


فرودگاه ها
پردازش تصوـیــر

ــوم ها  در استاد ـیـــ

سنارییو اول: کنرتل وروید ها و مزیان جمعیت

شناسـایی  آنالیـز  از  اسـتفاده 

از  جلوگیـری  بـرای  ورودی هـا  در  چهـره 

ورود افراد خطرناک یا مجرمین با سـابقه به اسـتادیوم 

پیشـنهاد می شـود. بـا ایـن شـیوه و تهیـه فهرسـتی از اسـامی ایـن 

گونـه افـراد و ذخیـره تصاویر آن ها، می تـوان از ورود این افراد به اسـتادیوم 

ممانعـت بـه عمـل آورد. از طرفـی بـا راه انـدازی آنالیـز شـمارش افـراد در 

ورودی هـای اسـتادیوم می تـوان تخمینی از تعـداد بازدیدکننـدگان یک بازی 

بـه دسـت آورد تـا در صـورت پر شـدن ظرفیـت اسـتادیوم اقدامـات امنیتی 

الزم در دسـتور کار قـرار داده شـود.
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بـا توجـه به حجـم جمعیت انبوهی که در اسـتادیوم ها گـرد هم می آیند، 

در خـارج از زمیـن بـازی و درهـای خروجـی بایسـتی اقدامـات امنیتـی 

خاصـی جهـت تأمیـن ایمنـی آن منطقه انجـام گیرد.

بـا اسـتفاده از آنالیـز تشـخیص چهـره می توانیـم افـرادی را که در لیسـت 

غیـر مجـاز بـرای ورود هسـتند را شناسـایی کنیـم. همچنین بـا آنالیزهای 

پرسـه زدن و تشـخیص نفـوذ محیطـی می توانیـم افـرادی کـه رفتارهـای 

خطرنـاک و مشـکوک دارنـد را شناسـایی و کنتـرل نماییـم.

بـرای درهـای ورودی و خروجـی کـه بـا تراکـم جمعیـت زیـادی روبـه رو 

هسـتند، می تـوان از آنالیـز تشـخیص اضطـراب یـا بـه زمیـن افتـادن افراد 

کرد. اسـتفاده 

پردازش تصویر دراستادیوم ها
سناریویاول:

تامین ایمنی اطراف استادیوم
 و درب های خروجی
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در محوطه ی اسـتادیوم ها تشـخیص اشـیای مشکوک رها شـده از اهمیت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت تـا بـا برداشـتن آن هـا از بـروز اتفاقـات ناگـوار 

جلوگیری شـود. این امر با دو آنالیز تشـخیص اشـیای رها شـده و اشـیای 

سـرقت شـده ی شـرکت کاالمهر محقق شـده اسـت.

همچنین در مکان های غیرعمومی اسـتادیوم، بایسـتی برای کنترل اشـیاء 

و تجهیـزات خـاص از آنالیـز تشـخیص اشـیای سـرقت شـده اسـتفاده کرد 

تـا در صـورت ناپدیـد شـدن این تجهیـزات، هشـدار الزم به سیسـتم های 

امنیتی ارسـال شود.

اشیای مشکوک رها شده 
و اشیای سرقت شده 

در استادیوم
پردازش تصویر در استادیوم ها

سناریوی دوم:
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بـا اسـتفاده از آنالیـز پالک خـوان شـرکت کاالمهـر می تـوان خودروهـای 

پرسـنل اسـتادیوم، بازیکنـان و کادر فنـی تیم هـا و همچنیـن افـرادی کـه 

قـرار اسـت در جایـگاه ویـژه اسـتادیوم قـرار بگیرند را شناسـایی کـرده تا 

در کمتریـن زمـان ممکـن خدمـات ویـژه در زمینـه پـارک خـودرو و غیره 

بـه آن هـا ارائه شـود.

همچنیـن بـا ترکیـب آنالیـز پالک خـوان بـا تشـخیص چهـره می تـوان از 

احتمال تشـخیص اشـتباه به دلیل دسـتکاری دوربین یا اسـتفاده غیرمجاز 

از خـودروی دیگـران جلوگیـری کرد.

پردازش تصویر دراستادیوم ها
سناریویسوم:
تامین امنیت و کنترل

 در تردد وسایل نقلیه
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افـراد بـرای خریـد بلیـط در گیشـه ورودی اسـتادیوم ها امـری  تجمـع 

همیشـگی اسـت. بـا اسـتفاده از آنالیـز مدیریـت صـف شـرکت کاالمهـر 

می تـوان تعـداد افـراد موجـود در صـف را بررسـی کـرده و در صـورت 

ازدحـام و طوالنـی شـدن صف اقداماتی نظیر تشـکیل صفـی جدید و باز 

کـردن گیشـه ای دیگـر را انجام داد تـا از اتالف وقت تماشـاگران جلوگیری 

شـود. همچنیـن در صـورت اسـتفاده از آنالیـز شـمارش افـراد مـی تـوان 

روشـی بـرای مدیریت صـف در نظر گرفته و بطور مثـال در زمان ازدحام 

تعـداد کارمنـدان مـورد نیـاز را افزایـش داد.

پردازش تصویر در استادیوم ها
سناریوی چهارم:

مدیریت صف
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باتوجـه بـه قابلیتـی کـه نرم افـزار شـرکت کاالمهـر ارائه می دهـد می توان 

در بخش ورودی و خروجی های اسـتادیوم از سـن و جنسـیت تماشاگران 

مطلـع شـد. بر اسـاس ایـن اطالعـات می توان مشـخص کرد که بـه عنوان 

مثـال چـه محـدوده ی سـنی از بازی هـا دیـدن می کننـد و در چـه روز و 

سـاعتی به ورزشـگاه می آیند. این برآوردها به بخش بازاریابی اسـتادیوم 

جهـت مدیریـت تبلیغـات کمک بسـیاری خواهد کرد.

آنالیزهای هوشمندسازی شرکت کاالمهردنیا راه حلی نوین در زمینه ی تأمین امنیت 

و بازاریابی به شمار می روند که به این ترتیب قادر خواهند بود کنترل و مدیریت 

کسب و کار شما را ارتقاء بخشند.

در رده ی امنیت، کاالمهر بیش از ۴۵ آنالیز مختلف از جمله شناسایی چهره، اشیاء و 

پالک خودرو تا آنالیزهایی مانند شمارش، مدیریت ترافیک و غیره را گرد هم آورده 

است تا به این ترتیب از پیشامد هر اتفاق ناگوار جلوگیری کند.

آن  طریق  از  بتوانید  تا  می آورد  فراهم  را  بستری  کاالمهر  بازاریابی،  رده ی  در 

مشتری های خود را شناسایی کنید. از مزایای این نرم افزار این است که تمامی 

آنالیزهای مرتبط در این زمینه را در یک بستر گرد هم آورده که این امر امکان 

ساماندهی دوباره و مدیریت سیستم را سهولت می بخشد. همچنین از طریق 

این بستر، امکان دسترسی و مدیریت سیستم از هر مکانی همیشه فراهم است. 

نرم افزار پیشنهادی ما امروزه برندی مطرح در زمینه ی ارائه ی راهکارهای هوشمند 

بوده که در حال ارائه خدمات خود، در زمینه ی آنالیز تصویر می باشد.

پردازش تصویر دراستادیوم ها
سناریویپنجم:

بازاریابی و آنالیز 
گران تماشا




