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Unlike movie, real bomb does not have LED display with count-down timer. Plus, there are too 

many vehicle models and special modification to easily recognize.  

 

Without special training, it is impossible for security personnel to detect foreign objects.  

 

cleverse_UVS is a computer software that uses image processing technology to intelligently 

analyze under vehicle images, then compare and recognize if any suspicious object is found. 

 

With cleverse_UVS, security is not just for show. 
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Features 

Special Features 

 The system is compact and requires minimum installation 

and modification of road surface. 
 Upgradable vehicle database—keep you up-to-date with 

latest car database, tailor to country or regional model. 
 Automatic light adjustment—for 24 hours operation and 

minimize power use for lighting system. 
 License Plate Recognition—detect license plate recognition 

from additional camera. Automatically match scanned im-

Automatic - From scanning to comparing, cleverse_UVS is 
fully automatic without requiring vehicle to completely stop. 

Fast - cleverse_UVS scan and detect suspicious objects 
while vehicle is moving. Traffic flow will not be obstructed, 
making it suitable for high-traffic facility. 

Reliable – cleverse_UVS’s algorithm scan and compare un-
der vehicle images with high accuracy. We also maintains up-
date vehicle database to keep up with new car model. Plus, 
computer will not get fatigue or having performance degrade 
over time. 

Matching specific vehicle - Integrated with cleverse_LPR, 
the system can recognize license plate and match its data with 
previous visit. Since many vehicles have been specially modi-
fied, identify car and matching it with past images will make 
the comparison even more accurate and keep false alarm to 
minimum. 

Not just detecting bomb— Using its sophisticated algo-
rithm, cleverse_UVS can detect any difference from standard 
vehicle model, makes it able to also recognize damages or 
anything out of place under vehicle. 
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Under Vehicle Scanner 
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System Specification 

Image 

Image Single, seamless image for each vehicle 

Camera High-resolution camera for best quality images 
Camera can record at 4CIF resolution 

Light Automatic brightness adjustment base on environment 
light. Light will automatically turn-off when inactive. 
9x3 Watt Power LED 

Scan Capability Suitable for vehicle of any width and length.  
No Limitation to vehicle length. 

Images Enhancement Intelligent Adaptive Image Enhancement for easy compar-
ison of image taken from different lighting condition  any 
time of the day. 
No image distortion caused by wide angle lenses or over-
lapping of images from multiple cameras. 
Image can be zoom up to 12 times 

Real-Time Super fast image processing reconstruction algorithm is 
able to construct the undercarriage image less than 3 
Seconds.  

Comparison 

Historical Vehicle Compare with historical vehicle image and automatically 
display changes. 

Matching When integrates with License Plate Recognition System, 
the system will automatically load historical image of cur-
rent vehicle onto screen. User will be able to easily com-
pare the difference between image in the past and current 
image. 

Robustness 

Size Robust with any vehicle size 

Speed Able to scan moving vehicle, at speed from 0 to 20 km/hr. 

Temperature Operates between –10 Celsius to 50 Celsius. High stability 
in working temperature condition  

Options 

cleverse_LPR 
License Plate Recognition 

Unique car image comparison, match with  images from 
previous visit 
 

 Recognize license plate with 93-99% accuracy depending 
on installation condition 

Electronic Gates With authorization, cleverse_UVS can automatically com-
mand electronic gate to open when cleverse_LPR can 
recognize vehicle’s license plate in allow list. 

Extension SDK version is also available for integration with third 
party software 



 

Software Features 

Storage 

Storage 100,000 high-resolution car images history, upgradeable 

Operating System Microsoft Windows XP/2003/Vista/Windows 7 

Full-time video recording Record video full-time, 24/7 

Storage Management Automatically delete old record when storage is reaching 
limit 

Backup Easily backup data to secondary storage 

User interface 

 Alert when car in black list or allow list is detected. 
Alert when unrecognizable license plate is detected. 
 

Analyze 

Search Full license plate search, partial license plate search, and 
approximate license plate search are available 

Reports Variety of reports are available. 

User Management 

Access rights User can be granted specific rights to features usage 

Activity logs Every activity and modification are logged. 

Trace Activity records are traceable through report module and 
search engine 
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ความสามารถของระบบ 

ดา้นภาพ 

ภาพ ไดภ้าพเดีย่วทีต่อ่เนือ่ง  ส าหรับยานพาหนะแตล่ะคัน 

กลอ้ง กลอ้งความละเอยีดสงู 

แสง ระบบปรับแสงอตัโนมัตติามสภาพแวดลอ้ม และปิดท าการ
อตัโนมัตเิมือ่ไมม่ยีานพาหนะแลน่ผา่น 

ระบบปรับปรงุภาพ Intelligent Adaptive Image Enhancement ชว่ยปรับคณุภาพ
ของภาพทีถ่า่ยจากเวลาและสภาพแสงทีแ่ตกตา่งได ้ชว่ยให ้
สามารถมองเห็นความแตกตา่งไดอ้ยา่งชดัเจน 
ไมม่ปัีญหาขอบภาพเพีย้น ทีเ่กดิจากการใชเ้ลนสม์มุกวา้ง หรอื
การตอ่ภาพจากกลอ้งหลายตัว 

Real-Time สามารถสรา้งภาพถา่ยใตท้อ้งรถไดภ้ายในเวลาต ่ากวา่ 3 วนิาท ี
หลังจากรถแลน่ผา่น 

ดา้นการเปรยีบเทยีบ 

ทะเบยีนประวตัภิาพถา่ย ท าการคน้หาภาพถา่ยของยานพาหนะคันเดยีวกันในอดตี เพือ่
เปรยีบเทยีบกบัภา่ยถา่ยปัจจบุันโดยอัตโนมัต ิ

ฐานขอ้มลูรุน่ของรถ ระบบสามารถเปรยีบเทยีบรถกบัฐานขอ้มลูรถทีม่อียูไ่ด ้โดยหาก
เลอืกระบบเสรมิ cleverse_LPR จะสามารถดงึภาพถา่ยเดมิของ
ยานพาหนะแตล่ะคันขึน้มาเปรยีบเทยีบกบัภาพปัจจบุันได ้หากมี
ประวตัใินฐานขอ้มลู 

สภาพแวดลอ้ม 

ขนาด สามารถใชง้านไดก้ับยานพาหนะทกุขนาด 

ความเร็ว สามารถใชง้านไดก้ับรถทีเ่คลือ่นที ่ทีค่วามเร็วตัง้แต ่0-20 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 

อณุหภมู ิ ท างานไดท้ีอ่ณุหภมู ิ–10 องศา ถงึ 50 องศาเซลเซยีส 
ใชง้านไดก้บัสภาพแวดลอ้มกลางแจง้ และฝนตก 

อปุกรณ์เสรมิ 

cleverse_LPR 
ระบบอา่นป้ายทะเบยีนรถยนต์
อตัโนมัต ิ

ระบบอา่นป้ายทะเบยีนรถยนต ์จะท าการอา่นป้ายทะเบยีนรถยนต์
พรอ้มบันทกึควบคูไ่ปกบัรปูถา่ยใตท้อ้งรถโดยอตัโนมัต ิเพือ่การ
เปรยีบเทยีบรถคันเดมิหากมกีารตรวจสอบอกีครัง้ในอนาคต 
นอกจากนี ้หากมกีารยนืยันจดุแปลกปลอมวา่ไมม่อีันตรายไวแ้ลว้ 
ระบบจะไมเ่ตอืนซ ้าจดุเดมิเมือ่มกีารตรวจสอบอกีครัง้ หากจดุ
แปลกปลอมนัน้ยังเหมอืนเดมิ 

 ระบบอา่นป้ายทะเบยีนรถยนตอ์ตัโนมัต ิสามารถอา่นป้ายทะเบยีน
ดว้ยความแมน่ย าสงูถงึ 93-99% ขึน้กับสภาวะการตดิตัง้ 

ไมก้ัน้อเิลกทรอนกิส ์ ระบบสามารถเชือ่มตอ่กบัระบบไมก้ัน้อเิลกทรอนกิสไ์ด ้เพือ่ท าการ
เปิดไมก้ัน้อตัโนมัตเิมือ่มกีารอนุญาตใหร้ถผา่นการตรวจสอบได ้
หากรถอยูใ่นรายการอนุญาต 

การเชือ่มตอ่กบัซอฟทแ์วรอ์ืน่ ๆ ระบบม ีSDK ส าหรับใหผู้พั้ฒนาซอฟทแ์วรร์ายอืน่ ๆ สามารถท า
การเชือ่มตอ่กบัระบบได ้



 

ความสามารถดา้นซอฟทแ์วร ์

การจดัเก็บขอ้มลู 

ความจุ สามารถบันทกึภาพถา่ยความละเอยีดสงูยอ้นหลังได ้100,000 รปู 
โดยสามารถ upgrade ได ้

ระบบปฎบิัตกิาร ท างานบนระบบปฎบิัตกิาร Microsoft Windows XP/2003/Vista/
Windows 7 

การบันทกึภาพวดิโีอ สามารถบันทกึภาพวดิโีอแบบตลอดเวลาได ้

ระบบจัดการขอ้มลู มรีะบบลบขอ้มลูเกา่อตัโนมัต ิเมือ่ความจไุมเ่พยีงพอ 

ระบบส ารองขอ้มลู ระบบจัดเก็บสามารถส ารองขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย 

ซอฟทแ์วร ์

ระบบแจง้เตอืน แจง้เตอืนเมือ่ตรวจพบรถยนตท์ีอ่ยูใ่นรายชือ่ทะเบยีนตอ้งหา้ม 
แจง้เตอืนเมือ่ไมส่ามารถอา่นป้ายทะเบยีนรถยนตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 
 

ระบบวเิคราะห ์

การคน้หา สามารถคน้หารปูจากทะเบยีนรถยนตท์ัง้แบบทีต่รงกันและคน้หา
จากบางสว่นของทะเบยีนรถยนตไ์ด ้
สามารถคน้หาทะเบยีนทีม่ตีัวอกัษรหรอืตัวเลขใกลเ้คยีงได ้

รายงาน มรีายงานใหเ้ลอืกดไูดห้ลากหลาย 

ระบบจดัการผูใ้ช ้

สทิธใินการใชง้าน สามารถก าหนดสทิธใินการใชง้านของผูใ้ชท้ีแ่ตกตา่งกันได ้

ประวตักิารใชง้าน ระบบจะท าการบันทกึการใชง้านของผูใ้ชแ้ตล่ะคนเพือ่การ
ตรวจสอบยอ้นหลังได ้
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