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فرودگاه ها
پردازش تصویر

 در صنعـــت

ارائـه ی تعریفـی درسـت بـرای 

اندازه گیـری امنیـت در بخش هـای صنعتی 

مهم تریـن چالش در مدیریـت و بهره وری از آنالیزهای 

تصویـر اسـت. از یـک سـو محیط هـای صنعتـی نیازمنـد ابـزاری 

بـرای تأمیـن امنیـت هسـتند تـا از بـه سـرقت رفتـن فلزاتـی مانند اسـتیل و 

مـس یـا قطعه هـای گران قیمـت ماشـین آالت جلوگیـری شـود. از دیگر سـو، 

چنیـن محیط هایـی نیازمنـد ابزارهـای کنترلـی جهـت کنتـرل ورود و خـروج 

وسـایل نقلیـه و افـراد هسـتند. شـرکت کاالمهردنیـا بـا اسـتناد بـه آخریـن 

تکنولوژی هـای پـردازش ویدئـو و تصویـر، قابلیـت حـل مسـائل محیط هـای 

صنعتـی در زمینه هـای تأمیـن امنیـت، ایمنی و کنتـرل و مدیریـت را فراهم 

می آورد.
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بـه دلیـل وسـیع بـودن محیط های صنعتـی و دشـواری کنترل آنهـا، تأمین 

امنیـت در ایـن مناطـق از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. بـه کمـک 

آنالیـز شناسـایی ورود غیرمجـاز بـه راحتـی می تـوان افرادی کـه رفتارهای 

غیرمعمـول دارنـد را کنتـرل نمود. 

همچنیـن بـا وجـود آنالیز شناسـایی چهـره ، به راحتـی می توان افـرادی را 

که در لیسـت سـیاه یا غیرمجاز قرار دارند، شناسـایی کرده و از ورود آنها 

ممانعت بـه عمل آورد.

پردازش تصویر درصنعت
سناریوی اول:

ایمنی در محیط های 
صنعتی
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بـه منظـور کنترل درهـای ورودی و خروجی، آنالیز شناسـایی و تشـخیص 

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

مشـکوک یـا خطرآفریـن ممانعـت بـه عمـل آیـد. همچنیـن دو آنالیـز 

شـمارش افـراد و میـزان تراکـم، با شـمارش پرسـنل در بخش هـای صنعتی، 

امنیـت محیط هـای شـلوغ و پرتراکـم را تأمیـن می کننـد.

پردازش تصویر درصنعت
سناریویدوم:
کنترل    درب های

 ورودی
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آنالیزهـای کنترلـی ماننـد تشـخیص پالک به امـر کنترل و مدیریت پرسـنل 

بخش هـای صنعتی سـهولت می بخشـند. 

ترکیـب تشـخیص پالک با آنالیز شناسـایی چهـره ی افراد، دقـت عمل را باال 

بـرده و امـکان ایجـاد خطا در شناسـایی به دالیلی از جمله پوشـیده شـدن 

پالک وسیله نقلیه توسط اتومبیل مقابل را از بین می برد.  

پردازش تصویر درصنعت کنترل       وسایل نقلیه
سناریویسوم:
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در بخش هایـی از صنعـت کـه امکان دسترسـی عمومی وجود نـدارد آنالیز 

تشـخیص اشـیای بـه سـرقت رفتـه  بـرای حفـظ، نگهـداری و کنتـرل اشـیا و 

تجهیـزات گـران قیمتـی کـه امـکان بـه سـرقت رفتـن آنهـا محتمـل اسـت، 

اسـتفاده می شـود. ایـن آنالیـز به کمک سیسـتم های هشـدار، پرسـنل را از 

ناپدیـد شـدن آن وسـیله مطلـع می کند.

پردازش تصویر درصنعت کنترل موارد مشکوک
 و اشیای به سرقت رفته

سناریویچهارم:
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بـه کمـک آنالیـز نـرخ عبور و مـرور و شـدت ترافیک و نقشـه ی حرارتی، 

می تـوان نواحـی کـه شـدت تراکـم بـاال در محیـط باال بـوده را شناسـایی 

کـرد تـا در چنیـن شـرایطی مدیریـت مرکـزی اقدامـات الزم را در جهـت 

حفـظ امنیـت اعمـال کنـد. همچنیـن می تـوان تعـداد وسـایل نقلیـه در 

محیطـی مشـخص را بـه کمـک آنالیـز شـمارش، تعییـن نمود.

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

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

کسب و کار شما را ارتقا بخشند.

در رده ی امنیت، کاالمهر بیش از ۴۵ آنالیز مختلف از شناسایی چهره، اشیا و پالک 

خودرو تا آنالیزهایی مانند شمارش، مدیریت ترافیک و ... را گرد هم آورده است تا 

به این ترتیب از پیشامد هر اتفاق ناگوار محتمل جلوگیری کند.

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

خود را شناسایی کند. 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 بازآرایی 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 درصنعت کنترل       وسایل نقلیه
و نرخ عبور و مرور

سناریویپنجم:




