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 معرفی شرکت

هری، عمومی و نیاز جدی و رشد روزافزون در لزوم افزایش کیفی و کمی امنیت در مراکز اداری، صنعتی، خدماتی، دولتی، ش

رخواست موجب های مداربسته در چند دهه اخیر شده است. این نیاز و دخصوصی، سبب افزایش چشمگیر در استفاده از دوربین

ت پیرامونی ها، سنسورها، امکانات دسترسی، حفاظید محصوالت شامل دوربینپیشرفت و بهبود کمی و کیفی در طراحی و تول

دیریتی در داخل مگیری از تجربیات علمی، فنی و ریزی منسجم و بهرهافزارها گردیده است. در این راستا با یک برنامهو نرم

در حوزه نظارت،  افزارهای کاربردیز نرمای ااقدام به طراحی و تولید مجموعه 1391کشور، شرکت پردازش تصویر کمان از سال 

طراحی و تولید  "اخانواده یوزت "و  "خانواده شیردال"پردازش و آنالیز تصاویر نموده است. محصوالت این شرکت در دو گروه 

 شده است. 

 

های مدار پخش و نظارت بر منابع تصاویر برای دوربین سازی، بازمدیریت، ذخیره "خانواده شیردال"

المللی، ای و مناسب همراه با رعایت استانداردهای ملی و بینطراحی حرفهآورد. بسته را فرآهم می

 آل را برای کاربران فرآهم آورده است. خانواده شیردال شامل محصوالت ذیل است:  محیطی ایده

 محدود یهانیسرور و تعداد دورب کیبا حداکثر  ییهایکاربر یبرا شیردال پایا: (1

 عیوس ییایدر عرصه جغراف نیبزرگ بصورت تعداد نامحدود سرور و دورب یهااستفاده در سازمان یبرا شیردال پویا: (2

 یالمللنیو ب یشامل کشور

بزرگ با تعداد نامحدود سرور و  یهاسازمان یبرا (Private Cloud) یاختصاص یابر ردالی: بصورت شیابر ردالیش (3

 یو مسکون یتجار ،یها و مراکز کوچک ادارها، فروشگاهسوپرمارکت یبرا (Public Cloud) یو بصورت عموم نیدورب

و بصورت  یاشبکه یهانیدورب یبرا یتالیجیبصورت د یاست که در دو مدل کل NVR کیدستگاه  نیا مانا: شیردال (4

 .شودیم هیدستگاه ارا کی یبر رو یاآنالوگ و شبکه یهانیپوشش همزمان دورب یبرا یدیبریه

 

های مداربسته به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات ویدیویی و تصاویر حاصل از دوربین "خانواده یوزتا"

یط های بزرگ و متنوع عالوه بر آگاهی از شراامروزه با تجزیه و تحلیل دادهطراحی و تولید شده است. 

های قابل بررسی است. تصاویر حاصل از دوربین نگری به روش مطلوبریزی و آیندهفعلی امکان برنامه

مداربسته شامل بخش مهمی از این اطالعات ارزشمند هستند که عالوه بر امور امنیتی دارای کاربردهای 

اری، تجاری، نظامی، خصوصی و عمومی همواره باشند. مراکز ادخدماتی، اجرایی، مدیریتی و سالمت و شادابی محیط  نیز می

پذیر، زیبا، کارآمد و با امنیت باال هستند. البته یافتن در تالش برای ایجاد محیطی سالم، با هیجان،  قابل توسعه، انعطاف

سالمت  هایی که دارای پاسخ مناسب در راستای کاهش ریسک در امنیت،حلهای مناسب، چندان ساده نیست، آنهم راهحلراه

محیطی و افزایش کمی و کیفی عملکرد را شامل شوند. این مراکز نیازمند به یک سامانه سازگار با قدرت پاسخگویی مناسب 

برخی از محصوالت این خانواده  ها یاری نمایند.آلهستند که عالوه بر اقتصادی بودن، آنها را در انجام وظایف و دستیابی به ایده

 عبارتند از: 
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 کاربری محصوالت خانواده یوزتا

    امنیت، بهبود خدمات و تراکم جمعیت  شمارش افرادتخمین 

    امنیت، بهبود خدمات تشخیص و شناسایی چهره 

    امنیت، بهبود خدمات ع شی در تصاویر  انواتشخیص 

    امنیت، بهبود خدمات فنس مجازی در چند جهت

    امنیت، بهبود خدمات شرایط غیرعادی محیطیتشخیص 

    امنیت، سالمت،  بهبود خدمات مدیریت و کنترل ترافیک 

    امنیت، بهبود خدمات خوان پارکینگی و جاده ای برای انواع خودرو پالک

    امنیت، سالمت،  بهبود خدمات یا برداشته شده جا مانده و  شیااتشخیص 

    خدماتامنیت، سالمت،  بهبود  تشخیص نوع متحرک  

 

 الذکر می توان به موارد زیر اشاره کرد:از مزایای محصوالت فوق

 های معتبر خارجیکیفیت باال و رقابتی آن با نمونه 

 افزارهای مشابه خارجی قیمت به مراتب ارزانتر و اقتصادی تر در مقایسه با نرم 

  دارا بودن مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح کشور 

  نظامی  نعتی، تجاری،صدر مراکز مختلف اداری، شهری،  هاافزارهزار دوربین با استفاده از این نرمنصب بیش از بیست

 و امنیتی 

 سازی براساس نیازهای ویژه مشتریان و خدمات پشتیبانی کارآمدامکان اعمال تغییرات و سفارشی 

 های موجود در آن مجموعهسایر سیستمها و اتصال به امکان مدیریت یکپارچه دوایر، ادارات، سازمانها و ارگان 

 طیر امنیت در مقایسه های امنیتی داخلی از قبیل افتا و سمتا و قابلیت اعتماد در امر خمهمتر از همه، دریافت تاییدیه

 باشندهای امنیتی داخلی میییدیههای خارجی که امکان ضریب نفوذ باالیی دارند و فاقد تابا سیستم
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 های انجام شده توسط شرکت پردازش تصویر کمانپروژهبرخی از 

 
 راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

ناحیه  19ه شامل شروع شد. کلیه ایستگاه های راه آهن ج. ا. ا. و ساختمان های مرتبط در یک پروژ 1396این پروژه در سال 

رم افزار نظارت نکلیه ایستگاه های تجهیز شده در دوربین به مرور تجهیز شدند. در حال حاضر  3000ایستگاه و  400و حدود 

 تصویر شیردال فعال می باشند و مانیتورینگ مرکزی در تهران اجرا شده است.

افزار نظارت های تحت پوشش نرماین پروژه در نوع خود در کشور بی نظیر است و به لحاظ گستردگی اجرا و تعداد دوربین

 باشد.وم خدمات پشتیبانی میسپروژه در حال به اتمام رساندن سال تصویری منحصر به فرد می باشد. این 

  مخابرات استان اصفهان 

انی خود را می شروع شد و در حال حاضر سال دوم پشتیب 1396تصویر مخابرات استان اصفهان در سال  و آنالیز پروژه نظارت

دوربین در سایر  500مرکز و در فاز دوم  10ربین در دو 250فاز تعریف شده بود. در فاز اول 2گذارند. در این پروژه که در 

 شوند.مراکز شهر اصفهان و استان اصفهان مستقر می

 شهرداری کرج 

هرداری کرج است شتصویر شهرداری کرج شامل دو فاز برای استقرار نظارت تصویر مراکز و ساختمانهای  و آنالیز پروژه نظارت

افزاری نظارت تصویر کلیه که فاز اول آن در شرف اتمام است و فاز دوم آن در اواسط امسال شروع خواهد شد. این پروژه نرم

جهیز شده است. این رکزی در شهرداری مرکز به نرم افزار شیردال تمراکز شهرداری را به هم متصل نموده و اتاق مانیتورینگ م

 دوربین در انتهای فاز دوم خواهد بود. 2000پروژه شامل استقرار نرم افزار برای 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

ازی شده است. انددر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نصب و راه  1397در سال و آنالیزهای تصویری یوزتا نرم افزار شیردال 

گردند. این پروژه فاز اول آن افزار شیردال تجهیز میالیسنس مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همه به نرم 2000

 شوند.می دوربین نرم افزار شیردال تجهیز شده  و تا آخر سال کلیه مراکز نیز به این نرم افزار تجهیز 1000شامل 

 بانک ملی ایران 

ت. این سامانه اندازی شده اسبانک ملی ایران نصب و راه مرکزی نساختما در 1396خوان یوزتا از سال ه هوشمند پالکسامان

 کند.ریت میتردد را ثبت و مدی 1000دهد و در مجموعه روزانه بیش از ت ورودی و خروجی را پوشش میگی حال حاضر سهدر 

 تاک نیشرکت کشت و صنعت روژ 

بصورت متمرکز نصب و راه  یو بار یم از سوارعمعبر تردد خودروها ا 3 یبرا وزتایخوان پالک یپروژه سامانه نرم افزار نیدر ا

سرور  کیشده توسط  ادیگردند. سامانه یم یریشده ثبت و گزارش گ ادیتردد خودروها توسط سامانه  هیاند. کلشده یانداز



 

 وزتای خوانمشخصات سامانه هوشمند پالک
 

 

4 
 

 یدر برخ یمجموعه صنعت نیا یریبارگ نگی. محل پارکندینما یوب از آن استفاده م طیشده و کاربران در مح زیتجه یمرکز

بر عهده شرکت پردازش  یبانیپروژه و خدمات پشت نیا یاندازتردد دارند. نصب و راه یو سوار یخودرو بار 500از  شیاز روزها ب

 کمان بوده است. ریتصو

 ونکیشرکت اسک 

 هیاند. کلشده یندازمعبر تردد خودروها بصورت متمرکز نصب و راه ا 2 یبرا وزتایخوان پالک یپروژه سامانه نرم افزار نیا در

شده و  زیتجه یسرور مرکز کیشده توسط  ادیگردند. سامانه یم یریگشده ثبت و گزارش ادیتردد خودروها توسط سامانه 

 .ندینمایم ادهوب از آن استف طیکاربران در مح

 کشور یتیاز مراکز مهم و حساس امن یکی 

پروژه از سامانه  نیا در .آن مرکز، از ذکر نام معذور است تیکمان با توجه به حساس ریالزم به ذکر است که شرکت پردازش تصو

د خودروها توسط ترد هیاند. کلشده یمعبر تردد خودروها بصورت متمرکز نصب و راه انداز 2 یبرا وزتایخوان پالک یافزارنرم

ز آن استفاده شده و کاربران ا زیتجه یسرور مرکز کیشده توسط  ادیگردند. سامانه یم یریگشده ثبت و گزارش ادیسامانه 

پروژه  نیا ینف یبانیاست. نصب و خدمات پشت دهیشرکت همکار )شرکت نظم آران( اجرا گرد یپروژه با همکار نی. اندینمایم

 کمان بوده است. ریزش تصوبر عهده شرکت پردا

 

 شرکت پردازش تصویر کمان در یک نگاه

 

شروع فعالیت 
1391

بخش خصوصی
سهامی خاص

تحقیق و 
توسعه

دانش بنیان

استاندارد

و 

تکنولوژی
امنیت  
سایبری

و  پشتیبانی
آموزش

صادرات و  
رقابت پذیری
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 راهکار پیشنهادی

امنیت،  زوم حفظلتجاری، مسکونی و غیره و  مراکز مختلف اداری، امنیتی و نظامی، صنعتی، باتوجه به حجم باالی ترددها در

خطاهای خوان، جهت رفع سیستم هوشمند پالک یک، ضرورت ایجاد این مراکز کنترل و نظارت بر تردد خودروهای وارد شده به

ها، ها در این مجموعهو همچنین تسهیل فرآیند مدیریت پارکینگنیروی انسانی در ثبت و بازشناسی پالک خودروهای عبوری 

 شود.کامال احساس می

دید حرفی و د کارکترهای جها و وروهای صادر شده موجب تغییر در ساختار استانداردی آنافزون پالکامروزه افزایش روز

اکتر عدد های سنتی پردازش تصاویر دیجیتال را دچار چالش کرده است. به طور مثال با ورود کاراست که روشعددی شده

افت. های پردازش تصویر قدیمی به شکل قابل توجهی کاهش یصفر به کدشهر تهران دقت و صحت تشخیص بسیاری از روش

الوه بر صرف زمان هایی مکرر دارند که این امر عسازیر در شرایط محیطی و نوری نیاز به کالیبرهها با تغییهمچنین این روش

 دهد. ها را نیز تحت تاثیر قرار میهای اضافی، دقت این روشو هزینه

 ،2ادگیری عمیقی ،1پردازش تصویرهای گیری از دانش متخصصین حوزهبا بهره شرکت دانش بنیان پردازش تصویر کمان

است. دقت شناسایی ماژول هوشمند  نموده خوان هوشمند یوزتاپالکافزار اقدام به طراحی و توسعه و نرم 3هوش مصنوعی

های استاندارد ایران )شخصی، دولتی، هزار تصویر پالک از تمام پالک60افزار با ارزیابی سیستم نهایی بر روی بیش از این نرم

 حاصل گردیده است. درصد 98باالی  سیاسی، نظامی و ...(  بررسی و دقت

 پیشنهادی: مدل هوشمند

سامانه هوشمند شناسایی پالک خودروها یکی از محصوالت مجموعه یوزتا، ساخته شده توسط شرکت پردازش تصویر کمان 

قادر به  5های پردازش تصویرو تکنیک 4های یادگیری عمیقآموزش الگوریتم ،گیری از هوش مصنوعیاست. این سامانه با بهره

ای است و همچنین نسبت به تغییرات در شرایط نوری و شناسایی پالک خودروها در کاربردهای گوناگون پارکینگی و جاده

 باشد. می 6محیطی مقاوم

تواند با یادگیری از است، میههای یادگیری عمیق طراحی شدخوان یوزتا بر پایه الگوریتماز آنجاییکه سامانه هوشمند پالک

 یامجموعه قیعم یریادگیچراکه های جدید نیازهای آتی را نیز به سرعت رفع و با شرایط جدید تطبیق پیدا کند. موعه دادهمج

مجموعه زیادی از  مختلف یهاهیدر سطوح و ال یریادگیسطح باال را با استفاده از  یانتزاع میمفاه است که هاییتمیاز الگور

اتوجه به بهای یادگیرنده برداری از این شبکهافزاری در گذشته مانع از بهرهفقدان امکانات سخت .کندمیمدل  هاداده

افزارها مانند گیر سختشد. امروزه با رشد و توسعه چشممیها، ها به پردازش حجم باالیی از دادهبارمحاسباتی و نیاز آن

تحول ش یافته و ای محاسباتی پیچیده مانند یادگیری عمیق نیز افزایهبرداری از روشسازها امکان بهرهها و ذخیرهپردازنده

 . است شده جادیا یهوش مصنوععلم در  یبزرگ

است که با های عصبی مصنوعی تشکیل شدهاز بهم پیوستن بلوک نرون مانند ساختار شبکه عصبی مغز انسان،این سامانه 

کند. درنتیجه سامانه های ورودی را آموزش داده و به خروجی مطلوب تبدیل میاستفاده از توابع و معادالت ریاضی داده

                                                      
1 Image processing 
2 Deep Learning 
3 Artificial Intelligence 
4 Deep Learning 
5 Image processing 
6 Robust 
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های خام روی مجموعه دادههای جدید با آموزش خوان یوزتا با اتکا بر این علم نوین قادر به یادگیری شرایط و ویژگیپالک

روزرسانی کند. سایر مزایای استفاده از ی شناسانی خود را با توجه نیازهای جدید به وجود آمده، بهورودی است تا دقت و دامنه

توان به صورت زیر بیان میهای موجود را نسبت به سایر روش هاورپالک خودشماره عمیق در شناسایی  های یادگیریروش

 کرد:

 ها از تصاویر ثبت شدهو استخراج بهترین ویژگییری خودکار یادگ 

  هاو چند بعدی ویژگییادگیری چند الیه 

 نهایی دقت باال در نتایجیابی به دست 

 در شرایط متفاوت محیطیباال  دهیتعمیم امکان 

 افزاریافزاری و نرمپشتیبانی گسترده سخت 

ای محققین و کارشناسان شرکت پردازش تصویر کمان در حل مسائل پیچیده چندین ساله های موفقعنایت به تجربه با

متحرک در ویدیوها، بازشناسایی مستندات چاپی و ... با  1چون تشخیص چهره، شناسایی پالک خودرو، ردیابی اجسام

، بهبود 2بندیی بخشهای پردازش تصویر براهای ردیابی و روش، الگوریتمهای یادگیری عمیقروشروزترین بهاستفاده از 

شود. در ادامه دیاگرام روش پیشنهادی نمایش داده م نوین پیشنهاد میو، در این پروژه نیز استفاده از این عل کیفیت و ...

های نوین یادگیری عمیق ها از میان روشبهترین جواب 3های تلفیق آراء، در روش پیشنهادی با استفاده از روششده است

 :گیرندتلفیق و مورد استفاده قرار می 4بتنی بر یادگیری ماشینهای سنتی مو روش

دریافت تصویر از 
دوربین های 
تحت شبکه

پیش پردازش تصاویر 
جهت ارتقا کیفیت تصویر

شناسایی ناحیه پالک و 
برش آن از تصویر اصلی

استخراج نواحی متنی از 
خروجی از مرحله قبل

ارسال نواحی کاندید شده 
به شبکه عمیق

استخراج ضریب اطمینان 
یادگیرنده ها

ثبت در پایگاه 
داده

ویرایش توسط 
کاربر

خیر

کفایت ضریب 
اطمینان بدست 

آمده

بله

نمایش نهایی  
به کاربر

اعمال روش های 
تلفیق آراء

استخراج ویژگی به 
روش های سنتی

ارسال به مدل های 
یادگیری ماشین سنتی

اعالم به کاربر

 

 

                                                      
1 Object tracking 
2 Segmentation 
3 Decision fusion  
4 Machine learning 

. . .  
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 افزاری سیستم پیشنهادی حاضر نیز به شرح زیر خواهد بود:نرم هایقابلیتسایر 
  اعم از شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، نظامی، دیپلمات و .. های استاندارد ایرانتمام پالکشناسایی. . 

 های تحت شبکهعدم وابستگی به نوع خاصی از دوربین 

 نام ، یا قسمتی از آن شماره پالک، نوع خودرو، بازه زمانی تردد :پارامترهای مانند سازی انواع جستجوها بر اساسپیاده

 و .... ، دوربیندرب تردد، نوع تردد ورودی یا خروجی ، مالک خودرو

  های متعدد ورودی و خروجیمدیریت یکپارچه چندین پارکینگ مجزا با دربتعریف و امکان  

 ها و اعمال گای ورودی و خروجی این پارکینهقابلیت تعریف چندین پارکینگ به هم مرتبط با تعیین رابطه میان درب

 های به هم متصلپراکینگمحدودیت در مسیرهای حرکتی خودروها میان 

  شدهبرش داده پالک ریتصوو خودرو  ریشامل تصو هااز خودرو مورد نیاز ویراتصو ذخیره ثبت 

 ن )مدل آمالک ورود اطالعات کامل خودرو و با  هاو تخصیص جواز تردد به آن امکان تعریف خودروهای یک مجموعه

 تصویر خودرو و ...(خودرو، نوع خودرو، نام و مشخصات مالک، تصویر مالک، 

 های متفاوت اعم از خودروهای مجاز، مهمان، پیمانکار، غیرمجاز و ....امکان تعریف گروه 

 و  تردد یقضاان خیتار ساعت تردد، یبر مبنا صورت گروهی یا انفرادیبه  خودروهابرای تردد  یزمان تیمحدود نییتع

 هفته امیا

 مانی مشخصدر یک گروه یا به صورت انفرادی در بازه زها نآتعداد تردد  یتردد خودروها برمبنا تیمحدود نییتع 

 نمایش تاریخچه تردد خودروهای شناسایی شده در سیستم هوشمند 

 متفاوت هاییسطح دسترس به صورت نامحدود با نتیهر کال یکاربران مجاز برا فیتعر تیقابل  

 فارسی و انگلیسی هایپشتیبانی کامل از زبان  

 های شمسی و میالدیتقویمکامل با  سازگاری 

 مداربسته  یها نیدورب دیو سف اهیو س یرنگ ریپردازش تصاو تیقابل 

 4انواع شبکه اترنت و  یارسال اطالعات بر رو تیقابلG 

 و تحلیلی های آماریامکان طراحی و دریافت انواع گزارش 

 با  خوانپالک توسط کاربران سیستم و بهبود ماژول هوشمند هاامکان تصحیح خطاهای سیستم در شناسایی پالک

 یادگیری مجدد از خطاهای شناسایی شده

  امکان ثبت دستی ترددها و تهیهsnapshotدر صورت قطعی سیستم یا در موارد خاص ایلحظه های 

 دوربین و سایر  دید میدانزاویه و باتوجه به از نظر تراکم و سرعت خودروها،  یکیتراف متفاوت طیکار در شرا تیقابل

 های لنز جهت ثبت اجسام متحرکویژگی

 هوایی وروز و آب ساعت شبانه 24ها در شرایط نوری متفاوت قابلیت شناسایی پالک 

 هاسرویسستفاده از وبهای توافقی با کارفرما مانند اهای موجود در سازمان با روشامکان برقراری ارتباط با سایر سامانه 

 یبرق یهادرب ایورود و خروج  یهاتیگ ،تصال به انواع راهبندا تیقابل  
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 و وضعیت عملکردی سیستم سیستم انکاربر هایعملکرد و ذخیره تاریخچه ثبت 

 بانیپشت یهالیفا شینما نیاطالعات و همچن هیاز کل یریگبانیپشت امکان  

 نترنتیا قیاز طر ایسامانه  یافزار به صورت نامحدود در شبکه محلممستقل نر نصب 

بلیت خوان یوزتا نیز با هدف به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان سیستم و همچنین افزایش قامعماری سیستم پالک

ارکینگ که های کنترلی یک یا چند پپذیری به صورت ماژوالر طراحی شده است و محدودیتی در تعداد درب و یا گیتتوسعه

 شود:معماری طراحی شده در ادامه مشاهده میندارد.  شوند،به صورت یکپارچه مدیریت می

 
های کوچک و یا ساز در یک سرور اصلی در پروژههمچنین الزم به ذکر است که امکان تجمیع دو سرور هوشمند و ذخیره 

 شد: های کامال مستقل وجود خواهد داشت. دراین حالت معماری سیستم پیشنهادی به صورت زیر خواهدمراکز با درب
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 افزارهای مورد نیاز پالکخوان یوزتاو سختتجهیزات 

های موجود در در مقایسه با سایر نمونه خوان یوزتاقابل توجه پالک یایاز مزا یکیها نیدورب برند خاصی از به یعدم وابستگ

از . هستند مناسب یوزتا پالکخوان برای WDR و IR قابلیت با ،IP یا شبکه تحت هایدوربین تمام کلی طور بهباشد. یمبازار 

گذار هستند و ثیرتاوربین در انتخاب نوع دزاویه تصویربرداری  و عت خودروهاسرشرایط نوری، مانند آنجاییکه پارامترهایی 

دقت توانند می نوردهی زمان و شاتر سرعت ،لرزش وجود عدم و تصویر پایداریفریم ریت، مواردی چون کیفیت تصویر، 

حداقل قیمت خوانی را تحت تاثیر قرار دهند، انتخاب دوربین مناسب با توجه به پارامترهای ذکر شده و با درنظر گرفتن پالک

 شود. جام میتوسط کارشناسان شرکت پردازش تصویر کمان ان ،برای کارفرما تمام شده

ترین در فوق، مناسب و سایر پارامترهای ذکر شده ایجاده یا پارکینگی هایمحیط دریوزتا  پالکخوان هایکاربرد به بنادرنتیجه 

 خواهد نهادپیشکارشناسان ما  ، توسطکارفرمااقتصادی  مالحظاتو با درنظر گرفتن  ی خاصبه برند وابستگیدوربین بدون 

 نور در خودروها پالک شناسایی به نیاز و محیطی شرایط به توجه با ،نیاز صورت در IR هایپروژکتور از استفاده همچنین. شد

 ،مورد استفاده طمحی با متناسب و استانداردهای هاسینگ دارای باید هادوربین به ذکر است که تمام. الزم شودمی توصیه ،شب

 .باشند

موجود  شرایط براساس کمان تصویر پردازش شرکت کارشناسان بررسی با نیز یوزتا هوشمند پالکخوان سرور فنی مشخصات

های عداد دربت، هامتوسط سرعت حرکت خودرو نیاز، مورد هایدوربین تعداداعم از  در سازمان یا مجموعه مورد نظر کارفرما

 تعیین فه اقتصادیها از یکدیگر و سایر پارامترهای تاثیرگذار در مسئله، به صورت کامال بهینه و باصری آنکنترلی و فاصله

 . شودمی

 قدرت با کگرافی کارت به نیاز تصویری پردازش فرآیندهای به بخشیدن سرعت و تسهیل هدف با پالکخوان سروربه طورکلی 

 هایپردازشپس و هاپردازشپیش گیری،گزارش فرآیندهای جمله از افزارینرم هایماژول سایر همچنین. دارند مناسب پردازش

 هارد، که،شب کارت مناسب،( CPU) مرکزی پردازنده نیازمند طبیعتا سامانه عملکردی و منطقی هایماژول سایر و تصویری

RAM شود.وصیه میت. بعالوه استفاده از سیستم خنک کننده سروری باتوجه به شرایط محیطی موجود نیز عموما هستند...  و 

 

 


