
Dahua Ulaşımda Akıllı Çözümler 



Trafik kurallarını umursuyor  
gibi mi？ 



İyi bir golf oyuncusu olmak! 

Presenter
Presentation Notes
Trafik yoğunluğu son günlerde yollarda karşılaşılan en büyük sorun olmaya başladı, artık insanların günlük problemi haline gelmiş durumda. Bazı araştırmalar sürücülerin trafikte 1 yılın 1 haftasını harcadıklarını gösteriyor.



1.3 H...... M...... D..... 

PLAKA TANIMA 99.8.   

Presenter
Presentation Notes
Trafiğin kötü durumu hayatı daha da zorlaştırıyor, fakat bu aynı zamanda ulaşım pazarı için harika ve devasa bir Pazar haline gelmiş durumda, ve bu da hepimiz için aslında iyi bir haber. Örneğin Dahua Çin pazarında, şimdiden yılda 1.3 yüz milyon dolarlık proje yaptı ve plaka okuma oranı ortalama 99.8%’dir.



Park Yeri 

1 

Trafik 
Uygulamaları 

3 

2 

 
ANPR ve Trafik 
Klavuz, Takip ve 

Yönetim 
  

Presenter
Presentation Notes
Dünyadaki en büyük 5 cctv üretisinden biri olan ve güvenlik pazarındaki en profesyonel firmalardan biri olan Dahua,, her trafik sorunu için efektif çözümler sunuyor. Bunu insanlara basit ve kolay bir hayat yaşamaları için yapıyoruz.Şimdi de Dahua’nın sunduğu çözümlere bir göz atalım. Genel olarak, bu 3 başlıkta incelenebilir, Park Çözümleri, Akıllı Trafik Sistemleri ve Hukuki Çözümler. 



Akıllı Park Etme 

Presenter
Presentation Notes
Trafik ve ulaşım çözümleri için farklı bir çok ürün vardır. Ve bunların anahtar noktası araçlardır. Bu yüzden öncelikle araçlara yöneleceğiz. 



Esas Unsurlar: 

• Temas olmaksızın IC kart okuması 

• Bluetoothlu uzaktan kart okucu 

• Kapı Açılışının kontrolü 

Esas Unsurlar: 

• Görüntü Alma ve Video Kaydı 

• Entegre edilmiş LRP algoritması 

• Herhangi bir duraklama olmaksızın 

doğrudan geçiş. 

GELENEKSEL BİR YÖNTEM 

Presenter
Presentation Notes
Otoparklar ve access kontroller geleneksel olarak bariyerin açılması için bu makineyi kullanıyor . Ancak DAHUA park çözümleri gelişmiş OCR algoritmalı kameralar kullanır. Bunlara LRP fonksiyonu entegre edilmiştir. Giriş otomatik olarak kontrol edilir ve sürücülerin direkt olarak park yerlerine gitmeleri sağlanır. 



O an, dünyanın öbür ucu gibidir ! 

Presenter
Presentation Notes
Bariyeri plaka numarasıyla kontrol etmek çok akıllıca ve uygun bir yöntemdir. Fakat eski yöntem kullanıldığında şekilde de gösterildiği gibi emniyet kemerini çözmek koltuğunuzdan uzanmak kapınızı açıp araçtan çıkmak çok zahmetli bir yöntemdir ve ayrıca bu arkanızda trafik oluşturmanıza da sebep olabilir. Ayrıca bu kadar uğraştan sonra otoparkta boş alan da bulamayabilirsiniz.



ACCESS İÇİN ETKİLİ BİR YÖNTEM 

Entrance / Exit 

Yaklaşma Anı Plaka kamera tarafından okunur -> Yönetim Sistemi Bariyer otomatik açılır 

998 6AE 

LED boştaki park yeri sayısını gösterir  

Presenter
Presentation Notes
Dahua’nın Akıllı park çözümleri ise, araç yaklaşırken içeride uygun park alanları olup olmadığını gösterebilir ve kameranın LRP fonksiyonuyla bariyer otomatik olarak açılır.



Boş Yer 
Sayısı 

Müsait Dolu 

Klavuz Sistem 

Presenter
Presentation Notes
Otoparka girdikten sonra ise içerideki LED’ler size boşyerlerin nerede olduğunu gösterir. Park alanının üzerindeki farklı renklerdeki renkler size nerenin boş nerenin dolu olduğunu gösterecektir, yeşil ışık park yerinin uygun olduğunu kırmızı ışık ise bu alanın dolu olduğunu size gösterecektir. Böylelikle siz de zamanınızdan tasarruf edebileceksiniz.



Daha Fazla Yeri Görmekte 

Algılama Kemeraso 

 Bir kamera ile altı park yeri izlenebilmekte 

  （Yani daha az parayla daha hızlı ve daha kolay kurulum） 

 Park yeri durumunu otomatik algılama MÜSAİT / DOLU 

 7 Farklı Belirtme Işıklandırması ( çoklu uygulamalar için) 

 Plaka Tanımlama 

7 Farklı Işık 

 

Presenter
Presentation Notes
Dahua park yeri algılama kamerası: 1 kamera maksimum 6 park alanı için bilgi verebilir. Bunun anlamı da 6 tane park alanı için sadece 1 kameraya ihtiyacınız olduğudur. Bu kamera sizin plaka numaranızı algılar ve o alanın boş olup olmadığını size bildirir.  



GELENEKSEL YÖNTEM YENİLİKÇİ YÖNTEM 

 

   SADE TASARIM & DÜŞÜK MALİYET 
 

• Daha az UTP kablo dağıtımı, daha düşük maaliyet （83%） 
• Daha az anahtar 
• Daha az kablolama（63% ） 

 

Presenter
Presentation Notes
Her park algılama kamerasının 2 ethernet portu vardır. Böylelikle kameralar arasında bir loop oluşturabilirsiniz. Geleneksel yöntemle karşılaştıracak olursak da size kablolardan ve switch’lerden devasa bir kazanç sağlayacaktır.



Arabanızı Kolayca Bulun 

Nereye Bıraktığını Unuttunuz mu? 

• Plakanızı yazın ve saniyeler içinde arabanız nerde görün! 
• PC ve telefon uygulamalarıyla uyumlu çalıştırılabilmekte 

Presenter
Presentation Notes
Özellikle büyük otoparklarda aracınızı nereye bıraktığınızı unutmak da ayrıca çok olası bir durumdur. Ancak Dahua araç bildirim platformuyla artık bu da bir sorun olmaktan çıkıyor. Bu platform sayesinde sadece plakanızı yazarak aracınızın nerede olduğunu ve oraya nasıl ulaşacağınızı bulmak artık bir sorun olmaktan çıkıyor.



ANPR Çözüm İp Uçları 

• Bir Kamera ile çoklu şerit takibi 

• Plaka okuma ve otomatik fotoğraflama 

• Kriminal Kara Listedeki Araçlar 

• Şehirlerde geçen araçların kaydını almak için çoklu ANPR dağıtımına ihtiyaç vardır. 

ANPR ve Trafik Takip ve Yönetimi 
 

Presenter
Presentation Notes
Dahua ITS( akıllı ulaşım çözümleri) sorunlarınızı çözmek için tasarlandı. Önemli yollara kurulan ANPR kamerayla yoldan geçen araçların görüntüleri alınır. Eğer sistem kara listede olan bir aracın plakasını algılarsa anında alarm verir. Bu durum çalıntı araç durumlarına kesin bir çözüm getirecektir. Bazen suçlular aslında olmayan bir plakayla plakalarını değiştirirler. Dahua ayrıca buna da bir çözüm buluyor. Plakanın kayıtlarda olup olmadığını kontrol ederek doğru olup olmadığını bildirir.  Böylece suç olayları olmadan engellenir.



Trafik Kılavuz, Takip ve Yönetim Sistemi 
Araç Seyri için bilgi sağlamaktadır 
• Ana hatlardaki yoğun trafik sıkışıklığı 
• Daha akıllı seyahat rotasıyla daha az  trafik yoğunluğu 

①  ②  

Presenter
Presentation Notes
Trafik yönetimiyle beraber, kontrol ve bilgilendirme sistemi ayrıca otomatik olarak sinyal zamanını en iyi zamana gerçek zamanlı bilgilerden yararlanarak ayarlar. VMS ile ayrıca önemli bilgiler LED ekranlarda yayınlanabilir.



Çözüm Önerileri 

• Tüm uygulama sistem tiplerinde çalışan geniş 

yelpazeli ürünler 

• Ceza sistemleri için lazım olan kanıtlar gelişmiş ileri 

teknolojisiyle açık ve net bir biçimde elde edilir. 

Trafik Kurallarının Uygulanması 
Yolda Magandalığın önlemesine katkı sağlar 
• Kırmızı Işık İhlali         
• Yanlış Park 

• Hız Sınır İhlalleri 
• Şerit İhlalleri 

Presenter
Presentation Notes
Trafik uygulama çözümleri kırmızı ışıkta geçme, aşırı hız, hatalı park, toplu taşıma araç durakları ihlali gibi bir çok suç teşkil eden uygulamaları bildirir. 



Köprüler Tüneller Otoyollar 

Heavy-traffic Road Expressway Heavy-traffic Road  

Expressway 

Şerit Değişimi Ters Yön Tespiti Aheste Tehlikeli Yürüyüş Yaya Geçidi 

Presenter
Presentation Notes
ANPR kamera trafik yasal uygulamarı yollara(köprü tünel anayol gibi) kurularak trafiğe akıcılık ve rahatlık katmak için uygulanır. 



Kırmızı Işık Uyguması 

Çözüm Önerileri 

• Video ve 3 Boyutlu Radar tabanlı isteğe bağlı algılama 

• Plaka okuma ve otomatik görüntü alma 

• Tek kamera ile üç şerit aynı anda izlem altında 

• Trafik Akış Analizi 

Presenter
Presentation Notes
Radarla entegre çalışan ANPR kamera 3 şeridi birden kapsayarak plaka okuması yapar ve otomatik olarak fotoğraf çeker.



Kural İhlallerinde kanıt olarak artarda 3 ayrı görüntü almaktadır.- 

Kırmızı Işık Uygulması 

Presenter
Presentation Notes
Farklı ülkelerde trafik kuralları da farklılık gösterebilir. Çindeki yasalar gereği, kamera araç betaz çizgideyken bir, çizgiyi geçerken bir ve çizgiyi geçtikten sonra bir tane olmak üzere fotoğraf çekerek fotoğrafı polis merkezine otomatik olarak gönderir. Böylece sürücüye polis merkezinden ceza kesilir.



Tek Noktada Hız Ölçüm Kurulumları 

Çözüm Önerileri 

• Taşınabilir ve Sabit Kurulumlar 

• Plaka okuma ve otomatik görüntü alma 

• Otoyollarda geniş uygulanabilirlik imkânı 

Presenter
Presentation Notes
Aşırı hız trafik kazalarının en büyük sebebidir. Bunu engellemek için Dahua 2 çeşit hız ölçüm yöntemi sunuyor. Birincisi sabit ve mobil kurulumu destekleyen tek noktadan hız ölçümü. Bu sistem 1.8 MP kamera ve 3D radar içerir. Kamera 3-4 şeridi görüntüleyebilir ve 3D radar 10-250 km/s arası hızları tespit edebilir.



998 6AE 
14:25 998 6AE 

14:32 

Araç ikinci kameraya yanaşmakta ->Görüntü alınır ve kayıt edilir 

Araç ilk kameraya yanaşmakta->Görüntü alınır ve kayıt edilir 

Mesafe İlkesine Dayalı Hız Ölçümü 

Presenter
Presentation Notes
Diğeri ise aralıklı hız ölçümüdür. ANPR kamera 2 noktadan fotoğraf alır ve bu noktalar arasındaki mesafeyi başlayıp bitirme süresine göre hızı hesaplar. Bu çözüm büyük otobanlarda aşırı hızı önlemek amacıyla uygulanır. 



Mesafe ID: 6   Mesafe Uzaklığı:9380m  Zaman:250000ms  Ortalama Hız: 135km/h  Hız Limiti: 120km/h  Hız Aşım Oranı: 12.50% 

Hız ihlalinin kanıtı olarak plaka okunaklı olacak şekilde iki ayrı görüntü alınır. 

Mesafe İlkesine Dayalı Hız Ölçümü 



Çözüm Önerileri: 

• Plaka Okuma 

• Trafikteki Karmaşayı Dikkate alarak: 

Yaya ve araç trafiğini düzenler  

• Park yeri düzenlemeleri sağlar 

Hatalı Park  
• Trafiğe Çıkan Araç Sayısında Artış 
• Yetersiz Park Yeri Sorunu 



 Belli Saat Aralıklarında 
Sınırlandırılmış Bölgeler 

Otobüslere Özel Şerit 

Çözüm Önerileri 

• Plaka Okuma 

• Yüksek Emisyonlu Araçlara Sınırlama 

• Şerit Kontrolü 

Daha Fazla İhlal… 



Profesyönel Kumuta Merkezi 



Komuta Merkezi Sistem Omurgası 

Front-end Equipment 

Video Wall 

Keyboard B/S or C/S Operator 

Video Wall Controller 

Ulaşım Yönetim 
Platform EVS Depolama 

Network 

Presenter
Presentation Notes
Dahua ayrıca PTZ’yi uzaktan kontrol etme, LCD ve LED ekranlardan videwall kontrolü, matrix kontrolörü, depolama cihazı, VMS platformu gibi tam kontrol merkezi çözümleri de sunar.



Dahua Ulaşımda Akıllı Çözümler 
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