
ตรวจจับใบหนาแมถูกอำพราง



ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์จดจ�ำใบหน้ำ
WV–ASF950

ชุดกล้องเสริม
1 ช่อง : WV–ASFE901 / 4 ช่อง : WV–ASFE904

ส่วนขยายการบันทึกใบหน้า
10,000 หน้า : WV–ASFE951

ซอฟต์แวร์ส่วนขยำย
WV–ASE231 ส�ำหรับ WV–ASM300

ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์จดจ�าใบหน้าโดยใช้เทคโนโลยี deep learning
คุณสมบัติเด่น

การจดจ�าใบหน้าประสิทธิภาพสูง

คุ้มค่าการลงทุน

ความสามารถในการขยายระบบ

• ฟังก์ชันกำรจดจ�ำใบหน้ำ deep learning ประสิทธิภำพสูงจะจ�ำแนกโครงหน้ำและทิศทำงใบหน้ำ แว่นกันแดด กำรเปลี่ยนแปลงตำมวัยบนใบหน้ำ

* WV–ASF950 รวม license ส�ำหรับต่อกล้องแบบเครือข่ำย 4 ตัว ต้องซื้อ WV–ASFE901 หรือ WV–ASFE904 (ขำยแยกต่ำงหำก) ถ้ำจะต่อกล้องเข้ำกับ WV–ASF950 มำกกว่ำ 5 ตัว

• เซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่องสำมำรถต่อกล้องได้มำกถึง 20 ตัว จึงช่วยลดต้นทุนของระบบ เช่น ค่ำเซิร์ฟเวอร์ ค่ำเครือข่ำย เป็นต้น 

• สำมำรถบันทึกใบหน้ำได้มำกถึง 30,000 ภำพและสำมำรถใช้ WV–ASF950 ในอำคำรขนำดใหญ่ได้

* จ�ำนวนกล้องที่เชื่อมต่อ พิจำรณำจำกจ�ำนวนคนที่เดินผ่ำนและระยะเวลำในกำรจัดเก็บรูปใบหน้ำ

ขอบเขตในแนวนอน : +45° ขอบเขตในแนวตั้ง : +30° แว่นกันแดด การเปลี่ยนแปลงตามวัยบนใบหน้า *คุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง

WV–ASF950

ขอบเขตของมุม* ขอบเขตในแนวนอน : –45° ถึง +45°
ขอบเขตในแนวตั้ง : –30° ถึง +30°

ขนำดของรูปใบหน้ำ
ที่เล็กที่สุด*

30 พิกเซล
(ระยะดวงตำ : 15 พิกเซล)

กล้องติดตั้งฟังก์ชัน Best shot 
(เลือกจำกภำพที่ดีที่สุด)

กล้องมำกสุด 
20 ตัว/เซิร์ฟเวอร์*

การตรวจจับใบหน้า การตัดภาพใบหน้า เลือกภาพที่ดีที่สุด
ส่งเฉพำะภำพใบหน้ำ 

(ภำพที่ดีที่สุด)

กำรวิเครำะห์ภำพ
• กำรจับคู่ใบหน้ำ, รำยงำนแจ้งเตือน
• กำรประเมินอำยุและเพศ

เซิร์ฟเวอร์จดจ�ำใบหน้ำ แบบ Low Load

ระบบเล็ก

เซิร์ฟเวอร์ (WV–ASF950) 

เซิร์ฟเวอร์หลัก
(WV–ASF950)

เซิร์ฟเวอร์รอง
(WV–ASF95) 

ระบบใหญ่

กล้องมำกสุด 
20 ตัว/เซิร์ฟเวอร์*

กล้องมำกสุด 
20 ตัว/เซิร์ฟเวอร์*

เซิร์ฟเวอร์มำกสุด 10 ตัว และกล้องมำกสุด 2,000 ตัว



การค้นหาใบหน้า การจับคู่ใบหน้า การนับคน ข้อมูลสถิติด้านอายุ และเพศ

• ภำพใบหน้ำที่กล้องตรวจจับได้จะถูกจัดเก็บ
  และสำมำรถค้นหำในภำยหลังได้
• คุณสำมำรถแสดงผลกำรค้นหำในฐำนข้อมูล
  ใบหน้ำจำกกล้องแต่ละตัวตำมล�ำดับเวลำ 
  และดูต�ำแหน่งกำรเคลื่อนไหวของคนได้
• ระบุกล้องหรือวันที่ในรูปใบหน้ำที่ตรวจจับได้ 
  และแสดงผลลัพธ์เป็นรำยกำรตำมล�ำดับ
  ควำมคล้ำยได้

• เมื่อภำพตรงกับคนที่ถูกบันทึกไว้ จะมีกำรส่ง
  สัญญำณแจ้งเตือนของกำรจับคู่ใบหน้ำ
  ออกไปแบบเรียลไทม์ และแสดงประวัติ
  กำรแจ้งเตือนในรำยกำร
• สำมำรถดับเบิลคลิกบนประวัติกำรแจ้งเตือน
  เพื่อแสดงภำพบนหน้ำจอที่ระบุในมอนิเตอร์ 
  ควบคุม

• นับคนตำมใบหน้ำที่พบ และประเมินอำยุ 
  และเพศได้
• แสดงผลลัพธ์บนหน้ำจอพร้อมทั้งกรำฟสถิติ
• ข้อมูลทำงสถิติสำมำรถจัดเก็บเป็นไฟล์ CSV*
  เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ได้
* ไฟล์ CSV : ไฟล์ที่สำมำรถแก้ไขได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
 สเปรดชีต เช่น Microsoft Office Excel

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบแบบพื้นฐาน

ตัวอย่างธุรกิจ

สนำมบิน

กล้อง

คัดเลือก และส่งภาพ
ใบหน้าที่ดีที่สุด

(ในกรณีของ WV–ASM300)
การแจ้งเตือน

เครื่องเซิร์ฟเวอร์รอง 9 เครื่อง / เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก 1 เครื่อง

WV–ASM300 
+ซอฟต์แวร์ส่วนขยาย 
  (WV–ASE231)

ผลการค้นหา 
รายงานทางสถิติ

ส่วนประมวลผลภาพ
- บันทึกภาพใบหน้าลงในฐานข้อมูล
- จับคู่ใบหน้า รายงานแจ้งเตือน
- การประเมินอายุและเพศ

ภาพตัวอย่าง 
(Thumbnail)

เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก (มากสุด 10 เครื่อง)

เครื่องบันทึก

วิดีโอสตรีม วิดีโอสตรีม

ร้ำนค้ำปลีก โรงเรียน รถไฟ



Specifications 
Basic Specifications
Face matching speed
Max. number of face in matching list
Face searching speed in database
Max. number of face detect camera
Max. number of face history
Max. number of client PC that can be linked with the alarm
File extension of registered face image for import

At 1 second in 30,000 registered faces*1

Up to 30,000 face*2

3 seconds per 5 million faces*3

10 cameras is suitable, up to 20 cameras per 1 face matching server.*4

Up to 10 million items
WV-ASM300 : 16
BMP, JPG, PNG

*The performance of the face matching function varies depending on such conditions as the camera installation, camera settings, camera adjustment, surroundings and photographic subjects.

Products Lineup
Facial recognition server software

1ch
4ch

WV-ASF950, WV-ASF950W
WV-ASFE901, WV-ASFE901W
WV-ASFE904, WV-ASFE904W

Model No.
PC Software Package

Additional Camera Kit

Product Name
WV-ASFE951, WV-ASFE951W
WV-ASE231

WV-ASF950UGW

Model No.
Additional Face Registration Kit
Extension Software for WV-ASM300, VI MonitorPlus, 
Genetec Security Desk
Upgrade Software

Product Name

Intel®  Xeon® or CoreTM i7 series 3.40 GHz or faster (4-core 8-thread or better)
32 GB or more
1 TB or more
NVIDIA® QUADRO® P5000
550 W or more 
Microsoft® Windows® 10 Professional RS4 (64 bit), Microsoft® Windows Server® 2016 Standard Edition

System requirements

CPU
Memory
HDD
Graphic
Power supply
OS

Hardware

[Important]  If the system down of Windows occurred such by unexpected power outage, etc., database may be damaged and the func
It is strongly recommended to use UPS in order to avoid corruption of data.

Network Camera
WV-SPN631*5 /  WV-SPN611*5 / WV-SPN531A / WV-SPN311A / WV-SPN310A / WV-SP305 / WV-SFV631LT *6 / 
WV-SC385 *7 / WV-S1132 / WV-S1131 /  WV-S1112 / WV-S1111 / WV-S2531LTN *6 / WV-S6130

Network Camera (face detection)

*5 The Optional IR-LED(WV-SPN6FRL1) can not be installed with any of the tested Lenses.  *6 Although this is the outdoor model, it can be used as face matching camera for indoor only. 
*7  In this case, set the view of angle properly again by using  the preset position function.

*1 From receiving the face thumbnail to matching in face matching server.    *2 Two Additional Face Registration Kits WV-ASFE951 are necessary.
*3 The best case when the time range is narrowed down and the number of search result is 100 faces. Depending on the search conditions, the search time may take several minutes.
*4 Deploying plural face servers in a system is acceptable.

i-PRO Central Management software + Extension software

Video Insight VMS Software

WV-ASM300 + WV-ASE231
Genetec Security Center / Security Desk V5.6 SR4, V5.7 SR1 + WV-ASE231
Video Insight IP Server / VI MonitorPlus V7.2 + WV-ASE231

Management Software

Network Disk Recorder WJ-NV300 Series, WJ-NV200 Series, WJ-ND400 Series, WJ-ND300 Series, WJ-NX400 Series, WJ-NX300 Series, WJ-NX200 Series

Network Disk Recorder

Tested Lenses

*8 Since this lens is C-mount type, the C/CS-mount lens adaptor is necessary.
*9 This lens has lack of clearness and vividness, as this lens cover only up to 1.3 MP resolution. However, it has enough potential for facial recognition. 

 * Panasonic do not guarantee the quality, performance, operation of third-party products.

Maker Model Name Day/Night Resolution Focal Length
(mm)

WV-S1131,         WV-S1132
WV-S2531LTN,  WV-SPN531
WV-SPN631

WV-S1111,    WV-S1112
WV-SPN310, WV-SPN311
WV-SPN611,  WV-SP305
WV-SP306

Camera (excluding Lens)

TAMRON*

FUJINON*

YV3.3x15SA-SA2
YV3.3x15SR4A-SA2
DV10x8SR4A-SA1*8

YV10x5HR4A-SA2
M13VG550
M13VG850IR

Day
D/N
D/N
D/N
Day
D/N

3 MP
3 MP
3 MP

1.3 MP
1.3 MP
3 MP

15 - 50
15 - 50
8 - 80
5 - 50
5 - 50
8 - 50

*9

*9

Trademarks and registered trademarks
– Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Internet Explorer, and ActiveX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
– Microsoft product screen shot(s) reprinted with permission from Microsoft Corporation.
– "Intel", "Xeon", "Core" are registered trademarks of Intel Corporation.
– NVIDIA, QUADRO are registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and/or other countries.
– "i-PRO EXTREME" logo is trademarks or registered trademarks of Panasonic Corporation.
– "Security Center" logo is trademarks or registered trademarks of Genetec Corporation.
Important
– Safety Precaution: Carefully read the operating instructions and installation manual before using this product.
– Panasonic cannot be responsible for the performance of the network and/or other manufacturers'  products used on the network.

• All TV pictures are simulated.

DISTRIBUTED BY :

https://security.panasonic.com
http://www.facebook.com/PanasonicNetworkCamera

(2A-212AA)


