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 نگ هوشمندپارکی -1 فصل

وم وز لزبر اساس رشد جمعیت و خودرو ها و گسترش ابعاد ساختمان ها و محدودیت هاي شهري روز به ر
ژي با کنولوتاستفاده از فضاي پارکینگ در فضا هاي شهري بیش از پیش احساس می شود. از این رو ادغام 

ه بر ادامه که د رائه خدمات می شودسیستم هاي قابل استفاده در پارکینگ منجر به تسهیل امور مدیریتی و ا
 شرح مفصل تر موضوع پرداخته خواهد شد

 
 آنچه در این پروپزال ارائه می گردد عبارتند از:

 
 مشکالت رایج در پارکینگ هاي سنتی و فواید پارکینگ هوشمند •
 )PMSسیستم مدیریت پرداخت پارکینگ (شرح  •
 )PGSشرح سیستم راهنماي هوشمند پارکینگ ( •
  )VTS(ردیاب خودرو در پارکینگ مشرح سیست •

 

 مشکالت رایج در سیستم هاي کنترل پارکینگ: -1-1
د د دارمشکالتی وجودر پارکینگ هایی که به صورت سنتی طراحی و سیستم هاي آن پیاده سازي می شود 

 در ادامه به آن اشاره شده است :  که
 
ه بکینگ م افزار هاي مدیریت پاربه صورت کلی سیستم هاي پرداخت و دریافت در صورت استفاده از نر •

سازد و  اهم میصورت معمول داراي مشکالتی هستند که اجازه تغییرات توسط کاربران و سوء استفاده را فر
 نهایتا منجر به ایجاد امکان فساد مالی می شود. 

سط ساده تو کردن مدیران پارکینگ ها اطالعات دقیقی از تعداد فضاهاي پارك خالی، ندارند و معموالٌ به چک •
 ناظرین حاضر در فضاها بسنده می کنند. 

به  ، تنهاکه وارد پارکینگ می شود بدلیل عدم اطالع از فضاهاي خالی در کل محوطه پارکینگخودرویی  •
 ودي پارکینگ بسنده می کند و این باعث راه بندان می شود.رفضاهاي خالی در اطراف و

 اشین هاينین مرت تمام وقت، فضاهاي خالی را چک کنند و همچاز آنجاییکه در پارکینگ افرادي باید به صو •
ي ي جارهاجدید را به سمت فضاهاي خالی هدایت کنند بنابراین وجود این افراد باعث افزایش هزینه 

 خواهد شد.پارکینگ و کاهش سود آوري 
  هینهبدیریت مدر مدیر پارکینگ برآوردي از فضاهاي خالی در ساعات مختلف را ندارد و این باعث می شود  •

 نتواند برنامه ریزي دقیق داشته باشد.



 

رکینگ و لی پاوجود فساد مالی و ورود غیر مجاز خودرو ها منجر به عدم اطالع دقیق از وضعیت عملکرد ما •
 خطا در آمار ها می شود که این موضوع نیز در مدیریت بهینه تاثیر گذار است.

 : هوشمند سازي پارکینگ فواید  -2-1
 مزایاي سیستم هوشمند پارکینگ به صورت کلی می توان به موارد زیر اشاره نمود از جمله  

 مارش لحظه اي اتومبیل هاي پارك شده در پروژهش •
نان و کارک ومدیریت و کنترل پارکینگ براي جلوگیري از تردد هاي بی مورد و سرگردانی مراجعین  •

 مدیران 
 نترل ورود و خروج خودروهاک •
 زارش گیري دقیق جهت مدیریت کارآمدتر در عملیات راهبري دارا بودن قابلیت گ •
ریافت دو قابلیت ارسال و   TCP/IPامکان اتصال به سیستم مدیریت یکپارچه از طریق پروتکل  •

 دستورات از قبل برنامه ریزي شده و پیاده سازي سناریوهاي خاص
 کاهش دما و آلودگی پارکینگ •
 کاهش کارکرد سیستم تهویه و تخلیه هوا •

 
 

 



 

  PMSپارکینگ پرداخت سیستم مدیریتفصل اول : -2 فصل

اولین بخش سیستم هوشمند پارکینگ را سیستم هاي مدیریت پرداخت وجوه پارکینگ تشکیل می دهد که 
نامیده می شود. این سیستم بر اساس تجهیزات و امکانات می تواند به صورت نیمه مکانیزه  PMSبه اختصار 

 ود که در ادامه این موضوع بررسی می شود و تمام مکانیزه در نظر گرفته ش

 سیستم پرداخت نیمه مکانیزه -1-2

ی موضوع م ر ایندر سامانه نیمه مکانیزه برخی از امور به نیروي انسانی نیاز دارد که جهت توضیح بیشت
 توان به بررسی بخش هاي مختلف این سیستم اشاره کرد

 ستمیمختلف س يبخش ها یمعرف  -1-1-2

بررسی  قابل امل تجهیزات سخت افزاري و نرم افزار می باشد که در موارد ذیلش سیستم مدیریت پارکینگ
  : است

 گیت ورودي  -1

 و پردازش در نرم افزار و اعالم هزینه گیت خروجی  -2

  قابلیت هاي نرم افزار -3

  گیت ورودي  -2-1-2

 : تعریف می شودورود خودرو به پارکینگ به صورت  يسناریو

 :دریافت کارتالف)

توسط  کانیزهن خودرو در ورودي کارت به صورت دستی توسط اپراتور و یا توسط سیستم مبه محض قرار گرفت 
 کینگپاراي است که کارت هکارت دیسپنسر دستگاهی دستگاه تحویل دهنده کارت به راننده ارائه می شود.

 اي متفاوت و متریال گوناگون دارد.قرارداده می شود که ظرفیت ه آن در 

 : دروخو عکس برداري پالكب) 

ودرو خصویر تهمزمان با تایید سیستم توسط اپراتور و یا تحویل کارت توسط دوربین هاي مستقر در ورودي 
ه ها به ک دادضبط و همچنین پالك خودرو استخراج شده و متناسب با کارت تعریف شده این اطالعات در بان

  همراه اطالعات زمان و تاریخ درج می شود.

 : راه بند نج) باال رفت

 مجوز ورود توسط اپراتور صادر و راه بند باز می شود و و کارت پس از ثبت مشخصات خودر



 

دیریتی مهاي  امکان باز شدن راهبند به صورت دستی و نرم افزاري وجود دارد که می تواند بر اساس سیاست
 مدیران تعیین شود

 گیت خروجی:  -3-1-2

 شناسایی خوردرو: الف)

ر ارت تصویعات کج و ارائه کارت خود به اپراتور، سیستم با دریافت اطالبا قرار گرفتن خودرو در محل خرو
م ه را اعالهزین خوردو را بررسی کرده و پالك خروجی را با ورودي مقایسه می کند و بر اساس زمان ثبت شده

 می کند 

 نمایش هزینه پارکینگب) 

 هزینه هاي پارکینگ می تواند از دو طریق انجام شودنمایش 

 باقابلیت نمایش همزمان هزینه و تصاویر خودرو LCDروي  نمایش بر -1

 نمایش بر روي صفحه ویژه اعالم هزینه به صورت سون سگمنت -2

 :ثبت اطالعات) ج

 می گردد.  در نرم افزار ثبت پس از تایید نهایی اطالعات

 د) چاپ فاکتور:

ک عدد فتن ید با در نظر گریکی از امکانات اختیاري سیستم پرینت هزینه پارکینگ می باشد که می توان
 پرینتر پیش بینی شود

 باز کردن راهبند :) ه

 پس از تایید اپراتور مبنی بر پرداخت و ثبت اطالعات راه بند خروجی باز می شود 

  قابلیت هاي نرم افزار -4-1-2

 قابلیت هاي نرم افزاري سیستم به قرار زیر است:

 داز انواع کارت هوشمن با استفادهمدیریت پارکینگ و ورود و خروج خودرو ها  •

 %98یص مدیریت پارکینگ و ورود و خروج خودرو ها با استفاده از سیستم تشخیص پالك با تشخ •

 مدیریت ورود و خروج خودرو ها و حفاظت تصویري با استفاده از دوربین هاي مخصوص •

 فیت پارکینگ با سطوح دسترسی مختلتعریف کاربران استفاده کننده از نرم افزار مدیر •

 کینگاهش زمان توقف خودروها هنگام ورود و خروج با استفاده از نرم افزاز مدیریت پارک •

 تعریف انواع تعرفه هزینه توقف براي پارکینگ هاي مختلف •



 

 با توجه به تعرفه محاسبه خودکار هزینه پارکینگ •

 اهبند و یا گیت هاي ورود و خروج قابلیت اتصال به انواع ر •

 ثبت ورود و خروج هر خودرو •

 تعریف انواع خودرو •

 نمایش عکس ها و خودروهاي ثبت شده •

 ورودي خروجی)-یخروج-ع گیت (وروديتعریف انوا •

ه خودرو روع گقابلیت تعریف تعرفه هاي گوناگون اعم از ساعتی، روزانه و شبانه و اعمال بر انوا •
 (سواري، اتوبوس و ...)

 فیش رسید امکان تعریف ظرفیت پارکینگ وتعیین محل پارك خوررو بر روي •

 یمبی س امکان نصب و نمایش تابلوي ظرفیت خالی پارکینگ در محدوده خارج از پارکینگ بصورت •

 صدور کارت اعتباري و اعمال تخفیفامکان مشتریان دائمی و  •

 ده از سنسوربا استفا Offlineو  Onlineامکان نمایش پر یا خالی بودن خانه هاي پارکینگ به صورت  •

 راغی براي نمایش جایگاه خالی یا پر و یا ویژه معلولیناولتراسونیک با سه چ •

 هنگام تردد یک کارت یا خودرو خاصارسال پیام خاص بر روي مانیتور در  •

 تردد یک خودرو تعداد  •

 خروج ممنوع نمایش خودرو هاي ورود •

 گزارش مبالغ دریافتی پارکینگ •

 گزارشات آماري •

 خروج خودروها ورود و  گزارش •

 توسط هر کارت گزارش ورود و خروج •

 گزارش فعالیت هاي پرسنل •

 یري از نرم افزار مدیریت پارکینگپشتیبان گ •

 قابلیت چاپ فیش (فاکتور) •

 سیستم پرداخت تمام مکانیزه -2-2

در سیستم پرداخت تمام مکانیزه هدف استفاده از تجهیزاتی است که جایگزین نیروي انسانی می شود در 
به کاهش هزینه ها و همچنین خطا هاي انسانی و سوء استفاده  نهایت عالوه بر کاهش نیروي انسانی منجر



 

مالی می گردد. این سیستم بگونه اي طراحی شده است که در ورودي و خروجی از نیروي انسانی استفاده 
نشود که با توجه به شرایط موجود در ایران امکان پیاده سازي آن به صورت کامل وجود ندارد و تنها می توان 

ینگ را به صورت کامال مکانیزه پیش بینی نمود و در خروجی می توان عالوه بر مکانیزاسون کامل ورودي پارک
 با در نظر گرفتن نیروي انسانی خطا ها را به حد اقل رسانید.

می  ارکینگخودرو ها و محاسبه هزینه ها و همچنین مدیریت ورود و خروج پاین سیستم جهت کنترل تردد 
د ایجا ي طراحی شده است که حداقل ترافیک را در مسیر هاي ورودي و خروجیباشد. سیستم به گونه ا

 ذف نیرويحاص و نماید و عمال این ترافیک را به صفر نزدیک نماید. این سیستم با استفاده از تکنولوژي خ
کینگ از پار تردد در پارکینگ، هزینه نیروي انسانی را در بخش هاییبه انسانی عالوه بر سرعت بخشیدن 

 حذف می نماید.

 سیستم مکانیزه ساختار -1-2-2

 این سیستم شامل بخش هاي زیر است:
 که وظیفه پردازش، ذخیره و محاسبه اعتبار را انجام می دهد.:سرور دیتابیس

 رت صادرکه کارهاي پردازش کارت ، ثبت کارت، رجیستر کردن کارت جدید و یا لغو کا مدیریت مرکزي:
 شده را بر عهده دارد.

  نههزیمانیتور کردن ماشینهایی که وارد یا خارج می شوند و بررسی  ودي و خروجی :تجهیزات ور

 سیستم اعتبار سنجی کارت و کنترل ورود و خروج ماشین به صورت اتوماتیک. -2-2-2

 نرم افزار:
ل د شاموظایف نرم افزار هوشمند سیستم پارکینگ تنظیم هرکدام از مولفهاي سیستم هوشمند می باش 

 ره شدکه در بخش هاي قبل در سیستم نیمه مکانیزه به آن اشا جمع آوري داده ها، و پردازش آنها
  کنترل ماشین به هنگام ورود و یا خروج:

ند و کین می سطح دسترسی ماشین را تعیاده می شود که در این سیستم از تجهیزات مکانیزه ویژه اي استف
 مدیریت ورود و خروج آن را بر عهده دارد.

  راه بند:
 جهت اجازه دادن و یا منع کردن ورود و یا خروج ماشین.

  دوربین:
 جهت ثبت عکس از محل ماشین و راننده و مدرك داده شده به راننده.

 



 

 توپولوژي سیستم -3-2-2

 
 

 :ویژگی هاي سیستم -4-2-2

 کنولوژي باال بدون نیاز به کاربرت •

 داراي سایز کم، مصرف پایین، و پروسس باال ARM9بیت  32استفاده از میکرو پروسسور  •

 داراي طراحی با دو هسته که سرعت پردازش را باال می برد. •

 پخش پیغام هاي صوتی به زبان فارسی مانند پیغام خوش آمد گویی، راهنمایی، و ... •

 LEDداراي صفحه نمایش  •

 داراي سیستم صوتی اعالم باقی مانده شارژ •

 طراحی منو براي عیب یابی سخت افزاري؛ این منو در صفحه نمایش نشان داده می شود  •

 تنظیم نحوه باز و یا بسته شدن راه بند. •

 تنظیم دسترسی عبور براي کاربران مقیم •

 توانایی ابطال کارت ها بر اساس مدت زمانی تعیین شده بصورت خودکار. •



 

د ز وروامتوقف شدن عملکرد کارتخوان هاي ورودي به هنگام تکمیل ظرفیت پارکینگ و جلوگیري  •
 اتومبیل ها .

 قابلیت کنترل سیستم به صورت دستی در مواقع ضروري. •

 زمانرت همتوانایی مقایسه عکس هاي گرفته شده در زمان ورود و خروج خودرو توسط کاربر به صو •

 زون به صورت همزمان. 4یا   2توانایی مانیتورینگ   •

اي رد بردر مواقع مفقود شدن کارت هاي بارکدي، از مدرکی معتبر عکس گرفته می شود. این مو •
 آرشیو و استفاده در آینده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 و نرم افزار/شامل مانیتور کارت خوان/ کارت هاي بارکد خوان/ دتکتورها onlineتوانایی مانیتور  •
 مانیتور وضعیت راه بند. خروجی و

 ویژگی هاي سیستم تشخیص : -5-2-2

یستم ساین  با توجه به در خواست کارفرما و قابلیت هاي مد نظر ، می توان از سه مدل کارت مختلف در
 استفاده نمود:

سیستم  بدون تماس : که غالبا جهت افرادي استفاده می شود که بصورت مداوم از IC/CDکارت   -1
 استفاده می نمایند.

نند قابل می ک کارت هاي بارکدي: این کارت ها براي افرادي که به صورت موقت از پارکینگ استفاده -2
 استفاده است

ت کینگ اس: این نوع کارت داراي فرستنده و گیرنده هایی در ورودي و خروجی پارRFIDکارت هاي  -3
در رود وي صاوز وه و مجکه به راننده این امکان را می دهد تا قبل از رسیدن به راهبند، شناسایی شد

فر به ص گردد . استفاده از این سیستم باعث می شود زمان توقف خودرو ها در ورودي و خروجی
 برسد.

 امنیت ورود و خروج : -6-2-2

ا بسیستم  استفاده می شود. در اینراه بند براي کنترل ورود و خروج در خروجی و ورودي پارکینگ از 
امل ورت ککت خودرو شناسایی می شود و تا زمانیکه خودرو به صاستفاده از حسگر هاي زمینی وضعیت حر

 از ورودي و خروجی عبور نکرده است اجازه بسته شدن را به راهبند نمی دهد.



 

بت ؛ ثی شودنجام مدر زمان ورود و خروج ا تصویر برداري با سرعت باالبا استفاده از دوربین هاي مداربسته 
 رد وصورت میگی ین جهت باال بردن امنیت در سیستم پارکینگنوع ماشین و برداشت عکس از محل ماش

 اطالعات ذخیره می شوند.
رجی سی خاکه از هر گونه خطا و دستر بگونه اي طراحی شده است محاسبه شارژ و ثبت آن در کامپیوتر،

 .می شوند و سطوح دسترسی قابل تعیین است رمزگذاري  داده هاهمه  باشد.مبرا 
یسر م ا آنبامکان توسعه آسان سیستم و همچنین راحتی در کار کردن نه اي است که ساختار سیستم به گو

مکان ابه بخش هاي دیگر سیستم متصل شده است و  LANمی باشد. سیستم مرکزي با استفاده از شبکه 
در  ی توانندمزینه ارسال و دریافت اطالعات با سرعت باالیی انجام می شود. ایستگاه هاي پرداخت و دریافت ه

ودرو ها حام خقسمت هاي مختلف ساختمان جانمایی شوند تا سرعت تردد در پارکینگ افزایش یافته و از ازد
 در خروجی جهت پرداخت جلوگیري شود

 نرم افزار : -7-2-2
گزارش گیري از واضافه کردن و اعالم  ،ثبت  شامل کارت ها ICتنظیمات با استفاده از نرم افزار می توان 

 یت باز ور قابل. نرم افزارا انجام دادتنظیمات شارژ کارت بر طبق خواسته ي مشتري ن و همچنی فقدان کارت
ردن انیتور کمقابل  راه بند را دارد و وضعیت راه بند به صورت نرم افزاري و نیز از طریق دوربین کردنبسته 

ذیرد.رمزگذاري می پ انجام TCP/IPاست .مانیتورینگ همزمان؛ وضعیت هر کدام از کنترلر ها به وسیله پورت 
م اي نرههرکارت و تعیین سطح دسترسی براي آن به اضافه تعیین سطح دسترسی سیستمی نیز از قابلیت 

 افزار است.



 

 PGSپارکینگ  (هدایت)سیستم راهنماي شرح  -3 فصل

 ونترل کشرکت هوشمند پارس راهکارهاي مناسبی را براي حل این مشکل بصورت راه اندازي سیستم هاي 
یت رل و هدام کنتارکینگ ارائه می کند. در این پروپوال ابتدا به بررسی لزوم راه اندازي سیستهدایت در پ

سپس  وکرد  پارکینگ می پردازیم و نیازي که به راه اندازي این سیستم احساس می شود را بیان خواهیم
 .می نماییمسیستم کنترل هوشمند پارکینگ را معرفی 

اي ستم همختلف قرار خواهند گرفت توجه داشته باشید که اساس سی راهکارهاي ارائه شده در دو گروه
ندازي و اراه  کنترلی بیان شده در هر گروه یکسان بوده، کنترل و هدایت هوشمند، و تفاوت آنها در نحوء

 .و تشخیص خودرو استتجهیزات مورد استفاده 
 

      Ultrasonicتوسط سنسور PGS سیستم -1-3

ر دورها ارك روي سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود و اطالعات سنسدر این سیستم در هر فضاي پ
به قوانین  ذخیره می شود و این کنترلر ها دیتاهاي ورودي را با توجه Node Controllerتجهیزي به نام 

 ا پردازشرتاها خاصی تغییر داده و دیتاهاي جدید را به کنترلر مرکزي ارسال می کند. و کنترلر مرکزي دی
ه سمت را ب ده و فرمانهاي مناسب را به نمایشگرها ارسال می کند. این نمایشگرها ماشین هاي وروديکر

ه خواهد ذخیر فضاهاي خالی هدایت می کنند. در این سیستم تمامی دیتاها در یک کامپیوتر به عنوان سرور
ی کند و مراج سرور استخ شد و نرم افزار کنترلی مناسبی در اتاق کنترل نصب خواهد شد که اطالعات را از

 نمایش می دهد.
 ، را مشاهده می کنید.Parking Guidance Systemدر شکل زیر سیستم کنترل و هدایت پارکینگ 

 



 

 قابلیت هاي سیستم هوشمند کنترل و هدایت پارکینگ -1-1-3

 طریق می توانند با کنترلر مرکزي در ارتباط باشند 3کنترلر هاي هر زون از  •
o  از طریقRS485 
o ریق از طLAN 
o  از طریقwireless 

ود در ی موجکنترلر نمایشگرها در کمترین زمان ممکن و در نتیجه هدایت خودرو هاي ورودي به فضاي خال •
 مینیمم زمان

 قابلیت در نظر گرفتن فضاهاي رزرو شده  •
 تعداد فضاهاي خالی و فضاهاي پر در هر زون موجود در پارکینگ نمایش •
 ي وارد شونده و خارج شونده در هر لحظهقابلیت نمایش تعداد خودرو ها •
 دهشقابلیت نمایش آمار به صورت روزانه و ماهانه و همچنین به صورت بازه هاي زمانی خواسته  •
 قابلیت محاسبه ي مدت زمان پارك هر ماشین و نمایش آن در اتاق کنترل •
 .و سفارشی سازيعملکرد سیستم برطبق خواسته ي مشتري قابلیت  •
 ابه است.اي مشهاستفاده، بهترین نوع نمایشگرها از نظر ابعاد و شدت روشنایی در نمونه  نمایشگرها مورد •

 

 PGSتجهیزات به کار رفته در سیستم  -2-1-3

 د.ی کنیدر زیر تجهیزات مورد استفاده در راه اندازي سیستم کنترل و هدایت پارکینگ را مشاهده م

  سنسورهاي التراسونیک:
 فضا در پارکینگ جهت تشخیص پر یا خالی بودن یک

 
 
 
 

 نمایشگرهاي فضاهاي خالی:
این نمایشگر ها پر و یا خالی بودن و یا حتی رزرو بودن یک فضا را نشان می دهد و مستقیماً با سنسور  

 آلتراسونیک در ارتباط هستد
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ا ر و یپیک سنسوري را عرضه می کند که در هر فضا نصب می شود و همانند سنسور التراسون پارسشرکت 
جهت نمایش وضعیت آن فضا است و به  LEDخالی بودن فضا را تشخیص می دهد و همچنین داراي 

Forward Mounting sensor .معروف است 
بل ذاري، کاوله گلاستفاده از این نوع سنسور درمقایسه با محصوالت سایر برندها، داراي نصب تجهیزات شامل 

 موجب کاهش هزینه راه اندازي گردد.کشی را کاهش می دهد که می تواند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :Node Controllerکنترلرهاي 

 جهت جمع آوري دیتاهاي هر سنسور آلتراسونیک و پردازش آنها
 

 
 
 
 

  :کنترلر مرکزي
چنین ذخیره و پردازش آنها و صدور فرمان به هر نمایشگر و هم Nodeجهت جمع آوري دیتاهاي هر کنترلر 

 اطالعات در سرور

 
  نمایشگرها:

 جهت نمایش فضاهاي خالی در زونها مختلف پارکینگ

 
  نرم افزار کنترلی و مانیتورینگ:



 

ی نمایش م وانده این نرم افزار در اتاق کنترل نصب می شود و با سرور در ارتباط است و دیتاهاي آن را خو
 دهد.

 
 

 پردازش تصویر بر مبناي PGSسیستم  -2-3

ارك هاي پ مایی خودرو ها به محل پارك خالی در پارکینک شناسایی خودروعالوه بر راهندر این سیستم 
اي نسور ه. براي این منظور به جاي استفاده از س شده و محل پارك آن ها نیز مد نظر قرار می گیرد

شخیص بکه تاولتراسونیک از سنسور هاي ویژه اي استفاده می شود که با استفاده از دوربین هاي تحت ش
نک رك در باحل پارا بر اساس پردازش تصویر انجام می دهد و نیز می تواند پالك خودرو را با م حضور خودرو

 اطالعاتی پارکینگ ذخیره نماید.
مک ان نیز کانندگاین امر عالوه بر امکان هدایت دقیقتر رانندگان می تواند به بررسی پارك اشتباه توسط ر

نده را ن رانه در بخش بعد توضیح داده خواهد شد می توانماید . همچنین بر اساس سیستم ردیاب خودرو ک
 به سمت خودروي پارك شده راهنمایی کند.

 تجهیزات سیستم  -1-2-3

 د.ی کنیدر زیر تجهیزات مورد استفاده در راه اندازي سیستم کنترل و هدایت پارکینگ را مشاهده م
  دوربین:

 مورد استفاده قرار می گیرد این دوربین ها جهت مانیتور و تشخیص پر و یا خالی بودن فضا

 
 پروسسور ویدیویی:

بط نین ضقابلیت پردازش دیتاهاي ویدیویی ارسالی از دوربین هاي نصب شده در فضاهاي مختلف و همچ 
 پالك خودروي پارك شده در هر زون را دارد. 



 

 
  کنترلر مرکزي:

یشگرها ه نمابمچنین ارسال فرمان جهت پردازش اطالعات پروسسورها ویدیویی و ذخیره ي آنها در سرور و ه
 با توجه به دیتاهاي ورودي از زونهاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

 
  سرور:

 یرد. نرممی گ جهت ذخیره اطالعات هر زون و اطالعات هر خودروي پارك شده در هر زون مورد استفاده قرار
ات مورد اطالع وبا این سرور در ارتباط هستند افزار کنترلی و پنلهاي ورودي و خروجی پارکینگ مستقیماً 

 نیاز خود را از آن دریافت می کنند.

 
 

 نمایشگرهاي فضاهاي خالی:
هاي  ا دوربینبیمًا این نمایشگر ها پر و یا خالی بودن و یا حتی رزرو بودن یک فضا را نشان می دهد و مستق 

 نصب شده در هر فضا در ارتباط هستد

  
  نمایشگرها:

 نمایش فضاهاي خالی در زونها مختلف پارکینگجهت 

 



 

 VTS سیستم هدایت و کنترل پارکینگ -4 فصل

 
صویر می توان تمبتنی بر پردازش  PGSقبل به آن اشاره شد با استفاده از سیستم همانطور که در بخش قبل 

ه هر کمود پالك خودرو هاي پارك شده درون پارکینگ را با محل پارك آن شناسایی و در سیستم ذخیره ن
رو در ل خودزمان نیاز باشد با استعالم پالك خودرو توسط راننده از طریق کیوسک هاي اطالع رسانی مح

 سیستم قابل نمایش می باشد

 Vehicle Tracking Systemقابلیت هاي سیستم  -1-4

 توضیحات ارائه شده قابلیت هاي این سیستم به شرح زیر می باشدبر اساس 
 کند. اره الیسنس به سرعت می تواند محل پارك خودروي خود را پیداصاحب خودرو با وارد کردن شم •

 صاحب خودرو براي پیدا کردن محل پارك نیاز  به استفاده از کارت مشخصی ندارد. •

 قابلیت دریافت تصاویر فضاهاي پارك شده و خالی در زون هاي مختلف پارکینگ •

 قابلیت نمایش تعداد فضاهاي خالی در ورودي پارکینگ •

 ت هدایت خودرو هاي ورودي در کمترین زمان و بهینه ترین مسیرقابیل •

 نمایشگرها مورد استفاده، بهترین نوع نمایشگرها در مقایسه با نمونه هاي مشابه است. •
ارتقاء  ند درامکان ذخیره ویدئوي مربوط به هر خودرو به عنوان سیستم نظارت تصویري امنیتی که می توا •

 ه قرار گیردامنیت خودرو ها مورد استفاد

 را مشاهده می کنید. Vehicle Tracking Systemدر شکل زیر سیستم کنترل و هدایت پارکینگ 
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