


فرودگاه ها
پردازش تصوـیــر

در بیمارستان ها و 
کلینیک ها

در مدیریت اماکن 

عمومـی فاکتورهـای مهمی در 

تأمیـن امنیـت کارکنان و مراجعـه کنندگان 

بـه آن هـا تاثیرگـذار هسـتند. از طرفـی تأمیـن امنیـت 

بیمارسـتان ها بـه دلیـل تجهیـزات و یـا داروهـای گران قیمتـی کـه 

دارنـد از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و اقدامـات ویـژه ای در مدیریت 

آن هـا بایسـتی لحـاظ گـردد. اما بـا توجه به اینکه بیمارسـتان بایسـتی از هر 

لحـاظ رفاه و آسـایش بیمـاران و همراهان آن ها را تامین کنـد، این اقدامات 

امنیتی بایسـتی به نحوی انجام گیرد که نظم و آسـایش بیمارسـتان را برهم 

نـزده و قابـل رویـت نباشـد. بـر ایـن اسـاس اسـتفاده از آنالیزهـای پـردازش 

تصویـر در چنیـن شـرایطی بهتریـن گزینه بـرای تأمین امنیت بیمارسـتان ها 

است. 
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پرسـنل  خـودروی  می تـوان  کاالمهـر  پالک خـوان  آنالیـز  از  اسـتفاده  بـا 

بیمارسـتان و یـا خـودروی افـرادی کـه اجـازه ی ورود ندارنـد را تشـخیص 

داده و شناسـایی کـرد. همچنیـن سـهولت بیشـتری در تـردد آمبوالنس ها 

می تـوان ایجـاد نمـود.

پردازش تصویر در   بیمارستان ها  و کلینیک ها
سناریویاول:

ک خوان  آنالیز پال
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بـه منظـور کنتـرل درهای ورودی و خروجی، آنالیز شناسـایی و تشـخیص 

چهـره و مردمـک پیشـنهاد می شـود تـا بـه ایـن ترتیـب از ورود افـراد 

تـردد  کنتـرل  جهـت  شـود. همچنیـن  جلوگیـری  و خطرنـاک  مشـکوک 

کارکنـان بـه خصـوص در بخش هـای مراقبـت ویـژه ی بیمارسـتان کـه تنها 

افـراد خاصـی حـق ورود بـه آن هـا را دارند، می تـوان از آنالیز تشـخیص و 

شناسـایی چهـره اسـتفاده کـرد. با ترکیـب آنالیز شناسـایی چهـره و آنالیز 

شناسـایی مردمـک، دقـت شناسـایی افـراد و امنیـت را می تـوان افزایـش 

داد.

شناسایی چهره در 
ورودی ها

پردازش تصویر در   بیمارستان ها  و کلینیک ها
سناریوی دوم:



37

در مناطقـی ماننـد بیمارسـتان رسـیدگی سـریع بـه بیمـاران از اهمیـت 

ویـژه ای برخـوردار اسـت. در ایـن زمینـه بـا اسـتفاده از آنالیـز تشـخیص 

زمیـن خـوردن، می تـوان بـرای شناسـایی افرادی که دچار سـانحه شـده و 

یـا حـال مسـاعدی ندارنـد، در سـریع ترین زمـان ممکـن اقـدام کـرد.

پردازش تصویر در   بیمارستان ها  و کلینیک ها
سناریویسوم:

تشخیص زمین خوردن افراد
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در مواقعـی بـرای برقـراری راحتـی و آسـایش بیمـاران بایسـتی از ایجـاد 

ازدحـام و صف هـای طوالنـی کـه سـالمت آن هـا را بـه خطـر می انـدازد 

آنالیـز مدیریـت صـف، در مدیریـت  ایـن زمینـه  جلوگیـری کنیـم. در 

مراجعه کنندگان به بیمارسـتان بسـیار مفید خواهد بود. این آنالیز تعداد 

افـراد موجـود در صـف و زمـان میانگین انتظار در صف را محاسـبه کرده 

و می توانـد صف هـای مختلـف و نـرخ تراکـم آن هـا را بـا هـم مقایسـه 

کنـد. همچنیـن می توانـد اطالعاتـی در رابطـه بـا تعـداد مراجعه کنندگان 

بـه گیشـه های پذیـرش مختلف در بیمارسـتان به صـورت روزانه، هفتگی 

و ماهانـه در اختیـار مـا قـرار دهد تا در صـورت نیاز کارمندان بـرای ارائه 

خدمـات بـه آن بخش آورده شـوند.

پردازش تصویر در   بیمارستان ها  و کلینیک ها
سناریوی چهارم:

مدیریت صف
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بـرای اطالع رسـانی مدیریـت بیمارسـتان ها، آنالیزهـای تشـخیص سـن و 

جنسـیت قادرند سـن و جنسـیت بیماران و همراهانشـان را تخمین زده 

و گـزارش نمایند.

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 در   بیمارستان ها  و کلینیک ها
سناریویپنجم:

شناسایی سن و جنسیت 
مراجعه کنندگان




