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فرودگاه ها
پردازش تصویر

 در بزرگـراه ها

هرچه 
قابلیت های 

نظارتی  سیستم های 
بیشتر و مدرن تر شود، وظایف 

مسئوالن مدیریت ترافیک برای انجام امور 
تشخیص  مختلف  الگوریتم های  می شود.  دشوارتر 

در  تراکم  سطوح  کنترل  برای  می توانند  تصویر  در  حرکت 
مقاطع مشخص جاده ها پیکربندی شوند و اگر میانگین سرعت ترافیک 

زیر آستانه مشخصی باشد، هشدارهای الزم را در این زمینه ارسال می کنند.
عالوه بر این، شرکت کاال مهر دنیا قادر است از الگوریتم های شمارش اشیاء جهت کسب 
اطالعات ارزشمندی ازجمله میزان جریان گذر عابران، به طور گسترده ای در فضاهای تجاری 
برای  این فناوری مشابه همان فناوری شمارش خودروهاست و می تواند  استفاده کند. 
گردآوری آمار الگوهای جریان ترافیکی استفاده شود.همچنین برنامه های مدیریت ترافیک 
ما، می تواند خودروهایی که در محل های غیرقانونی یا به مدت طوالنی در محل مشخصی 

پارک کرده اند را شناسایی کند.
برای جلوگیری از تلفات احتمالی مالی و جانی،  رانندگی خطرناک نیز می تواند به سرعت 
تشخیص داده شود. اگر خودرویی در خالف جهت جریان ترافیک حرکت کند، سامانه ی 
ما می تواند آن را شناسایی و به سرعت سرویس های امنیتی و پلیس راهنمایی رانندگی را 
مطلع کند. همچنین می توان محدودیت سرعت و عالئم هشداردهنده ای برای عدم تجاوز 

خودروها از سرعت مشخص تعریف کرد.
شمارش خودروها به همراه مانیتورینگ سطوح مختلف ترافیک در ساعات مختلف شبانه 

روز نیز از دیگر امکانات این سامانه است.
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بـرای افزایـش ایمنی راه ها این سـامانه با ترکیبی از فناوری های تشـخیص 

سـرعت و پالک خـوان می توانـد خودروهایـی را کـه از محدوده ی سـرعت 

مجـاز تجـاوز می کنند را به مسـئوالن گـزارش دهد تا جرائـم مربوطه برای 

خاطیان اعمال شـود.

پردازش تصویر در بزرگراه ها کنترل سرعت
سناریوی اول:
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پردازش تصویر در بزرگراه ها ا   یمنی      راه ها
سناریویدوم:

بـا اسـتفاده از دوربین هـای نصب شـده در جاده هـا می توانیـم ایمنـی 

راه هـا را افزایـش دهیـم. بـا آنالیـز تشـخیص خودروهـای متوقف شـده 

در بزرگراه هـا )بـرای مثـال خودروهـای متوقف شـده ناشـی از تصـادف( 

بـه  بـرای جابه جایـی آن هـا در اسـرع وقـت و هشـدار دادن  می تـوان 

راننـدگان دیگـر اقـدام کـرد. آنالیـز تشـخیص ورود ممنـوع نیـز می توانـد 

خودروهایـی را کـه در جهـت خـالف ترافیک حرکت می کنند را شناسـایی 

کـرده و بـه رانندگان دیگر هشـدار دهد. همچنین آنالیز تشـخیص اشـیای 

خطرنـاک، وسـایل نقلیـه ای کـه محمولـه حسـاس و خطرناکـی را حمـل 

می کننـد شناسـایی کـرده تـا در صـورت عبـور و مـرور آن هـا در سـاعات 

پرترافیـک روز، هشـدارهای الزم را بـه آن هـا ارسـال کنـد.
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در عوارضی هـا بایسـتی بـرای رفتارهـای غیرمعمـول و خـالف مقـررات 

راننـدگان وسـایل نقلیـه ماننـد امتنـاع آن هـا از پرداخـت عـوارض راه حلی 

ارائـه داد. ایـن کار بـا ثبـت پـالک چنیـن خودروهایـی بـه کمـک آنالیـز 

پالک خـوان کاال مهـر قابـل انجـام اسـت. همچنیـن درصورتی کـه شـخصی 

قصـد دسـت کاری دوربین هـا را داشـته باشـد آنالیز تشـخیص دسـت کاری 

دوربیـن کاال مهـر قـادر بـه شناسـایی ایـن رفتـار بـوده و نسـبت بـه آن 

هشـدار الزم را ارسـال می کنـد.

پردازش تصویر در بزرگراه ها عوارضی ها
سناریویسوم:
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بـرای جلوگیـری از تأخیـر درحرکـت و پیش بینـی حجـم ترافیـک احتمالـی 

می تـوان از آنالیـز شـمارش وسـایل نقلیـه اسـتفاده کـرد تـا در صـورت 

افزایـش بـار ترافیکـی تدابیـر مناسـبی ماننـد بازگشـایی یـک راه اضافـی 

اتخـاذ گـردد. همچنیـن آنالیـز مدیریت ترافیـک در صورت بـروز تصادف 

قادر اسـت هشـدار الزم را به سـرویس های اورژانس و پلیس ارسـال کند.

پردازش تصویر در بزرگراه ها تخمین ترافیک
سناریویچهارم:
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در پارکینگ هـا بـا توجـه بـه وجـود حجم باالیی از وسـایل نقلیـه، تأمین 

ایمنـی ایـن مناطـق از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. در محوطـه 

پارکینگ هـا بـا اسـتفاده از آنالیـز تشـخیص پرسـه زدن، می تـوان افرادی 

را کـه در حـال پرسـه زدن در بیـن خودروهـا هسـتند ردیابی کـرده و به 

ایـن ترتیـب از دزدی یـا سـوانح احتمالـی جلوگیـری کرد.

بـه عـالوه آنالیز تشـخیص دود و آتش کاال مهر در صورت نمایش شـعله 

و دود در تصاویر دریافتی دوربین، هشـدارهای الزم را به سـرویس های 

امنیتـی ارسـال می کنـد تـا در کمتریـن زمـان ممکـن از گسـترش آتش به 

دیگر وسـایل نقلیه و اموال مسـافرین جلوگیری شـود.

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، کاال مهر 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  از طریق  بتوانید  تا  فراهم می آورد  را  بستری  مهر  کاال  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 در بزرگراه ها پارکینگ
سناریویپنجم:




