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وﺣﺪات اﳌﺎﻛﺮو

إﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

MomentQuest

اﻟﺒﺤﺚ اﳉﻨﺎﺋﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﻔﻮري
ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺠﻞ

ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳊﺪث
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ

ﺧﺮﻳﻄﺔ  3Dاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ا¾ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ
وﲢﻠﻴﻼت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺎﻣﲑات ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﺘﺒﻊ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت و اﺴﻤﺎت

واﺟﻬﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﺎﻣﲑات

RETAIL
PACK

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ

TimeCompressor
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﺴﺠﻞ
ﰲ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻪ

اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺼﻮرة

AxxonNet
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻈﺮﰲ
axxonnet.com

GreenStream
ﺣﻔﻆ ﻋﺮض اﻟﻨﻄﺎق اﻟ¬ددي ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ
وﻣﻮارد وﺣﺪة اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻊ دﻓﻖ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻜﻴﻔﻲ

إﻋﺪادات اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ

Autozoom
ﺗﺘﺒﻊ واﻟﺘﻜﺒﲑ ﰲ
ا´ﺟﺴﺎم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ

GDPR

ﺿﺮوري ﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻼﺋﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

READY

ﺗﺴﺮﻳﻊ GPU

FrameMerge

ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ا´ﺟﻬﺰة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام Intel® Quick Sync

اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﺘﺪة

اﻟﻔﺸﻞ
ﺧﺎدم اﻟﺘﻜﺮار
ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻮزﻋﺔ

ﻋﻤﻴﻞ ﻋﱪ اﻟﻨﻈﺎم
إدارة ا´ﻧﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ

ﲢﻠﻴﻼت اﻟﺴﻠﻮك
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع وﺿﻌﻴﺎت
اﻟﻮﻗﻮف اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺑﺤﺚ ANPR / LPR
اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎرة
ﻋﱪ ﻛﺎﻣﲑات ﻣﺘﻌﺪدة

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة IP

ﲢﻠﻴﻼت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

إدارة ﺟﺪار اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ

اﺳﺘﺨﺪم Edge Analytics
وﺣﻔﻆ ﻃﺎﻗﺔ ﺣﺴﺎب اﳋﺎدم

اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﳌﺪرﺑﺔ ﻋﻠﻰ
أداء اﳌﻬﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء

ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪﴽ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺮﺻﺪ اﶈﺎور
3

Axxon Next

برنامج إدارة الفيديو

حليات مدعومة بالذكاء ااصطناعي
حليات السلوك

التعرف على أنواع وضعيات
الوقوف البشرية

شاهد على
يوتيوب

يتعرف  Behaviour Analyticsأو حليات السلوك على امواقف اخطرة من خال الكشف عن أوضاع بشرية
بناء على
حددة :على سبيل امثال  ،أذرع أمن الصندوق امرفوعة  ،أو شخص يربض بجانب ماكينة الصراف اآيً .
حليات السلوك  ،تكتشف أداة  Active Shooterأحد امسلحن احتملن ي الوقت الفعلي .تعمل التنبيهات
السريعة للمستجيبن اأولن على تقليل اخاطر لأفراد واجموعات وامرافق.

تتبع وحساب أنواع كائنات حددة

الشبكات العصبية امدربة
على أداء امهام
اخاصة بالعماء

شاهد على
يوتيوب

أنواعا حددة من الكائنات
عند تطبيقها على  Object Trackerأو متابع اجسمات ،تكتشف الشبكة العصبية بدقة
ً
أو اجسمات امتحركة  ،على سبيل امثال البشر أو امركبات .مكن لهذه التقنية تصفية اإنذارات الكاذبة ي
امشاهد امزدحمة حيث تتداخل الكائنات امتحركة امتعددة مع النتائج .مكنك تطبيق أي حليات فيديو تقليدية
(التسكع  ،عبور اخط  ،ظهور الكائن أو اجسم واختفائه  ،وما إى ذلك) على الكائنات امكتشفة.
يقوم  Neural Counterأو العداد العصبي بحساب كائنات ثابتة أو ثابتة من نوع معن داخل امشهد  ،على سبيل
امثال السيارات ي ساحة انتظار السيارات  ،واأشخاص اموجودين ي طابق امبيعات  ،واأدوات امتحركة على
حزام ناقل  ،إلخ .إنها أداة قيمة للحلول غر امتعلقة باأمان.
مكن للشبكات العصبية تلبية احتياجات مرفق معن من خال التعلم من مواد الفيديو التي م احصول عليها ي اموقع.
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الكشف عن الدخان و احريق

كشف النار ي وقت مبكر
ي الهواء الطلق  ،ومساحات
كبرة مغلقة

شاهد على
يوتيوب

تعمل ميزة الكشف الذكي عن احريق والدخان ي امناطق التي ا تكون فيها اأنواع اأخرى من امستشعرات
فعالة ،على سبيل امثال ي امساحات امفتوحة .يوفر الكشف امبكر عن النقاط الساخنة للحريق ما يؤدي إى
انخفاض كبر ي الضرر.

التعرف على رقم اللوحة

قائمة إيجابية  /سلبية الدعم

شاهد على
يوتيوب

عند قم بتكوين السيناريوهات التلقائية عند العثور على تطابق .على سبيل امثال  ،أبلغ امشغل إذا كان الرقم
مدرجا ي القائمة السوداء .يعمل  ANPRأو التعرف التلقائي على رقم اللوحة على جانب اخادم أو على
امعرف به
ً
كامرات  )LPR) License Plate Recognitionو ( Automatic Number Plate Recognition (ANPRامدعومة.
جموعة أدوات ® Intelلتوزيع ™OpenVINO
™ OpenVINOعبارة عن جموعة أدوات لتطبيقات رؤية الكمبيوتر التي تعمل على زيادة أعباء العمل عر أجهزة
®( Intelما ي ذلك امسرعات) وتعظيم اأداء .يتم تطبيق جموعة أدوات ® Intelلتوزيع  OpenVINOاستدال
الشبكة العصبية ي أدوات حليل .AxxonSoft AI
يدعم  Axxon Nextأحدث منتجات  Intel® Vision Accelerator Designمع  Intel® Movidius™ VPUو

زيادة أداء الذكاء ااصطناعي
بنسبة تصل إى  8.3مرة

:Intel® Arria® 10 FPGA
Neural Compute Stick2
•
موستاجMX8-V100-
•
موستاجA10-F100-
•
قاست  AxxonSoftأداء استدال الشبكة العصبية باستخدام جموعة أدوات ™ OpenVINOعلى -Intel® Xeon® E5
 V3 2630و كانت النتيجة  8.3ضعفً!
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البحث اجنائي الذكي
MomentQuest

البحث اجنائي شبه الفوري
للفيديو امسجل

شاهد على
يوتيوب

ً
يحلل  MomentQuestالفيديو امباشر ويولد ً
وصفا بسيطً لأجسام امتحركة داخل
دفقا من البيانات الوصفية -
امشهد  -والذي يتم تسجيله جن ًبا إى جنب مع دفق الفيديو .اسرداد لقطات مسجلة حدث مثر لاهتمام  ،ما
عليك سوى إدخال معاير حددة :احركة ي امنطقة (امناطق)  ،تقاطع اخط  ،لون الكائن أو اجسم أو حجمه ،
ثوان  ،يعرض النظام الصور امصغرة حلقات الفيديو ذات الصلة .مكن حفظ (نوع) استعام البحث
إلخ .ي غضون ٍ
استخدامه ً
احقا على أي كامرا.

البحث عن الوجه ورقم اللوحة

العثور بسرعة على الناس
وامركبات ذات ااهتمام

شاهد على
يوتيوب

تلتقط  Axxon Nextالوجوه البشرية وألواح أرقام امركبات وتعرف بها .مكنك التحقق بسرعة من صورة شخص
أو رقم مركبة  ،كامل أو جزئي  ،مقابل لقطات الفيديو .البحث عر الكامرات امتعددة مكن أيضً.
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TimeCompressor

مراجعة ساعات الفيديو
امسجل ي دقائق
معدودة

شاهد على
يوتيوب

 TimeCompressorيلتقط الكائنات أو اجسمات امتحركة ي أوقات ختلفة ويعرضها ي ملخص مرئي مكثف.
تعتر اأداة بدي ًا قاب ًا للتطبيق لعملية التصفح و البحث ي ساعات طويلة من اللقطات و مقاطع الفيديو امسجلة.
مكنك ً
أيضا عرض نتائج البحث ( ، MomentQuestالبحث عن الوجه ولوحة اأرقام) ي وضع .TimeCompressor
بفضل جموعة من تقنيات حليل الفيديو  ،أصبح البحث عن تسجيل فيديو معن أسهل وأسرع.

حليات غر متصلة باإنرنت

MomentQuest
البحث اجنائي ي مقاطع ا
لفيديو امستوردة و الذي يعمل
بشكل كامل

TimeCompressor

IMPORT

Face Search

Number
Plate Search

شاهد على
يوتيوب

Axxon Next
Server

Video Footage

استراد أي لقطات فيديو وحليلها مع البحث اجنائي .مكن تطبيق الوظائف التالية على مقاطع الفيديو امستوردة:
•
•
•
•

( MomentQuestالبحث اجنائي شبه الفوري للفيديو امسجل)
( TimeCompressorمراجعة الفيديوهات الطويلة امسجلة ي دقائق معدودة)
البحث عن الوجه
البحث رقم لوحة.
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حزمة البيع بالتجزئة AXXON NEXT
اإشراف على نقاط البيع
يتلقى  Axxon Nextبيانات من سجات النقد
ويربطها بتغذية الفيديو .يتم تثبيت نص اإيصال
على الفيديو أو عرضه ي جزء منفصل .يقدم
هذا صورة كاملة ما يحدث عند اخروج.
مكنك استخدام بيانات ااستام اسرداد
مقاطع فيديو معامات نقاط البيع من
اللقطات امسجلة.

شاهد على
يوتيوب

يإدارة قائمة اانتظار
تكتشف اأداة عدد اأشخاص ي مناطق اانتظار.
إن معرفة أرقام العماء الفعلية مكنكم من إدارة
اموارد البشرية على امدين القصر والطويل.

عداد الزوار
حسب هذه اأداة العماء الذين يدخلون إى
امتجر أو يخرجون منه أو منطقة حددة .مكن
استخدام امعلومات التي م جمعها ،إى جانب
بيانات امبيعات ،لتقدير معدل حويل امبيعات و/
أو أبحاث السوق.
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التعرف على الوجه

اخريطة احرارية

قم بتكوين سيناريو تلقائي عند العثور على تطابق.
قد تخطر القائمة اإيجابية موظفي امتجر
بوصول عماء  ، VIPبينما قد تشر القائمة
السلبية إى السارقون.

مثل خريطة احرارة مثي ًلا بيان ًيا لنشاط الزائر (أعداد الزائر  /الوقت امستغرق) ي مناطق امتجر
اختلفة .مكن إنشاء خريطة احرارة من تتبع البيانات جميع الكائنات أو اجسمات أو الكائنات
أو اجسمات احددة مع معاير البحث اجنائي.
45000

40880

male

female
40000

33525

35000

30203
25137

25131

25106

30000

20000
15000

Visitors

25000

9410
5797

6951

20

16

7724

5806

5778

04

00

10000
5000
0

08

12

Hour
تخمن السن واجنس

تقارير شاملة على اانرنت

أداة التعرف على الوجه تخمن عمر وجنس الزوار.
مكن استخدام البيانات احفوظة لتحليل
العماء واستهداف الافتات الرقمية وغرها من
أغراض التسويق.

استنادا إى بيانات معامات نقاط البيع  ،وعدد الزائرين  ،وطول
مكنك إنشاء تقارير خصصة
ً
قائمة اانتظار  ،و تخمينات العمر واجنس  ،والبيانات التي م إنشاؤها بواسطة أدوات حزمة البيع
بالتجزئة اأخرى .مكنك واجهة الويب من احصول على تقارير من أي متجر داخل سلسلة البيع
بالتجزئة عر اإنرنت.
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وضع الفيديو امباشر
خريطة تفاعلية ثاثية اأبعاد 3D

عرض الفيديو على
خريطة اموقع

شاهد على
يوتيوب

خريطة تفاعلية ثاثية اأبعاد تضع مواقع الكامرا على خريطة اموقع وتعرض عرض الكامرات ي نفس النافذة.
مكنك حديد موقع الكامرا احددة على الفور .يتم ترميز األوان ي التنسيق احاي حسب حالتها.
ي وضع الغمر  ،يتم تثبيت مقطع فيديو شبه شفاف على اخريطة .هذا يسهل عملية معرفة مكان وجود كائن أو
جسم و مكان ذهابه.

إختيار و متابعة ()Tag&Track

اتبع كائن أو جسم معن،
حسب امنطقة

شاهد على
يوتيوب

إختيار و متابعة (ايت) ()Tag&Track Lite
•
•
•
•
•
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جميع الكامرات مرتبطة بخريطة اموقع.
يقوم امشغل بتحديد كائن أو جسم
متحرك ليتبعه.
إذا ترك الكائنأو اجسم جال رؤية كامرا واحدة ،
فإن  Axxon Nextيتوقع أين سيظهر بعد ذلك.
يتم مييز الكامرا "الوجهة" ي التصميم احاي.
يعمل ً Tag & Track Lite
أيضا ي وضع الغمر
واأرشيف.

إختيار و متابعة (برو) ()Tag&Track Pro
•
•
•
•

احصل على "الصورة الكبرة" لكل شيء يحدث ي
اموقع باستخدام كامرات ثابتة.
احصل على صور مفصلة لأجسام امتحركة حولها
باستخدام كامرات .PTZ
تقوم كامرا  PTZتلقائ ًيا بتتبع الكائنات عر عدة
كامرات ثابتة.
مكن تسجيل جموعتي الصور  ،وهو أمر مهم
للتحقيق ي احدث.

FrameMerge

السيطرة الفعالة
على امناطق اممتدة

شاهد على
يوتيوب

باستخدام  ، FrameMergeمكنك:
• اجمع بن امنظر البانورامي من  3خاصات كامرا
•

عرض الفيديو الناج ي أيً من الوضعن احي ( )Liveأو اأرشيف ()Archive

• تصدير مقاطع الفيديو البانورامية إى ملفات  avi.أو  mkv.القياسية
• حديد وتكبر أي جزء من الصورة البانورامية ي لوحة حوار متصلة
Autozoom

تتبع وتكبر
اأجسام امتحركة

يتبع  Autozoomأو التكبر التلقائي ،الكائنات أو اجسمات ي جال الرؤية تلقائ ًيا .إنها توسع مساحة امشهد
الذي توجد فيه الكائنات أو اجسمات امتحركة وتتبعها أثناء حركها .يعمل مع كل من الكامرات الثابتة (عر التقريب
رقمي) وكامرات ذو عدسة عن السمكة.
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برنامج إدارة الفيديو

تصحيح الصورة امشوهة

دعم كامرات ذو عدسة
عن السمكة

شاهد على
يوتيوب

يتم إجراء تصحيح الصورة (تصحيح التشويه) على  GPUلكمبيوتر العميل ،دون أي عبء إضاي على وحدة
امعاجة امركزية .يتم عرض العديد من الصور امعتادة امصححة بنسب أبعاد ختلفة على شاشة العميل.
يدعم  Axxon Nextالكامرات القياسية ذات العدسات عن السمكة وكذلك عدسات .Immervision panomorph

إدارة جدار شاشات الفيديو

مفيدة بشكل هائل
مراكز الرصد

شاهد على
يوتيوب

إدارة فعالة جدران شاشات الفيديو وتخطيطات امواقع اموزعة الكبرة:
•

إرسال أي تخطيط متاح إى أي كمبيوتر عميل داخل النظام.

• لفت انتباه امشغل إى حدث م التقاطه بواسطة إحدى الكامرات ي التخطيط.
• أظهار ً
حدثا جميع امشغلن عن طريق إرسال التصميم ذي الصلة إى حائط فيديو.
• تعين أي جهاز كمبيوتر عميل مزود بشاشات كافية كجدار فيديو.
• إدارته من أي عميل بعيد متصل بأي خادم داخل نطاق .Axxon
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إدارة
لقطات الفيديو
دعم خزن احافة (الكامرا)
عرض ومزامنة الفيديو على بطاقات SD
يدعم  Axxon Nextمساحة التخزين على الكامرا (احافة) .يتم الكشف عن التخزين على
الكامرا تلقائ ًيا بواسطة  Axxon Nextعند إضافة الكامرا ذات الصلة إى تكوين النظام.
مكن للعميل امشاهد عرض الفيديو امسجل على بطاقات  .SDمكنك إعداد النسخ
امتماثل امستمر للفيديو والصوت والبيانات الوصفية من خزن احافة.
أرشفة النسخ امتماثل عر برنامج التشغيل امتداخل

شاهد على
يوتيوب

تخزين مركزي أجهزة
 NVRالقائمة على امركبات
مكن مزامنة لقطات الفيديو بن أنظمة  Axxon Nextامستقلة عر برنامج التشغيل
امتداخل .يبدأ النسخ امتماثل تلقائ ًيا عند اتصال اخادم امصدر باخادم الوجهة .مكن
استخدام هذا  ،على سبيل امثال  ،لتخزين ملفات الفيديو على  NVRsالقائمة على Axxon
امثبتة على امركبات.
وظائف التصدير
ميزات تصدير حسنة للفيديو امسجل
• تصدير فوري لإطارات الثابتة ومقاطع الفيديو من وضع الفيديو امباشر (احي)
أو اأرشيف.
• تصدير إى ملف  zip.حمي بكلمة مرور.
• تصدير ي وقت واحد من الفيديو امسجل من كامرات متعددة.
• إدارة حجم ملفات الفيديو امصدرة :إذا جاوز حجم املف القيمة احددة  ،يتم تقسيم
الفيديو إى عدة ملفات.
• تشذيب (إسقاط اإطار) من الفيديو امصدرة.
• إخفاء اخصوصية :قبل التصدير  ،حديد مساحات حظرها بلون خالص ي تسلسل
الفيديو أو الصورة التي م تصديرها.
• تصدير مناطق الصورة (ما ي ذلك إطارات الصور الناجة من كامرات ذات عدسات
عن السمكة).
• تصدير تعليقات امستخدم إى الفيديو امسجل.

شاهد على
يوتيوب

إعدادات اخصوصية
إخفاء الكائنات أو الوجوه عن تلك اموجودة ي أدوار امستخدم احددة
تعد إعدادات اخصوصية ضرورية لامتثال للناج احلي اإجماي (ائحة حماية البيانات
العامة لاحاد اأوروبي) .مكنك إخفاء أي كائنات ثابتة أو متحركة ي الفيديو امسجل من
تلك اموجودة ي أدوار امستخدم احددة .مكنك ً
أيضا إخفاء الوجوه باستخدام أداة
اكتشاف الوجه .سيتم حظر الكائنات أو الوجوه بلون خالص أثناء عرض اأرشيف والبحث فيه ،
وكذلك على الفيديو امصدر.

شاهد على
يوتيوب
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الوصول عن بعد
عميل عر النظام

إدارة اأنظمة امستقلة
ي نفس الواجهة

شاهد على
يوتيوب

 Cross-Systemمفيد ي امواقع اموزعة جغرافيا أو ساسل امواقع امتعددة  ،مثل متاجر البيع بالتجزئة أو
حطات الوقود .مكنك تكوين وتشغيل أنظمة امراقبة عن بعد على حطة عمل عميل واحدة:
•

قم بتوصيل حطة عمل عميل واحد بخوادم مراقبة متعددة على جاات ختلفة.

•

يتم دمج جميع اإعدادات والكامرات امرتبطة بهذه اخوادم ي عرض واحد مناسب.

•

مكن للمشغلن الوصول إى أنظمة مراقبة مستقلة متعددة ي وقت واحد.

العميل على شبكة اإنرنت

مراقبة الفيديو
ي متصفحك

شاهد على
يوتيوب

يربط بشكل آمن عر بروتوكول  .HTTPSيدعم  264.Hو  265.Hو .MJPEG

يدعم تخطيطات عميل سطح امكتب والكامرات متعددة البث.
تستطيع:
•

عرض الفيديو احية وامسجلة مع الصوت

•

عرض أحداث التنبيه

•

البحث ي الفيديو امسجل حسب الوجوه وأرقام

•

العمل مع اإشارات امرجعية

اللوحات واأحداث وامعاير ()MomentQuest

•

السيطرة على كامرات PTZ

والفواصل الزمنية ()TimeSlice

•

تطبيق التكبر الرقمي

عرض اخريطة احرارية احركية

•

تصدير إطارات ومقاطع الفيديو الثابتة

•

عرض إحصاءات الكامرا والفيديو اأرشيف

•
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خدمة سحابة AxxonNet

إدارة اأنظمة امستقلة
ي نفس الواجهة

شاهد على
يوتيوب

 AxxonNetهي خدمة سحابية جانية تتصل بخوادم امراقبة  Axxon Nextاخاصة بك عر اإنرنت .تشفر SSL

يضمن نقل البيانات بشكل آمن.
تستطيع:
•

استخدم جميع ميزات  Web Clientمقاطع الفيديو احية وامسجلة.

•

قم بإنشاء مستخدمن وأدوار لـ .Axxon Next VMS

•

تلقي إعامات الريد اإلكروي على اأحداث من أنواع حددة مسبقا .يتم حفظ مقاطع فيديو اأحداث  /اإطارات
الثابتة على السحابة ومكن عرضها من خال النقر على الرابط ي رسالة اإعام.

•

إرسال التنبيهات على أحداث معينة إى عماء اجوال.

•

تخزين وتفعيل ملفات الرخيص ل .Axxon Next

عماء اجوال

تطبيقات جانية أنظمة تشغيل
 iOSو  Androidو  Apple TVو
Windows Mobile

شاهد على
يوتيوب

مع تطبيقاتنا ،مكنك:
•

عرض الفيديو احية وامسجلة

•

تلقي اإخطارات (التنبيهات)

•

السيطرة على كامرات PTZ

•

تشغيل وحدات اماكرو

•

العمل مع كامرات فيش

•

استخدام اخرائط.

•

استخدام التكبر الرقمي
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اأداء وحسن اموارد
GreenStream
High-Quality Video Stream
Low-Quality Video Stream

GREENSTREAM

1 camera

16 cams

16 cams

16 cams

Full HD

480 x 270

480 x 270

480 x 270

Basic Stream

49

12 cams

12 vs

Full HD

توفر عرض النطاق الرددي للشبكة
وموارد وحدة امعاجة امركزية
العميل مع دفق الفيديو التكيفي

1

Full HD

شاهد على
يوتيوب

2

2 Low-Quality Video Stream

1 High-Quality Video Stream

تقوم  GreenStreamتلقائ ًيا بتحديد دفق الكامرا الذي يطابق الدقة احالية للفيديو على شاشة العميل .على
سبيل امثال:
على شاشة  1080 × 1920مع تصميم كامرا  ، 4 × 4كل شاشة كامرا  270 × 480فقط.
•
 GreenStreamيلغي احاجة إى نقل تدفقات عالية الدقة من جميع الكامرات.
•
بيانات التعريف من أجهزة IP
بيانات التعريف هي وصف بسيط لأجسام امتحركة داخل امشهد .يتم استخدامه لتحليل الفيديو ي الوقت
احقيقي أو البحث اجنائي .يتم إنشاء البيانات الوصفية على الكامرات مع متتبعات الكائنات امدجة - .ا حاجة لفك
ضغط الفيديو على جانب اخادم .يتم تقليل عبء وحدة امعاجة امركزية على خادم الفيديو بشكل كبر - .يستطيع
اخادم التعامل مع امزيد من تدفقات الفيديو.

استخدم Edge Analytics
وحفظ طاقة حساب اخادم

تسريع GPU

•

•
•

انخفاض البصمة على أداء وحدة امعاجة امركزية
للخادم  ،خاصة عند فك تشفر خاصات الفيديو
.265.H
حسن كبر لوقت فك التشفر.
مكن للخوادم معاجة امزيد من تدفقات الفيديو
امتزامنة بدقة  HDوأعلى.

شاهد على
يوتيوب

•
•

مكن توصيل امزيد من الكامرات بخادم واحد ،ما
يقلل من نفقات اأجهزة ومشكات الدعم.
مكنك عرض امزيد من قنوات الفيديو على جهاز
الكمبيوتر العميل أو استخدام أجهزة الكمبيوتر
العميلة ذات مواصفات اأداء اأقل.

تخفيف الضغط على أجهزة
Intel® Quick Sync

 UDPواإرسال امتعدد
يتميز  Axxon Nextمجموعة كاملة من اأدوات لتقليل استهاك عرض النطاق الرددي وجعل أنظمة اأمان أكر
كفاءة .مكن بث الفيديو امباشر من اخادم إى أجهزة الكمبيوتر البعيدة عر  ، UDPكما يتم دعم البث امتعدد .يحرر
اإرسال امتعدد سعة الشبكة ويحسن استخدام اموارد.
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يوفر (يحرر) النطاق
الرددي للشبكة

و

التكامل
اأتـمـتـة

دعم احدث اخارجي
تكامل سريع وبسيط مع أنظمة اجهات اخارجية
ااتصال باأجهزة واأنظمة اخارجية :أجهزة حكم الوصل  ،ولوحات التحكم لأمن  ،وبرامج اجهات
اخارجية  ،وأكر من ذلك Axxon Next .مكنها:
•

أن تقبل اأحداث اخارجية

•

أن حفظها ي قاعدة البيانات اخاصة به

•

اإسناد الرافقي بن اأحداث مع الفيديو امسجل

•

البحث عن أحداث عن طريق سلسلة اأحرف

•

عرض بيانات احدث ي الوقت احقيقي ي جزء منفصل

•

عرض اأحداث كتعليقات توضيحية ي أعلى الفيديو

شاهد على
يوتيوب

وحدات اماكرو
معالج استجابة احدث
يدعم  Axxon Nextالتكوين امرن استجابة النظام امعقدة أي جموعة حددة من اأحداث.
استخدم  ... IFثم امنطق إنشاء ماكرو يقوم تلقائ ًيا بعدد غر حدود من اإجراءات ي النظام.
تسمح وحدات اماكرو بردود فعل الرجة على أحداث معينة على مستوى النظام واجهاز.

شاهد على
يوتيوب
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تفاوت اخطأ واإدارة
الفشل
Server Failure
Conﬁguration

Video Storage

احد اأقصى
للتكرار VMS

Primary Server

Standby Server

شاهد على
يوتيوب

Server Recovery
Conﬁguration

Video Storage

Standby Server

Primary Server

يتحول جاوز الفشل بسرعة إى خادم ااستعداد عند فقد ااتصال باخادم اأساسي .يستوي خادم ااستعداد تلقائ ًيا
على جميع الوظائف من اخادم غر امتصل أو اخاطئ .يتم بث الفيديو امباشر وتسجيله على الفور .مكنك تعليق أي
خادم ي اجموعة بدون توقف النظام  ،على سبيل امثال للصيانة.

حديث النظام

 VMSاخاص بك هو
دائما حدث

شاهد على
يوتيوب

حديث خوادم صامتة
مكنك حديث جميع اخوادم داخل كتلة ي الوضع الصامت .للقيام بذلك  ،حدد التوزيع امطلوب ي أرشيف  zip.أو
حدد رابط ويب .هذا النهج يجعل حديث النظام سلسً و سه ًا.
حديث العميل التلقائي
عندما يتصل عميل  Axxon Nextباخادم باستخدام إصدار أحدث من  ، Axxon Next VMSس ُيطلب منك حديث
برنامج العميل اخاص بك .بعد التأكيد  ،تتم عملية التحديث تلقائ ًيا.
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سياسة اأمن

حماية  VMSاخاص بك
من الوصول غر امصرح به

قم بتكوين سياسة أمان امستخدم:
•

ضبط احد اأدنى لطول كلمة امرور

•

تخزين كلمة امرور التاريخ

•

تعين تاريخ انتهاء صاحية كلمة امرور

•

تعين قوة كلمة امرور امطلوبة

•

منع جلسات متعددة ي وقت واحد

•

حظر امستخدم وحديد وقت حظر  /عدد حاوات تسجيل الدخول الفاشلة

يتضمن كل حدث مستخدم عنوان  IPاخاص بامستخدم .عند الوصول إى اخادم  ،يتم تسجيل عنوان  MACاخاص
بجهاز الكمبيوتر ي سجل أحداث النظام .يتضمن احدث  Export Startاسم امستخدم .مكنك إضافة امستخدمن
ي القائمة البيضاء للوصول إى اخادم عن طريق تعين جموعة من عناوين ال  IPامسموح بها .مكن للمستخدمن
ً
أيضا الوصول إى اخادم بتأكيد امسؤول.

مصادقة LDAP

التكامل مع خدمات شبكة
امؤسسة احالية

شاهد على
يوتيوب

تتيح هذه اميزة إمكانية إلغاء تنشيط مهام إدارة امستخدم لنظم مسؤوي الشركات الكبرة .مكن للمشغلن
تسجيل الدخول إى نظام امراقبة عن طريق إدخال بيانات اعتماد اجال اخاصة بهم .يقوم مسؤول النظام بربط دليل
 LDAPبـ  Axxon Nextوحديد امستخدمن امراد إضافتهم .مكنه ً
أيضا ربط حقوق الوصول إى  VMSمجموعات
دليل الشركات .عند حذف ملف تعريف امستخدم على خادم  ، LDAPمكن حذفه تلقائ ًيا ي .Axxon Next
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