần chính: 

- Dữ liệu Video về tình hình TTATGT, TTCC do hệ thống camera quan 

sát ghi lại  

- CSDL hình ảnh vi phạm TTATGT do hệ thống (camea giám sát, máy đo 

tốc độ, camera quan sát) 

Tổ chức mô hình dữ liệu như sau: 

- Dữ liệu Video về tình hình TTATGT, TTCC của hệ thống Camea quan 

sát ghi nhận sẽ được lưu trữ tập trung tại máy chủ lưu trữ video Trung tâm.  

- CSDL hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông do hệ thống camera 

giám sát giao thông (camera giám sát, máy đo tốc độ, camera quan sát) sẽ được 



lưu trữ tập trung tại Trung tâm phục vụ việc tổng hợp dữ liệu, điều hành chỉ huy 

và lưu trữ thông tin được nhanh chóng, chính xác. 

(1)   

Dưới đây là sơ đồ khai thác, xử lý thông tin vi phạm TTATGT của dự án: 

Camera giám sát

Camera quan sát

Súng bắn tốc độ

Camera di động

Máy tính công nghiệp

Tiếp nhận dữ 
liệu thô về ATGT

CSDL ATGT
(Sơ bộ)

Kiểm duyệt, loại 
bỏ dữ liệu không 

chính xác

Cập nhật biển số 
(trường hợp 

không nhận diện 
tự động)

CSDL ATGT
(Chính thức)

Phần mềm nhận 
dạng biển số

Xem dữ liệu
Lập biên bản và 
quyết định xử lý

Theo dõi chấp 
hành quyết định 

xử lý

Tạo lập báo cáo 
thống kê

Tìm kiếm 

Xem dữ liệu
Lập biên bản và 
quyết định xử lý

Theo dõi chấp 
hành quyết định 

xử lý
Tìm kiếm

NGUỒN DỮ LIỆU TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

TRẠM XỬ LÝ CƠ ĐỘNG

THU THẬP

KHAI THÁC

 

Để làm rõ hơn sơ đồ chức năng xử lý thông tin của hệ thống, chúng ta có 

thể xem xét từng bước xử lý thông tin cụ thể trong sơ đồ sau: 



Sơ đồ chức năng xử lý thông tin 

 

Máy đo 

tốc độ 
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Nhìn vào sơ đồ trên, đầu vào của chức năng xử lý thông tin chính là 

CSDL có được từ 3 hệ thống: camera quan sát, camera giám sát và máy 

đo tốc độ. Qua các thiết bị và phần mềm xử lý, sẽ tổng hợp ra CSDL vi 

phạm TTATGT. CSDL này có thể được phần mềm kết hợp với CSDL xe 

đăng kiểm, CSDL đăng ký xe để ra 2 loại thông tin:  

- CSDL vi phạm chưa xác định chủ phương tiện 

- CSDL vi phạm đã xác định chủ phương tiện. 

Cả 2 CSDL này đều có thể chuyển cho xe tuần tra để xử lý hành 

chính vi phạm giao thông. Tại đây, sau khi xe tuần tra xử lý “nóng” sẽ tự 

động gửi, cập nhật vào CSDL và tạo thành 3 luồng CSDL chính sau: 

- CSDL vi phạm đã xác định chủ phương tiện đã xử lý. 

- CSDL vi phạm đã xác định chủ phương tiện chưa xử lý. 

- CSDL vi phạm chưa xác định chủ phương tiện chưa xử lý. 

Đối với CSDL vi phạm đã xác định chưa xử lý có thể được xử lý 

“nguội” bằng cách in danh sách gửi về địa phương. Sau khi đã được xử lý 

“nguội”, 1 phần CSDL vi phạm đã xác định chưa xử lý sẽ được cập nhật 

thông tin xử lý để trở thành CSDL vi phạm đã xác định đã xử lý. 

Như vậy, kết quả cuối cùng hệ thống sẽ tập hợp, báo cáo và thống 

kê 3 loại CSDL sau: 

- CSDL vi phạm đã xác định chủ phương tiện đã xử phạt xong 

- CSDL vi phạm đã xác định chủ phương tiện chưa xử lý 

- CSDL vi phạm chưa xác định chủ phương tiện chưa xử lý 

Hình ảnh mẫu biên bản xử phạt phương tiện theo mẫu của Bộ Công An: 
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Xây dựng quy chế quản lý, duy trì hoạt động của hệ thống sau khi 

kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng 

 Sau khi kết thúc quá trình đầu tư, cần đảm bảo có quy chế quản lý, 

khai thác sử dụng. Trên cơ sở các qui định hiện hành của Chính Phủ, Bộ 

công an để xây dựng và ban hành các qui định về qui trình xử lý vi phạm 

về TTATGT bằng hình ảnh trên địa bàn Phú Yên; qui định về vân hành 

khai thác, duy tu, bảo dưỡng định kì cho các hệ thống kỹ thuật theo tiêu 

chuẩn của nhà cung cấp thiết bị. 

1.3.4. Thiết kế chi tiết module hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu 

STT Nội dung phần mềm 
Ghi 

chú 

1. Phần mềm quản lý tác nghiệp tại Trung tâm chỉ huy 

giám sát và xử lý vi phạm giao thông 
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STT Nội dung phần mềm 
Ghi 

chú 

1.1. Phần mềm quản lý tác nghiệp cơ sở dữ liệu xe vi phạm 

máy chủ  
 

1.1.1 Module phân quyền truy cập, quản trị hệ thống.  

1.1.2 
Module tiếp nhận khởi tạo bản ghi hồ sơ CSDL vi 

phạm từ các nguồn cung cấp khác nhau 
 

1.1.3 
Module kết nối CSDL đăng kiểm để cập nhật thông tin 

chủ xe vào bản ghi hồ sơ CSDL vi phạm 
 

1.1.4 
Module cập nhật CSDL khi nhận thông tin xử lý hồ sơ 

xe vi phạm 
 

1.1.5 
Module truyền nhận dữ liệu vi phạm với các máy tính 

tác nghiệp cấp dưới và máy tính cảnh sát tuần tra  
 

1.1.6 
Module tìm kiếm dữ liệu xe vi phạm theo các tiêu chí 

khác nhau (biển số xe, thời gian, địa điểm…) 
 

1.1.7 
Module xử lý tổng hợp các báo cáo thống kê số liệu xử 

lý vi phạm 
 

1.1.8 

Module kết xuất các báo cáo thống kê thành văn bản 

in ấn và lưu trữ thành file theo các định dạng khác 

nhau (exel, pdf…) 

 

1.1.9 Module đồng bộ CSDL lên máy chủ dự phòng  

1.1.10 

Module xử lý tình huống máy chủ gặp trục trặc, dùng 

máy chủ dự phòng thay thế, đồng bộ lại dữ liệu sau khi 

máy chủ đã được khắc phục 

 

1.1.11 Module quản lý các ổ đĩa lưu CSDL   

1.1.12 
Module quản lý địa chỉ các máy tính tác nghiệp, máy 

tính giám sát và các máy bắn tốc độ 
 

1.2. Module phần mềm kết nối gửi thông tin xe vi phạm đến 

thiết bị di động cá nhân và máy tính xe tuần tra kiểm soát 
 

1.2.1 Module giao tiếp với thiết bị trao đổi thông tin SMS   

1.2.2 
Thiết lập kênh truyền dữ liệu an toàn giữa máy trung 

tâm và máy tính xe tuần tra kiểm soát ngoài thực địa 
 

1.2.3 Module quản lý thông tin máy tính các xe tuần tra  

1.2.4 Module quản lý thiết bị di động trên xe tuần tra  

1.2.5 Module nhận dữ liệu từ trung tâm  

1.2.6 
Module truyền số liệu xuống thiết bị di động và máy 

tính xe tuần tra 
 

1.2.7 
Module nhận dữ liệu xử lý vi phạm, cảnh báo từ xe 

tuần tra về trung tâm 
 

1.2.8 Module quản lý, lưu trữ, tra cứu thông tin cảnh báo, xử  
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STT Nội dung phần mềm 
Ghi 

chú 

lý nhận từ xe tuần tra 

1.3. Module nhận dạng biển số xe với nguồn ảnh lấy từ các 

nguồn ảnh khác nhau (máy bắn tốc độ, ảnh chụp tác 

nghiệp…) 

 

1.3.1 
Module định vị bóc tách vùng biển số xe trên ảnh đầu 

vào 
 

1.3.2 
Module bóc tách các ảnh ký tự từ ảnh biển số đã bóc 

tách 
 

1.3.3 
Module trích chọn đặc trưng ảnh ký tự làm đầu vào hệ 

nhận dạng  
 

1.3.4 
Module xây dựng hệ nhận dạng ảnh trên cơ sở trí tuệ 

nhân tạo 
 

1.3.5 

Module phân biệt các chủng loại biển số: biển số ô tô, 

biển số xe máy, biển trắng, biển xanh, biển đỏ, biển 1 

hàng, biển số 2 hàng, biển số đặc thù, biển số nước 

ngoài… 

 

1.3.6 
Module học tăng cường các loại biển số mới (ký tự 

lạ…) 
 

 1.3.7 
Module đọc, ghi các loại file ảnh khác nhau: JPEG, 

BMP, TIF, GIF, PNG… 
 

1.3.8 
Module định dạng chuỗi ký tự biển số theo qui định 

hiện hành 
 

1.3.9 

Module xử lý nhận dạng biển số nâng cao: xử lý các 

hình ảnh biển số kém chất lượng (các ký tự trên biển 

số xe dính vào nhau do đinh ốc, ký tự trên biển số xe 

bị mờ sơn, biển số xe bị bụi bẩn…) 

 

1.3.10 Module tối ưu hóa bộ nhớ xử lý  

1.3.11 
Module phân bổ tài nguyên máy tính cho công việc 

nhận dạng biển số 
 

1.3.12 Module lưu trữ dữ liệu hình ảnh sau khi nhận dạng  

 Các Module tích hợp máy bắn tốc độ:  

1.3.13 
Module thiết lập, quản lý địa chỉ số hiệu các máy bắn 

tốc độ 
 

1.3.14 
Module phân tích dữ liệu máy bắn tốc độ để lấy các 

thông tin về ảnh bắn tốc độ 
 

1.3.15 

Module chuyển tải hình ảnh xe bắn tốc độ kèm theo 

thông tin tương ứng kết nối đến chức năng nhận dạng 

ảnh biển số 

 

1.3.16 Các Module thu nhận nguồn ảnh chụp tác nghiệp  
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STT Nội dung phần mềm 
Ghi 

chú 

 Các Module xử lý sau nhận dạng:  

1.3.17 
Module thiết lập bản ghi cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin 

về xe vi phạm sau khi đã nhận dạng xong biển số 
 

1.3.18 
Module báo hiệu cập nhật bản ghi CSDL xe vi phạm 

lên máy chủ trung tâm 
 

1.4. Module cung cấp nguồn ảnh kết nối từ camera quan sát 

chụp ngẫu nhiên vào máy chủ 
 

1.4.1 Module kết nối máy tính với camera quan sát  

1.4.2 Module nhận dữ liệu chia sẻ từ camera quan sát  

1.4.3 
Module giao diện hiển thị thông tin luồng dữ liệu 

video 
 

1.4.4 Module thu nhận ảnh từ luồng dữ liệu video  

1.4.5 
Module xử lý hình ảnh: khử nhiễu, nén ảnh, lưu trữ 

hình ảnh 
 

1.4.6 Module nhận dạng biển số xe (như mục 1.3)  

1.4.7 
Module thiết lập bản ghi cơ sở dữ liệu xe vi phạm sau 

khi đã nhận dạng xong biển số 
 

1.4.8 
Module báo hiệu cập nhật bản ghi CSDL xe vi phạm 

lên máy chủ trung tâm 
 

1.5. Module cảnh báo khi xảy ra mất an toàn cho thiết bị  

1.5.1 

Module giao tiếp giao tiếp với cảm biến 

Cảm biến đóng mở cửa 

Cảm biến nhiệt độ 

Cảm biến nguồn điện 

Cảm biến rung, lắc... 

 

1.5.2 Module giao tiếp với thiết bị trao đổi thông tin SMS  

1.5.3 

Xây dựng chuẩn định dạng dữ liệu truyền nhận: 

Thiết bị về trung tâm 

Trung tâm đến đối tượng cảnh báo 

 

1.5.4 Module xử lý dữ liệu nhận về từ thiết bị ngoài thực địa  

1.5.5 
Module quản lý, giám sát thiết bị đầu cuối từ trung 

tâm 
 

1.5.6 Module quản lý đối tượng xử lý thông tin cảnh báo  

1.5.7 
Module xử lý dữ liệu gửi dữ liệu cảnh báo đến đối 

tượng xử lý 
 

1.5.8 
Module xử lý dữ liệu nhận về từ đối tượng xử lý thông 

tin cảnh báo, kết quả xử lý 
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1.5.9 Module quản lý lưu trữ thông tin cảnh báo  

1.5.10 
Thiết lập báo cáo về dữ liệu cảnh bảo và xử lý thông 

tin cảnh báo 
 

1.5.11 Module quản trị truy cập hệ thống cảnh báo  

2. License phần mềm tác nghiệp truy cập cơ sở dữ liệu xe vi 

phạm từ máy chủ  
 

2.1. Phần mềm tác nghiệp cơ sở dữ liệu   

2.1.1 Module đăng nhập hệ thống theo phân quyền  

2.1.2 Module quản lý nhân sự tác nghiệp (user)  

2.1.3 
Module quản lý tác nghiệp CSDL xe vi phạm theo 

phân quyền 
 

2.1.4 
Module gửi dữ liệu vi phạm đến máy tính xe tuần tra 

cảnh sát theo phân quyền 
 

2.1.5 Module gửi thông tin tác nghiệp lên máy chủ   

2.1.6 

Module tìm kiếm dữ liệu xe vi phạm theo các tiêu chí 

khác nhau (biển số xe, thời gian, địa điểm…) theo 

phân quyền 

 

2.1.7 

Module kết xuất các báo cáo thống kê thành văn bản 

in ấn và lưu trữ thành file theo các định dạng khác 

nhau (exel, pdf…) theo phân quyền 

 

2.1.8 
Module quản lý xử phạt nguội từ biên bản danh sách 

xử nguội các xe vi phạm thuộc địa bàn quản lý 
 

2.2. Module phần mềm kết nối gửi thông tin xe vi phạm đến 

thiết bị di động cá nhân và máy tính xe tuần tra kiểm soát.  

License 

(như mục 

1.2) 

2.3. Module nhận dạng biển số xe với nguồn ảnh lấy từ các 

nguồn ảnh khác nhau (máy bắn tốc độ, ảnh chụp tác 

nghiệp…).  

License 

(như mục 

1.3) 

2.4. Module cung cấp nguồn ảnh kết nối từ camera quan sát 

chụp ngẫu nhiên vào máy chủ. 

License 

(như mục 

1.4) 

3. Phần mềm cài đặt trên máy tính công nghiệp kết nối 

camera giám sát xử phạt cố định. 
 

3.3.1 
Module thiết lập, quản lý địa chỉ số hiệu các camera 

giám sát 
 

3.3.2 Module cấu hình các tham số camera giám sát  
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3.3.3 
Module truy xuất dữ liệu hình ảnh camera giám sát 

vào bộ nhớ đệm của máy tính 
 

3.3.4 
Module điều khiển tự động các chế độ camera giám 

sát (chế độ ngày/đêm, tốc độ mở ống kính…) 
 

 
Xây dựng chức năng phát hiện phương tiện không 

chấp hành đúng tín hiệu đèn giao thông 
 

3.3.5 
Module số hóa các qui định tiêu chuẩn về lỗi vi phạm 

chấp hành tín hiệu đèn giao thông 
 

3.3.6 Module phát hiện chuyển động  

3.3.7 
Module định vị tọa độ đèn giao thông trong hình ảnh 

thu nhận 
 

3.3.8 Module nhận dạng màu sắc đèn giao thông  

3.3.9 Module tính toán thời gian duy trì trạng thái đèn  

3.3.10 Module nhận dạng trạng thái vạch dừng ngang  

3.3.11 
Module phát hiện phương tiện đè vạch ngang khi đèn 

ở trạng thái đỏ 
 

3.3.12 Module bắt bám theo ảnh phương tiện chuyển động   

3.3.13 
Module xác định quỹ đạo đi của phương tiện khi qua 

vùng camera giám sát 
 

3.3.14 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.14 

Module tổng hợp kết quả phân tích để ra quyết định về 

việc phương tiện không chấp hành đúng tín hiệu đèn 

giao thông 

 

3.3.25 Module tối ưu hóa bộ nhớ xử lý  

3.3.26 
Module phân bổ tài nguyên máy tính cho công việc 

nhận dạng biển số 
 

3.3.27 
Module ghi dữ liệu hình ảnh khi phát hiện phương tiện 

vi phạm 
 

3.3.28 
Module ghi video clip khi phát hiện phương tiện vi 

phạm 
 

 
Chức năng phát hiện phương tiện đi sai làn đường 

qui định 
 

3.3.29 
Module số hóa các qui định tiêu chuẩn về lỗi vi phạm 

đi sai làn đường qui định 
 

3.3.30 Module xác định các vị trí dải phân cách làn đường  

3.3.31 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

3.3.32 Module phân loại phương tiện dựa trên kích thước   
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3.3.33 
Module xác định qui tắc phân làn đường trên đoạn 

đường giám sát 
 

3.3.34 
Module chụp ảnh phương tiện đưa vào nhận dạng biển 

số 
 

3.3.35 
Module xác định làn đường mà phương tiện đang di 

chuyển 
 

3.3.36 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.37 
Module tổng hợp kết quả phân tích để ra quyết định về 

việc phương tiện đi sai làn đường qui định 
 

3.3.38 
Module ghi dữ liệu hình ảnh khi phát hiện phương tiện 

vi phạm đi sai làn đường qui định 
 

 
Chức năng phát hiện phương tiện đi sai phần đường 

qui định 
 

3.3.39 
Module số hóa các qui định tiêu chuẩn về lỗi vi phạm 

đi sai phần đường qui định 
 

3.3.40 Module xác định các vị trí dải phân cách phần đường  

3.3.41 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

3.3.42 Module phân loại phương tiện dựa trên kích thước   

3.3.43 
Module chụp ảnh phương tiện đưa vào nhận dạng biển 

số 
 

3.3.44 
Module xác định phần đường mà phương tiện đang di 

chuyển 
 

3.3.45 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.46 
Module tổng hợp kết quả phân tích để ra quyết định về 

việc phương tiện đi sai phần đường qui định 
 

3.3.47 
Module ghi dữ liệu hình ảnh khi phát hiện phương tiện 

vi phạm đi sai phần đường qui định 
 

 
Chức năng phát hiện phương tiện tranh vượt trái 

phép 
 

3.3.48 
Module số hóa các qui định tiêu chuẩn về lỗi vi phạm 

tranh vượt trái phép 
 

3.3.49 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

3.3.50 Module bắt bám theo ảnh phương tiện chuyển động   

3.3.51 
Module xác định quỹ đạo chuyển động của phương 

tiện 
 

3.3.52 Module đánh giá quỹ đạo chuyển động của phương  
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tiện (đánh giá đường đi thẳng, chéo, zic-zắc…) 

3.3.53 
Module chụp ảnh phương tiện đưa vào nhận dạng biển 

số 
 

3.3.54 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.55 
Module tổng hợp kết quả phân tích để ra quyết định về 

việc phương tiện tranh vượt trái phép 
 

3.3.56 
Module ghi dữ liệu hình ảnh khi phát hiện phương tiện 

vi phạm tranh vượt trái phép 
 

3.3.57 
Module ghi video clip khi phát hiện phương tiện vi 

phạm tranh vượt trái phép 
 

 Chức năng phát hiện phương tiện dừng đỗ trái phép  

3.3.58 
Module số hóa các qui định tiêu chuẩn về lỗi vi phạm 

dừng đỗ trái phép 
 

3.3.59 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

3.3.60 Module bắt bám theo ảnh phương tiện chuyển động   

3.3.61 Module xác định vị trí dừng đỗ của phương tiện  

3.3.62 Module xác định thời gian dừng đỗ của phương tiện  

3.3.63 
Module chụp ảnh phương tiện đưa vào nhận dạng biển 

số 
 

3.3.64 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.65 
Module tổng hợp kết quả phân tích để ra quyết định về 

việc dừng đỗ trái phép 
 

3.3.66 
Module ghi dữ liệu hình ảnh khi phát hiện phương tiện 

vi phạm dừng đỗ trái phép 
 

 
Chức năng phát hiện phương tiện đi ngược chiều 

qui định 
 

3.3.67 
Module số hóa các qui định tiêu chuẩn về lỗi vi phạm 

đi ngược chiều qui định 
 

3.3.68 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

3.3.69 Module bắt bám theo ảnh phương tiện chuyển động   

3.3.70 Module xác định các vị trí dải phân cách làn đường  

3.3.71 
Module xác định làn đường mà phương tiện đang di 

chuyển 
 

3.3.72 
Module chụp ảnh phương tiện đưa vào nhận dạng biển 

số 
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3.3.73 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.74 
Module tổng hợp kết quả phân tích để ra quyết định về 

việc đi ngược chiều qui định 
 

3.3.75 
Module ghi dữ liệu hình ảnh khi phát hiện phương tiện 

vi phạm đi ngược chiều qui định 
 

 Chức năng phân loại xe, đếm xe, tính toán mật độ xe  

3.3.76 Module xác định các vị trí dải phân cách làn đường  

3.3.77 
Module xác định làn đường mà phương tiện đang di 

chuyển 
 

3.3.78 
Module chụp ảnh phương tiện đưa vào nhận dạng biển 

số 
 

3.3.79 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.80 Module phân loại phương tiện dựa trên kích thước   

3.3.81 
Module xác định vùng ảnh nền (khi không có chuyển 

động) 
 

3.3.82 
Module đếm số lượng phương tiện đi qua điểm giám 

sát (theo làn đường, loại xe, tổng cộng..) 
 

3.3.83 
Module tính toán mật độ chiếm dụng lòng đường (theo 

làn đường, tổng cộng..) 
 

 
Chức năng phát hiện biển số xe trong sanh sách đen 

báo về máy chủ trung tâm 
 

3.3.84 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

3.3.85 
Module chụp ảnh mỗi phương tiện đi qua vùng camera 

giám sát đưa vào nhận dạng biển số 
 

3.3.86 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

3.3.87 
Module nhận danh sách dữ liệu biển số yêu cầu từ 

trung tâm 
 

3.3.88 
Module duyệt phát hiện biển số trong danh sách yêu 

cầu 
 

3.3.89 
Module gửi thông báo phát hiện biển số xe trong danh 

sách yêu cầu về trung tâm 
 

 Các Module khác  

3.3.90 Module tối ưu hóa bộ nhớ xử lý  

3.3.91 
Module phân bổ tài nguyên máy tính cho Module chức 

năng 
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3.3.92 
Module thiết lập bản ghi cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin 

về xe vi phạm sau khi đã phát hiện vi phạm 
 

3.3.93 
Module báo hiệu cập nhật bản ghi CSDL xe vi phạm 

lên máy chủ trung tâm 
 

3.3.94 
Module tạo cây thư mục lưu trữ dữ liệu hình ảnh và 

video giám sát 
 

3.3.95 Module chức năng nén dữ liệu ảnh và nén video  

3.3.96 
Module ghi dữ liệu video từ camera giám sát vào ổ 

cứng máy tính 
 

3.3.97 
Module quản lý ghi chồng dữ liệu hình ảnh và video 

trên ổ cứng máy tính (chống đầy ổ cứng) 
 

4. Module quản trị xử lý CSDL cài đặt tại các tổ chốt tuần 

tra kiểm soát và máy tính xách tay cá nhân 
 

 Xây dựng các module chức năng chính  

4.15 
Module gửi thông tin xử lý xe vi phạm từ máy tính 

xách tay xe cảnh sát lên máy chủ cấp tỉnh 
 

4.16 Module hiển thị hình ảnh phương tiện vi phạm  

4.17 Module xem video clip của phương tiện vi phạm  

4.18 
Module tìm kiếm thông tin xe vi phạm cần xử phạt 

theo các tiêu chí 
 

4.19 
Module quản lý cập nhật các lỗi bổ sung đối với xe vi 

phạm ngoài lỗi chính 
 

4.20 Module kết xuất lập phiếu xử phạt  

4.21 Module in ấn phiếu xử phạt  

4.22 
Module kết xuất báo cáo thống kê phục vụ công tác xử 

phạt 
 

5. Phần mềm xử lý hình ảnh camera quan sát (cài đặt trên 

máy tính đặt tại trung tâm chỉ huy tỉnh) 
 

 Phân tích thiết kế hệ thống:  

5.1 Phân tích, lựa chọn công cụ giải pháp phù hợp  

5.2 

Phân tích các điều kiện đảm bảo (cấu hình thiết bị, độ 

phân giải hình ảnh, dung lượng bộ nhớ và ổ đĩa cần 

phân bổ…) để phần mềm hoạt động  

 

5.3 
Thiết kế sơ đồ khối nguyên lý hoạt động của các 

Module chức năng phần mềm 
 

5.4 Thiết kế sơ đồ chức năng  

5.5 Xây dựng giao diện:  

5.6 Xây dựng giao diện cho các Module chương trình  
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chức năng  

5.7 
Xây dựng các giao diện tùy chọn xác định các tham 

biến của chương trình 
 

5.8 
Xây dựng giao diện quản lý truy cập đến các địa chỉ 

của camera quan sát 
 

 Các module  tích hợp camera quan sát:  

5.9 
Module thiết lập, quản lý địa chỉ số hiệu các camera 

quan sát 
 

5.10 
Module cấu hình các tham số camera quan sát khi 

chuyển chế độ cố định 
 

5.11 
Module truy xuất dữ liệu hình ảnh camera quan sát 

vào bộ nhớ đệm của máy tính 
 

 
Module phần mềm duyệt biển số phương tiện đi 

qua điểm đặt camera quan sát phát hiện xe nằm 

trong danh sách yêu cầu  

 

5.12 Module phát hiện chuyển động, hướng chuyển động  

5.13 
Module chụp ảnh mỗi phương tiện đi qua vùng camera 

giám sát đưa vào nhận dạng biển số 
 

5.14 
Các Module thực hiện công việc nhận dạng biển số 

(như mục 1.3) 
 

5.15 
Module nhận danh sách dữ liệu biển số yêu cầu từ 

trung tâm 
 

5.16 
Module duyệt phát hiện biển số trong danh sách yêu 

cầu 
 

5.17 
Module hiển thị hình ảnh mỗi xe đi qua sau khi đã 

nhận dạng biển số 
 

5.18 

Module thông báo lên màn hình máy tính khi phát hiện 

xe trong danh sách yêu cầu qua điểm đặt camera quan 

sát 

 

5.19 
Module gửi thông báo phát hiện biển số xe trong danh 

sách yêu cầu về trung tâm 
 

 
Module phần mềm đếm phương tiện theo biển số 

xe đi qua điểm đặt camera quan sát 
 

5.20 
Module tạo đối tượng bản ghi cơ sở dữ liệu cho quá 

trình đếm 
 

5.21 
Module cập nhật số lượng xe mỗi khi xe qua đã nhận 

dạng biển số 
 

5.22 Module gửi thông tin lưu lượng xe về trung tâm  
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 Các Module khác  

5.23 
Module ghi lại dữ liệu hình ảnh sau khi nhận dạng 

biển số 
 

5.24 Module tối ưu hóa bộ nhớ xử lý  

5.25 Module phân bổ tài nguyên máy tính    

5.26 
Module tạo cây thư mục lưu trữ dữ liệu hình ảnh và 

video giám sát 
 

5.27 Module chức năng nén dữ liệu ảnh và nén video  

5.28 
Module ghi dữ liệu video từ camera giám sát vào ổ 

cứng máy tính 
 

5.29 
Module quản lý ghi chồng dữ liệu hình ảnh và video 

trên ổ cứng máy tính (chống đầy ổ cứng) 
 

a. Cơ sở dữ liệu 

Mô hình dữ liệu: Việc hình thành một mô hình dữ liệu thống nhất là 

cơ sở để xây dựng kho dữ liệu xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn toàn tỉnh;  

 Nguồn dữ liệu: dựa vào mô hình tổng thể của hệ thống, nguồn dữ 

liệu gồm: 

 Ảnh do camera quay/chụp từ hiện trường kèm theo các thông tin 

mô tả (địa điểm chụp ảnh, thời gian quay video/chụp, số hiệu camera, các 

thông tin liên quan...). Dữ liệu này được phát sinh hàng ngày tại các điểm 

giám sát giao thông. Dung lượng lớn, các ảnh được lưu trữ dưới dạng tệp 

ảnh số/ video theo khuôn dạng do camera xuất ra. 

 Các số liệu phân tích ảnh, phát hiện các hành vi vi phạm luật an 

toàn giao thông kèm theo các tệp metadata (là các thông tin mô tả như 

thời gian, địa điểm, các thông tin liên quan, chỉ dẫn đến các tệp ảnh 

camera chụp hành vi vi phạm). Dữ liệu này đi kèm với các ảnh chụp, ảnh 

quay camera từ hiện trường trên. Dữ liệu này lưu trữ dưới dạng các tệp 

bảng số liệu. 

 Hồ sơ xử lý hành vi vi phạm luật an toàn giao thông (biên bản xử 

phạt, hóa đơn nộp phạt) được số hóa thành các tệp lưu trữ trên máy tính 

kèm theo các tệp siêu dữ liệu (là các thông tin mô tả như tên hồ sơ, thời 

gian, địa điểm, người xử phạt, các thông tin khác liên quan chỉ dẫn đến 

các tệp ảnh camera chụp hành vi vi phạm...). Các dữ liệu này được cập 

nhật hàng ngày từ các điểm giám sát giao thông. 

Đặc điểm của dữ liệu là có kích thước lớn thường được lưu dưới 

dạng file, hơn nữa khối lượng dữ liệu được phát sinh hàng ngày có nguồn 

phân tán, vì vậy nếu sử dụng các CSDL quan hệ sẽ rất khó trong việc đưa 

dữ liệu vào cũng như kết nối các CSDL với nhau.  



Giải pháp xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh Phú Yên  

 

Trang  45 

 

 

Với đặc điểm dữ liệu như vậy, mô hình dữ liệu được đề xuất là 

dạng mô hình dữ liệu phi cấu trúc bao gồm hai thành phần cơ bản như 

sau:  

 Thành phần về nội dung tài liệu số (Toàn văn các Hồ sơ ví dụ như 

Hồ sơ ghi nhận hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ; hoặc Hồ sơ, 

biên bản xử phạt vi phạm đã ở dạng số) được lưu trữ trên máy tính. Thành 

phần này cần thiết phải kèm theo thông tin mô tả phục vụ lưu trữ được 

tách riêng thành tệp gọi là tệp metadata lưu trữ. 

 Metadata quản lý là các thông tin mô tả tài liệu phục vụ toàn bộ 

các yêu cầu quản lý và khai thác nội dung tài liệu số giao thông. 

Trong đó, các thành phần của mô hình dữ liệu có đặc điểm sau: 

Đặc điểm Metadata lưu trữ (là thông tin mô tả phục vụ cho việc lưu trữ 

tài liệu số của Hệ thống thông tin) được tạo tự động khi phát sinh dữ liệu 

từ camera/thiết bị đo tốc độ/số hóa các biên bản xử phạt vi phạm, bao 

gồm ít nhất các trường thông tin sau: 

 - Định danh tài liệu 

 - Thời gian tạo lập tài liệu 

 - Định danh/Tên người hoặc camera tạo lập tài liệu 

Metadata lưu trữ luôn được lưu trữ cùng với tài liệu. 

Đặc điểm Metadata quản lý (là các thông tin quản lý mô tả về tài liệu số 

như tên/định danh tài liệu, thành phần tài liệu, khuôn dạng, các quan hệ, 

các thông tin mô tả về nội dung dữ liệu... phục vụ các yêu cầu quản lý và 

khai thác các dữ liệu trong Hệ thống thông tin. bao gồm ít nhất các trường 

thông tin sau 

 - Định danh tài liệu. 

 - Mô tả nội dung tài liệu (đối với các tài liệu về Hồ sơ ghi nhận các 

hành vi vi phạm qui tắc giao thông đường bộ là hành vi vi phạm, thời gian 

vi phạm, địa điểm vi phạm; đối với tài liệu là biên bản xử phạt vi phạm thì 

thông tin mô tả về hình thức xử phạt vi phạm). 

- Các tài liệu khác liên quan 
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Mô hình dữ liệu 

Các thành phần này được lưu dưới dạng các file hệ thống và được 

đặt trong cùng một thư mục hoặc được đóng gói trong một tập tin nén 

được đặt tên theo số định danh của tài liệu (được lấy theo thời gian UNIX 

được tính bằng millisecond – vì vậy ít khả năng xảy ra trùng lặp) tạo 

thành một đơn vị tài liệu số. Các đơn vị tài liệu số này được lưu trữ cùng 

với nhau trong một hệ thống cây thư mục (ví dụ có cấu trúc theo năm – 

tháng – ngày) tạo thành một kho dữ liệu. (Tham khảo Hình 4.7) 

b. Tính bảo mật của hệ thống 

Hệ thống thiết bị được lắp đặt trên một phạm vi tương đối rộng, 

thông qua các phương thức truyền dẫn khác nhau để truyền tải dữ liệu và 

điều khiển từ xa. Do đó vấn đề an ninh mạng, bảo vệ thiết bị và CSDL là 

rất cần thiết. Tuy nhiên do tính chất của dữ liệu hiện tại của dự án chưa 

phải là mức cao, hệ thống mang tính chất đóng, nên chúng ta chỉ đưa ra 

giải pháp vừa và đủ. Vấn đề an ninh mạng và bảo mật thông tin là một 

lĩnh vực riêng của Bộ Công an và các cơ quan chuyên nghiệp của Chính 

phủ, có những đơn vị chuyên trách. Đối với việc đề cao vấn đề an  ninh 

bảo mật mạng và dữ liệu cần phải lập một đề án riêng phục vụ cho mạng 

CNTT cho Tỉnh Phú Yên. 

 ĐỊA CHỈ IP VÀ PHÂN BỐ 

Phân bổ, quy hoạch địa chỉ IP nhằm hạn chế việc truy cập, kết nối 

vào các thiết bị mạng. Phải có sơ đồ tổng thể hệ thống và chi tiết tới từng 

lớp, nhóm thiết bị. 

 PHÂN QUYỀN TRUY CẬP 

Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống thiết bị với những chức 

năng nhiệm vụ khác nhau theo phân cấp. Nhằm hạn chế tối đa việc truy 

cập cài đặt cấu hình thiết bị, thiết lập hệ thống, phần mềm, thông tin dữ 

liệu và điều khiển thiết bị. 

Tại mỗi thiết bị tin học như: camera IP, máy tính PC, thiết bị mạng, 

thiết bị truyền dẫn, máy tính chủ, ... máy tính trạm đều có thể đặt các mức 

phân quyền khác nhau cho phép truy cập điều khiển. 

 BẢO MẬT MÁY TÍNH  

Đây là thành phần không thể thiếu cho một hệ thống tin học có khả 

năng phòng chống thâm nhập tới từng phần mềm và tập tin của máy tính, 

nhằm chống lại các lây nhiễm từ môi trường bên trong do người dùng gây 

ra. 

Phần mềm anti-virus sẽ được cài đặt và thiết lập trên tất cả các máy 

tinh và sẽ được thiết lập các chức năng tự động hoặc theo đặt chế độ của 

người sử dụng.  

Sử dụng những chức năng, phần mềm cảnh báo và diệt virus của hệ 

điều hành và các phần mềm chuyên dụng. 
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 DỰ PHÒNG HỆ THỐNG VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU  

Trong điều kiện cho phép chúng ta phải thiết lập các dự phòng tự 

động và dự phòng thủ công như: Hệ thống ghi lưu, hệ thống truyền thông 

(đa phương thức cho một thiết bị), đối với mỗi phương thức truyền dẫn 

khác nhau, băng thông khác nhau 

Quản lý chất lượng đường truyền, cũng cho ta biết tình trạng bất 

thường trong truyền dẫn truy xuất dữ liệu. Để có biện pháp ngắt, ngăn 

chặn truy xuất thông tin dữ liệu. 

Dự phòng dữ liệu và hệ thống sẽ được chuyển tới một cơ sở an toàn 

không nằm trong một địa điểm. Dự phòng luân chuyển dữ liệu một cách 

thường xuyên để đảm bảo dữ liệu trong điều kiện tiết kiệm đường truyền 

trực tuyến và tốc độ xử lý dữ liệu.  

Thiết lập các chức năng tự động, lọc, phân loại, ghi xóa dữ liệu tự 

động. 

1.3.5. Đường truyền cáp quang phục vụ kết nối hệ thống 

Về mô hình truyền dẫn, kết nối hệ thống truyền tải dữ liệu hình ảnh 

từ hiện trường về Trung tâm điều hành; trong dự án sử dụng đường truyền 

cáp quang nhằm đảm bảo ổn định đường truyền cho hình ảnh trung thực, 

độ chính xác cao, thuê cáp quang của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông 

có uy tín và có đội ngũ chuyên nghiệp xử lý kịp thời khi có sự cố. 

Đường truyền camera xử phạt cố định phục vụ 2 mục đích: 1. 

Truyền bản tin vi phạm xử lý ngoài tuyến về trung tâm, 2. Truyền dữ liệu 

hình ảnh liveview từ camera về trung tâm, chất lượng yêu cầu:  

- Chất lượng video: 1080P. 

- Chuẩn nén: H.264. 

- Số lượng Frame: 15 FPS. 

- Hệ số dự phòng: 0.8. 

Với yêu cầu như trên đường truyền sử dụng cho 1 camera giám sát 

giao thông sẽ có tốc độ 8Mbps. 

III.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY CAMERA AN NINH 

III.2.1. Kiến trúc và nghiệp vụ hệ thống  
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Hình 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Camera Giám sát An ninh 

công cộng. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: 

 Các dữ liệu được thu thập và tổng hợp từ các camera chuyên ngành, 

camera xã hội hóa.. được chuẩn hóa và đưa vào hệ thống quản lý và lưu 

trữ tập trung. 

 Các yêu cầu đã được phân loại và nhận dạng khẩn/hoặc được xử lý 

thông qua giám sát trực tiếp khẩn sẽ được Trung tâm giám sát chỉ đạo, 

điều hành trực tiếp (Ví dụ: phát hiện trường hợp có tai nạn, bạo động đội 

ngũ giám sát sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý ngay). 
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III.2.2. Hạ tầng kỹ thuật 

2.2.1. Mô hình hệ thống 

 

Hình 2. Mô hình kết nối hạ tầng của hệ thống Giám sát camera an ninh 

Hệ thống lưu trữ, quản trị và xử lý tập trung nền tảng điện toán đám 

mây: gồm hệ thống máy chủ và lưu trữ cực lớn, có khả năng mở rộng 

năng lực và dung lượng không giới hạn, sử dụng các công nghệ điện toán 

đám mấy, bigdata, CDN tiên tiến để làm nhiệm vụ: 

 Nhận luồng tín hiệu streaming từ các điểm giám sát phân tán (hệ 

thống của các khu vực, từng camera giám sát,…) tập trung về 1 hệ thống 

đồng bộ. 

 Lưu trữ luồng dữ liệu giám sát vào hệ thống lưu trữ tập trung, có dự 

phòng và tự động lưu trữ dự phòng sang các trung tâm dữ liệu khác. 

 Quản trị và phân quyền truy nhập dữ liệu và hình ảnh giám sát trực 

tuyến, xem lại dựa theo mô hình phân cấp hành chính mềm dẻo. 

 Tích hợp các hệ thống phân tích và xử lý tín hiệu/dữ liệu cỡ lớn 

nhằm đưa ra các tín hiệu cảnh báo, báo cáo, dự đoán phục vụ nghiệp vụ. 

 Phân phối luồng dữ liệu giám sát đến các thiết bị đầu cuối, gồm có 

các trung tâm giám sát và điều hành, người dân…theo quyền được thiết 

lập tương ứng. Ví dụ: Người dân xem được hình ảnh giám sát tuyến phố 

của mình, cấp phường xem được tất cả tuyến phố + hệ thống nằm trong 

địa bàn quản lý, cấp quận xem và quản trị được toàn bộ trong phường… 
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Hệ thống truyền dẫn: Thực hiện nhiệm vụ truyền phát dữ liệu (hình ảnh 

giám sát, thông tin điều khiển, cảnh báo) từ các hệ thống camera giám sát 

phân tán trên khắp thành phố về hệ thống lưu trữ tập trung và từ hệ thống 

tập trung phân tán đến các trung tâm điều hành và giám sát hoặc đến 

người dân có nhu cầu theo quyền tương ứng.  

 Hệ thống truyền dẫn chính: gom từ các khu vực quận/huyện về 

trung tâm hoặc giữa các trung tâm – sử dụng mạng truyền dẫn 

DWDM của Viettel, cho dung lượng truyền dẫn mở rộng tới 100 

Gbps. 

 Hệ thống truyền dẫn nhánh:  

 Kết nối từ các nhánh (phường/xã) nối về trung tâm 

quận/huyện, từ đó đi theo hệ thống chính. 

 Sử dụng cáp quang trực tiếp hoặc các đường leasedline của 

nhà mạng Viettel, có dự phòng của nhà cung cấp khác. 

 Băng thông bằng tổng băng thông cần của các nhánh. 

 Đường truyền kết nối hệ thống giám sát tuyến phố xã hội hóa:  

 Sử dụng đường truyền Internet FTTH của Viettel hoặc các nhà 

cung cấp khác. 

 Công thức tính băng thông tối thiểu đường uplink như sau: 

Băng thông min = số lượng camera*bitrate (mbps). 

Thông lượng đường truyền đáp ứng theo số lượng camera giám sát và 

nhu cầu mở rộng. 

Hệ thống giám sát phân tán: Là hệ thống camera giám sát nằm phân tán 

trên khắp địa bàn thành phố, về cơ bản chia làm các loại: 

 Hệ thống giám sát an ninh công cộng: Gồm các hệ thống giám sát 

khu vực công cộng, tuyến phố…được triển khai mới hoặc đã có sẵn, sử 

dụng công nghệ IP hay Analog. 

 Hệ thống giám sát an ninh chuyên ngành: Gồm các hệ thống 

giám sát khu vực với tính đặc thù cao như: phục vụ nghiệp vụ đặc thù của 

mỗi ngành như giao thông, PCCC, an ninh… có tính bảo mật cao, có hệ 

thống giám sát và điều khiểu riêng biệt. 

 Hệ thống camera giám sát an ninh xã hội hóa: Do tổ dân 

phố/người dân tự triển khai và được khai báo lên hệ thống quản trị và lưu 

trữ tập trung để phục vụ giám sát tuyến phố, nhà dân. Các camera được 

kết nối lên hệ thống tập trung dựa trên kết nối Internet public qua đường 

truyền FTTH. 

 Camera cá nhân: Do người dân tự đầu tư và có nhu cầu tích hợp 

vào hệ thống chung của Tỉnh. 

2.2.2. Xu hướng công nghệ 

Trong thời điểm hiện tại, ngành công nghệ quan sát phân ra làm hai 

công nghệ chính: Camera Analog và Camera IP (internet protocol). Xu 

http://www.ifo.com.vn/cong-nghe-ip-b1934384.html
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hướng hiện nay camera giám sát đang chuyển dần từ Camera Analog 

sang Camera IP. Những ưu điểm của camera IP so với Camera Analog 

như sau: 

     - Khả năng mở rộng và lắp đặt linh hoạt: với hệ thống camera IP 

khách hàng có thể triển khai hệ thống camera IP tại nhiều khu vực lớn 

như trường học, tòa nhà văn phòng hoặc các cửa hàng bán lẻ có nhiều 

điểm bán hàng làm giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách của khách hàng với 

khả năng dễ dàng lắp đặt và mở rộng theo bất kỳ quy mô nào. Cùng giải 

pháp không dây trong hệ thống camera IP khách hàng có thể truyền tải 

hình ảnh chất lượng cao lên tới khoảng cách 10km. 

     - Độ phân giải: đây chính là lí do khiến ngành công nghiệp giám 

sát an ninh, khuyến cáo người dùng sử dụng hệ thống camera IP. Với việc 

sử dụng độ phân giải cao trong camera giám sát IP, giúp khả năng quan 

sát và bao quát một khu vực rộng lớn với nhiều pixels hình ảnh hơn. Một 

camera giám sát IP có độ phân giải cao có thể thay thế và bao quát bằng 

hai đến ba camera analog. Như thế chi phí cho một hệ thống IP sẽ thấp 

hơn 1 hệ thống analog nhiều. Cùng với hình ảnh chất lượng cao, hệ thống 

IP sẽ làm giảm rủi ro khi cần xác định rõ những hình ảnh quan trọng. 

- Hạn chế tập trung và phân quyền: trong khi hệ thống camera 

analog, sẽ phải phụ thuộc vào hệ thống đầu ghi hình cùng máy tính cài đặt 

phần mềm quản lí tập trung (khi đầu ghi hình lỗi thì hệ thống camera 

ngưng hoạt động, cùng khả năng phân quyền bị hạn chế hạnchế, bảo mật 

thấp) thì với hệ thống camera IP,người dùng chỉ việc đăng nhập một cổng 

thông tin duy nhất là có thể quản lí tập trung nhiều địa điểm quan sát cùng 

với khả năng phân quyền cho nhiều cấp độ người dùng cũng như chế độ 

bảo mật hệ thống tối ưu thông qua các cơ chế mã hóa dữ liệu: HTTPs, 

IEEE,802.1x. 

     - Cáp: sử dụng tính năng PoE, chỉ cần một sợi cáp quang duy nhất 

sẽ truyền đầy đủ tất cả hình ảnh, âm thanh, nguồn điện, trong khi hệ thống 

analog sẽ cần phải sử dụng nhiều phụ kiện mới có thể làm được điều đó. 

Việc tận dụng hệ thống cap mạng sẵn có trong tòa nhà, văn phòng,để triển 

khai camera IP mới khi có phát sinh cũng là một lợi thế. 

Lựa chọn công nghệ 

    Cùng với sự phát triển của các xu hướng mới, chúng ta đã thấy camera 

IP trở thành một chuẩn mực và độ phân giải HD trở thành một tiêu chuẩn.  

   Khi tất cả các công nghệ hiện tại hay tương lai đều đang hướng về IP. 

Hệ thống có khả năng kết nối các hệ thống camera ở nhiều khu vực khác 

nhau về địa lý về 1 đầu mối quản lý, giám sát. 

2.2.3. Lựa chọn thiết bị 

  

 

http://www.ifo.com.vn/cong-nghe-ip-b1934384.html
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Stt Nội dung Yêu cầu Ghi chú 

1 Nguồn gốc/xuất xứ 
Thiết bị phải do nhà sản xuất 

uy tín, đáng tin cậy 

 

2 Chất lượng hình ảnh  

HD720p (1280*720 , 25 fps), 

FullHD, 2K, 4K Chuyển động 

mượt, độ trễ tối đa khoảng 5 

giây 

 

3 Thời gian lưu trữ 
7-30 ngày trên đầu thu hoặc 

trên icloud 

 

4 
Xem camera trực 

tuyến online 

- Hỗ trợ >100 người xem đồng 

thời, tại mọi lúc, mọi nơi khi 

có kết nối internet 

- Dữ liệu được lưu trữ tại 

phòng máy DataCenter và 

truyển tải về cho khách hàng 

khi có yêu cầu 

 

5 Tiện ích 

- Giám sát trực tuyến qua 

internet 

- Giám sát qua TV, PC, 

Smartphone, tablet qua wifi 

hoặc 3G, 4G. 

- Phóng to vị trí cần giám sát 

(PIP) hay theo dõi giám sát 

nhiều vị trí khác nhau trên 1 

camera (PAP). 

- Hiển thị đồng thời nhiều màn 

hình camera trên 1 màn hình 

giám sát (Multiview). 

- Tìm kiếm và xem lại các 

video clip theo thời gian. 

- Chụp hình các video đang 

giám sát (SnapShot). 

- Phát hiện xâm nhập trái phép. 

- Phát hiện mất đồ, vật lạ trong 

khu vực giám sát. 

- Xem thống kê số người, vật 

thể qua lại khu vực giám sát. 

- Phát hiện chuyển động trong 

khu vực giám sát. 

- Che phủ 1 phần khung hình 

nhạy cảm trên camera giám sát. 
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Stt Nội dung Yêu cầu Ghi chú 

- Cảnh báo qua nhiều hình 

thức: Gửi Email hay nhắn tin 

tự động đến người giám sát khi 

phát hiện thấy có cảnh báo trên 

thiết bị giám sát. 

6 Lưu trữ dữ liệu 
Hệ thống lưu trữ tập trung và 

được bảo mật cao. 

 

2.2.4.  Đầu ghi NVR 

Đầu NVR là thiết bị chuyên dùng cho lưu trữ hình ảnh dạng số cho 

các Camera IP. Video được lưu trữ ở định dạng kỹ thuật số trên ổ cứng, 

thẻ nhớ SD hoặc thiết bị lưu trữ kỹ thuật số khác. NVR được quản lý từ xa 

thông qua mạng LAN hoặc qua Internet, cho phép quản lý linh hoạt hơn 

so với giải pháp ghi hình thông thường. 

NVR cho phép bạn xem, kiểm soát, và ghi lại video từ tất cả các 

camera kết nối thông qua một giao diện tập trung. Giao diện dựa trên 

Web, cho phép người sử dụng để xem, thao tác và quản lý các video từ 

bất kỳ thiết bị kết nối IP, bao gồm cả máy tính để bàn, máy tính bảng, 

thiết bị di động... 

2.2.5. Cột lắp đặt  

a. Chức năng nhiệm vụ:  

Cột thép để lắp đặt camera, hồng ngoại và thiết bị truyền dẫn đảm 

bảo tính bền vững (chống rung, lắc cộng hưởng).  

b. Lựa chọn:  

Sử dụng cột có đặc tính kỹ thuật tối thiểu như sau: 

- Chiều cao tổng thể: tối thiểu 6m tùy vị trí lắp đặt. 

- Thép ống dạng côn tuân theo tiêu chuẩn: STK400 theo JIS G3444 

hoặc tương đương. 

- Cột được mạ nhúng kẽm nóng, phù hợp với tiêu chuẩn BS 929, 

ASTM A 123.  

Cột được thiết kế chi tiết phù hợp theo từng vị trí lắp đặt cụ thể. 

2.2.6. Switch 

a. Chức năng nhiệm vụ:  

Sử dụng để kết nối hệ thống thiết bị tại tủ kỹ thuật ở những nút giao 

thông và kết nối truyền dữ liệu về Trung tâm. 

b. Lựa chọn công nghệ/thiết bị 

Thiết bị lựa chọn là loại switch công nghiệp, cho phép hoạt động 

trong môi trường khắc nghiệt nắng mưa, bụi bẩn, nhiễu từ trường và có độ 

rung lắc cao (do các phương tiện di chuyển gây nên)  
Thông số kỹ thuật: 8x10/100TX + 2 100M SFP slot; -40~70C 
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2.2.7. Thiết bị chuyển đổi quang – điện (Converter) 
Là thiết bị thu phát và chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu quang (SFP) và 

tín hiệu điện (UTP) và các mạng lưới Fast Ethernet sử dụng cặp cáp đồng xoắn 

đôi không bọc vỏ (UTP) và các mạng lưới sợi quang. Bộ chuyển đổi quang điện 

được dùng để truyền tải và mở rộng hệ thống mạng với khoảng cách 100m đến 

10Km. Không cần cấu hình hay cài đặt cho thiết bị, nó có khả năng tương thích 

với hệ thống. 

 Đặc điểm: 

- Điện áp 5VDC hoặc 220VAC 

- Tương thích với NTSC, PAL và hỗ trợ chuyển truyền dữ liệu 

RS232/422/485 

- Tương thích Full dupplex hoặc Half Duplex 

Kết nối quang đơn mode 

2.2.8.  Hệ thống cấp nguồn cho hệ thống camera 

Hệ thống cấp điện lưới cho hệ thống camera 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

 Đảm bảo nguồn điện lưới (220V) cung cấp ổn định cho hệ thống. 

b. Lựa chọn: 

 Lựa chọn phương án cấp điện lưới 220v ưu tiên cao nhất (từ các 

trạm điện hạ thế của ngành điện lực hoặc điện nguồn tại các tủ điện cấp 

cho đèn tín hiệu giao thông). 

 Hệ thống cấp điện dự phòng cho hệ thống  

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn 

định không bị gián đoạn. 

b. Lựa chọn:  

 - Đề đảm bảo nguồn điện hoạt động liên tục cho điểm lắp đặt 

Camera quan sát, hệ thống thiết bị lưu điện dự phòng sẽ được lắp đặt 

trong tủ kỹ thuật. Hệ thống được trang bị ắc quy dự phòng công suất tối 

thiểu 100Ah, chuyên dụng trong ngành viễn thông, tuổi thọ thiết kế 12 

năm, tuổi thọ thực tế lên tới 8 năm;  

- Bộ biến đổi điện đấu nối với nguồn điện lưới và ắc quy dự phòng 

tích hợp nhiều tính năng cơ bản nhằm khắc phục hoàn toàn những khiếm 

khuyết của lưới điện không ổn định hiện nay tại Việt Nam. Cụ thể là: 

 Bộ biến đổi điện Inverter sin chuẩn.  

 Công suất 800VA, tương đương 560W. 

 Điều khiển kỹ thuật số, đảm bảo hoạt động ổn định. Dạng 

sóng hình sin chuẩn. Hiệu suất lớn hơn hoặc bằng 80% 

 Điện áp vào: 200 - 285VAC, 50 ± 3% Hz 

 Thời gian chuyển mạch: 4ms, đảm bảo không tắt máy tính 

 Chế độ nạp ắc quy 3 giai đoạn tiên tiến nhất hiện nay, tăng 

gấp đôi tuổi thọ ắc quy. 
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o Giai đoạn 1: Dòng cố định 9A hoặc12A, Ắc quy đầy 

80%, 

o Giai đoạn 2: Áp cố định 14,1V, Ắc quy đầy 100% , 

o Giai đoạn 3: Áp cố định 13,8V, bảo dưỡng ắc quy dài 

hạn. 

 Quạt mát thông minh, chỉ hoạt động khi nhiệt độ máy lớn 

hơn 60 độ.  

 Chế độ khởi động mềm.  

Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, ngược cực, quá nhiệt. 

2.2.9.  Cột lắp đặt  

a. Chức năng nhiệm vụ 

Cột thép lắp đặt camera và thiết bị truyền dẫn đảm bảo tính bền 

vững (tránh rung, lắc cộng hưởng).  

b. Lựa chọn  

Theo chức năng và nhiệm vụ trên, có thể sử dụng 2 phương án là: 

- Lắp trên hệ thống cột điện, cột đèn chiếu sáng, cột tín hiệu giao 

thông 

- Lắp cột mới 

Do vị trí các cột điện, cột đèn chiếu sáng và cột tín hiệu giao thông 

hiện có đã được cố định và đang sử dụng. Khi đó để lắp thêm hệ thống 

camera với tủ điều khiển trên hệ thống cột này sẽ khó khăn cho việc điều 

chỉnh camera để có góc nhìn tốt nhất cũng như ảnh hưởng đến tính an 

toàn, bảo vệ và ổn định của hệ thống khi đơn vị chủ quản của cột sử dụng 

(sửa điện, thay bóng đèn, điều chỉnh ...) 

Sử dụng cột có đặc tính kỹ thuật tối thiểu như sau: 

 Chiều cao tổng thể: tối thiểu 6m và có thể cao hơn tùy vị trí lắp 

đặt 

 Chiều dày thân cột: Tối thiểu 4mm 

 Cột được tính toán chịu được tốc độ gió đến 51m/s (tương 

đương vùng áp lực gió 155daN/m2). Hệ số hình dạng địa hình 

và các hệ số thống kê khác bằng 1.  

 Thiết kế và chế tạo phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn BS 

5649, TR7.  

 Vật liệu sử dụng cho cột phù hợp với tiêu chuẩn JIS 3101, JIS 

3106 

 Cột được hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2, 

phù hợp với tiêu chuẩn BS 5135, AWS D1.1 

 Thân cột dưới 12M được chế tạo liền, không hàn nối ngang 

thân. 
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 Cột được mạ nhúng kẽm nóng, phù hợp với tiêu chuẩn BS 929, 

ASTM A 123. Độ dày lớp mạ tối thiểu trên một mặt là 65µm 

(450Gr/m2) đối với thép tấm có chiều dày từ 3 - 5mm. 

2.2.10.  Hệ thống tủ kỹ thuật  

a. Chức năng nhiệm vụ 

Tủ kỹ thuật phục vụ lắp đặt thiết bị kỹ thuật tại cột camera; Tủ phải 

cách nhiệt do bức xạ trực tiếp của ánh nắng mặt trời, thoát nhiệt tốt, có hệ 

thống quạt điều khiển theo nhiệt độ thường, chống bụi, chống ngập nước, 

chống xâm hại, bên ngoài có biển cảnh báo, tên dự án, chủ đầu tư, đơn vị 

thi công ... 

b. Lựa chọn 

Sử dụng loại có đặc tính kỹ thuật tối thiểu như sau 

- Thiết kế chuyên dụng cho việc đặt bệ, treo cột ngoài trời. 

- Chống nước, chống bụi: Tiêu chuẩn bảo vệ IP55 

- Vật liệu chế tạo thân vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện  

- Cách nhiệt: 2 lớp cách nhiệt, lớp trong dầy 1,5cm 

- Hông tủ có dập khe tản nhiệt, có lưới chống côn trùng 

- Được trang bị quạt làm mát tự động bật khi nhiệt độ trong tủ cao 

hơn 550C và tự động tắt khi nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 450C. Tuổi thọ 

tối thiểu 60.000 giờ hoạt động. 

- Cánh cửa mở ngang, có khoá chìm kiểu 3 điểm chốt cài và lắp công 

tắc cảnh báo. 

- Hệ thống ngăn phục vụ gá lắp dễ dàng thay đổi, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống thiết bị. 

- Các thành phần điện: cáp, cầu chì, hệ thống tiếp đất và các thành 

phần điện khác được lắp đặt bên trong tủ kỹ thuật. 

Kích thước: 800mm (cao) x 400mm (rộng) x 350mm (sâu) hoặc nhỏ hơn 

2.2.11.  Thiết bị cắt lọc sét điện nguồn 

a. Chức năng nhiệm vụ: 

Thiết bị cắt lọc sét có nhiệm vụ cắt lọc sét đường cấp điện nguồn 

cho hệ thống 24/24h. Thiết bị dập các xung sét có cường độ ≤ 200kA. 

Riêng trong thiết bị này đã bao gồm nhiều cấp bảo vệ đảm bảo độ an toàn 

tối đa cho các thiết bị được bảo vệ phía sau. Cấu trúc chung của thiết bị 

cắt lọc sét bao gồm: 

 Cắt sét sơ cấp: Dập các xung điện áp và dòng điện lớn. 

 Lọc thông thấp: Có tác dụng tiếp tục làm suy giảm các điện áp đột 

biến đã được cắt ở cáp sơ cấp. Tần số cắt của bộ lọc này khoảng 800Hz. 

Cấp lọc này được thiết kế làm suy giảm nhiễu của dây-dây và dây-đất. 

 Cắt sét thứ cấp: Cắt các điện áp cao còn dư lại sau khi đã qua hai 

cấp bảo vệ trên, đảm bảo độ an toàn tối đa cho các thiết bị cần được bảo 

vệ. 
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 Hệ thống thoát sét: tích hợp chung với hệ thồng móng của cột thép 

lắp đặt camera. 

b. Đề xuất lựa chọn 

Các thiết bị có thông số kỹ thuật tối thiểu 

Khả năng chịu dòng xung sét dạng 8/20µs: 350KA 

Dòng tải: 32 - 600A 

Khả năng chịu xung sét đánh lặp lại (12 xung 

dạng 8/20 µs): 
20KA 

Tần số bộ lọc:   300 - 400Hz 

Cấu hình bảo vệ: 

Pha-Pha, Pha-đất, 

Pha-Trung tính, 

Trung tính – Đất 

Hiển thị trạng thái hoạt động: LED/LCD (tùy chọn) 

Có tiếp điểm cảnh báo xa:         
Thường kín và 

thường hở 

Cảnh báo bằng âm thanh: Tùy chọn 

Đếm sét: Tùy chọn 

Nhiệt độ hoạt động: 00C-650C 

Độ ẩm môi trường: 95% 

Có vỏ kín bằng thép sơn tĩnh điện đảm bảo an 

toàn  

2.2.12.  Thiết bị chống sét lan truyền 

a. Chức năng nhiệm vụ  

Bảo vệ các thiết bị điện tử nhậy xung cao, như máy chủ, thiết bị 

camera, máy tính công nghiệp, hệ thống điều khiển điện tử. 

b. Đề xuất lựa chọn 

Là thiết bị bảo vệ đường nguồn 220VAC/ 50Hz khỏi các tác động 

của sét (trực tiếp hoặc lan truyền trên đường dây nguồn AC), các xung 

điện áp lạ. Dòng sét bảo vệ tối đa trên mỗi dây là 40 kA cho xung 8/20 µs 

 Điện áp bảo vệ < 1 KV 

 Thời gian đáp ứng nhanh  

 Đèn hiển thị khả năng làm việc 

 Lựa chọn cổng kết nối tín hiệu cảnh báo 

 Hệ thống thoát sét: tích hợp chung với hệ thồng móng của cột thép 

lắp đặt camera để đảm bảo hiệu quả tối đa. 



Giải pháp xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành tập trung tỉnh Phú Yên  
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2.2.13.  Đường truyền cáp quang phục vụ kết nối hệ thống 

Về mô hình truyền dẫn, kết nối hệ thống truyền tải dữ liệu hình ảnh 

từ hiện trường về Trung tâm điều hành; trong dự án sử dụng đường truyền 

cáp quang nhằm đảm bảo ổn định đường truyền cho hình ảnh trung thực, 

độ chính xác cao, thuê cáp quang của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông 

có uy tín và có đội ngũ chuyên nghiệp xử lý kịp thời khi có sự cố. 

Đường truyền camera xử phạt cố định phục vụ 2 mục đích: 1. 

Truyền bản tin vi phạm xử lý ngoài tuyến về trung tâm, 2. Truyền dữ liệu 

hình ảnh liveview từ camera về trung tâm, chất lượng yêu cầu:  

- Chất lượng video: 1080P. 

- Chuẩn nén: H.264. 

- Số lượng Frame: 25 FPS. 

- Hệ số dự phòng: 0.8. 

Với yêu cầu như trên đường truyền sử dụng cho 1 camera giám sát 

giao thông sẽ có tốc độ 8Mbps. 

III.2.3. Hệ thống phần mềm 

 Hệ thống Giám sát và điều hành tập trung của thành phố:  

Trung tâm điều hành tập trung được trang bị hệ thống điều khiển, 

lưu trữ, xử lý dữ liệu Video, màn hình hiển thi hình ảnh cỡ lớn và các 

thiết bị tin học bao gồm máy tính chủ, máy tính trạm, máy in, hệ thống 

quản trị cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng... Phục vụ công tác trực 

giám sát 24/7 toàn bộ hình ảnh giám sát, các thông tin cảnh báo, phân tích 

để phối hợp với các đơn vị thực hiện nghiệp vụ.  
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III.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢNH BÁO LŨ 

III.3.1. Mô hình hệ thống cảnh báo lũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại người dân

…...

Cảm biến đo mực 

nước tại Hồ thủy điện

Cảm biến đo lượng 

mưa tại thượng 

nguồn

Thông tin xả lũ

Thông thi thời tiết

Camera quan sát

Trung tâm điều hành
Server

SMS Gateway

Database

Database

Device Gateway

Loa cảnh báo

Cảm biến đo mực 

nước tại Sông thượng 

nguồn
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III.3.2. Mô tả hệ thống 

Hệ thống cảnh báo lũ hoạt động dựa trên việc phân tích hiện tượng 

gây ra lũ lụt tại Phú Yên. Có hai nguyên nhân gây ra lũ lụt là 

- Do lượng mưa nhiều làm nước không kịp thoát ra Biển 

- Do các Hồ thủy Điện xả nước đột xuất gây ra hiện tượng lũ lụt. 

Do đó để cảnh báo lũ sớm đến người dân, hệ thống cảnh báo lũ bao gồm các 

thành phần sau: 

 

a. Cảm biến đo mực nước  

 Cảm biến sử dụng công nghệ Radar để 

đo chiều cao của mặt nước và gửi về bộ tập 

trung qua đường truyền không dây 

(GPRS/3G/4G …). Mật độ đặt cảm biến càng 

nhiều thì mức độ dự báo sớm càng cao. Tại 

Phú Yên có hai nguyên nhân gây ra hiện 

tượng lũ lụt nên vị trí lắp đặt cảm biến mực 

nước như sau: 

- Đo mực nước tại các hồ thủy điện dùng 

để dự báo khả năng xả lũ của các hồ thủy điện 

- Đo mực nước tại các sông thượng 

nguồn và các sông dưới hạ lưu để cảnh báo khả năng lũ do mưa hoặc xả 

nước tại các hồ thủy điện 

b. Hệ thống camera quan sát 

Các camera được lắp tại hồ thủy điện 

và trên thượng nguồn để ban điều hành có 

thể quan sát trực tiếp được diễn biến mực 

nước tại các sông hồ từ đó đưa ra quyết định 

cuối cùng. 

Dữ liệu từ các camera được truyền về 

trung tâm qua đường truyền Ethernet hoặc 

đường truyền 4G tốc độ cao. 

 

 

c. Hệ thống đo lượng mưa 

Sử dụng công chao lật dùng để đo lượng 

mưa thực tế và truyền về server qua đường truyền 

không dây (GPRS/3G/4G …). 

Việc đo được lượng mưa thực tế tại khu 

vực thương lưu vô cùng quan trọng trong việc 

dự đoán tình hình lũ có xảy ra hay không. 
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d. Thông tin xả lũ 

Thông tin từ lịch xả lũ kết tại các nhà máy thủy điện được đưa vào 

đầu vào hệ thống cảnh báo lũ giúp hệ thống xác định được sớm và chính 

xác khả năng xảy ra lũ 

e. Thông tin thời tiết 

Thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí Tượng Thủy Văn là 

một đầu vào của hệ thống cảnh báo Lũ, kết hợp với hệ thống đo mưa, đo 

mực nước sông, hồ giúp hệ thống biết được khả năng mưa lũ sảy ra sớm 

hơn. 

f. Hệ thống xử lý trung tâm 

Hệ thống xử lý trung tâm nhận dữ liệu từ các đầu vào cảm biến 

đưa ra dự đoán khả năng có lũ và cảnh báo lũ đến người quản, người 

dân qua hệ thống cảnh báo, và tin nhắn SMS 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: 

- Hệ thống nhận trung tâm các tín hiệu đầu vào cảm biến thông 

qua hệ thống Device Gateway. Tại đây hệ thống sẽ nhận được 

các thông tin sau: 

o Độ cao mực nước 

o Lượng mưa thực tế tại vùng 

o Lịch xả lũ 

o Thông tin dự báo thời tiết 

o Camera IP 

- Hệ thống nhắn tin cảnh báo SMS gateway: Gửi tin nhắn cảnh báo 

đến người quản lý và người dân trong danh sách (hoặc trong 

vùng) 

- Hệ thống Database: lưu trữ các thông tin người sử dụng, lịch 

sử mực nước, lượng mưa qua các năm … 

g. Trung tâm điều hành 

Tại phòng điều khiển trung tâm người điều hành theo dõi mực nước 

24/24 qua hệ thống bản đồ GIS. Tại đây người sử dụng có thể cấu hình 

được mức cảnh báo dựa vào mực nước tại các sông hồ để đưa ra các mức 

báo động khác nhau đến các nhân viên trực. 

Ngoài ra khi có cảnh báo lũ từ hệ thống có thể dễ dàng quan sát 

mực nước sông trực tiếp qua hệ thống Camera được truyền về liên tục 

24/24h. Bằng cách click trực tiếp trên phần mềm bản đồ tại những điểm 

có gắn camera quan sát 
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Hình Mô tả hệ thống bản đồ GIS theo dõi tình hình mực nước sông tại Phú Yên 
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III.3.3. Hệ thống Loa cảnh báo 

Hệ thống cảnh báo lũ được kết hợp với hệ thống Cảnh Báo Thiên Tai của 

trung ương để phát cảnh báo đến người dân được dễ dành và nhanh chóng. 
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Chương IV: TỔ CHỨC VẬN HÀNH 

 

IV.1. Quy trình vận hành 

Việc tổ chức vận hành hệ thống có 2 phương án: Tập trung và phân tán. 

Viettel kiến nghị tổ chức giám sát, điều hành theo phương thức tập tập trung. 

Việc dồn các lực lượng giám sát điều hành các dịch vụ công cộng thuộc 

các lĩnh vực chuyên ngành vào một Trung tâm GSĐH tập trung sẽ mang lại 

những hiệu quả to lớn, nhưng cũng chưa có tiền lệ nào ở Việt Nam và đòi hỏi 

phải có một sự thay đổi lớn cả về hành lang pháp lý cũng như quy trình vận 

hành. 

Khi dự án được phê duyệt và triển khai thì các sở ngành tham gia cần xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp hoạt động của các cơ quan QLNN và các doanh nghiệp công ích đảm bảo 

hoạt động của Trung tâm GSĐH tập trung của Tỉnh, Quyết định quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của Trung tâm GSĐH tập trung của Tỉnh 

…) trình UBND Tỉnh ban hành để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc triển 

khai dự án. 

Đồng thời Trung tâm GSĐH tập trung cũng cần phối hợp với các sở 

ngành liên quan, các doanh nghiệp công ích xây dựng Quy trình vận hành của 

Trung tâm, trong đó quy định cả các quy tắc, các bước xử lý đối với việc giám 

sát các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, việc giải quyết các sự cố… Một số 

các quy trình vận hành cụ thể sẽ được Viettel cùng các đối tác tích hợp vào hệ 

thống phần mềm phục vụ giám sát, điều hành của Trung tâm. 

IV.2. Mô hình hệ thống 
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IV.3. Các thành phần của hệ thống 

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên, TTĐH được thiết kế thực 

hiện 3 chức năng như đã yêu cầu: 

- Giám sát, điều hành giao thông. 

- Giám sát, điều hành an ninh trật tự xã hội. 

- Giám sát, cảnh báo lũ. 

IV.4. Các chức năng của Trung tâm Điều hành 

Chức năng Giám sát: TTĐH tập trung của tỉnh sẽ thực hiện giám 

sát theo thời gian thực: 

- Hoạt động giao thông: lưu lượng giao thông, các vụ ùn tắc giao 

thông, tai nạn giao thông, vi phạm an toàn giao thông qua hình ảnh video 

thu nhận từ hệ thống camera giao thông bố trí tại các nút giao thông, các 

khu vực hay ùn tắc, điểm đen tai nạn giao thông. 

- Tình hình ANTT của tỉnh: qua hình ảnh video thu nhận từ hệ thống 

camera an ninh công cộng bố trí tại các khu vực trọng điểm cần được bảo 

vệ nghiệm ngặt, các điểm du lịch, các khu vực công cộng hay qua các 

camera an ninh của các doanh nghiệp, các hộ dân cư. 

- Giám sát qua camera các hoạt động, diễn biến, sự kiện quan trọng 

của tỉnh. 

Chức năng Điều hành: TTĐH cần xây dựng các quy trình giám 

sát và quy trình xử lý phân chia theo các mức độ nghiêm trọng: 

- Giám sát những thông tin gì, phương thức giám sát (thủ công, tự 

động, kết hợp). 
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- Cảnh báo khi nào, các mức độ cảnh báo, cần cảnh báo đến những cơ 

quan, đơn vị và các cấp lãnh đạo nào. 

- Quy trình xử lý khi có sự cố hoặc có diễn biến, vụ việc xảy ra trên 

đường hoặc trên địa bàn tỉnh. 

 
- Các điều phối viên tại chỗ (Local Coordinators) của mỗi lĩnh vực 

chuyên ngành cần có thẩm quyền điều phối các hoạt động thuộc lĩnh vực 

mình ở một mức độ nhất định quy định sẵn trong quy trình và sẽ phối hợp 

với nhau để ra quyết định điều hành kịp thời, đồng bộ giữa các đơn vị. 

Khi cần điều phối ở mức độ và phạm vi ngoài quy định thì các điều phối 

viên tại chỗ sẽ cần liên hệ kịp thời với các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. 

- Để thực hiện điều phối giải quyết các sự cố, các điều phối viên tại 

chỗ cần được đảm bảo các kênh liên lạc thời gian thực (Video Call qua 

điện thoại IP, điện thoại di động, Hội nghị truyền hình, thiết bị bộ đàm) 

với các đơn vị cung cấp dịch vụ (đến cấp quận huyện) và với lực lượng 

tham gia giải quyết sự cố tại hiện trường. 

Các lực lượng giải quyết sự cố tại hiện trường sẽ cần được trang bị các 

thiết bị như máy bộ đàm, camera không dây gắn trên mũ/trước ngực để 

truyền hình ảnh hiện trường về trung tâm, máy tính bảng để giám sát, điều 

phối các hoạt động, tiếp nhận video call. 

Sơ đồ bố trí Trung tâm Điều hành 
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IV.5. Nhân lực vận hành 

Nhân lực vận hành của Trung tâm GSĐH đối với lĩnh vực giám sát 

giao thông gồm: 

- Trạm xử lý lưu động: 

- Cán bộ trực tại Trung tâm xử lý lưu động. 

- Cán bộ tham gia tổ TTKSGT để xử lý vi phạm 

- Tuyến tỉnh 

Để thực hiện chức năng ở phòng Trung tâm chỉ huy, giám sát cấp 

tỉnh, yêu cầu về mặt nhân lực: 

+ Tại phòng chỉ huy trung tâm: tối thiểu 1 chỉ huy và 02 nhân viên 

(trực kỹ thuật và trực ban tác chiến)  

+ Giám sát điều hành Giao thông : tối thiểu 01 nhân viên trực 

theo giờ hành chính. 

+ Giám sát an ninh trật tự: tối thiểu 01 nhân viên trực theo giờ 

hành chính. 

+ Giám sát cảnh báo lũ: tối thiểu 01 nhân viên trực theo giờ hành 

chính. 

+ Nền tảng phần mềm 

Việc giám sát, điều hành tại TTĐH tập trung không đơn thuần là 

việc kết nối các camera và hiển thị hình ảnh video trên hệ thống màn hình 

cỡ lớn mà sẽ đòi hỏi phải có một nền tảng phần mềm (Software Platform) 

rất mạnh để: 

- Thực hiện kết nối với hệ thống camera an ninh, camera giao thông 

với số lượng hàng nghìn cái trên toàn tỉnh. Khi triển khai Dự án Thành 

phố thông minh sẽ còn cần phải kết nối với hệ thống IoT sensor triển khai 

rộng khắp thành phố. 
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- Thực hiện Tích hợp ứng dụng (AI – Application Integration) để 

tích hợp dữ liệu từ các hệ thống phần mềm quản lý chuyên ngành của các 

sở ngành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công. 

- Tích hợp, lưu trữ và xử lý các luồng dữ liệu rất lớn (Big Data): luồng 

dữ liệu video chuẩn HD theo thời gian thực. 

- Xây dựng Kho dữ liệu tập trung (Data Warehouse), ứng dụng các 

công nghệ tiên tiến để tổng hợp thông tin, phân tích, dự báo như: 

 Nghiệp vụ thông minh BI (Business Intelligent). 

 Phân tích dữ liệu ảnh Video (Video Analytics). 

 Nhận diện biển số xe tự động (APNR-Automatic Plate Numer 

Recognition), Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition). 

 Trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence). 

 … 

Một điểm cần nhấn mạnh là nền tảng này cần có khả năng xử lý dữ 

liệu cực lớn theo thời gian thực và có khả năng kết nối rất rộng. 

Vì vậy cần phải sử dụng một nền tảng phần mềm mạnh, chuyên nghiệp, 

đã được triển khai ứng dụng thành công trên thế giới để làm nền tảng 

phần mềm phục vụ cho toàn bộ hoạt động của TTĐH tỉnh Phú Yên. 

IV.6. Hỗ trợ kỹ thuật cho Hệ thống 

Việc hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ Trung tâm GSĐH tập trung thuộc 

về trách nhiệm của Trung tâm Hỗ trợ khắc phục sự cố, hỗ trợ kỹ thuật 

CNTT (đặt tại Trung tâm GSĐH tập trung). 

Tuy nhiên để giải quyết những sự cố kỹ thuật phức tạp sẽ cần sự hỗ 

trợ kỹ thuật chuyên sâu của các chuyên gia. Tổng Công ty Viễn thông 

Viettel sẽ cử những Nhóm chuyên gia kỹ thuật 2-3 người làm việc hỗ trợ 

kỹ thuật tại chỗ đảm bảo hoạt động liên tục của Trung tâm GSĐH tập 

trung, sẵn sàng giải quyết tại chỗ các sự cố hoặc liên hệ với các lực lượng 

hỗ trợ của Viettel và của các đối tác để giải quyết kịp thời các sự cố kỹ 

thuật nghiêm trọng. 

UBND Tỉnh cũng có thể xem xét phương án Thuê dịch vụ Quản trị, 

hỗ trợ (Managed Service) của Viettel, nhất là trong những năm đầu vận 

hành của Trung tâm GSĐH tập trung. 
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Chương V: GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH 

 

V.1. Hệ thống giám sát giao thông 

Tổng Công ty Viễn thông Viettel đề xuất hình thức đầu tư cho việc 

xây dựng Hệ thống trung tâm điều hành giao thông và hệ thống camera 

giám sát giao thông : “Tỉnh đầu tư toàn bộ theo hình thức bán đứt” 

V.1.1. Với danh mục thiết bị  

Mô tả 
Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

HỆ THỐNG CAMERA 

DUYỆT BIỂN SỐ 
    set   

Camera giám sát 
Camera  IP 5 Megapixel chuẩn 

nén H.264 giám sát ngày đêm, độ 

nhạy sáng tối thiểu: màu ≤ 0.3 lx, 

Trắng đen ≤ 0 lx, môi trường làm 

việc 60°C 

Arecont/ 

Mỹ 
Mỹ cái 8  

Ống kính dùng cho camera 

giám sát xử phạt 
tiêu cự: 12-40mm, 1/2", f1.8, CS-

mount 

Arecont/ 

Mỹ 
Mỹ cái 8  

Vỏ che:  
Loại Chống nước (IP66) tích hợp 

bộ quạt và bộ sưởi 

Bracket & Housing 

Cop-

Security 

Đài 

Loan 
cái 8  

Module Đèn hồng ngoại 
Dạng gắn rời hỗ trợ vào ban đêm 

Bosch 
Châu 

Âu 
cái 8  

Phần mềm phân tích hình ảnh 

giám sát xử phạt dùng để xác 

định hành vi vi phạm điều khiển 

xe trong danh sách đen 

VN VN cái 8  

Bản quyền kết nối camera giám 

sát với máy chủ 
VN VN cái 1  

Phần mềm windows 7 
Microsoft/

Mỹ 
Mỹ cái 1  

Trụ lắp camera giám sát xử phạt 

cao 6m, tay vươn 3.5m đã bao 

gồm pát bắt camera 

VN VN trụ 8  

Đấu nối, cân chỉnh, cấu hình, lập 

trình 
Viettel VN lô 8  

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG     set 
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Mô tả Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

ĐVT Số 

lượng Switch công nghiệp 8 port hỗ 

trợ cổng quang 

8 10/100TX + 2 

10/100/1000T/Dual Speed SFP 

Combo Managed Industrial 

Switch (-20°C to 60°C) DLR & 

Pro-Ring2se; -20~60C 

Lantech 
Đài 

Loan 
bộ 8  

Bộ nguồn 24 V Meanwell 
Đài 

Loan 
cái 8  

Thiết bị cắt lọc sét lan truyền 

đường nguồn, Ethernet, Camera 

và truyền dẫn tại tủ kỹ thuật 

LPI/ 

Australia 
Úc cái 8  

Bộ chuyển đổi điện, sạc ắc quy AST/VN VN cái 8  

Ắc quy 100AH, 12V 
Phoenix/V

N 
VN cái 8  

Tủ đựng thiết bị 2 lớp cách nhiệt VN VN cái 8  

Nguồn 220V tại vị trí lắp đặt VN VN cái 8  

Máy tính công nghiệp xử lý hình 

ảnh camera giám sát lắp tại cột 
- Loại máy tính công nghiệp 

không sử dụng quạt (Fanless) 

- Chất liệu vỏ máy: nhôm 

Intel ® Core™ i3-4010U ULT 

1.7GHz, 8GB, 4 x LANs, 2 x  

mPCIe, 1 PCIe Slot, 500G HD 

*/ 4 x GbE, 4 x USB 2.0/3.0, 1 x 

RS-232, 2 x RS-422/485, 1 x  

VGA, 1 x DP, Audio 

*/ The entire hardware must be 

bundle assemplied by the  

manufacturer 

*/ Compact with Fanless Design 

*/ Dual Power Input and Remote 

Power Button for reducing  

power down time and remote 

power control 

*/ Chassis Grounding Protection 

*/ Hot-Swap RTC battery with 

Advantech 
Đài 

Loan 
cái 2  
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Mô tả Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

ĐVT Số 

lượng easily access at top side 

Dây điện 3x1.5       500 

Dây điện 3x2.5    300 

Ống sắt phi 32    400 

Ống ruột gà phi 25    100 

Vật tư phụ    1 

Đấu nối, cấu hình, lập trình    2 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

QUẢN LÝ VÀ TRANG THIẾT 

BỊ TẠI TRUNG TÂM (TẠI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

CHỈ HUY) 

    set   

Hệ thống camera giám sát 

DELL PowerEdge R430  

E5-2620 v3 2.4GHz,15M 

Cache,8.00GT/s 

QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W)  

RAM 2x 8GB RDIMM 

2133MT/s/ 

3x 1TB SATA 3.5in Hot Plug 

Hard Drive HDD (upto 4 bays 

3.5" HotPlug)/  

Raid PERC H330 Integrated Mini 

-type/  

non Optical/  

Quad port 1Gb onboard/  

iDRAC8 Enterprise/  

Power 2x550W/  

LCD 19" 

(Máy chủ chạy chính) 

Dell/Mỹ 
Malay

sia 
bộ 2  

Bộ lưu trữ dữ liệu PowerVault 

MD1200, Rackmount, SAS, 12 

Bay 

9x 6TB 7.2K RPM NLSAS 

12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard 

Drive  

ReadyRails II Static Rails for 4-

Post Racks 

6Gb Mini to Mini SAS Cable, 

1M, Use for Server and 2U 

Dell/Mỹ 
Malay

sia 
bộ 1  
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Mô tả Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

ĐVT Số 

lượng Power Supply, AC 600W, 

Redundan 

Switch tập trung 

OS6860E-24: GigE L3 chassis 

with 24 10/100/1000 RJ-45, 4 

fixed SFP+ (1G/10G) ports, 

2x20G stack ports, Enhanced 

network services, 1xAC power 

supply, United States power cord, 

AR SW / AOS 8.3.1.R01 or later, 

mounting HW. Redundant power 

ordered separately 

Alcatel-

lucent/Phá

p 

Trung 

Quốc 
cái 1  

Bộ lưu điện 

Công suất (VA) 10000 

Thời gian lưu điện tối đa 15 phút 

Điện áp vào 220 V 

Điện áp ra 220 V  

Eaton/Mỹ 
Trung 

Quốc 
cái 1  

Tủ rack 42U (đã bao gồm 4 ổ 

cắm gắn rack 6 lỗ) 
Sử dụng lại tủ rack hiện hữu 

Ikorack VN cái 1  

Phần mềm xử phạt Cài đặt trên 

server xử phạt chính có chức năng 

nhận dạng biển số xe, quản trị cơ 

sở dữ liệu 

Eaton/Mỹ 
Trung 

Quốc 
cái 1  

Phần mềm cài đặt trên server xử 

phạt chạy dự phòng 
VN VN bộ 1  

Phần mềm Windows OS 

(Windows Server) cài trên máy 

chủ hệ xử phạt 

VN VN bộ 2 

Phần mềm SQL server cài trên 

máy chủ hệ xử phạt, kèm 4 license 

cho máy trạm 

Microsoft/

Mỹ 
Mỹ bộ 2  

Phần mềm window 7 cài trên máy 

tính tác nghiệp và máy tính view 

camera 

Microsoft/

Mỹ 
Mỹ bộ 2  

Đấu nối, cấu hình, lập trình, 

hướng dẫn sử dụng 

Microsoft/

Mỹ 
Mỹ bộ 1 
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Mô tả Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

ĐVT Số 

lượng Chi phí đường truyền VN VN bộ 2 

 

V.1.2.  Tổng mức đầu tư 

Phương án đầu tư  

Tổng mức đầu tư trước thuế 3.806.918.380  

Thuế 279.262.700   

Tổng mức đầu tư sau thuế 4.086.181.081  
 

              (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Phương án thuê 

Chi phí đầu tư ban đầu 1.016.284.898 

Chi phí thuê hàng tháng hạ tầng + 

kênh truyền 
153.321.231 

 

 

V.2. Hệ thống Camera an ninh, giám sát 

V.2.1.  Với danh mục thiết bị  

Mô tả 
Hãng 

sản xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

Hệ thống Camera quan sát trật tự, 

lưu lượng khách du lịch 
    Bộ   

Camera vCam 2MP nhìn đêm Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 16 

Adapter Camera Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 16 

NVR B6V1 Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc      4 

Ổ cứng 4TB Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 4 

SW 8port TP Link 

Switch lắp tại các điểm Camera 
Viettel 

Việt 

Nam 
Chiếc 4 

Chi phí lắp đặt camera Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 16 

Chi phí phần mềm camera Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 16 
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Mô tả 
Hãng 

sản xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

Thiết bị hỗ trợ hiển thị camera 

trên màn hình TV STB24 

Thiết bị hỗ trợ hiển thị camera trên 

màn hình TV độ phân giải Full HD 

1920 × 1080, tối đa 24 kênh trên 

màn hình TV 

- Bố cục sắp xếp kênh trên màn hình 

TV đa dạng (Đã bao gồm phụ kiện 

đi kèm: dây VGA sang HDMI) 

Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 2 

Tivi màn hình lớn 55 inch 
Tivi LED Samsung 55K5100AK 55inch 

Viettel 
Việt 

Nam 
Chiếc 2 

Dựng cột lắp Camera 

Lắp dựng cột Camera mạ kẽm nhúng 

nóng cột thép cao 6.2m vươn đơn 

2m,4m,6m 

  Cột 8 

Phụ kiện các loại 

Nhiều 

chủng 

loại 

 
Nhiều 

loại 
1 

Vật tư phụ 

Nhiều 

chủng 

loại 

 
Nhiều 

loại 
8 

Chi phí đường truyền tín hiệu phục 

vụ quan sát Viettel 
Việt 

Nam 
Km 4 

Khung treo màn hình 
Việt 

Nam 

Việt 

Nam 
Bộ 2 

V.2.2.  Tổng mức đầu tư 

Phương án đầu tư  

Tổng mức đầu tư trước 

thuế 
536.919.273 

Thuế Vat (10%) 53.691.927 

Tổng mức đầu tư sau 

thuế 
590.611.200 

 

           (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 
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Phương án thuê 

Chi phí thuê hạ tầng 

hàng tháng 
12.304.400 

Chi phí thuê đường 

truyền hàng tháng 
10.487.400 

Tổng chi phí thuê hàng 

tháng 
22.791.800 

V.3. Hệ thống Cảnh báo lũ 

V.3.1. Với danh mục thiết bị 

Mô tả 
Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

HỆ THỐNG CAMERA QUAN 

SÁT MỰC NƯỚC 
       

Camera giám sát 

Camera  IP 5 Megapixel chuẩn 

nén H.264 giám sát ngày đêm, độ 

nhạy sáng tối thiểu: màu ≤ 0.3 lx, 

Trắng đen ≤ 0 lx, môi trường làm 

việc 60°C 

Arecont/ 

Mỹ 
Mỹ cái 4 

Vỏ che:  

Loại Chống nước (IP66) tích hợp 

bộ quạt và bộ sưởi 

Bracket & Housing 

Cop-

Security 

Đài 

Loan 
cái 4 

Module Đèn hồng ngoại 
Dạng gắn rời hỗ trợ vào ban đêm 

Bosch 
Châu 

Âu 
cái 4 

Thiết bị lắp camera quan sát Việt Nam 
Việt 

Nam 
Bộ 4 

Kênh truyền Viettel 
Việt 

Nam 
Km 2 

THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC VÀ 

ĐO MƯA 
    

Cảm biến đo mực nước OTT Đức Cái 4 

Cảm biến đo mưa Lambrecht Đức Cái 4 

Datalogger đo mực nước Viettel 
Việt 

Nam 
Bộ 4 

Datalogger đo lượng mưa Viettel 
Việt 

Nam 
Bộ 4 

Thiết bị lắp trạm đo mực nước Việt Nam 
Việt 

Nam 
Bộ 4 

Thiết bị lắp trạm đo mưa Việt Nam 
Việt 

Nam 
Bộ 4 
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Mô tả 
Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
ĐVT 

Số 

lượng 

HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

QUẢN LÝ VÀ TRANG THIẾT 

BỊ TẠI TRUNG TÂM (TẠI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

CHỈ HUY) 

    

Máy tính để tiếp nhận dữ liệu từ 

camera 
Lắp ráp 

Việt 

Nam 
Bộ 2 

Màn hình hiển thị 55” Samsung Korea Cái 2 

Khung treo màn hình Việt Nam 
Việt 

Nam 
Bộ 2 

Crestron® Certified HDMI® 

Interface Cable, 30 ft (# 10 m) 
Crestron 

Trung 

Quốc 
Sợi 2 

Phần mềm trung tâm Viettel 
Việt 

Nam 
Gói 1 

 

V.3.2. Tổng mức đầu tư 

Nội dung Giá trị  

Tổng mức đầu tư trước 

thuế 
2.226.614.958  

Thuế 144.661.496  

Tổng mức đầu tư sau 

thuế 
2.371.276.454  

 

             (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Chú ý: Không có phương án cho thuê với hạng mục này 

V.4. Trung tâm điều hành 

V.4.1. Với danh mục thiết bị 

 

Mô tả 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất xứ ĐVT Số lượng 

PHÒNG LÀM VIỆC TRUNG 

TÂM ĐIỀU HÀNH TỈNH 
       

Bàn ghế thiết kế phù hợp công 

năng sử dụng(gồm 6 kệ để ti vi, 

bàn ghế nhân viên điều hành, giám 

sát) 

Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
Bộ 10 
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Mô tả 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất xứ ĐVT Số lượng 

Ghế Hòa Phát SG669H 
Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
Chiếc 10 

Vách gỗ công nghiệp MDF, dán 

veneer sồi, sơn PU, màu sắc theo 

chỉ định 

Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
m2 105 

Thảm trải sàn indonesia Patriot -

234 
Patriot Indonesia m2 50 

TRANG THIẾT BỊ PHÒNG 

MÁY TRUNG TÂM ĐIỀU 

HÀNH TỈNH 

    

Máng cáp 
Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
Tủ 1 

Tủ rack 
Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
Chiếc 1 

UPS 
Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
Chiếc 1 

Nhân công lắp đặt,  

cấu hình hệ thống theo yêu cầu 

Việt  

Nam 

Việt  

Nam 
Hệ 1 

V.4.2. Tổng mức đầu tư 

Nội dung  

Tổng mức đầu tư trước 

thuế 
692.094.698 

Thuế Vat (10%) 69.209.470 

Tổng mức đầu tư sau 

thuế 
761.304.168 

 

           (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

Chú ý: Không có phương án cho thuê với hạng mục này 

 

Tổng chi phí đầu tư ban đầu theo phương án thuê: 4.148.865.519 VNĐ 

Tổng chi phí phương án thuê:  
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Stt Dịch vụ 

UBND 

tỉnh phải 

đầu tư 

ban đầu 

Chi phí thuê hàng tháng Chi phí 

dự kiến 

thuê 4 

năm cho 

hạ tầng + 

kênh 

truyền 

Thuê hạ 

tầng 

Thuê 

kênh 

truyền 

Tổng chi 

phí thuê 

hạ tầng 

+ kênh 

truyền 

1 

Camera quan 

sát tại 4 điểm 

 
0 12.304.400 10.487.400 22.791.800 1.094.006.400 

2 

Cảnh báo lũ: 

Camera quan 

sát mực nước 

tại 2 hồ 

2.371.276.454 0 8.822.660 8.822.660 423.487.680 

3 

Giám sát xử 

phạt giao 

thông tại 2 

điểm (mỗi 

điểm 4 

camera) 

1.016.284.898 148.077.531 5.243.700 153.321.231 7.359.419.100 

4 

Thi công 

Trung tâm 

điều hành 
761.304.168 0 22.681.621 22.681.621 1.088.717.784 

5 
Phí hòa mạng 

kênh truyền 
19.800.000 0 0 0 0 

 Tổng 4.168.665.519 160.381.931 47.235.381 207.617.312 9.965.630.964 
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Chương VI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Toàn bộ việc xây dựng và triển khai toàn bộ Hệ thống được chia làm 3 mốc thời gian 

Bảng 1. Phân chia giai đoạn thực hiện 

Stt Thời gian Nội dung thực hiện 

1 

1 tháng: 01/01/2018 đến 

31/01/2018 

Xây dựng đề xuất 

 Xây dựng Dự án. 

 Khảo sát, thiết kế hệ thống. 

 Đề xuất phê duyệt dự án 

2 
1 tháng: 01/02/2018 đến 

28/02/2018 

 Kí kết hợp đồng 

 Đảm bảo thiết bị, hàng hóa 

3 
3 tháng, 01/03/2018 đến 

31/05/2018 
 Triển khai hệ thống 



80 

 

Chương VII: ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

Tổng Công ty Viễn thông Viettel xin đề nghị UBND Tỉnh Phú Yên và 

các sở ngành liên quan: 

1. Quyết định chọn lựa các cơ quan, đơn vị tham gia vào Trung tâm 

GSĐH tập trung của Tỉnh (thực hiện tích hợp dữ liệu với hoặc trực 

tiếp tham gia hoạt động vận hành tại Trung tâm GSĐH tập trung 

của Tỉnh). 

2. Cho phép các chuyên gia của Tổng Công ty Viễn thông Viettel khảo 

sát chi tiết các hệ thống ứng dụng CNTT của các sở ngành và đơn 

vị đã chọn lựa ngay trong tháng 12/2017. 

3. Trong tháng 01/2018 cho phép các chuyên gia của Tổng Công ty 

Viễn thông Viettel thảo luận chi tiết với các cán bộ chuyên môn và 

lãnh đạo của các sở ngành và đơn vị liên quan để chi tiết, cụ thể hóa 

các yêu cầu nhằm hoàn chỉnh bản đề xuất này thành bản Đề cương 

dự án hoàn chỉnh kèm theo Dự toán kinh phí và Phương án tài chính 

trình lên UBND Tỉnh phê duyệt. 

4. Theo ý kiến đóng góp các đơn vị liên quan đề nghị UBND tỉnh cân 

đối ngân sách triển khai bổ sung các vị trí sau: 

+ Camera giám sát giao thông: Ngã tư Nguyễn Tất Thành – Trần 

Hưng Đạo, Ngã tư Trần Phú – Nguyễn Tất Thành và các ngã tư 

Tp.Tuy Hòa và Thị xã Sông Cầu có lưu lượng phương tiện lưu 

thông cao. 

+ Camera giám sát an ninh: Tháp Nhạn (Phường 1, Tp.Tuy Hòa), 

Khu du lịch Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh (Xã Hòa Tâm, Đông Hòa), 

khu ẩm thực An Hải (xã An Hải, Tuy An), Khu ẩm thực bờ kè Bạch 

Đằng (Tp.Tuy Hòa). 

 


