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1. Informacje ogólne

ARTR to  system  automatycznego  rozpoznawania  numerów  tablic
rejestracyjnych  pojazdów.  Składa  się  z  serwera  ARTR  (dedykowane
urządzenie  lub  komputer  z  oprogramowaniem  ARTR)  kamer  IP  i
sterowników do  szlabanów.  Wszystkie  składniki  są  podłączone  do  sieci
komputerowej, w której mogą się komunikować.

Rozpoznawanie  rejestracji  odbywa  się  automatycznie.  Obraz  z  kamery
obserwującej  tablicę  rejestracyjną  pojazdu  przesyłany  jest  do  serwera
ARTR,  gdzie  po  odpowiednim  przetworzeniu  odczytywany  jest  numer.
Rozpoznane numery  tablic  wraz  ze  zdjęciami  zostają  zapisane w bazie
danych, a informacja o numerze tablicy może posłużyć między innymi do
automatycznego sterowania szlabanem.

System  rozpoznawania  rejestracji  pozwala  na  podgląd  obrazu  z  wielu
kamer podłączonych do serwera oraz na rozpoznawanie numerów tablic
rejestracyjnych  na  obrazach  z  wybranych  kamer.  Maksymalna  liczba
kamer,  na  obrazie  z  których  może  następować  rozpoznawanie  określa
liczba licencji.

Rozpoznawanie numerów tablic może odbywać się w trybie ciągłym lub
może być wyzwalane ruchem na obrazie.

Po  zdefiniowaniu  w  programie  tzw.  białej  listy,  czyli  specjalnej  listy
numerów tablic rejestracyjnych, program może sam sterować szlabanem
otwierając go automatycznie po rozpoznaniu znanego numeru tablicy oraz
po sprawdzeniu, czy dane miejsce przypisane do samochodu jest wolne.

Rozpoznane numery tablic wraz z datą i czasem rozpoznania, numerem
kamery i bramy oraz zestawem zdjęć ze wszystkich kamer przypisanych
do danej bramy zapisywane są w bazie danych. Program umożliwia łatwe
przeglądanie  i  wyszukiwanie  zarejestrowanych  numerów  i  ich  zdjęć  w
bazie danych.

System ARTR  oferowany  jest  z  określoną  liczbą  licencji  rozpoznawania
tablic. Jest to liczba kamer, z których może następować rozpoznawanie
numerów.  Ogólna  liczba  kamer  podłączonych  do  systemu może  zatem
przekraczać  liczbę  licencji.  Pozostałe  kamery  mogą  służyć  do  np.
obserwacji samochodu z różnych stron lub obserwacji twarzy kierowcy.
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2. Zastosowania systemu ARTR

Przykładowe zastosowania systemu ARTR:

• Kontrola dostępu do strefy  parkingowej  tylko dla autoryzowanych
pojazdów (osiedla, parkingi firmowe, urzędy itp.).

• Nadzór zajętości  parkingu przez zliczanie pojazdów na wjazdach i
wyjazdach lub w bezpośredniej obserwacji miejsc.

• Zbieranie danych statystycznych o miejscu pochodzenia klientów.

• Poszukiwanie pojazdów na drogach.

• Ostrzeganie o pojawieniu się pojazdu z czarnej listy.

• Wprowadzanie  informacji  o  numerze  pojazdu  do  innych
zewnętrznych systemów, np. wagowych lub biletowych.

• oraz wiele innych...

3. Składniki systemu ARTR

• Serwer ARTR,

• Kamery IP,

• Sterowniki szlabanów.

Serwer ARTR
Centralny  punkt  systemu  analizujący  obrazy  z  kamer,  zarządzający
sterownikami szlabanu oraz komunikujący się z użytkownikami i innymi
systemami zewnętrznymi. Serwer ARTR jest dostarczany w 2 wariantach:
jako dedykowane urządzenie lub jako oprogramowanie ARTR do instalacji
na własnym komputerze.

Kamery IP
Kamery  obserwujące  miejsca  detekcji  tablic  pojazdów,  pracujące  w
technologii IP, czyli transmisji obrazu przez sieć komputerową.

Sterowniki szlabanów
Dedykowane urządzenia,  posiadające styki  przekaźnikowe do załączania
elektroniki szlabanu lub bramy w celu ich otwarcia. Sterowane są przez
Serwer ARTR za pomocą sieci komputerowej.

4. Instalacja

Instalacja systemu sprowadza się do zamocowania kamer i sterowników
oraz podłączenia do sieci komputerowej wszystkich składników systemu.
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Dobór i montaż kamer
Parametry kamery IP należy dobrać w zależności  od odległości  miejsca
montażu  kamery  od  tablicy  pojazdu  oraz  warunków  oświetleniowych.
Odległość  i  powiększenie  obrazu  kamery  wpływa na  wielkość  widzianej
tablicy rejestracyjnej. System ARTR ma dużą tolerancję wielkości tablicy
tym niemniej należy dobrać optymalne warunki aby cieszyć się największą
skutecznością  i  szybkością  jego  działania.  W  praktyce  można  uzyskać
odległości od kilku do kilkunastu metrów. Większe odległości są możliwe
ale wymagają stabilniejszego mocowania kamery aby uniknąć drgań.

Ogniskowa obiektywu kamery

Podstawowym  parametrem  kamery  określającym  wielkość  widzianego
obrazu jest ogniskowa obiektywu. W przybliżeniu można ją dobrać według
poniższego wzoru:

f=L∗√ 2
R

, gdzie:

f – ogniskowa obiektywu kamery (w milimetrach)

L – odległość obiektywu kamery od miejsca najczęstszego występowania
tablicy  pojazdu (w metrach)

R – rozdzielczość kamery (w megapikselach)

Dla kamery 2MPix: f=L

Dla kamery 3MPix: f=L∗0,8

Najlepiej  stosować  obiektywy  o  zmiennej  ogniskowej,  którą  podczas
montażu można regulować w zależności od odległości.

Czułość i jasność obiektywu kamery

W celu dostosowania się do zmiennych warunków oświetleniowych należy
stosować kamery o jak największej czułości i obiektywy o jak największej
jasności  z  automatyczną  przesłoną.  Funkcja  kamery  dzień/noc  jest
zalecana.  Obraz  z  kamery  powinien  być  wyraźny,  a  w  przypadku
rozpoznawania  tablicy  w  ruchu  nierozmazany.  W  przypadku
niewystarczającego oświetlenia należy stosować dodatkowe doświetlenie
widzialne lub w postaci promienników IR.

Montaż kamery

Kamerę najlepiej montować możliwie wysoko z lewej strony pojazdu aby
zmniejszyć  wpływ  oślepiania  reflektorami  pojazdu.  Nie  są  to  jednak
bezwzględne  wymagania,  a  jedynie  zalecenia  wpływające  na  większą
skuteczność działania systemu.

System jest niewrażliwy na pochylenie tablicy względem kamery do 30
stopni dlatego montaż kamery nie wymaga przesadnej precyzji.
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Montaż sterowników
Sterowniki  szlabanów  i  bram  podłącza  się  przewodem  dwużyłowym  z
wyjścia  przekaźnikowego  sterownika  do  odpowiedniego  wejścia
sterującego w elektronice szlabanu (bramy). Wyjście przekaźnika jest bez
napięciowe o parametrach:

1 maksymalne napięcie pracy: 250V AC, 30V DC,

2 maksymalny prąd obciążenia: 5A,

3 wyjście NO (normalnie otwarte).

Sterowniki  posiadają  zasilanie  PoE,  a  więc  z  przewodów  sieci
komputerowej.  Jeżeli  sieć  nie  posiada  zasilania  PoE,  to  przewodach
sieciowych  sterowników  należy  zastosować  odpowiednie  przejściówki  z
zasilaczami.

Instalacja Serwera ARTR
Serwer ARTR w postaci dedykowanego urządzenia wystarczy podłączyć do
zasilania i sieci komputerowej.

W  przypadku  samego  oprogramowania  ARTR  należy  zainstalować  i
uruchomić  je  na  własnym  komputerze  podłączonym  do  sieci
komputerowej.

5. Uruchomienie i konfiguracja

Obsługa przez przeglądarkę
Konfigurację  i  obsługę systemu ARTR wykonuje  się  przez  przeglądarkę
internetową.  Na  dowolnym  komputerze  w  sieci  LAN  należy  uruchomić
przeglądarkę  i  w  pasku  adresu  wpisać  adres  Serwera  ARTR  (adres
fabryczny Serwera dedykowanego: 192.168.0.100).

Po poprawnym połączeniu z Serwerem ARTR w oknie przeglądarki ukaże
się  ekran  powitalny  panelu  obsługi.  Podstawowym  elementem  panelu
obsługi jest zawsze widoczne menu górne z odnośnikami do kart Podgląd,
Listy, Funkcje, Konfiguracja i Ustawienia.

Pierwszą konfigurację zalecamy przeprowadzić z pomocą automatycznego
konfiguratora (Ustawienia Konfigurator). →

Przy pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować docelowe parametry
sieciowe Serwera ARTR (Ustawienia→Sieć) oraz zweryfikować poprawność
strefy czasowej i czasu (Ustawienia→Data i czas). Następnie zalecany jest
powrót do ekranu powitalnego (zawsze po kliknięciu na logo ARTR w menu
górnym) i użycie przycisku Konfigurator w celu przeprowadzenia pierwszej
konfiguracji  systemu.  Gdy  uproszczone  opcje  konfiguratora  nie  są
wystarczające,  w  kolejnym kroku można wykorzystać  pełne  możliwości
karty Konfiguracja.
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Karta Podgląd

Zadania realizowane na karcie:

• Bieżąca obserwacja pracy systemu, a w szczególności:

◦ obrazów z kamer i aktualnie rozpoznawanych tablic,

◦ historii rozpoznanych numerów z możliwością filtrowania,

◦ miejsc parkingowych i ich zajętości,

◦ list pojazdów autoryzowanych.

• Bieżąca obsługa:

◦ wprowadzanie notatek do rozpoznanych tablic,

◦ ręczne  zarządzanie  parkingiem:  przypisywanie  pojazdów  do
miejsc  parkingowych,  modyfikowanie  zajętości  poszczególnych
miejsc,

◦ modyfikowanie białej listy.

Karta Listy
Tworzenie, usuwanie i edycja białych list.

Karta Funkcje Parking→

Tworzenie, usuwanie i edycja miejsc parkingowych.
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Karta Funkcje Wyświetlacze→

(funkcja dostępna  opcjonalnie)

Podgląd treści wyświetlanej na wyświetlaczach

Karta Funkcje Statystyka→

(funkcja dostępna  opcjonalnie)

Prezentacja zestawień statystycznych częstości występowania pojazdów z
danych powiatów lub pojazdów o konkretnych numerach rejestracyjnych.
Wyniki  dla  powiatów  są  przedstawione  w  formie  graficznej  na  mapie
Polski. Wyniki statystyczne prezentowane są dla wybranego okresy czasu.

Karta Konfiguracja
Skrótowa prezentacja całej konfiguracji systemu ARTR wraz z przyciskami
do modyfikacji poszczególnych części.

Karta Konfiguracja Kamery→

Dodawanie, usuwanie i edycja kamer. Edycja kamery umożliwia m.in.:

• dostosowanie do specyficznych warunków pracy,

• minimalizację niepożądanych rozpoznań,

• ograniczenie  obszaru  rozpoznawania  (za  pomocą  przesuwania
narożników pomarańczowego prostokąta na obrazie kamery),

• obserwację bieżącej pracy kamery.

Dokładny  opis  poszczególnych  funkcji  jest  dostępny  po  najechaniu
kursorem myszy na symbol „?” przy nazwie.
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Ograniczenie regionu rozpoznawania pozwala np. na wykluczenie z analizy
części obrazu, na której pojawiają się napisy i numery, które mogą być
mylnie rozpoznane jako numery tablic. Poza tym mniejszy zakres analizy
wpływa na krótszy czas analizy.

Karta Konfiguracja Parking→

Definiowanie bram parkingu, czyli  wjazdów i wyjazdów przypisanych do
konkretnych kamer.

Karta Konfiguracja Sygnały wyjściowe→

Zarządzanie  sterownikami  szlabanów  i  bram  dostępnymi  dla  ARTR.
Definiowanie zdarzeń pobudzających sterowniki do działania.

Karta Konfiguracja Wyświetlacze→

(funkcja dostępna  opcjonalnie)

Zarządzanie wyświetlaczami dostępnymi dla ARTR. Definiowanie treści  i
zdarzeń, które je wyświetlają.

Karta Ustawienia Użytkownicy→

Zarządzanie  listą  użytkowników i  ich  uprawnieniami  do  poszczególnych
funkcji systemu.

Karta Ustawienia Data i czas→

(nie dostępna w wersji komputerowej systemu)

Ustawienia czasu systemowego.

Karta Ustawienia Sieć→

Ustawienia połączenia do sieci komputerowej.

Karta Ustawienia Serwis→

Zarządzanie  licencją  i  językiem.  Konserwacja  konfiguracji  i  danych
systemu.

Ustanawianie serwisowego połączenia z producentem.

Copyright Metasoft s.c. Str. 10 www.artr.eu



ARTR – instrukcja obsługi

6. Wymagania sprzętowe i systemowe

Wersja  programowa  systemu  wymaga  komputera  do  zainstalowania
oprogramowania ARTR:

• procesor z zegarem od 1,5 GHz,

• system operacyjny Windows lub Linux,

• podłączenie do sieci komputerowej z dostępem do kamer IP.

Wymagania dla kamer współpracujących z ARTR:

• obsługa protokołów RTSP lub HTTP,

• kodowanie obrazu MJPEG, JPEG lub H.264.

Copyright Metasoft s.c. Str. 11 www.artr.eu


	1. Informacje ogólne
	2. Zastosowania systemu ARTR
	3. Składniki systemu ARTR
	Serwer ARTR
	Kamery IP
	Sterowniki szlabanów

	4. Instalacja
	Dobór i montaż kamer
	Ogniskowa obiektywu kamery
	Czułość i jasność obiektywu kamery
	Montaż kamery

	Montaż sterowników
	Instalacja Serwera ARTR

	5. Uruchomienie i konfiguracja
	Obsługa przez przeglądarkę
	Karta Podgląd
	Karta Listy
	Karta Funkcje→Parking
	Karta Funkcje→Wyświetlacze
	Karta Funkcje→Statystyka
	Karta Konfiguracja
	Karta Konfiguracja→Kamery
	Karta Konfiguracja→Parking
	Karta Konfiguracja→Sygnały wyjściowe
	Karta Konfiguracja→Wyświetlacze
	Karta Ustawienia→Użytkownicy
	Karta Ustawienia→Data i czas
	Karta Ustawienia→Sieć
	Karta Ustawienia→Serwis

	6. Wymagania sprzętowe i systemowe

