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Bem‐vindo ao
Automatic License
Plate Recognition

Este documento descreve as etapas necessárias para planejar e implementar com sucesso um sistema de Automatic License
Plate Recognition (Reconhecimento Automático de Placas de Veículos) (ALPR) usando o software Aimetis Symphony.
As instalações do ALPR têm requisitos de imagem mais exigentes do que as instalações de CFTV tradicionais; portanto,
as imagens devem atender a critérios específicos para leituras exatas das placas de veículos. Isso inclui o tamanho, em pixels,
da placa, contraste, condições de iluminação, desfoque de movimento e exposição. Este guia fornece exemplos de imagens
qualificadas, bem como dicas úteis para ajudá‐lo a maximizar o uso do sistema de ALPR.
• Visão geral e uso
• Critérios de imagens
• Campo de visão da câmera
• Instalando todos os componentes de ALPR
• Configurando a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas de Veículos no Symphony
• Trabalhando com o menu do LPR no Symphony
• Regiões com suporte

Aimetis Guia de Instalação de Reconhecimento Automático de Placas de Veículos
©2016 Aimetis Corp.

1

Visão geral e uso

Visão geral e uso
O reconhecimento de placas de veículos está disponível pelo Aimetis Symphony como Complemento do Reconhecimento
Automático de Placas de Veículos. Ele funciona com o vídeo de rede e é usado para detectar e classificar placas de veículos.
As câmeras analógicas especializadas do sistema de ALPR podem ser conectadas ao Aimetis Symphony usando um codificador
de vídeo.

Principais recursos
• Placas de veículos de diferentes regiões e países são reconhecidas e registradas em log.
• Placas de veículos podem ser pesquisadas.
• Listas podem ser usadas para disparar alarmes em vários subconjuntos de placas.
• O Aimetis Symphony pode ser utilizado para fluxos de vídeo gravados e em tempo real.

Cenários de funcionamento
O ALPR pode ser utilizado em ambientes onde os veículos estejam viajando a, no máximo, 30 km/h (19 mph). Ele não foi
projetado para a vigilância móvel. Até duas faixas de tráfego podem ser analisadas por câmera (por exemplo, Axis P1344) com
uma câmera de rede de 720p, contanto que os requisitos de imagens qualificadas sejam atendidos. Para obter detalhes, consulte
Critérios de imagens. O ALPR é capaz de analisar vídeos em tempo real; portanto, nenhum acionador externo é necessário.
Os cenários de funcionamento típicos incluem:
• Cobrança de taxas em estacionamentos ou gerenciamento monitorado de visitantes
• Controle de tráfego
• Travessias de fronteira
• Ferramenta de marketing para registro de hábitos de uso

Requisitos mínimos do sistema
Se um processamento com mais de 12 imagens por segundo (em todas as câmeras conectadas do sistema
de ALPR) for necessário, entre em contato com a Aimetis para obter uma opção com vários núcleos.
Requisitos do sistema recomendados para o processamento de 12 imagens por segundo em todas as câmeras do sistema
de ALPR:
• CPU: Intel dual core 3 Ghz ou superior
• RAM: 2 GB
• Espaço em disco rígido: 250 MB
• SO: Windows® XP ou superior
• Licença de Reconhecimento Automático de Placas de Veículos
• Slot PCI com chave de hardware (não necessário se uma chave USB estiver sendo usada)
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Critérios de imagens

Otimizando o desempenho do servidor
Outros dispositivos de vídeo podem ser executados simultaneamente com o mesmo fluxo de vídeo que
o ALPR. Embora o ALPR utilize apenas um núcleo da CPU, outros núcleos da CPU podem ser utilizados para
outros dispositivos de vídeo. Portanto, é possível combinar com sucesso as câmeras do sistema de ALPR com
outros tipos de câmeras no mesmo servidor.
O ALPR usa apenas um núcleo da CPU; portanto, um processador de vários núcleos não será aproveitado por todos os núcleos
durante o processamento de vídeo do sistema de ALPR. É mais vantajoso utilizar um processador com uma velocidade de
clock mais rápida e menos núcleos, em oposição a uma velocidade de clock mais lenta e mais núcleos da CPU. É recomendável
utilizar um processador dual core rápido. O número de câmeras do sistema de ALPR que podem ser executadas por servidor
depende da velocidade do núcleo da CPU, do número de quadros por segundo (FPS) por câmera e do tamanho da imagem
de análise enviada para processamento pelo ALPR. Geralmente, um núcleo da CPU é capaz de processar 12 FPS em todas
as câmeras. Por exemplo, isso poderia significar duas câmeras, cada uma a 6 FPS, ou 12 câmeras a 1 FPS.

Critérios de imagens
Para placas de veículos com caracteres latinos, é recomendável uma altura de 32 pixels. Para caracteres não
latinos (árabe, chinês, etc.), é recomendável uma altura de 40 pixels.

Exemplos de imagens de alta qualidade
As imagens mostradas são exemplos de imagens diurnas e noturnas de alta qualidade. Use esses tipos de imagens como
um modelo para obter os melhores resultados. Uma câmera de rede pode ser utilizada em condições de alta luminosidade;
no entanto, uma fonte de luz externa (como um iluminador infravermelho) pode ser necessária para evitar a interferência dos
faróis em condições de pouca iluminação. Para ambientes mais complexos, pode ser necessária uma câmera de ALPR
profissional.
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Critérios de imagens

Exemplos de imagens de baixa qualidade
Imagens a serem evitadas

Descrição
Baixa resolução espacial. Os caracteres da placa são muito pequenos. Para caracteres latinos,
o tamanho mínimo de caracteres da imagem é de 16 pixels de altura e 2 pixels de largura.
Para caracteres não latinos (árabe, chinês, tailandês e coreano), o tamanho mínimo de caracteres
da imagem é de 20 pixels de altura e 2 pixels de largura.
Imagem desfocada.

Baixo contraste. É necessária uma diferença mínima de escala em cinza entre o plano de fundo
e os caracteres da placa.

Superexposição.

Condições de baixa luminosidade (sombras e luz forte).

Alta distorção.

Imagem intercalada.
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Campo de visão da câmera

Campo de visão da câmera
O número de FPS por câmera que o ALPR precisa para detectar claramente placas de veículos depende
da velocidade na qual os veículos estão viajando. Se os veículos estiverem parando, 1 FPS por câmera pode
ser suficiente. Se os veículos estiverem viajando a até 30 km/h (19 mph), até 10 FPS podem ser necessários.
É importante que a placa de veículo seja claramente legível por, no mínimo, 3 quadros de vídeo.
É recomendável instalar a câmera diretamente o máximo possível alinhada com a trajetória do veículo. Isso garantirá que
o veículo esteja no campo de visão durante o número máximo de quadros e que a placa seja facilmente legível.

A distância entre o veículo e a câmera deve estar dentro de 50 metros (160 pés). A altura da câmera deve estar dentro
de 3 a 9 m (10 a 30 pés). O ângulo da câmera não deve ultrapassar 30°.

Se a montagem superior da câmera não for possível,por exemplo, se uma câmera estiver instalada em um poste ou localizada
à beira da estrada, verifique se o ângulo da câmera não ultrapassa 15°.
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Instruções para
instalação

O ALPR da Aimetis é um complemento de análise de vídeo no Aimetis Symphony. É necessária uma chave de hardware
de servidor.

Instalando todos os componentes de ALPR
1. Instale o Symphony Server e Client. Para obter detalhes, consulte o Guia de Instalação do Symphony 7.0.
2. Feche todos os aplicativos da Aimetis que estiverem sendo executados.
3. Baixe o LPR_Installer no Aimetis Xnet e copie‐o na área de trabalho. O instalador deve ser copiado para uma unidade
à qual você tenha acesso de gravação, pois ele primeiro grava os arquivos extraídos para o disco antes de ser executado.
4. Execute o LPR_Installer.exe em todos os servidores do conjunto. Todos os servidores do conjunto devem ter
o componente LPR instalado, independentemente de ser o servidor que está hospedando as câmeras que estão
executando o mecanismo de vídeo LPR.
5. Depois de examinar as informações de licença e de garantia na janela Contrato de Licença, clique em Aceito os termos
do contrato de licença.
6. Clique em Instalar.
7. Talvez você receba uma mensagem indicando que alguns arquivos devem ser atualizados. Por padrão, a opção Fechar
todos os aplicativos e tentar reiniciá‐los é selecionada na janela Arquivos Abertos. Clique em OK para iniciar o processo
de instalação.
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Instalando todos os componentes de ALPR

8. Para sair da instalação, clique em Concluir.
Para desinstalar:
1. Em Programas e Recursos no Painel de Controle, selecione Desinstalação completa do GX e clique
em Desinstalar. Conclua o assistente de desinstalação. OBSERVAÇÃO: em computadores de 64 bits,
é necessário remover GX Full Uninstall e 32 bit GX Full Uninstall.
2. Em Programas e Recursos no Painel de Controle, selecione o item Aimetis Symphony ALPR Module.
Escolha Desinstalar.
3. Reinicie o computador.
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Configurando a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas de Veículos no Symphony

Configurando a análise de vídeo do
Reconhecimento de Placas de Veículos
no Symphony
A chave de hardware deve ser conectada ao servidor que está executando a análise. Conecte a chave USB ou instale a placa
PCI no servidor depois de instalar o pacote do Instalador do LPR. Se estiver usando redundância, é necessário alternar
a câmera para Imóvel ou instalar chaves de hardware em todos os servidores do grupo de redundância para os quais a câmera
poderia ser alternada.

Tarefa 1: adicionar uma câmera
1. Se você não tiver configurado câmeras, adicione uma câmera de acordo com as instruções na ajuda online do Symphony,
página Dispositivo ‐ Câmeras ou servidores de vídeo de rede (IP).

Tarefa 2: configurar a análise
1. Faça logon no servidor. Clique em Dispositivos > Câmeras. Selecione a câmera na qual deseja executar o ALPR e clique
em Editar.
2. Na seção Complementos da configuração da câmera, selecione a licença do LPR na lista Análise da Licença Solicitada
e clique em Atualizar Licença.
3. Na seção Complementos da configuração da câmera, alterne a opção Reconhecimento Automático de Placas de Veículos
para ON. Clique em Configurar.
4. Usando as informações em Opções de configuração de placa de veículo, configure as opções nas áreas Visão geral,
Máscara de processamento e Detecção de placa.
5. Terminada a configuração, clique em OK e em Salvar.
6. Configure uma regra no Symphony para disparar alarmes. Definir regras para gerar alarmes.
Opções de configuração de placa de veículo
Opção

Uso

Resolução
da análise

Resolução usada para analisar quadros. A imagem capturada pela câmera é reduzida para a resolução da análise
selecionada. A redução melhora o desempenho, mas pode reduzir a capacidade de detectar a placa do veículo,
principalmente se ela for relativamente pequena na resolução da captura.
Resoluções de análise mais altas podem comprometer o desempenho.

FPS da análise

Número de quadros por segundo utilizados pela análise de LPR para a análise da placa. Insira um valor de 1 a 10.
Configuração baixa: em estacionamentos ou em passagens onde um veículo faz uma parada completa ou reduz
a velocidade, use uma configuração mais baixa.
Configuração alta: nos locais onde um veículo se movimenta rapidamente ou onde a placa só é visível na câmera por
um curto período de tempo, ou ambos, use uma configuração mais alta.
Cenário ideal: use uma alta taxa de quadros, alta resolução de análise e uma máscara pequena. Observe que
resoluções de FPS de análise mais altas e sem máscara prejudicarão o desempenho.
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Configurando a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas de Veículos no Symphony

Opções de configuração de placa de veículo
Opção

Uso

Modo simples

Defina como ON por padrão.

Região da
Selecione a localização geográfica da análise da placa; geralmente, um país ou um continente. Se sua região, país,
análise da placa estado ou província não estiver listado, selecione Padrão (sem dados da região). Se estiver tentando otimizar
a velocidade do reconhecimento de placas de veículos, selecione a opção Padrão (sem dados da região), pois ela
proporciona o reconhecimento mais rápido; no entanto, estado, província e outras informações regionais não serão
reconhecidas. Importante! Se a opção Padrão (sem dados da região) for selecionada, somente caracteres latinos serão
reconhecidos. Essa configuração deve ser igual em todas as câmeras do mesmo servidor.
Habilitar com
relé

Configure como o LPR responde à entrada em um relé. Selecione o dispositivo de relé e a entrada, configure se o LPR
será ativado imediatamente ou após uma duração de entrada específica e defina a duração pela qual o LPR
permanecerá ativo.

Ativar com
detecção de
movimento

Por padrão, a caixa de seleção Ativar com Detecção de Movimento está marcada. Esse recurso reduz
a quantidade de processamento exigida pela análise de LPR, ao analisar vídeos apenas no momento em que
o movimento é detectado pela primeira vez. Para que essa opção funcione, é necessário habilitar um complemento
de movimento na câmera. Quando esse recurso não estiver sendo utilizado, a análise de LPR realizará análises
constantes de vídeo, mesmo se nenhum movimento for detectado.

Máscara de
Use uma imagem com um veículo na cena. O tamanho da imagem de análise baseia‐se no tamanho da imagem
processamento definido na máscara de movimento. Por exemplo, o tamanho da imagem original pode ser 1280 x 720, mas somente
400 x 300 é mascarado e incluído para análise. Geralmente, algumas partes da imagem podem ser mascaradas, o que
impede que a análise verifique a imagem na íntegra. Aplique a máscara apenas na imagem na qual as placas estarão
provavelmente visíveis. Isso melhora a velocidade na qual a análise pode processar quadros de vídeo.
Apenas as áreas destacadas em amarelo serão utilizadas para detectar placas de veículos.
As placas que aparecem fora da área mascarada não serão informadas.
Pequenas áreas de máscara permitem taxas de quadros e resoluções mais altas.
O rastreamento de movimento de uma placa será interrompido se o veículo sair da área mascarada.
Usando a imagem de vídeo exibida, defina a área em amarelo (uma máscara) em que os objetos em movimento
deverão ser detectados.
Selecione a opção Analisar para definir a máscara amarela.
Selecione a opção Ignorar para apagar áreas da máscara amarela em que os objetos deverão ser ignorados.
O controle deslizante Tamanho ajusta a espessura da caneta.
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Configurando a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas de Veículos no Symphony

Opções de configuração de placa de veículo
Opção

Uso

Detecção de
placa

Usando o mouse, desenhe um retângulo ao redor de uma linha da placa
do veículo na imagem, de modo que a parte superior e a parte inferior
dos caracteres da placa do veículo fiquem na região destacada.
Para girar ou inclinar o retângulo, clique e arraste os cantos do
retângulo.
Para aumentar ou diminuir o retângulo, clique e arraste as bordas
externas do retângulo.
Para mover o retângulo, clique e mantenha no centro do retângulo
e arraste para a nova posição.
Defina várias áreas da placa para capturar a mudança na orientação
da placa conforme o carro se movimenta.

Importante! O retângulo refere‐se a uma linha de texto da placa. Certifique‐se de que as bordas
superior e inferior dos caracteres da placa estejam dentro da região destacada.
O retângulo interno representa o tamanho mínimo de caracteres da placa e o retângulo externo representa
o tamanho máximo de caracteres da placa. Se um retângulo vermelho for exibido, isso indica que o tamanho mínimo
de caracteres da placa não pode ser detectado na resolução da análise atual. Se um retângulo verde for exibido,
isso indica que o tamanho mínimo de caracteres da placa pode ser detectado na resolução da análise atual.
OBSERVAÇÃO: os campos Altura, Inclinação, Inclinações Mínima e Máxima são preenchidos automaticamente com
base no retângulo desenhado; no entanto, se necessário, esses valores podem ser alterados manualmente para
ajustar as dimensões.

Exemplo
Bom ‐ A altura do caractere está contida dentro da região em destaque:

Ruim ‐ A altura do caractere NÃO está contida dentro da região em destaque:

Relatórios de
confiança

O controle deslizante é definido como Média (50%) por padrão. As placas detectadas abaixo da confiança especificada
não serão marcadas ou informadas no banco de dados. Defina como Baixa se o ambiente da câmera não for ideal.
Isto permitirá que o mecanismo realize a captura completa. Se o sistema estiver detectando mais do que placas
de veículos, aumente a confiança para Alta para eliminar a detecção desnecessária.
Para obter um valor real, passe o mouse sobre a barra. 0 é Baixa, Média é 50% e Alta é 70% e acima.
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Configurando a análise de vídeo do Reconhecimento de Placas de Veículos no Symphony

Definir regras para gerar alarmes
Depois de configurar o ALPR para a câmera, você pode configurar regras para gerar alarmes no Symphony. Os alarmes podem
ocorrer como resultado de um evento (como a detecção de movimento) ou um sinal de outro dispositivo (como um dispositivo
de acesso à porta). As regras só podem ser configuradas se alguma forma de análise estiver em execução em uma câmera.
É necessário configurar o Evento, a Ação e a Programação de cada regra.
• Evento – Defina o que causa um alarme. Por exemplo, movimento detectado, pessoas em atitude suspeita, acesso à porta, etc.
• Ação – Defina quais ações o Symphony deve executar após a detecção do alarme.
• Programação – Defina quando a regra de alarme estará ativa.

Para criar uma regra:
1. Faça logon no servidor. Clique em Regras e em Adicionar.
2. No campo Nome da regra, digite um nome apropriado e facilmente identificável para a regra que deseja associar ao LPR.
3. Na seção Eventos, selecione Novos Eventos na lista e clique em Adicionar. As regras só podem ser configuradas se uma
análise estiver em execução em uma câmera. Ao adicionar câmeras para eventos, passe o mouse sobre o nome da câmera.
Se a câmera não estiver associada a um complemento (análise), você não conseguirá adicioná‐la a um evento.
4. Clique em Adicionar Dispositivos. Selecione a câmera na qual você está executando a análise de ALPR e clique em OK.
5. No campo Nome, digite um nome apropriado para esse evento. Os dispositivos selecionados são listados. (Opcional ‐ Para
remover a câmera da lista, passe o mouse sobre o nome da câmara e clique em Remover.)
6. Na lista suspensa Selecionar dispositivo de vídeo para as regras executadas na câmera, selecione Reconhecimento
Automático de Placas de Veículos.
7. Selecione o tipo de alarme.
• Alarme em todas as placas de veículos: por padrão, essa opção está selecionada. Uma opção útil quando um
perímetro não deve ser cruzado em um horário específico; por exemplo, um estacionamento à noite.
• Alarme apenas para placas de veículos da(s) lista(s): todas as placas observadas pelo sistema que estão na lista
acionarão um alarme. Selecione uma ou mais listas.
• Alarme apenas para placas de veículos que não estão na(s) lista(s): todas as placas observadas pelo sistema que
não estão na lista dispararão um alarme. Selecione uma ou mais listas.
8. Clique em Salvar.
9. Para configurar Ações e Programar, siga as instruções da ajuda online do Symphony, seção Regras.
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Trabalhando com
o menu do LPR no
Symphony

O menu do LPR só estará disponível se você tiver adquirido e concluído a instalação do License Plate Recognition (LPR).
Para obter detalhes, consulte Instruções para instalação.
Use o menu principal do Symphony Client para:
• Exibir e classificar os logs das placas de veículos
• Pesquisando logs das placas de veículos
• Gerenciando placas de veículos
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Exibir e classificar os logs das placas de veículos

Exibir e classificar os logs das placas
de veículos
A caixa de diálogo Log das Placas de Veículos exibe logs de um dia inteiro para uma data no passado ou para a data atual.
Se a data atual for selecionada ou se o usuário estiver no modo em tempo real, a caixa de diálogo Log das Placas de Veículos
continuará a exibir novas placas. Cada vez que uma nova data é selecionada, a caixa de diálogo Log das Placas de Veículos será
atualizada e conterá apenas as placas para essa data. Várias seleções de datas não mostram placas acumuladas. Novas placas
e novos logs são sincronizados em intervalos de dois segundos. A caixa de diálogo Log das Placas de Veículos é classificada por
data, em ordem decrescente.
A opção Log das Placas de Veículos contém os seguintes campos de informações:
• Carimbo de data/hora: indica quando a placa foi detectada pela primeira vez pela câmera. Cada placa tem uma
hora de início e de término (para a criação de uma duração), porém, o log exibirá apenas a hora de início.
• Placa: indica o número da placa do veículo detectado.
• Região: indica a região da placa do veículo.
• Câmera: indica a câmera que detectou a placa do veículo.
1. No menu principal do Symphony Client, clique no ícone do carro e selecione Exibir Log das Placas de Veículos para abrir
a caixa de diálogo Log das Placas de Veículos.
Se souber qual câmera está executando o ALPR atualmente, você também pode clicar com o botão direito
em uma câmera na árvore de câmeras e selecionar Exibir Log das Placas de Veículos. Os resultados serão
apenas para a câmera selecionada.
2. Para classificar cada campo de modo que apenas as informações necessárias sejam exibidas na lista de log por Carimbo
de data/hora, Placa, Região ou Câmera, clique com o botão direito no ícone do filtro do campo que você deseja classificar
para abrir o editor de colunas.
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Exibir e classificar os logs das placas de veículos

3. Clique no ícone do filtro Carimbo de data/hora para acessar uma caixa de diálogo que permita fornecer uma data
específica a ser filtrada.
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Pesquisando logs das placas de veículos

Pesquisando logs das placas de veículos
A caixa de diálogo Pesquisar Log das Placas de Veículos permite pesquisar as placas detectadas pelo sistema com base:
• na placa do veículo.
• na Data e hora de início/Data e hora de término.
• na região da placa do veículo: região em que a placa é detectada.
• Câmera: todos os conjuntos e câmeras ou câmeras específicas.
• Descrição: uma palavra‐chave ou uma frase inserida no campo Descrição quando a placa foi analisada e as
informações sobre ela foram editadas para incluir uma descrição na caixa de diálogo Adicionar Nova Placa.
Para obter detalhes, consulte Adicionando placas de veículos.
Se você não souber a primeira letra ou o número da placa, use o símbolo % (por cento) como caractere
curinga para concluir a pesquisa por número ou pela descrição da placa. Por exemplo, R2%R%S, %R7S ou
%FR% corresponderia à placa R2FR7S.
1. No menu principal do Symphony Client, clique no ícone do carro e selecione Pesquisar Log das Placas de Veículos para
abrir a caixa de diálogo Pesquisar Log das Placas de Veículos.
Se souber qual câmera está executando o ALPR no momento, você também pode clicar com o botão direito
em uma câmera na Árvore de Câmeras e selecionar Pesquisar Log das Placas de Veículos. Os resultados
serão apenas para a câmera selecionada.
2. Use qualquer um dos campos disponíveis para refinar a pesquisa e clique em Pesquisar.

Aimetis Guia de Instalação de Reconhecimento Automático de Placas de Veículos
©2016 Aimetis Corp.

15

Pesquisando logs das placas de veículos

3. Os resultados da pesquisa são exibidos no painel à esquerda e o vídeo associado à placa do veículo pode ser visualizado
no painel à direita. Por padrão, os resultados da pesquisa conterão todas as placas para o dia atual (desde a meia‐noite).
Esta pesquisa é automaticamente executada antes que a caixa de diálogo Pesquisar Log das Placas de Veículos seja aberta.
Isso significa que, ao abrir pela primeira vez a caixa de diálogo Pesquisar Log das Placas de Veículos, os resultados serão
possivelmente exibidos. A pesquisa retornará um máximo de 10.000 resultados. Se houver mais de 10.000 resultados,
uma mensagem indicando que os primeiros 10.000 resultados foram retornados e que é necessário refinar os critérios
de pesquisa será exibida.
4. Clique em uma placa de veículo na pesquisa resultante para exibir o vídeo associado e a descrição detalhada no painel
à direita.
5. Depois de selecionar a placa à qual deseja adicionar informações, insira informações no campo Descrição Detalhada
no painel direito inferior.
6. Clique em Fechar.
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Gerenciando placas de veículos

Gerenciando placas de veículos
Adicionando placas de veículos
Você pode adicionar placas e organizá‐las em listas, bem como importar/exportar essas listas.
1. Clique no ícone do carro e selecione Gerenciar Placas de Veículos no menu principal do Symphony Client.
2. Clique em Adicionar Placa para abrir a caixa de diálogo Adicionar Nova Placa.
3. Insira o número da placa do veículo.
4. Selecione a região da placa na lista suspensa Região. 
Para obter detalhes, consulte Regiões com suporte.
5. (Opcional) Adicione uma descrição que será exibida durante a ocorrência de um
alarme ou nos resultados da pesquisa. A adição de uma descrição ajuda a distinguir
um número de placa ao pesquisar todas as placas.
6. Clique em Salvar.
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Criando uma lista de placas de veículos
A criação de listas permite categorizar e gerenciar facilmente um banco de dados específico de placas de veículos. Você pode
organizar placas de veículos em listas, por exemplo, categorias como, funcionários de tempo integral, funcionários de meio
período, contratados e muito mais. Para obter informações sobre como adicionar placas de veículos a uma lista, consulte
Adicionando placas de veículos a uma lista.
1. Clique no ícone do carro e selecione Gerenciar Placas de Veículos no menu principal do Symphony Client.
2. Clique em Gerenciar Listas para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Listas.
3. Insira um nome no campo Adicionar Lista.
4. Clique em Salvar.

5. Na lista Permissões, você pode selecionar os grupos de usuários com acesso à lista.
6. Clique em Fechar.
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Adicionando placas de veículos a uma lista
1. Clique no ícone do carro e selecione Gerenciar Placas de Veículos no menu principal do Symphony Client.
2. Na caixa de diálogo Gerenciar Placas de Veículos, clique em Adicionar Placa...
3. Digite a placa do veículo, selecione a região e digite uma descrição.
4. (Opcional) Defina os horários de início e de término em que a placa está em uma lista. Esse é um recurso útil se você tiver
uma área restrita, mas que você, com frequência, permite visitantes em horários programados na área. Você pode
adicionar a placa do veículo do visitante agendado a uma lista durante um determinado período de tempo. Um alarme
não será gerado durante o horário definido, porque esse visitante é um membro válido de uma lista. OBSERVAÇÃO: esses
horários são comparados com as regras definidas para câmeras que usam a configuração das opções Alarme apenas para
placas de veículos da(s) lista(s) ou Alarme apenas para placas de veículos que não estão na(s) lista(s) no Assistente
de Regras. 
Se nenhuma hora de início e de término for inserida, a placa sempre estará na lista. Se nenhuma hora de término for
inserida, a placa fará parte da lista se a hora atual for posterior à hora de início. Se nenhuma hora de início for inserida,
a placa fará parte da lista se a hora atual for anterior à hora de término.
a. Clique na seta nos campos Hora de Início e Hora de Término. Uma interface de relógio e de data é exibida.
b. Selecione a data e defina a hora.
c. Clique em OK.
6. Clique em Salvar.
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Exportando e importando listas de placas de veículos
Você pode importar e exportar arquivos CSV e XML (.lprdata) para listas de placas de veículos.
Arquivos CSV são organizados pelo número da placa, ID da região, ID da lista (separados por |) e descrição.
1. Clique no ícone do carro e selecione Gerenciar Placas de Veículos no menu principal do Symphony Client.
2. Depois de classificar e editar as placas dos veículos, é possível fazer uma cópia da lista, clicando em Exportar. O arquivo
será salvo no computador cliente.
3. É possível importar essa lista a qualquer momento, clicando em Importar e selecionando o nome do arquivo no
gerenciador de arquivos de Importar Dados de Configuração da Placa.
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4

Regiões com suporte

A seção a seguir lista as regiões globais que possuem suporte para o ALPR. Se a região em que você estiver localizado não
aparecer listada aqui, entre em contato com a Aimetis.

Ásia
Região

País ou estado/província

Bangladesh
China

Pequim
Guangdong
Hubei
Hebei
Mongólia Interior
Jiangsu
Shangdong
Tibete

Coreia
Mongólia
Filipinas
Taiwan
Tailândia
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Comunidade dos Estados Independentes (CEI)
País ou estado/província
Armênia

Rússia

Azerbaijão

Tadjiquistão

Bielorrússia

Turcomenistão

Cazaquistão

Ucrânia

Quirguistão

Uzbequistão

Moldávia

Europa
País ou estado/província
Albânia

Liechtenstein

Andorra

Lituânia

Áustria

Luxemburgo

Bielorrússia

Macedônia

Bélgica

Malta

Bósnia e Herzegovina

Mônaco

Bulgária

Montenegro

Croácia

Holanda

República Tcheca

Noruega

Dinamarca

Polônia

Estônia

Portugal

Finlândia

Romênia

França

San Marino

Alemanha

Sérvia

Gibraltar

Eslováquia

Grécia

Suécia

Hungria

Suíça

Islândia

Espanha

Irlanda

Turquia

Itália

Reino Unido

Letônia
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América Latina

América Latina
Região

País ou estado/província

México

Aguascalientes

Morelos

Baja California

Nayarit

Baja California Big Sur

Nueovo Leon

Campeche

Oaxaca

Chiapas

Puebla

Chihuahua

Queretaro

Coahuila

Quintana Roo

Colima

San Luis Potosi

Durango

Sinaloa

Distrito Federal

Tabasco

Guanajuato

Tamaulipas

Guerrero

Tlaxcala

Hidalgo

Veracruz

Jalisco

Yucatan

Estado do México

Zacatecas

Michoacan
América do Sul

Argentina

Equador

Bolívia

Paraguai

Brasil

Uruguai

Chile

Venezuela

Colômbia

Oriente Médio
País ou estado/província
Bahrain

Emirados Árabes Unidos

Egito

Emirados Árabes Unidos DUBAI

Iraque

Emirados Árabes Unidos ABU DHABI

Jordânia

Emirados Árabes Unidos AJMAN

Kuwait

Emirados Árabes Unidos FUJAIRAH

Líbano

Emirados Árabes Unidos SHARJAH

Omã

Emirados Árabes Unidos UMM AL
QUWAIN

Catar

Emirados Árabes Unidos RAS AL
KHAIMAH

Arábia Saudita

Iêmen

República Árabe da Síria
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EUA e Canadá

EUA e Canadá
País ou estado/província
Alabama

Novo México

Alasca

Nova York

Arizona

Dakota do Norte

Arkansas

Ohio

Califórnia

Oklahoma

Colorado

Oregon

Connecticut

Pensilvânia

Delaware

Rhode Island

Distrito de Colúmbia

Carolina do Sul

Flórida

Dakota do Sul

Geórgia

Tennessee

Havaí

Texas

Idaho

Utah

Illinois

Vermont

Indiana

Virgínia

Iowa

Washington

Kansas

Virgínia Ocidental

Kentucky

Wisconsin

Louisiana

Wyoming

Maine

Província

Maryland

Alberta

Massachusetts

Colúmbia Britânica

Michigan

Manitoba

Minnesota

Nova Brunswick

Mississippi

Nova Scotia

Missouri

Ontário

Montana

Quebec

Nebraska

Saskatchewan

Nevada

Yukon

Nova Hampshire
Nova Jersey

Outro
País ou estado/província
Marrocos
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Outro
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