VCOP SOR

System nadzoru stref ograniczonego
ruchu pojazdów i buspasów

Podstawowe elementy systemu VCOP SOR:
Licencja oprogramowania
Punkty pomiarowe wyposaŜone w dedykowane kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR) – Dual Hi_Res
Serwer bazodanowy do przechowywania i przetwarzania informacji wraz z dedykowanym oprogramowaniem
Tokeny dostępowe z oprogramowaniem
System VCOP SOR umoŜliwia m.in.:
Kontrolę i nadzór wydzielonych pasów autobusowych w kaŜdych warunkach atmosferycznych (instalowane urządzenia posiadają IP 67)
Kontrolę i nadzór wjazdów do strefy ograniczonego ruchu pojazdów
Gromadzenie danych w czasie usterki łącza telekomunikacyjnego (do 40 tys. zdarzeń)
Wykonanie zdjęcia pojazdu w kolorze i podczerwieni oraz zdjęcia numeru tablicy rejestracyjnej wraz z jej automatycznym odczytem
Rejestrację zdarzeń i odczyt numerów rejestracyjnych przez jednokompaktowe dedykowane urządzenie
Konfigurację systemu niewymagającą zastosowania komputerów PC w miejscu zbierania danych
Współpracę z dowolnym modułem systemu VCOP
Oprogramowanie VCOP SOR
System bazodanowy SQL
Serwer danych i aplikacji System operacyjny FreeBSD
Moduł aplikacji uŜytkownika VCOP DROGOWIEC, VCOP POLICJA
WdroŜenie systemu VCOP SOR składa się
z następujących etapów:
Umieszczenie dedykowanych kamer ARTR w punktach do tego wyznaczonych
Wykonanie i zestawienie łączności kamer z obsługą systemu VCOP SOR
Zainstalowanie i uruchomienie urządzeń serwerowych bazy danych
Uruchomienie dedykowanego oprogramowania wraz z licencją
Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu VCOP SOR
System VCOP SOR to kompleksowy system automatycznej identyfikacji pojazdów poruszających się po buspasach oraz wjeŜdŜających do strefy ograniczonego
ruchu pojazdów (SOR) - starówka, ścisłe centrum itp. Automatyczne rozpoznawanie pojazdów odbywa się na podstawie odczytywanych przez kamery ARTR
numerów tablicy rejestracyjnej poruszającego się pojazdu. Poprzez porównanie numeru z zapisanymi w bazie danych numerami rejestracyjnymi pojazdów
uprawnionych do poruszania się w monitorowanej strefie istnieje moŜliwość wykrycia pojazdów popełniających wykroczenie (tzw. czarna lista) oraz pojazdów
posiadających uprawnienia do wjazdu (tzw. biała lista). Przejazd pojazdu uprawnionego moŜe generować wysterowanie współpracujących systemów
podrzędnych lub nadrzędnych (szlabany, sygnalizacja świetlna, drukarki itp.). Dane rejestrowane przez system to: miejsce zdarzenia, data, godzina, zdjęcie
pojazdu w kolorze i podczerwieni oraz odczytany przez kamery ARTR numer tablicy rejestracyjnej. VCOP SOR umoŜliwia drukowanie karty zdarzenia, co
pozwala na podjęcie przez operatora systemu odpowiednich czynności sankcyjnych. Funkcja automatycznego eksportu informacji o wykroczeniach daje
moŜliwość współpracy z zewnętrznymi systemami informatycznymi. System VCOP SOR umoŜliwia zdalne zarządzanie strefą ograniczonego ruchu pojazdów a
takŜe kontrolę i nadzór buspasów w kaŜdych warunkach atmosferycznych (instalowane urządzenia posiadają IP 67). Urządzenia rejestrujące pracują z wysoką
niezawodnością przez całą dobę nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych, a dzięki transmisji informacji on-line do bazy danych istnieje moŜliwość
podglądu zdarzeń w czasie rzeczywistym.
System VCOP SOR posiada moŜliwość rozbudowy przy wykorzystaniu tej samej platformy urządzeń i systemu transmisji o kolejne moduły:
VCOP POLICJA – system ewidencji ruchu pojazdów dla celów bezpieczeństwa
VCOP DROGOWIEC – system wizualizacji danych o ruchu drogowym dla potrzeb sterowania, zarządzania i planowania
VCOP HIM - system pomiaru wysokości pojazdów w czasie jazdy i alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów
VCOP WIM - system waŜenia pojazdów w ruchu przy duŜej prędkości i alarmowania o pojazdach przeciąŜonych
VCOP STOP RED LIGHT – system identyfikacji pojazdów przejeŜdŜających na czerwonym świetle
Wszystkie systemy umoŜliwiają pracę z danymi uzyskiwanymi
w czasie rzeczywistym.
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System VCOP SOR umoŜliwia m.in.:
»

Kontrolę i nadzór wydzielonych pasów autobusowych w kaŜdych
warunkach atmosferycznych (instalowane urządzenia posiadają IP 67)

»

Kontrolę i nadzór wjazdów do strefy ograniczonego ruchu pojazdów

»

Gromadzenie danych w czasie usterki łącza telekomunikacyjnego
(do 40 tys. zdarzeń)

»

Wykonanie zdjęcia pojazdu w kolorze i podczerwieni oraz zdjęcia
numeru tablicy rejestracyjnej wraz z jej automatycznym odczytem

»

Rejestrację zdarzeń i odczyt numerów
jednokompaktowe dedykowane urządzenie

»

Konfigurację systemu niewymagającą zastosowania komputerów PC
w miejscu zbierania danych

»

Współpracę z dowolnym modułem systemu VCOP

rejestracyjnych

System VCOP SOR to kompleksowy system automatycznej identyfikacji
pojazdów poruszających się po buspasach oraz wjeŜdŜających do strefy
ograniczonego ruchu pojazdów (SOR) - starówka, ścisłe centrum itp.
Automatyczne rozpoznawanie pojazdów odbywa się na podstawie
odczytywanych przez kamery ARTR numerów tablicy rejestracyjnej
poruszającego się pojazdu. Poprzez porównanie numeru z zapisanymi
w bazie danych numerami rejestracyjnymi pojazdów uprawnionych
do poruszania się w monitorowanej strefie istnieje moŜliwość wykrycia
pojazdów popełniających wykroczenie (tzw. czarna lista) oraz pojazdów
posiadających uprawnienia do wjazdu (tzw. biała lista). Przejazd pojazdu
uprawnionego moŜe generować wysterowanie współpracujących systemów
podrzędnych lub nadrzędnych (szlabany, sygnalizacja świetlna, drukarki
itp.). Dane rejestrowane przez system to: miejsce zdarzenia, data, godzina,
zdjęcie pojazdu w kolorze i podczerwieni oraz odczytany przez kamery ARTR
numer tablicy rejestracyjnej. VCOP SOR umoŜliwia drukowanie karty
zdarzenia, co pozwala na podjęcie przez operatora systemu odpowiednich
czynności sankcyjnych. Funkcja automatycznego eksportu informacji
o wykroczeniach daje moŜliwość współpracy z zewnętrznymi systemami
informatycznymi. System VCOP SOR umoŜliwia zdalne zarządzanie strefą
ograniczonego ruchu pojazdów a takŜe kontrolę i nadzór buspasów
w kaŜdych warunkach atmosferycznych (instalowane urządzenia posiadają
IP 67). Urządzenia rejestrujące pracują z wysoką niezawodnością przez całą
dobę nawet przy trudnych warunkach atmosferycznych, a dzięki transmisji
informacji on-line do bazy danych istnieje moŜliwość podglądu zdarzeń
w czasie rzeczywistym.

przez
Kamera ARTR
DUAL HI RES

Oprogramowanie VCOP SOR
System bazodanowy

SQL

Serwer danych i aplikacji

System operacyjny FreeBSD

Moduł aplikacji uŜytkownika
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System VCOP SOR posiada moŜliwość rozbudowy przy
wykorzystaniu tej samej platformy urządzeń i systemu
transmisji o kolejne moduły:

WdroŜenie systemu VCOP SOR składa się
z następujących etapów:
»

»

VCOP POLICJA – system ewidencji ruchu pojazdów dla celów
bezpieczeństwa

»

VCOP DROGOWIEC – system wizualizacji danych o ruchu drogowym
dla potrzeb sterowania, zarządzania i planowania

»

VCOP HIM - system pomiaru wysokości pojazdów w czasie
jazdy i alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów

»

VCOP WIM - system waŜenia pojazdów w ruchu przy duŜej
prędkości i alarmowania o pojazdach przeciąŜonych

»

VCOP STOP RED LIGHT – system
przejeŜdŜających na czerwonym świetle

Umieszczenie dedykowanych kamer ARTR w punktach do tego
wyznaczonych

»

Wykonanie i zestawienie łączności kamer z obsługą systemu VCOP SOR

»

Zainstalowanie i uruchomienie urządzeń serwerowych bazy danych

»

Uruchomienie dedykowanego oprogramowania wraz z licencją

»

Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu VCOP SOR

identyfikacji

pojazdów

Wszystkie systemy umoŜliwiają pracę z danymi uzyskiwanymi
w czasie rzeczywistym.
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Ciągle doskonalimy nasze produkty, zastrzegamy więc prawo do zmian danych technicznych prezentowanego urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
Data ostatniej aktualizacji : 22.04.2009

