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فرودگاه ها
پردازش تصوـیــر
 در قطــــــــارها

برای ایجـاد امنیت 

عمومـی  نقلیـه ی  وسـایل  در 

از  مختلفـی  پارامترهـای  قطارهـا  ماننـد 

جملـه ایمنـی واگن ها در لحظـه حرکت و کنتـرل افراد 

در ایسـتگاه ّها موثـر هسـتند. بـر ایـن اسـاس راهکارهـای آنالیـز 

تصویـر، ابـزاری مهـم در مدیریـت قطارهـا، مسـافرین و اشـیاء بـه شـمار 

می آینـد. ایـن ابزارهـا قادرنـد برنامـه ای بـرای تأمیـن ایمنـی وکنتـرل قطارها 

ارائـه کننـد و نسـبت به تصادف یـا نفوذ احتمالی به واگن ها هشـدار دهند. 
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بـرای اینکـه بتـوان کنتـرل هـر قطـار را به صـورت خـودکار انجـام داد از 

آنالیـز پالک خـوان بـرای شناسـایی قطارهـا اسـتفاده می شـود تـا در هـر 

زمـان بتـوان از محـل دقیـق هـر قطـار مطلع شـد.

پردازش تصویر در قطارها
سناریویاول:
ک خوان قطار پال
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در صورتـی کـه در قطار سـانحه آتش سـوزی اتفاق بیفتد، آنالیز تشـخیص 

دود و آتـش شـرکت کاالمهـر در مـورد وقـوع چنیـن حوادثی به سـرویس 

امنیتـی راه آهن هشـدار خواهد داد.

پردازش تصویر درقطارها
سناریوی دوم:

تشخیص آتش
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میـزان تجمـع افـراد در ایسـتگاه های قطـار را بـا آنالیز نرخ تراکم شـرکت 

کاالمهـر می تـوان ارزیابـی کـرد. بدیـن صـورت که اگـر میـزان جمعیت از 

حد مجاز بیشـتر شـود، هشـدار الزم به مسـئولین ایستگاه ارسـال خواهد 

شـد. همچنیـن در چنیـن شـرایطی اگـر فـردی بـر زمیـن بیفتـد، بـه بخش 

امنیتـی ایسـتگاه راه آهن اطـالع داده خواهد شـد.

سناریویسوم:
کم در  نرخ ترا

ایستگاه های قطار
پردازش تصویر در قطارها
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آنالیـز شناسـایی چهـره شـرکت کاالمهـر ایـن امـکان را در اختیـار بخـش 

امنیتـی ایسـتگاه های راه آهـن قـرار می دهـد تـا مجموعـه ای از تصاویـر 

مجرمیـن بـا سـابقه را ذخیره کـرده و در صـورت حضور یکـی از این افراد 

باسـابقه در ایسـتگاه، هشـدارهای الزم را ارائـه نمایـد تـا از بـروز حوادث 

احتمالـی ممانعـت بـه عمـل آید.

سناریوی چهارم:
پردازش تصویر درقطارها شناسایی مجرمین
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آنالیـز تشـخیص اشـیای گم شـده یـا رهـا شـده ی شـرکت کاالمهـر ایـن 

قابلیـت را بـه شـما ارائـه می دهـد تـا در صورتـی که شـیئی در ایسـتگاه  

قطـار بـر روی سـکوها، پلـه  برقی هـا و دیگـر اماکـن ایسـتگاه رها شـده 

باشـد، آن را تشـخیص داد. بـا انجـام ایـن عمـل و اعـالم آن بـه بخـش 

امنیتـی ایسـتگاه، می تـوان از خطـرات و سـوانح احتمالـی ماننـد وجـود 

مـواد محترقـه در شـی ء رهـا شـده و انفجـار آن جلوگیـری کـرد.

سناریویپنجم:
اشیای رها شده در 

محیط
پردازش تصویر در قطارها
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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.

بـا اسـتفاده از آنالیز شـمارش افراد شـرکت کاالمهر می توان تعـداد افرادی 
را کـه از یـک قطار اسـتفاده می کنند محاسـبه کـرد. با ایـن روش می توان 
میـزان اسـتفاده از هـر خط راه آهن و میـزان بهره وری آن خـط را ارزیابی 
کـرد. همچنیـن می تـوان در بخـش ورودی و خروجـی  ایسـتگاه راه آهـن، 
اطالعـات آمـاری مربـوط به سـن و جنسـیت مسـافرین را به دسـت آورد. 
بـر اسـاس ایـن اطالعـات می تـوان بـه صـورت دقیـق مشـخص کـرد که به 
عنـوان مثـال چـه محدوده ی سـنی از قطار اسـتفاده می کنند و یـا در روز 
و سـاعتی مشـخص بـه کجـا می رونـد. ایـن برآوردهـا بـه بخـش بازاریابی 

راه آهـن جهـت مدیریـت تبلیغات کمـک بسـیاری خواهد کرد.

سناریوی ششم:
 آنالیز مسافرین مترو




