
سیستم هوشمند توزین و ارزیابی وضعیت بدنی دام سروین فارم

• توزین دام در حین حرکت

• ارزیابی تصویری اسکور بدنی دام در حین حرکت

• ارزیابی تصویری و  فیزیکی اسکور حرکتی دام

• شناسایی زود هنگام بروز بیماری لنگش

• انتقال بی سیم اطالعات دام و ارزیابی ها

• سامانه نرم افزاری فارسی و انگلیسی با امکان دسترسی از موبایل و کامپیوتر

• معماری ماژوالر با کارایی قابل انتخاب متناسب با نیاز مشتری

Sarveen Farm Weighing and Body Assessment System
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سیستم هوشمند توزین و ارزیابی وضعیت بدنی دام چگونه کار می کند؟

ایــن ســامانه از دو قســمت عمــده تشــکیل شــده اســت: (۱) صفحــه هوشــمند توزیــن و 
تحلیــل وضعیــت حرکتــی دام، کــه بــا تحلیــل نحــوه قدم گــذاری دام هــای عبــوری، آنهــا  را 
ــی  ــی و حرکت ــردازش وضعیــت بدن ــد. (۲) دوربیــن هوشــمند پ تفکیــک و توزیــن می نمای
ــی  ــکور  بدن ــک  اس ــا  اتوماتی ــور تمام ــت به ط ــن حرک ــر دام در حی ــردازش تصاوی ــا پ ــه ب ک
 (Locomotion Score) دام  حرکتــی  اســکور  و   (Body Condition Score)
ــه  ــت ب ــیم و اینترن ــاط بی س ــق ارتب ــات از طری ــن اطالع ــد. ای ــه می نمای ــبه و ارائ را محاس
سیســتم نرم افــزاری ســروین فــارم منتقــل و در اختیــار مدیریــت مزرعــه و دام پزشــکان قــرار 
ســروین  تگ هــای  یــا   RFID تگ هــای می تــوان از  می گیرد.بــرای   شناســایی دام  

فارم بهره گرفت.

ــذاری  ــا جای گ ــرد، ب ــن حرکــت صــورت می پذی ــن ارزیابی هــا در حی ــه ای ــه کلی از آن جــا ک
مناســب ایــن دســتگاه در فرآینــد کاری مزرعــه (بطــور مثــال بعــد از شیردوشــی)، امــکان 
ــردد.  ــا می گ ــادگی مهی ــه س ــه ب ــا در گل ــی دام ه ــالمتی بدن ــت س ــته وضعی ــی پیوس ارزیاب
ــه از  ــا گل ــه دام خــاص ی ــع ب ــه موق ــی امــکان رســیدگی ب اطالعــات حاصــل از ایــن ارزیاب

منظر دام پزشکی، آسایش دام هاو مسائل مدیریتی مزرعه را فراهم می آورد.
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