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 پیشگفتار
 در یفن نظام اسناد ميتنظ تهران، یشهردار يیاجرا و یفن نظام یراهبرد سند یراستا در و شهر يیاجرا امور در هماهنگ نظام کي جاديا

 ب،يتصو نديفرآ از ،ینگهدار و احداث ،یطراح ،یدآوريپد به مربوط امور هيکل در هيرو وحدت جاديا منظوربه کيتراف و ونقلحمل بخش

 و شهروندان به یرسانخدمات تيفيک شيافزا و یابيارز نحوه نيهمچن و یقرارداد و یفن نظامات و یواگذار امور تا ینگهدار و اجرا بر نظارت

 .است گرفته قرار تهران یشهردار یفن یشورا کار دستور در "اسالم جهان یالگو شهرکالن تهران،" شعار تحقق

 یهانيدورب ینگهدار و ريتعم ،یبرداربهرهنصب،  ه،يته با موضوع کيو تراف ونقلحملدر بخش  يیاجرا و یفن نظام قالب در که حاضر ندس 

 ،ارتنظکه نقش  پردازدیم زاتياز تجه ینوع یبه معرف ده،يارائه گردتجهيزات مربوطه ثبت تخلف و تردد و  یهانيدورب ،یريتصوووو نظارت

 یفن و یدر سووند حاضوور، مشووخصووات عمومشووهر تهران را به عهده دارد.  کيو تراف ونقلحمل امور ITSبخش  کنترل و اعمال مقررات در

اسووت.  دهيارائه گرد یبرداربهره و زاتيتجه ريو تعم یها، روش نصووب، نگهدار، کاربرد آنیريثبت تخلف و تردد و نظارت تصووو زاتيتجه

امور  ITSسامانه ثبت تخلف و تردد، در بخش  کيانتخاب  یالزم برا یاطالعات فن ده،يگرد انيب یفن و یکه در مشوخصات عموم  یميمفاه

از راه دور  کنترلقابل یريتصو نظارت یهانيدورب. دينمایم نيتأم المللیبين ضوابط و جهانی استانداردهای با مطابقرا  کيونقل و ترافحمل

شرح  هاآندارند که در مشوخصات   یمذکور انواع مختلف یهانيدرجه را دارد. دورب 061چرخاندن آن تا حدود  يیبوده و اپراتور مربوطه توانا

 قمطاب ینگهدار و ريتعم نصب، روش ،هاآنکاربرد  ،موردنظر زاتيتجه یمشخصات عموم رو شيپ سند. در دياز آن ارائه خواهد گرد یشتريب

 .گرددیم انيب المللیبين ضوابط و جهانی استانداردهای با

 یبردارهرهب و هيته در ازيموردن موارد هيکل تا است شده تالش مختلف، یهابخش يیاجرا اتيتجرب و دانش از یريکارگبه با اسناد نيا هيته در

 .گردد نيتضم المقدوریحت تعهدات، انجام حسن ،یريتداب اتخاذ با و شدهگنجانده اسناد در ممکن شکل نيبهتر به ینقل و یحمل زاتيتجه از

 یکم و یفيک یارتقا شاهد جيتدربه ،یبعد یهاشيرايو در هاآن کردن منظور و کينزد ندهيآ در اسناد کاربست بازخورد، افتيدر با است ديام

 .ميباش کيتراف و ونقلحمل التيتسه یريکارگبه به مربوط خدمات ارائه در
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 مطالب فهرست

 صفحه عنوان

 ح .................................................................................................................................................................................................. هافهرست جدول

 ط ................................................................................................................................................................................................... هافهرست شکل

 6..................................................................................................................................................................اتیکل -6فصل 

 0 .............................................................................................................................................................................................  مقدمه -0-0

 0 .......................................................................................................................................................................... ف و اصطالحاتيتعار -0-2

 0 .......................................................................................................................................................... یريتصو ن نظارتيدورب -0-2-0

 0 .........................................................................................................................................................  ديتول یتکنولوژ -0-2-0-0

 0 ........................................................................................................................ ازلحاظ شکل ینظارت یهانيانواع دورب -0-2-0-2

 0 ................................................................................................................................................ ینظارت یهانياجزاء دورب -0-2-0-0

 2 ........................................................................................................................................ ینظارت یهانيد دوربيه ديزاو -0-2-0-4

 0 ..................................................................................................................................... آنالوگ یريستم نظارت تصويس -0-2-0-5

 0 ..................................................................................................... )تحت شبکه( IP-base یريستم نظارت تصويس -0-2-0-6

 4 ............................................................................................................................................... ثبت تخلف و تردد یهاسامانه -0-2-2

 4 .........................................................................................................................................................  تيدقت رؤ -0-2-2-0

 4 .........................................................................................................................................................  دقت صحت -0-2-2-2

 4 ........................................................................................................................................................................... اطالعات تردد -0-2-0

 4 ....................................................................................................................................................................... یاضطرار یخراب -0-2-4

 4 ............................................................................................................................................................... یر اضطراريغ یخراب -0-2-5

 4 ................................................................................................................................................................. رانهيشگيپ ینگهدار -0-2-6

 4 ................................................................................................................................................... یات پس از وقوع خرابيعمل -0-2-7

 5 ..................................................................................................................... (RFIDبا امواج راديويی ) یسامانه بازشناس -0-2-8

 5 .........................................................................................................................................................  فرکانس -0-2-8-0

 0 ................................................................................................................... (Multi-Channelچندگانه ) یهاکانال -0-2-8-2

 0 .................................................................................................................................................. انتقال اطالعات به سرور -0-2-8-0

 0 ........................................................................................................ شبکه یدر حالت قطع یعملکرد بدون وقفه حت -0-2-8-4

 0 ............................................................................................................................................... گريد یهاستميادغام با س -0-2-8-5

 0 .......................................................................................................................................................................... هدف و دامنه کاربرد -0-0

 2 ........................................................................................................................................................کاربرد سيستم نظارت تصويری -0-4

 2 ............................................................................................................. ثبت تردد و تخلف مبتنی بر دوربين یهاکاربرد سامانه -0-5

 2 .......................................................................................................................... خوانثبت تخلف و تردد پالک یهاسامانه -0-5-0

 2 ................................................... هوا )طرح کاهش( یک و طرح کنترل آلودگيزه طرح ترافيسامانه کنترل مکان -0-5-0-0

 0 .............................................................. شهر تهران یو خروج یخوان ثبت تردد خودروها در ورودسامانه پالک -0-5-0-2

 0 ........................................ رمجاز در کريدورهای اختصاصیيو ثبت تخلف تردد غ BRTکنترل خطوط  سامانه -0-5-0-0

 4 ......................................................................................................................................................... ترددها ثبت زميمکان -0-5-0-4

 5 ................................................................................................................................... قرمزسامانه ثبت تخلف عبور از چراغ -0-5-2
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 6 ....................................................................................................................................... رمجازيسامانه ثبت تخلف سرعت غ -0-5-0

 8 ........................................................................................... یرینظارت تصو یهاه سامانهیته یمشخصات فن -2فصل 

 8 ................................................................................................................................................................................ هانيالزامات دورب -2-0

 01...................................................................... باز( یجز کاربرد در سطع معابر، اماکن و فضاها)به ینظارت یهانيانواع دورب -2-2

 66 .......................................................................... یرینظارت تصو سامانه های یاندازدستورالعمل نصب و راه -9فصل 

 00...........................................................................................................................................................................................  مقدمه -0-0

 00.............................................................................................................. یرينظارت تصو یهانيدورب یاندازراه مراحل نصب و -0-2

 04................................................................................................. یر ارتباطين و مسيت موردنظر دوربيموقع یفن یبررس -0-2-0

 04......................................................................................................................................... اتيعمل یمحل اجرا یسازمنيا -0-2-2

 04................................................................................................................................................. مربوطه یهاجعبه یاندازراه -0-2-0

 05...........................................................................................................................................................................  یکشکابل -0-2-4

 06 ............................................................................................................................................................ نيمونتاژ دورب مراحل -0-2-5

 07................................................................................................................................................ نيسامانه دورب يیل نهايتحو -0-2-6

 63 ............................................................................ ثبت تخلف و تردد یهاه انواع سامانهیته یمشخصات فن -4فصل 

 01...........................................................................................................................................................................................  مقدمه -4-0

 01........................................................................................................... هاساخت آن یها و فناورسرعت سنج یورخچه فنايتار -4-2

 01................................................................................................................................. هاساخت آن یها و فناورانواع سرعت سنج -4-0

 21....................................................................................... (OCR) یص کاراکتر نوريتشخ یخوان و فناورپالک یهانيدورب -4-4

 22..... رمجاز و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز(يخوان، سرعت غثبت تخلف و تردد )پالک سامانه یحداقل مشخصات فن -4-5

 22........................................................................................................................................ هوسينگحداقل مشخصات فنی  -4-5-0

 22................................................................................................................................................. حداقل مشخصات فنی رادار -4-5-2

 22............................................................................................................................................ نيدورب یحداقل مشخصات فن -4-5-0

 20............................................................................................................................................ مشخصات فنی شبکه ارتباطی -4-5-4

 20.................................................................................................................................. حداقل مشخصات فالش و پروژکتور -4-5-5

4-5-6- Firmware 20......................................................................................................................................................  نيدورب 

 24......................................................................................................................... ثبت تخلف یهاسامانه یهایژگيمشخصات و و -4-6

 24...........................................................................................................................................................................  هایژگيو -4-6-0

 27.......................................................................................................................................................................................... رادار -4-6-2

 27............................................................................................................................................................ زان دقت و عملکرديم -4-6-0

 28.................................................................................................................ه آنيبه همراه پا یصنعت هوسينگمشخصات  -4-6-4

 Continuous ........................................................................21) یمعمول Externalد يمشخصات پروژکتور نور سف -4-6-5

 21.......................................................................................................................................................... یمشخصات جعبه دکل -4-6-6

 01.......................................................................................................................................................  جعبه یابعاد حدود -4-6-6-0

 01.......................................................................................................................................................   جنس -4-6-6-2

 01.......................................................................................................................................................  اختروش س -4-6-6-0

 01.......................................................................................................................................................   سقف -4-6-6-4

 01.......................................................................................................................................................   درب -4-6-6-5

 01.......................................................................................................................................................    لوال -4-6-6-6
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 01.......................................................................................................................................................   قفل -4-6-6-7

 00.................................................................................................................................. زات در داخل جعبهيش تجهيآرا -4-6-6-8

 00.......................................................................................................................................................  کابل یمحل ورود -4-6-6-1

 00.......................................................................................................................................................  اتصاالت برق -4-6-6-01

 02.......................................................................................................................................................  يیروشنا -4-6-6-00

 02.......................................................................................................................................................  یبندآب -4-6-6-02

 02.......................................................................................................................................................  اتصاالت ارت -4-6-6-00

 02........................................................................................................................................ زم اتصال جعبه به دکليمکان -4-6-6-04

 02.......................................................................................................................................................   رنگ -4-6-6-05

 02.......................................................................................................................................................  و حمل یبندبسته -4-6-6-06

 02.......................................................................................................................... یداخل جعبه دکل یبر نوريپنل فپچ -4-6-6-07

4-6-7- CAT 6 .................................................................................................................................................................................00 

 Pigtail & Patch cord......................................................................................00ل پچ کورد يگتيپ یمشخصات فن -4-6-8

 Adapter .................................................................................................................................................................00آداپتور  -4-6-1

 94 .................................................................. سامانه های  ثبت تخلف و تردد یاندازدستورالعمل نصب و راه -5فصل 

 04................................................ الزم در انتخاب محل نصب یهاهيهای ثبت تخلف و تردد و توصنهای سامانهينصب دورب -5-0

 04............................................................................................................................................................................. نيدورب یکشکابل -5-2

 04......................................................................................................................................................................... هانيدورب یگذاريجا -5-0

 93 ..... ثبت تخلف و تردد یهاو سامانه یرین نظارت تصویهای  دوربر سامانهیو تعم یدستورالعمل نگهدار -1فصل 

 07...........................................................................................................................................................................................  مقدمه -6-0

 07............................................................................................................................................................ یات پس از وقوع خرابيعمل -6-2

 07....................................................................................................................................................................... برق یرفع خراب -6-2-0

 08.............................................................................................................................. ارتباط( یارتباط )رفع قطع یرفع خراب -6-2-2

 01.................................................................................................................................. یر شبکه ارتباطيمس یرفع خراب -6-2-2-0

 41................................................................................................................................................................. نيدورب یرفع خراب -6-2-0

 40.................................................................................................................................................................... یسات کمکيتأس -6-2-4

 40......................................................................................................................................................... نيدورب یهایرفع قطع -6-2-5

 42..................................................................................................................................................................... یات نگهداريانواع عمل -6-0

 42....... های ثبت تخلف و ترددو سامانه یرينظارت تصو یهار سامانهيو تعم یدر نگهدار ینيبشيات قابل پيعمل -6-0-0

 42 های ثبت تخلف و ترددو سامانه یرينظارت تصو یهار سامانهيو تعم یدر نگهدار ینيبشيرقابل پيات غيعمل -6-0-2

 40................................................................................................ مجری يیو عوامل اجرا یزاتي، تجهی، تخصصیهای فنيیتوانا -6-4

 40................................................................................................................................................. یو تخصص یهای فنيیتوانا -6-4-0

 40................................................................................................................................................. ازيروهای متخصص موردنين -6-4-2

 44..................................................................................................ازيموردن یهای نگهداری و عوامل کارگاهپيحداقل اک -6-4-0

 44............................................................................................................................... راتيپ نگهداری و تعميحداقل اک -6-4-0-0

 44.................................................................................................................................... پ نظافت و شستشويحداقل اک -6-4-0-2

 44................................................................................................................................................. پ موتورسواريحداقل اک -6-4-0-0

 45..................................................................................................................................................................... یملزومات اساس -6-4-4
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 41 ............................................................................................... ثبت تخلف و تردد یهااز سامانه یبرداربهره -3فصل 

 46 ................................................................................................................. خوانبر پالک یثبت تخلف و تردد مبتن یهاسامانه -7-0

 46 ............................................................................................................................................ قرمزسامانه ثبت تخلف عبور از چراغ -7-2

 47..................................................................................................................................... ثبت تخلف سرعت یاستقرار یهاسامانه -7-0

 47............................................................................................ یجناغ یدر خط عبور یخط عبور رمجازيسامانه ثبت تخلف غ -7-4

 47.............................................................................................................................. يیخودرو اريخوان سپالک یاندازنصب و راه -7-5

 47.............................................................................................................. خوان ثبت تخلف و ترددپالک یهاسامانه یبرداربهره -7-6

 47.......................................................................................................................................................... یات چک اپراتوريعمل -7-6-0

 47................................................................................................................................................ یچک اپراتور یهاروش -7-6-0-0

 48...................................................... یر و نگهداريو تعم یبهره بردار مجریتوسط  یسنت یب چک اپراتوريمعا -7-6-0-2

 Crowd Check .........................................................................................................48 یسپاربرون یچک اپراتور -7-6-0-0

 Crowd Check ...........................41 یسپاربرون یجادشده در روش چک اپراتوريا یهانقاط قوت و فرصت -7-6-0-4

 41.......................................................................................... یو چک اپراتور یبردارات بهرهيخدمات عمل اهم شرح -7-6-0-5

 51................................................ (Monitoring and Ticketing( )یبانيپشت ستمينگ )سيکتينگ و تيتوريمان -7-6-2

 51................................................................................................................... ثبت تخلف و تردد یهاافت دادهيارسال و در -7-6-0

 RFID .............................................................. 56ستم کنترل تردد خودروها با استفاده از پالک یس یطراح -8فصل 

 50...........................................................................................................................................................................................  مقدمه -8-0

 RFID .....................................................................................................................50 يیويبا امواج راد یکاربرد سامانه بازشناس -8-2

 52...................................................................................................................................................................................ستميل سيتحل -8-0

 52....................................................................................................... یشهرنيب یونقل عمومسرعت ناوگان حمل کنترل -8-0-0

 52..................................................................................................................................................................... خودروها یابيرد -8-0-2

نقل عمومی از محدوده وها و کنترل خروج ناوگان حملکنترل ورود و خروج ناوگان حمل و نقل عمومی به پايانه -8-0-0

 52............................................................................................................................................................................ مجاز شهری

 52........................................................................................................................................................... یاخذ عوارض بزرگراه -8-0-4

 50................................................................................................................................................................................. ستميس یطراح -8-4

 50................................................................................................................................................................. خودروها يیشناسا -8-4-0

 50........................................................................................................................................................................ کنترل مجوزها -8-4-2

 50............................................................................................................................................... ها Tagکنترل سالم و فعال بودن  -8-5

 50............................................................................................................................................................. ستميت اطالعات در سيامن -8-6

 54............................................................................................................................................................................. ازيزات موردنيتجه -8-7

 55 .................................................................. بانیو سا یرینظارت تصو یهانیدورب یدستورالعمل شستشو -3فصل 

 55............................................................................................................................................. (Sun Shieldبان )يسا یشستشو -1-0

 55................................................................................................................................................................. بانيز کردن سايروش تم -1-2

 56 ................................................................................................... یرينظارت تصو یهانيحباب دورب یرونيسطح ب یزکاريتم -1-0

 53 .................................................. )سطح معابر شهر(  کینظارت تصویری تراف یهانیدورب یمشخصات فن -أ  وستیپ

 57............................................................................................................. کيتراف یريثابت  نظارت تصو یهانيدورب یمشخصات فن -0-أ

 61 ............................................................................................ (یجز استفاده در معابر شهر)به ینظارت یهانيدورب یمشخصات فن -2-أ

 61 ............................................................................................................. (Indoorتحت شبکه داخل ساختمان ) یهانيدورب -0-2-أ
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 62 .................................................................................................................................................. ن آنالوگ داخل ساختمانيدورب -2-2-أ

 60 .......................................................................... (Outdoorخارج از ساختمان ) یتاليجي( دBox) یاجعبه یهانيدورب -0-2-أ

 64 ............................................. (DOME IP Camera (outdoor)دام تحت شبکه خارج از ساختمان ) یهانيدورب -4-2-أ

 66 .......................................................................................... ( خارج از ساختمانBulletبولت ) یتاليجيثابت د یهانيدورب -5-2-أ

 67 .....................................................................................................................هانيو انتخاب محل دورب یدر مورد طراح ینکات -6-2-أ

 18 ........................................................... یرینظارت تصو یهاسامانه یات نصب و نگهداریست عملیلچک -ب  وستیپ

 13 .......................................................................................................................................... یاخدمات مشاوره -ج  وستیپ

 61 ........................................................................................................... و نظارت یامشاوره یهااز شرح خدمات شرکت یاخالصه -0-ج

 61 ........................................................................................................ زاتيتجه یر و نگهدارينصب، تعم یهاه بر پروژهينظارت عال -2-ج

 61 ...................................................................................................................................................... زاتيت تجهيفيو کنترل ک یبازرس -0-ج

 61 ................................................................................................................ یر و نگهداري، تعمیاندازبر نصب و راه ینظارت کارگاه -4-ج

 71......................................................................................................................... یاندازات نصب و راهيبر عمل ینظارت کارگاه -0-4-ج

 71........................................................................................................................ یر و نگهداريات تعميبر عمل ینظارت کارگاه -2-4-ج

 71............................................................................................................مورد درخواست کارفرما یهامرتبط با موضوع یهایطراح -5-ج

 70.......................................................... و ثبت تخلف یرينظارت تصو یهانيمحل نصب انواع دورب یطراح یبرا یجدول زمان -6-ج

 70....................................................................................................................................................... یرينظارت تصو یهانيدورب -0-6-ج

 70............................................................................................................................................................... ثبت تخلف یهانيدورب -2-6-ج

 32 .................................................................... هادر کنترل ورود و خروج به محدوده ANPRکاربرد سامانه  -د  وستیپ

 72........................................................................................................................................................................................................ اتيکل -0-د

 72........................................................................................................................................ (ANPRتشخيص خودکار پالک خودرو ) -2-د

 70.................................................................................................. (DSRCو  RFIDهای مبتنی بر تگ و دستگاه قرائت )سامانه -0-د

 70................................................................................................................................................. (GPS) یت جهانيسامانه موقع -0-0-د

 74..................................................................................................................................................................... تلفن همراه یآورفن -2-0-د

 ANPR .......................................................................................................................................74مختلف سامانه  یهایمعمار -0-0-د

 ANPR ...................................................................................................................................74سامانه  یاصل یهابخش -0-0-0-د

 ANPR ...........................................................................................................................74دهنده سامانه ليتشک یاجزا -2-0-0-د

 75................................................................................................................ ص خودکار پالک خودرويروند کار در سامانه تشخ -4-0-د

 76 .......................................................................................................................................................  درک حضور خودرو -0-4-0-د

 76 .......................................................................................................................................................  یبردارعکس -2-4-0-د

 76 .......................................................................................................................................................  صيند تشخيفرآ -0-4-0-د

 76 ....................................................................................................... ص خودکار پالک خودرويدر سامانه تشخ یانواع معمار -5-0-د

 76 .......................................................................................................................................................  متمرکز یمعمار -0-5-0-د

 77.......................................................................................................................................................  شدهعيتوز یمعمار -2-5-0-د

 78................................................................................................................................ هایک از معماريب هر يا و معايمزا -0-5-0-د

 71.................................................................................................................................... سامانه یبرحسب توپولوژ یانواع معمار -6-0-د

 71........................................................................................................................... ین آنالوگ و پردازش محليروش دورب -0-6-0-د

 71.................................................................................................................... ر تحت شبکهين آنالوگ و تصويروش دورب -2-6-0-د

 71..................................................................................................................................................... یتال و محليجيروش د -0-6-0-د
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 71..................................................................... یمحل تال تحت شبکه و پردازشيجين ديبا دورب یربرداريروش تصو -4-6-0-د

 81...................................................................................................... یربرداريو تصو یبرحسب سامانه نورپرداز یانواع معمار -7-0-د

 81................................................................................................................................. یر رنگيو تصو یاستفاده از نور مرئ -0-7-0-د

 81............................................................................. قرمزحساس به مادون یربرداريقرمز و تصواستفاده از نور مادون -2-7-0-د

 81..... قرمز(همراه با پروژکتور مادون ینور مرئ یقرمز )با نورپردازو مادون یزمان رنگن همياستفاده از دو دورب -0-7-0-د

 86 ...................................................................... ثبت تخلف یهاسامانه یات نصب و نگهداریست عملیلچک -ه  وستیپ

 82 .......................................................................................................................................... ند گردش کاریفرآ -و  وستیپ

 89 .. ثبت تخلف و تردد یهاو سامانه یرینظارت تصو یهانیدورب ریو تعم یات نگهداریشرح تفصیلی عمل -ز  وستیپ

 80........................... ثبت تخلف و تردد یهاو سامانه یرينظارت تصو یهانير  دوربيو تعم ینگهدار ینيبشيات قابل پيعمل -0-ز

 80............................................................................. یرينظارت تصو یهانير دوربيو تعم ینگهدار ینيبشيات قابل پيعمل -0-0-ز

 80.............................................................. (PM: Preventive Maintenance) یاا دورهيرانه يشگيپ ینگهدار -0-0-0-ز

 84....................................................................................................................................... ريو تعم یپ نگهداريف اکيوظا -2-0-0-ز

 85............................................................................................................ یرينظارت تصو یهانيس و نظافت دوربيسرو -0-0-0-ز

 UPS........................................................................................................................ 86 ینيبشيقابل پ یات نگهداريعمل -4-0-0-ز

 86 ........................................................................... (Solar) یديه خورشيسامانه منبع تغذ ین نگهداريات روتيعمل -5-0-0-ز

 87......................................................................... ثبت تخلف و تردد یهار سامانهيو تعم ینگهدار ینيبشيات قابل پيعمل -2-0-ز

 87.............................................................. (PM: Preventive Maintenance) یاا دورهيرانه يشگيپ ینگهدار -0-2-0-ز

 88............................................................................................................................هات سامانهيت وضعينگ و رؤيتوريمان -2-2-0-ز

 88.................................................................................................................................................. یمراجعه جهت رفع خراب -0-2-0-ز

 81.......................................................................................................................................................  ونيبراسيکال -4-2-0-ز

 81.......................................................................................................................................................  هارفع نواقص سامانه -5-2-0-ز

 81.......................................................................................................................................................  س و نظافتيسرو -6-2-0-ز

 81.................... مرتبط یرهايا و مسهکابل برق و شبکه سامانه یرهايچون ساخت مس یهاه نقشهيه اصالحيته -7-2-0-ز

 11...................................................................................................................................................... یبانيپشت یات کليعمل -8-2-0-ز

 10........................................................................................................... مجدد یاندازو نصب و راه یآور، جمعيیجابجا -1-2-0-ز

 10..................................................................................................................... یعمران یو رفع خراب یکشات کابليعمل -01-2-0-ز

ثبت تخلف  یهاو سامانه یرينظارت تصو یهانيدورب یو عمران یمخابرات ،یر برقيو تعم ینگهدار ینيبشيپرقابليات غيعمل -2-ز

 10................................................................................................................................................................................................. و تردد

 10........................ یرينظارت تصو یهانيدورب یو عمران یمخابرات، یر برقيو تعم ینگهدار ینيبشيرقابل پيات غيعمل -0-2-ز

 12..................................................................................... یرين نظارت تصويدورب یعمران ینيبشيرقابل پيات غيعمل -0-0-2-ز

 12.................................................................... یرين نظارت تصويدورب یو مخابرات یبرق ینيبشيرقابل پيات غيعمل -2-0-2-ز

 12................... ثبت تخلف و تردد یهاسامانه یو عمران ی، مخابراتیبرق یر و نگهداريتعم  ینيبشيرقابل پيات غيعمل -2-2-ز

 12.......................................... ثبت تخلف و تردد یهاسامانه یر و نگهداريتعم یعمران ینيبشيرقابل پيات غيعمل -0-2-2-ز

 12......................... ثبت تخلف و تردد یهاسامانه یر و نگهداريتعم یو مخابرات یبرق ینيبشيرقابل پيات غيعمل -2-2-2-ز

 RHVR-ANPR-TEAT-03-0 .... 35 های ثبت تخلف و تردد مبتنی بر پالک خوان پیوست فنی سامانه -پیوست ح 

 14......................................................................................................... خوانبر پالک یثبت تخلف و تردد مبتن یهاالزامات سامانه -0-ح

 15....................................................................................... یخوانبر پالک یخوان مبتنپالک یهاها و نحوه کارکرد سامانهتيقابل -2-ح

 16 ........................................................................................... خوانبر پالک یثبت تخلف و تردد مبتن دقت عملکرد سامانه زانيم -0-ح
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 17............................................................................................................................................... سامانه یخروج یازمنديمشخصات و ن -4-ح

 RHVR-RLVD-TEAT-01-0 .......................... 33 قرمز پیوست فنی سامانه ثبت  تخلف عبور از چراغ -پیوست ط 

 18............................................................................................................................ قرمزنصب سامانه ثبت تخلف چراغ یازهاينشيپ -0-ط

 18...................................................... قرمزثبت تخلف عبور از چراغ یهاالزم در سامانه یازهاينشيمحدوده تخلف و پ یمعرف -2-ط

 11................................................................................................................................................................................. نحوه ثبت تخلفات -0-ط

 11................................................................................. قرمزمورد انتظار از سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ یهاتيالزامات و قابل -4-ط

 011 ....................................................................................... خوانبر پالک یثبت تخلف و تردد مبتن دقت عملکرد سامانه زانيم -5-ط

 011 ............................................................................................................................ از سامانه یبردارالزم جهت بهره یهایازمندين -6-ط

 010 ........................................................................................................................................... سامانه یخروج یازمنديمشخصات و ن -7-ط

 RHVR-ANPR-TEAT-03-01 .................................... 604 های ثبت تخلف سرعتهپیوست فنی سامان -پیوست ی 

 010 ..................................................................................................................................... سامانه ثبت تخلف سرعت یالزامات اساس -0-ی

 014 .................................................................................................................. مورد انتظار از سامانه ثبت تخلف سرعت یهاتيقابل -2-ی

 015 ............................................................................................................................. ثبت تخلف سرعت دقت عملکرد سامانه زانيم -0-ی

 016 ........................................................................................................................................... سامانه یخروج یازمنديمشخصات و ن -4-ی

-RHVR-ANPRها )جناغی( سامانه ثبت تخلف تغییر غیرمجاز خط عبور در گردش پیوست فنی -پیوست ک 

TEAT-03-01 .......................................................................................................................................... 608 

 017 ................................................................................................................................................................................................... مقدمه -0-ک

 017 ................................................................................................... رمجاز خط عبورير غييخالصه عملکرد سامانه ثبت تخلف تغ -2-ک

 017 ............................................................................................ رمجاز خط عبورير غيينصب سامانه ثبت تخلف تغ یازهاين شيپ -0-ک

 017 ................................................. رمجاز خط عبورير غييثبت تخلف تغ یهاتخلف در سامانه صيتشخ یهامحدوده یمعرف -4-ک

 018 .......................................................................................................... رمجاز خط عبورير غييثبت تخلف تغ یهاالزامات سامانه -5-ک

 011 .................................................................................... رمجاز خط عبورير غييو نحوه کارکرد سامانه ثبت تخلف تغ هاتيقابل -6-ک

 001 .......................................................................................................................................... سامانه یخروج یازمنديمشخصات و ن -7-ک

 RHVR-ANPR-TEAT-03-01 ........... 669خوان سیار خودرویی  اندازی پالکپیوست فنی  نصب و راه -پیوست ل 

 002 ................................................................................................................. ثبت تردد و تخلف اريخوان سو عملکرد پالک فيتعر -0-ل

 000 ........................................................................................................................... هاسامانه یاختصاص یهايازمنديو ن یالزامات فن -2-ل

 000 ............................................................................................................................................................ در گروه تخلفات ساکن -0-2-ل

 000 ...................................................................................................................................................... در گروه تخلف توقف دوبل -2-2-ل

 000 ............................................................................................................. )پارکومتر( یاهيپارک حاش تيريگروه تخلفات مد -0-2-ل

 LEZ ............................................................................................... 000  یفن نهيو معا یعبور یدر گروه تخلفات خودروها -4-2-ل

 000 ......................................................................................................... گروه 4سامانه مشترک در هر  یها و شرح عملکردتيقابل -0-ل

 005 ................................................................................................................................. افزارافزار و نرم، سختخودرو یمشخصات فن -4-ل

 005 ................................................................................................................................................................ انهيرا یمشخصات فن -0-4-ل

 006 ....................................................................................................................................................................... مشخصات خودرو -2-4-ل

 006 .......................................................................................................................................................... پروژکتور یشخصات فنم -0-4-ل

 663 .................................................................................................................................................................  فهرست مراجع
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 هاجدول فهرست

 صفحه عنوان

 0 ................................................................................................................................................ ديه ديو زاو ی: رابطه فاصله کانون0-0جدول 

 RFID ..................................................................................................................................... 0 معمول یاتيعمل یها: فرکانس2-0جدول 

 08 ............................................................ (0)فرم شماره  یرينظارت تصو یهانيات نصب سامانه دوربيل عمليفرم تحو: 0-0جدول 

 20 ............................................................... ثبت تخلف و تردد یهانيه سامانه دوربيته یبرا ی: حداقل مشخصات عموم0-4جدول 

 24 .............................................. رمجاز، عبور از چراغ قرمز(يخوان، سرعت غثبت تخلف )پالک یهاسامانه یهایژگي: و2-4جدول 

 27 ..................................................................................... رادار مورداستفاده در سامانه ثبت تخلف سرعت ی: مشخصات فن0-4جدول 

 28 ..................................................................................................................... ثبت تخلف یهازان دقت و عملکرد سامانهي: م4-4جدول 

 21 .......................................................................... (Continuous) یمعمول Externalد ي: مشخصات پروژکتور نور سف5-4جدول 

 45 ......................................................................................................................................................... مجریاز ي: ملزومات موردن0-6جدول 

 57 ................................................................................................... ثابت یرينظارت تصو یهانيه دوربيته ی: مشخصات فن0-1جدول أ

 + Speed Dome IP Camera Outdoorکيتراف یريگردان نظارت تصو یهانيه دوربيته ی: مشخصات فن2-1جدول أ
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 60 ............................ داخل ساختمان یتال و تحت شبکه دام برايجين ديدورب یاز برايموردن یحداقل مشخصات فن: 0-1جدول أ

 62 ............................................. داخل ساختمان ین آنالوگ از نوع دام برايدورب یاز برايموردن یحداقل مشخصات فن: 4-1جدول أ

 60 .................................................................... یتاليجي( دBox) یان جعبهيدورب یاز برايموردن یحداقل مشخصات فن: 5-1جدول أ

 64 ..................................................................... خارج از ساختمان IP Dome یهانيه دوربيته یحداقل مشخصات فن: 6-1جدول أ

 66 ................................................................. خارج از ساختمان Bullet یتاليجيثابت د یهانيحداقل مشخصات دورب: 7-1جدول أ

 68 ............................................................ یرينظارت تصو یهانيدورب یات نصب و نگهداريست مربوط به عمليلچک: 8-1جدول ب

 70 ....................................................................... یرين نظارت تصويمحل نصب انواع دورب یطراح یاز برايزمان موردن: 1-1جدول ج

 70 ............................................................................. ن ثبت تخلفيمحل نصب انواع دورب یطراح یاز برايزمان موردن: 01-1جدول ج

 71 .............................................................................................................................. شدهعيمتمرکز و توز یسه معماريمقا: 00-1جدول د

 80 ................................................................ ثبت تخلف یهانيدورب یات نصب و نگهداريمربوط به عمل یکل یابي: ارز02-1جدول د
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 اتیکل -1 فصل

 مقدمه -1-1

 ازمندين ات،مناسب نيا ميتنظ. دينمایم فيتعر را ینيشهرنش دهيپد مناسبات نيا که است یمناسبات یدارا ینيشهرنش یزندگ

 است ازيموردن یمتعدد یابزارها یشهر تيريمد یبرا. شودیم گفته یشهر تيريمد آن به اصطالح در کهاست  کپارچهي یتيريمد

 یخصش خودرو از ديبا اغلب کار، محل به دنيرس یبرا یوقت مثالً. نمود تيريمد را مختلف مناسبات و روابط بتوان آن کمک به تا

 ازمندين خودبه نوبه  موضوع نيهم. نمود ميتنظ را خودروها نياوآمد رفت ضوابط کهاست  یضرور نمود، استفاده یعموم اي و

 مختلف نقاط در تيجمع تمرکز یبررس نيهمچن. گردد فراهم الزم نظم جاديا امکان هاآن از استفاده با تا است مناسب یابزارها

. شودیم گفته ینظارت و یکنترل یابزارها ابزارها، گونهنيا به که است مربوط و مناسب یابزارها ازمندين روز،شبانه طول در یشهر

 نيهم هب و است رممکنيغ یشهر مناسبات ميتنظ ،یکنترل و ینظارت یابزارها از استفاده بدون ،شهرهاکالن درخصوص به شهرها در

 .دارند يیباال تياهم مذکور یابزارها که است ليدل

 نيهم به. گردندیم نصب مختلف یهااستفاده یبرا و شهر مختلف نقاط در که باشندیم هانيدورب ،ینظارت یابزارها از یکي

 ثبت یهانيدورب سرعت، تخلف ثبت یهانيدورب ريدر انواع مختلف نظ هاآنبا توجه به نوع کاربرد  هانيدورب نيا که است ليدل

 .شوندیم یبنددسته یريتصو نظارت یهانيو دورب قرمزچراغثبت تخلف عبور از  یهانيدورب طرح، به ورود تخلف

تجهيزات و  تردد و تخلف ثبت یهانيو دورب یريتصو نظارت یهانيدورب یمعرف ،است موردتوجه یرو شيدر مطالب پ آنچه

الزم به ذکر است که مباحث امنيت کالن تجهيزات مورد اشاره بايستی  است. یمعابر شهر در هاآن ینصب و نگهدارو روش مربوطه 

 ملزومات سازمان پدافند غير عامل را رعايت نمايد.

  اصطالحات و فیتعار -1-2

 یریتصو نظارت نیدورب -1-2-1

 انواع طيمح طيشرا به بسته و رديگیمورداستفاده قرار م یو خارج یداخل یفضاها ونظارت بر اماکن  یاست که برا یابزار

 .دارد یمختلف

 دیتول یتکنولوژ -6-2-6-6

 .شوندیم یبنددسته تاليجيمشاهده و ضبط اطالعات به دو گروه آنالوگ و د ه،يته یازنظر چگونگ هانيدورب

 شکل ازلحاظ ینظارت یهانیدورب انواع -6-2-6-2

 ؛PTZ (Speed Dome) و Dome Fixed یهانيدورب شامل یگنبد اي مکرهين اي Domeاز نوع  یهانيدورب -0

 .Bullet یهانيدورب -2

 ینظارت یهانیدورب اجزاء -6-2-6-9

 (:ريمتغ و)ثابت  نيدورب لنز -0

 ديد دانياست که م یمعن نيبد ني. ااست رييتغ رقابليآن غ یاست که فاصله کانون یلنز (fixed lens) تلنز ثاب .0

 ندارد؛ را آن رييتغ امکان کاربر وشده است  ميتنظ یصورت دائمبه
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و با استفاده از دکمه  یصورت دستکند که بهیم جاديا کاربر یبرا را امکان نيا  (varifocal lens)رييتغ قابللنز  .2

نيتر از دوربمعموالً گران رييتغبا لنز قابل ینظارت یهانيکند. دورب ميمداربسته را تنظ نياندازه لنز دورب چاندن،يپ اي

مختلف  یهایکاربر یبرا ريتصو اندازه ميتنظ در شتريب یريپذمداربسته با لنز ثابت هستند اما در مقابل انعطاف یها

 باشد؛ داشته مجدد ماتيتنظ به ازيها ننيدورب از نوع نيدر ا یاوقات ممکن است فاصله کانون یدارند. گاه

 ه؛يتغذ منبع و کانکتور ،یاصل برد سنسور، شامل نيدورب یکيالکترون زاتيتجه -2

 ن؛يدورب بدنه اي قاب -0

 .نيدورب هيپا -4

 ینظارت یهانیدورب دید هیزاو -6-2-6-4

 نيشود. ایم دهينام زين FOVاختصار است که به Field Of View عبارت یمعادل فارس ینظارت یهانيدر دورب ديد دانيم

 تواندیم نيدورب که یاهياصطالح عبارت است از ناح نيمفهوم ا. شودیمطرح م زين viewing angle اي ديد هيح با نام زاوطالاص

 اند از:عبارت ینظارت نيدورب ديد هياست. انواع زاو "درجه"مداربسته  نيدر دورب ديد داني. واحد سنجش مدهد قرار پوشش تحت

است.  یافق ديد هيزاوشود منظور یم نيدورب ديد هيصحبت از زاو ینظارت یهانيکه در دورب یمعموالً زمان :یافق ديد هيزاو -0

 ؛افق یدر راستا ريتحت پوشش تصو هيعبارت است از زاو هيزاو نيا

 ؛یعمود یدر راستا نيدورب ديد هيعبارت است از زاو هيزاو ني: ایعمود ديد هيزاو -2

 نيتحت پوشش قطر ا هيدهند. زاویرا م ليمستط کي ليزمان تشکصورت همبه یو عمود یافق ديد: یقطر ديد هيزاو -0

 نامند.یم یقطر ديد هيرا زاو ليمستط

 

 دید هیزاو: 6-6 شکل

 :(0-0 شکلباشند )یاثرگذار م ديد هيدو عامل بر زاو یطورکلبه

 ؛لنز یفاصله کانون  -0

 .سنسوراندازه   -2

 دهد:یرا نشان م ديد هيزاو قينحوه محاسبه دق ريفرمول ز

 

 متریليلنز بر اساس م یفاصله کانون f و متریليبر اساس م ريعرض سنسور تصو h، بر اساس درجه ديد هيهمان زاو α که در آن

 .است

ت. بر اسزمان ینديبوده و فرآ یمهندس یهاحسابنياستفاده از ماش ازمنديمحاسبه فرمول فوق ن ديکنیطور که مشاهده مهمان

 جدولاز  هاستفادمشخص هستند،  باًيتقر یلنزها اعداد یفاصله کانون زيو ن ینچيا سومکياندازه سنسورها اغلب  کهنيبا توجه به ا

 .گرددمی توصيه یهنگام طراح در 0-0

https://www.pouyabin.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87/
https://www.pouyabin.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87/
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 دید هیزاو و یکانون فاصله رابطه: 6-6 جدول
 سنسور اندازه (متریليم) یکانون فاصله )درجه( ديد هيزاو

80 8/2 
0

0
 اينچی   

67 6/0 
0

0
 اينچی   

62 4 
0

0
 اينچی   

44 6 
0

0
 اينچی   

20 02 
0

0
 اينچی   

7/00 21 
0

0
 اينچی   

5/5 51 
0

0
 اينچی   

 شتر،يب یکانون یاست. لنز با فاصله نيلنز آن دورب یکانون ی، فاصلهینظارت نيدر دورب ديد دانيفاکتور در محاسبه م نيتریديکل

با اندازه سنسور ثابت،  .لنز و سنسور است نيها درواقع فاصله بنيدر دورب یدهد. فاصله کانونیرا نشان م رياز تصو یترکيبار هيناح

مثال عنوانبه .گرددیتر مضيعر ديد هيکمتر باشد زاو یتر و هر چه فاصله کانونکيبار ديد هيباشد زاو شتريب یهر چه فاصله کانون

 حسگر و یمتریليم 6/0با لنز  یمعمول ینظارت یهانيدر دورب ديد هيزاو
0

0
 اکثر که( است درجه 67) 67∘   استاندارد، ینچيا   

 کنند.یم یرويپ ستميس نياز ا ینظارت یهانيدورب

صورت هر چشم انسان به ديد هيتوان گفت زاویموضوع، م نيکند. حال با توجه به ایم فايچشم انسان را ا کيحکم  نيهر دورب

متوجه  نکهيا یبرا م،يريبگ درجه در نظر 75 باًيتقر زيرا ن ینظارت نيدورب ديد هيزاو کهیدرجه است. درصورت 75 کينزد یبيتقر

ن و با گرفت ستادهيدر نقطه موردنظر خود ا ،است یخواهد داشت کاف یديد هيموردنظر شما چه زاو طيدر مح ینظارت نيدورب ديشو

 .دينگاه کن طيچشم به مح کيبا  يینايچشم خود با دست، همانند تست ب کي

 آنالوگ یریتصو نظارت ستمیس -6-2-6-5

ارسال  (DVR)کننده  رهيصورت آنالوگ به دستگاه ذخبه یرينظارت تصو نيدورب لهيوسشده به افتيدر ريتصاو ستميس نيا در

. باشندیو اتصاالت م سکيو برق، هاردد اليکواکس کابل کننده، رهيذخ اي DVRدستگاه  ن،يشامل دورب ستميس نيا ی. اجزاشوندیم

 آن است. یکم و سادگ نهيهز ستم،يس نيا یايمزا

 (شبکه تحت) IP-base یریتصو نظارت ستمیس -6-2-6-1

 یسازرهيخدستگاه ذ ن،يشامل دورب ستميس نيا ی. اجزارديگیشبکه صورت م یهاپروتکل یانتقال اطالعات بر مبنا ستميس نيا در

است  ملعاستميس کي یدارا نيهر دورب ستميس نيشبکه، کابل برق و شبکه و اتصاالت است. در ا چيسوئ سک،يهاردد ،NVR اي

منبع  ر،يوتصا تيفيدر نصب، بهبود ک یآسان ستمينوع از س نيا یاي. مزادينمایم جاديشبکه را ا طيکه امکان ورود مستقل به مح
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تيمداربسته تحت شبکه به علت باال رفتن قابل نياستفاده از دورباست. ( POE:Power Over Ethernet)شبکه اترنت  یرو هيتغذ

 است شيروز در حال افزاها نسبت به گذشته روزبهآن یها

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه -1-2-2

 فهيوظ کپارچهيصورت که به یرامونيو حفاظت پ التيافزارها، برق و ارتباطات و تسهافزارها و سختنرم زات،ياز تجه یامجموعه

 پردازش و ارسال اطالعات بر عهده آن است. ،یسازرهيثبت، ذخ

 تیرؤ دقت -6-2-2-6

 یادار یعبور یشده به تعداد کل خودروهاداده صيتشخ نيکه توسط دورب یرتکراريغ یهااست از نسبت تعداد پالک عبارت

 یبازه زمان کي( در تثنا استدارند مس ديجد یهاپالک ريکه فرمت غ یو نظام یاسيس ،یميمخدوش، قد یها)پالک رانيپالک ا

 .مشخص به درصد

 صحت دقت -6-2-2-2

 صورتشده بهداده صيمخدوش( تشخ ري)غ یهاشده به کل پالکداده صيتشخ حيصح یهااز نسبت تعداد پالک است عبارت

 .و به درصد زهيمکان

 تردد اطالعات -1-2-3

 الکپ ريتصاو و متوسط و یالحظه سرعت زانيم ،یعبور نيال سامانه، شماره ،یالحظه سرعت تردد، ساعت و خيتار پالک، شامل

 .خودرو و

 یاضطرار یخراب -1-2-4

ها ینوع از خراب نيا نيهمچنشود. یم ستميس کي یقطع ايو  ريتصو اي ارتباط یخراب ايشود که باعث قطع یگفته م یبه خراب

 هست. زيگردد نیسيستم و يا مسير م ايرخ داده و منجر به قطع ارتباط کابل  یدر اثر عوامل خارج که يیهایخراب شامل

 یاضطرار ریغ یخراب -1-2-5

 Downtimeکارفرما و گرفتن مجوز  یشده نداشته باشد و با آگاه ريدا سيدر سرو یاثر گونهچيشود که هیگفته م یبه خراب

 .رديپذیصورت م رات،ييانجام هرگونه تغ یبرا

 رانهیشگیپ ینگهدار -1-2-6

 از بازديد ،ثبت تخلف و تردد هایدوربينو  تصويری نظارت هایدوربين بازديد شاملشود که یگفته م یاز نگهدار یبه روش

 شود.یو بر اساس دستور کار کارفرما انجام م بوده زاتيتجه یادوره سيسروو  تست دکلی، هایجعبه کليه

 یخراب وقوع از پس اتیعمل -1-2-7

 قالانت زاتيتجه و ینور کابل انيم یخراب کيتفک ،یخراب گزارش اي هشدار افتيشود که شامل دریم گفته اتياز عمل یبه روش

و  ريعمت ،یرخداد آن، فرستادن مأمور به محل خراب محلو  ینوع خراب نييو تع شي، آزمابرق ن،يدورب زاتيتجه و،ياکت ستميس ايو 

و بازگشت  یح خراباصال ديي، تأو متعلقات آن نيدورب ضيو متعلقات آن، تعو وياکت ستميس ضيتعوکانال مرتبط،  ريکابل، تعم ضيتعو

 است. یبه حالت عاد طيشرا



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 5صفحه: 

 

 

 

 (RFID) رادیویی امواج با یبازشناس سامانه -1-2-8

( RFID) راديويی امواج بای بازشناس سامانه يا هابرچسب از استفاده توانمی خروج و ورود کنترل یبرا مناسب یهاروش از

(Radio Frequency Identification) برد نام هوشمند هایسامانه وسيلهبه. 

 سامانه بازشناسی با امواج با ارتباط و ويکروويما حسگر دستگاه و خودرو یرو بر شده نصب برچسب از هاسامانه از گروه اين در

 داده انتقال به هيثان در تيلوبيک 251 انتقال نرخ با تواندیم يیويراد شناسنده با ارتباط یآورفن. شودیم استفاده( RFID) يیويراد

 .است متر 01 حدود در تنها يیويراد امواج بای بازشناس سامانه برد نکهيا ضمن. بپردازد

 عبور شده نصب آن یرو بر حسگر دستگاه که يیهاهيپا ريز از خودرو و شودیم نصب خودرو یرو بر)تگ(  برچسب کهیهنگام

 .گرددیم منتقل مرکز به یافتيدر اطالعات کند،یم

 یباال یهادکل یرو بر شدهاز طرف دستگاه نصب یامواج ارسال لهيوسبه و هستند( passive) فعالغير هابرچسب از یبرخ

 هيدوسو ارتباط تيقابل( ها)تگ هااز برچسب یندارند. برخ یرونيبه امواج ب ازيفعال هستند و ن گريد یبرخ یول شوندیم هيتغذ ريمس

 .است هاآن یطوالن ديمف عمر و ارزان نسبتاً متيق هاتگ نيا مهم یهایژگيو. است ريپذامکان زين تگ یرو بر یسيبازنو و دارند

 :برد نام را ريز موارد توانیم RFIDانتخاب  ليدال از

 ...( و خوانپالک یهاني)دورب خودرو يیشناسا یهایتکنولوژ رينسبت به سا RFID زاتيتجه نييپا نهيهز -0

 روزشبانه ساعات و ینور طيشرا هيکل طيشرا در کساني خوانش -2

 (هابودن تگ Tamper Proofبا توجه به  گريخودرو به خودرو د کياز  هاتگ انتقال امکان)عدم  تقلب امکان عدم -0

 عملکرد نوع به توجه با خودرو یرو بر اطالعات ثبت امکان -4

 رودو خاص، معابر از عبور صورت در نهيهز افتي)در خاص یکاربردها جهت یکيالکترون پول فيک عنوان به استفاده امکان -5

 ...( و مجاور یهاانهيپا به

 باال نانياطم تيقابل -6

 نهيهز نيکمتر با طرح گسترش امکان -7

 را در نظر گرفت: ريموارد ز ستيبایم RFIDانتخاب  در

 فرکانس -6-2-8-6

 UHF یباندها در تواندیم که ونيزيتلو همانند. است یاتيعمل فرکانس ،RFID یآورفن با ارتباط در مهم مالحظات از یکي

 RFID ستميس. ندينما استفاده خود ارتباطات یبرا یمختلف یباندها از توانندیم زين RFID یهاستميس د،ينما تيفعال VHF و

های فرکانس 2-0 جدولر د. کندیم استفاده UHF مانند باال فرکانس یباندها و LF و HF مانند نييپا فرکانس یباندها از

 آمده است. RFIDعملياتی معمول 

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 0صفحه: 

 

 

 

  RFID معمول یاتیعمل یهافرکانس: 2-6 جدول
 یباند فرکانس فرکانس

129 KHz Low Frequency (LF) 

56 MHz/13 High Frequency (HF) 

433 MHz High Frequency (HF) 

860 – 960 MHz Ultra High Frequency (UHF) 

45 GHz/2 Microwave 

 (Multi-Channel) چندگانه یهاکانال -6-2-8-2

 یهاميسیب مانند گريد یهادستگاه امواج با امواج نيا اگر حال باشد،یم يیويامواج راد RFID یآورفن در تايد انتقال اساس

 نيقيبه طور  RFID یهادستگاه گريد با اي و کند دايپ تداخل هایتاکس ها،آمبوالنس ،یانتظام یروين مانند هاارگان مختلف

 راه تواندیم باشند، چندکاناله که يیهااستفاده از دستگاه ليدل ني. به همگرددیشده دچار مشکل م افتيدر اياطالعات ارسال و 

 .باشد مشکل نيا حل

 سرور به اطالعات انتقال -6-2-8-9

 یارتباط یهاپورت یطورکل به. باشدیبا سرور و روش انتقال اطالعات م RFIDنوع ارتباط دستگاه  انتخاب، عوامل نيمهمتر از

 :باشد یم ريز شرح به

0- RS232 ،RS485 ،wiegand 

2- USB 

0- Ethernet به همراه مبدل 

4- Ethernet به صورت کارت شبکه مستقل 

 شبکه یقطع حالت در یحت وقفه بدون عملکرد -6-2-8-4

انتخاب  ديبا ینوع امر نيهم یبرا. باشدیم Offline و Online حالت دو هر در عملکرد تيخاص مهم یپارامترها گريد از

اطالعات مربوط به تردد خودروها را به  هيبا سرور پروژه، کل زاتيکند که در هنگام قطع ارتباط تجه ايامکان را مه نيکه ا دگرد

 .دياطالعات به سرور مربوطه منتقل نما هيو بالفاصله پس از اتصال ارتباط، کل رهيذخ یصورت محل

 گرید یهاستمیس با ادغام -6-2-8-5

 .باشدیم برخوردار يیباال تياهم از مجموعه کي در شده نصب یهاستميس یسازکپارچهي

 کاربرد دامنه و هدف -1-3

 و يرینظارت تصو هایسامانه یو نگهدار يرتعم برداری،نصب، بهره يه،ته یمشخصات فنحداقل  يينتع هدف با روپيش سند

شهر  آن کارگيریاست و دامنه به شده يههوشمند شهر تهران ته هایسيستممربوطه  يزاتو تجه دثبت تخلف، ترد هایسامانه

 . باشدیتهران م



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 2صفحه: 

 

 

 

 تصویری نظارت سیستم کاربرد -1-4

است که  قيطر نياست و از ا مشاهدهقابلبه نام مرکز کنترل  یدر محل شودیم ديتول هانيدورب نيا لهيوسبهکه  یريتصاو

شاهد  قيطر نيو از ا نمودهآن اقدام  یسازجهت رفع موانع و روان ازين صورترا نظارت نمود تا در  یشهر وآمدرفت تيوضع توانیم

 .است مشاهدهقابل یرينظارت تصو یهانياز دورب یانمونه ،2-0 شکل در .ميباش یشهر ارتباطات حيصح یقراربر

 است: قرارنيازاکارکردهای سيستم نظارت تصويری معابر شهر تهران  ترينمهم

 ترافيک؛ بر تأثيرگذار وقايع از نگبالدر آگاهی -0

 ؛شهری ترافيک هایداده پايگاه تکميل -2

 .امدادرسانی و بحران مديريت در کمک -0

 

 یریتصو نظارت نیدورب نمونه کی: 2-6 شکل

 دوربین بر مبتنی تخلف و تردد ثبت یهاسامانه کاربرد -1-5

و قرائت خودکار پالک خودرو  (Image Processing)که شامل فناوری پردازش تصوير  هينقل ليوسا یخوانپالک ستميس

(Automatic Number Plate Recognition) ک،يونقل و ترافهای هوشمند حملطيف وسيعی از سامانه یاصل ابزار ،است 

 تخلفات راهنمايی و رانندگی است. ثبت و تردد یريگثبت و ره

 :است ريز شرح به بيندور بر مبتنی تخلف و تردد ثبت یهاکاربردهای سامانه نيترجيرا

 خوانپالک تردد و تخلف ثبت یهاسامانه -1-5-1

 :است ريز موارد شامل هاسامانه نيا

 (کاهش طرح) هوا یآلودگ کنترل طرح و کیتراف طرح زهیمکان کنترل سامانه -6-5-6-6

سامانه به  ني. روش کار اشودیو اجرا م یطراحشهر تهران  یمحدوده مرکز یکيتراف تيوضع یسامانده یسامانه در راستا نيا

مجاز  یشدن خودروها لتريشده و پس از ف یخوانپالک کيبه محدوده طرح تراف شده خارج و وارد یخودروها هياست که کل ینحو

 .گرددیمتخلف صادر م یخودروها یبرا مهيبرگ جر



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 0صفحه: 

 

 

 

 طرحهوا ) یکنترل آلودگ طرحهای محدوده یداخل و یخروج ،در مبادی ورودی خوانپالک نيبا نصب دوربسامانه مذکور 

رنگی  یهاشده به همراه عکسهای قرائتشود. پالکها ثبت و ضبط میتردد تمامی خودروهای ورودی به محدوده ،(کاهش

ها ثبت و ضبط گرديده است، با بانک اطالعات تردد خودروهای شده از خودروهای ورودی که تاريخ و ساعت و معبر ورودی آنبرداشت

 مراحل وارد جرائم و عوارضها جهت صدور گردد و رکورد تخلف آناستخراج می رمجازيشود و پالک خودروهای غمیمجاز مقايسه 

 .شودمی بعدی پردازشی

 انهيماه ،یهفتگ روزانه، یزمان یهابازه در کيتراف طرح محدوده از خروج و ورود انيمتقاض سامانه، مناسب یطراح با است یهيبد

 مجوز اخذ و طيشرا احراز از پس و نموده اقدام شهر زهيمکان سامانه در خود مشخصات ثبت و ارائه به نسبت توانندیم انهيسال و

 اشاره کرد: ريبه موارد ز توانیطرح م نيا یايمزا ازجملهشوند.  خارج اي ووارد  کيبه محدوده طرح تراف مربوطه

 ؛یعموم ونقلحملبهبود عملکرد ناوگان  -0

 ؛یامداد یخودروها سرعت شيافزا بهبود عملکرد و -2

 ؛یکاهش مصرف انرژ -0

 ؛کيتراف طرح محدوده معابر در تردد یمنيا شيافزا -4

 ؛یطيمحستيزو  یصوت یهایکاهش آلودگ -5

 ؛یشهردرون یزمان سفرهاو کاهش  تراکم کاهش -6

 .کيدر ساعات اوج تراف یشخص یخودروها یرضروريغکاهش تردد  -7

 در یاژهيو کاربرد که هستند یمناسب یهاداده خودروها یالحظه سرعت ثبت و ترددها هيکل گزارش و ثبت ،نيا بر عالوه

 نيانگيم سرعت و یالحظه سرعت ثبت سامانه و هوا یآلودگ کنترل طرح و کيتراف طرح زهيمکان کنترل سامانه ليقب از يیهاسامانه

 :کرد اشاره ريز موارد به توانیم طرح نيا یايمزا ازجمله .داشت خواهند رمجازيغ سرعت تخلف ثبت و

 ؛تقاطع در سيپل یکيزيف حضور به ازين عدم و قانون اعمال در ليتسه -0

 ؛روز ساعات یتمام در شهروندان همه یبرا قانون کساني اعمال امکان -2

 ؛تقاطع در یکيتراف انضباط و نظم تيوضع بهبود -0

 ؛تقاطع از عبور در خودروها و ادهيپ عابران یمعطل زمان  کاهش -4

 ؛هاتقاطع از گذر در ادهيپ عابران یمنيا شيافزا و تردد ليتسه -5

 .تصادفات کاهش و قرمزچراغ از عبورحادثه ساز از قبيل تخلف  تخلفات کاهش -6

 تهران شهر یخروج و یورود در خودروها تردد ثبت خوانپالکسامانه  -6-5-6-2

از معابر  یعبور یخودروها یپالک تمام یريثبت تصو توانیم یسامانه در نقاط مختلف معابر شهر نيا یاندازبا نصب و راه

 .نمود یرا استخراج و نگهدار یشهر تيريمد موردنظر

 ريزیمبنای برنامه تواندمیاست که  یتردد و درج محل عبور خودرو، اطالعات ارزشمند قيثبت پالک خودروها به همراه زمان دق

 .گيردترافيک قرار  نقل ووعرضه و تقاضای حمل مديريت در

 نشان داده شده است. 4-0 شکلدر  ی مربوط به سامانه مذکورهانيدورب از نمونه کي

  اختصاصی کریدورهای در رمجازیغ تردد تخلف ثبت و BRT خطوط کنترل سامانه -6-5-6-9

 ونقلحمل یهاانهيپا به یورود یمباد شامل در کريدورهای اختصاصی رمجازيو ثبت تخلف تردد غ BRTسامانه کنترل خطوط 

 می باشد.   (عمومی ونقلحمل ژهيو یرهايمس و ژهيو خطوط ،(یرانيتاکس و یراناتوبوس) عمومی



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 4صفحه: 

 

 

 

است.  یطيمحستيز یهاندهيعمل در اين سامانه بسيار شبيه به کارکرد سامانه کنترل تردد در محدوده انتشار آال مکانيسم

و از خودروهای عبوری  شودیقرائت م BRT وطويژه يا خط وطخطهای اختصاصی  پالک تمامی خودروهای عبوری از کريدور

ها آن تخلفصورت مستند و به يیشناسا ،اندشده وارد ريمس نيا به رمجازيصورت غکه به يی. خودروهاشودیعکس رنگی تهيه م

 .شودیثبت م

 ترددها ثبت مکانیزم -6-5-6-4

. موقعيت شودیدر مقاطع مختلف شبکه معابر نصب  و پالک تمامی خودروها قرائت م خوانپالک یهانياين کاربرد دورب در

 اطالعات بسيار توانیمختلف م یهاشابه در نقاط مختلف در زمانم یهامشخص است و با خوانش پالک هانيجغرافيايی تمام دورب

 .کرد استخراج را سفر زمان و سفر الگوی تردد، کل حجم چون یباارزش

 :نمود استفاده ريز موارد یبرا توانیم تردد ثبت سامانه از

 آن برای هر خودرو؛ یو ثبت تخلف بر مبنا نيانگيمحاسبه سرعت م -0

 ن؛يسنگ یثبت تردد خودروها -2

 تردد؛ حجمسفر و  زمانمحاسبه  قياز طرمعابر   شبکه تيريمد  -0

 ؛بيتحت تعق یکشف خودروها -4

 (0-0 شکل) پالک یمبنا بر سرعت تخلف ثبت -5

 

 سامانه توسط خودروها سرعت صیتشخ: 9-6 شکل
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 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
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 خوانپالک تردد و تخلف ثبت نیدورب نمونه کی: 4-6 شکل

 قرمزچراغ از عبور تخلف ثبت سامانه -1-5-2

 ازجمله قرمزچراغ در زمان ادهيکانال عابر پ از عبور و ادهيپ عابر خط یرو بر خودرو توقف ،ستياعدم توقف در پشت خط 

 ليساو و ادهيپ عابراناختالل در تردد  جاديا ،یکه منجر به بروز حوادث جرح ی. تخلفاتميهست هاآن شاهد شهيهم که است یتخلفات

 .اندهستند که در حال عبور از تقاطع بوده یاادهيپ عابرانتخلفات،  نيا دگانيدبيآس از یارياست که بس پرواضحشود. یم هينقل

 (Red Light)قرمزچراغتقاطع و ثبت تخلف عبور از  شيسامانه هوشمند پا یاندازراه به اقدام موضوع، نيا تينظر به اهم

از تقاطع، ثبت  یعبور یتردد خودروها زانيمحاسبه م رينظ یتوان به مواردیسامانه م نيا یهاتيقابل ازجملهخواهد شد که 

 (.5-0 شکل) کرد اشاره ادهيخط عابر پ یو توقف بر رو ستياخط  ی، توقف بر روقرمزچراغعبور از  رينظ یتخلفات
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  قرمزچراغ از عبور تخلف ثبت نیدورب نمونه کی: 5-6 شکل

 . باشودیزمان از فناوری پردازش تصوير و قرائت خودکار پالک خودرو استفاده مهم ،قرمزسامانه ثبت تخلف عبور از چراغ در

 یيچراغ راهنما گناليو س شودینصب م ادهيقبل از خط عابر پ ه،يپا یبر رو خوانپالک نيچند دورب اي کي ،توجه به عرض تقاطع

. بر اساس شودیپردازشگر مرکزی سامانه ارسال م به سامانه، GPIO (General Purpose Input/Output) پورت قياز طر زين

. حضور خودرو در هر يک از اين شودیمجازی تعريف م صورتبه ادهيکانال عابر پ یبرا ايستساختار هر تقاطع، يک محدوده خط 

به  تخلف وی بسته که آيا خودرو اوالٌ تخلفی مرتکب شده است يا خير و ثانياٌ نوع کندیتعيين م شده،فيمجازی تعر یهامحدوده

 سامانه یقرمز(. هسته پردازشها از چه نوعی است )تعرض به کانال عابر پياده يا عبور از چراغحضور و جابجايی در اين محدوده

 است که خودرو یکه عکس اول مربوط به زمان یاگونهبه شود؛یمتخلف ارائه م یشده است که دو عکس از خودرو یطراح یاگونهبه

 خودرواست که تخلف محرز شده و  یخط عابر تجاوز کرده( و عکس دوم مربوط به زمان اي ستيدر حال شروع تخلف است )از خط ا

 .وارد محدوده تقاطع شده است

 مجازریغ سرعت تخلف ثبت سامانه -1-5-3

ش نظارت تنها نق سيو پل کندیم فايا کيکنترل هوشمند و نامحسوس تراف اتيرا در عمل یسرعت نقش اصل تخلف سامانه ثبت

 را به عهده دارد. نيقوان یو اجرا هاسامانه نيبر عملکرد ا

 شهریدرون یهاراه شهرها و تيريسرعت خودروها در دستور کار مد صيتشخ یدور استفاده از رادار برا چنداننه یهااز سال

 یتموج بازگش راتييتغ یو بررس یسيالکترومغناطاز امواج  یخاص موجطول افتيارسال و در یرادار یهاستميس یست. تئورابوده 

 است.

 (یتايد) اطالعات تا از آورد به دستسرعت حرکت خودرو را  توانیم ريپردازش تصو یهاتميامروزه با استفاده از الگور

 یدياست که استفاده از روش دو د ی. گفتننمود برداریخودروها بهره  رمجازيغثبت تخلف سرعت  یروش برا نياز ا آمدهدستبه
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(Stereo vision)  ايRadar  یاقتصاد مالحظات با يیهاپروژه یبرا اما است یترمطمئن و ترقيراهکار دق یسنججهت سرعت 

 شده داده نشان هانيدورب نينمونه از ايک  6-0 شکل در  نمود استفاده دقت یکمتر مقدار با پالک بر یمبتن یهاروش از توانیم

 .است

 . با توجه به ثابتشوندیمجهز م یاثبت سرعت لحظه یهانيبه دورب ريچند نقطه از مس ايدو  زيثبت سرعت متوسط ن یبرا

 ميعبور کرده است و با تقس هانياز دورب کياز کنار هر  موردنظر یکه خودرو یو مشخص بودن زمان نيدو دورب یبودن فاصله مکان

در محل  یعبور یخودرو کهیدرصورت بيترت ني. بدديآیم به دستدو محل  نيخودرو ب سرعت متوسط ،یفاصله به بازه زمان

به سرعتش اضافه کند، سرعت متوسط خودرو افزوده شده و متخلف شناخته  هانيدورب انياز سرعت خود بکاهد و در م نيدورب

 خواهد شد.

 

 

 مجاز سرعت از عبور تخلف ثبت نیدورب نمونه: 1-6 شکل

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 یریتصو نظارت یهاسامانه هیته یفن مشخصات -2 فصل

 هانیدورب الزامات -2-1

خارج ساختمان  طيشرا جهت ستيبایم رند،يگیو در معابر مورداستفاده قرار م یرونيب یکه در فضا يیهانيدورب 

(Outdoor) ا را دم کنندهکنترل و کم نور با یهاطيمح در یربرداريتصو تيقابل ،یخارج عوامل برابر در مقاومت ليقب از

 باشند؛ دارا

 64باند در محدوده  یپهنا (،Stream)هر رشته  یشده و برااستفاده هاآنمتناسب در ساخت  یسازاستاندارد فشرده از -2

Kbps  4تا Mbps باشد؛ ميقابل تنظ 

 د؛ينما یبانيپشت را Full HD (16:9) 1920 x 1080 & 1280 x 720 & 768 x 432 & 256 x 144 رزولوشن -0

 .دينما فراهم را  IPS: Intrusion Prevention System))ممانعت از نفوذ  دوربين، امکان  سامانهمجموعه  -4

 :دينما یانيپشت را ليذ شبکه یهاپروتکل ديبا ستميس -5

HTPP,TCP,UDP,IP,RTP,RTSP,ARP,IGMPV2/V3, DHCP Client DNS,SNMP, FTP SSL 

SMTP 
 ؛Multicastو  Unicast (On line 5 user Minimum) کاربر 5 یزمان براصورت همبه ريارسال تصو تيقابل -6

-web browser (builtصورت به نيهمچن و( local) یصورت محلبه ديبا نيدورب( config) یندبکريو پ ريتصو مشاهده -7

in-webserver) باشد؛ ريپذمکانا 

 را داشته باشد؛ firmwareصورت به (upgrade) یروزرسانبه تيقابل یستيبا ستميس -8

 برود؛ نياز ب (Reboot)مجدد  یاندازبا راه دينبا نيدورب یبندکرهيپ -1

 باشد؛ ريپذامکان( password)رمز عبور  و( username)با وارد نمودن کلمه عبور  ستيبایم نيبه دورب یدسترس -01

را داشته  (Auto-speed)سرعت خودکار  تيبوده و قابل (BASE-T 10/100)انتقال  تيظرف یدارا ستيبایم نيدورب -00

 باشد؛

 باشد؛ 150ms ريحداکثر تأخ ،چرخش دوربين کنترلسيگنال های  یبرا و ms 100 ريدر پردازش تصو ريتأخ حداکثر -02

 باشد؛ ريپذامکان یافزارصورت کامالً نرمبه ريتصو sharpness،brightness ،contrastو جبران  راتييتغ تيقابل -00

 ودموجآنها  شينما عدم اي وبه همراه امکان درج تصوير و آرم  ريتصو یرو بر خيتار و زمان متن، درج محل انتخاب تيقابل -04

درج تصوير و متن را داشته باشد و يا دارای مشخصه سه بعدی در در صورتيکه دوربين امکان کنترل ديناميکی  باشد؛

 درج متن و تصوير باشد دارای امتياز خواهد بود.

 ؛اشدب داشتهذکر شده در جدول مشخصات فنی  با توجه به حداقل حساسيت به نور  را شب در ديد تيقابل ديبا نيدورب -05

 IPS 25در  (progressive) شرفتهيصورت پاسکن به حاًيو ترج بوده 0121×0181 کسليحداقل پ یدارا ريتصو سنسور -06

 باشد؛

 باشد. Full HDيا   0121× 0181دوربين  باشد؛ ديجيتال یخروج یدارا نيدورب -07

 ازيامت شتر،يبا محدوده زوم ب يیهانيارائه دورب. بوده digital 10x و optical 30xحداقل  ستيبایم نيدورب زوم اندازه -08

تعيين شده )حداکثر و حداقل زوايای ديد افقی(  FOW. بديهی فاصله کانونی بر اساس ميزان زوم و شودیمحسوب م

 توسط پيشنهاد دهنده ارائه ميشود.

 باشد؛ ريپذامکان pan، tillزمان حرکت صورت همباشد و به pan(360 endless),tilt(180) یبرا نيحرکت دورب بازه -01

 اجباری و در چهارچوب جدول مشخصات فنی پيوستی اين سند باشد. Speed Domeزاويه ديد باالی افق برای دوربين 
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. بهتر باشد اي Tilte:1῀300/sec pan:1῀400/secمحدوده  (preset) فرضشيبوده و در حالت پ ميقابل تنظ ptz سرعت -21

 ساير مشخصات اين بخش مطابق جدول پيوست فنی باشد.

 باشد؛ داشتهرا  shutter time WDR Focus, Iris, White balance کياتومات و یدست ميتنظ تيقابل ديبا ستميس -20

 باشد؛ درجه 0/1حداقل  ديبا preset ميدر تنظ دقت -22

درجه  -41+ تا 51آن  یکار یرنج دما یستيبا گردد،یم نصب (Outdoor)ساختمان  رونيب طيدر مح نيدورب اگر -20

 کار کند؛ %81  تا باشد و در رطوبت گرادیسانت

 کنترل باشد؛قابل افزارنرم یاز رو کهیطورباشد، به یو رله ورود یرله خروجدارای امکان استفاده از  ديبا ستميس -24

 و ضد خش باشد؛ زيتم ديبا نيدورب حباب -25

 باشد؛ لوگرميک 5از  شتريب دينبا نيدورب  وزن -26

 POE به عنوان مثال در نظر گرفته شود؛ LOMدر تحويل شده و اين قطعات  یقطعات جانب همراه با ستيبایم نيدورب -27

injector .مطابق با حداکثر مصرف دوربين از برند دوربين بايستی روی پکيج وجود داشته باشد 

 نظر در LOMدر  ديبه آداپتور با اجي)در صورت احت ديکار نما V AC/50 Hz 220با برق  ستيبایم نيدورب هيتغذ منبع -28

 تورهای متفرقه استفاده نشود.پور بايستی هم برند دوربين باشد و از آدااپتآد (؛شود گرفته

کنترل باشد و ارائه قابل دکنندهيتول شرکت  Genetec Security Center افزارنرم با یستيبایم نيدورب یرهايمتغ هيکل -21

ست دوربينها نبايد در لي .است یالزام هانيدورب هيکل یبرا دکنندهيتولاز شرکت  نيدورب یبانيپشتبر  یمبن یگواه

Banned برند نرم افزار  Genetec  .باشند 

 Image دارای مشخصه پايدارسازی تصوير  می بايست الزاما ،دوربين با توجه به ارتفاع نصب و شرايط محيطی -01

Stabilization   .باشد 

با توجه به مشکالت ناشی از نگهداری و عمليات کارگاهی سخت در محيط شهری مهم است که دوربين بر اساس جداول  -00

ساعت بوده و باالتر از اين ميزان  71111مد نظر  MTBFمطلوب باشد. حداقل  MTBFمشخصات فنی دارای مشخصه 

 ارای امتياز خواهد بود.د

دوربين دارای قابليتهای آناليز و پردازش تصوير به صورت پيش فرض کارخانه ای و يا با قابليت نصب در زمان بهره برداری  -02

 هايی که دارای قابليت هوش مصنوعی و يادگيری عميق باشند دارای مزيت و امتياز خواهند بود.باشد. دوربين

 وستيپ ردبه عنوان دوربين نظارت تصويری ترافيکی  تهران شهر معابر سطح در تی جهت نصبنظار یهانيدورب یفن مشخصات

 .است شده ارائه "أ"

 پذيرد:های زير انجام میالزم به ذکر است که انتخاب دوربين نظارتی حسب کاربرد و موقعيت نصب، با توجه به شاخص 

 ابعاد رزوليش تصوير 

 ذيلعملکرد مطلوب در شرايط مختلف  -2

 WDR  

 White balance 

 پايدارسازی تصوير 

 ( تکنيکهای تصوير سازی در نور کم نظيرLight Finder( يا )Star Light) 

 سازی تصاويرهای فشردهمدل -0

 قابليت پردازش و آناليز تصويری -4

 (IRديد در شب يا مادون قرمز ) -5

 ميزان بزرگنمايی -6

 های شبکه پشتيبانی از پروتکل -7
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 های امنيتیقابليت -8

 قيمت مناسب -1

 گارانتی و خدمات پس از فروش -01

 (MTBFعمر مفيد و بازدهی دوربين و فاصله بين دو خطا ) -00

 افزارپشتيبانی از نرم -02

 (بازاماکن و فضاهای ، معابر سطع در کاربرد جزهب) ینظارت یهانیدورب انواع -2-2

 و( Indoor. کاربرد داخل ساختمان )باشندی، دو گونه م(یشهر معابر در استفادهجز ه)ب به لحاظ کاربرد ینظارت یهانيدورب

در  شدهموارد مطرح .است دهيگرد ارائه مشخصات از یانمونه ،کيهر  یبرا "أ" وستيپ در(. Outdoor) ساختمان از خارج کاربرد

 :است ريز شرح به" أ" وستيپ

 (Indoor) ساختمان داخل شبکه تحت یهانيدورب -0

 ساختمان داخل آنالوگ نيدورب -2

 (Outdoorخارج از ساختمان ) یتاليجيد( Box) یاجعبه یهانيدورب -0

 (DOME IP Camera (outdoor)) ساختمان از خارج شبکه تحت دام یهانيدورب -4

 ( خارج از ساختمانBullet) بولت یتاليجيد ثابت یهانيدورب -5

 هانيدورب محل انتخاب و یطراح مورد در ینکات -6
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 یریتصو نظارت سامانه های  یاندازراه و نصب دستورالعمل -3 فصل

 مقدمه -3-1

و  باشندیم ارتباط در کنترل مرکز با ميسیب اي و ميباس یارتباط شبکه از استفاده با یريتصو نظارتسامانه های  یهانيدورب

 .ندينمایم مبادله 0-0 شکلخود را با استفاده از شبکه مذکور، مطابق  یو اطالعات کنترل ريتصو

 

 یریتصو نظارت یهانیدورب شبکه: 6-9 شکل

 یه ارتباطشبک یبر رو ارسالقابلخود را با استفاده از مبدل بستر شبکه به شکل  رياطالعات تصو ،یرينظارت تصو نيدورب هر

 .کندیم ارسال سرور به را خود اتمربوطه اطالع چييکرده و با استفاده از سو ليتبد

 یامشاوره خدمات یمبان "ج" وستيو در پ یرينظارت تصو یهاسامانه ینصب و نگهدار اتيعمل ستيلچک "ب" وستيپ در

 .است شده ارائه

 یریتصو نظارت یهانیدورب یاندازراه و نصب مراحل -3-2

 یريتصو نظارت یهانيدورب یاندازراه و نصب اتيعمل مراحل هيکل است، موظف یريتصو نظارت نيدورب نصب مجری -0

 یهماهنگ با و دستورالعمل نيا طبق را هانيدورب نصب و ینيزم اي یدکل یهاجعبه نصب شبکه، و برق یکشکابل از اعم

 .دهد قرار کارفرما ارياخت در را یمصرف اقالم و اتيعمل یاجرا روند یريتصو گزارش و کرده اجرا نظارت دستگاه

 .است شده داده نشان 0-0 شکلو  2-0 شکلدر  یرينظارت تصو یهانيدورب یاندازراه و نصب اتيعمل یاجرا مختلف مراحل



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 02صفحه: 

 

 

 

 

 یریتصو نظارت سامانه های یهانیدورب نصب فلوچارت: 2-9 شکل

 

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 00صفحه: 

 

 

 

 

 یریتصو نظارت سامانه هایدوربین های  یاندازراه و نصب یاتیعمل مراحل: 9-9 شکل

 سامانه نظارت تصويری به همراه نقشه ازبيلت ليتحو -2

جهت  ريبه شرح ز ازيموردنمدارک  افتياقدام به در عاًي( از کارفرما سریشفاه اي ی)کتب هيابالغ افتيپس از در ستيبایم مجری

 یبرا ازيموردنتا زمان  دينما ميتنظ یپروژه را به شکل اتيعمل هيکل یاجرا یبندزمانموظف است  مجری. ضمناً دينما اتيشروع عمل

 .باشد کارفرما هيابالغ ايدر قرارداد  شدهنييتعاتمام پروژه، مطابق با حداکثر زمان 

 ؛اتيعمل یکتب هيابالغ -0

 ؛کارفرما( یاز سو زاتياز تجه یقسمت ايو  یتمام نيتأماز انبار )در صورت  زاتيتجه ليمربوط به تحو حواله -2

 ؛یارتباط ريمس کابل طرح -0

 ؛یارتباط ريمس یعمران ساختچون نقشه -4

پس از  ستيبایم مجریتوسط کارفرما،  زاتيتجه نيتأمصورت  در: مربوطه زاتيتجه به همراه نيدوربسامانه  ليتحو -5

ا ر ازيموردن زاتيتجه ريو سا نيبا مراجعه به انبار کارفرما، دورب عاًيپروژه، سر یجهت شروع اجرا ازيموردنمدارک  افتيدر



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 04صفحه: 

 

 

 

 از سالمت کامل ليهنگام تحو ستيبایم مجریکند.  ینگهدار اتيو در انبار خود تا زمان شروع عمل افتيبه شرح طرح در

انبار، مراتب را  ديقبل از صدور رس یافتيدر زاتيدر تجه راديحاصل کند و در صورت مشاهده هرگونه ا نانياطم زاتيتجه

بر  یهداربه بخش نگ لياز انبار تا زمان تحو یافتيدر زاتيتجه هيو نصب کل ینگهدار تيبه اطالع کارفرما برساند. مسئول

 .ستين قبولقابل هياول راديبر ا یمبن زاتيدر تجه یراديا گونهچيهو  استنصب  مجریعهده 

 یارتباط ریمس و نیدورب موردنظر تیموقع یفن یبررس -3-2-1

 اساس بر نينصب دورب موردنظر تيموقع و یارتباط ريمس یتمام یفن یاقدام به بررس زاتيتجه افتيپس از در ستيبایم مجری

ما به کارفر ،)بر اساس استانداردها( گردد یاندازنصب و راه اتيعمل یدر اجرا یمانع جاديکه ممکن است باعث ا یعامل ر. هديطرح نما

شود  انجام مجری توسط هياول یبررس در یستيبا که یموارد حداقل نسبت به رفع اشکال اقدام شود. یو یاطالع داده تا با هماهنگ

 :است ريز به شرح

 ؛موجود تيوضع اساس بر ساختچون نقشه یبررس -0

 نيبه ا شوارد یدسترس باعث که یموارد یبررس نيهمچن و مربوطه جعبه نصب و نيدورب نصب در موجود موانع یبررس -2

 خواهند شد؛ ینگهدار اتيعملجهت انجام  زاتيتجه

 .یکشکابل اتيعمل در موجود موانع یبررس -0

 اتیعمل یاجرا محل یسازمنیا -3-2-2

دستورالعمل " مطابق الزم یمنيشده و اقدامات ا یسازآماده ،اجرا جهت اتيعمل شروع از قبل ستيبایم اتيعمل یاجرا تيموقع

مانند نصب تابلوها و عالئم  "(کشور یشهرها کيتراف یهماهنگ یعال یشورا)مصوب  یعمران اتيعمل نيح معابر یسازمنيا

 ميت یبرا شکلکياستفاده از لباس کار شبرنگ و  نيو همچن یمنيشکل ا یعالئم مخروط زن،چشمک یهاهشداردهنده، چراغ

 شروع از قبل ستيبایم الزم یهایهماهنگ باشد، یگريد سازمان اي ارگان با یهماهنگ به ازين که یموارد در. رديپذ انجام يیاجرا

 .گردد اخذ اتيعمل یاجرا یبرا مربوطه یمجوزها و رديپذ صورت اتيعمل

 مربوطه یهاجعبه یاندازراه -3-2-3

و سپس جعبه را در  دينما هاجعبه سازنده دستورالعمل طبق هاجعبه یداخل زاتيتجه نصب به اقدام ابتدا ستيبایم مجری

 یهاجعبه یاندازنصب و راه اتيعمل نيدر ح ليموارد ذ تيرعا د،يدکل مربوطه( نصب نما اي ونيفونداس ی)رو موردنظرمکان 

 :است یالزام نيدورب زاتيتجه

 باشد؛ متریسانت 221 دکل مجاور نيزم سطح تا یدکل یهاجعبه کف فاصله -0

نصب گردند و در صورت مشاهده  شدهمشخصکامالً سالم و ثابت در محل  ستيبایم( ینيزم و یدکل از)اعم  هاجعبه هيکل -2

کردن جعبه باشد(، عدم  هبست و باز در سهولت عدم باعث که) جعبه درب راداتيادر جعبه، مانند  یکل راديهرگونه ا

 ماارفرک به یريگميمراتب را جهت اطالع و تصم ...الزم قفل جعبه و  یمنيدر برابر باران و برف، عدم ا زاتيحفاظت تجه

 دهد؛ اطالع مربوطه ناظر اي

نصب شوند و در  ريبه شرح ز شدهنييتع یهادر مکان ستيبایم هاداخل جعبه زاتيتجه هي: کلیجعبه دکل یبندشيآرا -0

 ظرن در جعبه در ناظر و مجریتوسط  ینباشند، محل مناسب شدهنييتع شيمکان از پ یکه دارا یزاتيصورت وجود تجه

 شود؛ گرفته

 .گردد نصب جعبه داخل در شدههيتعب محل در هاچييسو .0

 .شود صبن یفلز اي یکيپالست یهابست لهيوسبه جعبه داخل مشبک ینيس یرو بر مشابه، زاتيتجه و کانورتر ايمد .2

 :است ليداخل جعبه به شرح ذ ازيموردن زاتي: تجهجعبه داخل زاتيتجه -4



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 05صفحه: 

 

 

 

 کانورتر ايمد .0

 یبرق زاتيتجه .2

 هاب اي چييسو .0

 ناليترم .4

داخل آن  زاتيتجه شينصب و آرا یآن، گزارش مصور از چگونگ زاتيموظف است پس از اتمام نصب جعبه و تجه مجری: توجه

 یبا ناظر مربوطه جهت چگونگ یانجام هماهنگ ني. همچنديبه ناظر مربوطه و کارفرما ارسال نما هيدييتأ افتيو جهت در دينما هيته

 .است یالزام ات،يعمل یاجرا

 یکشکابل -3-2-4

 را ليذ موارد اتيعمل یاجرا نيح در و نموده یکشکابل اتياقدام به شروع عمل زات،يتجه جعبه نصب از پس ستيبایم مجری

 :دينما تيرعا

 جریمبر عهده  زيخارج از طرح ن یهایکشکابل تيطبق طرح باشد و مسئول ستيبایم یانشعاب یهایکشکابل هيکل -0

 ؛است

 نمود؛ استفاده کابل کردن داريپا تجه مناسب گلند از ستيبایم یدکل یهاجعبه به کابل ورود یبرا -2

 باشند؛ دسترس از دور کامالً ستيابیم یکشپس از اتمام کابل شدهنصب یهاکابل -0

 د؛نريگقرار ن ازحدشيب فشارتحتاستاندارد بوده و  طيدر شرا ستيبایم هاکابل هيکل ،یکشکابل اتيعمل طول یتمام در -4

در جعبه  زيو پر وزينصب ف نيو همچن نيبرق با توجه به طرح تا جعبه دورب ريت اي یواريبرق حدفاصل پست د یکشکابل -5

 مربوطه نصب گردد؛ نيناظر یهماهنگ با ستيبایو م است نينصب دورب مجریمذکور به عهده 

 د؛نباش برچسب یکامالً ثابت و دارا ديداخل جعبه با یهاکابل -6

 ؛(4-0 شکل) است یالزامها ( در داخل جعبهآمپریليم 01 تيبا حساس یآمپر 25محافظ جان ) وزيف نصب -7

 

 جان محافظ وزیف: 4-9 شکل

 باشد؛ ناليترم قيطر از ستيبایم جعبه داخل یهاکابل اتصاالت هيکل -8

 ؛شوند ثابت ،ینيس یرو و چيپدست متر،یسانت 01 یال 5 شعاع با ستيبایم جعبه داخل بلند شبکه و برق یهاکابل -1

 طوربهو در هر سمت کابل  داريمناسب به شکل پا یهابرچسببا  ستيبایم جعبه و هاحوضچه داخل یهاکابل یتمام -01

به  ازيکه ن یمشخص شوند به شکل زاتيکابل، به سمت تجه یورود کابل به لوله انتها یمتریسانت 01واضح و به فاصله 

 نباشد؛ برچسبکابل جهت خواندن  دنيکش رونيب ايچرخاندن 

 شود؛ یبندتگو  يیپالک شناسا یدارا ديدر دو سمت با مورداستفاده یهاکابل یتمام -00

 تيطرح و رعا اساس بر جعبه دو نيب اي( چيپدستکافو و حوضچه مفصل ) ايدکل  یجعبه رو نيب ینور بريف کابل -02

 شود؛ دهيالزم کش یاستانداردها

 گردد؛ اقدام( دستورالعمل تيرعا با) موردنظر یهادر محل OCDFطرح  ینسبت به اجرا یکشکابل اتيعمل از پس -00

 اقدام گردد؛ OTDRبه تست  یبندمفصل و وژنيف اتيعمل از پس -04



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 06صفحه: 

 

 

 

 ليذ موارد به نصب نيح در و دينما نصب دکل یرو بر طرح با مطابق قاًيدق را یريتصو نظارت نيدورب ستيبایم مجری -05

 ندهينما ايبا حضور کارفرما و  زي( را ن0-0 جدول) یريتصو نظارت یهانيدورب نصب اتيعمل ليتحو فرم ضمناً. دينما توجه

 .دينما ليتکم یو

 .ديانم نصب به اقدام سپس و نموده مونتاژ را آن زاتيتجه نيدورب نوع به بنا ستيبایم ابتدا نيدورب نصب جهت .0

 .باشد داشته تيموقع در را ديد نيشتريب که شود نصب یتيموقع در دکل یرو بر نيدورب .2

 یجوشکار ،یفلز تسمه از استفاده با ستيبایم مجری دکل، یرو بر نيدورب نانياطمقابل و حيصح ثابت، نصب جهت .0

 .دياقدام نما و طبق طرح مهره و چيپ با بستن اي و

 نیدورب مونتاژ مراحل -3-2-5

 .گردد انجام یستيبا ريز مراحل نيدورب مونتاژ جهت

 (؛6-0 شکلو  5-0 شکل) ديينصب نما نيرا به براکت دورب نيدورب هيتغذ منبع -0

 

 خاص نیدورب کی در هیتغذ منبع نصب نمونه: 5-9 شکل

 

 خاص نیدورب کی در ارتباط و هیتغذ یهاکابل اتصال نمونه: 1-9 شکل

 (؛7-0 شکل). گردد نصب نيدورب دستک به نيدورب ماژول ستيبایم يینها مرحله در -2



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 07صفحه: 

 

 

 

 

 نیدورب دستک و نگیهوز به نیدورب ماژول نصب: 3-9 شکل

 ؛نگيهوز به براکت یکيزيف اتصال -0

 ؛نگيهوز داخل نيدورب نصب -4

 ؛مربوطه حباب نصب -5

 ؛زدن کانکتور -6

 ؛مربوطه یهاکابل یسربند -7

 زاتيهتج سازنده شرکتدستورالعمل  اساس بر ستيبایدکل با توجه به نوع دکل و نوع براکت م یبر رو نيدورب نصب -8

 .باشد مذکور

 یعمود ازنظر نيگردد و دورب یبندآب ديبا یکافو نور اي یدکل ،ینيزم TDPاز دکل تا  نيدورب Outdoor: تمام اتصاالت تبصره

 گردد. تيموجود رعا یاستانداردها هيکامل تراز باشد و کل یو افق

 نیدوربسامانه  یینها لیتحو -3-2-6

از  یافتيدر( IP،Gateway ،Subnet) شبکه یهاآدرس فيتعر به نسبت ستيبایم مجری ن،يدورب یکيزيف نصب از پس -0

 کارفرما برساند؛ ديتائبه  (آن ريو تصو نيدوربسامانه را )و ارتباط  ديکارفرما اقدام نما

 یجوشکار جهت. دينما یارتباط بستر یسازمنيا و حوضچه یجوشکار به اقدام ستيبایم مجری ،يینها ديتائاز  پس -2

 نمود؛ یجوشکار چهيدر قاب بهحوضچه را  چهيدر متریسانت 01 طول به طرف هر از ستيبایم حوضچه

 ساختونچ نقشه مياز کارفرما، اقدام به ترس هيدييتأ افتيپس از در ستيبایم مجری: کاليالکتر ساخت چون نقشه هيته -0

 را به کارفرما ارائه دهد؛ شدههيته یهانموده و نقشه اقدامکارفرما  ديتائضوابط مورد  اساس بر ،کاليالکتر

 هيکل ستيبایم کارفرما همراه به مجری منصوبه، یهانيدورب ريتصو تيفيک هيدييتأ افتي: پس از درکارفرمابه  ليتحو -4

 مجریبر عهده  هانيدورب زاتيتجه ینگهدار تيمسئول هانيدورب يینها ليتحو تا. دينما ليتحو کارفرما به را هانيدورب

 ؛استنصب 

 ويو پس وياکت زاتيتجه هيو کل هانيدورب ها،چييها، سوها، حوضچهمفصل هيکل یو مشخصات فن قيدق یيايمختصات جغراف -5

 ربيف ريمس)در محل برداشت و در نقشه منظور گردد. برداشت اطالعات کل خط  مجریتوسط  ديسطح شهر با شبکه

 برداشت اطالعات ی. حداکثر خطااست یانشعاب یرهايو حوضچه و مس شدهیحفار ريمس يیايشامل مختصات جغراف (ینور

 ؛مجاز خواهد بود متريسانت 01

نوع کابل و سال ساخت  ،شامل کد کابل ینور بريف یرهايدر مس شدهاستفاده یهاکابل برداشت و ثبت اطالعات مربوط به -6

متراژ  ،به حوضچه یمتراژ کابل ورود ،حوضچه يیايها شامل: مختصات جغرافو ثبت اطالعات مربوط به حوضچه برداشت

؛به حوضچه یورود یهاکابلداخل حوضچه و تعداد  چيپدست زانيم ،از حوضچه یخروجکابل 
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 شورای فنی شهرداری تهران

اندازی فصل سوم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  نظارت تصويری

 08صفحه: 

 

 

 

 (6 شماره فرم) یریتصو نظارت یهانیدوربسامانه  نصب اتیعمل لیتحو فرم: 6-9 جدول

 : ..................................................................ريمس
 : .........../ ........../ ...........جلسهصورت خيتار

 : .....................................جلسهصورت شماره

 

 حاتيتوض است؟ ديتائموارد مورد  صحت شرح فيرد

   اجراشدهطرح  یفعل تيطرح با وضع تطابق 0

   کنترل مرکز در مناسب تيفيک با ريتصو افتيدر 2

   نيدورب نصب موارد تيرعا 4

   یکشکابل موارد تيرعا 5

   هاجعبه یاندازراه و نصب تيرعا 6

   پروژه یاجرا یمنيا موارد تيرعا 7

   دستورالعمل اساس بر کاليالکتر AS-Built تطابق 8

 
 یريتصو نظارت یهانيدوربسامانه  نصب اتيعمل ليتحو

 شرکت ندهينما.................................................  ليتحو و بوده راديا بدون........................................  ريمس یريتصو نظارتهای سامانه  دوربين  نصب اتيعمل

 .گرددیم............................................. 

 

 

....................................... 

 ......................... شرکت

 سامانه  نصب مجری

....................................... 

 ......................... شرکت

 سامانه  ینگهدار مجری

....................................... 

 ......................... شرکت

 کاليالکتر ناظر
 

 
 

 

 

 

 یريتصو نظارت یهانيدورب سامانه نصب اتيعمل ليتحو عدم

 شرکت ندهينما......................................  که باشدیم فوق راداتيا یدارا........................................  ريمس یريتصو نظارت یهانيدوربسامانه  نصب اتيعمل

 .گرددیم.....................................  مدت ظرف مذکور راداتيا رفع به موظف........................................ 

 

 

....................................... 

 ......................... شرکت

 نيدورب نصب مجری

....................................... 

 ......................... شرکت

 نيدورب ینگهدار مجری

....................................... 

 ......................... شرکت

 کاليالکتر ناظر
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 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه انواع هیته یفن مشخصات  -4 فصل

 مقدمه -4-1

تکرار اشتباهات  از ،سنجسرعت یهانيازجمله دورب ،ونقل هوشمندحمل یهاماهيت و آگاهی از سير تحوالت سامانه شناخت

با ورود انبوه خودروهايی که توان الزم را  یميالد 0171مد. در دهه اانجمی یاو به کاهش پايدار تصادفات جاده کندیم یجلوگير

 ،رافيکيانگين تشدت افزايش يافت. با افزايش سرعت مبه یاکيلومتر در ساعت داشتند، تصادفات جاده 051باالتر از  یهاسرعت یبرا

 پررنگ است. اريبس ک،يتراف ینقش کنترل ليدل نيد. به همنيابافزايش می یخطصورت غيرتصادفات مرگبار نيز به

 هاآن ساخت یفناور و هاسنج سرعت یفناور خچهیتار -4-2

عنوان دوربين به هانيدورب نيبه بازار عرضه شد. ا 0171در دهه  یثبت تخلفات سرعت با حسگر رادار یهانيدورب نوع از اولين

گزافی را  ینگهدار یهابوده و هزينه یمشکالت کاربرد یدارا هاني. اين دوربندشد یمعرف یثبت تخلفات سرعت استقرار یرادار

لوپ  یوژبا تکنول یثبت تخلفات سرعت استقرار یهانيصورت معدود به کار گرفته شدند. متعاقباً، دوربطلبيدند و در اروپا بهمی

باال با سرعت یی از خودروهايدرصد باال ،یها گذشته از مشکالت اساسی نصب و نگهدارمغناطيسی به بازار عرضه شد. اين دوربين

 نيباال را تشخيص دهند. با توجه به ا یهاند سرعتستتوانها کارايی الزم را نداشته و نمیدر بزرگراه روني. ازادادندینم صيرا تشخ

 صورت معدود در مسيرهای با حد سرعت مجاز پايين، بکار گرفته شدند.لوپ مغناطيسی به یهانيموضوع، دورب

 یاو هزينه یاز مشکالت کاربرد یبه بازار عرضه شد که بسيار یثبت تخلفات سرعت استقرار یدوربين رادار 0111دهه  در

 تعيين سرعت امکان عدمهای مذکور وربينهر دو نوع از د ،مشکل اساسی و مشترک اما؛ بود شدهها برطرف آن در قبلی یهانيدورب

زمان هم صيامکان تشخ گر،يدعبارتبه وگرفتند وط مختلف و در محدوده ديد دوربين قرار میطی بود که در خيتمام خودروها

در اروپا و آمريکا  کم تردد یمسيرها یفقط برا هانيدورباين ، روني. ازانداشتند را( Multiple Laneخودروها در چند خط )

رتردد پ یهاکنترل سرعت در بزرگراه وجود،نيدر اين مسيرها بسيار مؤثر بودند. باا یاشدند که در کاهش تصادفات جاده کاربردهبه

 .بود مطرحعنوان يک مشکل همچنان به ها،ابانيو خ

به  2111به بازار عرضه گرديد. از سال  (Multiple Lane)ثبت تخلفات مدرن  یرادار یهانيدورب یميالد 2114در سال 

 .گرديدويی نيز استفاده يسنج ويداز سرعت ،تعيين سرعت ميانگين ترافيک برایو  یسنج ليزرکنترل سرعت از سرعت منظور

 هاآن ساخت یفناور و هاسنج سرعت انواع -4-3

 :نمود یبنددسته ليذ شرحتوان به می بندی()طبقه ها را از ديد کلیسرعت سنج

 شوند؛ی)ثابت( که در محل ثابتی نصب م یاستقرار یهاسرعت سنج -0

 شوند؛یاستفاده ممعبر حمل( که توسط پليس در کنار )قابل یدست یهاسرعت سنج -2

 :نمود یبنددسته ليذ شرحتوان به می تکنولوژی ها را از ديدسرعت سنج

 شود؛یم گذاشته کار بزرگراه سطح در که یلوپ سنجسرعت -0

 .دينمایم عمل یمتوال یهایبردارعکس یکه بر مبنا يیدئويو سنجسرعت -2

 د:نمشخصات فنی ذيل باش یدارا ستيبایمثبت تخلفات سرعت  یهاسامانه

 ؛قرار داشته باشد گيگاهرتز 77ترجيحاً  ،گاهرتزيگ 06و يا  گاهرتزيگ 24فرکانس  یو در باندها بوده یاز نوع رادار دوربين -0

   ؛( باشدOnline( و بر خط )Multiple Lane)از نوع دوربين  -2
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 ؛استوات ميلی  011حداکثر ( رادار Effective Isotropic Rdiated Power)  EIPRمؤثر سيگنال ارسالی يا تابشیتوان  -0

 باشد. OIML R 91بايست مطابق استاندارد ضمن اينکه رادار می

 ،ینور بريبه ف اتصال ی( براWide bandباند وسيع ) یپهنا درگاه مانندباشد؛  یمختلف خروجی و ورود یهادرگاه یدارا -4

صورت و غيره که به GPRS ،EDGE، 3G،4Gاتصال به  ی( براNarrow bandباند باريک ) یپهنا درگاهماهواره و غيره و 

  همچنين بايد همگن سه بعدی باشد. ؛فراهم شده باشد (Full duplexدوطرفه )

، ورسرعنوان يک مرکز بايد بتواند به یفراهم شده باشد. دوربين ثبت تخلفات استقرار ITSامکان ايجاد ايستگاه محلی  -5

وه بر عال بايستمی یو انتقال دهد. سامانه ثبت تخلفات سرعت استقرار کردهصوت و تصوير را دريافت و ضبط  یهاداده

 ITSرا در مجموعه  یامالحظهويی قابلجرسانی عمل نمايد. اين قابليت، صرفهعنوان يک کيوسک اطالعبه ،کنترل سرعت

 دهد؛یرا افزايش م ITSدهی مجموعه و بهره داشته

آفرين و اعالم گذر سرقتی طرخ یهاسرعت ميانگين، هشدار سرعت ،یبندطبقه ،یامکانات مانيتورينگ، تردد شمار -6

 ؛تحت تعقيب( و غيره در سيستم فراهم شده باشد یخودروها)

 ؛بينی شده باشدپيش ،سرعت و سنگينی ترافيکخودروها با توجه به امکان محاسبه فاصله بين -7

 .باشد دسترس درصورت محلی جهت نمايش گرافيکی اطالعات در مرکز کنترل و يا به ITSمديريتی  یافزارهانرم -8

 (OCR) ینور کاراکتر صیتشخ یفناور و خوانپالک یهانیدورب -4-4

در  Word ليو جستجو )مانند فا شيرايوقرارداد را به فرمت قابل کي نتيپر ايمجله  کياز  یامقاله ديخواهیم ديکن تصور

 است که ممکن است یازآن اصالح اشتباهات نوشتارمجدد متن و پس پيروش، تا کي. ديتاپ خود( درآورلپ اي یشخص وتريکامپ

 یورکاراکتر ن صيافزار تشخاسکنر و نرم استفاده از رسدیم جهيبه نت قهيکه در عرض چند دق گريها به طول انجامد. روش دساعت

(Optical Character Recognition Software )است. 

 ،یاست که انواع مختلف اسناد، ازجمله اسناد اسکن کاغذ یتکنولوژ کي( OCR) ینور خوانسهينو اي ینور کاراکتر صيتشخ

 .کندیم ليو جستجو تبد شيرايوقابل یهارا به داده تاليجيد نيدورب کيشده توسط گرفته ريتصاو ايو  PDF یهاليفا

ال در ح یسه اصل اساس اما؛ است مطالعه دست در همچنان دهدیم انسان به را اءياش صيتشخ تيقابل که قيدق یهاسميمکان

 یسازگار و( Purposefulness) یگذارهدف(، Integrity) یوستگيپ: است شده شناخته دانشمندان توسط یخوبحاضر به

(Adaptabilityا .)یاصول هسته اصل ني “ABBYY FineReader OCR” و  یعيو امکان تکرار طب دهدیم ليرا تشک

 .آوردیرا فراهم م "یشبه انسان" صيتشخ

 یسازالفع یاز فالش با نور مناسب استفاده شود. برا ديبا ايشفاف و گو ريداشتن تصو یبرا خوانپالک یهانيدورب یفناور در

 .دهدیم ارائه راتردد  و تخلف ثبت نيدورب یعموم مشخصات از یاونهنم 0-4 جدول. شودیعمل م "Triggering"فالش به روش 

 .باشد داشته را تردد آمار ارائه قابليت بايد سيستم که است ذکر به الزم
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 تردد و تخلف ثبت یهانیدوربسامانه  هیته یبرا یعموم مشخصات حداقل: 6-4 جدول

 تردد تخلف ثبت سامانه یعموم مشخصات

 شناسگر نوع  ريتصو پردازشگر

 افزارنرم و سامانه یفن مشخصات و عملکرد

 LINUX ON BOARD Windows or عاملستميس 

 (OCR) پردازش تيقابل (ON BOARD) .باشد داشته وجود آن در( ANPR) موتور

 محدوده خوانش پالکخوان متر 01تا  05حدود 

 یابيردقابل  عبوری خطوط تعداد عبوری خط 2 حداقل

 های موجود کليه پالک

  و...  ینظام فات،يگذر موقت، تشر، یدولت ،یعموم ،یشخصاز جمله: 
 پالک انواع صيتشخ امکان

و  شدهدهخوانپالکخودرو،  ريبرش خورده، تصو پالکسازی، ارائه تصوير خام بدون فشرده

 .)تاريخ، ساعت و کد تخلف( OSD پايه اطالعاتو  محل استقرار آن
 سامانه یخروج

 تيقابل و نيدورب از یافتيدر اطالعات تيريمد و ميتنظ کنترل، یبرا وب بر یمبتن

 تيقابل. متمرکز یکاربر واسط کي توسط هوشمند نيدورب نيچند کپارچهي تيريمد

 (ON BOARD) سرور وب نصب

 یکاربر یهاواسط

 زمان و خيتار )سبک معماری ( RESTيا  SNMP قيشبکه و از طر یزماناستفاده از هم با

 افزارنرم یروزرسانبه .شود انجام وب واسط قيطر از

 پردازش یواقع زمان هيبر ثان ميفر 25تا  حداقل

 

 اطالعات ارسال

 موتير یمختلف و برا یهاآدرس یپ – یبه آ ارسال
FTP Client to FTP Server mode 

 اطالعات ارسال آدرس

 پروتکل یريکارگبه .…………:XML:SNMP رياستاندارد نظ یهاپروتکل

RS458 اليسر پورت 

 

 یفن یهایژگيو

 و کسليمگا پ 2حداقل  تيفيو باک CMOS 2560×2048 تاليجيد نوع از سنسور

 .هيثان بر ميفر 25 حداقل نرخ و باال صيتشخ تيقابل با شب در عکس هيته امکان و یرنگ
 خوانپالک نيدورب

و ساعت،  خيهر عکس تار یصورت شفاف، روو به یمتر 5/0خط عبوری   2تا  حداقل

 .شود درج تخلف محل و تخلف کد مجاز، سرعت و یاسرعت لحظه

 و یبردارعکس عبوری خطوط تعداد

 مشخصات

 JPEG یسازفشرده 

 یداخل ساعت manualو  GPSو External Time Server زمان باهم

 آسان نصب نصب محل یهندس ساختار در نصب یبرا باال تيقابل

 نصب هيپا جهت نصب ازيبراکت موردن یدارا

 

 یطيمح طيشرا

 آفتاب در عملکرد آفتاب ميمستق نور مقابل در نيدورب محافظت

  IP66 حداقل مشخصات یدارا

 .یشده در برابر پاشش آب با قدرت باال و ازهرجهتکامالً محافظت
 یطيمح عوامل برابر در حفاظت



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 22صفحه: 

 

 

 

 تردد تخلف ثبت سامانه یعموم مشخصات
 

 یمصرف برق

 سامانه به یورود ولتاژ ميمستق ولت 48 تا 02

 یمصرف برق وات 51 حداکثر

 (قرمز چراغ از عبور تخلف ثبت و رمجازیغ سرعت خوان،پالک) تردد و تخلف ثبت سامانه یفن مشخصات حداقل -4-5

 باشند؛ داشته را الزم استانداردهای بايستمی سيستم اجزاء کليه -0

 باشد؛ اجتماعی اتظمالح و حقوقی قواعد ،یطيمحستياستانداردهای ز با سازگار ستيبایم سيستم -2

 باشد؛ داشته را( Restoring) هياول حالت به بازگشت تيقابل خودکارطور به ستميس برق انيجر وصل و قطع صورت در -0

 هداشت وجود کاربران یبرا ستميس مختلف یاجزا و واحدها یخراب گزارش اعالم و خودکارصورت به یداخل تست تيقابل -4

 باشد؛

 داشته دوجو یآسانبه دستگاه یرو از اطالعات یابيباز اي یدست هيتخل امکان سامانه، ارتباط یقطع هرگونه بروز صورت در -5

 باشد؛

 ؛باشد شده حفاظت یستيبارعدوبرق  و صاعقه برق، نوسانات برابر در ستميس -6

 سامانه بايد دارای برق پشتيبان باشد. -7

 .ارائه شده است 0-4 جدولو  2-4 جدولدر مشخصات فنی تکميلی سامانه های  مذکور  الزم به ذکر است

 هوسینگ فنی مشخصات حداقل -4-5-1

 مستحکم؛ بسيار و باال حفاظت با جعبه ورودی درب ايمنی قفل دارای -0

 دکل؛ روی بر کابينت نصب جهت محکم و مناسب اتصال محل دارای -2

 نيز کليه شرايط فوق را دارا باشد؛ External و پروژکتور فالش بدنه -0

ه شد یداريخر یهاسامانه ینصب گردد و بر اساس مشخصات فن سامانهجدا از سازه  ستيبایم و پروژکتور سازه فالش  -4

 باشد.

 رادار فنی مشخصات حداقل -4-5-2

 ؛Km/h ±1 زانيدر سنجش سرعت به م دقت -0

 ارائه توسط شرکت سازنده؛خروجی ديجيتال جهت اتصال به ساير اجزاء دوربين با پروتکل مشخص و قابل دارای -2

 ؛ایصورت لحظهبه سرعت گيریاندازه قابليت -0

 باشد؛ پذيرامکان رادار سريع تعويض و آسان نصب -4

 .دهد انجام را سرعت خط از نيسنگ یخودروها عبور تخلف و تردد ثبت -5

 نیدورب یفن مشخصات حداقل -4-5-3

حداقل  بوده و هريک  IRو يک دوربين سياه و سفيد   Previewبايست شامل يک دوربين رنگی برایمحفظه دوربين می -0

 باشند.  را  داشته کسليپمگا 2رزولوشن 

 ؛( باشدGlobal Shutter) از نوع گلوبال شاترو دوربين بايد صنعتی  -2

 کم؛ روشنايی و شب در بهتر کيفيت با هایعکس گرفتن جهت خارجی و داخلی فالش دارای -0



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 20صفحه: 

 

 

 

 متداول؛ استاندارد هایفرمت با تصاوير سازیذخيره فرمت دارای -4

 باشد؛ داشته را شدهرهيسازی تصاوير ذخفشرده يیتوانا -5

 :گردد درج تخلف ثبت لحظه در زير اطالعات ،شدههای گرفتهروی عکس بر -6

 ؛شمسی( یصورت هجر)به تخلف ساعت و تاريخ .0

 ؛(تخلف علت سرعت، نيال به یورود نيسنگ یهاخودرو ی)برا خودرو سرعت .2

 ؛خودرو مجاز سرعت حداکثر .0

 ؛سيستم کد .4

 .تخلف کدو  تخلف محل .5

 باشد؛ سفيد بايستمی( خارجی و)داخلی  فالش دو هر رنگ -7

 باشد؛ بار 2 حداقل ثانيه هر برای فالش عملکرد تعداد -8

 ؛سامانه با فالش سازگاری -1

 .صورت واضح و با قابليت تشخيص رنگ خودرو و نوع خودروعکس در شب به تهيه -01

 ارتباطی شبكه فنی مشخصات -4-5-4

 اطالعات؛ تخليه و مديريت به اتصال يیتوانا -0

 .باشد داشته مطابقت کارفرما موجود زاتيتجه با ستيبایم مجری شبکه زاتيتجه -2

 پروژکتور و فالش مشخصات حداقل -4-5-5

 د؛يننما جاديا یعبور یخودروها و رانندگان ديد یبرا یمزاحمت -0

صورت و به یبا اصول فن منطبق ستيبایبرق و ...( م نيو تأم ونيآن )دکل و فونداس یافزارسخت یهابخش یتمام -2

 گردد؛ یبانيپشت و هيته استاندارد

 .گردد استفاده نييپا نهيهز و یطوالن عمر طول با نور منبع از -0

4-5-6-  Firmware نیدورب 

 ريز شرح به سرعت تخلف ثبت یهانيدورب( ستميسافزار سخت و افزارنرم بخش نيب رابط) Firmware مشخصات حداقل

 :است

 یسازرهيذخ یفضا تيتخلفات پس از اتمام ظرف (Overwrite) یسيبازنو -0

 NTP و Server قياز طر نيهمچن و یدست صورت به خيساعت و تار ماتيتنظ -2

 و ...( Gatewayو  IP) شبکه ماتيتنظ -0

 FTP قيها از طرارسال داده امکان -4

 Dual FTP تيقابل -5

 وررميف تيآپد تيقابل -6

 یفعل وررميف دانلود تيقابل -7

 مياستر یخروج تيقابل -8

 (ماتيتنظ هيکل یساز)پاک Resetمجدد( و  یانداز)راه Reboot تيقابل -1

 و... سيپل کد سامانه، نوع سامانه، نام مانند خاص یتاهايد متا صيتخص تيقابل -01

 پالک ديجد قالب افزودن -00

 ديجد حروف افزودن -02



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 24صفحه: 

 

 

 

 ديجد ارقام افزودن -00

 یخوانپالک یفعل تيوضع یسازنهيبه -04

 نيساعت کارکرد دورب یبندزمان یبرا ليپروفا -05

 خوانپالکو روشن کردن موتور  خاموش -06

 ... و رنگ نور،( طيمح اساس)بر  خودکار  و یدست ماتيتنظ -07

 نظر از جهت خوانش()صرف (خودرو و)موتور  یخوانپالک ینوع پالک برا ميتنظ -08

 (کلتيموتورس)خودرو/ هيلنق لهيوس نوع صيتشخ -01

 (ني)سبک/سنگ خودرو نوع صيتشخ -21

 (خودرو یرو بر)کادر  متخلف نمودن مشخص -20

 خودرو حرکت جهت صيتشخ -22

 (ديسفاهيسو  ی)رنگ یخروج ريتصاو کيتفک -20

 XML یخروج -24

 CSV یخروج -25

 Excel یخروج -26

 شده ثبت تخلفات شينما -27

 یسازرهيذخ موجود یفضا زانيم -28

 FTPارسال تخلفات به  تيوضع نيآخر شينما -21

 (شبکه به سامانه بودن وصل و قطع)مدت  ارتباط تيوضع شينما -01

 تخلف ثبت یهاسامانه یهایژگیو و مشخصات -4-6

 تخلف ثبت سامانه در مورداستفاده رادار یفن مشخصات 0-4 جدول درو تخلف ثبت یهاسامانه یهایژگيو 2-4 جدول در

 .است شده ارائه تخلف ثبت یهاسامانه عملکرد و دقت زانيم 4-4 جدول در و سرعت

 هایژگیو -4-6-1

 (قرمز چراغ از عبور رمجاز،یغ سرعت ،خوانپالک) تخلف ثبت یهاسامانه یهایژگیو: 2-4 جدول
 یژگيشرح و فيرد

 خوانپالک نيو داخل باکس دورب ستگاهيدر محل ا ANPR یبر اساس فناور نيآنال صورتبهو قرائت پالک خودروها  يیشناسا 0

2 

دهد.  صيموجود در کشور را قرائت نموده و تشخ یهاپالکحروف و اعداد  هيو کلو رادار در داخل کشور نوشته شده  خوانپالک افزارنرم

در پالک، امکان  راتييو... را دارا باشد و در صورت اعمال تغ ینظام فات،يگذر موقت، تشر ازجملهموجود  یهاپالک هيخوانش کل تي)قابل

 توسط نگهدار سامانه مقدور باشد( خوانپالکموتور  تيآپد

 (یخارج pc به ازيباشد )بدون ن Internal Embeddedاز نوع  رادار و سرعت تخلف ثبتو  ستميپردازش س 0

 درجه +61 تا -21 يیدما محدوده در منصوبه زاتيتجه و ستميعملکرد س 4

 %85 تا رطوبت تحمل تيقابل 5

 IP66درجه حفاظت حداقل  یدارا 6

 سيپل کد اخذ تيقابل ايو  نيدوربعملکرد  دييتأاز  راهور  یرانندگ يیراهنما سيپل یسابقه گواه 7

 .آسان داشته باشد افزارسخت ريو تعم ديجد یهاپالکاضافه کردن  و یافزارنرم یازهاين نيتأم منظوربه یآت یافزارنرمامکان توسعه  8

 (FTP راتييتغ ،یبند نيساعت، ال رييتغ) مرکز از آن مشاهده و نيدورب یپارامترها رييامکان تغ 1

01 
 LPRمخصوص  B/W نيدورب زيو ن Preview ريارائه تصو یبرا یرنگ نيمحفظه باشد. دورب کيجداگانه داخل  نيدو دورب یدارا ستميس

 (سيبه پل ارائهجهت  یرنگ ريتصوباشد )



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 25صفحه: 

 

 

 

 یژگيشرح و فيرد

00 
 قبولقابل CCTV یتجار یهانيدوربباشد. استفاده از  Stream یبا خروج یصنعت ستيبایم نگيدر داخل هوس شدهاستفاده نيدورب

 .(ستين قبولقابل IP یهانيدورباستفاده از  وباشد  یصنعت ستيبایم نگيسدر داخل هو شدهاستفاده ني. )دوربستين

02 
 بتواند و انجام را خود تيفعال هيباشد و پس از اتصال منبع تغذ شده فيتعر ستميس defaultو  یاختصاص کارکرد عنوانبه یخوانپالک

 .ديارسال نما مهياعمال جر یبرا موردقبولتکست و عکس را مطابق فرمت  یرکوردها

 .باشد یشمس یهجر زمان یدارا رکوردها و یشمس یهجر ميتقو یدارا 00

 ضدضربه و ضدزنگ یفلز باکس، داخل نيجنس بدنه دورب 04

 باشد. مه و و آب گردوخاکو مقاوم در برابر  ضد خش( و تي)در حد سکور ضدضربه شهياز ش نگيهوس یجلو 05

 امکان اتصال به ارت باشد. یدارا 06

07 
 ريتصو یبرا یرنگ نيدورب کي شامل نيدورب هر)باشد  یعبور خط 2هرکدام با پوشش  نيدورب 2 یدارا ستيبایم یشنهاديپ نيدورب

 (باشد  B/Wنيدورب کي زيون شاهد

 را دارا باشد. هيبر ثان ميفر 25 تا نرخ یربرداريعملکرد تصو يیتوانا نيداخل دورب افزارسخت 08

 پالک خودرو ورنگ  صيدر شب و روز با تشخ یرنگتمامامکان ارائه عکس  01

 ميتنظ تيقابل با هيثان 4111/0حداقل شاتر  21

20 
 ديو نور سف IR یو پروژکتورها هانيدورباجزاء شامل  هيکل یبرا (هيکروثاني)در حدود م کارآمدمستقل و  یسنکرون ساز ستميس یدارا

 باشد. یخارج یپروژکتورها یسنکرون برا ژهيو یخروج یباشد. دارا

 .باشد لديسانش یدارا نگيهوس 22

 مختلف باشد. یارتباط یهاشبکه یبرا یسازفشرده زانيم ميتنظ تيقابل یدارا زيو ن ريتصاو ليفا یسازفشرده تيقابل یدارا 20

 .باشد داشته رامعمول  یهافرمتبا  ريتصاو رهيضبط و ذخ تيقابل یدارا 24

25 

در داخل کادر عکس بوده و کل  نيسرنش وخودرو  ريتصو نيپالک. همچن B/W، عکس شاهد یارائه رکوردها با حداقل ثبت عکس رنگ

 صيختشقابلکه کل خودرو داخل کادر قرار گرفته باشد و رنگ و نوع خودرو  یخودرو به صورت یرنگ ريباشد. )ارائه تصاو مشاهدهقابلبدنه 

 قابل خوانش باشد.( یرنگ ريدر تصو زيپالک خودرو ن نيبوده همچن

 .باشد داشته وب تحت سينترفيا 26

27 
 ستمياطالعات داخل س رهيذخ یبراگيگا بايت(  256) ترجيحاً  GB 028حافظه حداقل  یثبت تخلف سرعت، دارا خوانپالکداخل واحد 

 .باشد داشتهکارفرما  یروش اعالم با را ديجد یهاداده کردن Overwrite تيقابل ضمناًباشد.  SSDنوع  و از

 و ساخته شده باشد. یطراح Outdoor یخارج طيعملکرد در مح یبرا ستيبایم ستميس 28

 وات باشد. )بدون محاسبه مصرف پروژکتورها( 01کمتر از  IRو پروژکتور  هانيدوربشامل  خوانپالکمصرف واحد  21

 با مرکز Onlineارتباط  جاديامکان ا 01

 .باشد داشته رااطالعات از مرکز  هيامکان تخل 00

02 Watchdog را دارا باشد. ستميس هنگ از یريجلوگ جهت یافزارسخت مدارات ،یافزارسخت 

 باشد. Fan-lessبوده و  Ruggedو  یصنعت کامالً ستيبایم ستميس 00

 (از راه دور )در مرکز یدست صورتبهامکان عکس گرفتن  04

 ستميس یپارامترها ميتنظ و اطالعات هيتخل جهت TCP/IP، RJ45پورت  قياز طر ميباس اي ميسیب نيآنالارتباط  تيقابل 05

06 
 و TCP/IP یهاهيال یتمام در یتيامن استاندارد داشتن ،یرمزنگار قيطر از مرکزتا  ستگاهيا انيم هادادهو  هاليفادر ارسال  تيامن جاديا

 SNMP3 پروتکل از یبانيپشت حاًيترج

07 
رکز م یرا برا هاليفااطالعات و  نيارتباط ا جاديموقت را داشته باشد و پس از ا یسازرهيذخامکان  یدر صورت عدم ارتباط با شبکه مخابرات

 .ديارسال نما

 د.خارج شو قبولقابل، از محدوده دارهيزاوکج و  ديو حاالت د ويپرسپکت رينظ یمشکالت اثر در دينبا ثبت تخلف سرعت نيدوربدقت  08

 (.Multi-Plate تيقابل)را داشته باشد  ميفر کيدر  زمانهم صورتبهرا  پالک نيچند قرائت و صيتشخ تيقابل ديبا ستميس 01

 ساعت را دارا باشد. 24در طول  ترددها یعکس از تمام ارائه يیتوانا ستيبایم ستميس 41

 باشد. IR Pass Filter یدارا LPR نيو دورب Cut Filter IR یدارا یرنگ نيدورب 40

42 
 ن،يکه در صورت نصب در داخل باکس دورب (نصب محل از کياتومات اطالع و خيتار و ساعت ميامکان تنظ یباشد )برا GPS شاملسامانه 

 مناسب باشد. یآنتن ده یتا دارا شدهنصب نگيهوس یاز آنتن آن بر رو یبخش

 باشد. Multi-Exposure یژگيو یدارا حاًيترج 40



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 26صفحه: 

 

 

 

 یژگيشرح و فيرد

 ارائه شود(. – ینيگزي)مستندات در صورت جا باشد مشابه تيفيک با ايو  MeanWell برند از نيدورب باکس داخل هيمنبع تغذ 44

 .باشد ساعت 04111 حداقل ديبا رادار و سرعت تخلف ثبت ،خوانپالک نيدورب ديمف عمر 45

 را داشته باشد. نيشماره ال به همراه "یعبور خودرو نيل " صيامکان تشخ 46

 دهد. صيرا تشخ (نيحداقل در دو کالس سبک و سنگ)کالس خودرو  بتواند ستميس 47

48 
بدون پالک،  خودرو فاقد پالک، پالک مخدوش، ت،يترانز کلت،يمتخلف )موتورس ريمتخلف و غ یعبور یخودروهاتمام  یشمار تردد

 (یامداد یخودروها آمبوالنس، ،ینشانآتش

 را داشته باشد. یمل یهاپالک یتمام ن،يعالمت جانبازان و معلول ،ی، حروف فارس1خوانش پالک اعداد صفر تا  يیتوانا 41

51 
 صورتبه و جداگانهدکل  یتوسط پروژکتور بر رو يیو روشنا ابانينصب در رفوژ وسط، کنار خ ستاده،يو ا یدکل بازو ینصب بر رو تيقابل

 را دارا باشد. نيدکل دورب ینصب بر رو ايو  یعرض

50 
به همراه هر  )عالمت (فلگ کيدر قالب ارسال  مثالًدهد. ) صيرا تشخ (نيدور شدن از دورب اي نيشدن به دورب کيجهت حرکت )نزد 

 (جهت خالف حرکت تخلفات صيتشخ)تخلف عبور ممنوع  ثبت - (کرکورد پال

 باشد داشته تردد آمار تيقابل 52

50 
 صيتشخ يی( توانامخدوش و پالک فاقد ن،يسنگ و سبک لحظه، کي در خودرو چند) یعبور یخودروها یتمام قيدق صيتشخ يیتوانا

 و عبور از چراغ قرمز( خوانپالک یهانيدورب)جهت  250km/hپالک در محدوده صفر تا 

54 
 يی( توانامخدوش و پالک فاقد ن،يسنگ و سبک ،لحظهکيخودرو در  چند) یعبور یخودروها یتمام قيسرعت دق صيتشخ يیتوانا

 (سرعت تخلف ثبت یهانيدورب)جهت  251km/hپالک در محدوده صفر تا  صيتشخ

55 
 ازيماه( بدون ن 6)حداقل  یمدت طوالن یبتواند برا هياول ونيبراسيپس از کال ستيبایم (سرعت تخلف ثبت نيدورب)جهت  و رادار نيدورب

 ارائه شود. اتيتجرب گري. مستندات الزم از دديخود را حفظ نما برهيکال تيتوسط کارشناس، وضع برهيبه چک کردن کال

56 

و رادار  هانيدورباز  یبرخ عملکرد قرمز چراغ از عبور تخلف ثبت ،رادار و سرعت تخلف ثبت ،خوانپالک ،یهانيدورب ليدر هنگام تحو

 embedded افزارنرم را همراه با هانيدورب افزارسخت حاصل شود. لذا فروشنده، نانيتست خواهد شد تا اطم هاآن انياز م یتصادف طوربه

 .دهدیم ليتحو یفارس خوانپالک

57 

دارا باشد و  نهيرا بدون پرداخت هز ديجد یهاپالکقرائت  یالزم برا یهاتيآپد یقطع ليزمان تحو انيتا پا ستيبایم ستميس

و  یکارشناس یهامتيق ،یروز سازبه یبرا بعد یهامهروموم یارائه شده خود لحاظ شده است. برا متيخدمات در ق نيا گريدعبارتبه

 .باشد یرنگ پودر تيفياکسترود و ک اي کاستيدا مينياز جنس آلوم ستيبایم نگيهوس ارائه خواهد شد. یمعقول و منطق

 (را دارا باشد. ((FTP سرور دو به حاًيترج) یمرکز سرور به یخوانپالک یدادها FTP تيقابل 58

51 
 صورتبه و کند آغاز را خود تيفعال مداوم صورتبه برق قطع صورت در کهینحوبه باشد embedded اي مناسب عاملستميس یدارا

REALTIME کند کار. 

 NTP server زمان ميتنظ تيقابل 61

60 

 یعني 0گردد. محدوده ثبت تخلف شماره یم فيورود به محدوده تقاطع تعر یابندا تا ستيخط ا یاول: ابتدا هيمحدوده: ناح یمعرف

 شود. یرا شامل م ادهيکانال عابر پ یبررو ستادنيا

 از عبور یاصل تخلف ثبت محدوده نيا شود یم گفته زين چهاراه یشطرنج محدوده به اصطالح در است تقاطع محدوده همان: دوم هيناح

 ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز( یهاني)جهت دورب گرددیم شامل را قرمز چراغ

62 
را داشته باشد ) جهت  افزار نرم در یکيگراف صورتبه یخوانپالک انيپا و شروع به مربوط خطوط و یخوانپالک محدوده فيتعر تيقابل

 .(تخلف عبور از چراغ قرمز تو ثب خوانپالک یهانيدورب

60 

 plug andصورت به و کاتالوگ همراه به یانداز راه و نصب کامل العملدستور یدارا ستيبایرفع انحصار، سامانه م استيتوجه به س با

play آنقدر ستيبایم یفن اطالعات ارائه نيهمچن. باشد آسان ینگهدار و یاندازراه و نصب قابل فروشنده به ازين بدون که ینحو به باشد 

 .است فروشنده تعهدات از موضوع نيا تيرعا که نشود واقع فروشنده انحصار در مذکور یهاسامانه ینگهدار که باشد یکاف

 (و ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز خوانپالک یهانيدورب)جهت است  یالزام نيدورب اقالم همه یفن مشخصات ارائه

64 
-RHVRنسخه سند  نيراهور مندرج در آخر سيخوان پلبر پالک یثبت تخلف و تردد مبتن یهاسامانه یفن وستيمشخصات پ تيرعا

ANPR-TEAT-03-01 (خوانپالک یهاني)جهت دورب 

65 
 یهاني)جهت دورب RHVR_ANPR_INS_03_01خوان بر پالک یثبت تخلف و تردد مبت یهاسامانه یابيارز عمللادستور

 (خوانپالک



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 27صفحه: 

 

 

 

 یژگيشرح و فيرد

66 
-RHVR-ANPR سند نسخه نيآخر در مندرج راهور سيثبت تخلف سرعت پل یاستقرار یهاسامانه یفن وستيمشخصات پ تيرعا

TEAT-02-01  (سرعت تخلف ثبت یهانيدورب)جهت 

67 
 جهت) RHVR_ANPR_INS_02_01نسخه سند  نيراهور مطابق مفاد مندرج در آخر سيپل یابيدر تست و ارز تيمقبول

 (سرعت تخلف ثبت یهانيدورب

68 
-RHVR-RLVDنسخه سند  نيراهور مندرج در آخر سيثبت تخلف عبور از چراغ قرمز پل یهاسامانه یفن وستيمشخصات پ تيرعا

TEAT-01-01 (قرمز چراغ از عبور تخلف ثبت یهانيدورب ی)برا 

61 
 تخلف ثبت یهانيدورب ی)برا RHVR_RLVO_TEAT_01_01ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز   یهاسامانه یابيارز العملدستور

 (قرمز چراغ از عبور

 حاتيتوض

 .هستند )محدوده ها (خوانپالک هایدوربين مختص  65و  64، 60، 62 یهافيرد -0

 .هستند سرعت تخلف ثبت هایدوربينمختص   67و  66، 55، 54 یهافيرد -2

 .هستند قرمز چراغ از عبور تخلف ثبت هایدوربينمختص   61و  68، 60، 62، 60، 50 یهافيرد -0

 .است هادوربين کليه بين مشترک هارديف ساير -4

 رادار -4-6-2

 سرعت تخلف ثبت سامانه در مورداستفاده رادار یفن مشخصات: 9-4 جدول
 فيرد یفن مشخصات

 0 یفرکانس محدوده گيگاهرتز 77ترجيحاً و   06و يا  24 حدود

 ستميس یمبنا بر ،خط عبوری   4از مقطع شامل حداقل  یعبور یهالياتومبسرعت  سنجش

 خودرو کيتفک به و تيموقع کيتفک به D- Tracking 3-تيقابل با - نيل یمالت رادار

 .است یالزام سرعت صيتشخ یبرا رادار از استفاده. شودیم انجام (زمانهم طوربه)

 2 هالياتومبسنجش سرعت  یمبنا

 0 رادار یژگيو وات یليم 011 قدرت EIRP حداکثر

 4 رادار یژگيو (یري)نه پردازش تصو رديخودرو بر اساس رادار صورت گ یبندکالس

 5 رادار یژگيو یعبور یخودروها ی( کالس برا4 حاًيترج) 2حداقل  یبندطبقه

 یبر اساس تکنولوژ صرفاً یريتصو ميفر کيمتفاوت در  یهاسرعت کيتفک صيتشخ امکان

 (ريتصو پردازش نه)و  نيل یرادار مالت

 6 رادار یژگيو

 7 رادار یژگيو یحرکت نيل کيتفک به و کالس کيتفک به خودروها یبرا سرعت مجاز آستانه فيتعر

 8 رادار یژگيو خودروها شمارش تيقابل

 1 رادار یژگيو Gap یريگاندازه تيقابل

 01 رادار یژگيو Headway یريگاندازه تيقابل

 00 رادار یژگيو خودرو حضور صيتشخ

 02 رادار یژگيو در صورت حرکت خالف جهت – گريتر

 00 رادار یژگيو Occupancy یريگاندازه تيقابل

 04 سرعت صيتشخ جهت شونده کينزد حالت در و جلو از

 عملكرد و دقت زانیم -4-6-3

 بايست موارد زير مورد بررسی قرار گيرد:ها میجهت پشتيبانی داده

 شده در دوربين؛ ftpهای های برداشت شده در محل به دادهنسبت صحت داده -0

 ها از دوربين به سرور؛دقت و صحت ارسال داده -2

 ها به سرور؛ها از دوربينارسال آنی داده -0

 مستندسازی. -4



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 28صفحه: 

 

 

 

 هنگام گردد.بايست متناسب با دستورالعمل راهور بهمی 4-4 جدولبا توجه به موارد فوق ميزان دقت و عملکرد 

 تخلف ثبت یهاسامانه عملکرد و دقت زانیم: 4-4 جدول
قبول/ قابل زانيم

 تيلوبايدرصد/ ک
 فيرد عنوان

 0 (کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت) روز یخوانپالک دقت 17%

 2 (کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت) شب یخوانپالک دقت 16%

 0 (نيل هر یازا به) نيل صيتشخ دقت 18%

 4 ترددها مجموع یازا به( نيسنگ/ سبک) روز در خودرو کالس صيتشخ 15%

 5 ترددها مجموع یازا به( نيسنگ/ سبک) شب در خودرو کالس صيتشخ 14%

 6 یعموم خودرو تردد مجموع یازا به ع حروف صيتشخ 11%

 7 (سرعت تخلف ثبت یهانيدورب مختص( )یسنج سرعت نيانگيم مطلق قدر) یالحظه یسنج سرعت دقت 17%

18% 
 تخلف ثبت یهانيدورب مختص) (دوم هيناح و اول هيناح در تخلفات شامل) قرمز چراغ از عبور تخلف ثبت

 (چراغ از عبور

8 

 1 کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت 16%

 01 ترددها تمام ثبت و احصا 17%

 00 (ريتصو کادر خودرو، رنگ خودرو، نوع) شب در( دو هر اي و یتک) IR و یرنگ ريتصو تيفيک 15%

 02 (باشد خودرو کي به متعلق ريتصو دو هر)IR و یرنگ ريتصاو یهماهنگ 18%

18% 
 ثبت یهانيدورب مختص)  سامانه در شدهثبت سرعت اعالم) یعبور یخودروها سرعت حيصح صيتشخ

 (سرعت تخلف

00 

 04 شب یرنگ ريتصو در پالک وضوح تيفيک 14%

 05 (یرنگ کادر از استفاده) خودرو کي از شيب با ريتصو در شده یخوانپالک خودرو نمودن مشخص 18%

 06 یتکرار ريتصاو ارائه و ثبت عدم 18%

 07 خودرو مستيرنگ و نوع/ س صيتشخ تيو قابل ريتصو تيفيبا حفظ ک یرنگ ريحجم هر تصو زانيم حداکثر تيلوبايک 051

 IR 08 ريحجم هر تصو زانيم حداکثر تيلوبايک 65

 01 پالک شماره صيتشخ و تيفيک افت بدون پالک ريتصو حجم حداکثر تيلوبايک 7

 

 . است سرعت تخلف ثبت هایدوربين مختص 00و  7 یهافيرد -0

 .است قرمز چراغ از عبور تخلف ثبت هایدوربين مختص 8 فيرد -2

 .است هادوربين کليه بين مشترک هارديف ساير -0

 حاتيضتو

 آن هیپا همراه به یصنعت هوسینگ مشخصات -4-6-4

 موينياز جنس آلوم نگيهوس نيگردد. ا ینيبشيپ ی( مناسبهوسينگو لنز الزم است، محفظه ) نيحفاظت از دورب منظوربه

را به خود جذب نکرده و  ديخورش یحامل گرما ینور فياست که ط یآن به نحو یرنگ پودر تيفياکسترود بوده و ک اي کاستيدا

 شده و مانع از اختالل در کارکرد سامانه گردد. یريجلوگ نيداخل دورب ازحدشيب یمنعکس کند تا از گرما آن را

 :است ريز شرح به نگيهوس یکل مشخصات

Aluminum back and front cover plates 

Extruded aluminum body and external slide 

Epoxy polyester powder painting, color 

Stainless steel external screws 

ELECTRICAL 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 21صفحه: 

 

 

 

Heater (Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C) 

Power supply/Consumption: 20W max 

Camera power supply 

ENVIRONMENT 

Outdoor 

Operating temperature with heating: -20°C / +60°C 

Resistant to salty fog until 1000 hours (according to ISO9227) 

  Continuous یمعمول External دیسف نور پروژکتور مشخصات -4-6-5

رل روشن بوده و امکان کنت یطور دائمشوند، به ینصب م یدو خط عبور یبرا يیروشنا یدکل جانب یپروژکتور)ها( که بر رو نيا

 قي( از طرکيتار یدر هوا ايخودکار شب ) ميآن را با امکان تنظ توانیم نيشب فراهم است. همچن یآن از مرکز برا يیروشنا

لومن در نظر گرفته  21111حداقل  یدو پروژکتور با مجموع نورده اي کي ستيبایم یعبور طخ 2هر  یفتوسل به کار گرفت. به ازا

 شود.

 یسوار خودرو کي طول نيهمچن و داده پوشش را یعبور خط 2باشد که عرض  یاگونهبه ديتحت پوشش پروژکتور با منطقه

 هيباشد که اتالف نور آن حداقل باشد )زاو یاگونهبه ديپروژکتور با (دو اي کيرا پوشش دهد. پخش نور ) (متر 5/5)حدود  معمول

 تيب با قابلمناس یرنگ ريانتخاب پروژکتور تصو یاصل اريبسته نباشد(. الزم به ذکر است که مع ايباز  یليپخش نور پروژکتور خ

 (.استآن صفر  یابانيخ يیکه روشنا یانقطهرنگ و نوع خودرو در شب است )در  صيتشخ

 .شودیممتر برآورد  22تا  07حدود  ،خوانپالک نيتا محل دکل دورب یجانب يیدکل روشنا یطول فاصله

متناظر با  ،یحرکت یعبور خط دو یبرا مشخصات نيا که شود دقت. است شده ارائه 5-4 جدولمشخصات به شرح  گريد

 .است یعبور خطدو پوشش  یبرا خوانپالک نيدورب

 (Continuous) یمعمول External دیسف نور پروژکتور مشخصات: 5-4 جدول

 پارامتر مشخصات

Die-Cast or Extrude Aluminum Material 
100 - 240VAC Voltage Range 
IP 66 or IP67 IP Rating 

Gray Finish Color 
50,000 hours Life s Span 

-25 C to +50 C Operating Temperature range 
 Max. 220 W / 2Lane power consumption 

 Power Factor از شتریب 0.95<
90-130 Degree Beam Angle 

20,000 Lumen/2Lanes Luminous Flux 

 یدکل جعبه مشخصات -4-6-6

ها عبهج ني. ایرينظارت تصو یهانيمربوط به انتقال اطالعات دورب زاتيتجه یجهت نصب و نگهدار ستيمحفظه ا یدکل جعبه

رای بالزم به ذکر است  .شوندیمربوطه بکار گرفته م زاتيو تجه نيکه عموماً جهت نصب دورب گرددیاستفاده م يیهادکل یبر رو

برداری )نوع و فونداسيون مربوطه بستگی به نوع بهره هاکه طراحی آنگردد استفاده می 6×6های از دکلهای مذکور نصب سامانه

 .است شده ذکر ادامه در هاجعبه نيمشخصات ا دوربين( دارد.



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ه،يته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل چهارم: مشخصات فنی تهيه انواع 

 های سامانه ثبت تخلف و تردددوربين

 01صفحه: 

 

 

 

 جعبهحدودی  ابعاد -4-1-1-6

 متریليم 051و عمق  511، عرض 811 ارتفاع

 جنس -4-1-1-2

در قسمت درب  متریليم 2در قسمت بدنه و سقف و  متریليم 0.5ضخامت  با  ST37از ورق آهن از نوع ديقطعات با هيکل

 ساخته شود. هيو دو ال یکارخمبه روش  هالبه در قسمتدرب  شتر،يب یمنياستحکام و ا یجعبه ساخته شود. برا

 ساخت روش -4-1-1-9

 فردمنحصربه هاجعبهتا قطعات  گردد انجام  CNCیهادستگاهتوسط  ديو ... با یکارسوراخ ،یکارخم ازجملهمراحل ساخت  هيکل

 نمود. ضيتعو گريد یهاجعبهبا  آن رابتوان  ازينبوده و در صورت ن

 سقف -4-1-1-4

گردد که استحکام الزم جهت  یطراح یاگونهبهاز انتقال حرارت باشد و  یريجهت جلوگ هيدو ال صورتبه ديجعبه با سقف

 داشته باشد. آن را یمنصوبه داخل زاتيتجه و جعبه وزن لوگرميک 01تحمل 

 درب -4-1-1-5

 باز شود. هاکنارهدر  یکيدروليه یوتونين 051جک  2عمود بازشو بوده و به کمک  صورتبه

 لوال -4-1-1-1

نقطه توسط  2درب و بدنه از  شتر،يب یمنياستفاده گردد و جهت ا دسترسرقابليغو  یمخف یاتصال درب به بدنه از لوال جهت

 جدا شدن از بدنه را داشته باشد. تيانتخاب گردد که درب قابل یلوال به هم متصل گردند. لوالها طور 2

 قفل -4-1-1-3

 جعبه قفل -0

 .نديصدمه نب جعبه IP شود که هيتعب یطوربهو  گرددیمو سمت چپ نصب  نييقفل در گوشه پا نيا .0

 .است یمنيا یهانصب قفل یدرب جعبه برا داشتننگهقفل جهت بسته  نيا .2

 .باشد منسيز نوع از .0

 .است متریليمزبانه آن دو  ضخامت .4

 است. متریليم یزبانه س طول .5

 نمونه قفل جعبه ارائه شده است. 0-4 شکلدر  .ستا یاپروانه نوع ازقفل  ديکل .6
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 جعبه قفل نمونه: 6-4 شکل

 یمنيا یهاقفل -2

 .گرددیم هيتعب بازشو عمود درب وسط و یتحتان لبه در قفل .0

 ساخته شود. متریليم 5از ورق  ديبا ینصب قفل کتاب یبرا جادشدهيا زبانه .2

 .دينما محافظت باران آب و برش برابر در را قفل تا گردد یطراح محافظ قاب قفل، یبرا .0

 تناسب داشته باشد. مورداستفادهقاب محافظ با اندازه قفل  اندازه .4

 .رديدرب و بدنه قرار گ نيب یبندآب یخارج از فضا ديبا زيجهت قفل آو شدههيتعب زبانه .5

 جعبه داخل در زاتیتجه شیآرا -4-1-1-8

 :ديانم هيدر داخل جعبه تعب ريز صورتبهرا  یقطعات ديبا مجری ،یداخل جعبه دکل ويو پس وياکت زاتينصب تجه منظوربه

 .گرددیم هيبدنه جعبه تعب یجوش رو صورتبهدر قسمت راست جعبه  وزهايبرق و ترانس و ف یمربوط به ورود لير -0

 .رديگیم قرار بدنه یرو شده جوش چيپ از استفاده با و یدکل جعبه داخل چپ سمت قسمت در یدکل پنل پچ -2

از  یمتريسانت 21در فاصله  یگرياز کف جعبه و د یمتريسانت 05در فاصله  یکي متر،يسانت 02به طول  ليعدد ر دو -0

 گردد. هيتعب جداشوندهصفحه  یسقف جعبه رو

 ینينصب س یصفحه جداشونده و با فاصله مناسب در هر سمت برا نيسوراخ در طرف 6مذکور، تعداد  ليدو ر حدفاصل -4

 گردد. هيتعب یفلز

 .گردد نصب جعبه در زاتيتجه استقرار یبرا مناسب و مشابه ینيس عدد دو جعبه داخل ديمف یفضا از استفاده یبرا -5

 .گردد نصب کابل کردن کسيف جهت مناسب شده پانچ صفحه کي جعبه چپ سمت بدنه یرو -6

 کابل یورود محل -4-1-1-3

 یکيپالست گلند عدد کي سوراخ هر یبرا. گردد جاديا جعبه کف در فيرد دو در سوراخ عدد 8 تعداد جعبه، به هاکابل ورود یبرا

 دييتأاز نوع مرغوب و مورد  یکيعدد گلند پالست 01نظر گرفته شود. الزم به ذکر است که با هر جعبه تعداد  در  PG16زيسا با

 گردد. ليکارفرما تحو

 نياتصال ا یو ساخته شود. برا یطراح متریليم 2با ورق به ضخامت  یبه جعبه، قاب فلز یورود یهاکابلمحافظت از  جهت

 قاب محافظ استفاده گردد. یرو شدههيتعب یجوش چيپ 6قطعه به بدنه از 

 برق اتصاالت -4-1-1-60

در کف جعبه و به فاصله  متریسانت 25به طول  ناليترم ليعدد ر کيبه نصب  ازين یبرق ورود یهاکابل یبند ناليترم جهت

 .استها در دو طرف سوراخ یورود یهاکابل یهااز سوراخ متریسانت 01

 از جنس مرغوب نصب گردد. یصنعت زيعدد پر 6 یبرق، دارا یصنعت ميتقسجعبه کيارتفاع جعبه  نيدر باالتر نيهمچن
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 ییروشنا -4-1-1-66

 توانیم يیجعبه نصب گردد. جهت روشنا یدر باال متريسانت 01به طول  ینتيعدد چراغ کاب کي ،ازيموردن يیروشنا جاديا جهت

 .گردد استفاده باال تيفيک با هيتغذ منبع با همراه ولت 02 کار ولتاژ با LED یاز نوارها

 یبندآب -4-1-1-62

 یهالبه نيگردد. همچن استفاده CNCتوسط دستگاه  یقياورتان تزر یاز فوم پل ديدرب و بدنه با نيب یبندآب جهت -0

 و ساخته شوند. یطراح تاليساخت کارخانه ر یباران یهاجعبهطبق طرح  ديبدنه با یرو جادشدهيا

 یکونيليس واشر از ديبا جعبه یبندآب جهت باشد، جعبه درب اي بدنه یرو سوراخ جاديا به ازين که یموارد هيکل در -2

 .گردد استفاده

موجود وارد  یاز درزها یرطوبت اي گردوغبار گونهچيهباشد که  یاگونهبه ديبا جعبه ساخت و یطراح است ذکر به الزم -0

 نگردد. زاتيتجه یفضا

 ارت التاتصا -4-1-1-69

 .گردد انجام سازنده توسط ديبا اتصاالت نيا و بوده ارت اتصال یدارا ديبا جعبه متحرک و ثابت قطعات هيکل

 دکل به جعبه اتصال زمیمکان -4-1-1-64

. هر دو شودیدکل استفاده م یبر رو نصبقابلدر پشت جعبه و قطعه امگا شکل  شدههيتعب لياتصال جعبه به دکل از ر جهت

 یجهت نصب رو متریليم 8سوراخ با قطر  8 یساخته شوند و قطعه امگا شکل دارا متریليم 0از ورق آهن با ضخامت  ديقطعه با

 .گرددیبه جعبه متصل م یبه روش جوشکار زين شدهساخته ليدکل باشد. ر

دکل، بدنه جعبه از سه  یاز لرزش جعبه بعد از نصب رو یريباشد و جهت جلوگ متریليم 251حداقل  ديو امگا با لير عرض

 گردد. تيتقو یتوسط ناودان یعرض صورتبهنقطه 

ه ک است یضرورمنظور  نيا یمحکم نمود. برا چيامگا با پ یاز داخل جعبه رو آن رابتوان  ديامگا با یاز استقرار جعبه رو پس

 اريبه طول ش یاريشود و در دو نقطه متناظر آن در داخل جعبه دو عدد سوراخ ش یو جوشکار هيامگا تعب یرو 02دو عدد مهره 

 در نظر گرفته شود. متريدو سانت

 رنگ -4-1-1-65

 RAL7035 رنگ کد با و یرونيب یفضا در یريقرارگ جهت استریپل نيرز هيپا اب یپودر کيالکترواستات نوع از ديبا جعبه رنگ

 ه گردند.و سپس فسفات يیزدا یچربو  يیزدازنگ ،يیشو دياسقبل از رنگ توسط  ديقطعات با هيباشد. کل کرونيم 021با ضخامت  و

 حمل و یبندبسته -4-1-1-61

 یکيپالست یهاپوشش در ديبا دارند را ندهيآ در نصب به ازين که...  و کابل محافظ قاب گلندها، مانند جداگانه قطعات هيکل

 .گردند ثابت جعبه داخل در ريگضربه

کارتن  قطعه کيشده و کف جعبه توسط  یبندبسته ريگضربه کيپالست هيدر دو ال ديها بامحافظت در زمان حمل، جعبه جهت

 ثابت گردند. یکيپالست یبندبستهحلقه تسمه  2ها با پوشش هيکل تيدرنهاو  شود داده پوششپالست 

 یدکل جعبه داخل ینور بریف پنلپچ -4-1-1-63

 .گردد ليتحو و ساخته ل،يذ مشخصات طبق ینور بريف پنلپچ جعبه، هر یبرا 
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 .است متریليم 75/1با ضخامت ورق  و ST33پنل از جنس ورق آهن  پچ -0

 150mm*265mm*45mm از عبارت استارتفاع*عرض* طول  صورتبهآن  ابعاد -2

ها عمود بوده و در پشت هم که خط عبور از آن یدو عدد سوراخ در راستا لهيوسبه یکردن آن در داخل جعبه دکل کسيف -0

 .است  215mmگريکديها از . فاصله آنشودیم هيپنل تعبپچ

 .باشد هاآن کردن چيپ یبرا یو محل يیتا0 فيرد دو در پانل آداپتور عدد 6 جهت یگاهيجا یدارا -4

 عبور کابل. یبرا 13mmسوراخ جهت نصب گلند  سه یدارا  -5

 و RAL7035رنگ کد با و یرونيب یفضا در یريقرارگ جهت استریپل نيرز هيپا با یپودر کيالکترواستات نوع از آن رنگ -6

سفاته شده و سپس ف يیزدا یچربو  يیزدازنگ ،يیشو دياسقبل از رنگ،  ستيبایباشد. پچ پنل م کرونيم 021با ضخمت 

 گردند.

4-6-7- CAT 6 

 FTP Cat 6 دهيتاب به هم یچهار زوج یشبکه مس کابل -0

 اهم 011 -2

0- ISO 11801 ed. 2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568 

 LAN یهاشبکهکاربرد در  -4

 EIA/TIAکد رنگ  -5

 : ضد اشتعالPVCپوشش  -6

 : فاقد هالوژنLSZHپوشش  -7

 RJ45 یقابل اتصال به کانکتورها -8

 Pigtail & Patch cord کورد پچ لیگتیپ یفن مشخصات -4-6-8

 را داشته باشند: ريمشخصات ز ديو پچ کورد با ليگتيپ

 باشد. SM- 900 Micro Meter& SCاز نوع  ليگتيپ -0

 را بگذراند. ITU,TEU,EIA/TIA یاستانداردها ینور یهاشيآزما -2

 در برابر شعله را داشته باشد. UL,OFNR,OFNP طيشرا ديبا -0

 اتصاالت داشته باشد.( را در Insertion Loss) فيتضع dB 1.2حداکثر  -4

 را دارا باشد. dB Return Loss 45 حداکثر -5

 دارا باشد. IEC 332,IEC7941,IEC 8811, IEC1-43 VH یاستانداردها -6

 ( را دارا باشد.پياستر)لخت شدن  تيقابل یراحتبهبوده و  PVC پوشش یدارا -7

 در دو طرف پچ کورد باشد. CONNECTORشماره مشخصه  یدارا ديبا -8

 درجه. -41تا  +75 یکار در دما -1

 کار برد. هب آن رابار  511 زانيبتوان تا م -01

 Adapter آداپتور -4-6-9

0- LC-LC Duplex ،SC-SC Duplex 

2- Screw mount (Sc Duplex) Snap mount (LC Duplex) 
Pair Insertion Loss: < 0.50 dB (0.25 dB typical) Mated 

0- Operation / Storage Temperature:-40°C to + 75 °C 
4- Mating Durability: > 500 mating per FOTP-21 

Compliant with TIA/ EIA 568-B.3 Specification
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 تردد و تخلف ثبت سامانه های  یاندازراه و نصب دستورالعمل  -5 فصل

 نصب محل انتخاب در الزم یهاهیتوص وهای ثبت تخلف و تردد های سامانهنیدورب نصب -5-1

االترين و نقاط دارای ب زيخنقاط حادثه شناسايیاست.  یکي، انجام مطالعه ترافیکيتراف یهانيشروع نصب دورب یقدم برا نياول

 یدانيم ديطرح بازد یاز محل اجرا ستيبایترافيکی از اهميت بسزايی برخوردار است. سپس م یهایحجم تخلف بر اساس آماربردار

 توجه داشت: دينکته با نيبه چند هانيکردن محل نصب دورب. در هنگام مشخص رديصورت پذ

 شود؛ینم هيتوص عنوانچيهنور بهکم یهاطيدر مح نينصب دورب -0

 ر،ينور در تصو تي. گذشته از موقعگرددپرنور نصب  یهاالمپ ايو  ديدر جهت نور خورش ماًيمستق نيدورب دينباهرگز  -2

 ؛برخوردار است يیباال تياز اهم زيموردنظر ن ءیو فاصله ش تيموقع

 د. هر چهنموتوجه به آن انتخاب  بالنز را  یو فاصله کانون گرددتوجه  ءیبه نور محل و فاصله ش ،در موقع انتخاب لنز -0

 تمرکز تيا قابلب یاز لنزها توانیباشد. البته م شتريب زيلنز ن یفاصله کانون ستيبایم شود، شتريموردنظر ب ءیفاصله ش

 نمود؛ استفاده( ري)فوکوس متغ ريمتغ

 هانيدورب گريکامل را )که د یطيد که هرکدام محگردننصب  یطور هانيد و دوربگرد یخوددار ريتصاو یپوشاناز هم -4

 ؛( پوشش دهنددهندیپوشش نم

ر د نيکه هر دورب ندينمایمنصب  یطور را معموالً هانيدورب ،باشد تياهم یدارا زين هانيدورب تيحفظ امن کهیدرصورت -5

 ؛شود یبانيپشت گريد نيدورب کي لهيوسو به رديقرار گ گريد نيدورب کي ديد

 ؛است نيکابل در محل نصب دورب دنيتوجه به امکان کش ها،نيدورب یگذاریجادر زمان  گريمهم د ارينکته بس -6

 .کرد نصب معبر وسط وژيرف اي کنار در را آن بتوان که باشد شده یطراح یاگونهبه ستيبایم ستميس -7

 نیدورب یکشکابل -5-2

 نيمتردر نظر گرفته شود که ک یطور ستيبایم یکشکابل اتيعملاست.  هانيهنگام نصب دورب یکشکابل زمان نيبهتر معموالً

د. خواهد ش ريتصو یهاگناليس فيچراکه موجب تضع ،ها از حد استاندارد فراتر نرودطول کابل نيمصرف شود و همچن کابلمقدار 

 نيدر ا متریسانت 02و حداقل فاصله  نکندباال عبور  انيجر یهامياز کنار س يیويديو یهاگناليدهنده سانتقال یهاميهرگز س

انتقال  یباال برا تيفيک یهاد از کابلگرد یسع نيشود. همچن شتريمتر ب 011از  دينبا نيد. طول کابل هر دوربشو تيمواقع رعا

 یهايیجاجابه یبرا نيدر محل نصب دورب یاضاف ميس یمقدار شهيهم نيد در موقع نصب دوربشو ید. سعشواستفاده  ريتصاو

 یبرده و برا نيولت تا دورب 221برق را با ولتاژ  توانید. مشو یخوددار هانيجداگانه دورب هياز تغذ نيهمچند. مانب یباق یاحتمال

 .نمود هيتغذ یآداپتور مرکز کيرا با  هانيکل دورب ايد و نموآداپتور جداگانه استفاده  کياز  نيهر دورب

 هانیدورب یگذاریجا -5-3

 قراراست. در موقع شودیم استقرار محل درکردن آن  چيو پ هيو پا نيدورب محفظهمربوط به نصب  شتريب ن،يدورب یگذاریجا

 نيبه جهت دورب یکاردر موقع مشخص کردن محل سوراخ .رديخود قرار گ یمحکم در جا کامالً ن،يد که دوربگردتوجه  ن،يدورب

 هانيدورب ريتصو مياتصال س ید. برانموتوجه  نيدورب یورود تهيبه پالر ديبا ،دارند DC هيکه تغذ يیهانيد. در مورد دوربشوتوجه 

 .نموداستفاده  مناسب شياز ف ديبا

 :دهدیرا نشان م نيمربوط به نصب دورب اتيانجام عمل بيترت ريز مراحل

 ؛و...( یدرخواست یهانيتعداد دورب ،از محل دي)مانند بازد هياطالعات اول یآورجمع -0
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 فنی شهرداری تهرانشورای 

 اندازیفصل پنجم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  ثبت تخلف و تردد

 05صفحه: 

 

 

 

 ن؛يمشخص کردن نوع دورب -2

 ...(؛ و یکشميو امکان س یتيمشخص کردن محل مرکز کنترل )با توجه به مالحظات امن -0

 ؛مجزا( اي ی)مرکز نيدورب هيتغذ ستميس نييتع -4

 ؛...( ها )سقف کاذب، کف، داکت ومحل عبور کابل یسازمحل نصب، اجرای فونداسيون نصب پايه و آماده یسازآماده -5

 ؛یکشکابل یاجرا -6

 ؛یکشميمربوط به س اتياصالح و انجام جزئ -7

 ها؛آن یبررس امکان و ريتصاو شدن رهيذخمربوط به  اتياصالح و انجام جزئ -8

 ها؛نيدورب ميو تنظ ريگرفتن تصاو -1

 .نينصب دورب اتيعمل انيپا -01

 است. ارائه شده 0-5 شکلدر  ثبت تخلف یهانياز نصب دورب یانمونه

 ثبت تخلف نشان داده شده است. یهانيسامانه دورب زاتيفلوچارت نصب تجه 2-5 شکل در

ها ارائه شده در کنترل ورود و خروج به محدوده ANPRکاربرد سامانه  "د" وستيو در پ یاخدمات مشاوره "ج" وستيدر پ

 گردش نديفرآ ضمناً ثبت تخلف ارائه شده است. یهاسامانه ینصب و نگهدار اتيعمل ستيلچک "ه" وستيدر پ نياست. همچن

 .است آمده "و" وستيپ در کار

 

 
 ثبت تخلف یهانیاز نصب دورب یانمونه: 6-5 شکل

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 فنی شهرداری تهرانشورای 

 اندازیفصل پنجم: دستورالعمل نصب و راه

 سامانه های  ثبت تخلف و تردد

 06صفحه: 

 

 

 

 

تردد و تخلف ثبت یهانیدورب سامانه زاتیتجه نصب فلوچارت: 2-5 شکل



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

دستورالعمل نگهداری و : ششمفصل 

های دوربين نظارت تصويری تعمير سامانه

 های ثبت تخلف و ترددو سامانه

 07صفحه: 

 

 

 

 و تخلف ثبت یهاسامانه و یریتصو نظارت نیدورب های سامانه ریتعم و ینگهدار دستورالعمل -6 فصل

 تردد

 مقدمه -6-1

 ليبه دال ،یرينظارت تصو نيدورب هایسامانه زاتيثبت تخلف و تردد و تجه یهانيدورب زاتيازجمله تجه ،یکيالکترون زاتيتجه

 یاطعهق یدر اثر خراب اي یخراب ني. اکنندینم ديکه از کار افتاده و اطالعات الزم را تول یمعن نيبه ا شوند؛یم یمختلف دچار خراب

 ها،یخراب نيرفع ا ی. براگرددیانتقال اطالعات قطع م زاتيها با تجهارتباط آن یو در موارد زاتيبرق تجه ايو  ديآیخاص به وجود م

 .شودیشده است که در ادامه به آن پرداخته م فيتعر يیهاروش

و  ی. دستورالعمل نگهدارشودیآن عمل ممطابق  راتيگرفته و در تعمتحت عنوان دستورالعمل شکل ،مورداشاره یهاروش

 ريعمو ت ینگهدار مجریاست که  ليبه شرح ذ ،یرينظارت تصو نيدوربهای سامانه ثبت تخلف و تردد و نيدورب هایسامانه ريتعم

ربوط به م اتيعمل هي. کلديثبت تخلف اقدام نما یهاسامانه ريو تعم یموظف است با توجه به مفاد دستورالعمل، نسبت به نگهدار

 شود.دستگاه نظارت انجام  یو با هماهنگ یبندمطابق برنامه زمان ستيبایم ريو تعم ینگهدار یکارها

 یخراب وقوع از پس اتیعمل -6-2

ال انتق زاتيو تجه یکابل نور انيم یخراب کيتفک ،یگزارش خراب ايآالرم  افتيکه شامل: در شودیم گفته اتيعمل از یروش به

و  ريعمت ،یو محل رخداد آن، فرستادن مأمور به محل خراب ینوع خراب نييو تع شيبرق، آزما ن،يدورب زاتيتجه و،ياکت ستميس ايو 

و بازگشت  یح خراباصال دييو متعلقات آن، تأ نيدورب ضيو متعلقات آن، تعو وياکت ستميس ضيکانال مرتبط، تعو ريکابل، تعم ضيتعو

-6 بند ابقمط( ینيبشيپ رقابليغ و ینيبشيپ)قابل  ینگهدار اتيعمل جزو فوق اتيعمل که است ذکر به الزم است. یبه حالت عاد

 .باشدیم 0

ها نآ یعبارت است از رفع خراب زاتيتجه ري. تعمشودیبرطرف م ستميدر س آمدهشيپ یهایمعموالً خراب راتينوع تعم نيدر ا 

 افتاده اتفاق مختلف یهابخش در است ممکن یخراب .نباشند اطالعات ديتول به قادر زاتيتجه که دهدیم یرو یهنگام یو خراب

 :گرددیم اشاره هاآن به ليذ در که است ازين یزاتيتجه به آن رفع جهت و باشد

 .آن سر دو در مربوطه کانکتور و شبکه کابل -0

 (.متری)مولت یبرق یپارامترها یريگاندازه دستگاه -2

 .یزيروم انهيرا -0

 .مناسب ابزار جعبه -4

 برق یخراب رفع -6-2-1

ر د ايدر تقاطع و  زاتيتجه ینگهدار یکه برا يیهادکل یها بر رو. جعبهگرددیم هيپست برق تغذ کيها از برق جعبه عموماً

ر رفع منظواند. بهاتوبوس نصب شده یهاستگاهيمانند ا يیهاها در مکانجعبه نيا یاند قرار دارند. گاهنصب شده یمعابر شهر ريسا

  نمود. یموضوع را بررس 0-6 شکلبا استفاده از فلوچارت  ستيبایم یخراب نيا

 :است ريز شرح به یبررس موارد

 .جعبه بودن داربرق تيوضع شدن مشخص جهت برق، پست و یمحل برق هياول یبررس -0

 . زاتيبه جعبه تجه یکابل برق ورود یبررس -2



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

دستورالعمل نگهداری و : ششمفصل 

های دوربين نظارت تصويری تعمير سامانه

 های ثبت تخلف و ترددو سامانه

 08صفحه: 

 

 

 

 جانظمحاف و اتورينيم ديکل بودن سالمت و هاناليترم و هاکابل یرو بر یسوختگ نداشتن نظر از هاکابل یظاهر یبررس -0

 .عملکرد نظر از یورود برق

 .هاناليترم و برق اتصاالت یبررس -4

 (. هيو ثانو هيمتر )ولتاژ اولبا ولت نيدورب هيولت( تغذ24ترانس ) یو بررس نيترانس دورب یبر رو یسوختگ یظاهر یبررس -5

 .برق کابل کردن چک جهت متر،ولت با دکل یباال در نيدورب به یورود برق یبررس -6

 .جعبه در شده نصب یراهسه در گرفتن قرار محکم و یظاهر نظر از یارتباط زاتيتجه آداپتور یبررس -7

 

 DC هیتغذ منبع و جعبه برق یخراب رفع اتیعمل: 6-1 شکل

 (ارتباط یقطع رفع) ارتباط یخراب رفع -6-2-2

 .باشدیم نيدورب تيموقع به راتيتعم گروه اعزام به موظف یو ،ینگهدار مجری به یخراب اعالم از بعد

 .باشدیم ینور بريف یدرکافوها اي و یدکل جعبه در نيدورب زاتيتجه :0 تبصره

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

دستورالعمل نگهداری و : ششمفصل 

های دوربين نظارت تصويری تعمير سامانه

 های ثبت تخلف و ترددو سامانه

 01صفحه: 

 

 

 

 گر،يد ربطيذ و مرتبط یهاشرکت اي و هابخش با ازين صورت در که باشد مطلع نيدورب ارتباط نوع از ستيبایم مجری :2 تبصره

 ...(. و رلسيوا ،یبرنوريف شبکه)مانند  باشد داشته را الزم یهماهنگ

 .کند فراهم مربوطه یهادستورالعمل به توجه با یاعزام گروه یبرا را یمنيا زاتيتجه هيکل ستيبایم مجری: 0 تبصره

بود که  مطمئن توانیم ،برقرار باشد زين زاتيمشاهده باشد و برق تجهقابل ريتاپ، تصوبا استفاده از لپ نيدورب یدر خروج اگر

 زارشگ مسئول یواحدها به بالفاصله ديبا را موضوع یرونياشکال در ارتباط و سامانه انتقال است. ازا ر،يدر صورت عدم ارسال تصو

 .نمود

 یارتباط شبكه ریمس یخراب رفع -6-2-2-1

 :گرددیم اقدام ريز شرح هب یارتباط شبکه یبررس به نسبت یارتباط زاتيتجه و جعبه برق سالمت از نانياطم از بعد

 . مخصوص تستر از استفاده با جعبه، به یکابل شبکه ورود ايو  بريسالمت ف یبررس  -0

 در کوردهاچپ ضيتعو اي و الکل با کانکتورها زکردنيتم شامل که یبرنوريف کاست و ايمد نيب یارتباطکورد پچ یبررس   -2

 . باشدیم ازين صورت

در  توانیرد مکوپچ ضيتعو ازي: با دستگاه تستر مخصوص و در صورت نچييو سو ايمد نيب یکورد شبکه ارتباطپچ یبررس -0

 برد و رفع اشکال نمود.  یبه آن پ یصورت وجود خراب

 Mbit/s 011ها با توجه به نوع )آن ضيتعو ،یو در صورت خراب (Small Form-Factor Pluggable) هاSFP یبررس -4

 .است شده داده شينما 2-6 شکل در هاSFPاز  یانمونه(. Mbit/s 0111 اي

 

 SFP نمونه: 2-1 شکل

 هاچيوس و مبدل زاتيتجه ،نمود یخراب رفع و گرفته نظر در ديبا یارتباط زاتيتجه ريمس در که یزاتيتجه از گريد یکي -5

 .است شده داده نشان زاتيتجه نيا یخراب رفع و یبررس مراحل 0-6 شکل در. باشندیم



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

دستورالعمل نگهداری و : ششمفصل 

های دوربين نظارت تصويری تعمير سامانه

 های ثبت تخلف و ترددو سامانه

 41صفحه: 

 

 

 

 

 مختلف یهابخش در یخراب رفع مراحل: 9-1 شکل

 نیدورب یخراب رفع -6-2-3

  .رديقرار گ یبررسمورد ليموارد ذ یستيو با باشدیم نيبه چک کردن دورب ازياز سالمت برق و ارتباط، ن نانياز اطم بعد

 مربوطه نيدورب زارافنرم که یدست وتريکامپ تستر، دستگاه توسط چييسو و نيدورب نيب یارتباط شبکه کابل سالمت ابتدا -0

 .گردد چک است، شده نصب آن یرو بر

 ازندهس شرکت دستورالعمل به توجه با نيدورب زکردنيتم به نسبت است موظف مجری ن،يدورب یفيکث اعالم صورت در -2

 .دينما اقدام آن

برق  قياز طر نيدورب ستيبایم زوم، اي و نيدورب حرکت عدم درخصوص کنترل مرکز قيطر از یخراب اعالم صورت در -0

 .گردد چک ن،يدورب بخش از استعالم با نيترانس( و حرکت و زوم دورب ی)خروج شده Reset یورود

 .گردد اقدام آن ضيتعو به نسبت ستيبایم نيدورب حباب یشکستگ صورت در -4

 .گرددیو اقدامات الزم انجام م یبررس نيدورب یرفع خراب 4-6 شکلاستفاده از  با

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

دستورالعمل نگهداری و : ششمفصل 

های دوربين نظارت تصويری تعمير سامانه

 های ثبت تخلف و ترددو سامانه

 40صفحه: 

 

 

 

 
 تخلف ثبت نیدوربهای سامانه یخراب رفع اتیعمل: 4-1 شکل

 یکمك ساتیتأس -6-2-4

دکل،  وني)دپو( کابل، لوله و داکت محافظ کابل، فونداس چيپدست یهامفصل، حوضچه یهاحوضچه ر،يمس یهاشامل حوضچه

 در کارفرما یاختصاص یها، جعبهOCDF BOX ،ینيزم اي یدکل یهاجعبه ،ی)کافو نور نيدورب بامرتبط  یهانتيکاب ونيفونداس

 گرفته قرار ريکه در مس يیهاکابل هيکل وها مفصل و،ياکت زاتيتجه هيو متعلقات آن، کل ني...(، دوربو تهران شهر یمخابرات مراکز

 .است

 نیدورب یهایقطع رفع -6-2-5

 :یبرا یرينظارت تصوو  تردد و تخلف ثبت یهانيدورب زاتيتجه هيکل ضيتعو اي و ريو تعم ینگهدار اتيعمل هيکل

 شروع عمليات

بررسی برق 
 ورودی جعبه

ها و فيوزها و عمليات رفع خرابی برق جعبه

 0-6 شکل مطابق DCبرق 

 اشکال دارد

 برق دارد

 رفع اشکال

Ping 

 دوربين

بررسی سالم بودن کابل 

شبکه با استفاده از 

 کابل تستر

 اشکال دارد
تعويض کابل يا 

 سرکابل

 سالم است

 

 پايان عمليات

 رفع اشکال

ررسی سالم بودن ب

 در صورتدوربين و 

 نياز، تعويض آن

 بررسی

 دوربين

 سالم است اشکال دارد

 ندارد

 سالم است



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

دستورالعمل نگهداری و : ششمفصل 

های دوربين نظارت تصويری تعمير سامانه

 های ثبت تخلف و ترددو سامانه

 42صفحه: 

 

 

 

و هر نوع  رگذرهايز ،یشهر یهاتونل داخل یواريد کسيف یهانيدورب ،یرينظارت تصو و تردد و تخلف ثبت یهانيدورب -0

 یبولت ساختمان ايو  یدکل ،یسقف ،یواريد -متحرک  اي کسيف – IP اينالوگ و آ ن،يو مدل دورب

 یدسترس لهيبرق، با هرگونه وس یهاکابل –( تايد – ی)مخابرات یارتباط یهاها، کابلچيسوئ -2

 .سرورها ويديها، ورندهيگ–ها فرستنده هيکل یبر رو تايو د ريانتقال تصاو زاتيتجه هيکل -0

 رونورتيمربوطه، کنترل شارژ و ا یهافن و زاتيها، استراکچر مربوطه، جعبه تجه: پانلشامل یديخورش هيسامانه منبع تغذ -4

 .مرتبط زاتيتجه ريسا و

 نوع هر و یکار و یهوائ و آب طيشرا هرگونه با مسقف اي باز طيو ... در مح یو باتر UPSشامل  یبرق اضطرار ستميس -5

 .ینگهدار و ريتعم یاستانداردها هيکل تيرعا با مرتبط، یکار لهيوس

 .شبکه در موجود زاتيتجه هيکل یادوره نظافت و سيسرو اتيعمل -6

 ینگهدار اتیعمل انواع -6-3

 یکدها) ینيبشيپرقابلي( و غی)روال عاد ینيبشيقابل پ ،یدو قالب کل در مجریگرفته توسط انجام ینگهدار اتيعمل هيکل

 .گرددیم منظور( بهافهارس در شدهینيبشيپ

 تردد و تخلف ثبتهای سامانه و یریتصو نظارت یهاسامانه ریتعم و ینگهدار در ینیبشیپ قابل اتیعمل -6-3-1

. گرددیماهانه، منظور م ینگهدار نهيعنوان هزآن به نهيکه هز گرددیشبکه اطالق م ريو تعم ینگهدار اتياز شرح عمل یبخش به

در  ليتفص بهبخش  نيا اتي. شرح عملديارائه نما نيمربوطه را به کارفرما و ناظر یهاموظف است گزارش مجری ات،يعمل نيدر ا

مدنظر  ینگهدار اتيرا جهت انجام عمل  مذکور عمليات بر اضافهاست و چنانچه کارفرما شرح خدمات  دهيارائه گرد "ز" وستيپ

 ادشدهي اتي. شرح عملدينما ابالغ مجریبه  منضم به قرارداد  وستيرا در قالب پنظر   مورد اتيشرح عمل ستيبایداشته باشد، م

 ريتعم و یارنگهد کار انجام متيق شنهاديپ ارائه و نهيهز زيآنال تيقابل که گردد ارائه و ميتنظ کارفرما توسط یاگونهبه ستيبایم

 .باشد داشته وجود ،مجری توسط

 تردد و تخلف ثبت هایسامانه و یریتصو نظارت یهاسامانه ریتعم و ینگهدار در ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -6-3-2

 یهانينصب دورب اي هيته یبهاو بر اساس فهرست يیاجرا یهافيرد ريآن در قالب سا نهيکه هز مجری اتياز شرح عمل یبخش

 اتيعمل از گونهني. ادينمایکارفرما نسبت به انجام آن اقدام م یبا توجه به ابالغ دستور کار کتب مجریو  گرددیثبت تخلف لحاظ م

 ليفصت بهبخش  نيا اتيشرح عمل .است دهينگرد درج مجری قرارداد وستيپ اي حاضر سند در ینيبشيپ قابل اتيعمل شرح جزو

 .است دهيارائه گرد "ز" وستيپدر 

 .ندارد همحول فيوظا انجام نحوه و مجری فيوظا در یريتأث ینيبشيپرقابليو غ ینيبشيبه قابل پ اتيعمل مي: تقس0 تبصره

 یهاتيوضعصورت دييبوده و تأ یالزام یاجرائ اتيعمل هيو مصور از کل مستمرموارد، ارائه گزارش  هي: در رابطه با انجام کل2 تبصره

  است. مجریشده توسط انجام اتيعملمنوط به ارائه گزارش  مجری

به منظور افزايش کارايی و بهره وری  شرکت کنترل ترافيک تهرانضروری است پس از ابالغ اين مشخصات فنی،  -0تبصره 

ان( يمجرکليه سامانه های موجود ) واگذار شده به  نسبت به تدوين فرآيند جامع عمليات تعمير و نگهداری سامانه ها، در اسرع وقت

ر قالب دو يا تامين کننده سامانه مربوطه،  از توليد کننده اصلی بردهای الکترونيکیتامين قطعات يدکی و تعمير  همراه  با  روند

اقدام نموده و به تدريج طرح مذکور يکپارچه و هماهنگ با رعايت حداقل هزينه و نيز رعايت صرفه و صالح شرکت  ،طرح مدونيک 

   را حسب شرايط به روز آوری نمايد. 
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  مجری ییاجرا عوامل و یزاتیتجه ،یتخصص ،یفن هایییتوانا -6-4

 یتخصص و یفن هایییتوانا -6-4-1

 به مربوط امور انجام يیاجرا و یتخصص ،یعلم يیتوانا ديبا یريتصو نظارت یهانيدورب و تردد و تخلف ثبت یهاسامانه مجری

 .باشد دارا را ريز یهاتميآ شامل ،شهر تهران سطح در موجود قرارداد موضوع اتيعمل مجموعه

ارتباط  یو برقرار PC Base زاتيو تجه هاروتر، مودم، مبدل چ،يسوئ ازجملهشبکه  Active زاتيتجه هينصب کل يیتوانا -0

 .ميسيب و ميس با ارتباطات شامل شبکه با هاآن

 مربوط به ارتباطات شبکه. Passiveامور  هيانجام کل يیتوانا -2

 .هاآن رفع و یعمران و یمخابرات و کاليالکتر نواقص شامل جادشدهيا یخراب نوع صيتشخ يیتوانا -0

 کهشب و رمجازيغ سرعت تخلف ثبت یهاسامانه یافزارهانرم هيکل مشکالت رفع و یبرداربهره ،یاندازراه نصب، يیتوانا -4

 .باشد داشته را منصوبه یافزارهاسخت توسط دشدهيتول یهاداده انتقال جهت موجود

 یوردهارک ارسال تيدرنها و یعمران و کاليالکتر يیاجرا اتيعمل انجام ،يیجابجا ،یاندازراه نصب، ،ینگهدار ر،يتعم يیتوانا -5

 .باشد داشته را قرارداد موضوع و کارفرما دييتأ مورد رمجازيغ سرعت تخلف ثبت یاطالعات حيصح

 .مرتبط ینهادها هيکل از مجوز انواع اخذ يیتوانا -6

 .ردينگ قرار سرقت مورد متعلقات و سامانه کهینحوبه یارتباط یرهايمس و هاسامانه یسازمنيا يیتوانا -7

 .شبکه و بريف برق، یکشکابل انواع انجام يیتوانا -8

 .کارفرما یسو از شدهیمعرف ینودها یتمام از برق وصل يیتوانا -1

 (... و ميباس و ميسیب ارتباط یبرقرار)انواع  بريف با مرتبط اتيعمل هيکل انجام يیتوانا -01

 .مربوطه یهاحفاظ و دکل اصالح ،یزيآمرنگ يیتوانا -00

 .قرارداد موضوع با مرتبط یعمران اتيعمل هرگونه انجام يیتوانا -02

 .هاسامانه یتمام ونيبراسيکال و یادوره یدهايبازد انجام يیتوانا -00

 مرتبط با سامانه. Firmwareو  افزارهانرم یبروز رسان يیتوانا -04

 (..، اکسل و .نتيکارفرما )پاورپو یدر قالب درخواست هاگزارشارائه انواع  يیتوانا -05

 ازینمورد متخصص روهایین -6-4-2

 مرتبط  کار سابقه سال 5 با وتريکامپ اي مخابرات برق، یهارشته از یکي در باالتر اي و یکارشناس مدرک دارای: پروژه ريمد -0

 پروژه مرتبط دانش بودن دارا و پروژه راهبر هایزیيربرنامه اساس بر یاتيعمل هایگروه تيريمد يیتوانا با و

 او فهيوظ (.سال 0 حداقل) نوری بريف يیاجرا سابقه با وتريکامپ اي مخابرات برق، یکارشناس مدرک دارای: کارشناسان -2

 .است پروژه تيريمد به کمک و ازيموردن موارد در یخراب رفع هایپياک به کمک

 یعمران امور از یخراب رفع و یراتيتعم امور هيکل انجام و تيهدا جهت عمران یکارشناس مدرک دارای: عمران کارشناس -0

 .شبکه

  ابقهس يک سال   حداقل با مرتبط اي مخابرات یکاردان مدرک دارای(: کيدرجه) نگهداری و بانيپشت ،یفن هاینيتکنس -4

 نظافت – نيروت دهایيبازد انجام جهت مجری شرکت در ITSکاری مرتبط با موضوع نگهداری و تعمير تجهيزات 

 حلم به اعزام شبکه، کيدرجه نيتکنس جانب از یخراب اعالم صورت در و هاباکس ديبازد -کردن برهيکال-خاص زاتيتجه

 انبارداری کارفرما، از زاتيتجه گرفتن ليتحو مشکل یبررس و

 انجام امور محوله  جهت: کارگر -5
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 يیاجرا سابقه با مخابرات اي برق وتر،يکامپ یکاردان مدرک یدارا حداقل شب، در نفر 0 و روز فتيش در نفر 0:سنتر کال -6

 به کمک و ازيموردن موارد در یخراب رفع یهاپياک به کمک کارفرما، به روزانه یخراب اعالم او فهيوظ (،سال 0)حداقل 

 راداتيا و هایخراب هيکل است موظف مجری .یدانيم عوامل لهيوسبه یخراب رفع یريگيپ نيهمچن است پروژه تيريمد

 و ینگهدار و ريتعم افزارنرم در وقت فوت بدون را هایخراب رفع و شودیم اعالم آن به که را يیهاآن نيهمچن و هاسامانه

 خصوص در. دينما هماهنگ کارفرما ندهينما با و نموده ثبت مربوطه دستورالعمل مطابق نيآنال کارفرما نگيتوريمان

 یآن اعزام جهت آن ندهينما اي کارفرما درخواست مطابق را الزم یهایزيربرنامه شودیم اعالم او به که نحو هر به هایخراب

 .دهد انجام را... و الزم اليمتر نيتأم زين و مناطق در مستقر یهاگروه

 ازیموردن یکارگاه عوامل و نگهداری هایپیاک حداقل -6-4-3

 راتیتعم و نگهداری پیاک حداقل -1-4-9-6

 رتنظا نيو تردد و دورب تخلف ثبت سامانه به مربوط که کاليالکتر و یمخابرات ،یعمران یخراب هرگونه رفع منظوربه هاپياک نيا

 ینگهدار و راتيتعم یکار پياک 4 حداقل نيتأم و زيتجه به موظف مجری. گردندیم زيتجه و نيتأم است قرارداد موضوع یريتصو

 0 نفره، 0 حداقل صبح پياک 2 و نفره 0 حداقل صورتبه و شب یبرا پياک 0 که یصورت به است شب و عصر و روز در کار یبرا

حداقل ذکر شده حسب حجم کار و تشخيص شرکت کنترل ترافيک می تواند کاهش يا افزايش  .است نفره 0 حداقل عصر پياک

 يابد. 

 شستشو و نظافت پیاک حداقل -1-4-9-2

 زيتجه یريوتص نظارت نيدورب و تردد و تخلف ثبت سامانه به مربوط ،هاسامانه نظافت و شستشو ،یزيآمرنگ منظوربه پياک نيا

 .شوندیم ليتشک دارپرچم کي و نفر سه حداقل از و شوندیم

 موتورسوار پیاک حداقل -1-4-9-9

 برای (یاجبار صورتبه يیاجرا موتورسوار 0) رينظ مختلف امور انجام یبرا موتورسوار 2 حداقل نيتأم و زيتجه به موظف مجری

 :رينظ مختلف امور انجام

 ؛یخراب رفع و صيتشخ -0

 شود؛یم جاديا معابر در یعمران مختلف اتيعمل ليبه دل که ريمس یقطع از ریيشگيپ منظوربه یزنگشت -2

 گهدارن مجری عهده به مرتبط مختلف هایجعبه در موجود زاتيتجه تيمسئول یمنيا لحاظ به کهيیازآنجا - یرسان ديکل -0

 انجام برای گریيد مجری اگر صورت نيا در. است وی ارياخت در زين هاجعبه دهایيکل هيکل یرونيازا است، شبکه

 صورت نيا در. دارد ازين ديکل به ضرورتاً باشد، داشته یدسترس نظرمورد هایجعبه به بخواهد قراردادی هایتيمسئول

 .است شبکه در کار حال در واحدهای ريسا به جعبه ديکل رساندن موتورسواران فيوظا از یکي

حداکثر زمان رساندن تخلفات مربوطه  است نيآفال یهاسامانهرکورد  هيتخل موتورسواران فياز وظا یکي -Offline هيتخل -4

 است.ساعت  24 کارفرما باشد دييتأکه مورد  یاگونهبهبه سرور ثبت تخلفات 

 .باشند ادار شده فيتعر آنان برای که را یطيشرا و بوده آگاه کامالً نگهداری امور به ديبا نگهداری و ريتعم نفرات و هاپياک -5

 .ندارد را فتيدو ش هر در آنان از استفاده اجازه مجری و بوده جدا گريکدي از شب و روز هایپياک -6

 .گرددیم ليتشک یفن کارگر کي و دو درجه یفن نيتکنس کي مرتبط، کارشناس کي از کاری پياک هر -7

 .باشند یفن یکاردان مدرک دارای ديبا موتورسواران -8
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 یاساس ملزومات -6-4-4

 نياز ها وويژگیتوجه به  بانياز موردمقادير مربوطه به ملزومات به ذکراست الزم . است 0-6 جدولبه شرح  مجرینياز ملزومات مورد

 .گرددتعيين میو براساس صالحديد کارفرما  پروژه

 مجری ازیموردنملزومات  :6-1 جدول
 یخودرو سوار

 سانيوانت ن

 کيالکترون زاتيو حمل تجه يیجامناسب جهت جابه یخودرو سوار

 کلتيموتورس

 (یبرق چکش) یبرق کمپرسور

 هوا برش

 دستگاه جوش

 موتوربرق

 ليدر

 رزف

 پيهر اک یبرا مختلف یزهايگرد بر مناسب در سا

 زيدستگاه قالو

 پمپ باد

 یمتر 051 یاستخوانفنر 

 چادر ضد آب

 دستگاه برش آسفالت

 .... و ونغفر و کلنگ و ليب

 ینردبان مخابرات

FUSION SPLICER 

OTDR 

OPTICAL POWER METER 

OPTICAL POWER SOURCE 

 یقلم نور

 ابزار فيک

 هاباالبر متناسب با ارتفاع دکل ليجرثق
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 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه از یبرداربهره -7 فصل

 باشد، ضروریهای ثبت تخلف در گرو اعمال قانون و صدور جريمه برای متخلفين میبرداری عملياتی از سامانهز آنجا که بهرها

 های ابالغ شده پليسبا مشخصات فنی و دستورالعمل ف مورد استفاده، سازگاری الزم راهای ثبت تخلاست مشخصات فنی سامانه

های تخلف از هر نوع که باشد، عالوه بر رعايت راهور و شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای کشور داشته باشند. بنابراين سامانه

را  نی پليس راهوربايست از نظر سطح کيفيت و مشخصات فنی، شرايط تست فمشخصات مندرج در اسناد نظام فنی، الزاماً می

-رسانی نسخه جديد بهروزآورد نمايد. بديهی است درصورت بهمربوطه، بر های ارزيابیی مصوب و دستورالعملهامطابق ابالغيه

 ها و مشخصات فنی مربوطه معيار عمل خواهد بود.  شده از دستورالعملروزآوری

مبنی بر  26/0/0411ی ترافيک شهرهای کشور به تاريخ عالی هماهنگ شورای 068همچنين با توجه به مصوبه سوم جلسه 

های فوق و نيز تدوين شده مربوط به سامانهروزآوریبه های ثبت تخلف و تردد، هرگونه نسخهتشکيل کارگروه فنی مربوطه به سامانه

ی الی هماهنگن توسط شورای عو تاييد و ابالغ آ کارگروه فنی مذکور های ديگر و جديد، پس از تدوينهای مربوط به سامانهنسخه

  عمل خواهد بود. مالک ترافيک شهرهای کشور،

 :استها طبق بندهای زير نمستندات و موضوع آدر حال حاضر، شماره 

-RHVR: پيوست فنی مطابق سند پليس راهور با شناسه خوانپالک بر یمبتن و تردد فتخل ثبت هایسامانهدر مورد  -0

ANPR-TEAT-03-01 و دستورالعمل ارزيابی با شناسهRHVR- SVDS- INS – 01-01   و هر دو سند به تاريخ

00/27/0018 

-RHVR-RLVDقرمز: پيوست فنی مطابق سند پليس راهور با شناسه های ثبت تخلف عبور از چرا غدر مورد سامانه -2

TEAT-01-01 و دستورالعمل ارزيابی با شناسهRHVR-RLVD-INS-01-01 00/27/0018به تاريخ  و هر دو سند 

-RHVR-SVDS-TEATهای ثبت تخلف سرعت راداری: پيوست فنی مطابق سند پليس راهور با شناسه در مورد سامانه -0

 27/00/0018و هر دو سند به تاريخ  RHVR-SVDS-INS-02-01و دستورالعمل ارزيابی با شناسه   02-01

-RHVR-ANPR-TEATی با شناسه اغدر خط عبوری جناسناد پيوست فنی سامانه ثبت تخلف غيرمجاز خط عبوری   -4

 07/02/0011به تاريخ  03-01

به تاريخ  RHVR-ANPR-TEAT-03-01خوان سيار خودرويی با شناسه اندازی پالکپيوست فنی نصب و راه -5

07/02/0011 

 رده شده است.های مربوطه جهت رعايت موارد مطروحه آوهای مربوط به الزامات و مشخصات فنی سامانهذيالً قسمت

 خوانپالک بر یمبتن تردد و تخلف ثبت یهاسامانه -7-1

 راهور پليس وری اطالعات و ارتباطاتمرکز فنا مطابق دستورالعمل خوانپالک بر یمبتن ف و ترددتخل ثبت سامانه کار اساس

 به تفصيل ارائه شده است. "ح"که در پيوست است  RHVR-ANPR-TEAT-03-01به شماره سند 

 موظف به رعايت آن است. مجریکه  است مربوطهابالغيه شود مالک عمل آخرين دستورالعمل يادآور می

 قرمزچراغ از عبور تخلف ثبت سامانه  -7-2

وری اطالعات و ارتباطات پليس راهور به شماره مطابق دستورالعمل مرکز فنا ف عبور از چراغ قرمزتخل ثبت سامانه کار اساس

 به تفصيل ارائه شده است. "ط"که در پيوست  است RHVR-RLVD-TEAT-01-01سند 

 موظف به رعايت آن است. مجریکه  است مربوطهشود مالک عمل آخرين دستورالعمل ابالغيه يادآور می



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 های ثبتبرداری از سامانهبهره :هفتمفصل 

 تخلف و تردد

 47صفحه: 

 

 

 

  سرعت تخلف ثبت یاستقرار یهاسامانه -7-3

-RHVRوری اطالعات و ارتباطات پليس راهور به شماره سند مطابق دستورالعمل مرکز فنا ف سرعتتخل ثبت سامانه کار اساس

SVDS-TEAT-02-01 به تفصيل ارائه شده است. "ی"که در پيوست  است 

 موظف به رعايت آن است. مجریکه  است مربوطهشود مالک عمل آخرين دستورالعمل ابالغيه يادآور می

  یغسامانه ثبت تخلف غیرمجاز خط عبوری در خط عبوری جنا -7-4

ی مطابق دستورالعمل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات غف غير مجاز عبوری در خط عبوری جناتخل ثبت سامانه کار اساس

 به تفصيل ارائه شده است. "ک"است که در پيوست   RHVR-ANPR-TEAT-03-01پليس راهور به شماره سند 

 موظف به رعايت آن است. مجریاست که  مربوطهشود مالک عمل آخرين دستورالعمل ابالغيه يادآور می

  خوان سیار خودروییاندازی پالکنصب و راه -7-5

خوان سيار خودرويی مطابق دستورالعمل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات پليس راهور به اندازی پالکنصب و راه کار اساس

 ه است.به تفصيل ارائه شد "ل"است که در پيوست   RHVR-ANPR-TEAT-03-01شماره سند 

 موظف به رعايت آن است. مجریاست که  مربوطهشود مالک عمل آخرين دستورالعمل ابالغيه يادآور می

 تردد و تخلف ثبت خوانپالک یهاسامانه یبرداربهره -7-6

 :است زير موارد شامل خوانپالک یهاسامانه از یبرداربهره

 یاپراتورچک متمرکز   اتيعمل -0

  Ticketing نگيکتيت و نگيتوريمان -2

 تردد و تخلف ثبت یهاداده افتيدر و ارسال -0

 یاپراتور چک اتیعمل -7-6-1

 ازيکه ن ميشویمواجه م یبا موارد نيتوسط دورب OCRثبت تخلف و تردد پس از برداشت عکس و  خوانپالک یهادر سامانه

 جمله: از استمجدد رکوردها  ینيو بازب حيبه تصح

 هانيدورب OCRاز  یناش یخطاها -0

 ديخورش نور تابش جهت اي و یکيزيف موانع وجود -2

 هانيدورب Firmware یروزرسانعدم امکان به ليپالک به دل صيتشخعدم -0

 ها توسط شهرونداندر پالک یکاردست -4

 یاپراتور چک یهاروش -3-1-6-6

 مجریتوسط  یسنت یچک اپراتور -0

 رينگهدار و تعم  -2

 (0-7 شکل) Crowd Check یسپاربرون یچک اپراتور -0

 

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 های ثبتبرداری از سامانهبهره :هفتمفصل 

 تخلف و تردد

 48صفحه: 

 

 

 

 

 

 یاپراتور چک یهاروش: 6-3 شکل

 و نگهداری  ریعمبهره برداری و ت مجری توسط یسنت یاپراتور چک بیمعا -3-1-6-2

 به عکس کامل ترددها یعملکرد اپراتورها به علت دسترسبر نظارتضرورت و  حضور اپراتورها ضرورت -0

 کارفرما محل در یرسانخدمات و زاتيتجه و مکان کردن فراهم لزوم -2

 شيعبور و مرور افزا یبرا یکه تعداد رکوردها مقطع یمشکالت مخصوصاً در مواقع جاديبودن تعداد اپراتورها و ا محدود -0

 شبانه( یترددها یچک اپراتورو اجبار در  یرضروريغتردد  مهي)مانند جر ابديیم

 مخدوش کردن رکورد ايو  دييتأو تصرف اپراتورها در  دخل -4

از عملکرد رکوردها و  حيباعث عدم گزارش صح نيخود بوده و ا یهاتردد سامانه یچک اپراتورموظف به  مجری هر -5

 .مياروبرو بوده نانياطم رقابليغمختلف و  یو عملکردها هاگزارشبا مخدوش بوده لذا  ايخراب و  یترددها

 مواجه بوده است. یمتفاوت یهابيفراز و نش رکوردها باو تعداد و لزوم اتمام  تيو دقت اپراتورها بسته به وضع سرعت -6

 Crowd Check یسپاربرون یاپراتور چک -3-1-6-9

 :رديگیقرار م یموردبررسرکورد  کي ريمراحل ز یدر ط یسپارروش برون در

 اول اپراتور توسط کپال کامل پيتا و پالک کراپ شينما -0

 دوم اپراتور توسط کپال کامل پيتا و پالک کراپ شينما -2

 .رديپذیصورت م يینها دييتأهوشمند  OCRبا  سهيمقا ازها در دو مرحله پس بودن پالک کسانيصورت  در -0

هوشمند  OCRبا  سهيپس از مقا تاًيشده و نها دييتأها، کراپ پالک توسط اپراتور سوم نبودن پالک کسانيصورت  در -4

 .رديپذیصورت م يینها دييتأ



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 های ثبتبرداری از سامانهبهره :هفتمفصل 

 تخلف و تردد

 41صفحه: 

 

 

 

 Crowd Check یسپاربرون یاپراتور چک روش در جادشدهیا یهافرصت و قوت نقاط -3-1-6-4

ه و ...( شبک زاتيتجه ز،يم وتر،ي)کامپ یاپراتورچک  زاتيو تجه یکيزيمکان ف نيتأمبه  ازيبه علت عدم ن هانهيهز کاهش -0

 مجری کي قيبدون واسطه از طر ميمستق صورتبه اتيو انجام عمل

روش  رغمیعل نينفر دوم و همچن دييتأعدم اي دييتأسه نفر بسته به  یرکوردها توسط دو ال یباال به علت بررس دقت -2

ر د یچک اپراتور اتيعمل ،یچک اپراتور نيمربوطه در ح مجری ايو  ستميبه نوع س یبا توجه به عدم دسترس یسنت

 ها عمل خواهد کرد.و سامانه هانيبر عملکرد دورب فرضشيپبدون  ینظارت و بررس یراستا

 یررسب یبرا یبه روش سنت یمثال در چک اپراتور طوربه ینترنتيا کاربران در تعداد تيمحدودباال به علت عدم  سرعت -0

 به حداقل استرکورد  6111 یهر اپراتور روزانه قادر به بررس نکهيرکورد روزانه تردد، با فرض ا 411111 موقعبهو اتمام 

تعداد رکورد در کمتر از چند ساعت قابل  نيهم Crowd Check یسپاربروندر روش  ؛ کهميدار ازين اپراتور 66 تعداد

 .است یچک و بررس

 کامل عکس به یدسترس عدم علت به باال تيامن -4

 ريعمو ت یمربوطه که در روند نگهدار انمجريها و سامانه یفيو ک یاز عملکرد کم یليتحل یهاگزارشبه  یدسترس امکان -5

از عملکرد  یترقيدقنظارت  توانیمها سامانه یمثال از گزارش درصد مخدوش طوربه. است تيحائز اهم اريها بسسامانه

OCR نمود. انمجرينظافت توسط  ايو  ونيبراسينحوه کال ايو  هانيدورب 

 یچک اپراتور یهاداده یبررس قياز طر هانيدورب نگيتوريو مان کنترل -6

 ميمستق صورتبهبه شبکه کارفرما  مجری یدسترس عدم -7

 منبع کيفقط از  یچک اپراتوررکوردها و روند  یبررس -8

 یدارا یهاو چک رکورد. آمار پالک افتيمتوسط زمان در ،یچک اپراتورگزارش عملکرد  ازجمله يیهاگزارش نيهمچن -1

 .باشد برداشت قابلاشکال 

. عمليات چک اپراتوری به طور متمرکز و صرفنظر از نوع سامانه ثبت تخلف صورت می گيرد . از آنجا که عمليات چک  -01

لذا الزاما عمليات ان نعمير و نگهداری را نيز ارزيابی کند ، مجرياپراتوری و نرم افزار آن می بايست عملکرد سامانه ها و 

ان نصب و نگهداری و نيز شرکت های توليد کننده سامانه ، مجريمستقل و جدا  از  مجریچک اپراتوری می بايست  به  

 .واگذار شود  و اين شرط در مناقصه مربوطه ذکر خواهد شد

 یاپراتور چک و یبرداربهره اتیعمل خدمات شرح اهم -3-1-6-5

عملکرد  نهيشيو ارائه مستندات کامل و پ یبا ارائه مستندات مناقصه به کارفرما نسبت به معرف زمانهمموظف است  مجری -0

صورت  نيا ري. در غديفعال به کارفرما اقدام نما ینترنتيا نکيموجود به همراه ل یهاگزارشو  یچک اپراتوراز سامانه 

 .ستينجهت شرکت در مناقصه  ط،يحائز شرا

 Crowd Checkسامانه خود به روش  قياز طر یتردد ارسال یرکوردها یروزانه تمام یموظف به چک اپراتور مجری -2

 .است

اطالعات در محل  یفناورسامانه سازمان  قياز طر یتخلف ارسال یرکوردها یروزانه تمام یچک اپراتورموظف به  مجری -0

 .استکارفرما 

اطالعات عکس کامل  یفناورسازمان  یاپراتورچک سامانه  قياز طر ،یمخدوش یموظف است در خصوص رکوردها مجری -4

 را در سامانه اعالم یمخدوش ليدل صورت نيا ريرا وارد نموده و در غ حيمجدد، پالک صح ینيو بعد از بازب دينما یرا بررس

 .دينما

 .کندینم افتيدر یوجه مخدوش یرکوردها بابت مجری -5

 .گردد حيتصح رکورد نکهيا مگر کند،ینم افتيدر یوجه مخدوش یرکوردها مجدد ینيبازب بابت مجری -6



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 های ثبتبرداری از سامانهبهره :هفتمفصل 

 تخلف و تردد

 51صفحه: 

 

 

 

چک  یفناوراز سازمان  افتيساعت بعد از در 5تردد را حداکثر  یرکوردها ،Crowd Checkموظف است در روش  مجری -7

 افتيساعت بعد از زمان در 24حداکثر  يینها جهينتمخدوش و اعالم  یرکوردها ینيبازب ني. همچنديو ارسال نما یاپراتور

 .استرکورد مجاز 

 .ديو ارسال نما یچک اپراتور یفناوراز سازمان  افتيبعد از در ساعت 24تخلف را حداکثر  یموظف است رکوردها مجری -8

 .است یافزارو نرم یافزارسخت زاتيتجه هيکل نيتأمموظف به  مجری -1

 .استاز طرف کارفرما  شدهاعالمکارفرما با زمان  یدرخواست یهاگزارشموظف به ارائه  مجری -01

می بايست  گزارش درصد و ميزان خطای هر دوربين   مجریبه جهت امکان نظارت مداوم  بر عملکرد و کارايی دوربين ها،  -00

 .را به تفکيک  نوع خطا  و نيز به تفکيک روز و ماه  ارائه  نمايد .

 بوطهمر انمجريها و سامانه عملکرد و نيز ارزيابی مداوم  یليتحل یهاگزارشنرم افزار چک اپراتوری می بايست شامل ارائه  -02

  .به صورت کمی و کيفی توسط نرم افزار  باشد

 (Monitoring and Ticketing) ()سیستم پشتیبانی نگیكتیت و نگیتوریمان -7-6-2

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه هيکل عملکرد و تيوضع گزارش -0

 و سامانه ستميروز و ساعت و نوع س کيناخوانا( به تفک اي)خوانا و  یافتيدر یتعداد رکوردها گزارش -2

 و سامانه ستميروز و ساعت و نوع س کيشده( به تفک یچک اپراتور) یارسال یرکوردها تعداد گزارش -0

 سامانه و ستميس و روز کيتفک به ماندهيباق یرکوردها تعداد گزارش -4

 رکورد ارسال و افتيدر اختالف گزارش نيانگيم -5

 یچک اپراتور اتيعمل انهيعملکرد ماهانه و سال یاسهيمقا یآمار ینمودارها -6

 اطالعات یفناوراز سازمان  تايد موقعبهکنترل ارسال  منظوربه یافتيدر یتخلف در رکوردها خيتار آمار گزارش -7

 مخدوش یکاراکترها زيو ... به ر یکاردستمخدوش،  تيوضع آمار گزارش -8

 سامانه و ستميس نوع کيتفک به علت همراه به یمخدوش تعداد نيشتريب اساس بر هاسامانه آمار گزارش -1

  تردد و تخلف ثبت یهاداده افتیدر و ارسال -7-6-3

و  نيز  هر پروتکل ديگر با تاييد  کارفرما،  FTPپروتکل  قيثبت تخلف و تردد از طر یهانيدورب سامانه ها ازداده ارسال -0

 مستقيما  به سرور مرکزی کارفرما )بدون سرور واسط( صورت گيرد.

 از جانب کارفرما شدهارائه سيسرووب قيثبت تخلف و تردد از طر سامانه  یهانيدورب یهاداده ارسال -2

 هاسامانه یهانيدورب در موجود یافزارهانرم و  Firmware افتيدر و یبررس -0

 زاطالعات توليدی اکليه ضروری است ن دوربين و سرور کارفرما( نبوده و مجاز به استفاده از سرور واسط )بيان مجري -4

 .ور مرکزی نزد کارفرما ارسال شوندمستقيما به سر هاجمله تصاوير و تکست پالکهای ثبت تردد و تخلف، ازسامانه

 

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

فصل هشتم: طراحی سيستم کنترل تردد 

 RFIDخودروها با استفاده از پالک 

 50صفحه: 

 

 

 

 RFID پالک از استفاده با خودروها تردد کنترل ستمیس یطراح -8 فصل

 مقدمه -8-1

امور  تيريمد یهادغدغه نيترمهماز  یکيبه  ليکنترل تردد خودروها تبد ،یدر جوامع بشر هينقل طيوسابا گسترش استفاده از 

گردد. یمشخص اعمال م يیهاروش به و خاص یاهداف به ليمختلف جهت ن یهاکنترل در حوزه نيگشته است. ا ونقلحمل

 ت.اس یاز موارد کنترل یکي کنترل ورود و خروج تاکسی ها و وسائط نقيله عمومی در پايانه ها  ،یشهردروندر حوزه  مثالعنوانبه

خودرو در  يیگردد و اطالعات الزم جهت شناسامی  مناسب مجهز  RFID Tag کيشده، هر خودرو به  یطراح  ستميدر س

 با. رديپذیانجام م یکيالکترون صورتبه Tag نيخودرو با استفاده از ا يیحالت شناسا نيشود. در امی  امن قرار داده  صورتبهآن 

روش نسبت به  ني. ارديگیانجام م زهيمکان صورتبهکنترل تردد خودروها  ،یجانب یافزارهانرم و ابزارها و تيقابل نيا از استفاده

 نهيآن هز تبعهبو  دهيدآموزش یانسان یرويکمتر به ن ازين ،یاز عدم سوءاستفاده و تبان شتريب نانيدقت باالتر، اطم یدست ستميس

 کنترل همچنين و, ها از محدوده شهریکنترل عدم خروج تاکسدر  طرح  نيکاربرد ا حيکمتر دارد که در ادامه به تشر ینگهدار

 یسوار یمسافربرها ها،)اتوبوس یعموم ونقلحملکنترل سرعت ناوگان  ، ها پايانه از عمومی ونقل حمل ناوگان خروج و ورود

 .شودیمپرداخته  هابزرگراهپرداخت عوارض  زيو ن...(  و هاونيکام، یشهرنيب

 RFID ییویراد امواج با یبازشناس سامانه کاربرد -8-2

 اشاره نمود: ريبه موارد ز توانیم کاربردهای اين سامانهاز 

 شود؛یم رممکنيغ باًيتقر ستميس نيمربوطه با استفاده از ا یسرقت مجوزها ايجعل  -0

از  یانسان یاز خطاها یاشتباهات ناش اوالً ن،يگردد؛ بنابرایم یانسان یروين نيگزيجا زهيمکان زاتيتجه ستم،يس نيدر ا -2

 ابديیکاهش م ازيموردن دهيدآموزش یانسان یرويحجم ن اًيثانگردد؛ یم حذف ستمياز س … و یخستگ د،يد یخطا ليقب

 شود؛یم کم زيوابسته ن یهانهيآن هز تبعبهو 

 ؛ستين ريپذامکانخود  یخودرو یبرا گرانيد یاستفاده از مجوزها -0

عبور و مرور خودروها از  جهيدرنت رد،يگیانجام م هاآنگلوگاه، جهت مشاهده  جاديا ايبه توقف  ازيکنترل مجوزها بدون ن -4

 رد؛يپذیصورت م ترعيسرو  ترراحت یکنترل یهامکان

 است؛ هودهيب یکار باًيتقرآن،  يیعدم شناسا منظوربهپالک خودرو،  ضيتعو ايو  یکاردست -5

 نيمأمورمتوقف نمودن خودرو، به  ايبه کشف  ستميس نيا ،يیبودن خودرو بيتحت تعق ايبه سرقت رفتن و  ر صورت -6

 د؛ينمایم یانيمربوطه کمک شا

 پالک قيطر از خودرو يیشناسا بر یمبتن زهيمکان يیهاستميتوانند از سیم زيها نارگان ريسا ،یطرح نيچن یبا اجرا -7

RFID  تواند به یها مستميس نيا در موجود اطالعات از استفاده ب،يترت نيبد. نديدر حوزه عملکرد خود استفاده نما

 ابد؛يیتوسعه م سيپل یحوزه عملکرد کنترل صورتنيبد د؛يمواقع کمک نما یدر برخ سيپل یبهبود عملکرد کنترل

بوده و  ريپذامکان یراحتبهدر پرونده خودرو،  هاآنتخلفات، وارد نمودن اطاعات  یبرخ صيبودن تشخ زهيبه مکان توجهبا  -8

 .ستين ذکرشدهاطالعات  یبه ورود دست ازين

 تيو امن Tag در شدهرهيذخاز صحت اطالعات  ناني، جهت اطمRFID Tag  در شدهثبت یهاداده تياهم لحاظ به ن،يهمچن

 .ديارائه گرد يیهازمي، مکانهاآن

 .تافيدست یدر سطح مل تياز کنترل و امن یبه سطح قابل قبول توانیم یطرح نيچن ی، با اجراذکرشدهبه موارد  با توجه



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات
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 RFIDخودروها با استفاده از پالک 

 52صفحه: 

 

 

 

 یتخلفات صيجهت تشخ ازيموردن زاتيو با اضافه نمودن امکانات و تجه افتهيرا دارد که توسعه  تيقابل نيا شدهیطراح ستميس

را  یعيوس یعملکرد حوزه... ممنوع و  یهاتوقف در مکان رمجاز،يسبقت غ ،یشخص یخودروها رمجازيسرعت غ لياز قب گريد

 پوشش دهد.

 ستمیس لیتحل -8-3

 ی. برخرديپذیمصورت  یانسان یرويکنترل توسط ن یکنون ستميس برخی از  تردد است. در زهيکنترل مکان ستميس نيهدف از ا

 شود.یشرح داده م اختصاربه یاز موارد کنترل

 یشهرنیب یعموم ونقلحمل ناوگان سرعت کنترل -8-3-1

 راهسيپل یهاپاسگاهگراف سرعت )تاکو گراف( در  ینيبازب قي، از طریشهرنيب هينقل ليکنترل سرعت وسا ،یفعل ستميدر س

اه بر سر ر یمانع قرار دادنثبت نگردد، با  هاآندر صفحه گراف سرعت  رمجاز،يسرعت غ نکهيا یرانندگان برا یشود. برخیانجام م

حرکت کند، ثبات سرعت  رمجازيصورت اگر راننده با سرعت غ نيکنند. در ایثبات سرعت، آن را در بازه سرعت مجاز، محدود م

 مأموربا  سيپل یهاپاسگاه یمواقع راننده متخلف در برخ یدر برخ ني. همچنستين صيتشخقابل یراحتبهکه  دينمایممجاز را ثبت 

 رخ داده است. دتريشد یحالت، جرم نيدر ا متأسفانهکه  کندیمو از مجازات فرار  دينمایم یتبان

 خودروها یابیرد -8-3-2

 س،يها و مراکز پلاعالم شماره پالک خودرو به پاسگاه قياز طر نيمأموربه سرقت رفتن آن،  ايو  خودرو کيتخلف  در صورت

 :جمله آن از است؛ یاريبس بيمعا یدارا وهيش نيا. ندينمایم مسروقه اي متخلف یخودرو افتني و یابيرد به اقدام

 ؛است برزمان سياعالم شماره پالک به مراکز پل -0

 مشکل است؛ یعبور یبا خودروها هاپالکشماره  قيبودن موارد تخلف و سرقت، کنترل و تطب اديبه علت ز -2

 رود؛یم نيآن از ب کردن دايپمسروقه، امکان  ايمتخلف  یپالک خودرو رمجازيغ ضيتعو در صورت -0

 مجاز محدوده از عمومی نقلوحمل ناوگان خروج کنترل و هاپایانه به عمومی نقل و حمل ناوگان خروج و ورود کنترل -8-3-3

  شهری

استفاده مطلوب از ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومی و مديريت بهينه ناوگان می توان از اين سيستم زمان ورود و خروچ  برای

ه ب ازين يیخودروها نيخروج چن یبراناوگان را به پايانه ها ثبت و از اطالعات مذکور برای مقاصد  مختلف استفاده کرد همچنين 

ینم یمجاز به خروج از محدوده شهر ون و... هایتاکسناوگان حمل ونقل عمومی نظر   مثالً. است صالحیذاخذ مجوز از مراکز 

مجوز خود را ارائه  ديبا یصورت راننده خودرو در هر بازرس نيدر ا مراجع ذی ربط  و؛یرانيباشند مگر با اخذ مجوز از سازمان تاکس

 ایبر توان می سيستم اين از لذا. استامکان تقلب در مجوز و تخلف در ارائه آن  یبودن، دارا برزمانعالوه بر  یکار ني. چندينما

 .نمود استفاده مطلوبی بنحو مذکور ناوگان مکانيزه کنترل

 یبزرگراه عوارض اخذ  -8-3-4

را  ها و آزاد راههای مشمول دريافت عوارض  بزرگراه قياز طر سفرقصد راننده خودروهای مشمول پرداخت عوارض   کهیهنگام

یم افتيدر ش،يرا پرداخت و ف شدهفيتعر نهيو هز دينمایعبور م یشود از محل پرداخت عوارضیکه وارد بزرگراه م یدارد، زمان

توسط  یپرداخت عوارض دهندهنشاندهد که یم ليبزرگراه تحو یمستقر در انتها مأمورانرا به  شيکند. هنگام خروج از بزرگراه، ف

 ني. اديرا پرداخت نما یبزرگراه، عوارض ینکند، مجبور است در خروج هيرا به هر جهت ته شيراننده ف کهیدرصورتراننده است. 

 است، ازجمله: یمشکالت یدارا ستميس
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 RFIDخودروها با استفاده از پالک 

 50صفحه: 

 

 

 

 ؛یعوارض اخذ محل در کيتراف جاديا -0

 ؛یتخلف در پرداخت عوارض -2

 مجدد؛ یپرداخت و پرداخت عوارض شيف شدنگم -0

و  راداتيخطاها، ا یباشند، دارایم یانسان یرويکه وابسته به ن یکنترل کنون یهاستميشود، سیکه مالحظه م طورهمان

 نيرفع ا یدارد. برا یانسان یرويخودرو و کنترل مجوزها توسط ن يیدر شناسا شهير یمشکالت نيهستند. چن یاديمشکالت ز

و بدون  زهيکانم صورتبهکنترل مجوزها خودرو و  يیشناسا يیگردد که توانا یکنون ستميس نيگزيجا یستميس یستيمشکالت، با

 .را داشته باشد یانسان یرويدخالت ن

 ستمیس یطراح -8-4

گردد. یم ارائه( يیويراد امواج با یبازشناس سامانه RFID (یبر تکنولوژ یمبتن یحل مشکالت مذکور، طرح ی، برانجايدر ا

 تيوضع یو بررس ميسيب صورتبهخودرو( از راه دور و  نجايموردنظر )در ا زاتيتجه يیامکان شناسا ،یستميس نيعلت استفاده از چن

در رفع مشکالت، در دو  RFID یتکنولوژ بر یمبتن ستميس عملکرد نحوه به بخش ني. در ااست ازيموردن یبه لحاظ مجوزها هاآن

 .شودیمو کنترل مجوزها پرداخته  خودروها يیبخش شناسا

 خودروها ییشناسا -8-4-1

 زيخودرو و ن يیجهت شناسا ازيموردن، اطالعات Tag نيشود. در ایمجهز م RFID Tag کي به خودرو هر منظور، نيبد

 اي Gate د،ينمایکه خودرو از آنجا عبور م يیهاخودرو، در مکان يیجهت شناسا .گرددیم رهيآن به لحاظ مجوزها، ذخ تيوضع

Reader نيگردد. با عبور خودرو از ایم هيتعب يیها Gate  افزارنرمو توسط  شودیممجوزها خوانده  تيوضع زيو نها، مشخصات آن 

 .رديپذیم صورت یريگميو تصم یبررس ،یکنترل

 مجوزها کنترل -8-4-2

 یافزار با بررسنرم نيگردد. ایافزار مربوطه ارسال منرم به ،یريگميتصم و لي، جهت تحلGate توسط شدهخواندهاطالعات 

 .دينمایم اعالم و يیشناسا را رمجازيمجاز و غ یخودروها، شدهفيتعر نيو قوان شدهخواندهاطالعات 

 ها Tag بودن فعال و سالم کنترل -8-5

. نديخود نما یخودرو Tag نمودن مخدوش به اقدام ستم،يس نيا توسط تخلفشان صيفرار از تشخ یبرا یممکن است افراد

از  یريگردد. جهت جلوگ رفعاليغ يیخودرو و ... Tag رمجازيغ یکاردستمانند تصادف،  طيشرا یامکان دارد بر اثر برخ نيهمچن

 .گرددیمارائه  ريز یروش کنترل 2منظور  ني. بداست یها ضرور Tag امر، کنترل سالم و فعال بودن نيا

مستقر داده شود تا  سيپل مأمورهشدار مناسب به  س،يپل تياز گ وبيمع ايمخدوش  Tag با يیدر صورت عبور خودرو -0

 .گردد يیبه مرکز مربوطه راهنما راديو رفع ا یو جهت بررس دهيخودرو متوقف گرد

 یخوانده شود و با اطالعات واقع Tag در شدهثبتگردد، اطالعات یم متوقف سيتوسط پل يیمواقع که خودرو یدر برخ -2

 .رديپذ صورت الزم اقدامات رتيمغا رفع و یبررس جهت رتيمغا وجود صورت در. گردد سهيخودرو مقا

 ستمیس در عاتاطال تیامن  -8-6

 یريتداب ديبا یطرح نيچن ی، لذا در اجرااستفراوان  تيحائز اهم یتي، به لحاظ امنTag در شدهرهيذخاطالعات  ازآنجاکه

 یابيدر دست ی، متخلفان، به طرق مختلف سعRFID یبر تکنولوژ یمبتن یهاستميس در. شود دهيشياند اطالعات تيامن حفظ جهت



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات
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 54صفحه: 

 

 

 

 نيرا که ب ی، اطالعاترمجازيغ Reader کار گذاشتنبا  مثالً ند؛ينمایاز آن م سوءاستفادهو  ستميدر س شدهرهيذخبه اطالعات 

Reader مجاز و Tag لذا  ند؛ينمایم هاآناز  سوءاستفادهدر  یسع ستم،يس یخوانند و بسته به نوع کاربریشود را میمبادله م

 ،یسرقت احتمال در صورتبه حداقل ممکن برسد و  هاآناز  سوءاستفادهشود که امکان سرقت اطالعات و  یطراح یطور ديبا ستميس

 انتقال و یفراخوان ره،يذخ یبرا یحفاظت یهاتمياز الگور جهتنيبدسارق نداشته باشد.  یبرا یخاص يیاطالعات مسروقه کارا

 استفاده زين و ...و   DES، 0-DES،RSA مانند یمعتبر جهان یهاتميورالگ قياطالعات از طر یشود. رمزنگاریم استفاده اطالعات

 نيها ا Tag .استفاده نمود تيامن یبرقرار یبرا توانیمهستند که  يیهاروش ،یافتيدر اطالعات دييتأ جهت یتيامن یدهايکل از

 ینوشتن و خواندن اطالعات، سطوح مختلف دسترس یبرا زيو ن ندينما یبانيرا پشت یرمزنگار یهاتميالگوررا دارند که  تيقابل

(Access Conditions) افتيدست تياز امن یبه سطح قابل قبول توانیم ستميس نينمود. لذا در ا فيتعر هاآن یرا برا. 

 ازیموردن زاتیتجه -8-7

و فرصت  استخودرو در حال حرکت  ازآنجاکه .استفاده نمود RFID Tag از ديبا خودرو اطالعات رهيذخ جهت ستم،يس نيدر ا

 (Long Range) اديو برد ز (Active) فعالنوع  یهاTag از ديبا اد،يز نسبتاًفاصله خواندن  زيمحدود است و ن يیجهت شناسا

 تيبه گ ازين زيها نمکان ی. در برخشودیماستفاده  Reader و مناسب توان با آنتن از زيخواندن اطالعات ن یاستفاده نمود. برا

 .استفاده نمود زين حملقابل یها Reader از توانیم …و  سيپل ی، خودروهانيبنزپمپمانند  ی. در مراکزاست

 .رددگیم محاسبه یطراح هنگام در حاکم، یطيمح طيشرا و ستميس یکيزيف یطراح اساس بر زيها و ابعاد و تعداد هر تجهفاصله

 اجرا و یطراح ديمربوطه با یافزار کنترلنرم و داده گاهيپا خودرو، هر به مربوط یکنترل و مکمل يیشناسا اطالعات رهيجهت ذخ

متناسب با کاربرد موردنظر در آن محل، در  یافزارهامناسب وجود نرم یهامکان در مربوطه امورات انجام یبرا است یهيبد. گردد

 .است یشده، ضرورنصب زاتيتجهکنار 
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 بانیسا و یریتصو نظارت یهانیدورب یشستشو دستورالعمل -9 فصل

 (Sun Shield) بانیسا یشستشو -9-1

 گرفته بکار باران اثر در هاآن شدن دارلکه و یريتصو نظارت یهانيدورب به ديخورش نور ميمستق تابش از یريجلوگ یبرا بانيسا

 حفظمنظور به شتريب و رديگیم قرارگردوخاک  رينظ یطيمح یهاندهيآال معرض در شتريب که آن یرونيب سطح کردن زيتم. شودیم

 سطح در یريتصو نظارت یهانيدورب از یاعظم بخش حاضر حال در. است شهر سطح درشده نصب زاتيتجه یظاهر ینما يیبايز

 زيتم یستيبایم زين هابانيسا یداخل. ضمناً سطح است یضرور هاآن کردن زيتم یرونيازا باشند،یم بانيسا یدارا تهران شهر

 .دهدیرا نشان م لديشو سان نينحوه قرار گرفتن دورب  1-0شکل . گردد

 

 بانیسا و یریتصو نظارت نیدورب از یانمونه: 6-3 شکل

 بانیسا کردن زیتم روش -9-2

 کنندهپاک محلول+ آب(. يیشوظرف عيما) شستشو اي کنندهپاک محلول یمقدار و کرباس دستمال تکه دو: ازيموردن لوازم

 .آب تريل 5/0 و يیشوظرف عيما تريلیليم 01 از است یبيترک

 محلول از یمقدار. نکند کف تا زنندیم هم به یآرامبه و ختهير آب داخل در یمعمول یهاسرنگ از استفاده با را شستشو عيما

 .است شده فراهم ازيموردن ليوسا بيترتنيا. بهزنديریم سوراخ درب با مناسب یبطر کي در راآمده دستبه

 تمالدس با را آن سپس و کنندیم صبر یکم ختهير بانيسا یرونيب سطح یرو محلول از ازيموردن زانيم به: یزکاريتم روش

 کردن زيتم یبرا است ممکن یموارد در وکرده   پاک راموردنظر  سطح دوباره مرطوب دستمال کي باازآن پس نمايندیم زيتم

  زيتم راظر موردن سطح دستمال از استفاده با که یمدت تمام در نکهيا حيتوض. باشند   یزکاريتم مرحله تکرار به مجبور سطح کامل

نشان  نوع دکل کي یرو بانيو سا نينحوه قرار گرفتن دورب 2-1 شکلداشته شود   نگه بانيسا گريد دست با است بهتر می گردد 

 داده شده است.
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 دکل نوع کی یرو بانیسا و نیدورب گرفتن قرار نحوه: 2-3 شکل

 یریتصو نظارت یهانیدورب حباب یرونیب سطح یزکاریتم -9-3

 یگريد طيمح یفضا به زندهصورت به و دور راه از توانیم هاآن لهيوسبه که است یزاتيتجه یريتصو نظارت یهانيدورب

 ینوع از حباب جنساست.  حباب اجزاء نيا. ازجمله است یمختلف اجزاء یدارا یريتصو نظارت یهانيدورب. داشت یدسترس

 سطح ستيبایم واضح و شفاف یريتصو داشتن یبرا. باشد ريپذخش و شکننده تواندیم آن نوع به بسته که است شفاف لنياتیپل

 هابابح نيا یخارج سطح. ازآنجاکه باشد داشته را الزم تيفيکموردنظر  ريتصو تا باشد زيتم کامالً حباب نيا یرونيب و یداخل

 تنظاف در .است ريناپذاجتناب نيمع یهادوره در سطوح نيا کردن زيتم یرونياست ازا برف و باران وگردوخاک  معرض در شتريب

 و هاتوصيه رعايتو  تميزکاری و نظافتباال در روند انجام خدمات  اريبس یهاتيها با لحاظ نمودن حساسو تميز کاری دوربين

 .است الزامی مذکور تجهيزات هایکنندهتوليدشده در دفترچه  درج الزامات

 یبه صورت ديبا هاآن یزکاريتم یرونيازا هستند، ريپذخش یول شفافموردنظر  یهانيدورب حباب شد گفته کهگونه همان

 می شود:   عمل ريز روش به حباب یرونيب سطح کردن زيتم یبرا. نشود جاديا خش حباب، سطح در که شود انجام

 نده؛يشو یاسپر آب، افشانک اي پاشآب نرم، دستمال تکه دو: ازيموردن لوازم -0

 موجود ذرات تا شود دهيپاش حباب سطح یرو آب یمقدار افشان آب با ابتدا است یضرور کار نيا یبرا: یزکاريتم روش -2

 حد تا آن یرو اجرام و شده شسته حباب یرونيب سطح یرو موجود ذرات بيترتنيا. بهشود شسته حباب سطح یرو

...  و یشوشهيش عاتيما رينظ بازار در موجود یهامحلول از استفاده با مسئله نيا از نانياطم از پس. شودیم کم یاديز

 کهل وجود عدم از نانياطم یبرا. ديينما زيتم دستمال با سپس و ديپاش سطح یرو را هاآن توانیم یاسپرصورت به که

 د؛يينما زيتم را حباب سطح مجدداً مرطوب نسبتاً دستمال کي با سطح، یرو

 .باشد متعارف حد در حباب سطح به وارده فشار شود یسع حباب کردن زيتم هنگام -0
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 (شهر معابر سطح)  ترافیک  تصویری نظارت یهانیدورب یفن مشخصات - أ پیوست

های نظارت )دوربين 0-1أ جدولبه شرح  شهر در سطح معابر ازيموردنتصويری  نظارت یهانيدوربحداقل مشخصات فنی 

 هستند.( های نظارت تصويری متحرک)دوربين 2-1أ جدول( و تصويری ثابت

 ترافیکنظارت تصویری ثابت   یهانیدورب یفن مشخصات -1-أ

  ثابتتصویری  نظارت یهانیدورب هیته یفن مشخصات: 6-3أ جدول

 ازيموردن یفن مشخصات عنوان

Fixed IP Camera 

Outdoor + Power 

supply 

video output: Min. [Full HD (16:9) 1920 x 1080 & 1280 x 720 & 768 x 432 & 256 x 

144] 
Image Sensor: Min. 1/2.8 in. CMOS. 

Effective Picture Elements: Min (2 mega pixel) 

Frame rate: 25 fps@ all resolutions 
Stream: Video Stream H264/H265*/MJPG. 

Min. 4 configurable streams 

Ethernet port: 10BASE-T/100BASE-T, autosensing, half/full duplex 

Operating Temp: -40 to +50 °C  

 .شودیممحسوب  ازيامت شتريب يیمحدوده دما یبرا زاتيتجه ني. داشتن ایشيسرما و یشيگرما زاتيبدون تجه

Min. illumination: Hight Sensitivity Min. 0.05 lx (color), 0.006 lx (Monochrome) OR 

Min.Illumination 0Lux (IR Distance 30m) شودیمحسوب م ازيقرمز امتپروژکتور مادون نداشت 

Min. rang (256kbps ~ 3Mbps) ريمتغ و ثابت یکربنديپ تيقابل 

Electronic Shutter Speed (AES): 1/25 sec to 1/50000 sec or better 

Gain control: AGC, Fixed. 

Focus Control: Auto & Manual. 

Privacy Mask 
Memory Card Support   SDHC and SDXC 

Wide dynamic range: WDR 120db 

Video Motion Detection & Active Tampering Alarm 

Power supply: 24V AC or 12V DC or POE 

Lens: Varifocal Lenz 2.8-8mm, iris: auto& manual 

Network Protocols:IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP,HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, 

ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,DHCP, NTP (SNTP),SNMP (V1, V3, MIB-II), 

802.1x,DNS, DNSv6, DDNS, SMTP,iSCSI, UPnP (SSDP), 

DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,CHAP, digest authentication, Multicast. 

Unit Configuration: Via web browser or Configuration manager .(Language: English) 

protection: Vandal Min K10/ IP66  

Configurable and variable GOP Structure 

Day/Night switch: Automatic IR cut filter.(Day/Night:Monochrome, Color, Auto) 

Backlight compensation (BLC): On / Off / Auto 

Exposure 
picture overlay 

White balance : ATW, AWB Hold, Extended ATW, Manual,  indoor, outdoor 

restore default button: YES* 

Compatible with Genetec security center software & ONVIF support (Min profile S). 
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به شرح ذيل ارائه شده که توجه به اين موارد الزامی ترافيک های ثابت نظارت موضوع دوربين 0-1أ جدولتکميلی  شرايطضمنا 

 ست. ا
ر در يهای باالدستی به منظور تامين استناد کافی در معابر شهری و افزايش دقت و جزئيات تصوبا عنايت به دستورالعمل -0

 و کيفيت تصويرمشروط بر اينکه فريم مگاپيسکل و باالتر است  5وصيه شده گذرهای مختلف شهری، حداقل رزولوشن ت

 های باالتر حفظ شود.همچنان در رزولوشن

شود یم های احتمالی و ايراد ضربات فيزيکی به دستگاه، تاکيدهای غيرمجاز، دستکاریبا توجه به امکان تخريب، دسترسی -2

 استفاده شود.  IRای، مجهز به پروژکتورهای حفظه صنعتی آماده به نصب کارخانهاز دوربين با م که

 )حفاظت در برابر نفوذ گرد و خاک و رطوبت( باالتر از جدول مشخصات فنی دارای امتياز خواهد بود. IPتامين ضرايب  -0

کوس بودن تصوير در تمام عمق ميدان ديد و مشابه آن به جهت فو I-CSو  P-IRISدقيق مانند  IRISهای تکنولوژی -4

 در شهر بسيار مهم است و بايد دارای امتياز باشد.

 Speed Dome IP Cameraترافیکتصویری  نظارتگردان  یهانیدورب هیته یفن مشخصات: 2-3أ جدول

Outdoor + Power supply 
 رديف عنوان نيازمشخصات فنی مورد 

video output:  Min. [Full HD (16:9) 1920 x 1080 & 1280 x 720 

& 768 x 432 & 256 x 144] 
 Resolution 0ابعاد خروجی تصاوير يا  

Image Sensor : Min. 1/2.8 in. CMOS.  2 حداقل اندازه حسگر تصوير و نوع حسگر 

Effective Picture Elements: Min. (2 mega pixel) 
های موثر حسگر )کيفيت ميزان پيکسل

 تصوير(
0 

Frame rate: 25 fps@ all resolutions  4 نرخ فريم بر ثانيه 

Configurable and variable GOP Structure  امکان پيکربندیGOP 5 

Privacy Masks (Min. 16 Privacy Masks) 6 قابليت ماسک کردن تصوير 

Stream: Video Stream H264/H265/MJPG. 

Min. 4 configurable streams 
 7 سازی تصاويرمدل فشرده

Min. illumination: Hight Sensitivity Min. 0.07 lux (color), 0.006 

lux (Monochrome)  
 :   IRبرای دوربین های مجهز به پروژکتور 

 Min.Illumination 0Lux (IR Distance  250M) 

 8 حساسيت نوری 

Day/Night switch: Automatic IR cut 

filter.(Day/Night:Monochrome, Color, Auto) 
 1 تغيير اتوماتيک شرايط نوری و محيطی

WDR 120db Min حذف نور پس(  زمينهWDR) 01 

Unit Configuration: Via web browser or Configuration 

manager.(Supported Language English) 
 00 (Configuration) پيکربندی

Min Range:  

Electronic Shutter Speed (AES): 1/3 sec to 1/10000 sec  
 02 سرعت شاتر

White balance : ATW, AWB Hold, Extended ATW, Manual,  

indoor, outdoor 
 00 (White balanceسازی نورسفيد  )همگام

Ethernet port: 10BASE-T/100BASE-T, autosensing, half/full 

Duplex 
 04 های ارتباطیدرگاه

Network Protocols: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, 

RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, 

ARP,DHCP, NTP (SNTP),SNMP (V1, V3, MIB-II), 

802.1x,DNS, DNSv6, DDNS , SMTP, UPnP (SSDP), DiffServ 

(QoS), LLDP, SOAP,CHAP, digest authentication, Multicast. 

Telnet. 

 05 پشتيبانی پروتکل های شبکه

Min. rang (256kbps ~ 4 Mbps) 06 حداقل و حداکثر نرخ ارسال تصاوير 

Compatible with Genetec security center software & ONVIF 

support (Min profile S). 
 ONVIF 07افزار و پروتکل پشتيبانی از نرم
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 رديف عنوان نيازمشخصات فنی مورد 

Pan Range:360°endless (Auto Flip) & Tilt Angle:180° + Min. 

10° above horizon 
 08 بازه چرخش افقی و عمودی دوربين

Min: Pan Preset Speed:400°/s 
 سرعت قابل تنظيم چرخش افقی دوربين 

 presetو سرعت در حالت 
01 

Min: Tilt Preset Speed: 300°/s 
 سرعت قابل تنظيم چرخش عمودی دوربين 

 presetو سرعت در حالت 
21 

Video Motion Detection & Active Tampering Alarm 20 قابليت تشخيص حرکت 

Optical Zoom: Min. range [30x motorized Zoom]   22 بزرگنمايی اپتيکال 

Field of View: Min (2.3° to 64.7°) 20 ميدان ديد 

Focus Control: Auto & Manual / One shot 24 تنظيم فاصله کانونی 

Power supply: 24V AC or 12V DC or POE 25 منبع تغذيه 

Iris Automatic with manual override 26 کنترل ميزان و بازتاب نور 

Vandal K10 & Ingress Protection: Min IP66 27 محافظت در برابر نفوذ پذيری وقابليت ضربه 

Operating Temp: -40 to +50 °C                                                                                       

. )البته بدون استقرار  تجهيزات شودبرای محدوده دمايی بيشتر امتياز محسوب می

 سرمايشی و گرمايشی داخل هوسينگ( 

Max. According to NEM Ts2: 74 °C 

 28 محدوده دمايی عملکرد

Min.  256 Pre-positions   

 Guard Tour duration (1Min. -- 16Minute At least)   

Min No. Of Tours:  4  

 21 قابليت برنامه ريزی چرخش دوربين

 Text and picture overlay 
قابليت افزدن لوگو و يا عکس به تصوير 

 دوربين
01 

Memory Card Support   SDHC and SDXC 00 پشتيبانی از حافظه جانبی 

Rain  wash coating bubble 02 روکش ضد آب حباب دوربين 

restore default button: YES 00 کليد پيش فرض کارخانه 

به شرح ذيل  های نظارت تصويری ترافيک، مربوط به دوربين2-1أ جدولو  0-1أ جدولمشخصات فنی تکميلی و توصيفی 

 : شود)منضم به جداول فوق( ارائه می

 باشد. TPM )(Trusted Platform Module یدارابايست نگاری میبه لحاظ فرآيندهای امنيتی و رمز دوربين -0

و  هاميدر تعداد فر یمنف ريو بدون تاث باال کيفيتبا ( Image Stabilizer)لرزش سامانه ضد یدارا ستيبایم نيدورب -2

 .باشد نيدورب یرزولوشن خروج

 .فراهم باشد WDRدر حالت فعال بودن  کسليپردازش هر پ امکان -0

ف ديگر . از طرفراهم باشد کيفيت مطلوب نيز با کيتيآنال اتيانجام عمل امکان ،هاميو استر ويال ريتصاو همزمان با ارسال -4

 نداشته باشد. مياستر ريارسال تصاو در تيفيکسبب افت  کيتيآنال اتيانجام عمل نيز

 trust جاديا یبرا نيدورب یرو certificateامضا شده و امکان اپلود  Firmwareبا امکان استفاده از  Secure Boot یدارا -5

 .باشد کننده و فرستندهافتيدر نيب

 نيشود الزم است دوربیها نصب مدار راهسکنه یهاو بخش یمناطق شهر یدر حواش هانيبعضاً دورب نکهيتوجه به ا با -6

 .را داشته باشد ويدياز و يیهابخش یامکان ماسک کردن سه بعد

 یازس ريبه تصو ازيشب ن یو در ضد نور و در نورباال یو جنوب یو شمال یغرب ،یدر جوانب مختلف شرق نکهيتوجه ا با -7

و  ديو سف اهيس ريدر تصو یبه صورت اجبار WDRمختلف  یهایبا تکنولوژ یرسازيامکان تصو یستيوجود دارد با قيدق

 .(db 021وجود داشته باشد )حداقل  یرنگ
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با مبدا  رياصالت تصاو صيلزوم تشخ و به جهت کنندیم یبردارمرکز بهره رياز تصاو یمتعدد اريکاربران بس نکهيبه ا نظر -8

 یخروج یو متن رو ريکردن آرم و تصوامکان واترمارک هانيدورب یرو یبه طور اجبار یستيبایم، کيمرکز کنترل تراف

 فراهم باشد. نيدورب

 یو بسترها نيدورب ،یمخابرات زاتيو همجوار تجه BTS یهاستگاهيا یکيدر نزد هانيتوجه به احتمال نصب دورب با -1

 باشند. یسيالکترومغناط یسازگار یاز استانداردها یگستره کامل یدارا ديبا نيدورب یمخابرات

 ها عمدتاً در حرکتو سوژه داشتهها فاصله صدها متر با سوژه اي لومترهايک، هانينصب دورب محلبعضاً  نکهيتوجه به ا با -01

 .شدبا یمختلف نور طيدر شرا نيدورب عيکننده به فوکوس سرکمک یهایتکنولوژ یدارا ستيبایم نيهستند دورب

به صورت متن  نيدورب ديکه به طور خودکار جهت د یرفت و برگشت به نحو کيدرست جهت تراف صيتشخ امکان -00

 یایخصوصا در مباد کيدر کنترل تراف تيخاص نيا .، )ترجيحا( فراهم باشدکنترل و جابجا شود ريتصاو یرو کيناميد

  فراوان دارد. یرفت و برگشت کامال مشابه هستند کاربردها نيکه ال
 بايست به مدت سه سال گارانتی شرکت اصلی توليد کننده را داشته باشند.ها میدوربين -02

 هزار ساعت باشد. 71حداقل  MTBF مدت زمان بين خرابی متوالی  -00

ها با توجه به امکان برای مصرف کمتر دوربين ط امتيازیوات کمتر باشد )شراي 51بايست از ها میبينمصرف تيپکال دور -04

 مناسب تر در حالت قطع برق(. UPSاستفاده از باتری کمتر و 

ات شده با مندرج ليتحو نيدورب یمشخصات فن قيو تطب یابيارز یبرا ازينمورد شاتي، آزماکارفرما صيصورت تشخ در -05

 ردد. کننده کاال، انجام گنيتام نهيتوسط کارفرما و با هزد، اسنا

 نظارت یوزارت کشور برا یريتصو شيمندرج در دستورالعمل پا یبا مشخصات فن بايستهای نظارت تصويری، میدوربين -06

 .داشته باشد یسازگار کيتراف

 (یشهر معابر در استفاده جزبه) ینظارت یهانیدورب یفن مشخصات -2-أ

 و( Indoor. کاربرد داخل ساختمان )باشندی(، دو گونه میشهر معابر در استفادهجز هبه لحاظ کاربرد )ب ینظارت یهانيدورب

 .است دهيگرد ارائه مشخصات از یانمونه کي هر یبرا ادامه در(. Outdoor) ساختمان از خارج کاربرد

 (Indoor) ساختمان داخل شبكه تحت یهانیدورب -1-2-أ

 شبکه تحت یهانيدورب هيته یبرا ازيموردن ی. حداقل مشخصات فندهدیمذکور را نشان م یهانينمونه از دورب کي0-1أ شکل

کارگيری هباست  به ذکرالزم  ارائه شده است. نيهر دورب ازيمختلف موردن یبر اساس پارامترها 0-1أ جدول  در ساختمان داخل

 .گيردصورت می پروژه نياز و هاويژگیبا ها متناسب دوربيننوع از اين 

 

 ساختمان داخل یتالیجید نوع از نیدورب: 9-3أ شکل



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 60صفحه: 

 

 

 

 ساختمان داخل یبرا دام شبکه تحت و تالیجید نیدورب یبرا ازیموردن یفن مشخصات حداقل: 9-3أ جدول

Video 

Imaging Device 

 اسکنرها و یتاليجيد یهانيدورب یبرا که است افزارسخت نوع کي

 .رودیم کار به

1/3” 2 MP CMOS 

CMOS ودها،ياست که در آن با استفاده از فوتود یبردارروش عکس ینوع 

و  نچيا 0/0 نيدورب ني. اندازه سنسور اشوندیم ليتبد یکيالکتر گناليها به سالکترون

 است. کسليمگاپ 2وضوح آن 

 Progressive شرفتهيپ Scanning System یشيپو سامانه

 Min. Illumination نهيکم يیروشنا
 High sensitivity (Day & Night) روز و شب یبرا نور تيحساس

 

 HD نوع Resolution وضوح

 IP Base تاليجيد Video Out ريتصو یبرا یخروج

 Lens (ی)عدس

 Manual / DC Auto Iris یدست و کياتومات( هي)عنب یعدس با Lens Type یعدس نوع

 Auto (S/W) / Color / B/Wديوسفاهيو س یرنگ یبرا کياتومات Day & Night شب و روز

Backlight Compensation 
 -یآ نيدورب کي ايکه آ دهدیرا شرح م یسمياصطالح، مکان نيا

 نيبه داخل دورب ريرا که از پشت تصو یدياثر نور شد تواندیم یپ

 .ديجبران نما تابد،یم

 

 Off / BLC .دارد را فعال و خاموش یهاحالت

Operational 

Digital Noise Reduction یتاليجيد زينو کاهش  SSNR (Off / On) روشن و خاموش یهاحالت   

Motion Detection 

 نيدورب برابر در متحرک صيتشخ

Off / On (4 programmable zones, 20fps) 

 (هيبر ثان ميفر 21و  یزيربرنامهچهار منطقه قابل یخاموش و فعال )برا یهاحالت

White Balance 

 ريتصو یديسف کردن متعادل

ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor 
 یصورت دستبه طيداخل و خارج مح یبرا

Sens-up (Frame Integration) Off / Auto 

(2x ~ 60x) 

 یبرابر 61تا  2 يینمابزرگ تيحساس

Off / Auto (2x ~ 60x) 

 کيو اتومات رفعاليغ یهاحالت

Privacy Masking 
 یقاب توانیم آن در که یپ -یآ یهانيدورب در است یژگيو کي

 .نمود پنهان را ريتصو از

Off / On (12 Rectangular zones) 

 (یليمنطقه مستط 02و فعال ) رفعاليغ

 Network )شبکه(

Ethernet یاترنت   Fast Ethernet 10/100 Base-T انتقال تيظرف  

Max. Frame rate ميفر نرخ نهيشيب  30 fps هيثان در ميفر یس  

Video Compression Format 
 ريتصو یسازفشرده فرمت

Video Stream H264/MJPG 

Resolution HD 

)bit Rate ) اطالعات تبادل نرخ  64kbps – 2Mbps هيبر ثان تيمگاب 2تا  هيبر ثان تيلوبيک 64   

Bitrate Control Method کنترل روش  H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR 

Unit Configuration یبندبيترک واحد  Via web browser or Configuration manager مرورگر از استفاده با  

Security 

تيامن  

HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login 

Authentication, IP Address Filtering User access Log, 

802.1x authentication 

Streaming Method 

 اطالعات ارسال روش

Streaming Method Unicast / Multicast 
 یموضوعو تک یصورت ارسال چند موضوعبه

Max. User Access 
 هاکنندهاستفاده یبرا یتعداد دسترس نهيشيب

5 users at Unicast Mode کنندهاستفاده 5 یموضوعحالت تک در  



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 62صفحه: 

 

 

 

 ساختمان داخل آنالوگ نیدورب -2-2-أ

آنالوگ  یهانيدورب هيته یبرا ازيموردن ی. حداقل مشخصات فندهدیم نشان را مذکور یهانيدورب از نمونه کي 4-1أ شکل

کارگيری  اين هبه ذکر است ب الزم .ارائه شده است نيهر دورب ازيمختلف موردن یبر اساس پارامترها 4-1أ جدولداخل ساختمان در 

 گيرد.ها و نياز پروژه صورت میمتناسب با ويژگیها ربيننوع از دو

 
 (دام) ساختمان داخل آنالوگ نیدورب: 4-3أ شکل

  ساختمان داخل یبرا دام نوع از آنالوگ نیدورب یبرا ازیموردن یفن مشخصات حداقل: 4-3أ جدول
Video 

Imaging Device 1/3" 2 MP CMOS 

Scanning System Progressive 

Min. Illumination 
High sensitivity (Day & Night).05 lx 

(color), 0.0006 Ix (B/W) 

Resolution 600 tv line 

Video Out Analogue 

Lens 

Lens Type 
Vary focal 2.8-12mm DC Auto Iris, Ir 

cut 

Day & Night Auto (S/W) / Color / B/W 

Backlight 

Compensation 
Off / BLC 

Mount Type C / CS 

Web Viewer 

 واسط نوع افزارنرم

Supported OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 or 

higher 

Supported Browser: Internet Explorer 7.0 or Higher, 

Firefox 9 or higher, Google Chrome 15 or higher, Apple 

Safari 5.1 or higher 

Protocol UPD, TCP, HTTP, HTTPS, RTP Protocols,RTSP- IGMP 

Optional 

Memory Card Support Optional 

WDR(wide dynamic rang) 

 کيپشت به  یکه ش یزمان رياصالح تصو یبرااست  یکيتکن

 مانند پنجره است. د،يمنبع نور شد

dB  021آن است و  یريگاندازهواحد dB است یمناسب عدد. 

Environmental (یطيمح طي)شرا  

Operating Temperature / Humidity 20- رطوبت و گرما°C ~ +60°C (+14°F ~ +131°F) / ~ Less than 80% RH 

Storage Temperature / Humidity 
 کننده اطالعات رهيذخ زاتيتجه یدما

-30°C ~ +60°C / ~ Less than 90% RH 

Electrical 

Input Voltage سامانه یبرق ورود   12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2) 02  شده کسويولت  

Power Consumption یبرق مصرف   Max 3.7W (DC 12V), Max 4.3W (PoE) ولت 02 یوات برا 7/0   



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 60صفحه: 

 

 

 

Operational 
Digital Noise 

Reduction 
SSNR (Off / On) 

Motion Detection 
Off / On (4 programmable zones, 

20fps) 

White Balance 
ATW / AWC / Manual / Indoor / 

Outdoor 

Sens-up (Frame 

Integration) Off / 

Auto (2x ~ 60x) 

Off / Auto (2x ~ 60x) 

Privacy Masking Off / On (12 Rectangular zones) 

Alarm I/O 
Active tampering/ video motion 

detection/ 

WDR  

LENS ir cut filter  

Memory Card 

Support 
Optional 

backlight On/off 

Environmental 

Operating 

Temperature / 

Humidity 

-20°C ~ +60°C (+14°F ~ +131°F) / ~ 

Less than 80% RH 

Storage Temperature 

/ Humidity 
-30°C ~ +60°C / ~ Less than 90% RH 

Electrical 

Input Voltage 12V DC - 24V AC 

Power Consumption Max 10W (DC 12V)-(24V AC) 

Mechanical 

Color / Material Silver / Aluminum 

 (Outdoor) ساختمان از خارج یتالیجید( Box) یاجعبه یهانیدورب -3-2-أ

ثابت  یهانيدورب هيته یبرا ازيموردن یمشخصات فن حداقل .دهدیم نشان را مذکور یهانيدورب از نمونه کي 5-1أ شکل

-هبه ذکر است بالزم  .ارائه شده است نيهر دورب ازيموردنمختلف  یپارامترها اساس بر 5-1أ جدولخارج ساختمان در  یتاليجيد

 گيرد.ها و نياز پروژه صورت میمتناسب با ويژگیها کارگيری اين نوع از دوربين

 
 یتالیجید یاجعبه نیدورب: 5-3أ شکل

 یتالیجید( Box) یاجعبه نیدورب یبرا ازیموردن یفن مشخصات حداقل: 5-3أ جدول

Video 

Imaging Device 1/3" 2 MP CMOS 

Scanning System Progressive 

Min. Illumination 0.5 lx (color),0.06 Ix (B/W) 

Resolution HD 

Video Out Digital ip base 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 64صفحه: 

 

 

 

 (DOME IP Camera (outdoor)) ساختمان از خارج شبكه تحت دام یهانیدورب -4-2-أ

 یپارامترها اساس بر 6-1أ جدولدر  ساختمان از خارج شبکه تحت دام یهانيدورب هيته یبرا ازيموردن یمشخصات فن حداقل

ها و نياز پروژه متناسب با ويژگیها کارگيری اين نوع از دوربينهبه ذکر است بالزم  .ارائه شده است نيهر دورب ازيموردنمختلف 

 گيرد.صورت می

 ساختمان از خارج IP Dome یهانیدورب هیته یفن مشخصات حداقل: 1-3أ جدول
 موضوع یفن مشخصات مشخصات شرح

 :NTSC ستميس در

 414 یافق و 760 یعمود: 081،111 باًيتقر

 :پال ستميس در

 یعمود 582 و یافق 752: 441،111 باًيتقر

NTSC: Approx. 380,000; 768 

(H) x 494 (V)PAL: 

Approx.440000,752 (H) x 582 

(V) 

 ريصوت عناصر فعال

(Picture Elements Effective) 

Lens 

Lens Type Manual / DC Auto Iris 

Day & Night Auto (S/W) / Color / B/W 

Backlight Compensation Off / BLC 

Mount Type C / CS 

Operational 

Digital Noise Reduction yes 

Motion Detection Off / On (4 programmable zones, 20fps) 

White Balance ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor 

Sens-up (Frame Integration) Off / 

Auto (2x ~ 60x) 
Off / Auto (2x ~ 60x) 

Privacy Masking Off / On (12 Rectangular zones) 

Alarm I/O Active tampering/ video motion detection 

Network 

Ethernet Fast Ethernet 10/100 Base-T 

Frame rate 6 up to 25 fps 

Video Compression Format Video Stream H264/MJPG 

Resolution HD 

(bit Rate) 64kbps— 2Mbps 

Bitrate Control Method H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR 

Streaming Capability Multiple Streaming (min 3 Profiles) 

IP IPv4, IPv6 

Unit Configuration: Via web browser or Configuration manager 

Security 
HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP 

Address Filtering, User access Log, 802.1x authentication 

Streaming Method Streaming Method Unicast / Multicast 

User Access 5 users at Unicast Mode 

Web Viewer 
Supported OS: Windows 

Supported Browser: Internet Explorer 7.0 or Higher, 

Protocol UPD, TCP, HTTP, HTTPS, RTP Protocols 

Optional 

Memory Card Support Optional 

WDR(wide dynamic rang) yes 

Environmental 

Operating Temperature / Humidity -20°C ~ +60°C (+14°F ~ +131°F) / ~ Less than 8090% RH 

Storage Temperature / Humidity -30°C ~ +60°C / ~ Less than 90% RH 

Electrical 

Input Voltage 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2) 

Power Consumption Max 3.7W (DC 12V), Max 4.3W (PoE) 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 65صفحه: 

 

 

 

 موضوع یفن مشخصات مشخصات شرح

 (متریليم 4/022تا  4/0کننده )لنز  برابر 26

 5/4 تا 6/0 یکانون فاصله با

 26x Zoom (3.4–122.4 mm) 

 F1.6 to F4.5 
 (Lensلنز )

 (Focusتمرکز ) Automatic with manual override .کندیعمل م کيصورت اتوماتبه یدست ميحذف تنظ با

 NTSC NTSC-PAL ستميس – PAL ستميس

 زوم يیجاسرعت جابه

(Zoom Movement Speed) 

 یکياپت تله/ یکيعرض اپت اي هيزاو

 .است هيثان 4 حالت دو هر در

Optical WIDE / Optical TELE –

Focus Tracking 

4 sec 

 .است هيثان 7/2 حالت دو هر در
Optical WIDE / Optical TELE –

Focus Tracking OFF 

 2.7 sec. – 2.7 sec. 

 2/6 یتاليجيد تله در و هيثان 6 یکياپت عرض با هيزاو در

 .هيثان

Optical WIDE / Digital TELE- 

6.2 sec.- 6.2 sec. 

 یتاليجيد تله در و هيثان 0/2 یتاليجيد عرض با هيزاو در

 هيثان 0/2

Digital WIDE / Digital TELE- 

2.1 sec.- 2.3 sec. 

 to 57.8° °1.7 - .است درجه 8/57 تا 7/0 ديد یدانيم یکياپت زوم
Optical Zoom Field of View 

(FOV) 

 mm (wide) to 1500 mm 320 - در تله متریليم 0511در عرض و  متریليم 021

(tele) 

 فاصله کار نهيکم
(Minimum Working 

Distance) 

 
Auto/Manual/Max. (–3 dB to 28 

dB, 2 dB steps) 
 (Gain Controlکنترل بهره )

 Horizontal and vertical است. یو عمود یافق صورتبه
 رياصالح روزنه تصو

 (Aperture Correction) 

 x 12 - برابر 02
 یتاليجيد زوم

(Digital Zoom) 

 هيثان 01111/0 تا هيثان 4/0 از یکيالکترون شاتر سرعت

 NTSC: 1/4 to 1/10,000 sec., steps مرحله 21در  

PAL: 1/3 to 1/10,000 sec., 20 

steps 

 یکيشاتر الکترون سرعت

(Electronic Shutter Speed) هيثان 01111/0 تا هيثان 0/0 از یکيالکترون شاتر سرعت 

 مرحله 21در  

 در ريتصو صيتشخ یبرا نيدورب یکيناميد محدوده

 کم اريبس و ديشد اريبس ینورها

- 92 dB 

 (50 dB with WDR Off) 

 - 92dB 50 dB، WDR 

Wide Dynamic Range 

(WDR) 

 dB (Weighting ON) Signal-to-Noise Ratio (SNR) 50< زيبه نو گناليس نسبت

 (Day/Nightشب/ روز ) Monochrome, Color, Auto کياتومات و یرنگ رنک، تک

 (Stabilization) ريتصو ثبات On/Off دارد خاموش و روشن حالت دو

 درجه است. 061 زانيآو صورتبهسقف و  در
In-Ceiling – Pendant 360° cont. 

360° cont. 
 (Pan Rangeمحدوده حرکت )

افق یباال در درجه 08 تا افق یباال درجه کي از  
1° above horizon – 18° above 

horizon 
 (Tilt Angle) لتيحرکت ت هيزاو

20-01 AC  هرتز 51ولت 

- 2-30 VAC,21-30 VAC,- 50/60 

Hz, High PoE or 

Poe+ (IEEE, 802, 3at, class4, 

Standard) 

 (Input Voltage) یولتاژ برق ورود

وات 24 یسقف نيدورب و وات 24 زانيآو نيدورب  

وات 61 روشن تريه با زانيآو نيدورب  

in 65eiling: 24 W / 44 VA- 

pendant:60 W / 69 VA (heter on) 

Or- 24 W / 44 VA3 (heaters off) 

 یسقف نيدورب و وات 24 زانيآو نيدورب

وات 24  

وات 61 روشن تريه با زانيآو نيدورب  



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 66صفحه: 

 

 

 

 ساختمان از خارج( Bullet) بولت یتالیجید ثابت یهانیدورب -5-2-أ

ثابت  یهانيدورب هيته یبرا ازيموردن یمشخصات فن حداقل .دهدیم نشان را مذکور یهانيدورب از نمونه کي 6-1أ شکل

به ذکر است الزم  .ارائه شده است نيهر دورب ازيموردنمختلف  یپارامترها اساس بر 7-1أ جدولبولت خارج ساختمان در  یتاليجيد

 گيرد.ها و نياز پروژه صورت میمتناسب با ويژگیها نوع از دوربين کارگيری اينهب

 

 بولت نیدورب نوع کی: 1-3أ شکل

 ساختمان از خارج Bullet یتالیجید ثابت یهانیدورب مشخصات حداقل: 3-3أ جدول

Video 

Imaging Device 1/3" 2 MP CMOS 

Scanning System Progressive 

Min. Illumination 
0.05 Lx (Color), 

0.006 Ix (B/W) 

Resolution 600TVL 

Video Out Analog 

Lens 

Lens Type Manual / DC Auto Iris// 

Day & Night Auto (S/W) / Color / B/W 

Backlight Compensation Off / BLC 

Mount Type C / CS 

Operational 

Digital Noise Reduction Yes 

Motion Detection Off / On (4 Programmable Zones, 20fps) 

White Balance ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor 

Sens-Up (Frame Integration) Off / 

Auto (2x ~ 60x) 
Off / Auto (2x ~ 60x) 

Privacy Masking Off / On (12 Rectangular Zones) 

Alarm I/O Active Tampering/ Video Motion Detection/ 

Network 

Ethernet Fast Ethernet 10/100 Base-T 

Max. Frame Rate 30 Fps 

Video Compression Format Video Stream H264/MJPG 

Resolution HD 

(Bit Rate) 64kbps— 2Mbps 

Bitrate Control Method H.264: CBR Or VBR, MJPEG: VBR 

Streaming Capability Multiple Streaming (Up To 10 Profiles) 

IP Ipv4, Ipv6 

Unit Configuration: Via Web Browser Or Configuration Manager 

Security 
HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication, IP 

Address Filtering: User Access Log, 802.1x Authentication 

Streaming Method Streaming Method Unicast / Multicast 

Max. User Access - 10 Users At Unicast Mode 

Web Viewer Supported OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 Or Higher 
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 هانیدورب محل انتخاب و یطراح مورد در ینكات -6-2-أ

مهم و حساس و محل یهاقسمت یباشد که تمام یاگونهبه ستيبایم یها در هنگام طراحو تعداد آن هانيدورب یريگقرارنحوه 

 یاز محل اجرا یدانيم دياست و سپس بازد یکيتراف مطالعهداشتن  ،شروع یقدم برا نيپرتردد را تحت پوشش قرار دهد. اول یها

 یهاطيدر مح نيتوجه داشت. نصب دورب ستيبایمنکته  نيبه چند هانيطرح است. در هنگام مشخص کردن محل نصب دورب

 ديبا د،ياستفاده کن کيتار طيمح کي یدر شب برا ديد نيدورب کياز  ديخواهیم کهی. درصورتشودینم هيتوص عنوانچيهنور بهکم

 ديدر جهت نور خورش ماًيرا مستق نيخواهند داشت. هرگز دورب ديوسفاهيس یريتصو کيتار یهاطيدر مح هانيدورب نيکه ا ديبدان

گذشت.  ديباتفاوت از کنار آن نیپس ب ستين یکار آسان ن،ينصب دورب یمناسب برا ی. انتخاب محلديپرنور نصب نکن یهاالمپ ايو 

 کهیورتلنز )درص ديبرخوردار است. در موقع خر يیباال تياز اهم زيموردنظر ن ءیو فاصله ش تيموقع ر،ينور در تصو تيگذشته از موقع

توجه به نور محل و فاصله  با ،شد. در موقع انتخاب لنز دياز لنزها خواه یع مختلفانباشد( متوجه انو ثابتلنز  یشما دارا نيدورب

باشد. با  شتريب زيلنز ن یفاصله کانون ديبا ودش شتريموردنظر ب ی. هر چه فاصله شنمودلنز را انتخاب  یفاصله کانون ستيبایم ء،یش

ت را ثاب طيمح کي یبرا ازيموردن یهانيتوانست تعداد دورب ديشما خواه ن،ينصب دورب یبرا کيمهم و استراتژ یهاناانتخاب مک

کامل را )که  یطيکه هرکدام مح دينصب کن یرا طور هانيو دورب ديکن یخوددار ريتصاو یپوشان. در موقع نصب از همديکاهش ده

 را معموالً هانيدورب ،باشد تياهم یدارا زين هانيدورب تيحفظ امن کهی( پوشش دهند. درصورتدهندیپوشش نم هانيدورب گريد

 ارينکته بس شود. یبانيپشت گريد نيدورب کي لهيوسو به رديقرار گ گريد نيدورب کي ديدر د نيکه هر دورب کنندینصب م یطور

 .است نيکابل در محل نصب دورب دنيتوجه به امکان کش ها،نيدورب یگذاریدر زمان جا گريمهم د

 :اندتيحائز اهم ريموارد ز ن،يدورب یو هنگام انتخاب نوع و شکل ظاهر هياول یدر طراح

 ساختمان؛ اي و طيمح نوع -0

 از؛ي)برد( موردن ديطول د ايو  هاساختمان مساحت -2

 مختلف؛ اميا و ساعات در تردد حجم و هاساختمان یکاربر نوع -0

 .روزشبانه مختلف ساعات در طيمح نور زانيم -4

 

Supported Browser: Internet Explorer 7.0 Or Higher, Firefox 9 Or Higher, 

Google Chrome 15 Or Higher, Apple Safari 5.1 Or Higher 

Protocol UPD, TCP, HTTP, HTTPS, RTP Protocols – Rtsp-Igmp 

Optional 

Memory Card Support Optional 

WDR(Wide Dynamic Rang) - 120 Db 

Environmental 

Operating Temperature / Humidity -20°C ~ +60°C (+14°F ~ +131°F) / ~ Less Than 80% RH 

Storage Temperature / Humidity -30°C ~ +60°C / ~ Less Than 90% RH 

Electrical 

Input Voltage - 12V DC, Poe (IEEE802.3af, Class2) 

Power Consumption Max 3.7W (DC 12V), Max 4.3W (Poe) 
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 یریتصو نظارت یهاسامانه ینگهدار و نصب اتیعمل ستیلچک - ب پیوست

 .است شده آورده یريتصو نظارت یهاسامانه ینگهدار و نصب اتيعمل به مربوط ستيلچک 8-1ب جدول در

 یریتصو نظارت یهانیدورب ینگهدار و نصب اتیعمل به مربوط ستیلچک: 8-3ب جدول

يرد
 ف

 حاتيتوض ريخ بله اتيعمل شرح

    .استمناسب  زاتيتجه یکيزينصب ف تيوضع 0

2 

)ارتفاع  است؟ شده تيرعا یمنيا موارد و بوده مناسب زاتيتجه جعبه نصب تيوضع

 یمنيا. باشد نيزم سطح از متریسانت 221 اندازه به ستيبایم زاتيتجه جعبه نصب

 (.شود یبررس جعبه، منيا قفل و هاکابل درپوش

   

0 
 تا هانيسامانه دورب زاتيمربوط به تجه یتايبرق و د ازجملهمربوطه  یهایکشکابل

 انجام شده است؟ قبولقابلطور به هيتغذ منبعجعبه و 
   

    است؟ شده مونتاژ مناسب یدکل جعبه ايآ 4

    است؟ شده نصب یمناسب طيشرا در زاتيتجه جعبه داخل تايد ارتباط زاتيتجه ايآ 5

6 
 در منيا و منظم مناسب، طوربه یريتصو نظارت یهانيدورب به مربوط زاتيتجه ايآ

 است؟ شده نصب جعبه داخل
   

    است؟ شده استفاده باالبر از ینگهدار اي و نصب جهت 7

    است؟ شده یسازمنيا هاحوضچه و دکل یهاچهيدر ايآ 8

    دارد؟.............  خيتار با ینگهدار و نصب جهت هيابالغ 1
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 یامشاوره خدمات - ج پیوست

 .نمايد استفاده یاخدمات مشاوره تيصالح یدارا یهاشرکت خدماتاز  تواندمی کارفرما ،ديصالحد درصورت

 معاونت و کشور وبودجهبرنامهاز سازمان  مشاوره خدمات انجام مرتبط تيصالحاست  الزمخدمات مشاور  دهندهارائه یهاشرکت

شده  هيتهوبودجه رنامهبسازمان  لهيوسبهکه  یوستيدر پ هاآن فيباشند. حدود وظا را داشته شهرداری تهران کيتراف و نقلوحمل

 .گرددیقرارداد شرکت مشاور م وستياست، پ

 نظارت و یامشاوره یهاشرکت خدمات شرح از یاخالصه -1-ج

بر نصب  یو نظارت کارگاه زاتيتجه یبازرس ه،ينظارت عال نهيدر زم یخدمات مشاوره و مهندس انجامشرح خدمات شامل  نيا

 انجام خواهد شد. ليدر چهار موضوع مندرج در ذباشد  می مورد درخواست کارفرما  ITSسيستم های  یهاپروژه در یبردارو بهره

  تجهيزات  ینگهدار و ريتعم نصب، یهاپروژه بر هيعال نظارت -0

 .زاتيتجه تيفيک کنترل و یبازرس -2

 .زاتيتجه ینگهدار و ريتعم ،یبرداربهره نصب، یهاپروژه بر یکارگاه نظارت -0

 .مربوطه موضوع به مرتبط یهایطراح -4

 زاتیتجه ینگهدار و ریتعم نصب، یهاپروژه بر هیعال نظارت -2-ج

 .مربوطه یاستانداردها به توجه با کارفرما درخواست مورد یهاهپروژ خصوص در الزم مطالعات انجام -0

قراردادها،  یو حقوق یاسناد مال یسازهنگامبهو  ینيبازب ،یابيارز ،یو فن یو مدارک علم هامناقصه اسناد نيتدو و هيته -2

 یارجاع کارها و خدمات و عقد قراردادها منظوربه اجرا دوره یازهاين گريو د يیاجرا اتيخدمات و عمل نهيبرآورد هز ازجمله

 مورد درخواست کارفرما.

 .انمجري یهاتيوضعصورت يینها دييتاٌ -0

 .قراردادها به مربوط یهانامهضمانت یآزادساز و کار انجام حسن دييتاٌ و یبررس -4

 کارفرما به گزارش ارائه -5

 ارسال شده است. مجری یکارفرما که از سو یدرخواست یهاگزارش يینها دييتأاصالح و  ،یبررس -6

 .انجام حال در یکارها از ديبازد مراحل و نظارت روش نييتع -7

 ینگهدار و ريتعم دستورالعمل هيته -8

 زاتیتجه تیفیک کنترل و یبازرس -3-ج

مورد  یهامحل در نصب از پس اي و کارفرما انبار به زاتيتجه ليتحو از بعد و نيح قبل، ،یفن یبازرس اتيعمل انجام -0

 .یادوره اي یمورد صورتبهمصرف 

 .الزم یهاآزمون انجام و زاتيتجه و هاکاال از یبردارنمونه -2

 به کارفرما. ازيموردن یو مهندس یدر صورت لزوم و ارائه راهکار فن یحاصله و اعالم نظر کارشناس جيگزارش نتا ارائه -0

 ینگهدار و ریتعم ،یاندازراه و نصب بر یکارگاه نظارت -4-ج

 .دياقدام نما ليکارفرما نسبت به انجام شرح خدمات ذ یاز سو شدهفيتعر محدودهمتعهد است با حضور در  مشاور
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 یاندازراه و نصب اتیعمل بر یکارگاه نظارت -1-4-ج

 .ازين صورت در طرح اصالح یبرا الزم اقدام و آن یاجرا محل یبررس طرح، مطالعه -0

 کارفرما به طرح یاجرا جهت را جهينت و امضاء را مربوطه جلسهصورت د،ييتاٌ را آن طرح، در مشکل وجود عدم صورت در -2

 .دينما ابالغ کارفرما قيطر از و نموده اعالم

 .طرح یهایازمندين با توجه با کارفرما از یافتيدر یکاالها تيفيک و تيکم بر نظارت -0

 .مربوطه یهادستورالعمل طبق نصب در نظارت اعمال و نصب اتيعمل انجام محل در ناظر حضور -4

 .انجام حال در اتيعمل از عکس هيته و جلسهصورت ميتنظ -5

 .مستندات از ويآرش هيته -6

 .کار طيمح در یمنيا یهادستورالعمل تيرعا بر نظارت -7

 ینگهدار و ریتعم اتیعمل بر یرگاهکا نظارت -2-4-ج

 .ینگهدار یهادستورالعمل به توجه با ینگهدار اتيعمل از یادوره یابيارز -0

 .ینگهدار و ريتعم اتيعمل در یمصرف زاتيتجه و مصالح کنترل -2

 یارنگهد و ريمختلف تعم اتيزمان انجام عمل رکار د طيدر مح یمنيا زاتيتجه یريکارگبهو  یمنيو نظارت بر ا کنترل -0

 .زاتيتجه

و  ريتعم ريوضع موجود و رفع اشکاالت موجود در مس یبررس منظوربهو کارفرما  مجریجلسات مشترک با  یبرقرار -4

 .ینگهدار

 .هاآنانجام  یريگيو پ ماندهیباق یکارها یبررس -5

 .يیاجرا اتيعمل جلساتو صورت هاگزارش یبررس -6

 .یاعالم مشکالت موجود نگهدار منظوربه مجریمکاتبات با کارفرما و  انجام -7

 .راتييتغ نيا از یادوره ديو بازد یتحت پوشش و راتييتغ نياز آخر یدر خصوص مستندساز مجری یهاگزارش یبررس -8

 روزانه یهاگزارشو ثبت در  یادوره صورتبه مجری رانهيشگيپ اتياز عمل یدانيم ديبازد -1

 .مجری تيمسئول محدوده در یراتيتعم اتيعمل از یدانيم ديبازد -01

 .کارفرما ديبازد محل در حضور -00

 .تيوضعصورتو کنترل مدارک  انمجري تيوضعصورت یبررس -02

 .امکان صورت در ینگهدار و ريتعم اتيعمل کردن زهيمکان یبرا راهکار ارائه و مطالعه و یبررس -00

 .مجری انبار در یاسقاط و یعودت اجناس کنترل -04

 کار. شرفتيو پ هاگزارش یبررس -05

 مربوطه مانيپ مدارک و اسناد با کارفرما یهاميتصم قيتطب -06

 .ینگهدار و ريتعم اتيعمل در یمصرف زاتيتجه و مصالح کنترل -07

 کارفرما درخواست مورد یهاموضوع با مرتبط یهایطراح -5-ج

 یهانيو دورب 2-0در بخش  یرينظارت تصو یهانيدورب هایسامانه و انتخاب محل نصب یدر خصوص طراح موردنظر مالحظات

 اشاره خواهد شد. ،یبه نکات ضرور زين نجاياداده شده است. در  حيتوض 0-5ثبت تخلف در بخش 

 مورد درخواست کارفرما. ازيو برآورد ن مطالعه -0

 .درخواستمحل طرح مورد  یو بررس یشهر 12111/0نقشه  هيته -2

 .نقشه در درج و آن از یکروک هيته ،یگذارعالمت محل، یدانيم یبررس -0
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 .حوضچه نياول با آن ارتباط دادن نشان و نقشه هيته -4

 تخلف ثبت و یریتصو نظارت یهانیدورب انواع نصب محل یطراح یبرا یزمان جدول -6-ج

 یریتصو نظارت یهانیدورب -1-6-ج

 آمده است. ،یرينظارت تصو یهانيمحل نصب انواع دورب یجهت طراح ازيموردنهای تخصص 1-1ج جدول در

 یریتصو نظارت نیدورب انواع نصب محل یطراح یبرا ازیموردن زمان: 3-3ج جدول
 ازيموردنکار  یروين تخصص اتيعمل شرح سامانه نوع

 یريتصو نظارت نيدورب

 سابقه سال 01 با طراح مهندس یکيتراف مطالعه

 سابقه سال 01 با طراح مهندس یسنجامکان و یدانيم ديبازد

 سابقه سال 5 با یفن نيتکنس برق طرح ارائه و یکشنقشه

 سابقه سال 01 با طراح مهندس یگذارعالمت

 تخلف ثبت یهانیدورب -2-6-ج

 ثبت تخلف، آمده است. یهانيمحل نصب انواع دورب یجهت طراح ازيموردنهای تخصص 01-1ج جدول در

 تخلف ثبت نیدورب انواع نصب محل یطراح یبرا ازیموردن زمان: 60-3ج جدول
 ازيموردن کار یروينتخصص  اتيعمل شرح سامانه نوع

 تخلف ثبت نيدورب

 سابقه سال 01 با طراح مهندس یکيتراف مطالعه

 سابقه سال 01 با طراح مهندس یسنجامکان و یدانيم ديبازد

 سابقه سال 5 با یفن نيتکنس برق طرح ارائه و یکشنقشه

 سابقه سال 01 با طراح مهندس یگذارعالمت
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 هامحدوده به خروج و ورود کنترل در ANPR سامانه کاربرد - د پیوست

 اتیکل -1-د

راديويی  امواج با بازشناسی سامانه يا هابرچسب از استفاده به توانمی محدوده، به خروج و ورود کنترل یبرا مناسب یهاروش از

(RFIDو کنترل شماره و پالک خودرو )ها (ANPRبه )کرد اشاره هوشمند هایسامانه لهيوس. 

 :برشمرد توانمی را زير موارد محدوده، به خروج و ورود مکانيزه کنترل سامانه مزايای از

 خودروها؛ ريزیبرنامه مديريت -0

 خودرو؛ شماره ثبت و تشخيص در باال سرعت -2

 پوشی؛چشم يا فراموشی خستگی، هنگام انسانی معمول خطاهای از پرهيز -0

 نگهبان؛ و سامانه الزم هایالعملعکس ترسريع انجام امکان -4

 (؛آن پالک تصوير و خودرو)تصوير  خودروها حرکت از رنگی مستند تصاوير مکانيزه ثبت -5

 ها؛الکترونيکی و مديريت حجم بسيار بااليی از اطالعات آمدورفت خودرو نگهداری -6

 موقعيت؛ اعالم گيریگزارش -7

 امنيت؛ تأمين و خدمات ارائه در کيفيت بهبود حالنياقتصادی و درع جويیصرفه -8

 .هاصحت داده یمنظور بررسآن اطالعات، به لمياز اطالعات موجود با ف یافتيگزارش در قيتطب امکان -1

 :است زير موارد شامل خروج و ورود کنترل برای رايج هایآوریفن -01

 ؛(ANPRو سامانه خودکار قرائت پالک خودرو ) هادوربين -00

 Dedicated Short-Rate) (DSRCارتباطی بورد کوتاه ) هایسامانه نوع از برچسب از استفاده سامانه -02

Communications) 

 ؛(GPSجهانی ) يابموقعيت هایسامانه -00

 .همراه تلفن ديجيتال هایآوریفن -04

 با کهی. درحالآورندمی فراهم خاص نقطه يک از عبور زمان در را هاذکرشده امکان شناسايی خودرو هایآوریفن اول گروه دو

 که است آن مستلزم و پرداخت ثابت شناسايی نقاط به نياز بدون خودرو مکان تعيين به توانمی چهارم و سوم دسته هایآوریفن

امکان دريافت و ارسال سيگنال بين فرستنده  تااستفاده شود  GPS گيرنده يا و همراه تلفن از اعم خودرويی درون هایدستگاه از

 فيط شد، ارائه يیخودرو شناسا یمکان تيموقع کهیمنظور تعيين موقعيت مکانی متحرک وجود داشته باشد. هنگامو گيرنده به

 .گرددیم ريپذامکان هااعمال کنترل بر خودرو زيافزوده و نارزش یاز خدمات دارا یعيوس

 (ANPR) خودرو کپال خودکار تشخیص -2-د

( برای قرائت OCRخودکار پالک خودرو يک روش نظارت جمعی و انبوه است که در آن از تشخيص نوری کاراکتر ) تشخيص

 .شودپالک خودروها استفاده می

 :برشمرد را زير موارد توانمی سامانه اين مزايای از

 شبکه؛ بهينه مديريت برایها آن وقتآزاد شدن  و ترافيک کنترل مرکز گردانندگان کار حجم کاهش -0

 ؛اطالعات زمان سفر( عيسر شينما و محاسبه تيقابلسفر ) هایزمان بر نظارت -2

 ؛(ANPRاستفاده عموم مردم از اطالعات ) امکان -0

 ها؛خودرو ميان تبعيض عدم -4
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 ضمائم
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 ؛قرمز در نور کم و تاريکیمادون با برداریعکس در مطلوب عملکرد -5

 ها؛عکس محتوای تحليل و عبوری هایخودرو از مستمر برداریعکس -6

 ؛صورت ثابت و متحرکاستفاده بهقابل -7

 ؛منظور پيگيری حوادثشده بهو ضبط تصاوير گرفته ثبت -8

 ؛(رديپذیم انجام نيدورب دو توسط کهامنيت با ثبت تصوير پالک و تصوير خودرو ) افزايش -1

 جوی؛ نامطلوب شرايط در حتی مطلوب تصويربرداری -01

 (DSRC و RFID) قرائت دستگاه و تگ بر مبتنی هایسامانه -3-د

قرمز با ارتباط بورد کوتاه مادون ايو  ويکروويخودرو و دستگاه حسگر ما یشده بر رواز برچسب نصب هاسامانه از گروه اين در

 .شودی( استفاده مRFID) يیويراد امواج با بازشناسی سامانهارتباط با  اي( و DSRC) یاختصاص

 يیويراد مواجا با بازشناسی سامانه با سهيمقا در یشتريب اريبس مسافت طول و سرعت با یاختصاص کوتاه بورد با ارتباط سامانه

 بپردازد داده انتقال به هيثان در تيمگاب 25 انتقال نرخ با تواندیم یاختصاص کوتاه بورد با ارتباط یآورفن. پردازدیم داده ارسال به

 .است ريچشمگ اريبس يیويراد امواج با بازشناسی سامانه در هيثان در تيلوبيک 251 انتقال نرخ با سهيمقا در که

شده عبور آن نصب یکه دستگاه حسگر بر رو يیهاهيپا ريز از خودرو و شودیم نصب خودرو یرو بر)تگ(  برچسب کهیهنگام

 .گرددیم منتقل مرکز به یافتيدر اطالعات کند،یم

 یباال یهادکل یشده بر رواز طرف دستگاه نصب یامواج ارسال لهيوسهستند و به (passive) غيرفعال هابرچسب از یبرخ

 .ندارند یرونيب امواج به ازين و هستند فعال گريد یبرخ یول شوندیم هيتغذ ريمس

تگ نيا مهم یهایژگيو. است ريپذامکان زين تگ یرو بر یسيبازنو و دارند هيدوسو ارتباط تيقابل( ها)تگ هابرچسب از یبرخ

 ها است.آن یطوالن دينسبتاً ارزان و عمر مف متيق ها

 (GPS) یجهان تیموقع سامانه -1-3-د

 دانيخاص در م لحظهکيدر  نيکه اطراف زم GPSکم سه ماهواره با دست GPS ميسيب رندهيدستگاه گ کيسامانه  نيا در

 در یهاماهواره از کيهر از را هاگناليس دنيرس زمان انيم اختالف است قادر رندهيگ. کندیقرار دارند، ارتباط برقرار م یارتباط

 رندهيگ دستگاه در فقط یمکان تيموقع محاسبه. بپردازد خود یمکان تيموقع نييتع به اساس نيا بر و کند محاسبه ديد دانيم

 .رديپذیم صورت

 یابيانمک دقت. دارد آن یجو مدل دقت و یتيتقو اطالعات رنده،يگ دستگاه تيفيک و نوع به یبستگ سامانه نيا دقت زانيم

 حالت نيا در و است متر 25/4 آن اريکرد که انحراف مع یسازمدل رهينرمال دومتغ عيصورت توزبه توانیم معموالً را سامانه نيا

 قي. از طررديگیم قرار متحرک یواقع تيموقع یمتر 5/8 فاصله در یاهيناح در رندهيگ لهيوسصورت گرفته به یهاقرائت 15%

 .افتيدست زين یترقيدق یهاقرائت به توانیمشخص، م یآمده در بازه زماندستبه جهينت نيچند قيتلف

 :است ريز شرح به سامانه نيا از استفاده مشکالت

 سامانه؛ بودن متيقگران -0

 است؛ کايآمر ارياخت در که مادر سامانه تيمالک -2

 .است يیخودرو درون دستگاه نصب مستلزم خودرو یکيالکترون شناسنده یکاربردها در سامانه نيا از استفاده -0
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 همراه تلفن یآورفن -2-3-د

 نيا به توانیم جمله آن از که رديپذیم صورت یمختلف یهاروش به آن، صاحب مکان نييتع یبرا یسلول تلفن از استفاده

 :کرد اشاره موارد

 ؛خدمات دهنده سلول مکان نييتع -0

 دن؛يزمان رساختالف -2

 گنال؛يس دنيرس هيزاو -0

4- GPS  افتهيارتقا. 

 :است ريز شرح به سامانه نيا از استفاده مشکالت

 ست؛ين باال چندان روش نيا دقت -0

 انتساب نيا تا شود گرفته نظر در یخدمات و گردد منتسب و مرتبط ،با خودرو موردنظر یاژهيو همراه تلفن ستيبایم الزاماً -2

 .باشد خودرو داخل یافزارصورت سختبه تواندیم که رديپذ صورت

 ANPR سامانه مختلف یهایمعمار -3-3-د

 اول روش در. شود یسازادهيها پاز آن یبيترک ايو  یبه دو روش کل تواندی( مANPRپالک خودرو ) صيتشخ یآورفن سامانه

 قرار پردازش مورد مرکز، در یارسال ريتصاو و شوندیم نصب ازيموردن یهانيدورب تنها محدوده هر در است، متمرکز آن یمعمار که

 و است مجهز هاخودرو پالک پردازش یبرا الزم یپردازش زاتيتجه به محدوده هر شده،عيتوز یمعمار با دوم روش در. رنديگیم

 .گرفت بهره روش دو نيا از یبيترک از توانیم نيهمچن. گرددیم ارسال مرکز به پردازش جهينت فقط

 ANPR سامانه یاصل یهابخش -6-9-9-د

 ؛(یمجاز یها)دروازه تردد بر نظارت یهامحدوده -0

 ؛یمرکز تيسا یافزارهانرم -2

 (:یارتباط بستر) اطالعات مرکز با هامحدوده ارتباطمنظور به شبکه رساختيز -0

 ؛(ويماکروو و يیويراد ،قرمزمادون امواج از استفاده با) ميسیب ارتباط .0

 ؛ینور بريف .2

 .ADSL یآورفن .0

 ANPR سامانه دهندهلیتشک یاجزا -2-9-9-د

 ؛یانرژ منبع -0

 نور؛ منبع -2

 آن؛ رينظا و درها دروازه کنترل یواحدها -0

 :آن به مربوط زاتيتجه و یعدس ن،يدورب واحد -4

 ؛IP67 اي IP65بودن استاندارد  دارا .0

 درجه؛ 61 تا -21 یکار یدما .2

 ؛خودرو از یرنگ و ايگو ريتصو ارائه .0

 ؛CEبودن استاندارد  دارا .4

 ؛یاو لنز مناسب و حرفه housingبا  20x optical zoom/shutter 250 یمشخصات حداقل یدارا .5

 ؛sunshieldبه  مجهز .6
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 ه؛يثان در ميفر 25 هانيدورب ريتصو برداشت نرخ .7

 .هيثان 0111/0 شاتر لهيوسصفحه حساس آن به ینورده زمان .8

 :تاليجيد ريتصاو هيته واحد -5

 ؛یصنعت نوع از .0

 ر؛يتصو یورود 4 ليتبد تيقابل .2

 ؛realصورت کار به انجام .0

 پردازشگر؛ واحد .4

 ؛یصنعت نوع از .5

 گراد؛یدرجه سانت 61تا  -21 يیدما طيکار در شرا تيقابل .6

 ؛watchdogبه  مجهز .7

 .rack mountedصورت به هانيدورب کينزد و کنترل مرکز محل در و مخصوص محفظه در نصب .8

 پالک؛ خودکار استخراج هوشمند هسته -6

 شده؛شناخته ليقب از خاص یهافهرست یهاداده گاهيپا -7

 خودکار؛ صيتشخ و ثبت یرکوردها یهاداده گاهيپا -8

 ها.آن یبر رو هانيمنظور نصب دورب، بهبلندهيپا اي نيگابار -1

 خودرو پالک خودکار صیتشخ سامانه در کار روند -4-3-د

 :شودیم کيبه سه بخش تفک ANPR پردازش

 خودرو؛ يیشناسا -0

 ؛یربرداريتصو -2

 .خودروپالک  صيمنظور تشخبه ريتصاو پردازش -0

 آمده است. 7-1د شکلدر سامانه  نيکار در ا انيجر

 

 ANPR سامانه در کار انیجر: 3-3د شکل  
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 خودرو حضور درک -6-4-9-د

 :گرفت نظر در توانیم سامانه نيا یبرا کنترل ماشه نوع دو

 است،کار گذاشته  خودرو یعبور خط در قاًيدق که را یحسگر ،یکيزيفصورت به تواندیم سامانه نيا: یافزارسخت ماشه -0

 .کند کنترل

صورت هکه دستگاه ب بيترت نينداشته باشد. بد یاز حسگر خارج گناليس افتيبه در یازين تواندیم سامانه نيا: آزاد انيجر -2

صورت خودکار به زيرا ن یعبور یهاخودرو تواندیم نيبنيکند و درا یبردارعکس رياز سطح مس یدرپیمستمر و پ

 دهد. صيتشخ

 یبردارعکس -2-4-9-د

مناسب و  یريمنظور که بتوان تصو نياز خودرو است به ا یبردارعکس یبعد گام شد، داده صيتشخ خودرو کهیهنگام

 :داشت توجه ريز امکانات به ستيبایم خودرو از یبرداراستفاده از آن برداشت کرد. در عکسقابل

 ؛نيدورب نوع -0

 نور؛ نوع -2

 .نور تيريمد -0

 صیتشخ ندیفرآ -9-4-9-د

. ازجمله کنندیم استفاده خود خاص صيتشخ تميالگور از خودرو پالک خودکار صيتشخ یهاسامانه دکنندگانيهرکدام از تول

 :کرد اشاره ريز موارد به توانیم

 شده؛گرفته عکس در خودرو پالک کيتفک و مکان نييتع -0

 پالک؛ از شدهگرفته عکس نيتبا و تيشفاف حيتصح -2

 گر؛يکدي از پالک در موجود یکاراکترها کيتفک -0

 .خودرو پالک در موجود یکاراکترها تکتک صيتشخ -4

 خودرو پالک خودکار صیتشخ سامانه در یمعمار انواع -5-3-د

 متمرکز یمعمار -6-5-9-د

 وهايدي( وینور بريمناسب )ف ی. سپس با استفاده از بستر ارتباطپردازندیم يیويديو لميف افتيدر به هانيدورب یمعمار نيا در

 و يیشناسا هاپالک شماره و شوندیم پردازش وهايديو ،یپردازش مرکز در. شوندیمنتقل م یبه مراکز پردازش onlineصورت به

 .دهدیرا نشان م یمعمار نيا یشما 8-1د شکل. شوندیم ثبت
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 متمرکز یمعمار یشما: 8-3د شکل

 شدهعیتوز یمعمار -2-5-9-د

 یمعمار نياستخراج پالک خودرو است. در ا یبرا هاپردازش انجام محل در متمرکز یمعمار با شدهعيتوز یمعمار عمده تفاوت

 نصب یورود محل در(، standaloneصورت مستقل کار کند )که به گريمحدوده ناظر به شکل کامل و بدون اتصال به دستگاه د

 محدوده هر سپس. کندیم استخراج را هاپالک و کندیشده را پردازش م افتيدر یويديو onlineصورت سامانه به ني. اگرددیم

 یمعمار نيا یشما 1-1د شکل. در کندیم ارسال مرکز به( ینور بري)ف مناسب یارتباط رساختيز از استفاده با را صيتشخ اطالعات

 آمده است.
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 شدهعیتوز یمعمار یشما: 3-3د شکل

 هایمعمار از کی هر بیمعا و ایمزا -9-5-9-د

آن به همراه ارتباط  هيو منبع تغذ ني)تنها شامل دورب اندساده اريبس آن در هامحدوده که است نيا متمرکز یمعمار یايمزا از

و  تيسا کيدر  توانیم رد،يگیم انجام مرکز در هاپردازش یساده است. ازآنجاکه تمام زيها ناز آن ینگهدار نيبه شبکه( و بنابرا

 .سازدیم ريپذامکان یراحتبه زيرا ن یپردازش یهاامانهاز س یامر نگهدار نيپردازش نظارت کرد و ا اتيصورت متمرکز بر عملبه

 الزم رايز؛ است ترمراتب سادهآن به یبرا ازيشبکه موردن رساختياست که ز نيا شدهعيتوز روش عمده تيمز گر،يد طرف از

 همراه به یعبور خودرو هر از ريتصو کي تنها است یکاف بلکه شود، منتقل مرکز کي به يیويديو ريتصاو از ینيسنگ حجم ستين

 .شود ارسال مرکز به آن پالک صيتشخ جهينت

 ستيبایو م ستين ريپذامکان باًيصورت محض تقربه شدهعيمتمرکز و توز یدر خصوص استفاده از معمار یريگميتصم یطورکلبه

 :داشت توجه دستنيازا يیهابه مؤلفه

 ؛هاداده ميعظ حجمزمان هم يیجابجا یبرا مناسب یمخابرات بستر وجود -0

 ؛یمحل پردازشگر و نيدورب نصب یهامکان به یدسترس یدشوار -2

 زمان؛ نيکمتر در یخراب بروز بار هر از پس سامانه نرمال تيوضع یابيباز امکان از یبرخوردار -0

 .یارتباط بستر تيامن -4

 آمده است. یدو معمار ينا يسهمقا 00-1د جدول در
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 شدهعیتوز و متمرکز یمعمار سهیمقا: 66-3د جدول
 شدهعيتوز یمعمار متمرکز یمعمار

 بيمعا ايمزا بيمعا ايمزا

 ترآسان ینگهدار ◊

 افزارنرم ترساده یروزرسانبه ◊

 اطالعات شتريب تيامن ◊

 یاز قدرت پردازش نهياستفاده به ◊

به بستر شبکه پرقدرت و  ازين ◊

 مستقل

از دست رفتن اطالعات در موقع  ◊

 شبکه یقطع

 شبکه ینگهدار یدشوار ◊

مرکز کنترل  ینگهدار یدشوار ◊

 یاتيعمل تيدر وضع

 کنترل مرکز ترساده ینگهدار ◊

ساختار مدوالر و حفظ اطالعات  ◊

 شبکه یدر زمان قطع

 یکمتر به نگهدار تيحساس ◊

 شبکه

 کمتر در مرکز کنترل نهيهز ◊

 ترحساس و دشوارتر ینگهدار ◊

 راه از افزارنرم یروزرسانبه به ازين ◊

 دور

 اطالعات تيامن نيچالش تأم ◊

 یبستگ زين آن یبرا شدهدر نظر گرفته یکربنديو پ زاتيآن، به نوع تجه یمعمار یقوت و ضعف سامانه، عالوه بر طراح نقاط

 .دارد

 سامانه یتوپولوژ برحسب یمعمار انواع -6-3-د

 یمحل پردازش و آنالوگ نیدورب روش -6-1-9-د

 یپردازش محل ال،يو کابل کواکس Frame Grabber/Capture ايآنالوگ و کارت مبدل  نيروش با استفاده از دورب نيا در

رل ( و کنتیبرق و باتر نيو تأم یالزم پردازش زاتيتجه یريمنظور قرارگرک با اتاقک به کيالزم ) زاتيبا تمام تجه خوانپالک

 .رديگیاز راه دور، صورت م یموارد با دسترس یدر برخ اي یصورت مراجعه محلبه

 شبکه تحت ریتصو و آنالوگ نیدورب روش -2-1-9-د

 انهيرا به ريتصو انتقال یجابه یول رديگیم صورت یقبل روش همانند اليکواکس کابل و آنالوگ نيدورب از استفاده روش نيا در

و پروتکل  MJPEG/MPEG4استاندارد  قيو از طر ديآیو تحت شبکه درم یتاليجيصورت دسرور به لهيوسبه ريتصاو ابتدا ،یمحل

TCP/IP رديگ صورت آن یرو تواندیم یمرکز پردازش و شودی( در مرکز قرار داده میتحت شبکه )مجاز نيصورت دورببه. 

 یمحل و تالیجید روش -9-1-9-د

 نيبا دورب نيگزيجا یدرواقع معمار زيدر محل ن ريدروازه و پردازش تصاو یکيتا نزد UTPو کابل  تاليجيد نياز دورب استفاده

 .ديآیبه شمار م ريآنالوگ و کارت اکتساب تصو

 یمحل پردازش و شبکه تحت تالیجید نیدورب با یربرداریتصو روش -4-1-9-د

)استفاده  هاشبکه انتقال داده TCP/IPتحت پروتکل  ريو ارسال تصاو یربرداريو تصو تاليجيد نيروش، استفاده از دورب نيا در

استفاده  ريتصاو یبرا .MJPEG/MPEG4/etcو انتقال  یسازفشرده استاندارد. رديگیم صورت( ینور بريف و شبکه کابل بستر از

 .شودیم انجام نيدورب صدها تا هاده یبرا متمرکز محل چند اي کي در ريتصاو نگيتوريمان و کنترل و یمرکز پردازش و شودیم

که از  – شدهمحل محافظت کيها در کمتر و تمرکز آن یافزارسخت حجم بر عالوه. دارد یمتعدد یايمزا یمعمار نيا انتخاب

 TCP، Ftpاستاندارد و  یهاپروتکل قيطر از ماتيتنظ و هاکنترل هيکل – کندیم یريجلوگ پراکنده و متعدد ینگهدار یهانهيهز

نرم یهاتيفعال از یاريبس و است آنالوگ یهانيدورب امکانات از ترمتنوع اريبس ماتيتنظ نيا. شودیم منتقل هانيبه دورب Httpو 

 .کندیم ازينیب آن از را یمرکز افزارسخت و دهدیم انجام نيدورب محفظه داخل افزارسخت و پردازنده در را الزم هياول یافزار
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 یربرداریتصو و ینورپرداز سامانه برحسب یمعمار انواع -7-3-د

 یرنگ ریتصو و یمرئ نور از استفاده -6-3-9-د

ر اساس ( بیصورت سطح خاکسترنور کم به طي)و در شرا یرنگ ريگرفتن تصو یبرا نيدورب ميو تنظ یبا نور مرئ ینورپرداز

 مايا شتري. در بشودیم شنهاديها پکنترل محدوده یاست که برا یو منطق نهيهزکم یروش ها،از سطح پالک خودرو یبازتاب نور مرئ

به داشتن  ازيازآنجاکه ن ني. همچندينمایمناسب م وهيش نيوجود دارد، استفاده از ا یعينور طباز روز که  يیهاسال و در ساعت

 درخور توجه است. یربرداريسامانه تصو نيکه نوع و رنگ خودرو در آن مشخص باشد، استفاده از ا یريتصو

 .است ترمناسب هاروش رينسبت به سا یروش ازنظر اقتصاد نياستفاده از ا یطورکلبه

 قرمزمادون به حساس یربرداریتصو و قرمزمادون نور از استفاده -2-3-9-د

. اگرچه عمر المپ شودیم استفاده مخصوص هالوژن یهاالمپ اي LED یآورقرمز و با فنمادون یروش از پروژکتورها نيا در

 یشبرنگ تيقرمز )و خاصپالک در نور مادون یبا توجه به درخشندگ یدارد، ول يیباال یليهالوژن محدودتر است و توان مصرف خ

 .کرد استفاده ینورپرداز نيا از توانیآن( م

 (قرمزمادون پروژکتور با همراه یمرئ نور ینورپرداز با) قرمزمادون و یرنگ زمانهم نیدورب دو از استفاده -9-3-9-د

قرمز مادون یآورفن دو با نيدورب دو اي و یدوچشم یهانيدورب از توانیم پالک زهيمکان يیشناسا و یريتصو نظارت نوع نيا در

 استفاده کرد. یو نور مرئ
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 تخلف ثبت یهاسامانه ینگهدار و نصب اتیعمل ستیلچک - ه پیوست

 .است شده آورده تخلف ثبت یهاسامانه ینگهدار و نصب اتيعمل به مربوط ستيلچک 02-1د جدول در

 تخلف ثبت یهانیدورب ینگهدار و نصب اتیعمل به مربوط ارزیابی کلی: 62-3د جدول
 حاتيتوض ريخ بله اتيعمل شرح فيرد

    ؟استمناسب  زاتيتجه یکيزينصب ف تيوضع 0

2 

 نصب)ارتفاع  است؟ شده تيرعا یمنيا موارد و بوده مناسب زاتيتجه جعبه نصب تيوضع

 درپوش یمنيا. باشد نيزم سطح از متریسانت 221 اندازه به ستيبایم زاتيتجه جعبه

 (.شود یبررس جعبه، منيا قفل و هاکابل

   

0 
و  تا جعبه هانيسامانه دورب زاتيمربوط به تجه یتايبرق و د ازجملهمربوطه  یهایکشکابل

 انجام شده است؟ قبولقابلطور به هيمنبع تغذ
   

    است؟ شده مونتاژ مناسب یدکل جعبه ايآ 4

    است؟ شده نصب یمناسب طيشرا در زاتيتجه جعبه داخل تايد ارتباط زاتيتجه ايآ 5

6 
 هجعب داخل در منيا و منظم مناسب، طوربه تخلف ثبت یهانيدورب به مربوط زاتيتجه ايآ

 است؟ شده نصب
   

    است؟ شده استفاده باالبر از ینگهدار اي و نصب جهت 7

    است؟ شده یسازمنيا هاحوضچه و دکل یهاچهيدر ايآ 8

    دارد؟.............  خيتار با ینگهدار و نصب جهت هيابالغ 1

    است؟ شده انجام صحت دقت و تيرؤ دقت یبرا نيدورب ونيبراسيکال 01
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 کار گردش ندیفرآ - و پیوست

شاور، کارفرما، دستگاه م کيمختلف به تفک یهابخش تيو حوزه مسئول اتيانجام عمل یگردش کار و روند کل ندها،يفرآ ان،يپا در

 است. دهيگرد نييتع 01-1و شکل ماتريسدر قالب  مجریناظر و 

 مجری ناظر مشاور کارفرما تيفعال

اسناد مناقصه، شرح  هيته -1

توسط  یخدمات و برآورد مال

 درخواست کارفرما یمشاور ط

    

 مناقصه، اسناد یبررس -2

 یبرگزار جهت بيتصو اي یبازنگر

    

 یمناقصه و بررس یبرگزار -0

 اسناد مناقصه گران

    

 ابالغ و مناقصه برنده نييتع -4

 کار

    

 دستگاه و مجری به ابالغ -5

 اتيعمل انجام جهت نظارت

    

 یفيک و یکم مستمر نظارت -6

 -دستور کار صدور – ناظر توسط

    

 توسط یتيريمد نظارت -7

 کارفرما

    

 یبندجمع ،یمستندساز -8

 مجالس صورت ميتنظ و اتيعمل

 قرارداد اساس بر ماهانه ريمقاد

 یبررس -ناظر و مجری توسط

 کارفرما

    

و  یبندجمع ،یمستندساز -1

 ريمقاد تيوضعصورت ميتنظ

ماهانه بر اساس قرارداد توسط 

 کارفرما یبررس -و ناظر مجری

    

توسط  تيوضعصورت دييتأ -11

 مشاور و کارفرما

    

 یهاتيوضعصورت کنترل -00

 سند صدور و قرارداد با یارسال

 پرداخت

    

 یکارها حسابهيتسو -02

شده و خاتمه کار پس از انجام

 .یتعهدات قرارداد ليتکم

    

 پروژه کی یاجرا به مربوط کار گردش و ندیفرآ: 60-3و شکل

 

 

 

 

درخواست تهيه اسناد 

 مناقصه

برآورد کمی و ريالی 

 اقالم

 بررسی اسناد

 مناقصهبرگزاری  مناقصه گران

و دستگاه  مجریابالغ به 

 نظارت
انجام عمليات موضوع 

 مناقصه

 تيوضعصورتدريافت 

و  دييتأجهت بررسی، 

 ابالغ

یم صورت مجالس تنظ

 مقادیر کار ماهانه

 

 تيوضعصورتتنظيم 

 ماهانه بر اساس قرارداد

جهت  جلسهصورتدريافت 

ه ب بررسی و تصويب و ابالغ

 و مشاور مجری

 

انجام عمليات مربوطه به 

قرارداد و گزارش وضعيت 

 پروژه

جهت  جلسهصورتدريافت 
 و ارسال به کارفرما دييتأبررسی، 

 

کنترل کمی و کیفی، صدور  

 هاگزارشو بررسی  دستور کار

 دستور کاربررسی و صدور 

جهت  تيوضعصورتدريافت 

 بررسی و ارسال به کارفرما

 

 تصويب

 تصويب

 دييتأ

تعيين 
 برنده

تحليلی و  یهاگزارشارائه 

 های کاریاعالم اولويت

 

تکميل نواقص مدارک و 

 مستندات

 

کنترل دستگاه 

 نظارت

 / خاتمه حسابهيتسو
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 و تخلف ثبت یهاسامانه و یریتصو نظارت یهانیدورب  ریتعم و ینگهدار اتیعمل تفصیلی شرح  - ز پیوست

 تردد

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه و یریتصو نظارت یهانیدورب  ریتعم و ینگهدار ینیبشیپ قابل اتیعمل -1-ز

 یریتصو نظارت یهانیدورب ریتعم و ینگهدار ینیبشیپ قابل اتیعمل -1-1-ز

 انتقال( و زاتيدکل تا جعبه )محل تجه یدر رو نياز محل انشعاب برق، محل نصب دورب نيهر دورب ريو تعم ینگهدار اتيعمل

 مجریاست و  مجریبه عهده  Passive & Active زاتيتجه هيو کل نيدورب ريتصو یارتباطات جهت برقرار هيکل نيهمچن

 را دارا باشد. یرينظارت تصو ستميس ريو تعم ینگهدار اتيکامل در مورد عمل یتوانائ یستيبا

 زيتجه منظور نيا به که ريتعم و ینگهدار یهاپياک لهيوسبه یريتصو نظارت یهانيدورب به مربوط یهایخراب هيکل رفع: تبصره

 .رنديگیم صورت اندشده

 (PM: Preventive Maintenance) یادوره ای رانهیشگیپ ینگهدار -6-6-6-ز

 :است ريز مراحل شامل یادوره اي رانهيشگيپ ینگهدار

 ،یريتصو نظارت یهانيدورب ديبازد: است ريز موارد شامل مراحل نيا. دهدیمراحل را نشان م نيخالصه ا 00-1ز جدول -0

 .یادوره تست و یدکل یهاجعبه هيکل از ديبازد

 .ديگشته و آن را به کارفرما ارائه نما نيو تدو هيته ،مجری لهيبه وس یابرنامه ستيبایم ،یادوره ینگهدار یبرا  -2

 در و یبررس دستگاه شبکه و برق به مربوط اتصاالت و هامرحله کابل نيها و اتصاالت منصوبه: در اکابل یشکل ظاهر   -0

 .شوندیم اصالح ازين صورت

 ها،چيپ لزوم، صورت در و رديگیقرار م یبه دکل، مورد بررس هانيمرحله اتصال دورب ني: دراهانيدورب یظاهر تيوضع  -4

 .شودیم محکم هاآن اتصال محل اي و هابست

قرار  یدر داخل جعبه خاص زاتيتجه نيبوده و ا یجانب زاتيتجه یدارا هانيدورب کهیجعبه مربوطه: درصورت یبررس  -5

 یخروج و یورود یهاکابل ني. همچنگرددیم زيقرار گرفته و به طور منظم، تم یمورد بررس زيجعبه ن نيداشته باشد، ا

 .شوندیم زيتم و یسازمرتب زين هاآن

  (یادوره) یریتصو نظارت یهانیدورب رانهیشگیپ ینگهدار در ازین مورد اتیعمل: 69-3ز جدول

 ITSدر شبکه  یرينظارت تصو یهانيدورب رانهيشگيپ یدر نگهدار ازيمورد ن اتيعمل شرح

  یاتيعمل شرح ديبازد نوع

 نظارت یهانيدورب ديبازد

 یريتصو

که امکان  یاتيبوده و درصورت مشاهده عمل هانياز دورب ديمدون، موظف به بازد یاو با برنامه یاصورت دورهبه دهيدآموزش نفرات

 . نديبالفاصله مورد را گزارش نما ستيبایرا دارد، م ساتيبه تاس بيآس جاديا

 یهاجعبه هيکل از ديبازد

 یدکل

 بودن زيتم به دهايبازد نيا در و بوده مذکور یهاجعبه از ديبازد به موظف مدون، یابرنامه با و یادوره صورتبه دهيدآموزش نفرات

 قرار ديبازد مورد ديبا هاجعبه داخل اتصاالت. داشت خواهند یکاف توجه هاآن داخل یکيالکترون زاتيتجه و ليوسا جعبه، داخل

 یهابرچسب به نيهمچن. شوند بيع رفع ستيبایم اتصاالت، محل بودن شل احتماال و یشکستگ هرگونه صورت در و رنديگ

. ندشو نقص رفع و یبررس ديبا زين تيامن حفظ و یظاهر نظر از هاجعبه نيا. شود الزم توجه هاآن بودن سالم و هاکابل و زاتيتجه

 .شود یريجلوگ مختلف جانوران ورود از که باشند یاگونهبه و بوده مناسب گلند یدارا ديبا هاجعبه یخروج و یورود

 یادوره تست
 از بيترت نيا به. شودیم انجام یريگاندازه یهادستگاه با و تاپلپ و متریمولت مانند يیابزارها از استفاده با شاتيآزما نوع نيا

 .شودیم یريجلوگ باشد، داشته وجود اتصاالت و هاکابل یخراب اي و کوتاه اتصال اثر در است ممکن که یمشکالت
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-وگونه گردچيهستند و ه زيها کامال تمآن یکه لنزها ديو مطمئن شو ديينما یرا بازرس هاني: دوربهانيدوربلنز  نظافت -6

دستمال  کيخاک و از وکردن گرد زيتم یدمنده باد برا یهااز دستگاه ديتوانیم .لنزها قرار ندارد ی... رو وخاک، لکه آب 

 .دييآب استفاده نما یهاکردن لکه زيتم یبرا زيتم

مه . هباشدیممتصل  یبه درست و دارند سالم یظاهر هایکشکه کابل ديها و اتصاالت: مطمئن شوکابل یظاهر تيوضع -7

و  تايمتصل هستند و د منيطور اهها بکه همه کابل ديو مطمئن شو ديرا چک کن ها،نيدورب وها مربوط به کابل اتصاالت

 ني. همچنريخ اياند کرده دايپ یها خوردگپوسته آن ايکه آ ديينما یبررس اها رکابل .ندينمایمنتقل م یبرق را به درست

 .گردد یبررسها کابل یايدر زوا یوجود شکستگ

 رياختالل در تصو جاديا سببکانکتورها  یزدگنشده باشند. زنگ یزدگکه دچار زنگ ديکن ی: کانکتورها را بررسیزدگزنگ -8

 .گردندیها مبرق باعث سوختن دستگاه یکانکتورها یزدگشده و زنگ

به علت  ديو مطمئن شو ديکن ديخود را بازد یتيامن یهادستگاه هيها: بطور مرتب منبع تغذدستگاه هيمنبع تغذ یبررس -1

 د،يکنیاستفاده م UPS مده است. اگر ازايوجود ن هها بآن یخروج زانيدر م یرييتغ یگريهر علت د ايتفاوت دما، طوفان 

 وجود ندارد. یاخطار غاميپ چيو ه شودیطور کامل شارژ مهآن ب یکه باتر ديمطمئن شو

 هانيبه دورب حيولتاژ صح دنيرساز  نانيحصول اطم یمتر برادستگاه ولت کياز وجود ولتاژ: بهتر است از  نانياطم -01

 .شوداستفاده 

 .زاتيتجه جعبه یورود درب یمنيا یبررس -00

 .جعبه داخل یريبادگ با زاتيتجه جعبه داخل زاتيتجه نظافت -02

 در یللخ که باشد یصورتبه ديبا بستن)نوع  هاکابل زدن برچسب و یکمربند بست لهيوسبه جعبه داخل یهاکابل نظم -00

 (.دياين وجود به زاتيتجه گريد به یدسترس و راتيتعم

 اتصاالت.  یهاچيپ کردن محکم -04

 .برق یراه سه به یکمربند بست لهيوسبه یارتباط زاتيتجه یآداپتورها کردن محکم -05

 .برهيکال مترولت با نيدورب ترانس تست -06

 بانيسا و یريتصو نظارت یهانيدورب یشستشو دستورالعمل کامل شرح: نيدورب بانيسا یشستشو و نيدورب کردن زيتم -07

 .است آمده نهم فصل در

 .یريتصو نظارت یهانيدورب به مربوط یهاحوضچه مناسب یمنيا حفظ -08

 (.نيدورب مناسب)نظافت  یريتصو نظارت یهانيدورب ريتصو تيشفاف حفظ -01

 .است شده داده نشان 04-1ز جدول در نيروت ینگهدار اتيعمل یبندزمان: ینيبشيقابل پ ینگهدار اتيعمل یبندزمان -21

 ینگهدار یادوره اتیعمل انجام یبرا یزمان جدول: 64-3ز جدول
 یبندزمان اتيعمل شرح

 شده هيته شيپ از برنامه اساس بر و کباري روز 61 هر نيدورب یهاجعبه داخل زاتيتجه یبندشيآرا و نظافت و یبررس

 شده  هيته شيو بر اساس برنامه از پ کباريروز  11 هر نيدورب برق و یارتباط ريمس یهاحوضچه یبررس

 شده هيته شيماه و بر اساس برنامه از پ 2 هر یريتصو نظارت یهانيدورب نظافت

 کارفرما درخواست اساس بر اي یادوره بصورت همربوط زاتيتجه و یريتصو نظارت یهانيدورب به مربوط گزارشات هيته

 ریتعم و ینگهدار پیاک فیوظا -2-6-6-ز

 است: ليذ شرح به ريو تعم ینگهدار پياک فيوظا
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 یکل نواقص و نموده شيپا کيتراف کنترل مرکز در بارکي حداقل روز هر در را هانيدورب ريتصاو هيکل است موظف مجری -0

 مهلت در نقص رفع به موظف مجری کارفرما، توسط یخراب اعالم صورت در نيهمچن. کند نقص رفع راها آن یجزئ اي

 است. شده اعالم

با شبکه انتقال  شودیم زاتيکه اقدام به نصب تجه یديجد یهاارتباط محل یموظف است نسبت به برقرار مجری -2

 یريت تصونظار نيو نصب دورب رندهيفرستنده و گ زاتيدر سطح شهر و نصب تجه کيمرکز کنترل تراف یکيترافاطالعات 

 .دياقدام نما شود،یابالغ م کارفرماکه از طرف  يیهامحل درتوسط کارفرما  شدههيته

 در یهایحفار اعالمتحت پوشش و رفع نواقص و  یهانيدورب یکمک ساتيتأس کلاز  یادوره ديزنی مستمر و بازدگشت -0

و اتفاقات در حال  دهايبازد نيا هيو ارائه گزارش روزانه کل یمخابرات ساتيتأس بياز تخر یريمنظور جلوگحال وقوع به

 وقوع.

 یظاهر تيوضع که یصورت به. باشندیم کار حال در ساتيتأس هيکل از ديبازد به موظف نيهمچن یزنگشت یهاگروه -4

 یهانيدوربها(، آن تيامن و)رنگ  کافوها و هادکل جعبه یظاهر تيوضعها(، آن يیستايا و بودن تراز)رنگ،  هادکل

 کنترل تحت کامالً را( یديخورش برق)منابع  سوالر ساتيتأس و يیهوا یهاکابل ها،جعبه برق ،ینگهدار تحت مختلف

 انجام یبرا. دهند ارائه و ليتکم زين را مربوطه یهاستيلچک و داده ارائه روزانهصورت به را مربوطه یهاگزارش و داشته

 است. شدههيته شيپ از برنامه ارائه به موظف مجری کار، از بخش نيا

تا بر اساس آن هرگونه سرقت از شبکه کنترل و  دينما نيتدو یو عمل حيبرنامه صح یزنگشت یهاگروه یبرا ديبا مجری -5

 شود. رممکنيعمالً غ

سامانه  ايو  یافزارنرم ،یکتب ايو  ی)شفاه مختلف یهاروش به و مختلف طرق به که یخراب از اطالع افتيدرمحض به مجری

 در ادامه آمده است. یاز انواع خراب یاست. برخ یمکلف به اقدام در جهت رفع خراب شود،یم داده اطالع یو به( مديريت نگهداری

 در ارتباط با شبکه موجود. یهرگونه خراب رفع -0

 تشخيص و رفع اتصالی انشعاب برق از پست يا قطعی کابل داخل پست برق زات،يتجه (Reset) ستير تقاطع، به مراجعه -2

 یمس کابل مفصل ،یمس یهایکشکابل انواع و یمس ارتباطات هيکل و جعبه داخل یهاکابل و زاتيتجه ضيتعو و ليتحو -0

 .استاندارد مطابق

 رق،ب کابل سرقت ،یعمران اتيعمل)انجام  یليدل هر به ینگهدار تحت یکيتراف زاتيتجه و هانيدورب برق یقطع صورت در -4

 به عهده ممکن صورت هر به آن مجدد وصل و ني...(، تأمو پست از برق اداره توسط برق کابل دنيچ برق، کابل یاتصال

 است. مجری

 آن، یمنيا موارد هيکل تيرعا با کوپلر آداپتور، کورد، پچ ل،يگتيپ ضيتعو ،ینور بريف ارتباطات مختلف یهاتست انجام -5

 یخراب از یناش یقطع صيتشخ و مطلوب تيفيک با نيدورب ريتصو یبرقرار کل در و یمس کابل انواع یهایکشکابل

 .است مجری عهده به يیويراد یهانکيل

 و باالبر به ازين که دکل یرو بر متعلقات و نيدورب و ینور بريف یهایخراب شامل یخراب علت یتلفن اعالم و صيتشخ -6

 .دارند ليجرثق

 نيچن انجام در. دارند دکل یباال زاتيتجه ضيتعو اي و ميترم ر،يتعم به ازين یليدل هر به که یتقاطعات نيدورب یخراب رفع -7

 است. آن یريکارگبه و هيته به موظف مجری که باشد ازين ليجرثق اي باالبر به است ممکن یاتيعمل

 یریتصو نظارت یهانیدورب نظافت و سیسرو -9-6-6-ز

 گرددیم نييتع کارفرما یبندزمان برنامه مطابق و سال در بار شش یبرا هانيدورب هيکل نظافت و سيسرو دوره تعداد حداقل

وجود  یجو طيآن با توجه به شرا هادوره يیجابجا و شيافزا امکاناست.  کارفرما اي و نظارت دستگاه اعالم به منوط آن انجام که

 دارد.
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   ابالغ، زمان با مطابق گردند،یم اضافه قرارداد زمان طول در که يیهانيدورب مورد در نظافت و سيسرو دفعات تعداد -0

 نظافت و سيسرو اتيعمل نيح در مجری متحرک و ثابت یهانيدورب در. باشد می ماه دو هر  در نوبت يک حداقل 

 وتورم نگ،يسهو: از اعم دکل یباال منصوبه زاتيتجه کامل یشستشو و نيدورب نگيسهو گرفتن باد به موظف نيدورب

  دستورالعمل خصوص نيا دراست.  منصوبه یهاکابل و کانکتورها کامل نمودن چک و پريوا ن،يدورب یجلو شهيش ن،يدورب

 .بود خواهد کار یمبنا کارفرما

 نگيکامل هوز یموظف به شستشو مجری بان،يهمراه با سا IP DOME یهانيدورب نظافت و سيسرو اتيعمل بار هر در -2

 امدنيباال )به جهت وارد ن اريبس یهاتيآن با لحاظ نمودن حساس رونياز داخل و ب ني، حباب دوربDOME یهانيدورب

 هبوددستور کار  جزء که مجری مهم اريبس موارد از نيهمچنحباب است.  ضيتعو ازي( و در صورت ننيخش به حباب دورب

 .است یارتباط یهاکابل تيوضع نمودن چک ،است آن انجام به موظف مجری و

 به...( و شالتر ،ینيزم یهاپست ،یواريد یهاپست برق، ريت)از  باالبر بدون اي و باالبر با برق وصل برق، یقطعدر صورت  -0

 .است مجری عهده

 است. مجری عهده به منصوبه یهاحوضچه و دکل یدسترس یهاچهيدر ها،جعبه هيکل یسازمنيا .0

 اي یاضاف زاتيتجه نصب شامل گرددیم اعالم کارفرما طرف از که ینگهدار یسازنهيبه یهاطرح انجام .2

 باشد نداشته ليجرثق اي باالبر به یازين مذکور اتيعمل که حيتوض نيا با ،یريتصو نظارت ستميس تيتقو یبرا يیراهکارها

 ريمتع و ینگهدار اتيعمل انجام قالب در آن نهيهز ل،يجرثق اي و باالبر از استفاده به ازين صورت در. است مجریبه عهده 

 .بود خواهد پرداخت قابل ،ینيبشيپ رقابليغ

 صورت دراست.  مجری عهده بر کارفرما به سالم زاتيتجه با ضيتعو از پس وبيمع زاتيتجه و هاکابل عودت .0

 زاتيتجه و هاکابل هيکل آماراست  موظف مجری کارفرما، انبار به شدهیآورجمع زاتيتجه و هاکابل ارسال عدم

 .دينما اعالم کارفرما به ماهانه و نموده ینگهدار را شدهیآورجمع

 است. مجریبر عهده  فوق حاتيتوض به توجه باارتباط  یو رفع قطع ینمودن محل خراب دايپ یهانهيهز هي: کل0 تبصره

 ،یحفار از اعم یاتيعمل یهاتميآ هيکل نهي( است، هزینگهدار ستي)ل مانيکه خارج از تعهد پ يیهای: در موارد قطع2 تبصره

 خواهد بود. مجریبه  پرداخت قابل ،ینيبشيپ رقابليغ ريتعم و ینگهدار اتيعمل انجام قالب در...  و یکشکابل

 UPS ینیبشیپ قابل ینگهدار اتیعمل -4-6-6-ز

 ها.گزارش از نحوه عملکرد و تست آن هيشده در هر تقاطع و تهنصب یهاUPSماهانه از  یادوره ديبازد -0

 ( است.UPSو  ی)باتر UPS یموظف به رفع خراب مجری -2

 عدم آن، موضوع زات،يتجه سرقت هرگونه صورت در و است مجری عهده به کاملطور به مربوطه زاتيتجه یمنيا نيتأم -0

 مجریاز بابت آن به  یانهيهز گونهچيه و بوده مجری عهده به مجدد یاندازراه و زيتجه ن،يتأم و یتلق یمنيا نيتأم

 پرداخت نخواهد شد.

 (Solar) یدیخورش هیتغذ منبع سامانه ینگهدار نیروت اتیعمل -5-6-6-ز

 گزارش از نحوه عملکرد و تست آن. هيشده در هر تقاطع و تهنصب Solar ستميماهانه از س یادوره ديبازد -0

 ( است.نورتريو شارژر و ا ی)باتر Solar زاتيتجه یموظف به رفع خراب مجری -2

 عدم آن، موضوع زات،يتجه سرقت هرگونه صورت در و است مجری عهده به کاملطور به مربوطه زاتيتجه یمنيا نيتأم -0

 مجریاز بابت آن به  یانهيهز گونهچيه و بوده مجری عهده به مجدد یاندازراه و زيتجه ن،يتأم و یتلق یمنيا نيتأم

 پرداخت نخواهد شد.
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 سامانه هر یبرا سال در بار 4)کالً  فصل هر یابتدا در مربوطه یهاجعبه کردن زيتم و یديخورش صفحات یشستشو -4

 (یديخورش

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه ریتعم و ینگهدار ینیبشیپ قابل اتیعمل -2-1-ز

 یاندازراه و برق کابل یکشکابل مانند کاليالکتر اتيعمل هيکل شامل تردد و تخلف ثبت یهاسامانه ريتعم و ینگهدار اتيعمل

شبکه  و تايد یکشکابل یمخابرات اتيعمل هيو ... و کل یگذارلوله ،یها، حفارمانند انواع حوضچه یعمران اتيعمل هي، کلو ... نيدورب

ه شد دهيدر پرداخت ماهانه بابت هر سامانه د یمخابرات ،یعمران کال،يالکتر اتيعمل یهانهياست. ضمناً تمام هز مجریعهده  و... به

 پرداخت نخواهد شد. زيآن ن یبرا يیمجزا نهياست و هز

 (PM: Preventive Maintenance) یادوره ای رانهیشگیپ ینگهدار -6-2-6-ز

 :است ريز مراحل شامل یادوره اي رانهيشگيپ ینگهدار

 ارائه نظارت دستگاه و کارفرما به را آن و گشته نيتدو و هيته مجری لهيوسبه یابرنامه ستيبایم ،یادوره ینگهدار یبرا -0

 .دينما

 ازين تصور در و یبررس دستگاه شبکه و برق به مربوط اتصاالت و هاکابل مرحله نيا در: منصوبه اتصاالت و هاکابل ظاهر -2

 .شوند اصالح

 ها،چيپ لزوم، صورت در و رديگیم قرار یبررسمورد دکل به هانيدورب اتصال مرحله نيا در: هانيدورب یظاهر تيوضع -0

 .شودیم محکم هاآن اتصال محل اي و هابست

 قرار یخاص جعبه داخل در زاتيتجه نيا و بوده یجانب زاتيتجه یدارا هانيدورب کهیدرصورت :مربوطه جعبه یبررس -4

 هاآن یخروج و یورود یهاکابل نيهمچن. گردد زيتم منظمطور به و گرفته قرار یبررسمورد زين جعبه نيا باشد، داشته

ضد آب بودن خود را از دست  تيبه مشکل برخورده و خاص هانيدورب جعبه. ممکن است شوند زيتم و یسازمرتب زين

 .ريخ ايآن شده است  وارد یگريد یآلودگ اي آب ايد که آشورا باز کرده و چک  هانيدورب جعبهداده باشند. الزم است تا 

که ممکن است  یموارد ريسا ايها د و شاخ و برگ درختان، بوتهگرد یبررس هانيدورب ديد ري: مسديد هيهموار کردن زاو -5

 .گردد حذف نيدورب یرا محدود کنند از جلو ديد هيزاو

 ی... رو وگردوخاک، لکه آب  هرگونه وجود عدم ولنزها  بودن زيتم ازد و شو یبازرس هانيدوربد. گرد زيتم هانيلنز دورب -6

 زيدستمال تم کيکردن گردوخاک و از  زيتم یدمنده باد برا یهادستگاه از توانیم. شود حاصل نانياطمکامالً  هاآن

 .دوآب استفاده نم یهاکردن لکه زيتم یبرا

د و شوچک  هانيدورب وها کابل به مربوط اتصاالتمتصل است. همه  یدرستبه یکشکابل ستميد که سيشومطمئن  -7

گردد  یها بررسکابل .ندينمایم منتقل یدرستبه را برق و تايد و هستند متصل منيطور اها بهد که همه کابليومطمئن ش

 .گردد یبررسها کابل یايدر زوا یوجود شکستگ ني. همچنريخ اياند کرده دايپ یها خوردگپوسته آن ايکه آ

 سبب ريتصو یکانکتورها یزدگنشده باشند. زنگ یزدگد که دچار زنگيينما یکانکتورها: کانکتورها را بررس یزدگزنگ -8

 .گردندیها مبرق باعث سوختن دستگاه یکانکتورها یزدگشده و زنگ رياختالل در تصو جاديا

د به علت يشوو مطمئن  نموده ديرا بازد یتيامن یهادستگاه هيطور مرتب منبع تغذبهد. گرد یها بررسدستگاه هيمنبع تغذ -1

 شدهاستفاده  UPS مده است. اگر ازاينبه وجود  هاآن یخروج زانيم در یرييتغ یگريد علت هر ايتفاوت دما، طوفان 

 .ندارد وجود یاخطار غاميپ چيه و شودیطور کامل شارژ مآن به ید که باتريومطمئن ش است

 .شوداستفاده  هانيبه دورب حيولتاژ صح دنيرساز  نانيحصول اطم یمتر براولت دستگاه کيبهتر است از  -01

ت که با مهم اس اريثبت تخلف، با توجه به کاربرد آن بس نيکردن انواع دورب برهيو کال ديد هي: زاونيکردن دورب برهيکال -00

 نسبت به آن نيمع یزمان یهادر فاصله گرددیارائه م نيدورب یراهنما که در کتابچه يیهاها و روشتوجه به دستورالعمل



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 88صفحه: 

 

 

 

طبق شرح خدمات  نيمع یهادر دوره ديو دقت صحت با تيمنظور دقت رؤبه نيکردن دورب برهيکال نياقدام شود. همچن

 انجام شود.

 موظف تخلف ثبت یهانيدورب ريتعم و ینگهدار مجری. دهدیم نشان را فوق یبندها در ادشدهي مراحل خالصه 05-1ز جدول

 وندر گزارش و کرده اجرا کارفرما نظارت تحت و یهماهنگ با دستورالعمل نيا طبق را مربوطه ريتعم و ینگهدار اتيعمل هيکل است

 .دهد قرار کارفرما ارياخت در را اتيعمل یاجرا

 (یادوره) تخلف ثبت یهانیدورب رانهیشگیپ ینگهدار در ازینمورد اتیعمل: 65-3ز جدول
 ITSثبت تخلف در شبکه  یهانيدورب رانهيشگيپ یدر نگهدار ازينمورد اتيعمل شرح

 رديگ صورت ديبا که یاتيعمل شرح ديبازد نوع

 ثبت یهانيدورب ديبازد

 تخلف

 یاتيعمل مشاهده صورت در و بوده هانيدورب از ديبازد به موظف مدون، یابرنامه با و یادوره صورتبه دهيدآموزش نفرات

 .دينما گزارش را مورد بالفاصله بزند، مربوطه ساتيتأس به یاصدمه است ممکن که

 یهاجعبه هيکل از ديبازد

 یدکل

 زيبه تم دهايبازد نيها بوده و در اجعبه گونهنيازا ديمدون، موظف به بازد یاو با برنامه یاصورت دورهبه دهيدآموزش نفرات

مورد  ديها باخواهند داشت. اتصاالت داخل جعبه یها توجه کافداخل آن یکيالکترون زاتيو تجه ليبودن داخل جعبه، وسا

سبت ن نيشوند. همچن بيرفع ع ديو احتماالً شل بودن محل اتصاالت، با یو در صورت هرگونه شکستگ رنديقرار گ ديبازد

 حفظ و یظاهر نظراز هاجعبه نياها، توجه الزم بشود. ها و سالم بودن آنو کابل زاتي( تجهیگذاربلي)ل یگذاربه برچسب

 از هک باشند یاگونهبه و بوده مناسب گلند یدارا ديبا هاجعبه یخروج و یورود. شوند نقص رفع و یبررس ديبا زين تيامن

 .شود یريجلوگ مختلف جانوران ورود

 یادوره تست

 بيترتنيا. بهشودیم انجام یريگاندازه یهادستگاه با و تاپلپ و متریمولت مانند يیابزارها از استفاده با هاشيآزما نوع نيا

 جریم. شودیم یريجلوگ باشد، داشته وجود اتصاالت و هاکابل یخراب اي و کوتاه اتصال اثر در است ممکن که یمشکالت از

 .دينما اقدام صحت دقت و تيرؤ دقت یهاتست انجام به نسبت ستيبایم

 هاسامانه تیوضع تیرؤ و نگیتوریمان -2-2-6-ز

 که،شب ارتباط از استفاده با و کارفرما محل از مستمرصورت به را ینگهدار تحت یهاسامانه عملکرد تيوضعاست  موظف مجری

 .دينما اقدام ماهانه و روزانهصورت به مصور و مکتوب یهاگزارش ارائه و نواقص رفع به نسبت و داده قرار نظارت مورد

 تخلف ثبت یهاسامانه در موجود زاتيتجه هيکل تيوضع نيآنال شينما جهت مناسب افزارنرم ارائه و هيته به موظف مجری

 است: کارفرما نظر طبق و ليذ شرح به شهر، سطح در منصوبه

 آن معبر. زاتيتجه هيکل فيافزار به انضمام تعرها در نرمسامانه هيکل فيتعر -0

 دار،نمو همراه به هاسامانه بودن نيآنال زانيم از ماهانه و یهفتگ روزانه، ،یساعت ،یالحظه یدهگزارش و نگيتوريمان امکان -0

 .منصوبه زاتيتجه کيتفک به

 هب هاسامانه هر شده استخراج یتايد زانيم از ماهانه و یهفتگ روزانه، ،یساعت ،یالحظه یدهگزارش و نگيتوريمان امکان -4

 .منصوبه زاتيتجه کيتفک به نمودار همراه

 .یخراب رفع تا شده انجام کار گردش نگيتوريمان و سامانه هر يیجز و یکل یخراب ثبت امکان -5

 نظر کارفرما.مورد یريگامکان گزارش فيتعر -6

 یخراب رفع جهت مراجعه -9-2-6-ز

 و ینگهدار انمجري کارفرما، پرسنل م،يمستق)ناظر  یمنبع هر از ساعته 24صورت به نواقص اعالم از پساست  موظف مجری

 راجعهم مجاز زمان حداکثر. ندينما اقدام نقص رفع به نسب و مراجعه یخراب محل به عاًيسر....( و نيدورب و ینور بريف شبکه ريتعم

 اهدستگ حضور و یهماهنگ با یاحتمال اشکاالت اي و ارتباط قطع نمودن برطرف زمان حداکثر و ساعت 2 نقص نوع اعالم و صيتشخ و

 است. یکار روز کي نظارت
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 ونیبراسیکال -4-2-6-ز

تب و مر یاصورت دورهسامانه ثبت تخلف منصوبه در سطح شهر به ونيبراسيو کال ميموظف به ارائه برنامه جهت تنظ مجری

به کارفرما ارسال گردد. در  ونيبراسيمراحل کال یصورت مکتوب و مصور از تمامبه ستيبایشده مانجام یهاشيآزما جهياست. نت

 است. ند،ينمایناظر مربوطه درخواست م ايبردار و که بهره یدر موارد ونيبراسيموظف به تکرار کال مجری ازيصورت ن

عدد  مندرج در جدول پيوست فنی سامانه کمتر از  "تيدقت رؤ" و "دقت صحت" یپارامترها از کي هر کهیدرصورت -2

 د.شویممحسوب  (NOT OK) برهيکال ريغ سامانه ، آنباشدمربوطه 

 برهياز هشدار کارفرما جهت اصالح و کال پسساعت  48 مجریبه مجوز،  ازيو عدم ن سامانه نبودن برهيدر صورت کال -0

 .را کتباً اعالم کند( ازين نيساعت ا 02ظرف  یستيبا مجریبه مجوز،  ازي)در صورت ن دارد فرصت سامانه کردن

 هاسامانه نواقص رفع -5-2-6-ز

 نيق دوربکردن طل زيقطع ارتباط فلش، تم ون،يبراسيثبت تخلف، شامل قطع ارتباط رادار و کال یهاسامانه یارتباط تمام یقطع

 ميظتار، تن ايطلق شکسته و  ضيتعو ن،يکردن طلق دورب زيقطع ارتباط با شبکه، تم وب،يمع AVR ضيشده، تعو یپاشکه رنگ

 ضينامناسب، تعو یهایسربند ضيتعو ،UPS یابيبيع وب،يمع یصنعت وتريکامپ ضيتعو ستم،يکردن س برهيکال ن،يدورب هيزاو

و هرس کردن درخت در صورت لزوم و  زاتيتجه یافزارمشکالت نرمها و رفع سامانه یقطعات داخل ريو تعم ضيتعو وب،يقفل مع

الزم است نسبت به ارائه گزارش مکتوب و مصور در همان روز  مجریماهانه بوده و  ینگهدار اتيطبق نظر ناظر مربوطه، جزء عمل اي

 .دياقدام نما

پس  ستيبایم....(  و وتريکامپ ون،يفونداس دکل، ها،نيدورب)شامل  سامانه زاتيتجه کل و دارند ريتعم به ازين که یقطعات: تبصره

راجعه به م ازين دکيبا قطعه  وبيقطعه مع يیجهت جابجا کهیگردند. درصورت ريدر زمان مناسب تعم دکيقطعه  کيبا  ضياز تعو

 .گرددیم نييکارفرما تع نيباشد، زمان مجاز با توافق ناظر مجریبه انبار 

 نظافت و سیسرو -1-2-6-ز

 ها،نيدورب سي. نظافت، سروديها اقدام نماداخل جعبه زاتيها و تجهو نظافت سامانه سيموظف است نسبت به سرو مجری

 یمنصوبه، شش بار در سال به صورت یهاستميو س هانيدورب زاتيجعبه تجه یسازو مرتب یاستفاده از بست کمربند ،یزنبرچسب

 مجری نياست. همچن یوارد نشود، الزام یها اختاللباشد و در عملکرد آن زهيو پاک زيمتعلقات مربوطه تم زيو ن هانتيکه داخل کاب

گردد، در خصوص از سامانه  یبردارو عدم بهره نيشدن دورب فيهوا که باعث کث یآلودگ ايو  یموظف است در صورت وقوع بارندگ

 .ديشده را در همان روز به کارفرما ارائه نماآن روز اقدام نموده و گزارش مکتوب و مصور خدمات انجام ینظافت مجدد در فردا

 مرتبط یرهایمس و هاسامانه شبکه و برق کابل یرهایمس ساخت چون یهانقشه هیاصالح هیته -3-2-6-ز

 حلم کابل، کامل مشخصات ذکر با را( یکمک ساتي)تأس کابل و دکل ها،حوضچه لوله، ريمس نقشه نيا در ستيبایم مجری

 که یموارد هيکل و هاآن تعداد و متراژ ديق با ريمس طول در هاحوضچه و هادکل آن یهامفصل و هالوله نصب نوع و محل ها،مفصل

 ليذ شرح هب مرتبط اقدامات ريسا. دينما مشخص گردد،یم...  و نيدورب یهاکابل شبکه، کابل برق، کابل ،ینور بريف کابل به مربوط

 است:

 .شبکه تيريمد و ینگهدار جهتاجراشده  پروژه تيوضع يیشناسا -0

 یهاحوضچه یکدگذار و ريمس هر یبرا مرتبط یهاجعبه و دکل کابل، ر،يمس ساخت چون نقشه مستند و قيدق ارائه -2

 .ريمس

 .برق شبکه یرهايمس ساخت چون نقشه -0

 مربوطه یهاجعبه محل و کابل دپو اي مفصل یهاحوضچه محل در يیشناسا پالک ميترم و اصالح و نصب و هيته -4
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 کارفرما و ناظر نظر با مطابق حيتشر و کيتفک به ريمس هر در منصوبه زاتيتجه هيکل مشخصات -5

 گردد. ادهيپ 2111/0 ینقشه شهر ليفا یبر رو AUTOCADصورت به ديها بانقشه هيکل -6

 یبانیپشت یکل اتیعمل -8-2-6-ز

. شود انجام ديبا ناظر اعالم با کهاست  مجری فيوظا جزء موجود یهاحوضچه یهاچهيدر هيکل یسازمنيا و یجوشکار -0

 به نسبت ر،يمس یارتباط یهاحوضچه درون یهاکابل یاحتمال سرقت از یريجلوگ جهت گرددیم موظف مجری

 .ندينما اقدام حوضچه ميفر به هاحوضچه درب یجوشکار

 نصب و ساخت به نسبت هاآن شدن مفقود صورت در واست  موجود یهادکل یفلز چهيدر نمودن چک به موظف مجری -2

 .دينما اقدام( ناظر به اطالع از)پس  وقت اسرع در هاآن

گزارش از نحوه عملکرد و تست آن  هيدر ماه( و ته بارکيشده در هر سامانه )حداقل نصب UPSماهانه از  یادوره ديبازد -0

 ( است.UPSو  ی)باتر  UPSیموظف به رفع خراب مجریاست.  یمطابق با دستورالعمل سازنده الزام

 و زاتيتجه از یتسيلاست  موظف مجری. )کارفرما به سالم زاتيتجه با ضيتعو از پس وبيمع زاتيتجه و هاکابل عودت -4

 کارفرما، یسو از یکار و ساز اعالم صورت در سپس. دينما اعالم او مشاور و کارفرما به را آن و هيته را شدهیآورجمع لوازم

 .(دينما افتيدر ديرس و ليتحو را شدهیآورجمع لوازم و زاتيتجه

 ریمج عهده بر کارفرما اعالم صورت در توسعه مجری از ديجد شبکه گرفتن ليتحو جهت مشترک ديبازد و گزارش هيته -5

 است. ینگهدار

، نصب کابل دپو و مفصل یهاحوضچه وارهيد و سقف استحکام و تيتقو و ريتعم ،یسازهمسطح ،یسازمنيا م،يترم ه،يتخل -6

رفته  نيو از ب بيکه در اثر مرور زمان تخر يیرهايمسکردن حوضچه  دايپ ايو  هاحوضچه اطراف محدوده آسفالت چه،يدر

)از  نباشد تيرؤقابل چهيدر و حوضچه یليدل هر به اي و است ختهير آن داخل وخردشده  خودرو، عبور اثر در چهيدر ايو 

ه نسبت ب مستمرصورت موظف است به مجریاست  یهيو ...(. بد ماندنفرش سنگ ريآسفالت قرار گرفتن، ز ريز ليقب

 ميبالفاصله نسبت به ترم ازيتحت پوشش اقدام و در صورت ن یرهايمنصوبه در سطح مس یهاچهيها و دراز حوضچه ديبازد

 کارفرما يیناظر مربوطه و مطابق با دستورالعمل اجرا یو ... با هماهنگ چهينظافت حوضچه، نصب در وب،يحوضچه مع

در قالب حواله در محل انبار کارفرما  کارفرماآن توسط  چهياقدامات الزم را به عمل آورد )الزم به ذکر است حوضچه و در

 گردد(. یم ليتحو مجریبه 

 در و اقدام پروژه محل در حضور به نسبت کارفرما یمخابرات و کاليالکتر اي یعمران اتيعمل هنگام در است موظف مجری -7

 .دينما اقدام نظارت دستگاه یهماهنگ با پوشش تحت ريمس یگذارطناب و هاچهيدر نمودن باز به نسبت ازين صورت

یم خارج شاقول حالت از و کج تصادف، اي و زمان مرور اثر در که منصوبه یهادکل نمودن تراز و شاقول و یسازمنيا -8

 .گردند

ها در سطح شهر، با توجه به حجم ارگان ريتوسط سا یعمران اتيعمل یاجرا ايو  یموظف است در هنگام حفار مجری -1

نموده تا مانع قطع شدن ارتباط و  مانيتحت پ ساتيصورت روزانه از تأسبه ژهيو ديپروژه در دست احداث نسبت به بازد

 گردد. ساتيتأس یو بروز خسارت بر رو بيتخر اي

و  یاعم از عمران یاتيعمل یهاتميآ هيکل نهيهز ،( استینگهدار ستيل مطابق) مانيکه خارج از تعهد پ یتبصره: در موارد

پرداخت  مجریصورت جداگانه به مربوطه و به یهادر فهرست شدهینيبشيپ یهافيردو ...( از محل  یکشکابل ،ی)حفار کاليالکتر

 نکهيا صيتشخ کنيول ستين مجریبه عهده  ميسیب یهانکيل و انهيپا یورود ینور بريف ريو تعم ینگهدار ني. همچنگرددیم

 است. مجریبه عهده  ،است هانکيل نيا یاز خراب یناش یقطع



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات
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 مجدد یاندازراه و نصب و یآورجمع ،ییجابجا -3-2-6-ز

 یآورو جمع یسازمنيموظف است با ابالغ کارفرما، پس از ا مجریآن است  یاجزا ايسامانه و  يیبه جابجا ازيکه ن یموارد در

 ديدبه ارائه طرح ج ازين ديموارد نصب در محل جد گونهني. در ادياقدام نما يینسبت به جابجا نظارت دستگاه یبا هماهنگ زاتيتجه

 با کارفرما دارد. یو هماهنگ

 در ینگهدار تحت موجود یهاسامانه با مرتبط یهاجعبه و سکو ون،يفونداس ها،حوضچه انواع دکل، انواع یآورجمع و نصب

 .گرددیم اقدام ناظر یهماهنگ و صيتشخ با تصادف هنگام در اي و ناظر اي کارفرما دستور با اي و ديجد طرح ارائه صورت

شده با ابالغ کارفرما نصب یهاها و جعبهدکل یزيآمکارفرما نسبت به رنگ ديموظف است در صورت صالحد مجری: تبصره

 .دياقدام نما

 یعمران یخراب رفع و یکشکابل اتیعمل -60-2-6-ز

 سرقت کابل. ايکامل و  یو شبکه در صورت خراب تايبرق و د یکشکابل -0

که  یکمک ساتيتأس ريسا اياحداث حوضچه و  ،یگذارلوله ،یشامل حفار ريمس یکيزيف یسازنهيبه یهاطرح یاجرا -2

 گردد.یتوسط کارفرما ارائه م

 .اشدب ريمس یاز قطع یکه ناش یکمک ساتيتأس ريسا اي و حوضچه احداث ،یگذارلوله ،یحفار شامل ر،يمس ميترم یاجرا -0

 باها است ارگان ريسا یهاپروژه یاز اجرا یو ...که ناش یآورجمع ،يیجاجابه ،یکشکابل و ريمس رييهرگونه تغ یاجرا -4

 یسازمنيا از پس است موظف مجریآن است،  یاجزا ايو  ريمس يیجابجا به ازين ليکه به هر دل یاست. در موارد مجری

 صبن موارد گونهني. در ادياقدام نما يینسبت به جابجا نظارت دستگاه یبا هماهنگ مذکور، منصوبه زاتيتجه یورآو جمع

 با کارفرما است. یهماهنگ و ديجد طرح ارائه به ازين ديجد محل در

 یزيرتسفالآبالفاصله نسبت به  نظارت دستگاه یسفالت است، با هماهنگآبه  ازيکه ن يیرهايمس در است موظف مجری -5

 مجریکه توسط  یحفار یهاها، آسفالت محلحوضچه درب یرو یدر صورت ابالغ آسفالت رنگ مثالطور . بهدينما اقدام

 ايکه در اثر مرور زمان نشست کرده و  ريدر طول مس يیهامحل ايرفته و  نياز ب ريو تعم ینگهدار اتيجهت انجام عمل

 اند.شده بيتخر

 یهاسامانه و یریتصو نظارت یهانیدورب یعمران و یمخابرات ،یبرق ریتعم و ینگهدار ینیبشیپرقابلیغ اتیعمل -2-ز

 تردد و تخلف ثبت

 یریتصو نظارت یهانیدورب یعمران و یمخابرات ،یبرق ریتعم و ینگهدار ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -1-2-ز

 املشکه به آن عمليات غيرروتين هم گفته می شود،  یريتصو نظارت یهانيدورب ريتعم و ینگهدار ینيبشيپ رقابليغ اتيعمل

 ايست ا بخش دو شامل ینيبشيپ رقابليغ یکارها. گرددیم ابالغ مجری به کارفرما یکتبدستور کار  صدور با کهاست  یاقدامات

منظور به کارفرما ديصالحد به اي و( اول)بخش  است مجری قرارداد به منضم خدمات شرح اي حاضر سند در مندرج خدمات شرح جزو

 جامان ابالغ هنگام دراست  موظف کارفرما. گرددیم ابالغ مجری به کارفرما توسط( دوم)بخش  یريتصو نظارت یهانيدورب توسعه

ور کار دست عنوان در مجری توسط ینيبشيپ رقابليغ خدمات انجام عبارت نمودن درج ضمن ،مجری به ینيبشيپ رقابليغ خدمات

 مدت ظرفاست  موظف مجری. ديبنما رادستور کار  موضوع خدمات انجام نهيهز برآورد ارائه و انجام درخواست مجری از صادره،

 ملع به را الزم اقدام کارفرما بهدستور کار  موضوع خدمات یبيتقر برآورد ارسال به نسبت مذکور خدمات انجام از قبل و ساعت 48

 مجری توسط شدههيته هياول برآورد از %01 تواندیم حداکثر ،دستور کار هر در ینيبشيپ رقابليغ یکارها انجام يینها نهيهز. آورد

 .گردد شتريب
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 :است ليذ شرح به یريتصو نظارت یهانيدورب ريتعم و ینگهدار ینيبشيپ رقابليغ اتيعمل

 یریتصو نظارت نیدورب یعمران ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -6-6-2-ز

 ن،يدورب ینگهدار مجری و شودیم خواسته مجری از ابالغ یطتوسط کارفرما  کهاست  یشامل انجام موارد اتينوع از عمل نيا

 است. آن انجام به مکلف

 یریتصو نظارت نیدورب یمخابرات و یبرق ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -2-6-2-ز

 نيچن انجام در. دارند ازين دکل یباال زاتيتجه ضيتعو به یليدل هر به که یتقاطعات نيدورب یخراب رفع جهت اعالم -0

 است. آن هيته به موظف مجری که باشد ازين ليجرثق اي باالبر به است ممکن یاتيعمل

 یبرا يیراهکارها اي یاضاف زاتيتجه نصب شامل گردد،یم اعالم کارفرما طرف از که ینگهدار یسازنهيبه یهاطرح انجام -2

 شبرديپ جهت مشابه موارد و ليجرثق اي باالبر به ازين مذکور اتيعمل که حيتوض نيا با یريتصو نظارت ستميس تيتقو

 .باشد داشته را مذکور اتيعمل

 .دارد ليجرثق اي باالبر به ازين که نيدورب دکل یرو بر یريتصو نظارت زاتيتجه مجدد نصب و یآورجمع -0

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه یعمران و یمخابرات ،یبرق ینگهدار و ریتعم  ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -2-2-ز

که به آن عمليات غيرروتين هم گفته می شود،  تردد و تخلف ثبت یهانيدورب ريتعم و ینگهدار  ینيبشيپ رقابليغ اتيعمل

است.  خشب دو شامل ینيبشيپ رقابليغ یکارها. گرددیم ابالغ مجری به کارفرما یکتبدستور کار  صدور با کهاست  یاقدامات شامل

 کارفرما ديصالحد به اي و( اول)بخش  باشندیم مجری قرارداد به منضم خدمات شرح اي حاضر سند در مندرج خدمات شرح جزو اي

 نگامه دراست  موظف کارفرما. گرددیم ابالغ مجری به کارفرما توسط( دوم)بخش  ترددتخلف و  ثبت یهانيدورب توسعهمنظور به

 عنوان در مجری توسط ینيبشيپ رقابليغ خدمات انجام عبارت نمودن درج ضمن ،مجری به ینيبشيپ رقابليغ خدمات انجام ابالغ

است  موظف مجری. ديبنما رادستور کار  موضوع خدمات انجام نهيهز برآورد ارائه و انجام درخواست مجری از صادره،دستور کار 

 اقدام کارفرما بهدستور کار  موضوع خدمات یبيتقر برآورد ارسال به نسبت مذکور خدمات انجام از قبل و ساعت 48 مدت ظرف

 شدههيته هياول برآورد از %01 تواندیم حداکثر ،دستور کار هر در ینيبشيپ رقابليغ یکارها انجام يینها نهيهز. آورد عمل به را الزم

 .گردد شتريب مجری توسط

 است: ليذ شرح به موارد شامل تخلف ثبت یهانيدورب در ینيبشيپ رقابليغ اتيعمل موارد اهم

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه ینگهدار و ریتعم یعمران ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -6-2-2-ز

است.  آن انجام به مکلف ینگهدار مجری و شودیم خواسته مجری از ابالغ یط کارفرما توسط کهاست  یموارد انجام شامل

 .است پرداخت قابل کارفرما شدهینيبشيپ یکدها ستيل از آن یهانهيهز

 تردد و تخلف ثبت یهاسامانه ینگهدار و ریتعم یمخابرات و یبرق ینیبشیپ رقابلیغ اتیعمل -2-2-2-ز

 اتيملع نيا انجام یبرااست.  ليذ شرح به تردد و تخلف ثبت یهاسامانه انواع ینيبشيپ رقابليغ ینگهدار و ريتعم اتيعمل

 مکلف به انجام آن است. یو و دينمایابالغ م ینگهدار مجریخود را به  ازينمورد خدمات مورد حسب کارفرما
 نينچ انجام در. دارند دکل یباال زاتيتجه ضيتعو به ازين یليدل هر به که تخلف ثبت یهاسامانه یخراب رفع جهت اعالم -0

 است. آن هيته به موظف مجری و بوده ليجرثق اي باالبر از استفاده به ازين یاتيعمل
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 یبرا يیراهکارها اي یاضاف زاتيتجه نصب شامل گرددیم اعالم کارفرما طرف از که ینگهدار یسازنهيبه یهاطرح انجام -2

 شبرديپ هتج مشابه موارد و ليجرثق اي باالبر به ازين مذکور اتيعمل که حيتوض نيا با تخلف ثبت نظارت ستميس تيتقو

 .باشد داشته را مذکور اتيعمل

 و( مربوطه ناظر یهماهنگ و صيتشخ)با  ونيفونداس بيتخر اي و ونيفونداس یآورجمع ،یتصادف دکل یآورجمع و نصب -0

 آن نصب و کارفرما نظارت دستگاه ديتائ از پس حواله قالب در ديجد دکل افتيدر و کارفرما انبار به وبيمع دکل عودت

 یستيبایم حتماً گردد،یم بيتخر دکل ونيفونداس که یموارد در. است مجری با نيدورب یاندازراه و وقت اسرع در

. گردد اقدام ديجد دکل نصب زمان تا ونيفونداس یرو پوشش به نسبت بالفاصله سپس و شده دهيبر ونيفونداس یهابولت

 یآورجمع و دکل یسازمنيا از پس است موظف مجری باشد، دکل يیجابجا اي ضيتعو به ازين ليهر دل به که یموارد در

 ارفرماک دييتأ مورد محل در زاتيتجه اي دکل ليتحو به نسبت نظارت دستگاه یهماهنگ با آن، یرو بر منصوبه زاتيتجه

 .دينما اقدام

 ،یارنگهد مجریبه  ليتوسعه، پس از تحو مجری( ی)گارانت نيمنصوبات تحت تضم یشده بر رونواقص حادث هيکل رفع -4

به کارفرما  مجریسط تو ستيبایم اتيبوده و گزارش عمل ینگهدار مجریدر صورت ارجاع از طرف کارفرما، به عهده 

 ارسال گردد.

 .کارفرما ابالغ با ديجد ايو  ازين صورت در مانيپ تحت یرهايمس با مرتبط یعمران اتيعمل و هایگذارلوله -5

 .کارفرما ابالغ با نيدورب یهادکل یزيآمرنگ -6

 است یهي. بديردمجدد انجام پذ یگذارلوله از،ين صورت در اياند و دهيگرد قطع یحفار اثر در که ینيزم یهالوله ميترم -7

 یگذارلوله و ميترم اتيعمل انيپا تا یمنيا نيتأم و وبيمع یهاخارج ساختن کابل ،مجدد یگذارلوله و لوله ميترم جهت

 و انجام ستيبایم ازينمورد یهایکشکابل ،یگذارلوله اي لوله ميترم از پس زين تيگردد. درنها تيرعا کامالً ستيبایم

 حتماً ديبا گردد، استفاده مفصل از یستيبایم و دهيقطع گرد یکه لوله در اثر حفار یهائگردد. درمحل یاندازراه ارتباط

 و تنب وششاز رفع عيب لوله طبق جزييات اجرايی پ سو پ گردد استفاده نظارت دستگاه دييتأ مورد لنياتیاز مفصل پل

 توسط ازينمورد یهالوله و کابل اماگردد  هيته مجریتوسط  یستيبا. )الزم به ذکراست مفصل مذکور گردد اجرا آسفالت

 گردد(.یم ليتحو مجریکارفرما و در قالب حواله به 
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-RHVR-ANPR-TEAT های ثبت تخلف و تردد مبتنی بر پالک خوان پیوست فنی سامانه - ح پیوست

03-0 

 :است فيتوص قابل ليذ شرح بهی خوانپالک بر یمبتن تخلف ثبت سامانه کي کار اساس

 تيدرنها و تردد حال در یخودروها پالک برداشت ،یافتيدر ريتصاو بالدرنگ پردازش ،یعبور یخودروها ريتصاو افتيدر

 .تهران یشهردار و ناجا داده مراکز به شده افتيدر اطالعات ارسال

 خوانپالک بر یمبتن تردد و تخلف ثبت یهاسامانه الزامات -1-ح

 .یعبور یخودروها یتمام ريتصو و پالک ثبت و برداشت -0

 باشد. نداشته های مربوطه وجودانجام پروژه جهت ريتصو پردازش منطق و اتيجزئازلحاظ  یتيمحدود -2

( Exposure Time) ینورده زمانمينيمم  با یصنعت نيدورب ستيبایم سامانه نيا درشده استفاده یهانيدورب: 0 تبصره

پذيری اتو جهت اثب باشد و قابل کنترل )در حد ميکرو ثانيه(، و قابليت ارائه تصاوير فشرده را داشته هيکروثانيم 211 ازکمتر 

با دقت  Time Stampفريم محاسبه سرعت به همراه  2محاسبه سرعت توسط سامانه بايستی به ازای سرعت خودرو 

 باشد. زنده رايانه مورد قبول نمیميکروثانيه ارائه و همچنين استفاده از پردا

 هيلاو هيدييتأ اخذ به منوط یرانندگ و يیراهنما تخلفات ثبت حوزه در ديجد/ سامانه یفناور هرگونه از یبرداربهره -0

راهور تهران بزرگ و معاونت حمل ونقل وترافيک  سيپل  از متشکل ITS کارگروه از...( و یتيامن ،یکيتراف ،یفن)

 .شهرداری تهران   می باشد

ها با اولويت کارکرد ترافيکی های عملياتی ناجا از طريق پليس راهور در جانمايی سامانهاخذ و لحاظ نمودن نظر رده -4

 و کاهش تصادفات و ارتقا ايمنی

 .مختلف يیهوا و آب طيشرا و فصول یتمام در یروزشبانه داريپا عملکرد -5

 نقاط محل در هفته دو مدت به حداقل ،شدهبرداشت ريتصاو و ترددها داده رهيذخ -6

 تا،يد)متا  یعبور یخودروها یتمام یمکان اطالعات و پالک خودرو، ريتصاو( ريتأخ قهيدق 0)حداکثر  خط بر ارسال -7

 .ناجا داده مراکز به واحد یپروتکل اساس بر( خودرو پالک خودرو، IR و یرنگ ريتصاو

 نوع یدبنطبقه رنگ، صيتشخ تيقابل کهینحوبه یعبور یخودروها یتمام یجلو از روزشبانه در مطلوب ريتصو ارائه -8

 مراهه تلفن از استفاده شب، یرنگ ريتصو در خودرو پالک...(،  د،يپرا)پژو،  خودرو ستميس(، نيسنگ)سبک/  خودرو

 .باشد ريپذامکان کاربر توسط...  و یمنيا کمربند بستن عدم اي و راننده توسط

 نهساما یاندازراه و نصب یکتب هيدييتأ بايد ل،يدل هر به خودرو یجلو از ريتصو برداشت امکان عدم صورت در: 2 تبصره

 .گردد اخذ ناجا راهور سيپل از مربوطه

 .شوند یخوانپالک و ثبت ديبا( متخلف ريغ و)متخلف  یعبور یخودروها یتمام تردد -1

 .باشد داشته کور نقطه دينبا سامانه و است یالزام معبر عرض کامل پوشش نقطه هر در -01

 طلوبنام اتانعکاس ط،يمح نور مختلف یهاضعف و شدت نور، تابش مختلف یايزوا) ینور طيشرا اغلب در ديبا سامانه -00

 و کنواختي عملکرد...(  و متفرقه مزاحم ناخواسته ینورها و خودروها چراغ نور خودروها، از یبعض پالک و بدنه

 .باشد داشته را یقبولقابل

 ینبجا ی)از نورپرداز شود استفاده روبرو یمرئ ینورپرداز از دينبا شب در یعبور یخودرو مناسب ريتصو هيته یبرا -02

 (.شود استفاده
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 موقت، یعبور یخودروها از ديبا سامانه یعبارت به. باشد داشته را پالک بدون یخودروها صيتشخ تيقابل ديبا سامانه -00

 که يیخودروها اي و مخدوش پالک یدارا اي و پالک فاقد یخودروها نيهمچن و ندارند رانيا پالک که...  و تيترانز

ا سنجی آنها رسرعت و نموده ثبت و هيته را مطلوب ريتصو اندکرده فيکث اي و یمخف را خود پالک یالهيوس هر به

  و ارسال زيمتمادر فايل خروجی به رنگ زرد  رابه همراه تصوير ها آن رکوردنيز با کيفيت تعيين شده انجام دهد و 

 .دينما

 کنندیم حرکت ساعت بر لومتريک 251 تا 5 نيب که يیخودروها یتمام پالک و واضح ريتصو برداشت يیتوانا سامانه -04

 .باشد داشته را

 کوالک،)مه،  يیهوا و آب طيشرا یتمام و سال فصول تمام در یمتوال و وقفه بدون مستمر،صورت به ديبا سامانه -05

 پالک شماره صيتشخ و مشاهده امکان صورت در( گرادیسانت درجه+  61 تا - 21 نيب) ديشد یگرما و سرما باران،

 کار ساعته 24صورت ( بهدهد ارائه را الزم يیکارا بتواند ديبا زين سامانه رمسلح،يغ چشم با مناسب فاصله در خودرو

 .باشد داريپا و نموده

 .گردد نصب مستقل و مجزا دکل یرو بر ستيبایم تخلف و تردد ثبت یاستقرار سامانه -06

 یخوانپالک بر یمبتن خوانپالک یهاسامانه کارکرد نحوه و هاتیقابل -2-ح

 :شوندیم ثبت و اعمال احصاء، ستميس توسط خودکارصورت به که يیهاتيقابل -0

 از جلواحصا و ثبت کليه خودروهای عبوری  .0

 خودرو پالک یکاراکترها ثبت .2

 راننده کنار نيسرنش کردن یشطرنج تيقابل .0

 تشخيص نوع خودرو )سبک و سنگين( .4

 (شونده کينزد/ شونده)دور  خودرو حرکت جهت صيتشخ .5

 ی )لين(عبور خط حيصح صيتشخ .6

 مشخص کادر جاديا با ريتصو در شده یخوانپالک یخودرو نمودن مشخص .7

 ونيبراسيکال عدم صيتشخ .8

 مخدوش پالک پالک، نوع هر با را معبر عرض یتمام از یعبور یخودروها هيکل ديباخوان پالک سامانه نوع و کيتکن -2

 .دهد پوشش(، یعبور خط هر کيتفک)به  خروج و ورود یمباد در پالک بدون اي و

 نهساما یجلو از( هم سر)پشت  یمتوالصورت به یکم فاصله در که يیخودروها پالک االمکانیحت ستيبایم سامانه -0

 عبور حال در نيل کي در سرهم پشت خودرو چند لحظهکي در اگر که یمعن نيبد دهد صيتشخ را کنندیم عبور

 .باشد داشته وجود مشخص و شدهکيصورت تفکبه خودروها از کي هر پالک صيتشخ امکان باشند،

 .گردد ارسال تهران یشهردار و راهور داده مراکز به برخطصورت به یعبور یخودروها هيکل ازشده برداشت اطالعات  -4

 حاًي. )ترجنمود یريگگزارشها آن از بتوان و باشد سريم سامانه در پالک فاقد و مخدوش یهاپالک ثبت و نمايش -5

 (زهيمکانطور به

 تشخيص سبک و سنگين از روی پالک ) خودروهای با حرف ع ( قابل قبول نيست. -6

 (خودروها یتمام) یهاپالک خودکار برداشت یعبارت به. شود انجام ديبا پالک انواع یتمام مورد در خودرو یخوانپالک -7

 موقت، گذر ،یاسيس فات،يتشر ن،يمعلول مسلح، یروهاين ،یعموم ،یتاکس ،یدولت ،ی)شخص رانيا نوع از یفارس فونت با

 .است ی(( الزام1) صفر عدد کاراکترو S  و D ی)کاراکترها سفارت یخودروها و تيترانز آزاد، مناطق
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 فونت و زيسا در یجزئ رييتغهرگونه  اي و رانيا پالک یکاراکترها به ديجد کاراکتر هر شدن اضافه صورت در: 0 تبصره

. شود فزودها سامانه به ديبا زين ديجد یکاراکترها یتمام ثبت و صيتشخ ناجا، راهور سيپل هيابالغ طبق رانيا پالک یکاراکترها

 .دينما یريجلوگشده عنوان یارهايمع در دقت کاهش از نيهمچن

 درج ريتصو ليفا یرو بر ليذ اطالعات عبور محل شينما بر عالوه است الزم تردد هر تيوضع شدن مشخص یبرا -8

 .شود

( ريصوت یباالعبور ) زمان -(ريتصو یباال و ی)شمس عبور خيتار -(ريتصو ی)باال خروج/ورود -(ريتصو یباالعبور ) محور

 (چپ سمت ريتصو نيي)پا پالکبرش  –

براثر  ريوتص در یدگيکش گونهچيه تا شود لحاظ یطور اجزاء مناسب یهاانتخاب و الزم ريتداب ديبا ريتصو تيفيک در  -1

 .دياين شيپ( ساعت بر لومتريک 251 حداکثر)تا  باال سرعت

 یريجلوگ مکررصورت به خودرو کي پالک شماره ارسال از هوشمندطور به تا باشد ینحو به ديباخوان پالک عملکرد -01

 سمت به متعدد یرکوردها خودرو سرعت شدن کند اي نيدورب مقابل در خودرو کي توقف با مثالًکه یطوربه کرده

 .نشود ارسال داده مرکز

 عبور به سيپل صيتشخ صورت در...(،  و ژهيو خط)مانند  است ممنوع رمجازيغ یخودروها عبور که يیمعبرها در -00

 گناليس چراغ با متناسب تخلف ثبت شدن رفعاليغ امکان ديبا سامانه ،یکيتراف مسائل علت به معابر نيا در خودروها

 یتمام)ثبت  باشدمشاهده قابل تردد ثبت سامانه در ستيبایم گناليس یهاچراغ از یکي نيهمچن .باشد داشته را

 (.است یالزام ترددها

 خوانپالک بر یمبتن ثبت تخلف و تردد سامانه میزان دقت عملكرد -3-ح

 خوانپالک بر یمبتن ثبت تخلف و تردد سامانه : میزان دقت عملکرد61-3حجدول 
 فيرد عنوان %قبولقابل زانيم

 0 (کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت) روز ی درخوانپالک دقت % 17

 2 (کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت) شب ی درخوانپالک دقت % 16

 0 (نيل هر یازا به) نيل صيتشخ دقت % 18

 4 ترددها مجموع یازا به( نيسنگ/ سبک) روز در خودرو کالس صيتشخ % 15

 5 یعموم خودرو تردد مجموع یازا به ع حروف صيتشخ % 14

 6 ترددها تمام ثبت و احصا % 16

 7 (ريتصو کادر خودرو، رنگ خودرو، نوع) شب در( دو هر اي یتک) IR و یرنگ ريتصو تيفيک % 15

 8 شب یرنگ ريتصو در پالک وضوح تيفيک % 15

 1 در صورت وجود ) هردو تصوير متعلق به يک خودرو باشد( IRهماهنگی تصوير رنگی و تصوير  % 18

 01 یتکرار ريتصاو ارائه و ثبت عدم % 18

 00 (یرنگ کادر از استفاده) خودرو کي از شيب با ريتصو در شده یخوانپالک خودرو نمودنمشخص % 18

 تيلوبايک 051
 ستميس رنگ و نوع/ صيتشخ تيو قابل ريتصو تيفيبا حفظ ک یرنگ ريحجم هر تصو زانيم حداکثر

 خودرو
02 

 00 در صورت وجود IR ريحجم هر تصو زانيم حداکثر تيلوبايک 65

 04 پالک شماره صيتشخ و تيفيک افت بدون پالک ريتصو حجم حداکثر تيلوبايک 7

 نکات مهم:
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 ب سامانه عملکرد صحت تاييد و گرددمی ارزيابی و گيریاندازه نقطه هر برای شده ذکر معيارهای تمامی صحت -0

 .گيردمی صورت نقاط تک تک و معيارها يک از هر اساس

 .باشد يکنواخت صورت به بايد هوايی و آب شرايط کليه در فوق جدول پارامترهای کليه -2

 های پال پالک، فاقد خودروهای کشوری، غير پالک پالک، خرابی همچون مواردی ترددها، ثبت و احصاء مورد در -0

 خودرويی با خودرو احتمالی همپوشانی تعداد ولی شد خواهد منظور فوق جدول محاسبات در شده يا پوشيد و کثيف

 .شد نخواهد محاسبات منظور در ديگر

 .شوندمی سنجيده ارزيابی يک در و يکپارچه صورت به فوق جدول در شده عنوان پارامترهای کليه -4

 مشخصات و نیازمندی خروجی سامانه -4-ح

 :ذيل عناوين و ترتيب به ، Excelبا سازگار فرمت با سامانه خروجی فايل ارائه  -0

 نوع -( باشد فارسی) پالک شماره -سامانه محل نام - زمان -( هفته روز درج با و شمسی هجری)  تاريخ - رديف .0

 متخلف خودرو پالک کراپ و IR رنگی، تصاوير آدرس و لينک -( موتورسيکلت و سنگين سبک،(نقليه وسيله

 .باشد B lotus و فارسی صورت به بايد خروجی فايل فونت .2

 ساعت در کيلومتر 251 حداکثر سرعت تا هاآن پالک خودکار برداشت و متخلف خودروهای رنگی تصاوير ارائه و ثبت -2

 خودرو چند حاوی تصاوير در متخلف خودرو مشخص نمودن با

 برخوردار مناسب کيفيت از رنگی شده چاپ برگه يا و نمايشگر در که باشد ایگونه به بايد رنگی تصاوير کيفيت: 4  تبصره

 .باشد تشخيص قابل مسلح غير چشم با متخلف خودرو و مشخصات بوده

 :ذيل عناوين و ترتيب با عبوری خودروهای تمامی تصاوير روی بر ذيل اطالعات درج -0

 نوع  -( راست سمت پايين) پالک تصوير - سامانه محل نام - زمان -( هفته روز درج با شمسی هجری) تاريخ .0

 (موتورسيکلت ترجيحاً و سنگين سبک،)نقليه وسيله

 :ذيل عناوين و ترتيب با تهرانشهرداری  سرورهای و ناجا داده مراکز به خودروها کليه اطالعات ارسال -4

 نوع -عبور لين –خودرو پالک شماره -سامانه محل و کد – زمان -هفته(  روز درج با و شمسی هجری) تاريخ .0

 تصوير -در صورت وجود   IR تصوير – رنگی تصوير  -موتورسيکلت(  ترجيحاً سنگين و سبک،( نقليهوسيله

 .خودرو پالک کراپ
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 RHVR-RLVD-TEAT-01-0 قرمز پیوست فنی سامانه ثبت  تخلف عبور از چراغ - ط پیوست

 ريتصو ،(ادهيپ عابر خطوط یرو بر توقف ايقرمز چراغ از)عبور  تخلف بروزمحض به ،قرمزچراغ از عبور تخلف ثبت سامانه

 .دينمایم ارسال یشهردار و ناجا داده مراکز به و یسازرهيذخ ثبت، خودرو به مربوط اطالعات و پالک همراه به را متخلف خودرو

 قرمزچراغ تخلف ثبت سامانه نصب یازهاینشیپ -1-ط

 شمارشگر سامانه نصب از سبز زمان يیانتها لحظات در رانندگان یاحتمال سرعت شيافزا از یريجلوگمنظور به -0

 .شود یخوددار سبز، زمان معکوس

 زمان زين و يیراهنما یهاچراغ زرد زمان ميتنظ تيقابل ستيبایمموردنظر  تقاطع در يیراهنما یهاچراغ کنترلر -2

 معمول، کيتراف طيشرا در کهینحوبه ؛باشد داشته را تقاطع یکيتراف طيشرا و عرض با متناسبطور به را "قرمزتمام"

 .شود جاديا تقاطع در مزاحم یترددها و تداخل از یريجلوگ جهت مناسب یزمان نانياطم هيحاش

 نترلک ،باشد کرده تيسرا کي هيناح به هالياتومب صف ،یخروج ريمس ازحدشيب تراکم ليدل به که يیهاتقاطع در -0

 .گردد ديتمدقرمز تمام زمان که گردد یطراح یاگونهبه حاًيترج يیراهنما یهاچراغ

 قرمزچراغ از عبور تخلف ثبت یهاسامانه در الزم یازهاینشیپ و تخلف محدوده یمعرف -2-ط

 یعني 0 شماره تخلف ثبت محدوده ني. اگرددیم فيتعر تقاطع محدوده به ورود یابتدا تا ستيا خط یابتدا: اول هيناح

 .شودیم شامل را ادهيپ عابر کانال یرو بر ستادنيا

 محدوده نيا. شودیم گفته زين هاچهارراه یشطرنج محدوده به اصطالح در که است تقاطع محدوده همان: درواقع دوم هيناح

 (.00-1ط شکل) گرددیم شامل راقرمز چراغ از عبور یاصل تخلف ثبت

 

 

 تخلف ثبت محدوده: 66-3ط شکل



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 11صفحه: 

 

 

 

 نحوه ثبت تخلفات -3-ط

ناحيه دوم نشده باشد(:  به منظور اول )به شرطی که حتی قسمتی از خودرو وارد  ناحيه از قسمتی روی بر ايستادن -0

متر بعد از ابتدای خط ايست  5/0کاهش خطای تخلفات، تنظيم خط يا محدوده اول برای ثبت تخلفات به اندازه 

 يک شرايط ثبت اين متر بعد از ورود به تقاطع )شروع ناحيه دوم( در نظر گرفته شود. در 5/0)شروع ناحيه اول( تا 

 تمامی ناحيه در است )پوشش الزامی خودرو پالک کراپ عکس يک وجود( و صورت )در IRعکس  رنگی، يک عکس

 .اول(

 عبور اول ناحيه از ادامه در و شود اول ناحيه در تخلف مرتکب قرمز چراغ حين در خودرو قرمز: چنانچه چراغ از عبور -2

 ناحيه در دوم رنگی عکس و اول ناحيه در رنگی عکس ثبت متر وارد ناحيه دوم شده باشد، 0ميزان  به کرده و حداقل

 .است الزامی متخلف عنوان به پالک خودرو کراپ عکس وجود( و صورت )در  IR عکس به همراه دوم

 دوم عکس در و نموده توقف اول ناحيه روی بر خودرويی از قسمتی حتی اول عکس در اگر قرمز چراغ شروع زمان در -0

 .شودنمی محسوب متخلف باشد، نشده جابجا مذکور خودروی ثانيه( 4از  )پس

 .شودمی محسوب متخلف خودرو باشد، کرده حرکت جلو سمت به ثانيه 4 از پس دليلی هر به خودرو که صورتی در -4

 .شودنمی محسوب متخلف باشد، نموده حرکت عقب سمت به دوم عکس در خودرو که صورتی در -5

 .شودمی محسوب تخلف چپ به گردش يا راست به گردش قرمز، چراغ زمان در  -6

محسوب  تخلف چپ و راست به گردش باشد، چپ و راست به گردش جهت مجزا رمپ دارای تقاطع که صورتی در :0 تبصره

 .شودنمی

 قرمزچراغ از عبور تخلف ثبت سامانه از انتظار مورد یهاتیقابل و الزامات -4-ط

 .یعبور یخودروها یتمام ريتصو و پالک ثبت برداشت، -0

 باشد. نداشته وجود مربوطه یهاپروژه انجام و ارائه در یفناور نوع ثيح از یتيمحدود -2

( Exposure Time) ینورده زمانمينيمم  با یصنعت نيدورب ستيبایم سامانه نيا درشده استفاده یهانيدورب: 2 تبصره

پذيری و جهت اثبات باشد فشرده را داشتهکنترل )در حد ميکرو ثانيه(، و قابليت ارائه تصاوير و قابل هيکروثانيم 211 ازکمتر 

با دقت  Time Stampفريم محاسبه سرعت به همراه  2محاسبه سرعت توسط سامانه بايستی به ازای سرعت خودرو 

 ميکروثانيه ارائه و همچنين استفاده از پردازنده رايانه مورد قبول نيست.

 هيلاو هيدييتأ اخذ به منوط یرانندگ و يیراهنما تخلفات ثبت حوزه در ديجد/ سامانه یفناور هرگونه از یبرداربهره -0

حمل ونقل وترافيک شهرداری تهران  معاونت وراهور  سيپل از متشکل ITS کارگروه از...(  و یتيامن ،یکيتراف ،یفن)

 .باشدمی

 تا،يد)متا  یعبور یخودروها یتمام یمکان اطالعات و پالک خودرو، ريتصاو( ريتأخ قهيدق 0)حداکثر  خط بر ارسال -4

 ناجا داده مراکز به واحد یپروتکل اساس بر( خودرو پالک خودرو، IR و یرنگ ريتصاو

 موقت، یعبور یخودروها از ديبا سامانه یعبارت به. باشد داشته را پالک بدون یخودروها صيتشخ تيقابل ديبا سامانه -5

 که يیخودروها اي و مخدوش پالک یدارا اي و پالک فاقد یخودروها نيهمچن و ندارند رانيا پالک که ... و تيترانز

 .دينما ثبت و هيته را مطلوب ريتصو اندکرده فيکث اي و یمخف را خود پالک یالهيوس هر با

 را کنندیم حرکت ساعت بر لومتريک 211 تا 5 نيب که يیخودروها سرعت ثبت و احصاء يیتوانا حاًيترج سامانه -6

 .باشد داشته
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 کوالک،)مه،  يیهوا و آب طيشرا یتمام و سال فصول تمام در یمتوال و وقفه بدون مستمر،صورت به ديبا سامانه -7

 پالک شماره صيتشخ و مشاهده امکان صورت در( گرادیسانت درجه+  61 تا - 21 ني)ب ديشد یگرما و سرما باران،

 کار ساعته 24صورت ( بهدهد ارائه را الزم يیکارا بتواند ديبا زين سامانه رمسلح،يغ چشم با مناسب فاصله در خودرو

 .باشد داريپا و نموده

 ناجا داده مراکز سرور در ماه 6 و نقاط محل در هفته دو مدت به حداقل شده، برداشت تصاوير و ترددها داده ذخيره -8

 باشد.شهرداری الزامی می و

( خودروها ی)تمام یهاپالک خودکار برداشت یعبارت به. شود انجام ديبا پالک انواع یتمام مورد در خودرو یخوانپالک -1

 گذر ،یاسيس فات،يتشر ن،يمعلول مسلح، یروهاين ،یعموم ،یتاکس ،یدولت ،ی)شخص رانيا نوع از یفارس فونت با

 .است ی...( الزام و( 1) صفر عدد کاراکترو S  و D ی)کاراکترها سفارت یخودروها و تيترانز آزاد، مناطق موقت،

 فونت و زيسا در یجزئ رييتغهرگونه  اي و رانيا پالک یکاراکترها به ديجد کاراکتر هر شدن اضافه صورت در: 0 تبصره

 شود فزودها سامانه به ديبا زين ديجد یکاراکترها یتمام ثبت و صيتشخ ناجا، راهور سيپل هيابالغ طبق رانيا پالک یکاراکترها

 .دينما یريجلوگشده عنوان یارهايمع در دقت کاهش از نيهمچن

 که دباش یاگونهبه ديبا ريتصو نيا و شود هيته ريتصو نيا متخلف ريغ و متخلف شامل یعبور یخودروها یتمام از -01

 پالک شماره(، یاصل یهافي)ط خودرو رنگ...(  و ديپرا)پژو،  خودرو نوع همچون یموارد روزشبانه طول تمام در

 نيهمچن و بوده احصاء قابل کاربر توسط آن ازشده( چاپ برگه در و توريمان در چشم توسط صيتشخقابل و)خوانا 

 رجد خودرو ريتصو نييپا و چپ سمت گوشه در پالک شده يیبزرگنما ري)تصو باشد صيتشخقابل چاپ هنگام در

 (.گردد

 .گردد نصب مستقل و مجزا دکل یرو بر ستيبایم تخلف و تردد ثبت یاستقرار سامانه -00

 خوانپالک بر یمبتن ثبت تخلف و تردد سامانه میزان دقت عملكرد -5-ط

 خوانپالک بر یمبتن ثبت تخلف و تردد سامانه : میزان دقت عملکرد63-3طجدول 
 فيرد عنوان %قبولقابل زانيم

 0 ناحيه دوم(ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز )شامل تخلفات در ناحيه  اول و  % 18

 2 کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت % 18

 0 ترددها تمام ثبت و احصا % 16

 4 (ريتصو کادر خودرو، رنگ خودرو، نوع) شب در( دو هر اي یتک) IR و یرنگ ريتصو تيفيک % 16

 5 شب یرنگ ريتصو در پالک وضوح تيفيک % 16

 6 در صورت وجود ) هردو تصوير متعلق به يک خودرو باشد( IRهماهنگی تصوير رنگی و تصوير  % 18

 7 یتکرار ريتصاو ارائه و ثبت عدم % 18

 8 (یرنگ کادر از استفاده) خودرو کي از شيب با ريتصو در شده یخوانپالک خودرو نمودن مشخص % 18

 تيلوبايک 051
 ستميرنگ و نوع/ س صيتشخ تيو قابل ريتصو تيفيبا حفظ ک یرنگ ريحجم هر تصو زانيم حداکثر

 خودرو

1 

 01 در صورت وجود IR ريحجم هر تصو زانيم حداکثر تيلوبايک 65

 00 پالک شماره صيتشخ و تيفيک افت بدون پالک ريتصو حجم حداکثر تيلوبايک 7

 سامانه از یبرداربهره جهت الزم یهایازمندین -6-ط

 سامانه توسطموردنظر  معبر عرض تمام پوشش -0
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 ضمائم

 010صفحه: 

 

 

 

 یعملکردافزار نرم در آن شينما و یبررس امکان و سامانه بودن برهيکال -2

 ... و درختان برگ و شاخ ليقب از سامانه معارض یکيزيف موانع وجود عدم -0

 سامانه در تخلف احصاء محدوده رييتغ و نييتع ش،ينما امکان -4

 سامانه در ادهيپ عابر خطوط کامل بودن مشخص -5

 تخلف ريتصاو یتمام درقرمز چراغ بودن مشخص -6

 قرمزچراغ انيپا و شروع یبرا یزمان گارد کي اعمال امکان -7

 .(است یالزام تردد)ثبت  است شدهزن قرمز چشمکچراغ که یزمان در سامانه توسط تخلف ثبت شدن رفعاليغ -8

  دقيقه بيشتر شود. 5  ازقرمز چراغ که یزمان در سامانه توسط تخلف ثبت شدن رفعاليغ -1

 .(در زمان چراغ سبز بجای زمان چراغ قرمز سامانه عملکرد یابيارز ی)برا ستميس عملکرد کردن معکوس امکان -01

 مسئوليتی هيچ سامانه اين چراغ بودنقرمز عليرغم خودروها عبور به ابالغ و هاراهچهار در پليس دخالت هنگام در: 4تبصره 

 امانهس عملکرد معيار حال هر در. دهد عبور دستور سپس و داده تغيير عبور متناسب را چراغ ابتدا است موظف و پليس نداشته

 ها است.راهچهار رانندگی و راهنمائی چراغ بودن تخلف قرمز ثبت برای

 مشخصات و نیازمندی خروجی سامانه -7-ط

 ذيل: عناوين و ترتيب به ، Excelبا سازگار فرمت با سامانه خروجی فايل ارائه -0

ناحيه –( باشد فارسی) پالک شماره -نوع تردد )مجاز/غير مجاز(  -زمان تردد –شمسی(  هجری) تاريخ - رديف .0

زمان  –زمان شروع شناسايی تخلف به وسيله سامانه  -زمان شروع چراغ قرمز -تخلف )ناحيه اول/ناحيه دوم(

 سبک، (نقليهوسيله نوع  -قرمز زمان خاموش شدن چراغ –سپری شده از قرمز بودن چراغ برای تمامی ترددها 

 متخلف خودرو پالک کراپ و IR رنگی، تصاوير تصاوير آدرس و لينک -( موتورسيکلتترجيحاً  و سنگين

 .باشد B lotus و فارسی صورت به بايد خروجی Excelفايل سازگار با  فونت .2

ثانيه بعد از شروع چراغ قرمز و منظور از تردد غير مجاز، بعد از  4تا توضيح: منظور از تردد مجاز، زمان چراغ سبز و زرد و 

 باشد.قرمز میثانيه از قرمز شدن چراغ 4گذشت 

 ساعت در کيلومتر 251 حداکثر سرعت تا هاآن پالک خودکار برداشت و متخلف خودروهای رنگی تصاوير ارائه و ثبت -2

 خودرو چند حاوی تصاوير در متخلف خودرو مشخص نمودن با

 مناسب کيفيت از رنگی شده چاپ برگه يا و نمايشگر در که باشد ایگونه به بايد رنگی تصاوير : کيفيت4  تبصره -0

 .باشد تشخيص قابل مسلح غير چشم با متخلف خودرو و مشخصات بوده برخوردار

 ذيل است: هایرديف مطابق سامانه احراز تخلف در -4

 اختالف زمانی دارای اول ناحيه در عکس دو ارائه: اول نوع تخلف .0

 ناحيه دوم در دوم عکس ارائه و اول ناحيه در اول عکس ارائه: دوم نوع تخلف .2

برخوردار  سبمنا کيفيت از رنگی شده چاپ برگه يا و نمايشگر در که باشد ایگونه به بايد رنگی تصاوير : کيفيت5تبصره 

 باشد.تشخيص  قابل مسلح غير چشم با متخلف خودرو مشخصات و بوده

 :ذيل عناوين و ترتيب با عبوری خودروهای تمامی تصاوير روی بر ذيل اطالعات درج -5

 نوع –راست(  سمت )پايين پالک تصوير - سامانه محل نام -تردد زمان -هفته(  روز درج با شمسی )هجری تاريخ .0

بودن چراغ برای زمان سپری شدن از قرمز –قرمز زمان شروع چراغ -قرمز(تخلف )خط عابر پياده/ عبور از چراغ

 موتورسيکلت( ترجيحاً و سنگين سبک، (نقليهوسيله نوع  -تمامی ترددها

 :ذيل عناوين و ترتيب با شهرداری تهران سرورهای و ناجا داده مراکز به خودروها کليه اطالعات ارسال -6
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نوع و کد تخلف  –خودرو  پالک شماره -سامانه محل و کد -تردد زمان -هفته(  روز درج با و شمسی تاريخ )هجری -7

ودن بزمان سپری شدن از قرمز -زمان شروع شناسايی تخلف به وسيله سامانه  -قرمز زمان شروع چراغ –لين تخلف  –

ت( موتورسيکل ترجيحاً سنگين و سبک، (نقليه وسيله نوع -قرمز زمان خاموش شدن چراغ -چراغ برای تمامی ترددها 

 ير پالک بر روی تصوير رنگی )پايين سمت راست(درج تصو  -
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 RHVR-ANPR-TEAT-03-01 های ثبت تخلف سرعتپیوست فنی سامانه - ی پیوست

 رعتس ا،يدن روز یهایفناور از استفاده با و گرددیم نصبپرحادثه  نقاط در که است یاسامانه سرعت تخلف ثبت سامانه

 از یناش تخلفات خودکار ثبت امکان و نموده احصاء را پالک نوع هر با معبر عرض یتمام از یعبور یخودروها انواع یتمام

 ريسا و چپ به انحراف و یطول فاصله تيرعا عدم تخلف احصاء یهاتيقابل و رمجازيغ سبقت و متوسط و یالحظه سرعت

 اطالعات ناجا، دييتأ مورد یارتباط بستر قيطر از هاسامانه نيا نيهمچن. دينمایم فراهمپرحادثه  نقاط محل در را تخلفات

 .دينمایم ارسال( ترافيک کنترل)مرکز ی شهردار اي بزرگ تهرانراهور  مدنظر داده یسرورها به را خودروها تردد ثبت به مربوط

 به قادر و نموده ثبت را معبر عرض تمام از( مجاز یخطا درصد لحاظ)با  یعبور یخودروها یتمام تردد ديبا سامانه نيا

 یبرداربهره امکان و باشد یعبور یخودروها متوسط سرعت اي و یالحظه رمجازيغ سرعت تخلف خودکار ثبت و یآشکارساز

 الارس با( ترافيک کنترل)مرکز ی شهردار اي (بزرگ تهرانراهور  داده مراکز به ارسال یبرا تخلف و تردد یرکوردها از بالدرنگ

 خودکار بتث و صيتشخ تيقابل ديبا خودروها، یتمام سرعت ثبت بر عالوه سامانه. دينمایم فراهم را مدنظر شبکه بستر قيطر از

 .باشد داشته زين را یعبور یخودروها پالک شماره

ها آن تردد امکان ،راهور سيپل اشراف و هاسامانه ديد از فرار جهت متخلف یخودروها رانندگان زهيانگ به توجه با: 0 تبصره

 .دهد پوشش زين را معبر تردد قابل عرض تمام ديبا سامانه لذا. است محتمل اريبس زين معبر شانه از

 خيتار و زمان از است عبارت شود ارائه سامانه توسط ديبا خودکارصورت به که تردد ريتصو در یاجبار یپارامترها: 2 تبصره

 -خودرو یرنگ ريتصو - یعبور خودرو سرعت - نيل شماره -( نيسنگ)سبک/ خودرو نوع - پالک شماره - عبور محل - عبور

 .شب و روز در مجازسرعت 

 .شودیم یگذار( شمارهn) شماره معبر شانه تا( 0) شماره سرعت نيل از بيترت به نيل شماره: 0 تبصره

 سرعت تخلف ثبت سامانه یاساس الزامات -1-ی

 یعبور یخودروها یتمام ريتصو و سرعت پالک، ثبت و برداشت 

 یالحظه یسنجسرعت ی)برا باشد نداشته وجود مربوطه یهاپروژه انجام و ارائه در یفناور نوع ثيح از یتيمحدود -2

 (.شود استفاده یرادار سامانه از حاًيترج

( Exposure Time) ینورده زمان مينيمم با یصنعت نيدورب ستيبایم سامانه نيا درشده استفاده یهانيدورب: 4 تبصره

پذيری هت اثباتو ج باشد و قابليت ارائه تصاوير فشرده را داشته باشد و قابل کنترل )در حد ميکرو ثانيه( هيکروثانيم 211 ازکمتر 

با دقت  Time Stampفريم محاسبه سرعت به همراه  2محاسبه سرعت توسط سامانه بايستی به ازای سرعت خودرو 

 باشد. ل نمیميکروثانيه ارائه و همچنين استفاده از پردازنده رايانه مورد قبو

يه اول تاييديه اخذ به منوط رانندگی و راهنمايی تخلفات ثبت حوزه در جديد سامانه/فناوری هرگونه از برداریبهره -0

 .است های مربوطه سازمان و پليس از متشکل ITS کارگروه از و ... ( امنيتی ترافيکی، )فنی،

ها با اولويت کارکرد ترافيکی پليس راهور در جانمايی سامانههای عملياتی ناجا از طريق اخذ و لحاظ نمودن نظر رده -4

 و کاهش تصادفات و ارتقا ايمنی

 يی مختلفهوا و آب طيشرا و فصول یتمام در یروزشبانه داريپا عملکرد -5

 محل نقاط در هفته دو مدت به حداقل شده، برداشت تصاوير و ترددها داده ذخيره -6



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 014صفحه: 

 

 

 

 ثبت وخوان پالک یهاسامانه یجلو از یعبور یخودروها و ترددها هيکل داده( ريتأخ قهيدق 0)حداکثر  خط بر ارسال -7

 کيتراف کنترل شرکت راهور و  به واحد یپروتکل اساس بر( خودرو پالک خودرو، IR و یرنگ ريتصاو تا،يد)متا تخلف

 نوع یدبنطبقه رنگ، صيتشخ تيقابل کهینحوبه یعبور یخودروها یتمام یجلو از روزشبانه در مطلوب ريتصو ارائه -8

 ، استفاده از تلفن همراهشب یرنگ ريتصو در خودرو پالک...(، و  ديپرا)پژو،  خودرو ستميس(، نيسنگ)سبک/  خودرو

 .باشد ريپذامکان کاربر توسط...  و توسط راننده و يا عدم بستن کمربند ايمنی

 دازیانراه و نصب کتبی تاييديه بايستی دليل، هر به خودرو جلوی از تصوير برداشت امکان عدم صورت : در5تبصره       

 اخذ گردد. ناجا راهور پليس فاوا از سامانه مربوطه

 .گردد نصب مستقل و مجزا دکل یرو بر ستيبایم تخلف و تردد ثبت یاستقرار سامانه -1

 سرعت تخلف ثبت سامانه از انتظار مورد یهاتیقابل -2-ی

( خودروها ی)تمام یهاپالک خودکار برداشت یعبارت به. شود انجام ديبا پالک انواع یتمام مورد در خودرو یخوانپالک -0

 گذر ،یاسيس فات،يتشر ن،يمعلول مسلح، یروهاين ،یعموم ،یتاکس ،یدولت ،ی)شخص رانيا نوع از یفارس فونت با

 .است ی...( الزام و( 1) صفر عدد کاراکترو S  و D ی)کاراکترها سفارت یخودروها و تيترانز آزاد، مناطق موقت،

 بقط مذکور یهاپالک کاراکتر فونت و زيسا در یجزئ رييتغهرگونه  اي و ديجد کاراکتر هر شدن اضافه صورت در: 6 تبصره

 در قتد کاهش از نيهمچن شود افزوده سامانه به ديبا زين ديجد یکاراکترها یتمام ثبت و صيتشخ ناجا، راهور سيپل هيابالغ

 .دينما یريجلوگشده عنوان یارهايمع

 ینبجا ی)از نورپرداز شود استفاده روبرو یمرئ ینورپرداز از دينبا شب در یعبور یخودرو مناسب ريتصو هيته یبرا -2

 .(شود استفاده

 و بکس یخودروها یبرا زين و کيتفک به شب و روز یبرا رمجازيغ سرعت تخلفات ثبت و کيتفک تيقابل سامانه -0

 .باشد داشته را( مجاز سرعت حد چهار مجموعاً فيتعر)امکان  جداگانهطور به نيسنگ

 .باشد دهيرس رانندگان اطالع به مربوطه مقررات برابر یمقتض نحو به یستيبا مجاز سرعت مراتب: 7 تبصره

 .باشد داشته مرکز از را مجاز یهاسرعت حدود مجدد رييتغ و فيتعر تيقابل ستيبایم سامانه -4

 موقت، یعبور یخودروها از ديبا سامانه یعبارت به. باشد داشته را پالک بدون یخودروها صيتشخ تيقابل ديبا سامانه -5

 که يیخودروها اي و مخدوش پالک یدارا اي و پالک فاقد یخودروها نيهمچن و ندارند رانيا پالک که...  و تيترانز

 راها آن یسنجسرعت و نموده ثبت و هيته را مطلوب ريتصو اندکرده فيکث اي و یمخف را خود پالک یالهيوس هر به

 و ارسال زيمتما زرد رنگ با یخروج ليفا در رابه همراه تصوير ها آن رکورد و دهدانجام  شدهنييتع تيفيک با زين

 .دينما

 .باشد داشته را کنندیم حرکت ساعت بر لومتريک 251 تا 5 نيب که يیخودروها سرعت ثبت و احصاء يیتوانا سامانه -6

 کوالک،)مه،  يیهوا و آب طيشرا یتمام و سال فصول تمام در یمتوال و وقفه بدون مستمر،صورت به ديبا سامانه -7

 پالک شماره صيتشخ و مشاهده امکان صورت در( گرادیسانت درجه+ 61 تا -21 ني)ب ديشد یگرما و سرما باران،

 کار ساعته 24صورت ( بهدهد ارائه را الزم يیکارا بتواند ديبا زين سامانه رمسلح،يغ چشم با مناسب فاصله در خودرو

 .باشد داريپا و نموده

 نياوعن شامل بيترت به ديبا کندیم اعالم و ثبت احصاء، خودکارصورت به تردد هر از سامانه که یاطالعات یلدهايف -8

 نيل شماره –( نيسنگ)سبک/ خودرو نوع – پالک شماره – عبور محل – عبور زمان -عبور خيتار -فيرد :باشد ليذ

 خودرو پالک ريتصو و خودرو IR ريتصو – خودرو یرنگ ريتصو– یعبور خودرو یالحظه سرعت –



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 015صفحه: 

 

 

 

 مربوطه یخودرو پالک ،یعبور یخودرو هر یازا به ديبا خودرو پالک خودکار برداشت ازپس  :پالک مطلوب ريتصو -1

 .گردد ثبت و برداشت زين

 ديبا ريتصو نيا و شود هيته ريتصو متخلف ريغ و متخلف شامل یعبور یخودروها یتماماز  :خودرو مطلوب ريتصو -01

(، یاصل یهافي)ط خودرو رنگ...( و ديپرا)پژو،  خودرو نوع همچون یموارد روزشبانه طول تمام در که باشد یاگونهبه

 ودهب احصاء قابل کاربر توسط آن ازشده( چاپ برگه در و توريمان در چشم توسط صيتشخقابل و)خوانا  پالک شماره

 ريتصو نييپا و چپ سمت گوشه در پالک شده يیبزرگنما ري)تصو باشد صيتشخشده قابلچاپ ريتصو در نيهمچن و

 (.گردد درج خودرو

 .باشد داشته را خودرو راننده کنار نيسرنش نمودن یشطرنج تيقابل ديبا سامانه -00

 د؛يمان یبررس را خود بودن برهيکال خودکارصورت به سامانه ر،يتصو پردازش یالحظه سرعت صيتشخ یهاسامانه در -02

 یريوگجل است نداشته صحت ونيبراسيکال آن، ثبت لحظه در که سرعت تخلف ثبت از خودکارصورت به یعبارت به

 (.شود ثبت خودروها تردد به مربوط یپارامترها یمابق و نگردد ثبت خودرو سرعت تنها مورد نيا)در  گردد

 ی)برا یعمود و یافق ديد هيزاو مانند نيدورب ماتيتنظ و آن يیبازو زانيم و دکل ارتفاعازجمله  سامانه افزارسخت -00

 نيکمتر که گردند یسازادهيپ و یطراح یاگونهبه ديبا ماتيتنظ و مطالب یمابق و( نيدورب ديد محل نيبهتر انتخاب

 .گردد جاديا ريتصو در یهمپوشان زانيم

 ثبت تخلف سرعت سامانه دقت عملكرد میزان -3-ی

 ثبت تخلف سرعت سامانه : میزان دقت عملکرد68-3یجدول 
 فيرد عنوان %قبولقابل زانيم

 0 (کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت) روز ی درخوانپالک دقت % 16

 2 (کاراکترها کامل صيتشخ و پالک یکاراکترها تمام برداشت) شب ی درخوانپالک دقت % 14

 0 (نيل هر یازا به) نيل صيتشخ دقت % 18

 4 ترددها مجموع یازا به( نيسنگ/ سبک) روز در خودرو کالس صيتشخ % 15

 5 ترددها مجموع یازا به( نيسنگ/ سبک) شب در خودرو کالس صيتشخ % 10

 6 یعموم خودرو تردد مجموع یازا به ع حروف صيتشخ % 11

 7 ترددها تمام ثبت و احصا % 16

 8 )سنجی سرعت ميانگين مطلق قدر( ایلحظه سنجیسرعت دقت % 17

 1 )سامانه در شده ثبت سرعت اعالم( عبوری خودروهای سرعت صحيح تشخيص % 18

 01 (ريتصو کادر خودرو، رنگ خودرو، نوع) شب در( دو هر اي یتک) IR و یرنگ ريتصو تيفيک % 14

 00 شب یرنگ ريتصو در پالک وضوح تيفيک % 14

 02 در صورت وجود ) هردو تصوير متعلق به يک خودرو باشد( IRهماهنگی تصوير رنگی و تصوير  % 18

 00 یتکرار ريتصاو ارائه و ثبت عدم % 18

 04 (یرنگ کادر از استفاده) خودرو کي از شيب با ريتصو در شده یخوانپالک خودرو نمودن مشخص % 18

 تيلوبايک 051
 ستميرنگ و نوع/ س صيتشخ تيو قابل ريتصو تيفيبا حفظ ک یرنگ ريحجم هر تصو زانيم حداکثر

 خودرو
05 

 06 در صورت وجود IR ريحجم هر تصو زانيم حداکثر تيلوبايک 65

 07 پالک شماره صيتشخ و تيفيک افت بدون پالک ريتصو حجم حداکثر تيلوبايک 7

 .گيردمی قرار سنجش مورد عبوری خودروهای تصادفی مجموعه در سامانه عملکرد: 8 تبصره



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 016صفحه: 

 

 

 

 پالک، خرابی همپوشانی، همچون مواردی فوق جدول در عبوری خودروهای کليه اطالعات برداشت معيار مورد در :1 تبصره

 نهات ميان اين از که باشد گذارتاثير تواندمی...  و شده پوشيده يا و کثيف هایپالک پالک، فاقد خودروهای ملی، پالک غير

 صويرت معيارهای قبولقابل خطای ميزان در داليل مابقی. است قبول قابل ديگر خودرويی با خودرو همپوشانی احتمالی تعداد

 .است شده بينیپيش احصاء نشده پالکو بدون

 مشخصات و نیازمندی خروجی سامانه -4-ی

 :ذيل عناوين و ترتيب به ، Excel با سازگار فرمت با سامانه خروجی فايل ارائه  -0

 نوع -( باشد فارسی)پالک  شماره -سامانه محل نام - زمان -( هفته روز درج با و شمسی هجری) تاريخ - رديف .0

 .متخلف خودرو پالک کراپ و IR رنگی، تصاوير آدرس و لينک -( موتورسيکلت و سنگين سبک، (نقليهوسيله

 .باشد B lotus و فارسی صورت به بايد خروجی فايل فونت .2

 ساعت در کيلومتر 251 حداکثر سرعت تا آنها پالک خودکار برداشت و متخلف خودروهای رنگی تصاوير ارائه و ثبت -2

 .خودرو چند حاوی تصاوير در متخلف خودرو مشخص نمودن با

 برخوردار ناسبم کيفيت از رنگی شده چاپ برگه يا و نمايشگر در که باشد ایگونه به بايد رنگی تصاوير کيفيت: 01  تبصره

 .باشد تشخيص قابل مسلح غير چشم با متخلف خودرو و مشخصات بوده

 :ذيل عناوين و ترتيب با عبوری خودروهای تمامی تصاوير روی بر ذيل اطالعات درج -0

 نوع  -( راست سمت پايين) پالک تصوير - سامانه محل نام - زمان -( هفته روز درج با شمسی هجری) تاريخ .0

 (.موتورسيکلت ترجيحاً و سنگين سبک،)نقليه  وسيله

 :ذيل عناوين و ترتيب با تهرانشهرداری  سرورهای و ناجا داده مراکز به خودروها کليه اطالعات ارسال -4

 نوع -عبور لين –خودرو پالک شماره -سامانه محل و کد – زمان -هفته(  روز درج با و شمسی هجری) تاريخ .2

 تصوير -در صورت وجود   IR تصوير – رنگی تصوير  -موتورسيکلت(  ترجيحاً سنگين و سبک،) نقليهوسيله

 .خودرو پالک کراپ

 

 

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 017صفحه: 

 

 

 

-RHVRها )جناغی( پیوست فنی  سامانه ثبت تخلف تغییر غیرمجاز خط عبور در گردش - ک پیوست

ANPR-TEAT-03-01 

 مقدمه -1-ک

شده در محدوده جناغی کشیمشاهده است، تخلف حرکت بر روی خطوط خطها قابلبزرگراهيکی از تخلفات که در بيشتر 

های پليس راهور ناجا از سامانه ثبت تخلف استفاده نمود و است که الزم است برای کاهش اين تخلف بر اساس نيازمندی

 باشد.عملکرد سامانه به شرح ذيل می

ها توسط نه تخلف ناشی از تغيير غيرمجاز خط عبوری در هنگام گردشدر اين متن، هر گو "تخلف جناغی"منظور از 

ها هم باشد. مبنای تشخيص مجاز خط عبوری در محل دوربرگردانتواند شامل تغيير غيررانندگان متخلف است. اين تخلف می

غيرمجاز بودن اين حرکت، عبور از خط کشی ممتد و يا ورود به محدوده مثلثی رنگ شده در محدوده گردش به راست يا چپ 

به  یشده حرکت در معابر منتهنييتع یرهايمس تيعدم رعا) 2150کد متناظر برای اين تخلف شود در معابر است. يادآور می

 گرفته شده است. ( در نظر هاتقاطع

شود اين پيوست حداکثر به مدت يک سال از تاريخ ابالغ اعتبار داشته و طی اين مدت حسب دريافت نظرات يادآور می

دستی، جلسات مستمر  با حضور های باالنامهها و آيينهای روز، دستورالعملکارشناسان و بهره برداران و نيز توجه به فناوری

بط به منظور ارائه نسخه به روز شده بعدی تا قبل از پايان مدت يک سال مذکور، تشکيل خواهد شد. راعضاء و متخصصين ذی

 ضمناً الزام رعايت مفاد اين پيوست فنی مربوط به مناقصات و قراردادهايی است که پس از ابالغ اين پيوست منعقد شود.

 خط عبور رمجازیغ رییغسامانه ثبت تخلف تخالصه عملكرد  -2-ک

 Trackingردگيری  و )يا( خوانیمبتنی بر پالکو تشخيص تخلف س کار يک سامانه ثبت تخلف جناغی پردازش تصوير اسا

 است.

دريافت تصاوير خودروهای عبوری، پردازش بالدرنگ تصاوير دريافتی، برداشت پالک خودروهای متخلف و برداشت پالک 

  همه خودروهای عبوری در ديد دوربين و در نهايت ارسال اطالعات دريافت شده به مراکز داده

 خط عبور رمجازیغ رییغتثبت تخلف  امانهنصب س یازهاین یشپ -3-ک

مکان تشخيص ورود به مرز تخلف )خط پيوسته و يا محدوده مثلتی( توسط رانندگان، اين محدوده با رنگ به منظور ا -0

 شده و واضح باشد.کشی کامال مشخصو خط

کشی مناسب )معرف لين رسانی و عالئم خطاالمکان قبل از ورود به محدوده مذکور، تابلوهای اخباری اطالعحتی -2

 با مستقيم( برای رانندگان اجرا شده باشد.گردشی اختصاصی يا لين مشترک 

 خط عبور رمجازیغ رییغهای ثبت تخلف تهای تشخیص تخلف در سامانهمعرفی محدوده -4-ک

 ناحيه اول: محدوده داخل لين گردشی که در صورت ورود خودرو به آن، راننده ملزم به انجام گردش است.

 کشی شده لث خطخط کشی پيوسته و )يا( محدوده مثناحيه دوم: مرز 
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 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 018صفحه: 

 

 

 

محدوده مجاز برای عبور مستقيم که مرز ناحيه دوم را قطع نکرده و راننده در اين محدوده مجاز به انجام ناحيه سوم: 

 گردش نيست.

 خط عبور رمجازیغ رییغتهای ثبت تخلف الزامات سامانه -5-ک

برداشت و ثبت پالک و تصوير تمامی خودروهای متخلف و نيز برداشت کليه پالک خودروهای عبوری در محدوده  -0

 ديد دوربين 

های مربوطه وجود نداشته و مالک اصلی محدوديتی از لحاظ جزئيات و منطق پردازش تصوير جهت انجام پروژه -2

و پوشش ماموريت  0کليه موارد مندرج در بند شايستگی، احراز معيارهای کيفيت مندرج در اين پيوست است )

 امنيتی رعايت شود(.-های انتظامیرده

ها با اولويت کارکرد ترافيکی های عملياتی ناجا از طريق پليس راه/راهور در جانمائی سامانهاخذ و لحاظ نمودن نظر رده -0

 و کاهش تصادفات و ارتقاء ايمنی

 هوايی مختلفوو شرايط آبروزی در تمامی فصول عملکرد پايدار شبانه -4

 شده، حداقل به مدت يک هفته در محل نقاطذخيره داده ترددها و تصاوير برداشت -5

خودرو،  IRارسال برخط تصاوير خودرو، پالک و اطالعات مکانی تمامی خودروهای عبوری )متا ديتا، تصاوير رنگی و  -6

 ها و سازمان راهداریراکز داده ناجا، شهرداریپالک خودرو( بر اساس پروتکل و زمان مورد توافق با ناجا به م

ندی بروز از جلوی تمامی خودروهای عبوری به نحوی که قابليت تشخيص رنگ، طبقهارائه تصوير مطلوب در شبانه -7

نوع خودرو )سبک/ سنگين(، سيستم خودرو )پژو، پرايد، ...(، پالک خودرو در تصوير رنگی شب و ... توسط کاربر 

 شد.امکان پذير با

 مانع است.تبصره: در صورت عدم امکان ارائه تصوير از جلو، با هماهنگی راهور ناجا تصوير از عقب خودرو بال

های مختلف نور محيط، انعکاسات نامطلوب سامانه بايد در اغلب شرايط نوری )زوايای مختلف تابش نور، شدت و ضعف  -8

ی قبولنورهای ناخواسته مزاحم متفرقه و ...( عملکرد مناسب و قابلبدنه و پالک بعضی از خودروها، نور چراغ خودروها و 

 را داشته باشد.

ايد از نورپردازی ببرای تهيه تصوير مناسب خودروی عبوری در شب نبه منظور اجتناب از مزاحمت ديد رانندگان،  -1

 .(استفاده شودپردازی جانبی مرئی روبرو استفاده شود )از نور

خيص خودروهای بدون پالک را داشته باشد. به عبارتی سامانه بايد از خودروهای عبوری موقت، سامانه بايد قابليت تش -01

ترانزيت و ... که پالک ايران ندارند و همچنين خودروهای فاقد پالک و يا دارای پالک مخدوش و يا خودروهايی که 

اه ها به همريه و ثبت نموده و رکورد آناند، تصوير مطلوب را تهای پالک خود را مخفی و يا کثيف کردهبه هر وسيله

 تصوير را در فايل خروجی با رنگ زرد متمايز و ارسال نمايد.

کنند کيلومتر بر ساعت حرکت می 011تا  5سامانه توانايی برداشت تصوير واضح و پالک تمامی خودروهايی که بين  -00

 را داشته باشد.

هوايی )مه، کوالک، باران، ودر تمام فصول سال و تمامی شرايط آبسامانه بايد به صورت مستمر، بدون وقفه و متوالی  -02

،  در صورت امکان، مشاهده و تشخيص شماره پالک "گراد+ درجه سانتی61تا  -21بين "سرما و گرمای شديد 

ته کار ساع 24خودرو در فاصله مناسب با چشم غير مسلح، سامانه نيز بايد بتواند کارايی الزم را ارائه دهد( به صورت 

 نموده و پايدار باشد.

 بايست بر روی سازه مناسب نصب گردد.سامانه استقراری ثبت تردد و تخلف می -00
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 خط عبور رمجازیغ رییغتها و نحوه کارکرد سامانه ثبت تخلف قابلیت -6-ک

 شوند:هايی که به صورت خودکار توسط سيستم احصاء، ثبت و ارسال میقابليت -0

 ای عبوری از جلو که تحت پوشش ديد دوربين باشد.احصاء و ثبت کليه خودروه .0

 ها تردد نموده است.کشی شده جناغیاحصاء خودروی متخلف که بر روی خطوط خط .2

 ثبت تمامی کاراکترهای پالک خودرو  .0

 تشخيص جهت حرکت خودرو )دور شونده/ نزديک شونده( .4

 خوانی شده در تصوير با ايجاد کادر مشخصمشخص نمودن خودروی پالک .5

 تشخيص عدم کاليبراسيون .6

تکنيک و نوع سامانه ثبت تخلف جناغی بايد خودروهای متخلف را با هر نوع پالک، پالک مخدوش و يا بدون پالک،  -2

 در تمامی معيارهای مندرج اين پيوست فنی پوشش دهد.

ردد ذکور ارائه گبه منظور احصاء تخلف، الزم است در زمان ثبت تخلف جناغی، تصوير تفکيکی خودرو در سه ناحيه م -0

 های ذيل ارائه گردد:و يا حداقل دو تصوير از خودرو در يکی از حالت

تصوير خودرو در ناحيه سوم به عالوه تصوير خودرو در ناحيه اول يا دوم )تغيير مسير غيرمجاز از مسير مستقيم به  .0

 مسير گردشی(

يا سوم )تغيير مسير غيرمجاز از مسير گردشی به تصوير خودرو در ناحيه اول به عالوه تصوير خودرو در ناحيه دوم  .2

 مسير مستقيم(

صورت متوالی )پشت سر هم( از جلوی سامانه االمکان پالک خودروهايی که در فاصله کمی بهبايست حتیسامانه می -4

کنند را تشخيص دهد؛ بدين معنی که اگر در يک لحظه چند خودرو پشت سرهم در يک لين در حال عبور عبور می

 شند، امکان تشخيص پالک هر يک از خودروها به صورت تفکيک شده و مشخص وجود داشته باشد.با

/سازمان راهداری ناجا و شهرداری اطالعات برداشت شده از کليه خودروهای عبوری به صورت برخط به مراکز داده -5

 ارسال گردد. 

گيری نمود )ترجيحاً به ها گزارشبتوان از آنهای مخدوش و فاقد پالک در سامانه ميسر باشد و نمايش و ثبت پالک -6

 طور مکانيزه(.

بندی سبک و سنگين خودروهای متخلف به وسيله پردازش تصوير انجام شده و تشخيص اين موضوع تشخيص طبقه -7

قبول نيست )به منظور اعمال محدوديت ورود خودروهای سنگين قابل«( ع»خوانی )خودروهای با حرف از طريق پالک

 ل شهر(.به داخ

های )تمامی خودروها( پالک خوانی خودرو در مورد تمامی انواع پالک بايد انجام شود. به عبارتی برداشت خودکار پالک -8

 ، تشريفات، سياسی، گذربا فونت فارسی از نوع ايران )شخصی، دولتی، تاکسی، عمومی، نيروهای مسلح، معلولين

(( الزامی 1( و کاراکتر عدد صفر )Sو  Dالمللی( و خودروهای سفارت )کاراکترهای )بين موقت، مناطق آزاد، ترانزيت

 است.

شدن هر کاراکتر جديد به کاراکترهای پالک ايران و يا هر گونه تغيير جزئی در سايز و فونت : در صورت اضافه0تبصره 

د. اراکترهای جديد نيز بايد به سامانه افزوده شوکاراکترهای پالک ايران طبق ابالغيه پليس راهور ناجا، تشخيص و ثبت تمامی ک

 همچنين از کاهش دقت در معيارهای عنوان شده جلوگيری نمايد.

شدن وضعيت هر تردد الزم است عالوه بر نمايش محل عبور اطالعات ذيل بر روی فايل تصوير درج برای مشخص -1

 شود.
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 زمان عبور )باالی -خ عبور )شمسی و باالی تصوير(تاري -ورود/خروج )باالی تصوير( -محور عبور )باالی تصوير( .0

 برش پالک )پايين تصوير سمت چپ( -تصوير(

ورت صعملکرد سامانه ثبت تخلف جناغی بايد به نحوی باشد تا به طور هوشمند از ارسال شماره پالک يک خودرو به -01

شدن سرعت خودرو رکوردهای کندکه مثالً با توقف يک خودرو در مقابل دوربين يا طوریمکرر جلوگيری کرده به

 متعدد به سمت مرکز داده ارسال نشود.

تم های امدادی به تشخيص پليس، سيسبا توجه به تقدم فرمان پليس در شرايط اضطراری و نيز عبور اورژانس اتومبيل -00

رجيحا حالت ت اند خودداری کند. در اينبايست از ثبت تخلف برای خودروهايی که بنا به فرمان پليس حرکت کردهمی

شاهده مکه وضعيت اين چراغ سيگنال توسط رانندگان و پليس قابلنحویيک چراغ سيگنال در محل نصب شده، به

های ثبت تخلف واقع باشد. در اين شرايط به منظور اجتناب از جريمه بوده و نيز ترجيحا در محدوده ديد دوربين

رويت بوده که در اين وضعيت چراغ سيگنال در عکس قابل خودروی مذکور، تصوير ثبت شده از خودرو به همراه

 حالت احتمال اشتباه در عملکرد اپراتورها برای جريمه خودروی مذکور بسيار کاهش خواهد يافت. 

 خوانمیزان دقت عملکرد سامانه ثبت تخلف و تردد مبتنی بر پالک: 63-3کجدول 
 ميزان قابل قبول عنوان

 %17 تشخيص تخلف تردد خودرو از قسمت خط کشی شده رمپ خروجی بزرگراه )جناغی(

 %16 خوانی در روز )برداشت تمام کاراکترهای پالک و تشخيص کامل کاراکترها(دقت پالک

 %15 خوانی در شب )برداشت تمام کاراکترهای پالک و تشخيص کامل کاراکترها(دقت پالک

 %12 رددهای در محدوده ديد دوربينتاحصاء و ثبت تمام 

 %16 )تکی يا هر دو( در روز )نوع خودرو، رنگ خودرو، کادر تصوير( IRکيفيت تصوير رنگی و 

 %14 )تکی يا هر دو( در شب )نوع خودرو، رنگ خودرو، کادر تصوير( IRکيفيت تصوير رنگی و 

 %15 کيفيت وضوح پالک در تصوير رنگی شب

 %18 در صورت وجود )هر دو تصوير متعلق به يک خودرو باشد( IRهماهنگی تصوير رنگی و تصوير 

 %18 عدم ثبت و ارائه تصاوير تکراری

 %18 خوانی شده، در تصوير با بيش از يک خودرو )استفاده از کادر رنگی(مشخص نمودن خودروی پالک

 کيلو بايت 051 تصوير و قابليت تشخيص رنگ و نوع/سيستم خودروحداکثر ميزان حجم هر تصوير رنگی با حفظ کيفيت 

 کيلو بايت 65 در صورت وجود IRحداکثر ميزان حجم هر تصوير 

 کيلو بايت 7 حداکثر حجم تصوير پالک بدون افت کيفيت و تشخيص شماره پالک

 نکات مهم در مورد جدول فوق:

پالک، پالک غير کشوری، خودروهای فاقد پالک، پالک های  در مورد احصاء و ثبت ترددها، مواردی همچون خرابی -0

کثيف و يا پوشيده شده در محاسبات جدول فوق منظور خواهد شد ولی تعداد همپوشانی احتمالی خودرو با خودرويی 

 ديگر در محاسبات منظور نخواهد شد.

 شوند.نجيده میشده در جدول فوق به صورت يکپارچه و در يک ارزيابی سکليه پارامترهای عنوان -2

 مشخصات و نیازمندی خروجی سامانه  -7-ک

 ، به ترتيب و عناوين ذيل:Excelارائه فايل خروجی سامانه با فرمت سازگار با  -0

 نقليه )سبک،نوع وسيله -شماره پالک )فارسی باشد( -نام محل سامانه -زمان  –تاريخ )هجری شمسی( -رديف  .0

آدرس تصاوير رنگی تمامی ترددها، لينک و آدرس تصاوير رنگی اول لينک و  -سنگين و ترجيحا موتورسيکلت(

 در صورت وجود و کراپ پالک خودرو متخلف IRو دوم خودروی متخلف، تصوير
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 باشد. Blotusفونت فايل خروجی بايد به صورت فارسی و  .2

کيلومتر در ساعت  011ها تا سرعت حداکثرثبت و ارائه تصاوير رنگی خودروهای متخلف و برداشت خودکار پالک آن -2

 نمودن خودرو متخلف در تصاوير حاوی چند خودروبا مشخص

وردار شده رنگی از کيفيت مناسب برخای باشد که در نمايشگر و يا برگه چاپ: کيفيت تصاوير رنگی بايد به گونه4تبصره 

 تشخيص باشد.مسلح قابلبوده و مشخصات خودرو متخلف با چشم غير

 های عبوری با ترتيب و عناوين ذيل:روی تصاوير تمامی خودرودرج اطالعات ذيل بر  -0

 نوع وسيله نقليه )سبک، -تصوير پالک )پايين سمت راست(  -نام محل سامانه  -زمان  –تاريخ )هجری شمسی(  .0

 سنگين و ترجيحاً موتورسيکلت(.

 راهداری با ترتيب و عناوين ذيل:ارسال اطالعات کليه خودروها به مراکز داده ناجا و سرورهای شهرداری/سازمان  -4

نقليه )سبک، نوع وسيله -لين عبور–شماره پالک خودرو -کد و محل سامانه –زمان  –تاريخ )هجری شمسی( .0

  تصوير کراپ پالک خودرو. –در صورت وجود  IRتصوير  –تصوير رنگی  -سنگين و ترجيحاً موتورسيکلت(
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 RHVR-ANPR-TEAT-03-01ار خودرویی  پیوست فنی  نصب و راه اندازی پالک خوان سی - ل پیوست

 خوان سیار ثبت تردد و تخلفتعریف و عملكرد پالک -1-ل

خوان سيار ثبت تخلف با استفاده از فناوری پردازش تصوير در حين حرکت يا توقف نسبت به ثبت و استخراج سامانه پالک

های مشابه پارک نموده باشد، اقدام نموده دوبله و محلپالک خودروهايی که در نقاط توقف ممنوع معابر، تخلفات ساکن، توقف 

. گرددو متعاقبا پس از بررسی کارشناسی و رعايت الزامات قانونی نسبت به  احصاء تخلف و صدور قبض جريمه اقدام می

 ه باشد.خوانی خودروهای عبوری را در محدوده پوشش دوربين نيز بايد داشتهمچنين اين سامانه قابليت استخراج و پالک

 ثبت تخلفات سيستم سيار در يک يا چند گروه ذيل به تفکيک و به طور جداگانه ارزيابی خواهد شد. 

 گروه تخلفات ساکن )محل پارک ممنوع، فلکه آتش نشانی و ...(  -0

 تخلف توقف دوبل -2

 ای )پارکومتر( گروه تخلفات مديريت پارک حاشيه -0

 LEZگروه تخلفات خودروهای عبوری و معاينه فنی  -4

 گروه فوق: 4ها مشترک در هر های سامانهالزامات فنی و نيازمندی

 ملی  خوانی کليه خودروهای دارای پالکثبت، استخراج و پالک -0

 های غيرملی را نيز داشته باشد.تبصره: سامانه قابليت احصاء تصاوير خودروهای بدون پالک و نيز دارای پالک

اندازی اوليه و مجدد بر روی خودروی ديگر بدون در جابجايی، نصب، راه ای طراحی شود که امکانسامانه به گونه -2

 نظر گرفتن شکل خودرو وجود داشته باشد.

متر  21تا  0خوانی بين خوان سيار برای استخراج و پالکشده و پالکحداقل و حداکثر فاصله بين خودروهای پارک -0

 می باشد. 

لح از مسهوايی مختلف به طوری که پالک با چشم غيروروز و در شرايط آبخوانی در طول مدت شبانهتبصره: قابليت پالک

 متری صحيح خوانده شود را داشته باشد. 01فاصله 

 شده در سامانه توسط کاربران عادی های ثبتعدم امکان حذف داده -4

 LANو  USBشده در سامانه بر روی پورت های ذخيرهقابليت آرشيوگيری از داده -5

دقيقه به مرکز داده شهرداری/ راهور در شرايطی که  0تا حداکثر  شده در سامانههای ذخيرهر دادهارسال تصاوي  -6

 ارتباط مخابراتی فراهم باشد.

 درصد است. 11+ درجه با رطوبت 61تا  -21دمای کاری سامانه بين  -7

د کننده( در محدوده دييافتتاييد مرکز درارسال ديتای کليه خودروهای ثبت شده در سامانه )بر اساس پروتکل مورد -8

 سامانه نظير تصوير خودرو، پالک خودرو، موقعيت مکانی، زمان مورد نياز به مراکز داده شهرداری/راهور  

های شديد و فشار باد روی اجزای خارجی اندازی شوند که تکانتمامی اجزای سيستم به نحوی انتخاب، نصب و راه -1

خوان با اجسام خارجی، عملکرد صحيح سامانه های احتمالی خودروی پالکمستقيم و همچنين برخوردو ضربات غير

 را مختل ننمايد.

مناسب نصب گردد. ضمنا هوسينگ  outdoorبايستی خارج از اتاق خودرو و داخل هوسينگ های سامانه میدوربين -01

 د.و دوربين به نحوی نصب گردد تا هيچگونه لرزش يا لقی نسبت به بدنه خودرو نداشته باش
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 هاهای اختصاصی سامانهالزامات فنی و نیازمندی -2-ل

 در گروه تخلفات ساکن -1-2-ل

ثابت/چرخان(، شامل حداقل دو دوربين در خودرو بايستی قابليت استخراج پالک کليه  – outdoorهای منصوبه )دوربين

های يکطرفه )به طور غير همزمان يا خياباناند را در هر دو سمت صورت مستقيم و يا مورب پارک شدهخودروهايی که به

 همزمان(  داشته باشند.

 در گروه تخلف توقف دوبل -2-2-ل

ثابت/چرخان(،  شامل حداقل دو دوربين در خودرو بايستی قابليت استخراج پالک  – outdoorهای منصوبه )دوربين -0

های يکطرفه )به طور غير همزمان يا اناند را در هر دو سمت خيابصورت دوبل پارک شدهکليه خودروهايی که به

 همزمان(  داشته باشند.

رويت باشد، در خصوص اعمال جريمه، مطابق مقررات راهنمايی و که در خودروی دوبل حضور راننده قابلصورتیدر -2

 رانندگی اعمال قانون خواهد شد.

 ای )پارکومتر(گروه تخلفات مدیریت پارک حاشیه -3-2-ل

بودن پارک خودروها به مدت زمان معين، الزم است خودرو سيار در فواصل زمانی معين از خودروهای با توجه به رايگان -0

فوق، در سامانه  8شده تصويربرداری کرده و حداقل طول مدت توقف خودروها را به همراه ساير ديتاهای بند پارک

 ثبت نمايد.

 يک دوربين باشد. تواندتعداد دوربين منصوبه در خودروی سيار در اين گروه می -2

 .حضور عامل پليس در اين گروه خودرو سيار ضرورت ندارد -0
 .در صورت اعمال جريمه، ارسال ديتای خام به سرورهای ناجا نيز صورت خواهد گرفت -4

 LEZدر گروه تخلفات خودروهای عبوری و معاینه فنی   -4-2-ل

شونده خودروهای عبوری در هر دو حالت نزديکاين سامانه در حالت ساکن و يا متحرک بايستی امکان ثبت پالک  -0

 شونده، در محدوده پوشش دوربين را داشته باشد.و دور

 بودن خودروهای عبوری توسط سامانه ضروری است.احراز متحرک -2

 حضور عامل پليس در اين گروه خودرو سيار ضرورت ندارد. -0

 گروه  4ها و شرح عملكردی سامانه مشترک در هر قابلیت -3-ل

 برداری از سامانه در سطوح مختلف ليت تعريف کاربران جهت بهرهقاب -0

 ساز سامانهشده به مدت دو هفته در ذخيرههای استخراج و ثبتذخيره داده -2

 درصد برای خودروهای دارای پالک ملی است. 16خوانی حداقل صحت پالک -0

ای متر( را داشته باشد و به گونه 01)با حداکثر خطای   GPSمکانی توسطسامانه بايد قابليت تشخيص موقعيت -4

 طراحی شود که اپراتور ملزم به تاييد يا اصالح و درج موقعيت و آدرس مکانی باشد.

شده براساس زمان و تاريخ مشخص با فيلدهای زير در خروجی با فرمت سازگار با های ذخيرهاخذ گزارش از داده -5
Excel 
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کد سامانه ثبت کننده تخلف )کد  –نوع تخلف  –کد تخلف  –مکان تخلف -شماره پالک -زمان و تاريخ -رديف .0

به نحوی که در عکس، محيط اطراف خودرو  –شده پالک و لينک تصوير رنگی خودرو تصوير کوچک -پليس( 

 دهنده حضور خودرو در محدوده تخلف است، مشخص باشد. که نشان

بايست واضح و فاقد اعوجاج، تاری، داری و ناجا میتصوير نهايی انتخاب شده برای ذخيره و ارسال به مراکز داده شهر -6

 انعکاسات نامطلوب نور و هرگونه نويز باشد. 

 هاگيری از آنشده از سامانه و يا گزارشهای گرفتهعدم ذخيره پالک تکراری برای خودروها در خروجی داده -7

ه تعطيالت رسمی کشور در آن منظور افزار کاربری کامال بومی و به زبان فارسی و دارای تقويم هجری شمسی کنرم -8

 رسانی تعطيالت رسمی نيز وجود داشته باشد.روزشده و قابليت به

 جستجوی سريع رکوردها با انتخاب کاربر بر اساس تاريخ، ساعت و يا شماره پالک خودرويی خاص مقدور است. -1

ی انظر( بتوان مشخصات شناسنامهموردها )در صورت يافتن پالک خودرويی در فهرست در هر يک از جستجو و بازيابی -01

 ( و تصاوير مربوطه موجود در پايگاه داده را مشاهده و در صورت نياز چاپ نمود.VIN)در صورت دسترسی به 

صورت نمايش در شده و عبوری( بهقابليت تهيه گزارشات مختلف انتخابی )آماری و تحليلی از خودروهای پارک -00

 عملی باشد.  USBپورت  ها بر رویآن مانيتور و ذخيره

ا را با هها بايد کاربری سيستم بسيار ساده و گرافيکی باشد و پيچيدگیبا توجه به سطح دسترسی کاربران سيستم -02

 افزاری تا حد امکان کاهش داد.های نرمقابليت

 –سازی تصوير ذخيرهها و عمليات کاری سيستم )اعم از افزار واحد برای همة فعاليتافزار: يک نرميکپارچگی در نرم -00

 گردد. مانيتورينگ تصاوير و ... ( طراحی و تحويل می – تشخيص پالک خودرو 

 افزار کاربری سامانه به زبان فارسی بوده و راهنمای فارسی داشته باشد.نرم -04

 شده مربوط به آن نمايش داده شود.موقع بازيابی هر رکورد، همزمان تصوير و اطالعات ثبت -05

 بليت مديريت آالرم بر اساس بروز مشکالت ذيل باشد:سيستم دارای قا -06

 اعالم خرابی سيستم  .0

 خرابی تصوير دوربين .2

 عدم ذخيره سازی   .0

 وقوع مشکل در ايجاد ارتباط خودرو با مرکز    .4

شده  Shut Downشود و با خروج از برنامه سيستم صورت مستقيم وارد محيط برنامه میشدن بهسيستم با روشن -07

عامل های سيستمشوند )کاربران سيستم امکان هر گونه دستکاری و دخل و تصرف در فايليز خاموش میها نو دوربين

ذير پهای اطالعاتی را ندارند و دسترسی به سيستم عامل به صورت کامل امکانافزار و بانکو اطالعات مربوط به نرم

و   browseامکان address barکردن آدرسی از هارد و دسترسی به آن از طريق نباشد. به عنوان مثال امکان وارد

هر امکانی که بتوان به هارد دسترسی پيدا کرد و يا در کار سيستم خلل وارد نمود، وجود نداشته باشد و تمامی 

 شود.(.تنظيمات مورد نياز برنامه از طريق واسط کاربری انجام می

ای هعامل و اطالعات مربوط به بانکهای سيستمنه دستکاری و دخل و تصرف در فايلگوکاربران سيستم امکان هر -08

گونه روزنه امنيتی وجود داشته باشد و سازی اطالعات و کارکرد سيستم نبايد هيچاطالعاتی را ندارند و در امر ذخيره

دهای اطالعاتی بانک خودروهای امکان هر گونه خرابکاری برای از بين بردن حتی يک رکورد اطالعاتی اعم از رکور

گذاری و يا بانک محلی و هرگونه اطالعاتی که گويای عملکرد کاربران و سيستم باشد، از کاربران عبوری، بانک شماره

 و افراد خرابکار سلب می گردد.

با آيکون  دتر باشد، آن رکورقبول سيستم جهت استخراج پالک پايينکه کيفيت تصوير پالک از مقدار قابلصورتیدر -01

 شود تا کاربر بتواند در صورت امکان و ضرورت، به صورت دستی پالک را وارد نمايد.متمايزی مشخص می
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کاربری سيستم تنها توسط يک نفر انجام شود و به علت استفاده سيستم در حال حرکت خودرو، کاربری )مشاهده  -21

 گير نبوده و کاربری آسانی داشته باشد.افزار ( سيستم دست و پا مانيتور و استفاده از امکانات نرم

 ود.بينی شبندی و سطح دسترسی برای کاربران مختلف و کاربر ارشد و مدير سيستم بايد پيشتعريف حيطه -20

 از فعاليت کاربران و کليه وقايع و رخدادهای داخلی سيستم را داشته باشد.  LogFileسيستم قابليت تهيه  -22

د در تمامی شرايط نوری )زوايای مختلف تابش، شدت و ضعف های مختلف نور بودن سيستم بايبا توجه به سيار -20

محيط، انعکاسات نامطلوب بدنه و پالک بعضی از خودروها( وجود و يا عدم وجود نور خورشيد، نورهای چراغ خودروها 

 قبولی را داشته باشد.و نورهای ناخواسته مزاحم متفرقه عملکرد يکنواخت و قابل

شده کيلومتر بر ساعت تصوير و پالک کليه خودروهای پارک 51بايست بتواند در سرعت يکی باز میدر شرايط تراف -24

 های سامانه(.خوانی متوالی و همزمان همه دوربينبه طور متوالی را بدون هيچ مشکلی، ثبت کند ) تست پالک

صحيح خوانده شود، سيستم  متری، 01در شرايط جوی نامناسب، به شکلی که پالک با چشم غير مسلح از فاصله  -25

بايد دارای عملکرد مناسب باشد )پشتيبانی شرايط بسيار نامساعد جوی از قبيل توفان، مه شديد و بارش برف و باران 

 شديد مد نظر نيست.(.

 افزارافزار و نرممشخصات فنی خودرو ، سخت -4-ل

 مشخصات فنی رایانه -1-4-ل

 بايستی دارای شرايط ذيل باشد:رفته در اين سامانه کاررايانه به

باشد )قابل استفاده در خودرو(. با ويژگی توان مصرفی پايين، سرعت پردازش متناسب   OnBoardصنعتی و از نوع -0

 با کارايی مورد انتظار و دارای کمترين ابعاد برای اشغال کمتر فضای موجود در خودرو

خوانی با سرعت ذکر ک يک اتومبيل در شرايط پالکرفتن حتی پالدستتوان پردازش و عمکرد صحيح )بدون از -2

 شده در بندهای فوق را داشته باشد.شده( و در تمامی ديگر شرايط ذکر

های ناشی از حرکت خودرو و ضربات احتمالی بدون ای باشد که قابليت تحمل تکانسازی جانبی به گونهابزار ذخيره -0

 داشته باشد. رفتن اطالعات رابيندادن کارايی و ازدستاز

با محدوده زاويه ديد مناسب انتخاب شود و قابليت  sunlightاينچ از نوع لمسی و  05استفاده از مانيتور حداقل  -4

 رويت و تنظيم خودکار در هر شرايط نوری )خصوصا آفتابی( را داشته باشد.

افزاری، چينش تجهيزات و اء سخترفته شده از بازار فراهم بوده و پشتيبانی اجزکارامکان تهيه کليه تجهيزات به -5

 کننده تعهد شود.کشی سامانه و توسط تامينکابل

 شدنهای مربوطه با ظرافت و کيفيت الزم داخل خودرو صورت گيرد. به ترتيبی که با سوار و پيادهکشیکابل -6

 های شديد اختالل و يا قطعی بوجود نيايد.سرنشينان و تکان

 اتری اتومبيل دارای شارژر و قابل اتصال به ب -7

 Rugged fanlessطراحی و ساخت بر اساس  -8

 GB 028 با ظرفيت حداقل SSDدارای  -1

 GbE 0دارای ارتباط اترنت  -01

 USB 3.0دارای حداقل دو ارتباط  -00

 دارای بلندگو و اينترفيس صوتی  -02

 تايمر  Watchdogدارای -00

 IEC 60068-2-27ناشی از حرکت   Vaibrationو لرزش IEC 60068-2-64مقاوم در برابر شوک  -04



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 006صفحه: 

 

 

 

 درجه  )سرعت پردازش در شرايط دمايی پايين نيز مطلوب باشد( 61دارای امکان عملکرد مطلوب در دمای صفر تا  -05

 درجه  61تا  -21دارای استوريج مقاوم در برابر محدوده دمايی -06

 Anti-Crashعامل مقاوم دارای سيستم -07

ها به طور اتوماتيک کردن داده  Saveبودن پس ازکه در صورت ضعيفنحویدارای مدار تشخيص ولتاژ باتری به -08

 خاموش شود.

 مشخصات خودرو -2-4-ل

 بايست دارای شرايط و مشخصات ذيل باشد:خوان میخودروی پالک

 باشد. داخلی کيفيت با خودروهای از بايستمی خودرو -0

 است(. راهور پليس شدهتاييد نمونه به باشد )نياز آن عملکرد بيانگر کامال که گردد نقاشی ایگونه به بايد خودرو بدنه -2

 متری 011 فاصله از معابر در تردد هنگام در که مشخص گردد ایگونه به ايمنی عالئم با پشت از بايستمی خودرو -0

 .باشد رويتقابل

 .باشد داشته را اپراتور و راننده برای الزم فضای بايستمی خودرو -4

 .نقض نکند را غيره عرض و ارتفاع، شامل تردد ايمنی مقررات که باشد ایگونه به بايد خودرو روی بر تجهيزات نصب -5

ای فاقد باشد )خودروی مخصوص پارک حاشيه راهور پليس استانداردهای برابر ها کشرنگ خط و سفيد رنگ خودرو -6

 کشی استاندارد پليس است(.خط

 .گردد راننده صحيح ديد مانع يا و پرتی حواس باعث نبايد اطالعات نمايش مانيتور يا و دوربين نصب محل -7

 .باشد داشته کارکرد هوايی و آب شرايط تمامی در بايستمی خودرو -8

 حرکت هنگام در سامانه های قسم يک ازهيچ که نحوبه گردد؛ نصب ايمن کامال بايستمی خودرو روی بر سامانه نصب -1

 وايبرشن(. نگردد )تست جدا از خودرو

 مشاهده باشد.اتاق خودرو نصب گردد به نحوی که توسط رانندگان و عموم قابلها می بايست خارج از دوربين -01

 مشخصات فنی پروژکتور -3-4-ل

 باشد. IP 67دارای درجه حفاظت  -0

ای باشد تا در تمام شرايط نوری گونهمشخصات اپتيکی )شدت و زاويه تابش و طول موج( پروژکتور بايستی به -2

 شده را داشته باشد.خوانی با دقت خواستهروشنايی معابر( امکان پالکخصوص در تاريکی شب بدون )به

مزمان در طور ههايی باشد که بهتعداد و پوشش اپتيکی پروژکتورها بايستی متناسب با تعداد و زاويه نصب دوربين -0

 خوانی است.حال پالک

 ان مصرفی پروژکتور باشد.بايست متناسب با جريهای پروژکتور میبه منظور رعايت شرايط ايمنی، کابل -4

 درجه سانتيگراد باشد. 61تا  -21دارای محدوده دمای کاری  -5

 ساعت باشد. 51111طول عمر کارکرد پروژکتور حداقل  -6

 ای باشد که کمترين مزاحمت برای ساير رانندگان ايجاد نمايد.گونهزاويه تابش پروژکتور به -7

 



 یو نگهدار ريتعم ،بردارینصب، بهره ،هيته یفن مشخصات

 ثبت تخلف هایو سامانه یرينظارت تصو هایسامانه

 تهران شهرترافيک 

 6-8-000-1سند شماره: 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 007صفحه: 

 

 

 

 مراجع فهرست

8- Technical specification for IP CCTV surveillance system 

5- SIA Standards: Video perimeter security application paper By: security industry Association 

6- IPVS Camera system installation procedure. solomon.longwood.edu 

7-  PT1 Security system By: John D’Aprana & Barry Rimmer 

8- Bosch Autodome – 7000 series – data sheet 

9- South Australia Police: "www.police.sa.gov.au" 

10- Vega 2h Radar speed enforcement "www.tattile.com". technical data sheet for automatic nimber 

plate and color reader. 

11- Machine vision introduction. "www.sickivp.com" 

12- Traffic regulation 1962. current as at 1july 2017. "www.legislation.gld.gov.au" 

13- Rita – Research and Technology Administrarion "www.rita.com" 

14- Speed Management, Global Road Safety partnership,"www.who.int/en" 

15- Traffic Detector Handbook, Volume 1 FHWA-HRT, 

16- Traffic Detector Handbook, Volume 2 FHWA-HRT, 06-108 

17- 2nd Global Status Report on Road safety, WHO,"www.who.int/en" 

18- www.PFKvision.com 

19- www.aimscontrol.com 
ر ، کتاب، ناش"ونقل و ترافيکحمل نظام در سرعت مديريت سامانه" سرکار، عليرضا و باباخانی فرشيد بهروز، هللا حجت -21

 .تهران شهرداریشرکت کنترل ترافيک 

 ITSسمينار  مقاله،، "سرعت کنترل هوشمند مديريت و ITS ماهيت" رضايی، اميرحسين دکتر و سپهری اميراحمد دکتر -20

 .ترابری و راه وزارت کل مديران

 

 

http://www.tattile.com/
http://www.sickivp.com/
http://www.legislation.gld.gov.au/
http://www.rita.com/
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.who.int/en&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.who.int/en&action=edit&redlink=1
http://www.pfkvision.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

 و ردهک العملدستور آن هيتهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به ته یشهردار يیو اجرا ینظام فن دفتر

 یبهبود و ارتقا ازمندياثر ن نيا ديتردیبکشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان،  یبه جامعه مهندس ،استفاده یبرا را آن

 است. یفيک

 

 یهادستورالعمل و مقررات ليتکم در راخود، ما  یشنهادهايانتظار دارد که با ارائه نقدها و پ یاز خوانندگان گرام ،رونيازا

 .رسانند یاري یاجرا و یفن نظام

 

 .ميکنیم یقدردان شما نظر دقت و یهمکار از شيشاپيپ

 

 551پالک  -آباد روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 0517604400         : یکد پستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical  Council of Tehran Municipality 

 

Technical & Executive Regulations of Tehran Municipality 

Code No: 6-8-333-0 

Technical Specification of Preparation, Installation and 

Maintenance of CCTV & Traffic Enforcement Systems 
 




