
Convergent Video  
Management Ecosystem 

Skyeye Tech เปนระบบนิเวศการจัดการวิดีโอทีสมบูรณ์แบบ นําเสนอคุณค่าทีเหนือกว่าและ 
ประสบการณ์การบริการทีโดดเด่น และได้รับการออกแบบมาเพือให้คุณพักผ่อน  โดยการรวมภาพ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปดแบบใหม่ทีสามารถแสดงและรวมเข้ากับกล้อง CCTV ทีมีอยู่ได้ไม่ว่าจะผ่าน 
เครือข่ายหรือผ่านอุปกรณ์ทีเชือมต่อกับระบบวิเคราะห์ภาพ ซึงประกอบด้วย การ จดจําใบหน้า 
การจดจําปายทะเบียน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แผนทีความรอ้น บุคคล และการวิเคราะห์การตรวจจับวัตถุ 
การวิเคราะห์การนับจํานวนทีเชือมต่อกับระบบ IoT รองรับการเชือมต่อ กับกล้องเครือข่ายทีมีอยู่ตาม 
มาตรฐาน ONVIF โดยรวบรวมในรูปแบบ ของสแน็ปช็อตตามช่วงเวลาทีตังไว้ล่วงหน้าและวิเคราะห์ 
สแน็ปช็อตทีส่งไปยังเซิร์ฟเวอรสํ์าหรับ การวิเคราะห์ดังนี:  

 Face Recognition
 License Plate Recognition
 Video Content Analytics
 Video Search Analytics



Intelligence 
Skyeye Tech สามารถรองรับกล้องเกือบทุกชนิด 
และมีคุณสมบัติขันสูงทหีลากหลายและรายการ สว่นเสริมมากมาย 
ทําให้การจัดการวิดีโอมีประสทิธิภาพมากกว่าทีคุณเคยพบมาก่อน  

Complete ecosystem  

ซอฟต์แวรน์ีเต็มไปด้วยคุณสมบัติทีจ 
าเปนและขันสูงเพือให้คุณได้รับประโยชน์สงูสุดจากระบบการ จัดการวิดีโอของคุณ 
โดยไม่คํานึงว่าระบบจะครอบคลุมแค่ไหน  

Time-tested performance 

คุณภาพและความเสถียรของคอรข์องซอฟต์แวร์ได้รับการพิสจูนแ์ล้ว จากประสบการณ์ 15 ปของ 
Skyeye Tech และปจจบุันยังมกีารพัฒนาอยา่งต่อเนอืง 

Intuitive and user-friendly 

อินเทอร์เฟซทีออกแบบอยา่งพิถพิีถันช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจกระบวนการกําหนดคา่ทังหมดได้อย่าง 
รวดเร็วและเริมใช้ซอฟต์แวรไ์ด้  

Enterprise ready 

ด้วยลําดับชันของเซิรฟ์เวอรส่์วนกลาง การ Failover การจําลองแบบไฟล์เกบ็ถาวร และการปรบัปรุงอืนๆ 
อีกมากมาย จึงเปนระบบทีเหมาะสาํหรบัโซลูชันขนาดใหญ่   



Highlight 
64-bit core

การใช้ฮาร์ดแวรอ์ย่างเต็มกาํลังเพือสถาปตยกรรมซอฟต์แวร์ทีมีประสทิธิภาพ Powerful analytics 
tools โมดูลใหมสํ่าหรับการวิเคราะห์วิดีโอขันสูง พร้อมด้วยการจดจาํใบหน้าและปายทะเบียน  

Event and Action Manager  

กระบวนการเฝาระวังวิดีโออัตโนมตัิโดยใช้ Alarm and Action manager 

Failover 

การตรวจสอบสถานะของเซร์ิฟเวอร์ทังหมดอย่างต่อเนืองและการจัดการเมือเกิดข้อผิดพลาดจาก 
เซิรฟ์เวอร์ส่วนกลาง  

Archive replication  

การบันทึกมิเรอร์ขันสูงพรอ้มการถ่ายโอนตามก ําหนดเวลาท ําให้มันใจได้ว่าข้อมลูของคุณปลอดภัยเสมอ 

Integrations and API 

ปรับปรุงการจัดการวิดีโอของคุณด้วยความเปนไปได้ในการผสานรวมทีหลากหลายส ําหรับ 
ซอฟต์แวรข์อง 3rd party  



Skyeye Tech, A Complimentary Edition 

ให้ประสิทธิภาพคุณภาพทีโดดเด่น ระบบจัดการวิดีโอนี รองรับกล้องมากกว่า 5,000 ตัว 
จากผู้จาํหน่ายรายใหญ่ และเหมาะสําหรบัใช้ทบีา้นหรือในสาํนักงานขนาดเล็ก ด้วยเครอืข่ายการเฝาระวงั 
ทมีีกล้องสงูสุด 9 ตัว  

Mobile Applications 

ใช้อุปกรณ์เคลือนทีของคุณเพือเข้าถึงสตรีมแบบสดและแบบเก็บถาวร 
ใช้ค่าทีตังไว้ล่วงหน้า PTZ  ควบคุมเสียงสองทาง หรือใช้กล้องโทรศัพท์มือถอื 
เ พื อ สต รี ม วิ ดี โ อ โ ด ยต ร ง ไ ปยั ง เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ ข อ งคุณ  Web access 
เข้าถงึการสตรีมสดและวิดีโอถาวรอยา่งถาวร ผ่านเว็บเบราว์เซอรข์องคุณ  

Live Podcast  

ใช้เซิร์ฟเวอรส์ตรีมมงิเพือสง่วิดีโอถ่ายทอดสดไปยังเวบ็ไซต์หรือ YouTube 

Smart Rule 

สามารถตังค่าการเตือนจากอุปกรณ์ภายใต้การเชือมต่อกับโปรแกรมอิสระ (Smart Rule), 
สามารถตังเวลาปลุกได้ตามวันที เวลา และการเปรียบเทียบข้อมูลจากข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆ ในระบบ 
พร้อมทังแจ้งเตือนผ่านอีเมล SMS และแสดงผลบนหน้าจอศูนย์ควบคุม  



Skyeye Tech 

เ พื อป ร ะ โ ยชน์ ทั ง หมดของคอ ร์  Skyeye Tech Video Management System คุณภาพสู ง 
และเชือถือได้   

Skyeye Tech ได้เพิมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทีใช้งานง่ายและฟงก์ชันการทํางานทีดีขึน นอกจากคุณสมบัติ 
ขันสูงแล้ว ยังสามารถใช้ความละเอียดของสตรีมได้แทบทุกแบบ รวมทังไม่มีข้อจํากัดด้านซอฟต์แวร์ 
ในการเชือมต่อระยะไกลจากไคลเอนต์และแอปพลิเคชันมือถอื  

Video Content Analysis 

ใช้ศักยภาพของระบบการจัดการวิดีโอของคุณอย่างเต็มทีด้วยการวิเคราะห์เนือหาวิดีโอ สิงนีไม่เพียงแต่ 
ปรับปรุงฟงก์ชันการทํางานของระบบเฝาระวังของคุณเท่านนั (ความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลจ ํานวน 
มาก เพือกําหนดรูปแบบเฉพาะสําหรับงานทีคุณกําลังดําเนินการ) ยังช่วยปรับปรุง ความปลอดภัย 
และยังมปีระโยชน์ในด้านอืนๆ ขององค์กรของคุณ  เช่น HR หรือการตลาด เปนต้น 

Additional Features 

● สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นเชิงปริมาณด้วยแผนทีความรอ้นเพือวัดปริมาณ
ความหนาแน่นของการจราจรและสามารถวัดปรมิาณการไหลเวียนของคน หรอืวัตถุทังภายใน
และภายนอกอาคารได้

● สามารถรวบรวมการแสดงผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์วิดีโอลงในแผนภูมิ กราฟได้
แสดงภาพข้อมูลอืนๆ แบบเรียลไทม์ รวมทังแสดงจํานวนคนหรือข้อมูล วิเคราะหใ์นรปูแบบ
แผนภูมิแท่ง

● สามารถแจง้เตือนด้วยการแสดงขันตอนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (SOP ทผีู้ดําเนินการระบบ
ตังค่าไว้)



● สามารถแสดงเหตุการณ์ทีเกิดขึนจากแหล่งต่างๆ เช่น Fire Alarm / Perimeter Alerts /
Access Control / Smoke Alarms / CCTV และแสดงกระบวนการตอบสนอง
(SOP ทตัีงค่าโดยผูป้ฏบิัติงานระบบ)

. 
● สามารถส่งข้อมูลทีเกียวข้องหรอืแจ้งไปยังหน่วยงานทีเกียวข้องในรปูแบบภาพนิง (Screen

Shot) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแชร์ลิงก์ หรอื ข้อความบนแอปพลิเคชัน
● สามารถกาํหนดสิทธกิารเข้าถึงและบทบาทของผู้ใช้ได้อย่างอสิระ
● สามารถแสดงภาพกล้องวงจรปดทใีกล้ทีสุดพร้อมกบัวตัถุรอบข้างได้
● สามารถคน้หาเหตุการณ์ทีสามารถวิเคราะห์ภาพนงิในอดีตเพือตรวจสอบเหตุการณ์ได้
● สามารถรองรับการใช้งานได้หลายภาษา
● ผู้ใช้สามารถกําหนดเงือนไขและการตังค่าได้อย่างอสิระสําหรบักล้องแต่ละตัว และกล้องวงจรปดในระบบ
● สามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมแนบรปูภาพของเหตุการณ์ไปพร้อมกบัอเีมล
● สามารถให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนหนา้จอแสดงผล
● สามารถแสดงเวลาและสถานะของอุปกรณ์ กล้อง และเซ็นเซอรใ์นระบบ สง่การแจ้งเตือนเมือเครอืงออฟไลน์
● สามารถแสดงรายงานและสง่ออกรายงานในรปูแบบ PDF และ CSV ได้

Mapping 

สามารถแสดงไอคอนกล้องโทรทัศน์วงจรปด อุปกรณ์เซ็นเซอร์ 
และอุปกรณ์ทังหมดทเีชือมต่อ ในรูปแบบ Map view ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร 
แผนทเีมือง และสามารถแสดงผลได้  หลายตําแหน่ง หลายชันในแต่ละตําแหน่งพกิัด 
ด้วยระบบทสีามารถนําทางเพอืเข้าถึงข้อมูลได้  และสามารถอัปโหลดแผนททีางภูมิศาสตร์ 
(GIS) หรือ JPG, PNG โดยผู้ดูแลระบบ  

Technical Features 

รองรับระบบ Linux, Ubuntu, Docker Containersและอืนๆ●

•  รองรับการใช้งานแบบ Browser-Based Application และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   
       พร้อมสร้างภาพแบบ Visualization ได้

• รองรับการแสดงผลบนแอพพลิเคชั่นมือถือทั้ง iOS และ Android

LET-5100NB
Typewritten Text



License Plate Recognition 
ซอฟต์แวร์จดจําปายทะเบียนทีมีควํามแม่นยําสูงของ Skyeye TEch สําหรับการตรวจจับลงทะเบียน 
และวิเคราะหป์ายทะเบยีนรถยนต ์มีความน่าเชือถือในการอ่านในระดับทีสูงมาก กระบวนการติดตัง ทใีช้งานง่าย 
และการใช้งานที ยอดเยียม  

ซอฟต์แวร์จดจําปายทะเบียน Skyeye Tech ได้รับการออกแบบมาเพือทํางานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของ 
Skyeye Tech เอง 

ซอฟต์แวร์นีเหมาะอย่างยิงสําหรับการเข้าถึงยานพาหนะและการควบคุมการจราจรรวมถึงการใช้งานด้าน 
การบังคับใช้กฎหมายเรานําเสนอความเปนไปได้ในการปรับแต่งทีหลากหลายสําหรับปายทะเบียนเฉพาะ 
และยานพาหนะประเภทต่างๆ (รถไฟ ตู้สินค้า ฯลฯ)  



Additional Features 

อัลกอริทึมทีปรับให้เข้ากับสภาพแสงตําแหน่งกล้อง และการปรับพืนทีการจดจําเพือปรับโหลดของ 
ระบบให้เหมาะสม รวมทังสนบัสนุนรายการในพืนทแีละระยะไกล ของจํานวนรถที "อนุญาต" และ "จํากัด" หรือ 
เรียกว่า Blacklist หรือ Whitelist นันเอง  

Core Benefits 

● ข้อมูลภาพทตีรวจพบและปายทะเบียนสามารถส่งไปยังเครอืงคอมพวิเตอร์แม่ข่ายหรือระบบ Cloud

● มีระบบ Clear Image ทแีปลงข้อมูลภาพเปนตัวอักษรและตัวเลข

● สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลทบีันทึกไว้ได้

● สามารถตรวจสอบรูปแบบปายทะเบียนได้จากหลายประเทศ

● สามารถตรวจจับชอืจังหวัดในประเทศไทยได้

● สามารถตรวจจับและเปรียบเทียบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

● สามารถกําหนดการเข้าและออกของยานพาหนะทมีีกาํหนดระยะเวลา

● สามารถแสดงรายการในรูปแบบ PDF

● สามารถดาวน์โหลดข้อมูลปายทะเบียนในรูปแบบ Excel ได้ ต้องสามารถอ่านปายทะเบียนทอีอกโดย 

กรมการขนส่งทางบกได้

● สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

● สามารถแสดงข้อมูลการเตือนพร้อมระบุตัวตน วันท ีและเวลา

● สามารถค้นหาปายเตือนโดยระบุจากประเภทรถ

● สามารถส่งรายงานอัตโนมัติทาง Email และ SMS

● สามารถสังพมิพข์้อมูลและส่งออก (Export) ข้อมูลได้

• สามารถเปรียบเทียบฐานข้อมูล Blacklist/Whitelist ได้



FR MODULE  

FACE RECOGNITION 

BUILDOS Face Recognition 
เปนแอปพลิเคชันไบโอเมตรกิซ์ทีช่วยให้จดจําและจับคู่ใบหน้าได้อยา่งแมน่ยําและรวดเร็ว 

มีความน่าเชือถือในการอ่านในระดับทีสูงมาก กระบวนการติดตังทีใช้งานง่าย และการใช้งานที ยอดเยียม 
เทคโนโลยีนีออกแบบมาเพือทํางานร่วมกบัเซิร์ฟเวอร์ BUILDOS ช่วยให้มันใจได้ถงึ 
ประสิทธิภาพและความแม่นยาํสงูในการตรวจจับใบหนา้แบบเรียลไทม์ การจดจาํใบหน้าหลาย 
ใบหนา้พรอ้มกัน และการจบัคู่ใบหนา้ทีรวดเร็วในโหมดหนึงต่อหนึงและหนึงต่อหลายโหมด  

BUILDOS Face Recognition เหมาะอย่างยิงสหรบัการใช้งานส าหรับการควบคมุทรพัยากร บุคคล 
เช่นเดียวกับการใช้งานด้านความปลอดภัยและการบังคบัใชก้ฎหมาย ช่วยให้คุณวิเคราะห์ 
ทังวิดีโอสดและวิดีโอทบีันทกึไว้ ประมวลผลสตรีมจากเซิร์ฟเวอร์ BUILDOS Evo หลายเครอืง พร้อมกัน 
และค้นหาและเรยีกดูภาพใบหน้าทีจัดเกบ็ไว้ในฐานข้อมลูทอ้งถินหรอืส่วนกลางได้อยา่ง ง่ายดาย 
หากต้องการ คุณสามารถใช้หนึงในฐานข้อมูลของคุณเองแทนฐานข้อมูลเริมต้น  

KEY BENEFITS 

• ต้องสามารถเปรียบเทียบ จดจ า และค้นหาใบหน้าได้

. 
• สามารถแจ้งเตือนเมือตรวจพบบุคคลในบญัชีด า (BLACKLIST)

. 
• สามารถระบบุุคคลทีส าคญัได้ (VIP)
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FACE RECOGNITION 

Skyeye Tech Face Recognition เปนแอปพลิเคชนัไบโอเมตริกซ์ทชี่วยให้จดจําและจับคู่ใบหน้าได้อย่าง 

แม่นยําและรวดเร็ว มีความน่าเชอืถือในการอ่านในระดับทสีูงมาก กระบวนการติดตังทใีช้งานง่าย และการใช้ 

งานทียอดเยียม เทคโนโลยีนีออกแบบมาเพือทํางานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ Skyeye Tech ช่วยให้มันใจได้ถึง 

ประสิทธิภาพและความแม่นยําสูงในการตรวจจับใบหน้าแบบเรียลไทม์ การจดจําใบหน้าหลายใบหน้าพร้อมกัน 

และการจับคู่ใบหน้าทีรวดเร็วในโหมดหนึงต่อหนึงและหนึงต่อหลายโหมด  

Skyeye Tech Face Recognition เหมาะอย่างยิงสาหรับการใช้งานสาหรับการควบคุมทรัพยากรบุคคล 

เช่นเดียวกับการใช้งานด้านความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย ช่วยให้คุณวิเคราะห์ทังวิดีโอสดและวิดีโอที 

บันทึกไว้ ประมวลผลสตรมีจากเซิร์ฟเวอร ์Skyeye Evo หลายเครอืงพร้อมกัน และค้นหาและเรียกดูภาพใบหน้า 

ทีจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลท้องถินหรือส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย หากต้องการ คุณสามารถใช้หนึงในฐานข้อมูล 

ของคุณเองแทนฐานข้อมูลเริมต้น 

KEY BENEFITS 

 ต้องสามารถเปรียบเทียบ จดจํา และค้นหาใบหน้าได้

 สามารถแจ้งเตือนเมอืตรวจพบบุคคลในบัญชีดํา (BLACKLIST)
 สามารถระบุบุคคลทสีําคัญได้ (VIP)
 สามารถตรวจสอบใบหน้าของบุคคลจากฐานข้อมูลได้
 สามารถสร้างฐานข้อมูลจากการตรวจจับใบหน้าโดยอัตโนมัติได้
 บันทึกภาพใบหน้าคนในฐานข้อมูลได้
 ตรวจจับใบหน้าของบุคคลและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลได้
 วิเคราะห์อายุ เพศ อารมณ์ของบุคคลได้โดยประมาณจากใบหน้าทตีรวจพบ
 สามารถเชอืมโยงและแสดงผลบนหน้าจอโฆษณา Digital Signage ได้
 สามารถเชอืมโยงและสังการระบบควบคุมการเข้าออกได้
 สามารถส่งรายงานผ่านระบบอีเมล์ได้
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KEY BENEFITS 

 ค้นหากิจกรรมพเิศษ เช่น การระบุวัตถุ เช่น เรือ คน หรือยานพาหนะ

 มีเทคโนโลยีพเิศษในการลด Bandwidth ในการส่งภาพวิดีโอไปยัง Cloud โดยส่งเฉพาะภาพ

ไทม์แลปส์เพอืประหยัดแบนด์วิดท์และการประมวลผลเครอืงคอมพวิเตอร์แม่ข่ายวิเคราะห์

 สามารถดาวน์โหลดหรือส่งออกข้อมูลในรูปแบบ JPG เพือตรวจสอบเพมิเติมได้

 สามารถทํางานร่วมกับแหล่งทมีาของกล้องโทรทัศน์วงจรปดและสนับสนุนฟดแบบ RTSP

สําหรับการจับภาพสแน็ปช็อต

 มี ML เพือวิเคราะห์ภาพวิดีโอ เช่น Tensorflow, Keras หรือ Pytorch

 ดูภาพย้อนหลังตามมาตรฐาน ONVIF (Profile G) จากหน่วยความจํา (SD Card) ของ

กล้องหรือเครอืง บันทึกประจํา สถานีลูกข่ายเดิมได้

 สามารถแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ กราฟแท่ง หรือ กราฟเส้น หรือ กราฟวงกลม และ

ข้อมูลตารางเชิงปริมาณภาพรวมได้




