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Tünelin sonundaki ışık, SPECTO®



SPECTO®

SPECTO®, tünellerde oluşabilecek anormal durumlarda 
operatörü bilgilendirerek reaksiyon süresini en aza 
indirmeyi amaçlayan bir tünel olay algılama sistemidir.

SPECTO®, görüntü işlemeye dayalı yöntemlerle, 
tünellerde risk oluşturan olayları (duran araç, duman, ters 
yönde seyreden araç vb.) tespit etmektedir. SPECTO®, 
kameralardan elde edilen görüntülerin, iş istasyonları 
veya sunucular üzerinde işlenmesi esasına dayalı 
olarak çalışmaktadır. Web tabanlı kullanıcı arayüzü 
ile operatör bilgisayarlarına hiçbir program yükleme 
gereksinimi olmadan kolayca erişilebilen SPECTO®, 
SCADA entegrasyonu sayesinde algılanan olaylara en 
hızlı şekilde müdahale edilmesine yardımcı olmaktadır.

SPECTO®, tünellerdeki hadiseleri algılayabilmenin 
yanı sıra, araç yoğunluğu ve trafik hacmini ölçerek 
raporlamaktadır. Tespit edilen hadiseler ve trafik 
değişkenlerine ait tanımlayıcı veri ve görüntüler, 
platforma ait veritabanına kaydedilmektedir. Bu sayede, 
operatör ekranlarından geçmişe yönelik sorgular 
yapılabilmektedir.

Tünel Olay Algılama Sistemi



Farklı Marka Kameraların Tek Bir Platformda Kontrolü

SPECTO®, tünellerde mevcut bulunan analog/dijital kameralara entegre edilebilen bir tünel olay algılama yazılımıdır. Farklı marka ve 
modellerdeki kameraların tek bir arayüz ile kontrol edilebilmesi ile tünellerin 7/24 gözetim ve denetimi daha kolay hale gelmektedir.

SPECTO® Teknik Özellikleri

• %95 doğruluk oranı ile olay tespiti
• %2’nin altında yanlış alarm oranı
• Tünelden alınan görüntülerin gerçek zamanlı işlenmesi ve analizi
• Tespit edilen olay bilgilerinin gerçek zamanlı sesli ve görsel uyarılarla iletilmesi
• Farklı kameraların tek bir platform üzerinden yönetilmesi
• Tespit edilen olaylara ait tanımlayıcı veri ve görüntülerin veritabanında tutulması
• Tünellerde bulunan merkezi yönetim sistemleri ile TCP/IP üzerinden haberleşme
• SCADA entegrasyonu



SPECTO®

Tünel Olay Algılama Sistemi

Yoldaki şüpheli paket tespiti

SPECTO® Analizleri

Duran araç tespiti

Yavaş giden araç tespiti

Yaya tespiti

Tünel içi yoğunluk ölçümü

Geçen araç sayısı tespiti

Ters yönde giden araç tespiti

Duman tespiti
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NOTLAR
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