
سامانه مکانیزه ثبت
تخلفات ساکن



 در دانشگاه صنعتی شریف1397سال طراحی و تولید در

  قابل ارائه در نسخه های تک دوربین، دو دوربین و چهار دوربین

قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی پالک خوانده شده و نمایش آنها بر روی نقشه

 قابل ارائه در دو نسخه با رابط کاربری و بدون رابط کاربری

  ارسال داده های پالک خوانی به صورت برخط بر روی بستر اینترانت ملی و یا اینترنت

 تصویربودن نسبت به تعداد پالک در مقاوم

 (ف،ز، ش و )قابلیت بازخوانی انواع پالک های نظامی، ارتش ، دولتی...

معرفی سامانه



 درصد 98تشخیص و آشکارسازی پالک با دقت باالی

 درصد 98بازخوانی پالک با دقت باالی

اه معلولین و قابلیت تعریف حالت های مختلف تخلف از قبیل پارک ممنوع، ایستگاه اتوبوس و جایگ...

 120کیلومتر بر ساعت و 50کیلومتر برساعت، 20نسخه های مختلف خودرو با ثبت سرعت با
کیلومتر بر ساعت 

 قابلیت ارسال دیتا به چند سرور به صورت همزمان با استفاده از پروتکل های بر مبنایREST

 پالک خوانی بر اساس تفکیک پالک ها درکالس های مختلف

وبگاه مناسب برای مشاهده کارکرد سامانه و ارائه خروجی های مناسب

استفاده از سیستم عامل خصوصی سازی شده لینوکس در پروژه ها

معرفی سامانه



 جای پارک در هر ساعت 3000الی 1500کنترل

تصحیح رفتارهای غلط رانندگان و کاهش محسوس ترافیک شهری

   ثبت تخلف و تهیه سند در ساعات مختلف شبانه روز

عدم فرسایش و خستگی در مقایسه با نیروی انسانی و پارکبان

 کاهش هزینه نظارت و کنترل شهری

 عدم بروز مشکالت ناشی از تقابل فیزیکی پلیس و مردم

ارزش افزوده سامانه



قابلیت بازخوانی انواع پالک های عمومی، دولتی، نظامی و بین المللی

پالک های قابل پشتیبانی



ویژگی های خودرو

 206قابل ارایه برای خودروهای

مورد تایید پلیس راهور کشور

 (امبدد)تجهیز سخت افزار با استفاده از ویژگی های نهفته سازی

قابل استفاده در پروژه های پارک حاشیه ای

استحکام باالی قطعات نصب شده درسرعت های

کیلومتر بر ساعت120باالی 



قابلیت های رابط کاربری 

 مشاهده تصویر زنده تمامی دوربین های نصب شده و نحوه پالک خوانی

قابلیت تعریف سطوح مختلف دسترسی در سامانه

قابلیت تعریف و انتخاب خیابان های تحت پوشش

 قابلیت گزارش گیری در محل

  قابلیت ارائه نرم افزاری سروری جهت بررسی عملکرد خودرو

  ارائه نمودار های مختلف کارکردی



رابط کاربری سرور و کالینت 



نمودار عملکرد و درصد صحت 



نمونه تصاویر روز و شب



نمونه تصاویر روز و شب



مشتریان سامانه

 خودرو سیار هوشمند پالک خوان 60–ناجا

 شرکت سپندار ایرانیان پروژه پارک حاشیه ای–شهرداری تهران

 پروژه ثبت تخلف مکانیزه ساکن-شهرداری زاهدان

 پروژه ثبت تخلف مکانیزه ساکن–شهرداری سنندج


