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سامانه پال� خوان فناپ زیرساخت با نام تجاری «به خوان»، محصولی است �ه بر مبنای تشخیص پال� خودرو، تمامی 
خدمات �نترل و مدیریت تردد خودروها و ثبت انواع تخلف (سرعت، چراغ قرمز، طرح ترافی� و ...) را پوشش می دهد.

«به خوان» از محصوالت فناپ زیرساخت و دستاوردی بومی �ه از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تش�یل شده است. 

بخش سخت افزاری 
بخش سخت افزاری شامل دوربین و سرور است. دوربین پال� خوان، از ویژ�ی های الزم برای تصویربرداری با وضوح و �یفیت 

مناسب در همه ساعات شبانه روز و شرایط مختلف جوی، برخوردار است.  سرور، سخت افزاری است �ه نرم افزار سرویس
 دهنده به خوان روی آن نصب می شود و رابط بین دوربین پال� خوان و سرور مر�زی است.

بخش نرم افزاری 
رابط �اربری تحت وب به خوان �ه به دست برنامه نویسان فناپ زیرساخت طراحی و پیاده سازی شده است، به مدیر سیستم 

ام�ان برریس و استخراج انواع �زارش ها از اطالعات و هم چنین مدیریت و برنامه ریزی برای سرورهای به خوان را می دهد. این 
سامانه بومی افزون بر استاندارهای باالی �یفی، قابلیت بهینه سازی بر اساس نیازهای مشتریان را دارد.

سامـانه    بـه خـوان

اجـزای  سامـانه   بـه خـوان



امــروزه بـا �ستــرش مفهـوم شهــر هـوشمنــد، نیــل بـه هـوشمنــدســازی حمــل و نقــل
از نیـــازهـای بنیـــادین هــر جـامعـه ای محســوب مـی شــود. 

فناپ زیرساخت از سال ۱۳۹۶ تا امروز با ارتقای محصوالت و خدمات خود، به قطب 
فعال این حوزه در تامین زیرساخت های هوشمندسازی حمل و نقل، بدل شده 



سـرعت سنج
در اين سامانه استقراری، سرعت خودرو 

به صورت نقطه ای و با استفاده از پردازش تصاوير 
ويديويی اندازه �یری می شود. دقت سرعت سنجی اين 

سامانه باالی ۹۷  درصد بوده و منطبق بر استانداردهای جهانی 
است. 

عبـور از چـراغ قرمـز
با �م� سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، خودروهای متخلف عبوری از چراغ قرمز 

و نيز متوقف بر روی خطوط عابرپياده، شناسايی می شود.

شنـاسـایی معاینه فنـی
در طرح شناسایی و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فین با دستریس به بان� اطالعاتی ستاد معاینه فین 

خودروها و تطابق پال� های ثبت شده توسط سامانه های هوشمند ثبت تخلفات، خودروهای فاقد معاینه فین 
شناسایی و مطابق قانون اعمال قانون خواهند �ردید.

عـوارض آزادراهـی
به منظور بهره مندی از فناوری های جدید، برای رفع مش�الت پرداخت عوارض جاده ای، محصولی �ارآمد با استفاده از فناوری پردازش تصویر، توسط هم�اران بخش 

حمل و نقل هوشمند توسعه یافته است. 
پار�ین� حـاشیـه ای 

پار�ین� حاشیه ای یا م�انیزه �ردن جای پار� شهر ی�ی از راه�ارهای بهره مندی از سامانه هوشمند به خوان است �ه از سال ۱۳۹۹ در مناطق 
مختلف تهران راه اندازی شده است. 

پـال� خـوان متحـر�
 با توجه به نیازمندی پلیس، محصولی طراحی شده است �ه به صورت م�انیزه ام�ان ثبت جرائم (پار� دوبل، پار� 

ممنوع و...) وجود دارد. محصول مذ�ور دارای �واهی تاییدیه استاندارد پلیس است. 

�نتـرل محـدوده طـرح ترافیـ�
هایی كه امروزه در دنيا به منظور كاهش ترافي� مورد استفاده قرار می حل  يكی از راه 

این  كنترل  است.  ترافی�»  طرح  «محدوده  نام  به  منطقه ای  تعيين   �يرد،  
محدوده می تواند با �م� سامانه هوشمند به خوان انجام شود.  



سـرعت سنج
در اين سامانه استقراری، سرعت خودرو 

به صورت نقطه ای و با استفاده از پردازش تصاوير 
ويديويی اندازه �یری می شود. دقت سرعت سنجی اين 

سامانه باالی ۹۷  درصد بوده و منطبق بر استانداردهای جهانی 
است. 

عبـور از چـراغ قرمـز
با �م� سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، خودروهای متخلف عبوری از چراغ قرمز 

و نيز متوقف بر روی خطوط عابرپياده، شناسايی می شود.

شنـاسـایی معاینه فنـی
در طرح شناسایی و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فین با دستریس به بان� اطالعاتی ستاد معاینه فین 

خودروها و تطابق پال� های ثبت شده توسط سامانه های هوشمند ثبت تخلفات، خودروهای فاقد معاینه فین 
شناسایی و مطابق قانون اعمال قانون خواهند �ردید.

راه�ارهای به خوان
عـوارض آزادراهـی

به منظور بهره مندی از فناوری های جدید، برای رفع مش�الت پرداخت عوارض جاده ای، محصولی �ارآمد با استفاده از فناوری پردازش تصویر، توسط هم�اران بخش 
حمل و نقل هوشمند توسعه یافته است. 

پار�ین� حـاشیـه ای 
پار�ین� حاشیه ای یا م�انیزه �ردن جای پار� شهر ی�ی از راه�ارهای بهره مندی از سامانه هوشمند به خوان است �ه از سال ۱۳۹۹ در مناطق 

مختلف تهران راه اندازی شده است. 
پـال� خـوان متحـر�

 با توجه به نیازمندی پلیس، محصولی طراحی شده است �ه به صورت م�انیزه ام�ان ثبت جرائم (پار� دوبل، پار� 
ممنوع و...) وجود دارد. محصول مذ�ور دارای �واهی تاییدیه استاندارد پلیس است. 

�نتـرل محـدوده طـرح ترافیـ�
هایی كه امروزه در دنيا به منظور كاهش ترافي� مورد استفاده قرار می حل  يكی از راه 

این  كنترل  است.  ترافی�»  طرح  «محدوده  نام  به  منطقه ای  تعيين   �يرد،  
محدوده می تواند با �م� سامانه هوشمند به خوان انجام شود.  



•ثبت تصوير خودروها به تف�ی� الين 
•عدم آش�ارسازی توسط آش�ارسازها 

•جمع آوری اطالعات آماری از تردد خودروها، شامل زمان، پالك خودرو، سرعت خودرو، نوع خورو (�الس) و تصوير خودرو 
•ام�ان تشخیص سرعت دقیق برای هر خودرو بصورت جدا�انه 

•ام�ان اعمال دو يا چند آستانه برای خودروهای سن�ین و سب� 
•قابلیت شب�ه شدن آسان و پوشش �ل مسیر 

•قابلیت شناسايی و ره�یری خودروهای تحت تعقیب 
•ام�ان تعريف آستانه مجزا برای هر الين 

•ام�ان تشخیص سرعت تا ۲۵۰ �یلومتر در ساعت 
•ام�ان تشخیص همزمان سرعت چندين خودرو

•تشخیص خودروهای سرقیت 
•عمل�رد مناسب در شرايط مختلف جوی 
•ام�ان ادغام با تشخیص سرعت متوسط 

•عدم نیاز به تغییرات فیزي�ی در سطح جاده  
•بی نیاز از حضور �اربر 

سـرعت سنج
در اين سامانه استقراری، سرعت خودرو 

به صورت نقطه ای و با استفاده از پردازش تصاوير 
ويديويی اندازه �یری می شود. دقت سرعت سنجی اين 

سامانه باالی ۹۷  درصد بوده و منطبق بر استانداردهای جهانی 
است. 

عبـور از چـراغ قرمـز
با �م� سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، خودروهای متخلف عبوری از چراغ قرمز 

و نيز متوقف بر روی خطوط عابرپياده، شناسايی می شود.

شنـاسـایی معاینه فنـی
در طرح شناسایی و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فین با دستریس به بان� اطالعاتی ستاد معاینه فین 

خودروها و تطابق پال� های ثبت شده توسط سامانه های هوشمند ثبت تخلفات، خودروهای فاقد معاینه فین 
شناسایی و مطابق قانون اعمال قانون خواهند �ردید.

قابلیت های سامانه  به خوان



ی�ی از راهبردهای مهم واحد حمل و نقل هوشمند فناپ زیرساخت، توسعه و بهبود محصوالت ITS با 
استفاده از پتانسیل ها و توانمندی های متخصصان شر�ت و در راستای نیازمندی های مشتریان است. 

در نتیجه این روی�رد، بخش سخت افزار و نرم افزار پال� خوان (�ه شامل دوربین و سیستم �امپیوتری می
 شود) بازطراحی و ی� محصول ی�پارچه (Embedded) تولید شد. این محصول به �ونه ای طراحی شده 
است �ه دو بخش مجزای دوربین و سیستم سخت افزاری در ی� قالب واحد (در همان ابعاد محصول قبلی) 

قرار ب�یرند.  این محصول جدید، هزینه نهایی و ن�هداری را به ش�ل چشم�یری �اهش می دهد.

سـرعت سنج
در اين سامانه استقراری، سرعت خودرو 

به صورت نقطه ای و با استفاده از پردازش تصاوير 
ويديويی اندازه �یری می شود. دقت سرعت سنجی اين 

سامانه باالی ۹۷  درصد بوده و منطبق بر استانداردهای جهانی 
است. 

عبـور از چـراغ قرمـز
با �م� سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، خودروهای متخلف عبوری از چراغ قرمز 

و نيز متوقف بر روی خطوط عابرپياده، شناسايی می شود.

شنـاسـایی معاینه فنـی
در طرح شناسایی و اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فین با دستریس به بان� اطالعاتی ستاد معاینه فین 

خودروها و تطابق پال� های ثبت شده توسط سامانه های هوشمند ثبت تخلفات، خودروهای فاقد معاینه فین 
شناسایی و مطابق قانون اعمال قانون خواهند �ردید.

(Embedded Version) محصول جدید به خوان


