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استفاده از سیستم عامل خصوصى سازى
  شده لینوکس در پروژه ها

رابط کاربرى از طریق موبایل و کامپیوتر
تعریف خودروهاى مجاز جهت تردد

و غیرمجاز  خودروهاى  تعریف   قابلیت 
 ارسال پیامک درصورت مشاهده توسط

سامانه به کاربر
به خودروها  تردد  گزارش   مشاهده 
زمانى بازه هاى  در  تجمعى  و   تفکیک 
دلخواه به صورت رقومى و نمودارى

 پالك خوانى بدون وابستگى به فرمت
 تعریف کاربران به صورت نامحدود به

همراه تعیین سطح دسترسى
درب هاى و  راهبند  انواع  با   هماهنگى 
 کرکره اى جهت باز و بسته کردن درب

 نصب و راه اندازى سامانه بعد از بازدید کارشناسان
در کمتر از یک روز

 نمایش زنده تصاویر دوربین از طریق
موبایل و کامپیوتر

تحت دوربین هاى  انواع  از   پشتیبانى 
شبکه

 ذخیره بیش از 10 هزار پالك خودرو
در سامانه

 پالك خوانى بر اساس تفکیک پالك ها
در 3 دسته تمیز، متوسط و کثیف

نصب و راه اندازى

خـدمات پس از فروش به مدت 5 ســال

خدمات پس از فروش

 پشتیانى و رفع مشکالت سخت افزارى و نرم افزارى
 به مدت 12 ماه

پشتـیبانى

تولید در سال 1392 در دانشگاه شریف
مقاوم در برابر شرایط محیطى

توانایى تشخیص پالك پوشیده و مخدوش
 قابلیت تشخیص چند پالك در تصویر

مسابقات از  دوره  سـه  در  برگزیده   سامـانه 
شریف صنعتى  دانشگاه  در  رباتیک   کشورى 

و امیرکبیر
در پذیرفته شده  پالك خوان  سامانه   اولین 
معتبرین ژورنال       دنیا در سال 2016
 راه اندازى و تست سامانه در پارکینگ هاى

عمومى سطح شهر تهران
عمومى، پالك هاى  انواع  بازخوانى   قابلیت 

دولتى، نظامى و بین المللى

معـرفى سامـانه پـالك خوان

 استفاده از دوربین هاى صنعتى            و
 منطبق بر               با قدرت تفکیک

 باال
استفاده از بردهاى صنعتى

سه در  قـرمز  مادون   المـپ هاى      
فرکـانسى 740، 850 و 940  محـدوده 

نانومتر
 استفاده از             با استاندارد        و

 
 توان مصرفى پایین و امکان استفاده از

سامانه در صورت برق رفتگى
 استفاده هوشمند از نور مادون قرمز در

تشخیص پالك هاى تمیز و کثیف
 یکپارچه سازى سامانه دوربین، پروژکتور
 و سایر قسمت هاى سخت افزارى در یک

پکیج
 قابلیت افزودن افزونه هاى سخت افزارى
درب هاى جمله  از  تردد  کنترل   جهت 
راهبند، کنترلى  رله هاى  و   کرکره اى 
آژیر، ماژول  پیامک،  ارسال   ماژول 

کنترل صوتى و غیره

پـالك خوان هوشمند شریف
 این محصول توسط جمعى از اساتید و فارغ التحصیالن
است. شده  تولید  و  طراحى  شریف  صنعتى   دانشگاه 
با سامانه اى  عرضه  پالك خوان،  این  ساخت  از   هدف 
 تمام ویژگى هاى مورد نیاز جهت کنترل هوشمند تردد

در پارکینگ ها، با حداقل قیمت تمام شده مى باشد

بخش هاى تمام  در  سامانه  این  که  این   به  توجه   با 
 نرم افزارى و سخت افزارى توسط تیم فنى حاضر در
 دانشگاه صنعتى شریف طراحى گردیده است امکان
 تغییر و اضافه کردن هر گونه ویژگى دلخواه نرم افزارى

و سخت افزارى را بسته به نیاز مشترى دارد
نرم افزارى بحث هاى  در  که  افزونه هایى  جمله   از 
ردیابى کرد  اضافه  پالك خوان  سامانه  به   مى توان 
نمایى موقعیت  و  دوربین  چندین  در   خودروها 
یک رویت  صورت  در  خاص  پیامک  ارسال   خودرو، 
در خودروها  توقف  هزینه  محاسبه  سامانه  و   پالك 
قسمت سخت در  کرد.  اشاره  عمومى   پارکینگ هاى 
سامانه  با  ارتباط  مدار  طراحى  به  مى توان  نیز  افزار 
کردن روشن  آسانسور،  (احضار  هوشمند  خانه   هاى 
محل به  بسته  الکترونیکى)  وسایل  انواع  یا   کولر 

سکونت راننده اشاره کرد
ویژگى هاى سخت افـزارى

ویژگى هاى نرم افـزارى

 خصوصى سازى سامانه
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