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.1ورود به نرم افزار پالک خوان یوزتا
در ابتدا برای ورود به نرم افزار یوزتا  IP:8070 ،یا  IP:8071استفاده میکنیم .که در قسمت  ، IPآی پی سروری که یوزتا بروی آن
نصب شده را وارد میکنیم.
درگاه ورود  : 8070درگاه ورود کاربران ادمین میباشد که دسترسی کامل به همه موارد را دارند.
درگاه ورود  : 8071درگاه ورود کاربران معمولی میباشد .که دسترسی محدودتری دارند.

پس از وارد کردن آدرس نرم افزار یوزتا  ،با صفحه زیر مواجه میشوید.

در این قسمت نام کاربری را  adminو کلمه عبور را
 adminوارد میکنیم.
این نام کاربری به صورت پیش فرض بر روی سیستم
تعریف شده است و شما میتوانید کاربرانی با سطح
دسترسی مختلف به وجود بیاورید.
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.2تعریف مناطق و ناحیه ها
به عنوان مثال یک سازمان درب های ورودی و خروجی مختلفی دارد .شما میتوانید این درب ها و دوربین ها را با تعریف کردن
مناطق و ناحیه ها از هم تفکیک کنید.
برای انجام این کار  ،به قسمت برنامه ریزی و سپس به قسمت محل اسقرار/منطقه ها بروید.

با کلیک کردن بر روی محل استقرار/منطقه ها صفحه
زیر برای شما نمایش داده میشود.

در کادر باال شما میتوانید نام سازمان  ،پارکینگ
یا منطقه خود را ثبت کنید.
در کادر پایین شما میتوانید درب های سازمان یا
پارکینگ خود را از هم دیگر تفکیک کنید.
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با کلیک کردن عالمت  +در کادر باال صفحه جدیدی
برای شما باز میشود که میتوانید اطالعات مربوط به
پارکینگ یا منطقه سازمانی خود را وارد کنید.

 :Start Capacityمیزان ظرفیت اولیه خودروهای داخل پارکینگ شما میباشد .که شمارش خودروهای ورودی از آن شماره شروع
میشود.
 :Max Capacityحداکثر ظرفیت پارکینگ سازمان شما میباشد.
 : Escape Timeاگر به عنوان مثال مقدار  2 ، escape timeدقیقه باشد .زمانی که یک خودرو وارد سازمان شما میشود اگر کمتر
از دو دقیقه از سازمان شما خارج شود .این خودرو در تعداد خودرو های ورودی به سازمان شما ثبت نمیشود.
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با کلیک کردن بروی عالمت  +در کادر پایین میتوانید
درب های مخلف پارکینگ خود را از هم تفکیک کنید.

صفحه جدیدی برای شما باز میشود که میتوانید نام درب خودرو را در آن وارد کنید.
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 .3اضافه کردن دوربین
پس از اضافه کردن مناطق و ناحیه ها ،میتوانیم دوربین های خود را در سامانه یوزتا ثبت کنیم.

با کلیک کردن بروی گزینه
مشخص شده تصویر زیر برای
شما نمایش داده میشود.
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سربرگ  Settingsتنظیمات مربوط به اضافه کردن دوربین میباشد.
سربرگ  Hardwaresمربوط به تنظیمات رله (راه بند ،لوپ دیتکتور ،آالرم و  )....میباشد که این قسمت  ،جلوتر در قسمت رله ها به
طور کامل توضیح داده میشود.
 :Nameنام دوربین خود را وارد کنید.
 :Trafficدر این قسمت سه گزینه  Input ,Output , bothوجود دارد.
این قسمت مربوط به شمارش خودروهای ورودی و خروجی شما به پارکینگتان میباشد.
به عنوان مثال اگر نوع ترافیک دوربین خود را در حالت  Inputقرار بدهید.تمامی خودروهای عبوری از این دوربین در قسمت تعداد
خودروهای ورودی به سازمان شما ثبت میشود.
 :Regionمیتوانید تعیین کنید که این دوربین شما مربوط به کدام یک از مناطق سازمانی شما میباشد.
 :Live Scopeمربوط به تنظیمات دو یا چند تصویره نرم افزار هست  .که اگر شما این تنظیمات را روی  Cameraقرار بدهید فقط
یک تصویر را مشاهده میکنید.
اما اگر بروی  Region placeتنظیم کنید  ،همیشه آخرین شناسایی پالک عبوری از این دوربین را مشاهده میکنید.
 :Addressدر این قسمت آدرس  RTSP URLدوربین خود را وارد کنید.
 :Usernameدر این قسمت نام کاربری دوربین خود را وارد کنید.
 :Passwordدر این قسمت رمز عبور دوربین خود را وارد میکنید.
 :Width and Heightsدر این قسمت رزولوشن تصویر دوربین خود را وارد میکنید.
 :Motion typeدر این قسمت سه گزینه  Motion , Smart motion, Always Processوجود دارد.
 :Motionبا عبور هر جسمی از مقابل دوربین عمل پردازش شروع میشود.
 :Smart motionبا عبور اجسامی بزرگتر و نزدیک به ابعاد خودرو عمل پردازش انجام میشود.
 :Always Processعمل پردازش همیشه در حال انجام هست .به عبارت دیگر عمل پردازش بر روی اجسام ثابت و متحرک
همیشه انجام میشود.
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.4تعیین دسترسی کاربران به دوربین ها
بعد از اضافه کردن دوربین ،باید دسترسی
کاربران به دوربین ها را تعیین کنیم.
برای این کار باید به قسمت دسترسی
کاربران برویم.

با کلیک کردن بر روی دسترسی
کاربران ،منوی زیر برای شما
نمایش داده میشود.
در این قسمت بر روی انتصاب
آنالیزر به کاربر کلیک میکنیم و
صفحه زیر برای شما باز میشود.

در این قسمت شما باید دسترسی کاربران به دوربین
ها را تعیین کنید.
پس از انجام این کار  ،این صفحه را ببندید و سپس
صفحه نرم افزار را رفرش کنید تا لیست دوربین ها
برای شما نمایش داده شود.
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.5تعیین محدوده پالک خوانی
پس از نمایش دوربین ها  ،شما میتوانید محدوده پالک خوانی خودروها را مشخص کنید.
برای این کار بر روی دوربین موردنظر کلیک کنید.
سپس بروی آیکون قلم کلیک کنید.

پس از کلیک کردن  ،شما میتوانید اطالعات مربوط به دوربین خود را ویرایش کنید.

با کلیک کردن بر روی گزینه
 Take Snapshotشما میتوانید
محدوده پالک خوانی خود را تغییر
بدهید.
شناسایی پالک فقط در محدوده
ای انجام میشود که شما تعیین
کنید.
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 .6کاربران نرم افزار پالک خوان یوزتا
د ر نرم افزار پالک خوان یوزتا  ،شما میتوانید کاربرانی با سطح دسترسی های مختلف به وجود بیاورید.

برای این کار شما باید به قسمت دسترسی کاربران بروید.
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در این قسمت شما میتوانید لیست کاربران را مشاهده کنید.
در نرم افزار پالک خوان یوزتا  ،بصورت پیش فرض دو نوع کاربر وجود دارد
:1گروه های کاربران مدیر :شامل گروه های  system administratorو  power userمیباشد.
.2گروه های کاربران جز :شامل گروه های  userو  poor userمیباشد.
که در قسمت گروه های کاربران مدیر و گروه های کاربران جز میتوانید لیست این کاربران را مشاهده کنید.
برا به وجود آوردن کاربر جدید بر روی لیست کاربران کلیک کنید.
با کلیک کردن بر روی لیست کاربران  ،صفحه باال برای شما نمایش داده میشود.

+

برای به وجود آوردن کاربر جدید بر روی آیکون کلیک کنید.
تا صفحه زیر برای شما نمایش داده شود.

در این صفحه اطالعات مربوط به کاربر جدید
را وارد میکنید.
نام کاربر :نام کاربری را وارد میکنید.
گروه کاربر :تعیین میکنید که این کاربر
جدید زیرمجموعه کدامیک از گروه های
کاربری مدیر یا جز قرار بگیرد.
کلمه عبور :کلمه عبور را وارد کنید.
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 .7اضافه کردن واحدهای سازمانی و گروه های افراد
برای این کار شما باید به قسمت برنامه ریزی بروید.

با کلیک کردن بر روی برنامه ریزی
صفحه زیر برای شما نمایش داده
میشود.
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با کلیک کردن بر روی لیست افراد و اشخاص
منوی زیر برای شما نمایش داده میشود.

در این قسمت شما میتوانید گروه افراد و واحدهای
سازمانی خود را به وجود بیاورید.
که با کلیک کردن بر روی آن ها به ترتیب تصاویر زیر
برای شما باز میشود.

در این صفحات شما با کلیک کردن بر روی آیکون
 +میتوانید گروه ها و واحدهای سازمانی خود را
اضافه کنید.
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.8ثبت لیست کارمندان در نرم افزار پالک خوان یوزتا
شما میتوانید اسامی تمام کارمندان خود را در سامانه یوزتا ثبت کنید.
با کلیک کردن بر روی آیکون فوق  ،صفحه
زیر برای شما نمایش داده میشود.

با کلیک کردن بر روی آیکون  +صفحه زیر برای شما
نمایش داده میشود.

گروه فرد :در این قسمت میتوانید گروه فرد مورد نظر را تعیین کنید(.
تمامی گروه های افرادی که در سامانه یوزتا ثبت کرده اید در این قسمت
برای شما نمایش داده میشود.
واحد سازمانی  :در این قسمت میتوانید واحد سازمانی کارمند مورد نظر را
وارد کنید (.در این قسمت تمامی واحد سازمان هایی که در یوزتا ثبت
کرده اید برای شما نمایش داده میشود.
در سایر قسمت ها میتوانید سایر اطالعات کارمند خود را وارد کنید ،
همچنین میتوانید تصویر شخص مورد نظر را بارگذاری
کنید.
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.9ثبت گروه های خودرویی

ممکن است در پارکینگ یک سازمان گروه های خودرویی مختلفی وجود داشته باشند .اعم از خودروهای سازمانی و شخصی  ،شما
میتوانید این خودروها را از هم تفکیک کنید.

با کلیک کردن بر روی برنامه ریزی  ،منوی
زیر برای شما نمایش داده میشود.
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با کلیک کردن بر روی گروه ها  ،منوی زیر برای شما نمایش داده میشود.

روی آیکون  +در کادر باال کلیک کنید تا صفحه زیر برای شما نمایش داده شود.

در این قسمت شما میتوانید اسامی این گروه ها را
وارد کنید.
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همچنین شما میتوانید این گروه های خودرویی را فقط در ساعات مشخصی مجاز به ورود به سازمان خود ثبت کنید.
برای این کار مانند زیر عمل کنید.

با کلیک کردن بر روی آیکون  +منوی زیر برای شما نمایش داده میشود.

در این منو شما میتوانید بازه زمانی که گروه خودرویی مجاز به ورود هست را تعیین کنید.
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.10ثبت پالک کارمندان
در سامانه یوزتا
بعد از اضافه کردن لیست
کارمندان خود  ،شما میتوانید
پالک های کارمندان را در
سامانه ثبت کنید.
با کلیک کردن بر روی آیکون
فوق  ،منوی زیر برای شما
نمایش داده میشود.

با کلیک کردن بر روی  +منوی جدید برای شما نمایش داده میشود.
در این قسمت شما میتوانید شماره پالک خودرو
گروه خودرو ( تمام گروه های خودرویی که شما به یوزتا
اضافه کرده اید در این قسمت نمایش داده میشود)
مالک خودرو ( اسامی تمام کارمندانی که به یوزتا
اضافه کرده اید نشان داده میشود) و سایر اطالعات را
وارد کنید.

همچنین شما میتوانیدوروداین شماره پالک راممنوع یامجازاعالم
کنید.

.11ثبت پالک مهمانان به صورت دستی
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شما میتوانید پالک مهمانان را بصورت دستی در سامانه یوزتا ثبت کنید.

بر روی آیکون مشخص شده کلیک کنید .
با کلیک بر روی آیکون فوق منوی جدید برای شما نمایش داده میشود

در این قسمت شما میتوانید شماره پالک را ثبت کنید و
یک تصویر از خودرو هم ثبت کنید.
زمانی که شما بر روی ذخیره و نشست جدید کلیک میکنید .
منوی زیر برای شما نمایش داده میشود.
در این قسمت شما میتوانید تمام اطالعات مربوط به مهمان خود و جلسه ای
که با کارمند سازمان شما دارد را وارد کنید.

19

.12گزارش گیری:
برای گزارش گیری به شکل زیر عمل کنید.

بر روی آیکون مشخص شده کلیک کنید .تا صفحه گزارش گیری برای شما باز شود.

.1در فیلد شماره پالک  ،شما الزم نیست تمام رقم های پالک را وارد کنید ،حتی اگر یک عدد و یا حرف را درآن وارد کنید  ،تمام

پالک ها با آن عدد یا حرف را برای شما نمایش میدهد.
به عنوان مثال در قسمت (ایران 33یا  20یا  ، )...میتوانید عدد پالک استان ها را وارد کنید تا فقط پالک های همان استان در
گزارش شما نمایش داده شود.
.2در فیلد زمان  ،شما میتوانید در یک بازه زمانی عملیات گزارش گیری را انجام دهید.
.3در فیلد نام آنالیز  ،شما میتوانید براساس درب های سازمان خود گزارش گیری کنید
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.4در فیلد نام مالک  ،شما میتوانید گزارش گیری خود را براساس مالکان خودرو یا همان کارمندان سازمان خود انجام بدهید ،تا
ساعات ورود و خروج آن ها بررسی شود.
.5در فیلد خروجی  ،شما میتوانید گزارش خود را با سه فرمت  pdf ،word ، excelخروجی بگیرید
.6در فیلد جستجو براساس پارامترهای مختلف دیگر اعم از زوج و فرد بودن  ،مجاز یا غیر مجاز بودن تردد خودرو و  ....گزارش گیری
کنید.
راهنمای رنگ پالک های شناسایی شده:
در تصویر باال رنگ سفید نشان دهنده دقت باالی  99درصد  ،رنگ سبز باالی  95درصد ،رنگ زرد باالی  90درصد ،رنگ نارنجی
باالی  85دصد و رنگ قرمز نشان دهنده حداقل یک عدد خطا در تشخیص پالک می باشد.
در شرایطی که نیاز به تصحیح دستی برخی پالک های مخدوش شده یا مواردی که نرم افزار پالک خوان یوزتا موفق یه تشخیص آنها
نشده ،شما این امکان را دا رید تا به صورت دستی این موارد را اصالح کنید .این موارد بعد از تصحیح به رنگ آبی در خواهند آمد.

در قسمت مشخص شده در تصویر باال نیز شما اطالعات کاملی از خودرویی که پالک آن شناسایی شده است را مشاهده می نمایید
.در صورتی که اطالعات خودرو در سامانه شما ثبت شده باشد شما می توانید به اصالعات خودرو  ،مالک خودرو و تاریخچه رفت و
آمد های ثبت شده در سامانه دسترسی داشته باشید.
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در قسمت مشخص شده در تصویر باال شما امکان دسترسی سریع به  10پالک آخر ی که توسط سیستم شناسایی شده است را
خواهید داشت.

22

.13اضافه کردن رله راهبند ،لوپ دیتکتور و ...
شما میتوانید ،هر گونه راهبند  ،لوپ دیتکتور  ،آژیر و چراغ
های راهنمایی را به سامانه یوزتا معرفی کنید.
برای این کار ابتدا باید رله خود را اضافه کنید.

با کلیک کردن بر روی سخت افزارها منوی
جدیدی برای شما نمایش داده میشود.

با کلیک کردن بر روی دستگاه های رله  ،منوی جدید برای
شما نشان داده میشود.
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سپس در این قسمت  IPرله خود را وارد میکنید.

سپس بر روی ذخیره کلیک میکنیم تا رله به سامانه یوزتا اضافه شود.
سپس برای اضافه کردن راهبند  ،لوپ دیتکتور و ....عالمت  +را در کادر پایین کلیک میکنیم.

در این قسمت اطالعات مربوط به راهبند  ،لوپ دیتکتور و  ...را
وارد میکنیم.
نوع پورت :در این قسمت دو گزینه ورودی و خروجی وجود دارد.
که مربوط به نحوه تبادل اطالعات بین سامانه یوزتا و راه بند ،
لوپ دیتکتور و یا  ....میباشد.
به عنوان مثال لوپ دیتکتور از نوع ورودی میباشد.
و انواع راهبندها ،کلیدها  ،سنسورها  ،چراغ های راهنمایی از
نوع خروجی میباشد.
نام دیوایس :نام دیوایسی که متصل هست را وارد میکنیم.
شماره پورت  :یک رله ممکن هست دارای پورت های زیادی
باشد .اگر راه بند شما به عنوان مثال به پورت  7متصل باشد  .شما باید شماره پورت را عدد  7بنویسید.
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بعد از اضافه کردن رله خود به سامانه
یوزتا  ،میتوانیم نحوه عملکرد رله را در
دوربین و درب مورد نظر تنظیم کنیم.
برای این کار مانند تصاویر زیر به
قسمت تنظیمات دوربین میرویم.

سپس با کلیک کردن بر روی آیکون قلم  ،صفحه زیر باز میشود  .سپس به قسمت  Hardwaresمیرویم.
در این قسمت تمامی رله ها ( راه بندها  ،لوپ دیتکتور و  )....برای شما نمایش داده میشود.
که از این قسمت میتوانید آن ها را فعال کنید.
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