
ســامـیار
ادها سامانه ارزیابی و مدیریت یکپارچه آنی روید

پایش ترافیک و تشخیص خودکار حوادث و رویدادها



نظارت هوشمند ترافیک

ترافیکیپارامترهایتشخیص
حوادثخودکارتشخیص
اضطراریوضعیتاعالموتشخیص



امکانات



پایش ترافیک و تحلیل داده های ترافیکی
.به صورت بالدرنگ ترافیک و تردد را پایش کنید و داده های ترافیکی را دریافت نمایید و آن ها را تحلیل کنید



و ترافیک پایش 
های ترافیکیتحلیل شاخص 

تردد شمارش 

دسته بندی وسایل نقلیه

سرعت میانگین

ضریب اشغال گذرگاه

فاصله زمانی و مکانی عبور

(LoS)وضعیت ترافیکی 



تاسقادرشدهمعرفیسامانه:ترددشمارش
ورددتتعداددوربینازدریافتیتصاویراساسبر

رامربوطههایگذرگاهازعبوریخودروهای
هبباالترسطحهایپردازشجهتومحـــــاسبه

برهاخودرووترددآمار.نمایدارسالسامانه
رامناسبیاطالعاتمکانوزمانتاریخ،اساس

وریزیبرنامهمدیریت،جهتتواند-می
.بگذارداختیاردرسیاستگزاری

وشناسایی:نقلیهوسایلبندیدسته
تهدسدرعبورینقلیهوسایلانواعبندیدسته
نسنگیخودروسبک،خودرو)مختلفهایبندی

هربهمربوط...وترددآمارارائهو(اتوبوسو
تقابلیازوشدهمحسوبمفیدیاطالعاتدسته
.باشدمیسامانهاینهای

یل  و تحلپایش 
داده های 

یتـــــرافیک



نمیانگیاستقادرسامانه:میانگینسرعت
راعبوریگذرگاهازعبورینقلیهوسایلسرعت

دهشانتخابزمانیبازهاساسبرونمایدمحاسبه
.گیردمیصورتمحاسبهاین

وحرکتلینخودرو،ازایبهمیانگینسرعت
کاربرازنیبهبناکهباشدمیمحاسبهقابلگذرگاه

.استسازیپیادهوتعریفقابل

اویرتصبراساسسامانه:گذرگاهاشغالضریب
راهاگذرگاهاشتغالضریبهادوربینازدریافتی
ضیعتوبیانگیراشتغالضریب.نمایدمیمحاسبه

ستاترافیکیترددظرفیتلحاظازمسیروجاده
.استشدهسلبمختلفدالیلبهکه

یل  و تحلپایش 
داده های 

یتـــــرافیک



درترافیکیوضعیت:(LoS)ترافیکیوضعیت
باترافیکیدهیسرویسمختلفسطوح

اینتوسطFتاAازشدهمشخصاستانداردهای
اهدوربینازدریافتیتصاویراساسبرسامانه

.شدخواهددادهتشخیص

استانداردهایاساسبرسرویسسطحششاین
بهروشکلنطابقوبودهترافیکحوزهدرمتداول

خودروحجمچونمختلفیپارامترهایاساسبررو
وتاخیرعبوری،خودروهایسرعتعبوری،های
نتعییراسرویسسطححرکت-توقفهایتردد
.کندمی

توسعهحالدرامکانات

امکاناتاز:عبورمکانیوزمانیفاصله
محاسبهوتشخیصسامانهاینتوسعهدرحال
لهفاصوعبورزمانفاصلهترافیکیهایشاخص
.باشدمیعبورمکانی

یل  و تحلپایش 
داده های 

یتـــــرافیک



یکینمایش وضعیت ترافیکی به ازای هر الین به صورت گراف
.به صورت بالدرنگ ترافیک و وضعیت ترافیکی معابر و هر لین به صورت جداگانه را به صورت گرافیکی دریافت و تحلیل کنید



تشخیص خودکار حوادث ترافیکی
.به صورت آنی از وقوع حوادث ترافیکی در ناحیه دید دوربین ها آگاه شوید و سریعا اقدام متناسب را انجام دهید



خودکار شناسایی 
ترافیکیرویدادهای 

خودرو های ایستا•
ازدحام•
تردد عابرپیاده•

تردد در خالف جهت•
تشخیص افتادن شی ثابت•
خودرو های کند•



شدهمتوقفهایخودرو:ایستاهایخودرو
برخطرایجادبرعالوههاتونلوهابزرگراهدر

تاثیرشدهمتوقفخودرووعبوریخودروهای
.گذاشتخواهدترافیکوضعیترویبرمنفی

تشخیصهایخودروتوقفاستقادرسامانهاین
.برسانداپراتوراطالعبهوداده

مشکالتیاوظرفیتازبیشتردد:ازدحام
ربعالوهازدحامشود،ازدحامباعثتواندمیدیگر
حوادثباعثتواندمیسنگینترافیکبروز

ارددضرورتکهشود،تصادفقبیلازناخواسته
مربوطهعواملازدحام،ایجادازآگاهیضمن

.شوداقدامآنرفعبهنسبتوشناسایی

ار شناسایی خودک
ـــداد های  روـی

ــــرافــیک یـت



دمانننقاطازبسیاریدر:عابرپیادهتردد
وممنوعپیادهعابرانعبور...یاوتونلاتوبان،

میوبردارددرراترافیکیخطراتعابرانتردد
.گیردصورالزماقداماتبایست

درپیادهعابرانحضوروتردداستقادرسامانه
.نمایداعالموتشخیصراحساسنقاط

درجهتخالفدرتردد:جهتخالفدرتردد
وبردهباالراتصادفوقوعاحتمالهاگذرگاه
باتربیشیاوساعاتیبرایراگذرگاهاستممکن
.سازدهمراهایزنجیرهتصادفاتبحران

ردترددخودکارتشخیصوسامانهاینکمکبه
ممکنزمانترینسریعدرتوانمیجهتخالف

.کردجلوگیریحوادثوقوعاز

ار شناسایی خودک
رویدادهای 

ــــرافــیک یـت



یایاشسقوط:ثابتشیافتادنتشخیص
مشکالتوخطراتهاگذرگاهوجادهدرثابت

دربایستمیکهدارندهمراهبهزیادیترافیکی
اینسامانهشوند،برطرفممکنزمانترینسریع
تواندمیاپراتورودادخواهدتشخیصرارویداد

برایالزماقداماتمربوطههشداردریافتازپس
.دهدانجامرامشکلساختنبرطرف

هنقلیوسایلپایینسرعت:کندهایخودرو
ی،ترافیکمشکالتایجادبرعالوههابزرگراهدر

الزم.دهدمیافزایشراتصادفوقوعاحتمال
.شوندبررسیودادهتشخیصمواردایناست

ار شناسایی خودک
رویدادهای 

ــــرافــیک یـت



وضعیت اضطراریتشخیص و  اعالم 
.دوضعیت های خاص اضطراری تعریف شده سریعا شناسایی شده و ضمن اعالم هشدار پیغام هایی را به صورت خودکار به مراکز مرتبط ارسال می نمای



تشخیص و اعالم 
وضعیت اضطراری

کاهش دید•
(در آینده)آتش سوزی •

(در آینده)آبگرفتگی •

...(زلزله، طوفان و)حوادث طبیعی •



ارانتشغبار،وگردگرفتگی،مه:دیدکاهش
کاهشبهمنجرکهچنینیاینعاملهریادود
اییشناسضمناستالزمشود،میرانندگاندید

یدنرسازپیشرانندگاناطالعبهاپراتوراطالعو
وضعیتوشودرساندهخطرسازناحیهبه

.شوداعالماضطراری

:یطبیعحوادثوآبگرفتگیسوزی،آتش

وغیرطبیعیحوادثاینازیکهرشناسایی
اتامکاناز(...وطوفانسیل،زلزله،مثل)طبیعی

امکانکههستندسامانهاینتوسعهحالدر
روزبمواقعدربهینهمدیریتوسریعالعملعکس
.سازدمیمیسررابحران

تشخیص و 
اعالم وضعیت 

اضطراری



ویژگی ها



...(اسکادا و)ارتباط با سامانه های مانیتورینگ و کنترل صنعتی 
...(اسکادا و)قابلیت ارتباط با سامانه های کنترل صنعتی  1



نمایش موقعیت، وضعیت و تصاویر آنالین دوربین ها
...(اسکادا و)قابلیت ارتباط با سامانه های کنترل صنعتی  2



معابربار ترافیکی نمایش 
...(اسکادا و)قابلیت ارتباط با سامانه های کنترل صنعتی  3



پیکره بندی دوربین ها
قابلیت ارتباط با دوربین ها و اعمال تنظیمات و پیکره بندی دوربین ها بسته به دسترسی کاربران

5



آرشیو تصویری از حوادث و رویداد ها
4ضبط و آرشیو به صورت ویدئو و عکس از لحظات حوادث و رویدادهای طبیعی برای مستند سازی و بررسی های آتی



شناسایی و هشدار عیوب
6وقوع هشدارهای صوتی و متنی هنگام بروز مشکالت و عیوب نرم افزاری و سخت افزاری به صورت خودکار



شناسایی و 
هشدار عیوب

:خودکارشناسایی
هادوربینوسروربینشبکهارتباطدراشکاالت•
شدهمعیینموقعیتازدوربینجابجایی•
حوادثخودکارتشخیصسامانهشدنغیرفعال•
حوادثخودکاتشخیصسامانهبودناندازیراهحالدر•

:گزارش عیوب خودکار
اضافیسرورباشبکهباارتباطخطای•
سرورسوئیچهشدار•

:اشکاالتبندیدسته
ارتباطیاشکاالت•
اساسیاشکاالت•
جزئیاشکاالت•



مزایا



مزایای سامانه

هزینهکاهش
اهشکراانسانینیرویبهنیازهوشمند،نظارتسامانهازاستفاده

.گذاشتخواهدشگرفیتاثیرهاهزینهکاهشدرودهدمی

سرعتافزایش
این،تصاویرپایشدرقدرتمندوهوشمندهایپردازندهازاستفاده

رویدادوحوادثممکنزمانترینسریعدرتادهدمیراامکان
.شوددادهتشخیصترافیکیهای

یکسانمنطق
دقیقصورتبهویکسانمعیارهایاساسبرهارویدادتحلیل
میتصمیمچندگانگیوخطاهرگونهباعثوگیردمیصورت

.شود



مزایای سامانه

گستردهپوشش
وادثحوتشخیصبرایراهادوربینازعظیمیگسترهسامانهاین

.دهدمیپوششترافیکیرویدادهای

های مفید گزارش 
زمانیهایبازهدروبالدرنگصورتبهسریعگیریگزارش
.باشدمیسامانهاینمزایایازمختلف

داده کاوی
براساس داده های بدست آمده با ابزارهای داده کاوی می توان 

یاست آینده را پیش بینی کرد و متناسب با آن برنامه ریزی و س
.گذاری های الزم را انجام داد



مزایای سامانه

بحرانمدیریت
اتخاذواضطراریمواقعورویدادهادقیقولحظه ایپایش

شکلمانعحوادثبروزهنگاممناسبهایواکنشوتصمیمات
.شدخواهدهابحرانگسترشوگیری
تورهایاپراناتوانیباعثشهریکدرپیچیدهشرایطوبحرانوقوع

رایبحالیکهدرشود،میتصمیماتاتخاذوتشخیصدرانسانی
وادثحتعددوپیچیدهشرایطدروکندنمیتفاوتیسامانهاین

.بودخواهدپاسخگو
هببحرانشرایطدرماداموگستردهپایشوسریعتشخیص
.کندمیکمکبحرانبهینهمدیریت



مشخصات فنی



توضیحاتمشخصاتعنوان

در دوربین های PAL/NTSCپشتیبانی از از دوربین های آنالوگ و دیجیتالپشتیبانیدوربین
آنالوگ

ها با IP Cameraپشتیبانی از انواع 
ONVIF G,S,Q,Tپروفایل 

به صورت مستقیمینهاارتباط با دوربپروتکل
Multicastبا استفاده از نرم افزارهای 

Omnicast , MileStone

ر عامل لینوکس سرور با اتصال به سرورهای بسیستمسخت افزار
GPUو CPUمبنای 

ارشی عامل لینوکس با هسته سفسیستم
سازی شده

C, C++, HTML5,JavaScript, PHPبرمبناینرم افزار

– MQTTهای اینترنت اشیا پروتکلپروتکل های ارتباطی COAP – OPC –
MODBUS – LWM2M

کس قابل اتصال از سیستم عامل های لینوو واکنش گراتحت وبکاربریرابط
iOS، اندروید ، ویندوز، مکینتاش و 

یمشخصات فن

مستقل از تعداد دوربین
همگام سازی با دوربین ها
تعیین و سفارشی سازی آالرم و هشدار ها



________

(راهکارهای هوشمند شریف سیستم)گروه کانکت شریف 

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده الکترونیک

تماس با ما

Https://SharifSYS.COM


