
 

TandemVu – PTZ Thế Hệ Mới 
1. Đâu là giới hạn của hệ thống camera quan sát thông thường? (Nhiều đáp án) 

A. Tầm nhìn hạn chế với (PTZ camera) 

B. Mất góc nhìn tổng quan khi phóng lớn (PTZ camera) 

C. Mất góc nhìn ban đầu khi xoay ngang xoay dọc (PTZ camera) 

D. Chi phí tăng gấp đôi, lắp đặt & liên kết phức tạp nếu lắp một camera PTZ và một 

camera thân trụ tại một vị trí 

Chú thích: PTZ camera có thể quay quét, tầm nhìn không hạn chế, câu A chỉ đúng khi đó là 

camera thân trụ 

2. Camera PTZ TandemVu là gì? (Nhiều đáp án) 

A. Là camera có thể giữ được hình ảnh tổng quan ngay cả khi phóng lớn 

B. Là camera tích hợp một ống kính cố định và một ống kính tiêu cự thay đổi 

C. Là camera giúp cho người dùng nhìn thấy mọi thứ từ chi tiết tới tổng quan mà 

không bỏ lỡ bất kỳ điều gì ở bất kỳ thời điểm nào  

D. Là camera tích hợp nhiều ống kính cố định 

Chú thích: Câu B sai do có thể là nhiều ống kính cố định (dòng 8 inch), Câu D sai do không đề cập 

tới ống kinh tiêu cự thay đổi 

3. Các tính năng nổi bật của dòng camera PTZ TandemVu là gì? (Nhiều đáp án) 

A. Hình ảnh phi thường 

B. Tính năng thông minh 

C. Thiết kế tất cả trong một 

D. Tất cả các đáp án trên 

Chú thích: Cấu C sai do thiết kế 2 trong 1, câu D sai do câu C sai 

4. Đâu là lợi ích của cấu trúc thiết kế sản phẩm dòng PTZ TandemVu đem lại? (Nhiều đáp án) 

A. Tiết kiệm thời gian và công sức cho việc lắp đặt, đấu nối, đi dây & chỉnh góc 

B. Dễ dàng quản lý và sử dụng với hai địa chỉ IP 

C. Ngân sách thân thiện, tiết kiệm chi phí phụ kiện, ghép nối thiết bị 

D. Tất cả các đáp án trên 

Chú thích:  Câu B sai vì camera chỉ có 01 địa chỉ IP, câu D sai do câu B sai  



 

5. Đâu là công nghệ độc quyền của Hikvision được tích hợp vào dòng camera PTZ 

PandemVu? (01 đáp án) 

A. Hình ảnh màu 24/7 

B. Công nghệ siêu nhạy sáng 

C. Ghép hình ảnh  

D. Phân loại người và phương tiện 

Chú thích: Ghép hình ảnh (image-stiching) là công nghệ độc quyền của Hikvision 

6. Trong các chế độ theo dõi (tracking) của Camera PTZ Tandemvu, chế độ nào dưới đây có 

mức ưu tiên cao nhất nếu được kích hoạt (01 đáp án) 

A. Liên kết theo dõi  

B. Theo dõi thủ công 

C. Theo dõi tiếp quản 

D. Theo dõi tự động 

Chú thích: Chế độ theo dõi thủ công có mưc ưu tiên cao nhất 

7. Camera PTZ Tandemvu có bao nhiêu chế độ theo dõi (Tracking)? (01 đáp án) 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Chú thích: 3 chế độ: thủ công, tiếp quản & liên kết 

8. Camera PTZ TandemVu hỗ trợ những tính năng phân tích thông minh nào? (Nhiều đáp án) 

A. Nhận diện khuôn mặt 

B. Nhận diện biển số xe 

C. Chụp hình cơ thể người 

D. Liên kết báo động 

Chú thích: Không hỗ trợ nhận diện khuôn mặt mà chỉ hỗ trợ chụp hình khuôn mặt 

9. Mã camera nào dưới đây công nghệ ghép hình ảnh (image-stitching)? (Nhiều đáp án) 

A. iDS-2CD8C46G0P-XZS  

B. DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3) 

C. DS-2SF8C442MXS-DL(24F0)(P3) 

D. DS-2DP3236ZIXS-D/440(F0)(P4)  

Chú thích: Các mã camera A, C, D đều hỗ trợ công nghệ ghép hình ảnh 

10. Giải pháp kết hợp giữa camera PTZ Pandemvu và đầu ghi hình NVR sẽ cung cấp những 

tính năng nào dưới dây? (Nhiều đáp án) 

A. Xem trực tiếp và ghi hình toàn cảnh 

B. Ứng dụng AR 

C. Tìm kiếm trực tiếp mục tiêu là con người hoặc phương tiện 

D. Liên kết theo dõi thông minh 

Chú thích: Liên kết theo dõi thông minh & Ứng dụng AR chỉ hỗ trợ nếu sử dụng kết hợp với nền 

tảng HCP  



 

 


