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فرودگاه ها
پردازش تصوـیــر
ــد کز خرـیــ  درمرا

املروزه مراکلز خریلد علاوه 

بلر اینکله مکانی بلرای خرید هسلتند به 

عنلوان مکانی برای تفریح شلهروندان نیز محسلوب 

می شلوند. مراکلز خریلد دیگلر تنهلا شلامل تعلدادی غرفله یلا 

فروشلگاه نیسلتند، بلکه مجموعله ای از رسلتوران ها، سلینماها، زمین های 

بولینلگ و حتلی امکانلات ورزشلی را شلامل می شلوند. بلر این اسلاس تأمین 

امنیلت ایلن اماکلن و مشلتریان آن هلا از اهمیلت ویلژه ای برخوردار اسلت. 
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بلا اسلتفاده از آنالیلز پاک خلوان کاالمهر می تلوان خودروی پرسلنل مراکز 

خریلد، صاحبلان فروشلگاه های مختللف و مشلتریان را شناسلایی کرده تا 

در کمتریلن زملان ممکن، خدملات ویژه ای در زمینه پلارک خودرو و غیره 

بله آن ها ارائه شلود.

همچنیلن بلا ترکیلب آنالیلز پاک خلوان و تشلخیص چهلره می تلوان از 

احتملال تشلخیص اشلتباه بله دلیلل دسلتکاری دوربیلن یلا اسلتفاده از 

خلودرو توسلط دیگلران، جلوگیلری نملود.

کز خرید پردازش تصویر در مرا سناریویاول:
تأمین امنیت و کنترل در 

تردد وسایل نقلیه
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بلا اسلتفاده از آنالیلز شلمارش افلراد شلرکت کاالمهلر و نصلب دوربیلن در 

ورودی فروشلگاه ها، می تلوان تعلداد مشلتری هایی کله بله هر مغلازه وارد 

می شلوند را شلمارش کلرد. ایلن آنالیز می توانلد اطاعاتی ماننلد توانایی هر 

فروشلگاه در جلذب مشلتریان را در اختیلار واحلد مدیریلت مراکلز خریلد 

قلرار دهد.  

کز خرید پردازش تصویر در مرا
سناریوی دوم:

شمارش افراد در ورودی 
فروشگاه ها
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در بیشلتر ملوارد، فضاهلای عموملی در مراکلز خرید مانند رسلتوران ها، در 

سلاعاتی از روز بسلیار شللوغ می شلوند. بلا اسلتفاده از آنالیلز نلرخ تراکلم 

می توان میزان تجمع در این گونه فضاها را تشلخیص داد. همچنین نقشله 

حرارتلی قلادر اسلت نقلاط پرتلردد را شناسلایی کلرده تلا اقداملات امنیتلی 

بیشلتری در چنیلن محل هایلی اتخلاذ گردد.

سناریویسوم:
کم در فضاهای   نرخ ترا

عمومی
کز خرید پردازش تصویر در مرا
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شلمارش افلراد یا محاسلبه نلرخ تراکلم، اطاعلات ارزشلمندی را در اختیار 

واحلد مدیریلت مراکلز خریلد قلرار می دهد. علاوه بر ایلن، بلرای ارزیابی 

و آنالیلز مشلتریان هلر فروشلگاه می تلوان از تشلخیص سلن و جنسلیت 

مشلتریان، حاللت و وضعیلت چهلره ی آن هلا نیلز اسلتفاده کرد.

سناریوی چهارم:
کز خریدبررسی مشتریان پردازش تصویر در مرا
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تأمیلن ایمنلی مشلتریان در محیلط داخللی مراکلز خریلد بسلیار ضروری 

اسلت. شلرکت کاالمهلر قلادر اسلت امکانلی را فراهلم آورد تلا در صلورت 

بلروز سلانحه بلرای افلراد و به زمین افتادن آن ها، این پیشلامد به سلرعت 

بله سلرویس های خدماتلی اطاع داده شلود.

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.

سناریویپنجم:
کز خرید زمین خوردن افراد پردازش تصویر در مرا




