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โปรแกรมบนัทึกใบหนา้ท าหนา้ท่ีจบัภาพและบนัทึกใบหนา้บุคคลท่ีผา่นเขา้มาในพื้นท่ี โดยระบบจะท างาน
ร่วมกบักลอ้งวงจรปิด IP Camera คุณภาพสูง โดยลกัษณะการท างานระบบจะท าการจบัภาพและบนัทึกใบหนา้
บุคคลท่ีผา่นเขา้มาในกลอ้งท่ีไดก้  าหนดและตั้งค่าเอาไว ้จากนั้นจะท าการบนัทึกเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล โดยระบบ
สามารถท าการบนัทึกและแยกประเภทบุคคลตามเพศ และบอกช่วงอายขุองบุคคลท่ีกลอ้งจบัภาพได ้และยงันบั
จ านวนของบุคคลแยกตามเพศไดอี้กดว้ย โดยขอ้มูลทั้งหมดสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบของ Report ได ้
ซ่ึงระบบดงักล่าวเหมาะส าหรับใชใ้นงาน Marketing เพื่อวเิคราะห์พฤติกรรมลุกคา้ ของหา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ 
Supermarket หรือประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานหรือองคก์รตามความเหมาะสมได ้
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คุณสมบตัิของระบบ (Software) 

• ระบบสามารถตรวจจบัใบหนา้ดว้ยความแม่นย  ามากกวา่ 95% 

• ระบบสามรถตรวจจบัใบหนา้ไดแ้บบหลายใบหนา้พร้อมกนั 

• ระบบจะบนัทึกคร้ังเดียวและจะไม่บนัทึกซ ้ าในเฟรมเดียวกนั 

• มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลภาพใบหนา้ เช่น การคน้หาร บนัทึก แกไ้ขต่างๆ 

• มีระบบส่งขอ้มูลภาพผา่น File transfer protocol 

• รองรับฐานขอ้มูล SQL, MySQL, Oracle 

• ทุกใบหนา้ท่ีบนัทึกจะมีการเก็บเวลาท่ีตรวจจบัเพื่อง่ายต่อการคน้หา 
• ระบบสามารถประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั ซอฟแวร์และระบบอ่ืนๆ เช่น แผน่ท่ี,report ต่างๆ 

• ระบบสามารถบนัทึกใบหนา้ไดแ้บบไม่จ  ากดั ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีจดัเก็บของคอมพิวเตอร์ 

  

คุณสมบตัิของกล้องที่ใช้ตรวจจับ 

• มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 3MP หรือดีกวา่ 
• สามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได ้เพื่อใหไ้ดร้ะยะของภาพท่ีตอ้งการ 

• มีเทคโนโลย ีLow pass Filter ส าหรับตดัแสงท่ีสวา่งจา้ (แสงไฟหนา้รถ) เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีชดัเจน 

• มีชุดอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

• กลอ้งรองรับมารตฐานการใชง้านระดบั IP66 กรณีติดตั้งใชง้านภายนอก 

  

อุปกรณ์ตดิตั้ง 

• กลอ้งส าหรับจบัภาพและบนัทึกใบหนา้อตัโนมติั และ Housing 

• ชุด Infrared (กรณีในพื้นท่ีแสงนอ้ยและตอ้งการดูภาพกลางคืน) 
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะน า Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or 
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better หรือ Windows 10 professional or better 

• เคร่ืองส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์ในระบบ 

• อุปกรณ์ Network Switch 

• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีตอ้งการบริหารจดัการระบบท่ีส่วนกลาง) 
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีตอ้งการลิงคแ์ละดูขอ้มูลจากส่วนกลาง) 

  

ลกัษณะการติดตั้ง 

• ต าแหน่งติดตั้งกลอ้งอยูใ่นมุมลกัษณะจบัภาพใบหนา้ตรงๆ เห็นดวงจาทั้ง 2 ขา้ง ละมุมของใบหนา้เอียงไม่เกิน 15 องศา 
• มุมกลอ้งในการตรวจจบัตอ้งตรงกบัใบหนา้ ในลกัษณะขนานกบัพื้นมากท่ีสุด เพื่อให้ระบบท างานไดถู้กตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด 

• กรณีจุดติดตั้งกลอ้งเป็นเพดานสูง ตอ้งถอยไปติดกลอ้งในมุมไกล และท าการซูมเลนส์เขา้มาในลกัษณะเห็นภาพของใบหนา้
ชดัเจนท่ีสุด 

• ขนาดของภาพใบหนา้บุคคลตอ้งมีขนาดใหญ่ประมาณ 1 ใน 10 ของภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้ระบบท างานไดถู้กตอ้งแม่นย  า
มากท่ีสุด 

• รายละเอียดและขนาดของใบหนา้บุคคล ระหวา่งตาด ามีความคมชดัของภาพไม่นอ้ยกวา่ 150 pixel จะช่วยท าใหร้ะบบท างาน
ไดถู้กตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด 

• ในมุมกลอ้งส าหรับจบัภาพใบหนา้บุคคลจะตอ้งไม่มีวตัถุมาบดบงั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 

 

ข้อจ ากดัในการตดิตั้งระบบ 

• กลอ้ง Network Camera ท่ีใชค้วรเป็นกลอ้งท่ีมีความละเอียดสูง 

ตวัอยา่ง กลอ้งความละเอียดสูงและสามารถปรับขนาดของเลนส์ได ้

• เลือกใชง้านระบบ Software ท่ีไดมี้การทดลองติดตั้งและใชง้านจริง และมีขอ้มูลอา้งอิงท่ีชดัเจน 

• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชง้านวา่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใชง้านหรือไม่ ป้องกนัการเกิดปัญหาในการท างานร่วมกนั
ของอุปกรณ์ 
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• มุมมองและต าแหน่งในการติดตั้งกลอ้ง ตอ้งมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใชง้านจริง เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า
มากท่ีสุด 

• มุมท่ีจบัภาพบุคคล ตอ้งมีลกัษณะของภาพท่ีตั้งตรงไม่เอียงเกิน 15 องศา 
• ควรติดตั้งกลอ้งจบัภาพในพื้นท่ีท่ีสามารถควบคุมเร่ืองแสงได ้

• ลกัษณะภาพบุคคลตอ้งไม่สวมแวน่ตาด า หรือใส่หนา้กากปกปิดปากและจมูกมิดชิด 

• หา้มสวมหมวกในลกัษณะปิดบงัคิ้ว ดวงตา จนมีผลต่อการท างานของระบบ 

• บริเวณท่ียดึจบักลอ้งตอ้งไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะท าใหเ้กิดความผิดพลาดของขอ้มูลได ้

• ในพื้นท่ีติดตั้งกลอ้งจบัภาพวเิคราะห์ตรวจสอบและจดจ าใบหนา้จะตอ้งไม่มีวตัถุมาบดบงั เพราะจะมีผลต่อความถูกตอ้งและ
แม่นย  าของระบบ 

 

จุดเด่นของโปรแกรมระบบบันทึกใบหน้าอตัโนมัติ (Face Recorder) 

• โปรแกรมถูกพฒันาดว้ยทีมงานคนไทย (Made in Thailand) จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้

• สามารถใชง้านร่วมกบักลอ้งวงจรปิดไดทุ้กยีห่อ้ ผา่นมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP 

• สามารถ แจง้เตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยงัโปรแกรม Video Management Software ท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ปัจจุบนัรองรับ VMS 

ยีห่อ้ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอ่ืนๆ 

 

 
 

 


