
 

  

TT SMART VISION 

โปรแกรมตรวจจับและรูจ้ ำใบหนำ้ แบบไมจ่ ำกดัใบหนำ้ 
 

Face Recognition law enforcement  คือระบบท่ีท ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ตรวจสอบและจดจ ำใบหน้ำบคุคลได้ไมจ่ ำกดั
จ ำนวน หรือมำกกวำ่ 5,000 ใบหน้ำ โดยลกัษณะกำรท ำงำนของระบบจะเป็นแบบ Share Load แบบหลำย Server จำกนัน้
จะอำศยั Sever CMS Management เป็นตวักลำงในกำรสง่ภำพข้อมลูใบหน้ำไปเปรียบเทียบกบัฐำนข้อมลูของ Server ตำ่งๆ
ท่ีอยูใ่นระบบ โดยจะท ำงำนร่วมกบักล้องวงจรปิด IP Camera คณุภำพสงูในกำรจบัภำพและเปรียบเทียบใบหน้ำของบคุคลท่ี
ผำ่นเข้ำมำในกล้องเปรียบเทียบกบัภำพบคุคลในฐำนข้อมลูหลงัจำกนัน้จะท ำกำรแจ้งเตือนไปยงั Sever CMS Management 
ให้ทรำบทนัที ซึง่ระบบดงักล่ำวเหมำะแก่กำรน ำไปใช้ตรวจสอบควำมปลอดภยัของบคุคลจ ำนวนมำก เชน่ Bank , big public 

safety 
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คุณสมบัตขิองระบบ (Software) 

 ระบบสำมำรถตรวจจบัใบหน้ำด้วยควำมแมน่ย ำมำกกว่ำ 95% 

 ระบบสำมรถตรวจจบัใบหน้ำได้แบบหลำยใบหน้ำพร้อมกนั 

 ระบบสำมำรถวิเครำะห์ควำมคล้ำยของใบหน้ำจำกโครงสร้ำงของใบหน้ำ 

 ระบบสำมำรถเพิ่มข้อมลูใบหน้ำต้นแบบเพ่ือกำรเปรียบเทียบได้ 

 ระบบสำมำรถก ำหนดระดบัควำมแมน่ย ำในกำรเปรียบเทียบได้ 

 ระบบสำมำรถตรวจสอบใบหน้ำบคุคลได้มำกกว่ำ 5,000 ใบหน้ำขึน้อยู่กบัควำมต้องกำร 
 รองรับ Sever CMS Management เพ่ือจดักำรระบบขนำดใหญ่ 

 ระบบสำมำรถแสดงคำ่ควำมคล้ำยคลงึได้ 

 มีระบบกำรบริหำรจดักำรข้อมลูภำพใบหน้ำ เชน่ กำรค้นหำ บนัทกึ แก้ไขตำ่งๆ 

 มีระบบสง่ข้อมลูภำพผำ่น File transfer protocol 

 รองรับฐำนข้อมลู SQL, MySQL, Oracle 

 ทกุใบหน้ำท่ีบนัทกึจะมีกำรเก็บเวลำท่ีเข้ำผำ่นประตเูพ่ือง่ำยตอ่กำรค้นหำ 

 ระบบสำมำรถบนัทกึใบหน้ำได้แบบไมจ่ ำกดั ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีจดัเก็บของคอมพิวเตอร์ 

 

คุณสมบัตขิองกล้องที่ใช้ตรวจจับ  

 มีควำมละเอียดของภำพสงู (Network Camera) ควำมละเอียดไมน้่อยกวำ่ 3MP หรือดีกวำ่ 

 สำมำรถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได้ เพ่ือให้ได้ระยะของภำพท่ีต้องกำร  
 มีเทคโนโลยี Low pass Filter ส ำหรับตดัแสงท่ีสวำ่งจ้ำ (บริเวณท่ีย้อนแสงมำกๆ) เพ่ือให้ได้ภำพท่ีชดัเจน 

 มีชดุอินฟำเรด ส ำหรับส่องภำพในเวลำกลำงคืน 

 กล้องรองรับมำตรฐำนกำรใช้งำนระดบั IP66 กรณีตดิตัง้ใช้งำนภำยนอก 

 

อุปกรณ์ตดิตัง้ 
 กล้องส ำหรับจบัภำพวิเครำะห์ตรวจสอบและจดจ ำใบหน้ำ และ Housing 

 ชดุ Infrared (กรณีในพืน้ท่ีแสงน้อยและต้องกำรดภูำพกลำงคืน) 
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 ชดุคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสปกแนะน ำ Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 

professional or better  หรือ  Windows 10 professional or better 

 เคร่ืองส ำรองไฟส ำหรับอปุกรณ์ในระบบ 

 อปุกรณ์ Network Switch 

 ชดุอปุกรณ์ Server CMS Management เพ่ือบริหำรจดักำรระบบท่ีสว่นกลำง 
 อปุกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องกำรลิงค์และดขู้อมลูจำกสว่นกลำง) 

 

ลักษณะการตดิตัง้ 

 ต ำแหนง่ตดิตัง้กล้องอยูใ่นมมุลกัษณะจบัภำพใบหน้ำตรงๆ เห็นดวงจำทัง้ 2 ข้ำง ละมมุของใบหน้ำเอียงไมเ่กิน 15 

องศำ 

 มมุกล้องในกำรตรวจจบัต้องตรงกบัใบหน้ำ ในลกัษณะขนำนกบัพืน้มำกท่ีสดุ เพ่ือให้ระบบท ำงำนได้ถกูต้องแมน่ย ำ
มำกท่ีสดุ 

 กรณีจดุตดิตัง้กล้องเป็นเพดำนสงู ต้องถอยไปติดกล้องในมมุไกล และท ำกำรซูมเลนส์เข้ำมำในลกัษณะเห็นภำพของ
ใบหน้ำชดัเจนท่ีสดุ 

 ขนำดของภำพใบหน้ำบคุคลต้องมีขนำดใหญ่ประมำณ 1 ใน 10 ของภำพรวมทัง้หมด เพ่ือให้ระบบท ำงำนได้ถกูต้อง
แมน่ย ำมำกท่ีสดุ 

 รำยละเอียดและขนำดของใบหน้ำบคุคล ระหวำ่งตำด ำมีควำมคมชดัของภำพไมน้่อยกวำ่ 150 pixel จะชว่ยท ำให้
ระบบท ำงำนได้ถกูต้องแมน่ย ำมำกท่ีสดุ 

 ในมมุกล้องส ำหรับจบัภำพใบหน้ำบคุคลจะต้องไมมี่วตัถมุำบดบงั เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องแมน่ย ำ 
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ข้อจ ากัดในการตดิตัง้ระบบ 

 กล้อง Network Camera ท่ีใช้ควรเป็นกล้องท่ีมีควำมละเอียดสงู 
ตวัอยำ่ง กล้องควำมละเอียดสงูและสำมำรถปรับขนำดของเลนส์ได้ 

https://youtu.be/ogE_BOuMGXA 

 เลือกใช้งำนระบบ Software ท่ีได้มีกำรทดลองตดิตัง้และใช้งำนจริง และมีข้อมลูอ้ำงอิงท่ีชดัเจน 

 ควรตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้งำนวำ่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใช้งำนหรือไม ่ปอ้งกนักำรเกิดปัญหำในกำรท ำงำน
ร่วมกนัของอปุกรณ์ 

 มมุมองและต ำแหนง่ในกำรติดตัง้กล้อง ต้องมีกำรทดสอบก่อนกำรติดตัง้ใช้งำนจริง เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีถกูต้องและ
แมน่ย ำมำกท่ีสดุ 

 มมุท่ีจบัภำพบคุคล ต้องมีลกัษณะของภำพท่ีตัง้ตรงไมเ่อียงเกิน 15 องศำ 

 ลกัษณะภำพบคุคลต้องไมส่วมแวน่ตำด ำ หรือใสห่น้ำกำกปกปิดปำกและจมกูมิดชิด 

 ห้ำมสวมหมวกในลกัษณะปิดบงัคิว้ ดวงตำ จนมีผลตอ่กำรท ำงำนของระบบ 

 บริเวณท่ียึดจบักล้องต้องไมเ่กิดกำรสัน่ไหว เพรำะจะท ำให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อมลูได้ 

 ในพืน้ท่ีติดตัง้กล้องจบัภำพวิเครำะห์ตรวจสอบและจดจ ำใบหน้ำจะต้องไมมี่วตัถมุำบดบงั เพรำะจะมีผลตอ่ควำม
ถกูต้องและแมน่ย ำของระบบ 
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ตัวอย่างการท างานของระบบ 

 

 

 

 

โปรแกรมตรวจจับและรู้จ าใบหน้า แบบไม่จ ากัดใบหน้า ( Face Recognition law enforcement ) 

• โปแกรมถกูพฒันำด้วยทีมงำนคนไทย จงึสำมำรถ Customize โปรแกรมให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ได้ 

• สำมำรถใช้งำนร่วมกบักล้องวงจรปิดได้ทกุย่ีห้อ ผำ่นมำตรฐำน ONVIF หรือ RTSP 

 

 


