


انعطاف پذیـری در نصـب: می توان در همان سـروری که 	 
VMS قـرار دارد یـا روی یک کامپیوتر دیگر نصب شـود.

از انواع VMS ها پشتیبانی می شود.	 
تصاویـر را می تـوان از VMS یـا بـه طـور مسـتقیم از 	 

دوربیـن دریافـت و پـردازش کـرد.

قابلیت اعالن و ارسال هشدار به VMS و دیگر نرم افزارها	 
قابلیت نشاندن اکثر آنالیز ها روی دوربین	 
کاهش هزینه سخت افزاری و افزایش بازدهی سیستم	 

آنالیزهای هوشمندسـازی شـرکت کاالمهردنیا راهکاری نوین در زمینه  تأمین امنیت و بازاریابی به شـمار می روند که 
به این ترتیب قادر خواهند بود کنترل و مدیریت کسـب و کار شـما را ارتقاء بخشـند.

شـرکت کاالمهـر مجموعـه ای متنـوع از انـواع آنالیزهای مختلـف را جمع آوری کرده اسـت تا به این ترتیب از پیشـامد 
هـر اتفـاق ناگـوار جلوگیری کنـد. همچنیـن در رده ی بازاریابی، کاالمهر بسـتری را فراهم می آورد تـا بتوانید از طریق 
آن مشـتری های خـود را شناسـایی کنیـد. از مزایـای ایـن نرم افزار این اسـت کـه تمامی آنالیزهای مرتبـط در این زمینه 
را در یک بسـتر یکپارچه گرد هم آورده تا امکان بازآرایی و مدیریت سیسـتم به سـهولت قابل انجام باشـد. همچنین 

از طریق این بسـتر، امکان دسترسـی و مدیریت سیسـتم از هر مکانی همیشـه فراهم اسـت. 

)Server Analytics( محاسبات و آنالیز در سرور

)Edge Analytics( محاسبات و آنالیز در دوربین

درباره ما

سرور آنالیز ویدیویی

کاربر

سیستم مدیریت 
VMS ویدیویی
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کاربــرد پردازش تصویــر
و آنالیـــــــز   ویدیویـی

مدیریت ترافیککسب و کار هوشمند
و پارکینگ ها

نظارت شهریکنترل و امنیت

دقت بسیار باال

Plug & Play نصب

)ROI( نرخ باالی بازگشت سرمایه

مراکز خرید 

هوشمند

تشخیص

 پالک خودرو

کنترل تردد

مدیریت ترافیکشهر هوشمند

تشخیص
و شناسایی 

چهره

مشتریان

بخش انرژی

متصدیان 
دولتی

حمل و نقل و ترافیک

صنایع

زیرساخت های 
حیاتــی

سازمان های 
سرمایه گذار

بیمارستان ها

بخش نفت و گاز

دانشگاه ها

بانک ها

شهرداری ها

فروشگاه ها 
و مراکز خرید
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مزایـای سیستـم

استفاده از الگوریتم های پیشرفته

مطمئن و قابل اعتماد و پایدار               ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی منعطف بر اساس نیاز مشتری

قدرت انتخاب باال                             سازگار با انواع دوربین ها و VMS ها

نصب Plug & Play               نصب بسیار ساده و آسان

قابلیت انعطاف باال                  پردازش و آنالیز در سرور، دوربین و یا ترکیب آن ها

انتخاب چندین آنالیز مختلف با ویژگی های قابل انعطاف اجرای آنالیز هم زمان روی یک تصویر 

نرخ بازگشت سرمایه زیاد                کاهش هزینه نیروهای انسانی و افزایش نرخ بازگشت سرمایه

حداقل هشدارهای اشتباه
در سیستم

درک مبتنی بر احساسمدیریت جمعیت و ازدحام شناسایی و ردیابی اشیاء 
پیشرفته
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کاربرد آنالیز ویدیویی در حوزه امنیت

تشخیص و شناسائی چهره متخلفین، افراد تحت پیگرد و لیست سیاه 	 
ردیابی و شناسائی خودروهای مشکوک، خودروهای متخلفین و یا خودروهای گم شده 	 
کنترل دسترسی به مناطق حساس، محافظت شده و زیرساخت ها	 
تشـخیص رفتارهـای مشـکوک مانند پرسـه زدن، حـرکات ناگهانی و وحشـت زدگی، پوشـاندن 	 

چهـره، رهـا کردن اشـیاء مشـکوک در محیط
تشخیص تجمع در نواحی حساس و غیرمجاز	 
تشخیص نفوذ از مناطق فرضی تعریف شده در سیستم	 
اسـتفاده از دوربیـن هـای Embedded و Edge Camera هـای مختلـف بـرای اکثر آنالیز ها 	 

و مدیریـت آن ها
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HSE  کاربرد آنالیز ویدیویی در

کاهش ریسک و رساندن آن به حد قابل تحمل	 
نظارت کامل و همزمان بر تعداد زیادی از دوربین ها و کاهش خطاهای انسانی 	 

حاصل از عدم توانایی در نظارت همزمان
کنترل فرایند آموزش های HSE که هر کدام از کارکنان و پرسنل تاکنون داشته اند.	 
کنترل دسترسی افراد به بخش های مختلف با توجه به سطح ایمنی و یا داشتن 	 

آموزش های الزم
تحدید مناطق بر اساس حدود مواجهه مجاز	 
تشخیص نزدیک شدن بیش از حد به مکان هایی که برای سالمتی خطرناک است	 
مدیریت خودروها و تشخیص پارک غیر مجاز در مناطق حساس و عدم رعایت ایمنی	 

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری مانند تشخیص غیبت افراد، تجمع، وحشت 	 
زدگی، زمین خوردن افراد، رها شدن تجهیزات ایمنی در محیط

تشخیص و مدیریت اماکن مهم برای جایگذاری تجهیزات ایمنی	 
تشخیص آتش و دود در محیط	 
تشخیص جا به جایی های ناخواسته و غیر ضروری در تجهیزات ایمنی 	 
تهیه گزارشات مختلف از حوادث و رخداد ها و سهولت در تدوین نقشه راه آینده 	 

در جهت ایمنی بیشتر
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راهکارهای کنترل ترافیکی ویرابین

راهکارها و آنالیزهای زیر به عنوان یک محصول مستقل و توسط اضافه شدن سامانه 
پردازش تصویر و سرورهای آن، قابل ارائه بر روی بستر و دوربین های موجود هر 

سازمان  می باشد:

 	         License Plate Recognition )LPR(
)پالک خوان، پالک خوان از کف، قطار و کشتی(

این راهکار می تواند با روش embedded camera انجام شود.
Drone / Quad Copter   )ردیابی خودرو از طریق پهباد(	 
Vehicle Counting    )شمارش خودرو(	 
Wrong Way   )حرکت خودرو در جهت ممنوع( 	 
Vehicle Speed Detection   )تشخیص سرعت خودرو(	 
Stationary Vehicle   )تشخیص توقف خودرو(	 
Traffic Management   )مدیریت ترافیک(	 
Dangerous Goods   )خودروهای حمل کاالهای خطرناک(	 
Container Recognition   )تشخیص کانتینر(	 
Boat & Train LPR     )شناسایی قطار و قایق(	 
Perimeter Intrusion  )تشخیص نفوذ محیطی(	 

راهکار نظارت تصویری نامحسوس:
این راه حل با استفاده از چراغ هوشمند خیابانی شرکت کاالمهر، جهت اجرای نا 
محسوس نظارت تصویری و بر اساس آنالیزهای مرتبط و قابل ارائه در این سیستم بوده 
و کاربرد آن در سطح شهر و معابر عمومی شامل خیابان ها، بزرگراه ها و حتی تونل ها 

نیز می باشد.
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بسته های آنالیز ویدیویی و مشخصات آن ها

عبور از فنس مجازی:
تشـخیص عبـور افـراد یـا خودروهـا از یـک خـط مجـازی که در محـدوده دیـد دوربیـن در نظر 

گرفتـه شـده اسـت. عبـور از هـر دو جهـت خط تشـخیص داده می شـود. 
مثـال: تشـخیص نفـوذ از مناطقی کـه حصـار دارد، ورود غیرمجاز، محافظت از نزدیک شـدن به 

خطـوط ریلـی و یـا نزدیک شـدن به مناطق حفاظت شـده.

تشخیص شیء گم شده:
تشخیص اشیائی که از یک ناحیه فرضی در دید دوربین خارج شده اند.

مثـال: تشـخیص جـا بـه جایـی و رسقت اشـیاء گران بهـا ماننـد تابلوهای نقاشـی کـه در موزه ها 
نصـب شـده اند. محافظـت از امـوال و غیره.

تشخیص دستکاری دوربین:
تشـخیص دسـتکاری شـدن دوربیـن از طریـق تغییـر فوکـوس و تغییر دیـد و همینطـور از کابل 

کشـیدن دوربین.
مثـال: خالفـکاران معمـوال در ابتـدا دوربین هـا را دسـتکاری می کننـد. بـه محـض انجـام این کار 

هشـدارهای الزم بـه مسـئولین اعالم می شـود.

PTZ خودکار هوشمند:
تهیـه ویدیـوی واضـح و از نزدیـک شـیء یـا فردی کـه قانونی را نقض کـرده اسـت.  این قابلیت 

بـرای مشـاهده و همچنین تهیه مـدارک جرم کارایـی دارد.
مثال: تهیه ویدیوی شفاف و از نزدیک از فردی که از یک خط یا ناحیه فرضی عبور می کند. 

تشخیص تعقیب کردن:
تشـخیص تعقیب کردن فرد یا خودرو و سـوء اسـتفاده از سطح دسرتسـی فرد مورد تعقیب برای 

ورود بـه بخش های مختلف.
مثال: دسرتسی غیر مجاز در ورودی فروشگاه ها، دفاتر و کارخانجات.

تشخیص جمعیت:
زمانـی کـه شـکل کلـی جمعیـت از حـد مجـاز عبور کنـد )ماننـد تعـداد افـراد یا پوشـش درصد 

مشـخصی از صحنـه توسـط افـراد( هشـدار ایجـاد ازدحـام صـادر می شـود.
مثـال: جمـع شـدن بیـش از حـد اشـیاء در یـک منطقه و یـا ازدحام افـراد در یک مـکان عمومی 

)ماننـد گیت هـای ورود، خروج، فروشـگاه ها و ایسـتگاه ها(

عبور از محدوده مجازی:
تشخیص ورود یا خروج فرد یا خودرو از یک ناحیه .

مثـال: تشـخیص نفـوذ بـه ناحیـه محافظـت شـده، ورود غیر مجـاز به منطقـه امـن در بانک ها 
و فروشـگاه ها.

تعقیب PTZ خودکار و پیوسته:
PTZ تعقیب و ردیابی یک یا چند شیء توسط دوربین های

مثال: تعقیب و ردیابی یک نفوذی – تعقیب و ردیابی کشتی ها در دریا

تشخیص پرسه زدن:
تشخیص حضور یک فرد یا خودرو بیش از حد زمانی که تعیین شده )توسط کاربر( است.

مثـال: تشـخیص پرسـه زدن در محیـط فروشـگاه بیـش از زمـان معمـول، حضـور مداوم فـرد در 
اطـراف یـک ناحیه حسـاس. 

استفاده از دوربین PTZ در مواقع رضوری:
بعـد از اینکـه یـک رخـداد توسـط دوربین های ثابت شناسـایی شـد، یـک دوربین PTZ روشـن 

می شـود تـا رخـداد یا فـرد را ردیابـی کند.
مثـال: ردیابـی یـک نفـوذی تنهـا بـا یـک دوربیـن PTZ در یـک ناحیـه بـزرگ تحـت پوشـش 

ثابـت. دوربین هـای 

تشخیص اشیاء رها شده:
تشخیص اشیائی که در منطقه تحت پوشش دوربین رها شده است.

مثـال: تشـخیص فعالیت هـای مشـکوک و جاگذاری کیـف در محوطه فروشـگاه ها، ایسـتگاه ها 
غیره. و 

شامرش افراد در ازدحام:
ایـن آنالیـز بـا شـامرش افـرادی کـه یـک منطقـه از تصویـر را پـر کرده انـد، درجـه ازدحـام را 

می کنـد. اندازه گیـری 
مثـال: سـنجش ازدحـام در فسـتیوال ها و اماکـن عمومـی بـرای جلوگیـری از شـکل گیری ازدحام 

سـنگین کاربرد دارد.
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بسته های آنالیز ویدیویی و مشخصات آن ها

تشخیص و سنجش میزان جریان جمعیت:
ایـن آنالیـز الگوهـای حرکتی جمعیت در همـه جهت ها را با عالمت گـذاری با رنگ های مختلف 

انجـام می دهـد. همچنین حرکت جمعیت در یک مسـیر غیر مجاز را هشـدار می دهد.   
مثال: تشـخیص حرکت یک جمعیت در یک مسـیر نادرسـت می تواند منجر به حادثه شـود که 

ایـن آنالیـز کمک می کند تـا از این حادثه جلوگیری شـود.

تثبیت تصاویر ویدیویی:
فیلتر و تثبیت کردن ویدیوها با لرزش زیاد.

مثال: تهیه ویدیویی بدون لرزش از دوربین هایی که در باد یا اماکن پرلرزش نصب شده اند.

تشخیص آتش:
شناسـایی آتش در فضای داخلی و بیرونی در مدت 5 تا 10 ثانیه از زمانیکه آتش 10% از ناحیه 

دوربین را پوشانده است.
مثـال: شناسـایی رسیـع آتـش و جلوگیـری از خسـارت جـران ناپذیـر در رشکت هـای نفتـی، 

کشـور. حیاتـی  زیرسـاخت های  و  پاالیشـگاه ها 

پوشاندن چهره – رعایت حریم خصوصی:
رعایـت حریـم شـخصی افراد با پوشـاندن چهره افـرادی کـه از تصاویر دوربین های نصب شـده 
در اماکـن عمومـی گرفتـه شـده اند. جهـت منایش تصاویر دوربین ها این پوشـش ایجاد می شـود 

ولـی هنـگام ذخیـره سـازی تصاویر، چهره ها بدون پوشـش ذخیره می شـوند.
مثـال: ایـن آنالیـز بـرای دوربین هـای عمومی با رضورت حفـظ حریم افـراد و همچنین با هدف 

کشـف مواردی مانند رسقت مناسـب است.

تشخیص ژست:
برای تشخیص حالت های خاصی از افراد که به صورت طبیعی اتفاق منی افتد.

مثال: مانند باال بردن دست ها که در مواقعی مانند تیراندازی یا گروگان گیری به وجود می آید.

شامرش افراد:
شامرش افرادی که از یک مرز خاص عبور می کنند. این آنالیز با اینکه توسط دوربین هایی که با 
زاویه نصب شده اند قابل انجام است، ولی بهرتین حالت زمانی است که دوربین در باال و با زاویه 

دید عمود نصب شود.
مثال: شامرش افراد برای استخراج تعداد بازدید از یک فروشگاه و یا غرفه خاص. 

تشخیص دود:
شناسـایی دود در فضـای داخلـی و بیرونـی در مـدت 5 تا 10 ثانیه از زمانیکـه دود 10% از ناحیه 

دوربین را پوشـانده است.
مثـال: شناسـایی رسیـع دود در فضاهـای بسـته مانند انبارها، اتـاق رسور و فضـای بیرونی حتی 

زودتـر از زمانیکه سیسـتم ضدحریق فعال شـود. 

طبقه بندی اشیاء:
تشخیص اشیاء و طبقه بندی کردن آن ها به عنوان فرد یا خودرو.

مثـال: بـرای نظـارت هوشـمند در محیط هایـی کـه فقـط یـک نـوع مشـخص از اشـیاء در حـال 
حرکـت، یعنـی خـودرو یا فرد، بایسـتی داشـته باشـیم.

تشخیص افتادن و لیزخوردن:
شناسایی فردی که روی زمین می افتد و یا لیز می خورد.

مثـال: از ایـن آنالیـز در جهـت ایمنـی افـراد اسـتفاده می شـود و می توانـد در اماکنـی ماننـد 
ایسـتگاه های مـرو و فرودگاه هـا اسـتفاده شـود. فروشـگاه ها، 

ردیابی با استفاده از چند دوربین:
تشـخیص و ردیابی یک فرد خاص بر اسـاس مشـخصات فردی در یک شـبکه از چندین دوربین. 

همچنین می توان مسـیر ردیابی افراد را در نقشـه مشـخص کرد.
مثـال: ردیابـی یـک فـرد مـورد نظـر در مکان هـای مختلفـی کـه تحـت پوشـش دوربین هـای 

متفاوتـی هسـتند.

به هم چسباندن صحنه ها:
بـا ایـن آنالیـز می تـوان تصاویـر و ویدیوهای گرفته شـده از 2 تا 8 دوربین را به هم چسـباند )با 
10% همپوشـانی دوربین هـای مجـاور( و یـک تصویر پیوسـته پانورامـا تهیه کرد و بـه VMS به 
عنـوان یـک ONVIF فرسـتاد. همچنین می توان ردیابـی فرد مورد نظـر را در ویدیوی پانورامای 
تهیـه شـده انجـام داد.مثال: برای اسـتفاده از آنالیزهای مختلف در یک محدوده وسـیع خارجی 

ماننـد کنرتل دسرتسـی در فضـای فرودگاه ها و غیره.

گزارش دهی آنالیزها:
 PDF, CSV, قابلیـت گزارش دهـی بـا انواع روش ها وجود دارد. گزارشـات با انواع فرمت ها ماننـد
TXT, JPEG و همینطـور انـواع منودارها و جداول قابل ارائه اسـت. همینطور این امکان وجود 

دارد کـه گزارش هـا بـه صورت زمان بندی شـده و خودکار انجام و ایمیل شـود. 
مثال: مقایسه گزارشات دوره ای برای تصمیم گیری های تجاری.
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مدیریت صف:
تشخیص ویژگی های مختلف صف برای آنالیز مدت زمان انتظار مانند نرخ ورود و خروج افراد 

به صف.
مثال: استفاده خدمات و رسویس ها، بلیت های فروخته شده، کانرتهای فرودگاه و آنالیز زمان 

انتظار.

مدیریت پارکینگ ها:
تعیین سطح خالی بودن پارکینگ ها و همینطور مشخص کردن مکان های خالی پارکینگ.

مثال: تعیین وضعیت به روز پارکینگ ها در فروشگاه ها، کارخانجات و فرودگاه ها.

تشخیص حرکت در خالف جهت:
تشخیص حرکت خودروها در مسیرهای یک طرفه و خالف جهت.

مثال: حرکت در خالف جهت، ورود خودروها از گیت های خروجی و برعکس.

شناسایی هویت خودرو:
تشـخیص و شناسـایی شـماره پالک و تعیین هویت خودرو بر اسـاس اینکه آیا در لیسـت سـیاه 

قـرار دارد یا خیر.
مثـال: نظـارت بـر ترافیـک شـهری و ثبـت تخلفـات انجـام شـده توسـط خودروهـا، کشـف 

خودروهـای بـه سـرقت رفتـه، کنتـرل دسترسـی خودروهـا بـه مناطـق حفاظـت شـده.

سنجش رسعت خودرو:
تشخیص رسعت انواع خودروها 

مثال: تشخیص رسعت بیش از حد مجاز خودروها توسط دوربین هایی که در جاده ها نصب 
شده اند.

شناسایی چهره:
مطابقـت دادن چهره هـای تشـخیص داده شـده بـا چهره هـای ثبـت شـده در سیسـتم و صـدور 

هشـدارها و فرامیـن الزم و متناسـب بـا هر چهره شناسـایی شـده.
مثـال: شناسـایی چهـره در بسـیاری از حوزه هـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد که از جملـه آن ها 
می تـوان بـه شناسـایی افراد مهم VIP ، شناسـایی افرادی که در لیسـت سـیاه قرار دارنـد، احراز 

هویـت و ورود بـه سیسـتم و مدیریـت کنتـرل دسترسـی در بخش های مختلف اشـاره کرد.

شامرش خودروها:
شامرش خودروهایی که از یک خط فرضی در اتوبان ها یا گیت های ورودی عبور می کنند.

مثال: استخراج اطالعات آماری از حرکت خودروها در مطالعات ترافیک، محاسبه حجم ترافیک، 
آنالیز صف و مدت زمان انتظار در عوارضی ها.

تشخیص پالک خودروها:
تشخیص وجود خودرو در تصویر و استخراج شماره پالک خودرو به صورت متن.

مثال: ذخیره کردن ورود و خروج خودروها از یک ناحیه تعریف شده با اهداف نظارتی و امنیتی.

تشخیص پارک غیر مجاز خودروها:
تشخیص پارک و یا توقف انواع خودروها به مدت زمان خاص در مناطق فرضی مشخص شده.

مثال: پارک غیرمجاز در حاشیه جاده ها، توقف خودروها در مقابل گیت ها و ورودی ها.

تشخیص چهره: 
تشـخیص و ردیابـی چهـره انسـان در تصاویـر دریافتـی از دوربین و همچنین اسـتخراج چهره و 

ذخیـره آن در پایـگاه داده چهره های تشـخیص داده شـده.
مثـال: شـروع اجـرای فراینـد و یـا صـدور هشـدارهای امنیتـی زمانـی کـه یـک فـرد در تصویـر 
مشـاهده شـود. چهره هـای ثبـت شـده می توانـد بـه عنـوان مـدرک در آینـده اسـتفاده شـود.

سنجش ازدحام خودروها:
تشـخیص درصـد فضایـی که توسـط خودروها اشـغال شـده اسـت و اعـام هشـدار زمانیکه این 

میزان از حد تعریف شـده ای در سیسـتم بیشـتر شـود.
مثال: تشخیص ازدحام ترافیکی و کندی یا عدم عبور و مرور خودروها.

شامرش افراد بر اساس شناسایی چهره ها:
شمارش تعداد افرادی که چهره آن ها در تصاویر دریافتی از دوربین ها شناسایی شده اند.

مثال: تهیه اطالعات آماری از تعداد بازدید کنندگان، تبلیغات و مخاطبین یک همایش یا رویداد.
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جمع آوری اطالعات حضور افراد:
بـر اسـاس شناسـایی چهـره، میـزان مـدت زمانی که یـک چهره خاص در تصویر مشـاهده شـده 
اسـت را ثبـت می کنـد. مثـال: تعییـن تعـداد دفعاتـی کـه افـراد خـاص و مهـم از یک فروشـگاه 

دیـدن کرده انـد.

سفارشی سازی نرم افزار:
در بخش دوم خدمات جامع این شـرکت آماده ی سفارشـی سـازی و تغییر هسـته و پوسـته نرم 
افـزار خـود بـرای سـازمانها و ارگانهـای بزرگ و بر اسـاس نیاز آنها می باشـد که در بومی سـازی و 

بکارگیـری محصولی کامالً ملی کاربرد خواهد داشـت.

تشخیص جنسیت افراد:
بـر اسـاس فـرم صـورت شناسـایی شـده در تصویـر جنسـیت فرد مـورد نظـر را تخمیـن می زند. 
مثـال: تهیـه اطالعـات مربوط به جنسـیت مخاطبیـن و بازدیدکننـدگان از فروشـگاه و اقدامات 

تبلیغاتـی بـا توجـه به نـوع مخاطبین.

تهیه نقشه جریان حرکت:
آنالیـز و بـه دسـت آوردن مسـیرها و جهت هـای پر تـردد در یک بـازه زمانی و یا بـرای محدوده 
مشـخصی از فضـا. مثـال: تعییـن الگوهـای حرکـت افـراد در یـک محوطـه مانند فروشـگاه و به 

دسـت آوردن مسـیرها و جهت هایـی کـه بیشـترین تـردد بر اسـاس آن ها صـورت می گیرد.

تشخیص رشایط سنی افراد:
ایـن آنالیـز بـر اسـاس فـرم صورت شـرایط سـنی افـراد تشـخیص داده شـده را بر اسـاس کودک/ 
جـوان/ میانسـال/ کهنسـال طبقه بندی می کنـد. مثال: تهیه پرونـده سـنی از بازدیدکنندگان یک 

فروشـگاه و اقدامـات تبلیغاتـی با توجه به شـرایط سـنی اغلـب مخاطبین.

ایجاد ابر خصوصی و عمومی پردازشی برای مشرتیان:
بر اسـاس آخرین تکنولوژی رایانش ابری، خدمات پردازشـی در مورد آنالیزهای مشـتریان جهت 
کاهـش هزینـه سـرمایه گـذاری میتوانـد در ابرهـای عمومـی و یـا خصوصـی ارائه شـده توسـط 

شـرکت کاالمهر در شـبکه ملـی اطالعات انجـام پذیرد.

تهیه و تجهیز مرکز داده آنالیز ویدیویی:
درصـورت درخواسـت مشـتری مبنـی بر انجـام کلیه پردازشـها و آنالیزها در شـبکه و مرکـز داده 
درون سـازمانی، ایـن شـرکت تجهیـزات مـورد نیاز برای ایـن موضوع را بر اسـاس بهترین طراحی 

پیشـنهاد، تهیـه و بـه صـورت End to End Solutions نصـب و راه انـدازی می نماید.

تهیه نقشه حرارتی:
میـزان عبـور افـراد یـا حرکـت اشـیاء از تمـام فضـا در قالب رنـگ بندی بر اسـاس فراوانـی انجام 
می شـود. می تـوان ایـن نقشـه را در یـک بـازه زمانـی و یا برای محـدوده مشـخصی از فضا تهیه 
کـرد. مثـال: تعیین بخش هایی از فروشـگاه که بیشـترین تـردد را دارند و قـرار دادن کاالهای مد 

نظـر برای فـروش در ایـن بخش ها.

آنالیز برای استخراج انواع متا دیتا:
ایـن آنالیـز ایـن امـکان را فراهم می کند که بتوانیم انـواع اطالعات مانند زمان پدید، نوع شـیء، 
ویژگی هایی مانند رنگ، سـایز، سـرعت و ... از اشـیاء مختلف به دسـت آوریم.  مثال: جسـتجو 

بر اسـاس ویژگی های مختلف از اشـیاء در تصاویر دریافتی از دوربین.

ارائه راهکار جهت موارد خاص:
یکی از مهمترین سرویسهای شرکت کاالمهر در زمینه آنالیز تصویر، ارائه راه کار برای مشکالت 
و درخواسـتهای خاص مشـتریان می باشـد. که واحد تحقیق و توسـعه برای هر سازمان و یا نهاد 

درخواسـت کننده پروژه ای تعریف و به انجام می رسـاند.

خدمات مدیریت شده مبتنی بر آنالیز تصویر
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