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فرودگاه ها
پردازش تصوـیــر

 در شهر های هوشمند

اسـتفاده همزمان از آنالیزهای 

دوربین هـای  و  کاالمهـر  شـرکت  تصویـر 

نظـارت تصویـری شـهری می توانـد در جهـت تأمیـن 

مجـازات  و  شناسـایی  و همچنیـن  شـهروندان  کنتـرل  و  امنیـت 

به موقـع مجرمـان از اهمیت ویـژه ای برخوردار باشـد. با نصـب دوربین های 

مختلـف در نقـاط پرتـردد، پارک ها و مناطق عمومی شـهری می توان نظارت 

کاملـی بـر سـوانح احتمالـی مانند وقـوع جرم داشـته و امنیت شـهروندان را 

در مناطـق پرتـردد و عمومـی شـهری برقـرار کـرد. 

سـامانه ی شـرکت کاالمهـر عـاوه بـر ارائـه آنالیزهـای به هنـگام، قادر اسـت 

یـک ویدئـوی ضبـط شـده از یـک صحنه ی وقـوع جـرم را نیز آنالیـز کرده و 

نتایجـی ماننـد تشـخیص و شناسـایی پاک خـودروی مجرمیـن را ارائه دهد.
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راهکارهـای ارائه شـده توسـط کاالمهـر در مدیریت ترافیـک، بخش های 

مختلفـی ماننـد شـمارش وسـایل نقلیـه، تشـخیص ورود ممنـوع، کنتـرل 

سـرعت و پاک خوان را شـامل می شـود که قادر اسـت رفتارهای پرخطر 

را شناسـایی کـرده و بـه صـورت به هنـگام گـزارش دهد.

آنالیـز پـردازش تصویـر کاالمهر قادر اسـت توقـف خودروهـا را در نقاط 

پـارک ممنـوع شناسـایی کرده و گـزارش نماید و به طور کلی با تشـخیص 

بـار ترافیکـی خیابـان، شـمارش تعـداد خودروهـا، شناسـایی خودروهای 

پـارک شـده و شناسـایی نواحـی توقـف ممنـوع، مدیریت ترافیـک را در 

اختیار داشـته باشـد. 

آنالیـز اندازه گیـری سـرعت و تشـخیص ورود ممنـوع ایـن امـکان را در 

اختیـار مـا قـرار می دهـد تـا بتوانیـم راننده هـای متخلـف را شناسـایی 

کـرده و گـزارش کنیـم. بـه ایـن ترتیـب، اگـر اتومبیلـی در خیابانـی یـک 

طرفـه در جهـت مخالـف حرکـت کنـد سیسـتم آن را شناسـایی کـرده و 

تخلـف او بـه سـرعت بـه پلیـس اطـاع داده می شـود. 

در کنـار ایـن کاربردهـا، در صورتـی کـه تعـداد دوربین هـای موجـود در 

شـهر کافـی باشـد بـا اسـتفاده از آنالیـز پاک خـوان کاالمهـر عـاوه بـر 

شناسـایی تخلفـات رانندگـی می تـوان هـر وسـیله ی نقلیـه ای را ردیابـی 

کـرد و از موقعیـت آن در لحظـه بـه صـورت آنایـن مطلـع شـد.

سنارییو اول: مدیریت ترافیک

پردازش تصویر در شهر های هوشمند
سناریویاول:

مدیریت ترافیک
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فضاهـای عمومـی در شـهرها ماننـد میدان هـا، پارک هـا و تقاطع هـای 

خیابان در اواسـط روز بسـیار شـلوغ و پرتردد هسـتند. اما با اسـتفاده از 

آنالیـز نـرخ تراکـم شـرکت کاالمهـر، می توان پلیـس و دیگر مراکـز امنیتی 

کشـور را از میـزان تـردد و تجمـع در ایـن نواحـی مطلـع کـرد. همچنیـن 

نقشـه حرارتـی کاالمهـر قـادر اسـت نواحـی پرتـردد را شناسـایی کـرده و 

تعـداد افـراد در محـل را با اسـتفاده از آنالیز شـمارش افراد محاسـبه کند.

پردازش تصویر در شهر های هوشمند
سناریوی دوم:

شمارش افراد و نرخ 
کم در هر منطقه ترا
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در مناطقـی از شـهر کـه آنالیـز نرخ تراکم تشـخیص دهد که تجمـع افراد 

بیـش از حـد مجـاز اسـت، آنالیزهـای دیگـری نیاز خواهـد بود. بـه عنوان 

مثـال در چنیـن مـواردی در بیـن جمعیـت می تـوان بـا اسـتفاده از آنالیـز 

شناسـایی فـرد مضطـرب، افـرادی را کـه حـاالت روحـی متعادلـی ندارنـد 

را شناسـایی و ردیابـی کـرد تـا بـه ایـن ترتیـب از وقـوع حـوادث احتمالی 

جلوگیری شـود.

پردازش تصویر در شهر های هوشمند
سناریویسوم:

شناسایی 
فرد مضطرب
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تأمیـن ایمنـی افـراد در مناطـق شـهری بسـیار ضـروری اسـت. شـرکت 

کاالمهـر قادر اسـت امکانـی را فراهم آورد تا در صورت بروز سـانحه برای 

افـراد و بـه زمیـن افتـادن آن هـا، این پیشـامد به سـرعت به سـرویس های 

خدماتـی اطاع داده شـود.

پردازش تصویر در شهر های هوشمند
سناریوی چهارم:

تشخیص   زمین خوردن 
افراد
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بهتریـن مثـال در ایـن مورد، شناسـایی اشـیای برجای مانـده و بی حرکت 

در فرودگاه هـا اسـت. آنالیـز شناسـایی اشـیای رهـا شـده قـادر اسـت بـا 

شناسـایی سـریع ایـن اشـیاء، عـاوه بر کاهـش احتمـال به سـرقت رفتن 

آن هـا، از حـوادث احتمالـی ماننـد بمب گـذاری در امـکان عمومـی و 

شـهری نیـز جلوگیـری نماید.

پردازش تصویر در شهر های هوشمند
سناریویپنجم:

اشیای گم شده، رها 
شده یا به سرقت رفته

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 

پاک 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.




