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وم و لز تجاری، مسکونی و غیره مراکز مختلف اداری، امنیتی و نظامی، صنعتی، باتوجه به حجم باالی ترددها در

سیستم هوشمند  ، ضرورت ایجاد یکاین مراکز امنیت، کنترل و نظارت بر تردد خودروهای وارد شده به حفظ

و همچنین تسهیل خطاهای نیروی انسانی در ثبت و بازشناسی پالک خودروهای عبوری ، جهت رفع خوانپالک

 شود.کامال احساس میها، ها در این مجموعهفرآیند مدیریت پارکینگ

 ،1پردازش تصویرهای گیری از دانش متخصصین حوزهبا بهره پردازش تصویر کماندانش بنیان شرکت 

. است نموده هوشمند یوزتا خوانپالکاقدام به طراحی و توسعه  افزارو نرم 3هوش مصنوعی ،2ادگیری عمیقی

تمام هزار تصویر پالک از 60افزار با ارزیابی سیستم نهایی بر روی بیش از دقت شناسایی ماژول هوشمند این نرم

حاصل گردیده  درصد 98)شخصی، دولتی، سیاسی، نظامی و ...(  بررسی و دقت باالی  های استاندارد ایرانپالک

 شود:افزار پرداخته میهای این نرمادامه به تشریح سایر ویژگیاست. در

  
 اپلیکیشن تحت وب                                   هایشناسایی تمام پالک                                       درصد 98دقت باالی            

 استاندارد ایران                                                                                             

 خوان هوشمند یوزتا:های پالکویژگی
 . ... و ، دیپلماتسیاسی، نظامی عمومی، شخصی، دولتی،اعم از  استاندارد ایران هایتمام پالکشناسایی  

 های متعدد ورودی و خروجیامکان مدیریت یکپارچه چندین پارکینگ مجزا با درب 

نام ، قسمتی از آنحتی یا  شماره پالک، نوع خودرو، بازه زمانی ترددسازی انواع جستجوها بر اساس یادهپ 

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

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

مالک ورود اطالعات کامل خودرو و با  هاو تخصیص جواز تردد به آن یک مجموعهامکان تعریف خودروهای  

 )مدل خودرو، نوع خودرو، نام و مشخصات مالک، تصویر مالک، تصویر خودرو و ...( آن

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

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

 هفته امیاو  تردد

                                                      
1 Image processing 

2 Deep Learning 

3 Artificial Intelligence 
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در بازه زمانی  گروه یا به صورت انفرادیدر یک ها نآتعداد تردد  یتردد خودروها برمبنا تیمحدود نییتع 

 مشخص

 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 

 و میالدیهای شمسی تقویمسازگاری کامل با  

 مداربسته  یها نیدورب دیو سف اهیو س یرنگ ریپردازش تصاو تیقابل 

 4Gانواع شبکه اترنت و  یارسال اطالعات بر رو تیقابل 

 و تحلیلی های آماریامکان طراحی و دریافت انواع گزارش 

ها توسط کاربران سیستم و بهبود ماژول هوشمند امکان تصحیح خطاهای سیستم در شناسایی پالک 

 خوان با یادگیری مجدد از خطاهای شناسایی شدهپالک

 ای در صورت قطعی سیستم یا در موارد خاصلحظه هایsnapshotامکان ثبت دستی ترددها و تهیه  

بین دید دور زاویه و میدانباتوجه به سرعت خودروها،  واز نظر تراکم  یکیتراف متفاوت طیکار در شرا تیقابل 

 های لنز جهت ثبت اجسام متحرکو سایر ویژگی

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

های توافقی با کارفرما مانند استفاده از های موجود در سازمان با روشامکان برقراری ارتباط با سایر سامانه 

 هاسرویسوب

  یبرق یهادرب ایورود و خروج  یهاتیگ ،به انواع راهبند تصالا تیقابل 

 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 
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