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تامین ایمنـی در فرودگاه ها 
ماننـد  مسـائل  از  وسـیعی  حـوزه ی 

ایمنـی و کنتـرل مسـافران تـا کنتـرل اجنـاس و 
چمدان ها را شـامل می شـود. در سـال های اخیر با گسـترش 

فرودگاه هـا و افزایـش تعداد مسـافران، راهکارهای پـردازش تصویر به 
منظـور مدیریـت مسـافران و اجنـاس، کنتـرل برنامه هـای پـرواز و دریافـت 
پیام هـای هشـدار خـودکار در رابطـه بـا تصادف هـا و سـرقت های احتمالـی 
از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. بـر ایـن اسـاس شـرکت کاالمهـر دنیا با 
اسـتناد بـه آخریـن تکنولوژی هـای پـردازش ویدئـو و تصویـر، قابلیـت حـل 
مسـائل فرودگاه هـا در زمینـه ی تامیـن امنیت، ایمنی و کنتـرل و مدیریت را 

فراهـم آورده اسـت.

پردازش تصویر
 در فرود گاه ها
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پردازش تصویر در فرود گاه ها

بـرای کنتـرل و دسترسـی بـه افـراد ثبـت شـده در مکان هـای مشـخص 

مردمـک چشـم،  شناسـایی  شـامل  کنترلـی  آنالیزهـای  از  مجموعـه ای 

از  ترکیبـی  می شـود.  پیشـنهاد   RFID کارت هـای و  چهـره  شناسـایی 

آنالیزهـای مختلـف ایـن امـکان را فراهم مـی آورد تا تنها افـراد مجاز به 

محـل مـورد نظـر دسترسـی داشـته باشـند.

بـر این اسـاس به کمک آنالیز شناسـایی چهـره می توان افـرادی را که در 

لیسـت سـیاه یـا غیرمجـاز قـرار دارند شناسـایی کـرد. این شـیوه امکانی 

بـه وجـود مـی آورد تا بـر مبنـای مجموعـه ای از تصاویر افـراد خطرناک، 

درصـورت وجـود چنیـن افـرادی در فـرودگاه بـه سـرعت پیـام هشـدار 

اعـام گردد.

همچنیـن مـا می توانیـم از حضـور افـرادی بـا حالت هـای رفتـاری غیـر 

عـادی در محیـط فـرودگاه جلوگیـری کنیم. ایـن کار بر اسـاس دو آنالیز 

تشـخیص نفـوذ محیطـی و پرسـه زدن انجـام می گیـرد و بـه ایـن ترتیب 

می تـوان افـرادی را کـه از محـدوده ای فرضـی یـا واقعـی عبـور کننـد یـا 

رفتارهایـی غیـر عادی و خطرآفرین داشـته باشـند به سـرعت شناسـایی 

کـرد و نسـبت بـه حضـور آنها هشـدار داد.

کنرتل   د   سرتیس
سناریوی اول:
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پردازش تصویر در فرود گاه ها

در محـدوده ی پایانـه هـا بایسـتی امنیـت و ایمنـی تعـداد زیـادی از 

مسـافران را بـه طـور همزمـان فراهم کرد و بـرای این منظـور آنالیزهای 

مختلفـی پیشـنهاد می شـود. 

مـا می توانیـم از حضـور افـرادی بـا حالت هـای رفتـاری غیـر عـادی در 

محیط پایانه جلوگیری کنیم. این کار بر اسـاس دو آنالیز تشـخیص نفوذ 

محیطـی و پرسـه زدن انجـام می گیـرد و بـه ایـن ترتیب می تـوان افرادی 

را کـه از محـدوده ای فرضـی یـا واقعـی عبـور کننـد یـا رفتارهایـی غیـر 

عادی و خطرآفرین داشـته باشـند به سـرعت شناسـایی کرده و نسـبت 

بـه حضـور آنهـا هشـدارهای الزم را ارسـال نمود.

از طرفـی در محیـط پایانـه، بایسـتی افـراد تنهایـی را کـه در حال پرسـه 

زدن هسـتند کنتـرل نمـود. این کار به کمک آنالیز ردیابـی افراد و کنترل 

مسـیر حرکتـی فـرد در محـدوده ی دوربین انجـام می گیرد.

همچنیـن آنالیـز پردازش تصویـر هوشـمند کاالمهردنیا می توانـد افرادی 

را کـه حـال جسـمی مسـاعدی ندارنـد و به عنـوان مثال در حـال افتادن 

هسـتند را تشـخیص دهـد و فـورا بـه سـرویس خدمـات فـرودگاه اعام 

کند.

بـه کمـک آنالیـز تشـخیص اشـیای گـم شـده، وسـایلی را کـه در محیـط 

پایانـه رهـا شـده اند را می تـوان بـه سـرعت شناسـایی کـرده تـا پیـش از 

دزدیـده شـدن یـا هـر حادثـه ی احتمالـی دیگـری در اختیـار مامـوران 

امنیتـی فـرودگاه قـرار گیرند.

تامیــن   امنیت
پایانه ها

سناریوی دوم:



6

از طریـق آنالیزهـای بازاریابی مانند تشـخیص سـن و جنسـیت، شـمارش 

افـراد و نـرخ تراکـم و اجـرای آن هـا بـر افـرادی کـه در صـف پذیـرش 

مسـافرین قـرار دارند، می تـوان افراد را در دسـته  های مختلف طبقه بندی 

کـرد و بـر اسـاس آن هـا بررسـی کـرد که هر دسـته در چه زمانـی و به چه 

منطقـه ای سـفر می کننـد و نتایـج ایـن اطاعـات را در اختیـار بخش های 

بازاریابـی آژانس هـای مسـافربری قـرار داد.

همچنیـن آنالیـز مدیریـت صـف مـا قـادر اسـت تا حجـم افـراد در صف 

تهیـه ی بلیـط یـا پذیـرش مسـافرین را بررسـی کنـد تـا بـر ایـن اسـاس 

تصمیمـات الزم ماننـد تشـکیل صـف و بـاز کـردن باجـه ی جدیـد بـرای 

جلوگیـری از ازدحـام و حـوادث احتمالـی صـورت پذیـرد.

پردازش تصویر در فرود گاه ها ــرش  ــرتل  پذی کن
ــافران مس

سناریویسوم:
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دارنـد  را  پارکینـگ  بـه  ورود  مجـوز  کـه  خودروهایـی  شناسـایی  بـرای 

توقـف  زمـان  مـدت  و محاسـبه ی  و خـروج  ورود  کنتـرل  و همچنیـن 

خودروهایـی کـه به طـور موقت وارد پارکینـگ فرودگاه می شـوند، آنالیز 

تشـخیص پـاک شـرکت کاالمهـر دنیـا پیشـنهاد می شـود. 

همچنیـن در محوطـه پارکینـگ فـرودگاه بـا اسـتفاده از آنالیـز تشـخیص 

پرسـه زدن، می تـوان افـرادی را کـه در حـال پرسـه زدن در بیـن خودروها 

هسـتند ردیابـی کـرده و بـه ایـن ترتیـب از دزدی یـا سـوانح احتمالـی 

جلوگیـری نمـود.

بـه عـاوه آنالیز تشـخیص دود و آتش کاالمهر در صورت نمایش شـعله و 

دود در تصاویر دریافتی دوربین، هشـدارهای الزم را به سـرویس امنیتی 

فـرودگاه ارسـال می کنـد تـا در کمتریـن زمان ممکـن از گسـترش آتش به 

دیگـر وسـایل نقلیه و اموال مسـافرین ممانعت بـه عمل آید.

پردازش تصویر در فرود گاه ها پارکینگ
 وسایل   نقلیه

سناریوی چهارم:
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بـا اسـتفاده از آنالیـز پاک خوان کاالمهـر عاوه بر کنتـرل ورود و خروج 
و میـزان توقـف خودروهایـی کـه بـه طـور موقـت در محیـط حضـور 

دارنـد، می تـوان خودروهـای مختـص باربـری را کنتـرل و ردیابـی کـرد.
همچنیـن مـا می توانیـم از حضـور افـرادی بـا حالت هـای رفتـاری غیـر 
عـادی در محیـط باربـری جلوگیـری کنیـم. ایـن کار بـر اسـاس دو آنالیز 
تشـخیص نفـوذ محیطـی و پرسـه زدن انجـام می گیـرد و بـه ایـن ترتیـب 
می تـوان افـرادی را کـه از محـدوده ای فرضـی یا واقعی عبـور می کنند یا 
رفتارهایـی غیـر عـادی و خطرنـاک دارند به سـرعت شناسـایی و نسـبت 
بـه حضـور آنها هشـدار داد. به عاوه آنالیز تشـخیص اشـیای به سـرقت 
رفتـه، در صـورت دزیـده و ناپدیـد شـدن اشـیای موجـود در محیـط، 

سـرویس امنیتـی فـرودگاه را باخبـر خواهـد کرد.

پردازش تصویر در فرود گاه ها نواحـی  باربری
سناریویپنجم:

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 

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.




