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 تصویر امرتات  ایمنمعرفی شرکت  1
از   امرتات  ایمن تصویر  از    هایسامانهواردات و پخش عمده    درزمینه  نامصاحب  هایشرکتشرکت  را  حفاظتی و نظارتی است که فعالیت خود 

  5در ایران توانسته است نام خود را در بین   المللیبین برند  6با نام ایمن تصویر پویا آغاز و با کسب امتیاز نمایندگی انحصاری بیش از  1385سال 
 .شرکت برتر ایران در این حوزه تثبیت نماید

 صورتبه این واحد  د.  باشمیدستاوردهای این شرکت داشتن واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش با نام تجاری گارانتی امرتات    ترینمهماز  
این موضوع باعث شده کارت   .نیاید وجودبهدر ارائه خدمات به مشتریان    تأخیری  عنوانهیچبه که    ایگونه به ،  گرددمی بسیار مدرن و مکانیزه اداره  

   .حفاظتی و نظارتی سراسر کشور مبدل گردد هایسامانه و  هادستگاهنوع گارانتی   معتبرترینگارانتی امرتات به 

، گواه محکمی بر المللیبین  استانداردسازیدر بخش واردات، فروش و گارانتی از مراجع بزرگ   ISO14001 و  ISO9001اخذ استانداردهای  
نوین، همکاری با متخصصین برجسته،   هایآوریفن  کارگیری به شرکت ایمن تصویر امرتات با    .باشدمیفرآیندها در این مجموعه  روند صحیح  

کارآمد همواره به ارتقای سطح   هایتکنسینو جذب نیروهای مستعد و دارای صالحیت در کنار    کارکنانانتقال تجربیات گذشته در قالب آموزش  
ب  هاپروژهکیفی   سرلوحه    اندیشدمی  بلندمدت  هایهمکاریستر  در  را  اصولی  رضایت قرارداد خود    هایارزش و  میزان  مستمر  سنجش  که  ه 

کلی شرکت بر    مشیخط در این راستا اصول عمومی و    .هاستارزشاین    تریناصلیمدیریت کیفیت جامع از    سویبهحرکت    باهدفمشترکین  
 :چند محور ذیل استوار است

 ت و نحوه ارائه خدماتنوآوری در محصوال •

 خدمات پس از فروش در کالس جهانی •

 المللیبین رعایت استانداردهای  •

 اعتقاد بر اصل مشتری مداری •

   ارائه مشاوره تا حصول نتیجه •

 استفاده از تجهیزات برتر  •

 قیمت مناسب •

، لذا تسهیالتی شامل شرایط  باشدمی مجری    هایشرکت تجهیزات به همکاران و    روزترینبه در آخر با توجه به اینکه اهم فعالیت این شرکت ارائه 
متنوعی را برای ارائه بهترین محصوالت با کمترین    کارهایراه فراهم نموده است و    هاشرکتپرداخت مناسب و حاشیه سود متناسب را برای این  

 .این عزیزان فراهم نموده است کنندگانمصرف قیمت به مشتریان و 
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 Streamax معرفی برند 2

کارمند و    1000سال این شرکت با بیش از    17پس از گذشت    اکنون هم گردید و    تأسیس شرکت استریمکس    2002در سال  
است. محصوالت این   شدهتبدیل حوزه نظارت تصویری  هایشرکت ترینقوی موفق در سراسر دنیا به یکی از  یپروژه صدها 

شده است. شرکت معظم    اندازیراه نصب و    المللیبین   بازارهای در    و ...،   ، اتوبوس، متروخودرو  میلیونیکشرکت در بیش از  
حصوالت  در حوزه م  شدهشناختهبرند    بهترینحاضر    در حالدرصد سهم بازار را دارد و    55استریمکس افتخار کسب بیش از  

و مراکز    ها مجموعه شرکت استریمکس دارای    .باشدمی نظارت خودرویی در اروپا، آمریکا، آسیا، آمریکای التین و خاورمیانه  
 :از اندعبارت  هاآن که برخی از  باشدمی نقاط جهان  در اقصی مختلفی  

 
 های مختلف شرکت استریمکسها و بخشمروری بر مجموعه Unexpected End of Formula!-1شکل 

  

دفترمرکزی شرکت که در پارک فناوری نانشان شهر شنزن واقع شده است

مترمربع12000یک کارخانه برای مونتاژ و خطوط نصب با محیطی بالغ بر 

انستیتو جانکینگ به منظور توسعه نرم افزارهای رایانه ای

دفتر شانگهای به منظور راهکارهای نظارتی سامانه تاکسیرانی

تیم پشتیبانی فنی ایاالت متحده آمریکا و مرکز نگه داری
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 تاریخچه استریمکس  1-2

 هاآن تحوالتی را در خود دیده که برخی از    هرسالهتا به امروز    تأسیسبدو    از   استریمکس  شرکت،  دهد کهمرور تاریخچه این کمپانی نشان می 
 :از تندعبار

 
 شرفتی و روند پ  مکسیشرکت استر  خچهیتار - 2شکل 

  

در افتتاح استریمکس
2002سال 

با  DVRتوسعه اولین
در  MPEG 1فرمت

2003سال 

ارت تولید اولین دستگاه نظ
در  (MDVR)خودرویی

2004سال 

اجرای موفق پروژه ی 
اتوبوس های مدرسه در 

2005آمریکا در سال 

اجرای پروژه ی اتوبوس 
های شهری شنزن در 
کشور چین در سال 

2006

تحوالت گسترده در
در انستیتو جانکینگ

2007سال 

وازم تنها تامین کننده ل
و تجهیزات المپیک 

2008چین در سال 

فراهم کننده خدمات 
لی مسابقات بین المل

2009چیچان در سال 

فراهم کننده خدمات 
امنیتی نمایشگاه 

2010شانگهای در سال 

د تاسیس شیوه تولی
2011برخط در سال 

س پروژه نظارتی اتوبو
های شهری سنگاپور 

2012در سال 

پروژه نظارتی تاکسی
75000) های اکوادور 

2013در سال ( دستگاه 

تولید پلت فرم جدید
N9M  2014در سال

پروژه تاکسی رانی 
2015چین در سال 

تجهیزات % 30توسعه 
تحقیق و توسعه در 

2019سال 

برابری برای 2.7رشد 
سرمایه گذاری نیروی 

به 2019انسانی در سال 
2016نسبت سال 

رشد بیست درصدی 
2019فروش در سال 

2016به نسبت 
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STREAMAX  کندنقل، اعم از مشکالت و مسائل نظارتی و امنیتی این حوزه، راهکاری جامع و کامل ارائه میوهای حوزه حملبرای همه چالش. 
مثال   کنترل    توانمیبرای  یا    رانیاتوبوس   هایناوگانبه  مترو،    وامدادیپلیس    خودروهای،  رانیتاکسیو  و  برای    خودروهایقطار  پول  حمل 

نظامی راهکار خاص خود  هایسامانه خود، برای  فردمنحصربهراهکارهای  سازیبهینه برای  .نمود اشاره …و تریلرهاسنگین و  خودروهای، هابانک

باید    اینکته را دارد.   برای    این است که  داد  قرار  مدنظر که  باید    نظارت  هایسامانه راهکار جامع سیستم    صورتبه خودرویی در مباحث نظامی 
تمام و کمال    صورتبه اولیه امنیت که شامل محرمانگی، صحت داده و قابلیت دسترسی است    یهاالمانشود و    سازیپیاده  جانبههمه همگون و  

 شاره خواهد شد. آن ا هایچارچوبرعایت شود. که در ادامه به مباحث امنیتی و 

ه  دهد کنشان میتوانایی کارمندان را    /های شرکتپتانسیل  ی فراوان برخوردار است، شکل زیردانش  استریمکس از پتانسیل و زیر بنای  شرکت
 .باشدبیانگر قدرت و خالق بودن آن می 

 
 2019شرکت تا سال  ییتوانا - 3شکل 
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 سر جهان  سر تادر  STREAMAX  فروش های بازار 2-2

این محصول در    فرماییدمیکه مشاهده    طورهمان  .نماییدمیدر شکل زیر نمودار و اینفوگرامی از فروش این شرکت در کل جهان را مشاهده  
 گیرد.است و مورد استفاده قرار مییعی از مناطق جهان گسترده شدهطیف وس

 

 گی فروش استریمکس در دنیا رددیاگرام گست - 4 شکل

 نمایید. ید رشد و میزان فروش را مشاهدهتوانمی انگیز بوده است، در شکل زیر این کمپانی در چند سال اخیر حیرتدرصد رشد فروش برای  

 
 سال اخیر 17میزان رشد فروش در  - 5شکل 
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-به  2020سال    های جهانی که تاه ژپرو  ای کهگونهبه  است.هها صورت گرفتر پروژهی بترتمرکز و محوریت خاصها  در برخی از کشورها و قاره
 شده است. گردیده در شکل زیر نشان داده ارائهو در ابعاد بسیار گسترده  صورت موثر و موفق

 
 های جهانی هژپرو - 6شکل 

رانی، سرویس  تاکسی  هایپلیس، سرویس  هایی نظیر: ماشینیها، بازاراست نظر گرفته  ازارهای هدف خاصی را برای خود درشرکت استریمکس ب
کامیونی سنگین  ناوگان  مدارس،  اتوبوساتوبوس  اتوبوسبین  های،   ، زباله  ری، خودروهایشه درون  هایشهری  و حمل  و خودروهای   بازیافت 

 .باشندمیجمله بازارهای مهم نظامی از

 
 های مختلف در استریمکس های پروژهکاربری  - 7شکل 
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 یرینظارت تصو ستمیمتفاوت با س ییخودرو  یرینظارت تصو ستمیس
 یمعمول

 یو معمول ییخودرو  یرینظارت تصو یهاستم یبه تفاوت س ترق یدق ینگاه
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 و معمولی  تصویری خودرویی نظارت یها سیستم به تفاوت  تردقیق نگاهی  3

اعم از    باشندی م  ونقل حملمختلف که دارای ناوگان    یهاسازمان.  باشدمی تصویری در داخل و بیرون خودرو در حال رواج  حاضر نظارتدر حال
پول،  رانیاتوبوس پلیس،   حمل  خودروهای  و  نشانیآتش  خودروهای،  هاآمبوالنس ،  مترو  و    به   خود  ونقلحمل  ناوگان   کردن  تجهیز   با  …قطار 

و  باشدمیباشند. دوربین مداربسته خودرو یک محصول تخصصی وهای خود داشتهل متمرکزی بر خودرکنتر  اندتوانسته خودرویی نظارت یسامانه
دوربین  یهان یدورببا    کامالً است.  متفاوت  متفاوت    هایخانگی  باهم  نیز  داخلی(  بیرونی،   ( در خودرو  با محل نصب  متناسب  مداربسته خودرو 

برابر    ازلحاظنظارت خودرویی    یهان یدورب.  باشدمی پایدار در  باید  مانند: شتاب  یهاحرکتساختار  و  خودرو،  توقف  این    اندازدست گیری،  باشد. 
 .تا باالترین پایداری حاصل گردد شدهاستفادههای نظامی خانگی تفاوت دارند و از سوکت یهانی دوربدر قسمت پورت نیز با  هانیدورب

 سیستم نظارت تصویری خودرویی متفاوت با سیستم نظارت تصویری معمولی   3-1

بین آن دو تفاوت ایجاد   توانمیو ن   شودیمگاهی بین کاربری سیستم نظارت تصویری خودرویی و سیستم نظارت تصویری معمولی شبهه وارد  
 نگاه کرد. هاستمیسگاهی الزم است با دقت بیشتری به این   نمود.

دوربین   با  خودرویی  نظارت  سیستم  بنی معمولی    یمداربسته تفاوت  ساختتفاوت  در  می ادین  اولیه  اصول  و  نظارت   هایسامانه .  باشدار  مداربسته 
که با توجه به شرایط خاص داخل خودرو و نوسانات حرکتی خودرو، مناسب عملکرد در داخل   باشدمی  یاژهیوبسیار    یها تیقابلخودرویی دارای  

دالیل  باشندیمخودرو   همین  به  خودرو    عنوانهیچبه معمولی    هایسامانه،  داخل  و    مداومحرکت    سوکیاز    .باشندی نم  استفادهقابلدر  خودرو 
 د سبب شود تصویر مناسبی فراهم نگردد. توانمی دلیل حرکت خودرو و چالش نوری  ه بی وارده و از سویی دیگر تغییرات شدید نوری هان اتک

 در داخل و خارج خودرو    هانیدوربکاربری   3-2
بسیاری از این    است،  ذکران یشا،  باید این نیاز سنجیده شده باشد   هایکاربر در بیرون خودرو نصب شود و در برخی از    گاهی الزم است دوربین

 جهی + در70  تا  -40:  سیعو  مایید  هگستر  .دنباشمی قابلیت نصب و استفاده در فضای بیرون را دارا   IP67 دلیل دارا بودن استاندارد به    هانیدورب
 /گرمایش  طراحی  صنعتی و  سمقیادر  یژانر  رانتشا  یورفنا  را مضاعف نمود.  بتوان در سرتاسر ایران کاربری این سیستم  شودمی سبب    دسانتیگرا
 است. شدهنظر گرفته در هاسیستمهوشمند مسائل مهمی هستند که در طراحی این   سرمایش

   هوشمندخودرویی   یریتصونظارت  ی هاسامانه  3-3

 گریدان یببه نظارت تصویری خودرویی است.    یهاسامانه سازی کاربردی برای  مندهوش  هایروش نکته مهمی که در اینجا باید بدان متذکر شویم،  
که    سؤال  این  شاید آید  یا  پیش  خودرویی  نظارت  سیستم  شامل  آیا  خودرو  مداربسته  میپشنآدوربین  خاصی  هوشمند  کاربری   باشند؟های 

آلودگی هایی نظیر تشخیص خوابهوشمندسازی  هاسیستمایم متفاوت است. در این  با آنچه که تا کنون فراگرفته  هاسیستمسازی در این  هوشمند
 تا کاربری سیستم مضاعف گردد.  شودمی سازیپیاده هاسیستمهمراه، تشخیص سیگار کشیدن و ... در  راننده، تشخیص صحبت با تلفن

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یو معمول ییخودرو  یرینظارت تصو یهاستم یبه تفاوت س ترق یدق ینگاه داده ها در زمان تصادف یداریثبات و پا

 

 30از  12 1401اردیبهشت 

 
 

 ها در زمان تصادف   یداری دادهاثبات و پ 3-4
رود. به دلیل ارگونومیک و ساختار ویژه ی اطالعات از بین نم  عنوانهیچبه یکی از کاربردهای مهم نظارت خودرویی در این است که در تصادفات  

ای و در  اندازهای جادها در درجه اول دستو کانکتورهای مربوطه، در کنار استحکام، انعطاف پذیری وجود دارد ت  DVR  یهادستگاهو    هادوربین
اده از متریال مخصوص و هارد مخصوص  به دلیل استفوارد نسازد، به بیان دیگر    سیستم  ای بر عملکردجه دوم ضربات کم و یا محکم، صدمهدر
-خودرو نیز، اطالعات محفوظ خواهندبه هنگام آتش گرفتن   Fire Box و همچنین در صورت استفاده از  رودنمیاطالعات از بین    عنوانهیچبه 

 هایدروخو  ،هاهدجا  مختلف  شرایط  ساسا  بر  شلرز  فرکانس  این جعبه راهکار مکملی است که همانند جعبه سیاه برای شما کاربرد دارد.  .ماند
  ضد   ممدیو  نعنوا  به  اصیـاختص  نفرموالسیو  با  میراگر  الستیکی  هدما   از  Streamax.  است  وتمتفا  مختلف  بـنص  موقعیتهایو    ،مختلف

 . دساز محقق  ار میراگری  تأثیر که یرطو به ،هدد لانتقا  رتحرا رانتشا احدو  به ار شلرز یژانر  میتواند که ،میکند دهاستفا شلرز

 

 

 نمودارهای تست شده در برابر لرزش برای خودروها  -8 شکل

 رسانی    ثبات ولتاژی و برق  3-5

هایی نظیر  ، این سیستم قابلیتشودریکی نیز ارزیابی میپایداری الکتنظر  نای لرزش سنجید و نیاز است که ازثبات این سیستم را نباید فقط بر مب
  محافظت   لت،و  36  تا  8  از  ،یورود  ژلتاو  یهدترــگس  امنهید  از  تیبانیـپش  ،ناگهانی  خاموشی  مهنگا  طبیعی  شکل  به  دهاد  نوشتن  از  تیبانیـــپش

 . باشدرا نیز دارا می  هستگاد از محافظت برای یورود ن توا  از سطحی چند

 
 و بررسی میزان لرزش و الستیک  هادوربینلرزش پایداری و ضد - 9شکل 



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یو معمول ییخودرو  یرینظارت تصو یهاستم یبه تفاوت س ترق یدق ینگاه ی چند سطح یریگ بانیپشت

 

 30از  13 1401اردیبهشت 

 
 

 گیری چند سطحی   پشتیبان  3-6

داده پایداری  دیگر  سویی  مسالهاز  و  اجرا    صورتبه  HA (High availability)  ها  فناشودمیموثر   ی ورفنا  چندسطحی،  گیرینپشتیبا  یور، 
های موثر و کاربردی در  از نمونه  ، وشتنن /نخواند  اییرکا  دبهبو ؛سریع  شپر  یورفناو    بنامطلو  منطقهی  شناخت  با  مستحکم  یهداد  سازیهخیرذ

 است.  هاسیستماین 

 
 ساز خودروییهای ذخیرهسازی در شبکه ذخیره پایداری ارتقا  - 10 شکل

فریم )  افزار نرم  روزرسانیبه گیرند، شاید در زمان  بهره می  3G/4G  هایشبکه  کنند و ازدر بستر مخابرات سلولی کار می  هاسیستماین    ازآنجاکه
نگران  (ویر باشد کمی  از یک  قطع   نزمادر    ءتقار ا  از  محافظت  و  ء تقارا  از   ذکر است که محافظتو شایان  ی در ذهن وجود داشته  از  تغذیه  سو و 

 .دهدمی را افزایش  پایداری سیستم تغذیه ،دمجد صلو از پس رکا یا ءتقارا  امهیدا سویی دیگر

 

 .شوندمیدر صورت قطع برق پایدار هستند و خراب ن روزرسانیبهدر زمان  هاسیستمکلیه  - 11 شکل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یو معمول ییخودرو  یرینظارت تصو یهاستم یبه تفاوت س ترق یدق ینگاه ار یس یرینظارت تصو یهادر سامانه  ریانتقال تصو

 

 30از  14 1401اردیبهشت 

 
 

 نظارت تصویری سیار   های سامانهانتقال تصویر در   3-7

انتقال تصویر از راه دور نیز وجود دارد؟ بله   این قابلیت از دو طریق، با اینترنت و حتی بدون اینترنت قابل  در سیستم نظارت خودرویی قابلیت 
نیاز به اینترنت قابل کارتهای معمولی با استفاده از بستر اینترنت و از طریق سیمکارتباشد، از طریق سیمانجام می دسترسی  های ویژه بدون 

ذکر  شود راهکار توسعه یابد. شایان ارسال داده وجود دارد و این امر سبب می قابلیت 4 یا 3 دیگر با استفاده از فناوری موبایل نسلبیانبه  .باشدمی
 .سازی محلی و انتقال تصویر، دو راهکار مکمل یکدیگر هستنداست که با توجه به ذخیره

-EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDDفناوری دسترسی متنوع است.  ن توجه کرد پشتیبانی سیستم از طیف  کته مهمی که باید در این بخش به آن

LTE  دهی دارد. بانی کرده و در مناطق مختلف پوششرا پشتی هاکارتسیم دهد طیف وسیعی از هستند که نشان می هاییروش 

 شد؟ با میی قابل استفاده خودروهایبرای چه  Streamax نظارت خودرویی  هایسامانه 3-8

سواری، خودروهای  انواع  برای  سیستم  قابل  کامیون،  ون،   وانت،   این  این    باشدمی استفاده  اتوبوس  طریق  از  ناوگان    توانمی  هاسیستمو  یک 
 .گرددمیبیشتر تشریح  هاسیستمدر بخش بعدی کاربردهای متنوع این  .کامل کنترل نمود صورتبه را از راه دور  ونقلحمل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

قابل استفاده   ییچه خودروها یبرا Streamax یینظارت خودرو  یهاسامانه 
 باشد؟  یم

 یی خودرو  یرینظارت تصو یهاانه سام   یمعمار

 

 30از  15 1401اردیبهشت 

 
 

 نظارت تصویری خودرویی  هایسامانه  معماری 4
بر   داشته  یهاسامانه اگر مروری  انتقال    سازرهیذخشامل دوربین، دستگاه    هاآنکه معماری    میکنی م، مالحظه  باشیم  نظارت تصویری  و کانال 

. برای انتقال  باشدکابل شبکه می  صورت به تحت شبکه    هایسامانهکابل کواکسیال و برای    صورتبهآنالوگ    هایسامانهاست. کانال انتقال در  
متداول   هایروش ایستا هستند و به دلیل تمرکز در یک محل از    هاستمیساین    عموماًو پورت شبکه استفاده نمود.  از اینترنت    توان میتصویر  

استفاده   دارد. شکل زیر شَیا سامانه نظارت تصویری خودرویی  سیار  سیستم نظارت تصویری  .شودیماینترنت  متفاوت  این  ، معماری  مای کلی 
 .دهدیمرا نشان  هاستمیس

 

 معماری شبکه نظارت خودرویی با دید شبکه وسیع و شبکه محلی - 12شکل 

نکته مهم که در این میان وجود  .  شوندی ماز طریق شبکه داخل خودرو به هم متصل    DVRو دستگاه    هانیدورب  دیکنی مکه مشاهده    طورهمان
کانکتورهای از  استفاده  تک  rugged  دارد  بتواند  که  و  هان ااست  نماید  خنثی  را  شدید  سیر    یاصدمه ی  نداشتهدر  بین    داده  ارتباط  باشد. 

و    سازرهیذخی  هادستگاه اپراتورها  توسط    یهاساختمانو  است،    مخابراتمرکزی  یک    کهیدرصورتسلولی  از  ارگان  یک  توسط  داخلی  شبکه 
رمزنگاری سیستم امن   یهاتمیالگور، با استفاده از  باشد  می ست و در صورتیکه شبکه عمومحرمانه ا   صورتبه اپراتور خریداری شود، کل سیستم  

 . شودیم

 
 .شوندمینمونه ای از کانکتورهای مستحکم برای نظارت خودرویی که در دست انداز شل/جدا ن - 13 شکل



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

قابل استفاده   ییچه خودروها یبرا Streamax یینظارت خودرو  یهاسامانه 
 باشد؟  یم

 یی خودرو  یرینظارت تصو یهاسامانه   یمعمار

 

 30از  16 1401اردیبهشت 

 
 

ت  مو یا دست اندازها مقاو  هان اکنید ارتباط کانکتورهای مادگی و نرگی بسیار سفت و محکم است و در تککه در شکل مالحظه می  طورهمان
 .دهدمی مطلوبی از خود نشان 

موارد  عالوه برخی    ذکرشدهبر  در  ورودی  کانکتورهای  از    شودیم  ، سببهاDVRوجود  برخی  مدیریت  بتوان  به  گرهاحسکه  گرفت.  را  دست 
یک مانیتور لمسی را در کنار راننده نصب نمود تا اقدامات مهم توسط    توانمیهمچنین برای مدیریت بهینه اپراتور/ راننده/ فرمانده برای سیستم  

 صورتبهرا  هافرمانو  ازهایاز نبسیاری  توانمیتوانایی پشتیبانی از دستورات وارده را در بستر اینترنت دارد و  DVR  ایشان صورت گیرد. سیستم
د امنیت سیستم را  توانمیدر ماشین    گرهاحس . همچنین تعبیه برخی از  ردیپذی مدر بستر امن صورت    اقداماتامن به دستگاه وارد کرد. کلیه این  

 . شودیمفراهم  هاسامانه مهمی است که توسط این  یراهکارهابا مرکز یکی از  د . وجود کلیدهای فشاری برای ارتباط امن سریعمضاعف نمای

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

قابل استفاده   ییچه خودروها یبرا Streamax یینظارت خودرو  یهاسامانه 
 باشد؟  یم

 ستم یس  یجانب زاتیتجه

 

 30از  17 1401اردیبهشت 

 
 

 جانبی سیستم   تجهیزات 5
امکان اضافه کردن   نیز وجود    ماقالدر سیستم فوق  رادارد که هر یک وظایفزیر  اشاره شد، سیستم  طورهماندارند،  بر عهده  ی  و   NVR،  که 

آنالوگ به آن اضافه نمود. همچنین  /تعداد مشخصی دوربین تحت شبکه توانمی NVRحسب نوع نمایند و برمی اربرقر دوربین با یکدیگر اتصال
ها  هشده در پروژ. عالوه بر موارد ذکرآن صورت پذیرد  واسطهبه مختلف    هایبخش شود تا مدیریت    د به نمایشگر تاچ وصلتوانمی این دستگاه  

 از موارد زیر استفاده نمود:   توانمی

که راننده یا افراد مرتبط    ی تواند در درب ، یا نقاطو می  رودکار میبرای مراکز مدیریت به  رمالآ این کلید برای ارسال  :  رمالآکلید   •

ی هاسیستمها برای  نماید. این کلید به مشابه پدال در بانک  ارسالمراکز پلیس    /ز مدیریترا برای مراک  آالرمتعبیه شود تا    ،دانندیم
 اعالم سرقت است. 

• easy check  اتصال به دستگاهDVR عامل اندروید یا دیریت آن به کمک موبایل با سیستمو م ios .و پیکربندی آن 

یا موارد دیگر بر    سازی و یا نگهداری مستندات ود برای ذخیرهتوانمی کارت حافظه مکمل راهکار به شمار می آید و  :  کارت حافظه •

 کار رود. اساس موضوع به

 بندی شود. داده و یا پیکر از این محل نمایشد مدیریت کل سیستم  توانمی این دستگاه به صورت تاچ است و :  lcd پنل •

 . برای نمایش وضعیت کلی سیستم است LEDاین بخش برای نمایش نشانگرها است. نشانگرهای :  led پنل •

• UPS  د عملکرد سیستم را بهبود بخشد.توانمی د سبب بهبود سیستم شود و توانمیبرق پشتیبان 

 
 ل در راهکارهای استریمکسملوازم جانبی و مک - 14 شکل

 کار رود.ساز بهل ذخیرهمسازی شود و برای راهکارهای محلی در دوربین و یا مکد مکمل سیستم ذخیرهتوانمی که  کارت حافظه •

• OBD  که با ارتباط با  ماژولی است  ecu  اندازه گیری میخودرو را    شود و به عبارتی سرعت و حرکتدگی پاک مینخودرو سبب ران-
 کند.



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یی خودرو  یریسامانه نظارت تصو یکاربردها یشهرنیب /یشهر یهااتوبوس   یهوشمندساز

 

 30از  18 1401اردیبهشت 

 
 

   خودرویی سامانه نظارت تصویری  کاربردهای  6

 : میپردازیمبرخی از کاربردهای سامانه نظارت تصویری خودرویی  حیتشردر این بخش به  

   یشهرنیب  /شهری  یها اتوبوسسازی هوشمند 1-6

استریمکس   خودرویی  نظارت  هوشمند  سامانه  طریق  اعمهااتوبوس   توان می از    کرد  یساز  هوشمند  را  یشهربرون  و  شهری  یهااتوبوس   از  ، 
 و  داخل  در  هانیدورب  که  صورتنیبد  .دهندانجام  را  خود  کار  مرکزی  واحد  یک  مدیریت  تحت   سازمان  یک  یهااتوبوس   کلیه  که  ایگونه به 

 .نمایند یسازرهیذخند تصاویر را توانمی و  شدهنصب  اتوبوس پیرامون

  کارت میس  ماژول  واسطهبه   .نشوند  خرابی   دچار  زمان  مرور  به  تا  باشند  دارا  را  خاصی  یهایژگیو  ستیبایم  خودرویی  تصاویر  ضبط  یهادستگاه

2G/3G  ی استریمکس از ماژولهادستگاه البته    .ارتباط اینترنتی بین خودرو و سرور مرکزی همواره برقرار است wifi    توان می و    برندیمهم بهره  
طریق نمودwifi از  استفاده  ارتباط  برای  همچنین    توان می GPS ماژول  طریق  از  .هم  و  داد  تشخیص  را  خودرو  مکانی    از   توانمی موقعیت 
  دستگاه   لمسی  مانیتور  طریق  از  د توانمیراننده خودرو    .مودن  استفاده  بیشتر  مدیریت  برای  مسیردهی  و  کاری  محدوده  مانند  یتوجه جالب  امکانات

مزایای . کنند  برقرار  صوتی  تماس اینترنتی  صورتبه   مدیریت  مرکز  با  آن   طریق  از  همچنین  و  کند  مشاهده  را  دوربین  تصاویر  یا  و  نموده  کنترل  را
 مهم این سیستم عبارت است از : 

 

  
 تریلر /سیستم نظارت خودرویی برای اتوبوس/ کامیون معماری  - 15 شکل

HDذخیره سازی 
فناوری محافظت شده 

حرفه ای
ر هوشمند سازی تصاوی

ویدیویی
ده پالت فرم مدیریت دا
به صورت حرفه ای 

پالت فرم تعمیرات و
نگهداری

رانندگی سبز و 
محتاطانه 

راهکار تجمیع شده و 
یکپارچه 

قابلیت کاربری روی
موبایل 



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یی خودرو  یریسامانه نظارت تصو یکاربردها ها یتاکس تیریمد

 

 30از  19 1401اردیبهشت 

 
 

   هایتاکسمدیریت   2-6

برای  توانمینیز    هایتاکس،  هااتوبوس همانند   مناسب  راهکاری  و  شوند  مجهز  هوشمند  سامانه  به   . باشد  یرانیتاکسهای  شرکتند 

 تشخیص   قابلیت  دتوانمی  و  پذیرد  انجام  مرکز  توسط  یدهآدرس  و  مسیریابی  .شود  الکترونیکی  پرداخت  سامانه  به  مجهز  دتوانمی  استریمکس
 .باشد دارانیز  را شده  طی مسافت بر اساس  سفر هزینه

 
تاکسی  /ی سیستم نظارت خودرویی برای پلیسمعمار -16شکل   

 

 مدیریت خودروهای سنگین  6-3

مانند    خودروهایدر   برای    ،حمل سوخت   خودروهایسنگین  راهکار  بهترین    توان می GPS از طریق   .هستامنیت خودرو    نیتأماستریمکس 
 . صورت بروز تخلف مانند عبور از سرعت مجاز هشدار دریافت کرد از مرکز مدیریت کنترل نمود و در همواره خودرو را

  اتاقکنیز در داخل    هانیدورب.دهدی مکار خود ادامه  سیستم تا ساعاتی به  ، که در صورت قطع برق  باشدمیاستریمکس دارای باطری مجزا نیز  
از طریق حسگر سوخت، وضعیت سوخت خودرو را کنترل کرده و در صورت    توانمی. دهندیمراننده و پیرامون خودرو ضبط تصاویر را انجام  

 .هشدار دریافت نمود ،ایجاد مشکل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یی خودرو  یریسامانه نظارت تصو یکاربردها ی مدارس / حمل زندان سیسرو 

 

 30از  20 1401اردیبهشت 

 
 

 حمل زندانی /   سرویس مدارس 6-4

از دیگر  حراستی/حفراست  هاکاربری   یکی  مدیریت  برای  این    هایسرویساظتی/نظامی/انتظامی/کنترلی  یمکس  بر  است.  تمرکز مدارس  اساس 
می انجام  خودروها  این  روی  روی  جامعی  مدیریت  زیر  دیاگرام  مانند  بتوان  تا  زیر داش  هاسیستمشود  الگوریتم  اساس  بر  باشیم.  در صورت  ته   ،

شدن پیامک  نزدیک  ببه  خودرو،  خودکار  میصورت  ارسال  والدین/کودک/کارمند  متقاضیرای  فرد  و  شناسنده/تگ/شناسه   که  شود  دارای 
و در زمان رسیدن به مقصد    گرددشده و در پایگاه داده نیز ثبت میشود و در ورود تطبیق چهره انجاموارد خودرو می  ،ک برای ورود است بیومتری

 شد. دارسال خواه والدینتصویر برای و پیاده شدن 

 
 مدارس  سی سرو ی برا  مکسیاستر   ی کاربر  اگرامید - 17شکل

. این راهکار برای حمل زندانیان نیز مشابه  ون/محیط/محاط خودرو را مشاهده کنیدهای تصاویر داخل /بیرید نمونه کاربریتوانمی در شکل زیر 
 است. 

 

 کاربری دوربین ها برای سرویس مدارس / حمل زندانی - 18شکل 



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 یی خودرو  یریسامانه نظارت تصو یکاربردها قطار و مترو  تیریمد

 

 30از  21 1401اردیبهشت 

 
 

 مدیریت قطار و مترو   6-5

را کنترل   قطارهاطریق مدیریت مرکزی، کلیه    و از  استفاده نمود،  یشهربرون و    یشهردرون  یقطارهااز سیستم نظارت خودرویی در    توانمی
داخل    هانیدورب.  نمود را ضتوانمی و    شدهنصب  هاواگندر  تصاویر  نمایندند  در.  بط   نصب   ییهانیدورب  نیز  قطار  راهبر  اتاقک   داخل  همچنین، 

این    .شود  ارسال  کنترل  مرکز  به  هشداری  یا  گزارش  ،وی  برای  مشکل  بروز  یا  و  قطار  راهبر  یآلودگخواب  کهی درصورت  که  شوندیم همچنین 
 .دهد گزارش را آن یسوزآتش  صورتدر  تواندی و م باشدمی  دارا  نیز را دود یگرهاحس اتصال قابلیت سیستم

   نشانیآتشخودروهای آمبوالنس / پلیس /  6-6

با استفاده از  هاسیستم. در این و اورژانس است نشانیآتش انتظامی/  عکاربرد آن برای صنای های نظارت خودروییسامانهیکی دیگر از کاربردهای 
 به اهداف اساسی رسید.   توانمی ،دوربین و دستگاه مدیریت تصاویر

 

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 شرفتهیپ یهابا استفاده از روش  ریتصو یسازنهیبه سرعت لیبه دل یتضاد نور

 

 30از  22 1401اردیبهشت 

 
 

 پیشرفته  هایروشتصویر با استفاده از  سازیبهینه 7

 تصویر مقبول و خوبی را تجربه کرد.کیفیت  توانمی، ی قویهاسیستماز  گیریبهره با توجه به  هاسیستمدر این 

 تضاد نوری به دلیل سرعت  7-1

تعبیه شود. در    هاسیستمروی    ایحرفه   wdr، نیاز است که  باشد شرایط نوری بسیار زیاد محسوس می  و تفاوت  خودروهاسرعت حرکت    اکهازآنج
 سایه و ... داشته باشید.  /ید تصویر خوبی را در تونل/تاریکی/ روشناییاست تا بتوان شدهتعبیه ایگونه به هادوربین ،هاسیستماین 

 

 

 تصویر WDR - 19 شکل

 تصویر شفاف برای پالک خوانی  7-2

 و یا  اضطرارتا در مواقع    خوانی صورت گیردواضحی فراهم شود تا پالک  باید تصویریک کاربری برای پلیس و خدمات انتظامی است،    ازآنجاکه
 تعقیب و گریز در مرکز عملیات تصویر خوبی ارسال شود. 

 
 تصویر سازی شفاف - 20 شکل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 شرفتهیپ یهابا استفاده از روش  ریتصو یسازنهیبه ع یسر ینور قیتطب

 

 30از  23 1401اردیبهشت 

 
 

 سریع تطبیق نوری  7-3

دوربین مقابل    مخصوصاًخود را با محیط همگون سازند.    سریعاً،  آماده شوند که در شرایط سخت، پس از تغییرات نوری  ایگونه بهباید    هادوربین
 تغییرات سریع را پذیرفته و تصویر بهینه فراهم شود.   تا باشد ایگونه به خودرو باید 

 
 تطبیق نور سریع  - 21 شکل

 تصویرنور پشت  7-4

که تغییرات سریع   شویممیمتذکر    اًبهینه بهره گرفت. مجدد  blc  باید از  هاالمپبه دلیل انعکاس نور خودروهای مقابل و یا نور    هاسیستمدر این  
 ی استریمکس وجود دارد.هاسیستمهمه در   شدهگفته  قبلی موارداعمال گردد و این مورد و  هادوربینباید روی 

 
 ها چراغو  نهینور پشت زم سازی بهینه - 22 شکل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ی هوشمندساز نینو یهاروش چهره  صیتشخ

 

 30از  24 1401اردیبهشت 

 
 

 سازی  نوین هوشمند هایروش 8

 . کنیممیاشاره  هاآن از  برخیکه به  گیردمی قرار  مورداستفادهسازی  هوشمند هایروش ی نظارت خودرویی انواع مختلفی از هاسیستمدر 

 تشخیص چهره   8-1

این   از کاربردهای مهم  تا  توان می تشخیص چهره است.    ،هاسیستمیکی  داد  پیوند  انتظامی  و  امنیتی  ادارات  با  را  لزوم    این سیستم  در صورت 
 د. ، هشداری صادر گردشوندمی افرادی که در لیست سیاه قرار دارند و در اتوبوس / تاکسی / ... وارد 

 
 لجستیکتشخیص چهره در ناوگان شهری /  - 23 شکل

 دن به مانع یرس 8-2

ی خودرویی ارسال هشدار در زمان تشخیص مانع در مقابل خودرو است که برای راننده صادر ها سیستمسازی    هوشمند  هایروش یکی دیگر از  
 محتمل را بگیرد. هایتصادفد جلوی توانمی . بدین ترتیب راننده شودمی

 
 تشخیص مانع در جلو - 24 شکل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ی هوشمندساز نینو یهاروش خطوط   نیعبور از ماب صیتشخ

 

 30از  25 1401اردیبهشت 

 
 

 تشخیص عبور از مابین خطوط   8-3

برای هوشمندروش   ارسال هشدار  گیردمی قرار    مورداستفادهسازی    دیگری که  است. ،  از خطوط  راننده هنگام عبور  از خطوط    برای  راننده  اگر 
 شد. برای ایشان صادر خواهد آالرمتجاوز کند و از مسیر خارج شود 

 
 تشخیص خطوط و رانندگی در بین خطوط  -25شکل 

 تشخیص سیگار کشیدن راننده  8-4

برای   نیازها  از  م  هایکاربرییکی  قوانین  از  یکی  که  است  کشیدن  سیگار  تشخیص  میمختلف  راننده  برای  رانندگی  در  این  باشدمنوعه  در   .
 را در محل پخش نمود. آالرمضمن شناسایی این تخلف فرمان را برای مرکز صادر و  توان می افزارهانرمو  هاسیستم

 
 کشیدن تشخیص سیگار  -26 شکل

 کردن راننده تشخیص صحبت 8-5

سازی در صورت مکالمه    . در این روش هوشمندباشدهمراه می  تلفن  راننده با  کردنسازی، تشخیص صحبت  هوشمند  هایبخش دیگر از  یکی
 .شودمی هم برای مرکز و هم برای راننده ظاهر  رمالآراننده با یک فرد، 

 
 تشخیص صحبت کردن راننده - 27شکل 



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ی هوشمندساز نینو یهاروش ل یکار با موبا صیتشخ

 

 30از  26 1401اردیبهشت 

 
 

 تشخیص کار با موبایل   8-6

. باشدصالح میهای ذیالرم برای راننده یا مکانکار با موبایل و ارسال آاست، تشخیصگنجانده شده  هاایی که در این سیستمدیگر از نیازهیکی
 .گرددکه با انجام تنظیمات، پیام به محل مربوطه یا شخص مورد نظر ارسال می

 
 تشخیص کار با موبایل   – 28 شکل

 تشخیص خواب آلودگی  8-7

سیستم خواب این  و  در  شده  شناسایی  به صورت خودکار  ت  د توانمیآلودگی  نمایخیص خستگیشدر صورت  را صادر  آالرم  کلیه  ،    یهاروشد. 
در آن    تا خطایی  گرفته  یق و پردازش تصویر صورتپردازش عم  یهاتمیالگورتشخیص موبایل بر اساس    /سیگار کشیدن  /یآلودگخوابشناسایی  

 .گرددینمو آالرم صادر  شودیم، تشخیص جعل میسر سیگار گذارده شده یجابه رخ ندهد، حتی اگر مداد 

 
 ی آلودگخوابتشخص  - 29 شکل

 تشخیص خط عابر   8-8

این سیستم قادر خواهید بود به راننده آالرم نزدیک شدن به خط عابر را    واسطه به های سیستم شناسایی خط عابر است،  سازی  یکی از هوشمند
 شد. ین سیستم عابران نیز مشخص خواهندصادر نمایید . همچنین در ا

 
 سازی برای شناسایی عابر و خط عابر  هوشمند - 30 شکل



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ی هوشمندساز نینو یهاروش مقابل  یخودروها نگیتوریمان یبرا ی هوشمند ساز

 

 30از  27 1401اردیبهشت 

 
 

 برای مانیتورینگ خودروهای مقابل سازی  هوشمند  8-9

در صورت نیاز مانیتورینگ کلیه   د یتوانیمیکی از نیازهای اساسی که وجود دارد مانیتورینگ خودروهای مقابل است، به کمک این سیستم شما  
 . باشدچقدر می ،خودروهای مقابل خود را داشته باشید و آنالیز نمایید که سرعت هرکدام بر اساس متر

 
 قابل )جلو(سازی نمایش خودروهای م هوشمند - 31 شکل

  



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ستم یس کپارچهی تیریمد جستجو هوشمند 

 

 30از  28 1401اردیبهشت 

 
 

 یکپارچه سیستم   مدیریت  9

 .پردازیممی که در اینجا به معرفی برخی از این موارد  رادارندی استریمکس توانایی مدیریت یکپارچه سیستم هاسیستم

 جستجو هوشمند  9-1

بسیاری موارد دیگر نیاز به یک برنامه منسجم در ذهن وجود داشته باشد و   خودکار خودرو / جستجو و یا  کردنقفلخودرو /  یابیمکان شاید برای 
 است.  شدهتعبیهکامل  طوربه این نیاز  شدهارائه در راهکار   محسوس باشد. کامالً رسانیاطالع نیاز به  

 
 هوشمند خودرو  جستجو - 32 شکل

 تجمعی  صورت بهدر بستر شبکه  هادستگاهکلیه   (فریم ویر ) افزار نرم روزرسانی به 9-2

ویر)  افزارنرم  روزرسانی به برای   یا    ( فرم  است  یا    تکتک   صورتبه نیاز  کلیه    صورتبه و  در  نشو  روزرسانیبه  هادستگاه گروهی  ی هاسیستمد. 
که در بخش   طورهمانو  امه دهد،  راد و مشکل به کار خود ادیکپارچه این امر انجام گیرد و بدون ای  صورتبه تا    شدهتعبیه استریمکس این امکان  

. شکل زیر دیاگرام کلی مدیریت کار را سیستم نگرددو آسیبی وارد    خلل  ،روزرسانیبه زمان  ی  قبل اشاره شد، در صورت قطعی یک سیستم در ط
 .دهدمینشان 

 
 ایدسته صورتبه ویرهافرم  روزرسانیبه تیر یمد - 33 شکل



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ستم یس کپارچهی تیریمد ستم یو از کار افتادن س یخراب تیریمد

 

 30از  29 1401اردیبهشت 

 
 

 سیستم   فتادناکار مدیریت خرابی و از   9-3

د. شکل زیر  مدیریت شو  خوبی  بهسامانه استریمکس    واسطهبه   توانمی، و یا خودرویی دچار مشکل یا تهدید شود  فتداگر یک سیستم از کار بیا
 .دهدمی امکانات کلی مدیریت را نشان 

 
 مدیریت خرابی - 34 شکل

 تنظیمات و نگهداری گروهی   9-4

اعمال    شاید از  اطمینان  و  نمود  ارسال  خودروها  از  وسیعی  طیف  به  را  تنظیمات  از  سری  یک  که  باشد  سیستم    هاتنظیمنیاز  در  کرد.  حاصل 
دستگاه در سطح کشور و    1000صورت وجود    مثال در  طوربه.  آن صورت پذیرد  واسطهبهاستریمکس این امکان وجود دارد که مدیریت یکپارچه  

 دستگاه دیگر اعمال نمود.  999روی روی یک سیستم تنظیم و پس از تهیه نسخه پشتیبان  توانمی همگون، ست نیاز به اعمال سیا

 
 مدیریت یکپارچه و کنترل کامل و جامع سیستم نظارت تصویری خودرویی  - 35 شکل



 
ی نظارت تصویری خودروییهادستگاه مروری بر   

 

 ستم یس کپارچهی تیریمد ی نگهدار تیریراهکار مد

 

 30از  30 1401اردیبهشت 

 
 

 راهکار مدیریت نگهداری   9-5

 رویی محلی  هادستگاه بر    فرم را عالوهپلت  هایدادهو    راهکار مدیریت نگهداری داده را بهبود بخشید  توانمی  CROCUS  افزارنرم   بر اساس
 زیر است:  صورتبه مای کلی ارتباطی یک سرور ذخیره نمود، شَ

 
 راهکار مدیریت نگهداری داده در بستر محلی و گسترده - 36 شکل

 رشته تصاویرداده و  انتقال  پذیریآسیبارتقا امنیت و کاهش  9-6

دیگر جلوگیری نمود. با توجه به    هایشرکت از ارسال اطالعات و رشته تصاویر به    توان میهای اختصاصی  APNدر صورت استفاده از    طورکلیبه 
اطالعات   رسیستم، از انتشا و ثباتهای دیگر و عدم نیاز به وابستگی، ضمن تضمین پایداری از شرکت هاسیستم، تفکیک غیرعاملالزامات پدافند 
مشاهده/نظارت/کنترل/مدیریت     APN نت/  اینتر  /لی آسوده تصاویر را در شبکه محلیند با خیاتوانمی  هاسازمانو    نیمؤسسکند و  جلوگیری می

 نمایند.

 

 

 

 امید است که این پروپوزال رضایت شما را جلب کرده باشد. 

مشکل و درخواست خود را با ما در میان   هرگونهدر پایان باعث خرسندی است که  

 بگذارید. 

   02154941  تلفن تماس :
info@rdsiran.com 
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