
 

 

http://Elmsanat.ir 
 

Http://Telegram.me/ELMOSANATCO 

 تهران،خیابان جمهوری،نبش خیابان شیخ هادی،پاساژعالءالدین 2،طبقه منفی 1 واحد 15
 88322468-88314846-66343715-66343712 

 شرکت فنی مهندسی علم و صنعت
 

 

 

  CCTV TRAINING       آموزش های کاربردی دوربین های مداربسته

 دانستنی های الزم و اصول کار دوربین های مداربسته

 

 پالک خوانهای مداربسته دوربین سیستم ها و 

يکي از مهمترين روشهاي تشخيص هويت خودرو مي باشد که در سيستمهاي پالک خوان خودرو امروزه 

بسياري از سيستمهاي کنترل تردد و ترافيک مورد استفاده است. تکنولوژي پردازش تصوير محور اصلي در اين 

سيستمها مي باشد. بخش پالک خواني خودرو با استفاده از فن آوري پردازش تصوير در سيستمهاي کنترل 

رد استفاده فراواني دارد. در چند سال گذشته بسياري از پروژه هاي ترافيکي کشور از اين هوشمند ترافيک مو

سيستم استفاده فراواني شده است که از اين ميان به پروژه هاي کنترل محدوده ترافيک شهرداري تهران، ثبت 

مانها و غيره مي تخلفات جاده اي توسط راهداري و پليس، سيستمهاي کنترل تردد خودرويي بسياري از ساز

 .توان اشاره نمود

در هر يک از  نصب شدهبا اخذ تصاوير از دوربين هاي مي باشد که  هوشمند  سيستمي پالک خوان سيستم

را استخراج نموده و با  )شماره پالک (نقاط ورودي خودرو ها با الگوريتم هاي پيشرفته متن مربوط به پالک

تا در قسمت هاي ديگر نرم افزار به منظور مشاهده سوابق و احراز هويت دقت بسيار باال قرائت و ثبت مي نمايد 

 .خودرو مورد استفاده قرار بگيرد

 محوطه خروجي و ورودي مبادي در…ثبت گزارش عبور و مرور خودرو و نيز  تردد و  ثبتاين سامانه براي 

 .دارد کاربرد ترافيکي هاي محدوده و ها بزرگراه ها، عوارضي سازمانها، عمومي، هاي پارکينگ هاي

از آنجا که اين سامانه نياز به نصب دستگاه يا تگ بر روي خودرو ندارد، در مواردي که تعداد خودروهاي مجاز 

 .يا تردد خودروهاي متفرقه زياد باشد، بسيار مقرون به صرفه است
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 سیستم پالک خوان خودرویی
 

از يک دوربين استفاده مي شود. در صورتي که الين مورد نظر  ,عبوري در سامانه هوشمند پالک خوان براي هر الين و جهت

 استفاده شود.شما براي ورود و خروج خودرو استفاده مي شود، بايد از دو دوربين 

 

به ازاي هر الين يک نسخه از نرم افزار پالک خوان استفاده مي شود . که تصاوير گرفته شده توسط دوربين را پردازش نموده و 

 .از تبديل به متن به نرم افزار و پايگاه داده ارسال مي نمايدپس 

 

با دقتي (   Optical Character Recognition )يا OCR نرم افزار پالک خوان با استفاده از الگوريتم هاي پيشرفته

 .% اعداد و حروف موجود در پالک را تشخيص مي دهد96باالي 

 )ترکیبی(EMBEDDED دوربین پالک خوان
 

، بخش الکترونيکي IR داراي دوربين هاي رنگي و (All in one) يک سخت افزار جامع و واحد ترکيبي دوربين پالک خوان

با قابليتهاي پردازش تصوير، کنترلي، پاوري و نيز سيستم نورپردازي ويژه تصويربرداري از پالک است که فرآيند پالک خواني 

ده يا واحد ديگري صورت مي پذيرد. به عبارت ديگر پيش نياز اين سيستم، تامين تغذيه توسط آن منفردا و بدون ارتباط با پردازن

 .الکتريکي آن و خروجي آن پالک و تصوير خودروهاي عبوري است

مي باشد يعني پس از اتصال منبع   Power Over Ethernet و Plug & Play به صورت ترکيبي دوربين پالک خوان

اين دستگاه به صورت خودکار روشن شده و شروع به پالک خواني مي نمايد. بدين ترتيب  ترکيبي تغذيه به دوربين پالک خوان

تمامي دغدغه هاي معمول در بکارگيري سيستم هاي پالک خوان سنتي )مبتني بر اجزاء جداگانه( در اين سيستم حل شده 

 -30تا  55شده و محدوده گسترده دمايي  توليد IP66 است. همچنين اين سيستم بر طبق استاندارد حفاظت شرايط محيطي

 .براي آن تعريف شده است
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 ؟ویژگی های دوربین پالک خوان چیست 

مستقل از دوربين پالک خوان مي باشد اما طبيعتا به هر ميزان که تصوير  هسته پردازش تصوير پالک خوان

. بهترين راه تر خواهد بودتهيه شده براي پالک خواني مناسب تر و با کيفيت باالتر باشد، نتيجه نهايي مطلوب 

زي و رنگي مي باشد که با سيستم نورپردا IR هاي حساس به CCD حل براي دوربين پالک خواني ترکيبي از

نيز يکپارچه و تنظيم شده اند. بدين ترتيب تصوير مادون قرمز تصوير مناسبي جهت پالک خواني بوده و تصوير 

مرئي به عنوان تصوير کمکي و شاهد ثبت مي گردد. اما در بسياري از موارد بکارگيري سيستم هاي ساده، 

ر از يک دوربين براي پالک خواني اقتصادي و مقرون به صرفه مي باشند و مي توان در کاربردهاي ساده ت

استفاده نمود. بدين صورت است که دوربين پالک خواني بر اساس قيمت و کيفيت يک طيف گسترده را 

تشکيل مي دهد که به فراخور مي توان با فاصله گرفتن از دوربين هاي صنعتي مخصوص پالک خواني به 

م انواع فاکتورهاي لنز، اپتيک، نورپردازي، نوع سمت دوربين هاي نظارتي پيش رفت که در اين بين باز ه

 دوربين نظارتي و ... مسائلي هستند که بر روي قيمت وکيفيت اثرگذار خواهند بود.

 چیست؟ خوان پالک سیستم اصلی اجزاء

 دارد را تصاوير اخذ وظيفه که خوان پالک دوربين. 

 دارد عهده بر را تصاوير در پالک تشخيص هاي الگوريتم که خوان پالک افزار نرم. 

 دوربين پايه متعلقات، و پردازنده: جمله از است ها الگوريتم عملکرد پشتوانه که افزار سخت 
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