
تخلفات دوربین های ثبت سامانه 
نظارت شهری



سامانهمعرفی 

...( ین و منع تردد شبانه، پارک ممنوع، پارک دوبل، ایستگاه اتوبوس و معلول)ثبت و ارسال تخلفات به پلیس راهور ►

ONVIF Profile S,Q,Tبه انواع دوربین های تحت شبکه با قابلیت پشتیبانی از اتصال ►

ساختار پیاده سازی منعطف با سرور مرکزی و تعداد نامحدود کالینت ►

رابط کاربری تحت وب به زبان فارسی و انگلیسی►

برای شرایط اتاق مانیتورینگگرافیکیرابط بهینه سازی►

...روز، شب، طلوع و غروب خورشید، برفی، بارانی و )کارکرد سامانه بدون اختالل در تمام شرایط نوری و محیطی ►

کاربرتنظیماتقابلیت به خاطر سپاری ►

یکپارچگی فرایند پایش، تشخیص تخلف، ثبت و ارسال به پلیس راهنمایی و رانندگی►



سامانهمعرفی 

بین المللیقابلیت بازخوانی انواع پالک های عمومی، دولتی، نظامی و ►



سامانهمعرفی 

ـ حالت دستی۱

(هوشمند) اتوماتیک ـ حالت ۲

:دو حالت عملکرد►

حالت اتوماتیکحالت دستی



اکنمعرفی سامانه ثبت تخلفات س

تشخیص پالک مخدوش►



اکنمعرفی سامانه ثبت تخلفات س

مقاوم بودن نسبت به تعداد پالک در تصویر►



نرم افزاریویژگی های

۲۰۱۶در سال IEEEصنعتی به تأیید پالک خوانسامانه سریع ترینقدرت پردازش باال و ►

استفاده از سیستم عامل لینوکس با هسته خصوصی سازی شده►

رابط کاربری بومی ►

قابلیت اتصال به سرورها و سرویس های بیرونی►

قابلیت تشخیص خودروهای مسروقه و تحت تعقیب در صورت دسترسی به سرور شماره گذاری پلیس►

قابلیت تشخیص خودوهای مسروقه محلی بدون نیاز به سرور بیرونی►

ONVIFپهنای باند ارتباطی بسیار کم به دلیل استفاده از پروتکل ►

روی تصویراطالعات تخلف بر درج ►

دوررفع تمامی مشکالت نرم افزاری سامانه از راه ►



نرم افزاریویژگی های

قابلیت نمایش بر روی ویدیوال و نمایشگر های صنعتی عریض►



ثبت تخلفات به صورت هوشمند و دستی ►

رابط کاربری سامانه



ارسال تخلفات به سامانه های تجمیع پلیس و مرکز شهرداری►

رابط کاربری سامانه



آمارهای مفید روزانه و هفتگی و ماهانه►

رابط کاربری سامانه



ماژول گزارش گیری►

رابط کاربری سامانه



مشاهده زنده منابع مصرفی سامانه►

رابط کاربری سامانه



فنی سامانهویژگی های

درصد در شبانه روز۹۹تشخیص پالک با دقت باالی ►

با حجم و کیفیت مورد نیاز کارفرما جهت اخذ کد پلیسنرم افزارارائه تصاویر خروجی ►

بدون پالک در حالت اتوماتیکخودرو هایتشخیص ►

درجه۳۶۰نظارتی دوربین هایقابلیت کنترل کامل ►

(تشخیصابل جهت تشخیص خرابی، سرقت یا هرگونه واقعه ق)قابلیت اعالم وضعیت کارکرد در صورت اتصال به سامانه مانیتورینگ ►

امکان همگام سازی ساعت سامانه از طریق سرور زمانی اختصاصی►

کشورهای همسایه با آموزش سامانهپالک هایقابلیت بازخوانی ►


