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فرودگاه ها
پردازش تصویر

ـــادر  دربنــ

کنتـرل  بـرای 

بـه لنگرگاه هـا  افـراد  تـردد 

شناسـایی  آنالیزهـای  از  مجموعـه ای 

چهـره و مردمـک در کنـار کارت هـای شناسـایی 

پیشـنهاد می شـود تـا بـه ایـن ترتیـب ایـن اطمینـان حاصـل 

دارنـد.  را  بـه محیـط  امـکان دسترسـی  افـراد مجـاز  تنهـا  کـه  شـود 

همچنیـن بـا اسـتفاده از آنالیـز نفـوذ محیطـی می تـوان از ورود افـراد بـه 

مناطـق حفاظت شـده جلوگیـری کرد و در صورت مشـاهده ی عبور شـخصی 

نمـود. ارسـال  را  الزم  هشـدار  حقیقـی،  یـا  مجـازی  حصـار  از 

آتش سـوزی  و گسـترش  نفـوذ  از  و جلوگیـری  بنـادر  امنیـت  بـرای حفـظ 

احتمالـی بـه کشـتی ها و مناطـق دیگر آنالیز تشـخیص دود و آتـش کاالمهر 

نیـز پیشـنهاد می شـود تـا در صـورت مشـاهده دود و آتـش در دوربیـن در 

کمتریـن زمـان ممکـن به سـرویس های امنیتی و آتش نشـانی هشـدار دهد.
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در ورودی و خروجی هـای بنـادر، ردیابی وسـایل نقلیـه از اهمیت ویژه ای 

برخـوردار اسـت. بـرای ایـن منظـور، شـرکت کاالمهـر، آنالیـز پالک خـوان 

کشـتی را پیشـنهاد می دهـد کـه قادر اسـت با تشـخیص شـماره شناسـایی 

کشـتی ها از ورود کشـتی های ناشـناس جلوگیـری کنـد. عـالوه بـر ایـن از 

آنجایـی کـه سـرعت حرکـت در بنـدرگاه بایسـتی محـدود باشـد، بـه ایـن 

طریـق می تـوان بـه کشـتی هایی کـه از سـرعت مجـاز تجـاوز می کننـد، 

هشـدار داد.

پردازش تصویر دربنادر
سناریوی اول:

ورود کشتی ها
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بـرای کنتـرل تـردد کشـتی ها و میـزان توقـف آنهـا در سـایت، اسـتفاده از 

آنالیـز پالک خـوان کاالمهـر بسـیار کارآمد خواهـد بود. به ایـن ترتیب که با 

اسـتفاده از ایـن آنالیـز و ثبت سـاعت ورود و خروج کشـتی ها می توان از 

زمان توقف آنها مطلع شـد. همچنین با اسـتفاده از آنالیز تشـخیص نفوذ 

محیطـی می تـوان از تـردد افراد مشـکوک در محـل جلوگیری کرد.

بـرای جلوگیـری از آتش سـوزی و گسـترش آن به کشـتی ها و مناطق دیگر، 

آنالیـز تشـخیص دود و آتـش کاالمهـر نیز پیشـنهاد می شـود تـا در صورت 

مشـاهده دود و آتـش در کمتریـن زمـان ممکن به سـرویس های امنیتی و 

آتش نشـانی اطالع رسـانی کند.

پردازش تصویر در بنادر
سناریویدوم:

توقف وسایل نقلیه
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بـرای کنتـرل تـردد وسـایل نقلیـه و میـزان توقـف آن هـا در مناطـق باربری، 

اسـتفاده از آنالیـز پالک خـوان کاالمهـر بسـیار کارآمـد خواهـد بـود. بـه این 

ترتیـب کـه بـا اسـتفاده از ایـن آنالیـز و ثبت سـاعت ورود و خروج وسـایل 

نقلیـه می تـوان از زمـان توقـف آن هـا مطلـع شـد. همچنیـن با اسـتفاده از 

آنالیـز تشـخیص نفـوذ محیطـی می تـوان از تردد افـراد مشـکوک در منطقه 

باربری جلوگیری نمود. آنالیز تشـخیص اشـیای سـرقت شـده نیز قادر اسـت 

از اشـیای گران قیمـت در قسـمت باربـری محافظـت نمـوده و در صـورت 

ناپدیـد شـدن آن ها هشـدار دهد.

سناریوی سوم:
مناطق    باربری

 
پردازش تصویر دربنادر
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افـراد از اهمیـت ویـژه ای  در مناطقـی ماننـد پایانه هـا، تأمیـن ایمنـی 

برخـوردار اسـت و آنالیزهـای مختلفـی در ایـن زمینـه پیشـنهاد می شـود. 

بـا اسـتفاده از آنالیـز نفـوذ محیطـی می تـوان از ورود افـراد بـه مناطـق 

حفاظت شـده جلوگیـری کـرده و در صـورت مشـاهده ی عبور شـخصی از 

حصـار مجازی یا حقیقی هشـدار الزم را ارسـال نمـود. همچنین با ردیابی 

افـراد می تـوان مسـیر حرکتـی آن ها را دنبال کرده و نسـبت به پرسـه زدن 

افـراد در مناطـق خـاص هشـدار داد. 

آنالیزهایـی ماننـد تشـخیص افـراد مضطرب یا تشـخیص زمین خـوردن، به 

سـرویس امنیتـی بنـادر جهـت حفظ ایمنـی افـراد کمک بسـیاری خواهد 

کرد.  

آنالیز شناسـایی اشـیای رها شـده قادر اسـت با گزارش سـریع وجود چنین 

اشـیایی در محوطـه ی پایانـه عـالوه بـر کاهـش احتمـال بـه سـرقت رفتن 

یـک شـیء، از حـوادث احتمالـی ماننـد بمب گـذاری در مناطـق عمومـی 

نیز جلوگیـری کند.

سناریویچهارم:
پردازش تصویر در بنادر امنیت پایانه ها
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بـا اسـتفاده از آنالیـز شـمارش افـراد کاالمهر می تـوان تعداد افـرادی که از 
طریق این بندرگاه سـفر می کنند را محاسـبه و میزان بهره وری را ارزیابی 
کـرد. همچنیـن باتوجـه بـه قابلیتـی کـه نرم افـزار کاالمهـر ارائـه می دهـد 
می تـوان در ورودی و خروجی هـای متـرو از سـن و جنسـیت مسـافرین 
نیـز مطلـع شـد و بـر اسـاس این اطالعـات به صـورت دقیق مشـخص کرد 
کـه بـه عنـوان مثـال چه محدوده ی سـنی بیشـتر در پایانه حاضر هسـتند 

و در روز و سـاعتی مشـخص بـه کجـا می روند. 
بـا اسـتفاده از آنالیـز مدیریت صف کاالمهـر می توان تعداد افـراد موجود 
در صـف را بررسـی کـرده و در صـورت ازدحـام و طوالنـی شـدن صـف 
اقداماتـی نظیـر تشـکیل صفی جدیـد و باز کردن گیشـه ای دیگـر را انجام 
داد و بـه ایـن شـیوه از اتـالف وقـت مراجعه کننـدگان جلوگیـری کـرد. 
همچنیـن در صـورت اسـتفاده از آنالیـز شـمارش افـراد می تـوان الگویـی 
بـرای مدیریـت صـف و تعـداد مورد نیـاز کارمنـدان در چنیـن مواقعی به 

دسـت آورد.

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.

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

سناریوی پنجم:
 آنالیز مسافرین

 در پایانه ها
پردازش تصویر دربنادر




