Axxon Next
نظام إدارة الفيديو ( )VMSأو Video Management System

 ٥٠مكتبــً
حــــول العـــالــم

أكر من  ٢.٥مليون
قناة فيديو
مرخـصة
ّ

Axxon Intellect Enterprise
نظام إدارة معلومات اأمن امادي ()PSIM

نبذة عن
الشركة
AxxonSoft
أكسون سوفت هي شركة رائدة ي عام برامج  VMSأو (Visual Memory
 )Systemو يعني نظام الذاكرة البصرية الذكية و ( )PSIMأو (Physical Security
 )Information Managementو يعني نظام إدارة معلومات اأمن امادي الذكية.
منذ عام  ،٢٠٠٣ابتكرت الشركة تقنيات متقدمة تدفع صناعة السامة واأمن إى اأمام.

امبيعات ي أكر
من  ١٠٠دولة

أكر من ٥٨٠٠
شــريـــك
مـعـتـمــد

٥٠٠
موظـــف

www.axxonsoft.com
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البحث اجنائي
 AxxonSoftهي إحدى رواد تقنيات البحث ي الطب الشرعي مقاطع
الفيديو امسجلة بن بائعي  .VMSأدوات البحث ي الطب الشرعي تقلل
إى حد كبر من الوقت الذي تقضيه ي البحث عن احوادث امسجلة ي
أرشيف الفيديو .كل ما على امستخدم فعله هو إدخال امعلمات حدث
مثر لاهتمام ؛ على سبيل امثال  ،قم بتحميل صورة لشخص ما  ،أو إدخال
رقم لوحة مركبة أو حجم ولون جسم ما  ،وستجد حليات AxxonSoft
ً
سابقا ي
جميع تسجيات الفيديو التي حتوي على امعلومات امذكورة
ثوان.
غضون ٍ

تاريخ تكنولوجيا
AxxonSoft

2019

م دمج جموعة أدوات  OpenVINOمن ® Intelمع تقنية
 AxxonSoftلتصبح  AxxonSoftأول مطور  VMSيدعم
 ONVIF Proﬁle Tأو (Open Network Video Interface
 )Forumأو منتدى شبكة الفيديو امفتوحة و هو منتدى صناعي
عامي ومفتوح يهدف إى تسهيل تطوير واستخدام معيار
عامي مفتوح لواجهة منتجات اأمان الفعلية القائمة على
بروتوكول اإنرنت .تتم إضافة حليات السلوك إى جموعة
أدوات الذكاء اإصطناعي.

2018

إطاق خدمة امراقبة السحابية  .AxxonNetتضمن منتجات
 AxxonSoftامتثال الناج احلي اإجماي.
يتم توسيع حليات الفيديو امستندة إى الذكاء ااصطناعي
لتشمل الكشف عن العناصر امهجورة.

2017

2016

2015

2013

تشمل اميزات اجديدة على تعديل الصور عن الكامرات
بعدسةة عن السمكة ( )ﬁsheye lensعر تقنية حسن
عرض النطاق الرددي لـ  GPUو .GreenStream

2012

م إطاق  Axxon Nextباعتباره  VMSامستند إى  NGPمع
قابلية غر حدودة للتوسع .توفر تقنية TimeCompressor
ملخصا مرئ ًيا مناس ًبا لأحداث.
ً

2011

2009

2008

منذ عام  ، ٢٠١٦عززت  AxxonSoftالبحث والتطوير ي حليات الفيديو
العميقة القائمة على التعلم .ي عام  ، ٢٠١٧نفذت الشركة دورة كاملة
لتدريب حليل الفيديو  AIلتلبية احتياجات منشأة معينة .تتعلم الشبكة
العصبية لدى  AxxonSoftأداء امهام اخاصة بالعماء من مواد الفيديو
التي م احصول عليها على اموقع.

يتم إدخال تقنيات البحث ي الطب الشرعي للفيديو امسجل.
تتم إضافة دعم لتحليات الفيديو احافة على أجهزة  IPلتلقي
أحداث الكشف عن الفيديو والبيانات الوصفية
(أوصاف امشهد).
تنضم  AxxonSoftإى  ONVIFكعضو مساهم .يبدأ الذكاء
التلقائي ي تسجيل اخالفات امرورية.

يتم إصدار  Axxon Smart IPكأول إصدار من نظام VMS
استنادا إى  .NGPيدعم  ٢٦4.Intellect Hو التي هي تقنية
ً
ضغط الفيديو أو برنامج الرميز الذي م تطويره بشكل مشرك
من قبل ااحاد الدوي لاتصاات.
 ١٣4جهاز  IPمن ختلف الشركات امصنعة متكاملة.

2006

تتضمن امفاهيم اجديدة ي منصة اجيل التاي ( )NGPبنية
 Micromoduleونظام ملفات .SolidStore

2005

يتم تقدم حلول خاصة بالصناعة POS Intellect :و Auto
 Intellectو  ATM Intellectو .Face Intellect

2004

2003
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يقدم التعلم العميق طريقة جديدة إكتشاف احريق والدخان .م
حسن اأداء من خال دعم برنامج الرميز  ٢٦٥.Hوفك تشفر
الفيديو من .Intel® Quick Sync
 Intellectهو أول برنامج يدمج ال ONVIF Proﬁle Gو يتجاوز
عدد أجهزة ال IPامدعومة اآن  ٨٥٠٠جهاز.

2010

البحث اجنائي الذكاء ااصطناعي ()AI

يتم تطبيق الذكاء اإصطناعي للكشف عن الناس وامركبات.
أكر من  ١٠،٠٠٠جهاز  IPمدمج حتى اآن.

أول تكامل أنظمة التحكم ي الوصول  /اإنذار .يضاف الدعم
لعشر كامرات .AXIS IP

مهد برنامج الرميز اخاص بـ  Motion Waveletالطريق لبناء
أنظمة مراقبة فيديو رقمية كبرة .يتم تطبيق مفهوم النظام
اأمني العامي ي .Intellect PSIM

AXXON NEXT VMS
نظام مراقبة بالفيديو يجمع بن التقنيات امبتكرة واخرة مع النشر على
عشرات اآاف من امواقع .منتج متوازن مكنه تلبية احتياجات أي مشروع ،
بغض النظر عن احجم أو التعقيد.

بطاقة وامسار

استخدم كامرات متعددة
لتتبع الكائنات

MomentQuest

العثور بسرعة على اأحداث
مع معاير متعددة

خريطة  3Dالتفاعلية

واجهة بديهية للعثور على
اموقع الدقيق للكامرات

AxxonNet

ا يوجد حد على العدد
اإجماي للسرفرات والعماء

تقنية GreenStream

يختار تلقائيا دفق الفيديو
اأمثل لدقة الشاشة

Autozoom

استخدام التكبر الرقمي
لتتبع كائن

TimeCompressor

مراجعة ساعات الفيديو
امسجل ي دقائق معدودة

الرجيات

يعمل على أجهزة الكمبيوتر
الشخصية و السرفرات

وظائف كاملة

حتى لو كان لدى النظام
كامرا واحدة فقط

أي مقياس

ا يوجد حد على العدد
اإجماي للسرفرات والعماء

البحث عن الوجه

العثور بسرعة على الوجوه
التي تطابق الصورة

العمارة القائمة على
Micromodule
زيادة ااستقرار وامتانة

البيانات الوصفية أجهزة IP

SolidStore

يختار تلقائيا دفق الفيديو اأمثل
لدقة الشاشة

ا جزئة البيانات مع نظام
املفات اخاص بنا

الفشل

بحث ANPR / LPR

ابحث عن جميع مقاطع
الفيديو باستخدام سيارة عر
كامرات متعددة

التكرار للسرفرات ي
النظام اموزَ ع

عميل عر النظام

سهلة إضافة الكامرات

إدارة اأنظمة امستقلة ي
نفس الواجهة

تسجيل كشف احركة
اافراضي

التكوين باجملة من الكامرات

قم بإعداد نظام  CCTVكبر ي وقت قياسي
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امـيــــزات والتـقـنـيــــــات AXXON NEXT

البحث اجنائي الذكي
MomentQuest

التحليات اممكنة بالذكاء ااصطناعي
حليات السلوك

اكتشاف مطلق النار النشط

يتعرف  Behavior Analyticsعلى امواقف
اخطرة من خال الكشف عن امواقف البشرية
احددة :على سبيل امثال  ،أذرع أمن
الصندوق امرفوعة  ،أو شخص يربض بواسطة
ماكينة الصراف اآيُ .يمكن إخطار اإنذار امبكر
للشرطة أو أمن الشركات من حييد
التهديد بسرعة.

استنادا إى  ، Behavior Analyticsتقوم أداة
ً
اكتشاف  Active Shooterبالتعرف ي الوقت
الفعلي على شخص لديه سلوك مسلح .تعمل
التنبيهات السريعة للمستجيبن اأولن على
تقليل اخاطر لأفراد واجموعات وامرافق.

ينفذ  MomentQuestحليل امشهد ي
الوقت احقيقي ويولد ً
دفقا من البيانات الوصفية.
اسرداد لقطات مسجلة حدث مثر لاهتمام
 ،ما عليك سوى إدخال معاير حددة :احركة
ي امنطقة (امناطق)  ،تقاطع اخط  ،لون
ثوان  ،يعرض
اجسم أو حجمه  ،إلخ .خال ٍ
النظام الصور امصغرة للفيديو ذات الصلة.

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

TimeCompressor
 TimeCompressorيلتقط الكائنات امتحركة
ي أوقات ختلفة ويعرضها ي ملخص فيديو
مكثف .اأداة و هي بديل لاطاع على ساعات من
لقطات التصوير.

البحث عن الوجه ورقم اللوحة
تتبع أنواع اجسمات احددة
أنواعا معينة من الكائنات
عند تطبيقه على  ، Object Trackerيكتشف مرشح الشبكة العصبية بدقة
ً
امتحركة  ،على سبيل امثال البشر أو امركبات .مكن لهذه التقنية تصفية اإنذارات الكاذبة ي
امشاهد امزدحمة  ،حيث قد تتداخل الكائنات امتحركة امتعددة مع النتائج.
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تلتقط  Axxon Nextالوجوه البشرية وألواح
أرقام امركبات وتعرف بها .مكنك التحقق
بسرعة من صورة شخص أو رقم مركبة  ،كامل
أو جزئي  ،مقابل لقطات الفيديو .بحث الكامرا
متعددة هو مكن أيضا.

حزمة البيع بالتجزئة Axxon Next

خريطة احرارة
مثل خريطة احرارة مثي ًلا بيان ًيا لنشاط الزائر (أعداد الزائر  /الوقت
امستغرق) ي مناطق تخزين ختلفة .مكن إنشاء خريطة احرارة إما
من كل كائن أو بيانات تتبع كائن حدد (على غرار معاير التصفية
امستخدمة ي .)MomentQuest

اإشراف على نقاط البيع
يتلقى  Axxon Nextبيانات من سجات النقد
ويربطها بتغذية الفيديو .يتم تثبيت نص اإيصال
على الفيديو أو عرضه ي جزء منفصل .مكنك
استخدام بيانات ااستام اسرداد مقاطع فيديو
معامات نقاط البيع من اللقطات امسجلة.

إدارة قائمة اانتظار
تكتشف اأداة عدد اأشخاص ي مناطق اانتظار .عندما تعرف أرقام العماء الفعلية  ،مكنك إدارة
اموارد البشرية  ،على امدين القصر والطويل.

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

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

الوصول إى التقارير شاملة عر شبكة اإنرنت

قائمة إيجابية  /سلبية ااختيار

استنادا إى بيانات
مكنك إنشاء تقارير خصصة
ً
معامات نقاط البيع  ،وعدد الزائرين  ،وطول قائمة
اانتظار  ،وإرشادات العمر واجنس  ،وغرها من
أدوات  .Axxon Retail Suiteمكنك واجهة
الويب من احصول على تقارير من أي متجر داخل
سلسلة البيع بالتجزئة عر اإنرنت.

بناء على التعرف على الوجه  ،مكنك تشغيل
ً
سيناريوهات تلقائية عند العثور على تطابق
إيجابي .قد تخطر القائمة اإيجابية موظفي
امتجر بوصول عماء  ، VIPبينما قد تشر
القائمة السلبية إى سارقو امعروضات.
www.axxonsoft.com
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AXXON INTELLECT ENTERPRISE PSIM
 Axxon Intellect Enterpriseهي اخيار اأفضل إدارة مئات أو آاف الكامرات ي نظام أمان خصص  ،أو عندما حتاج إى  CCTVمدمج مع التحكم
بصاحية الدخول  ،وحماية احيط  ،وأجهزة إنذار احريق واأمن  ،والوظائف امتطورة مثل التعرف على الوجه  ANPR ،أو Automatic Number Plate
 Recognitionأي التعرف التلقائي أرقام اللوح  ،مراقبة حركة امرور على الطرق وأنظمة مراقبة نقاط البيع أو أجهزة الصراف اآي اجمعة.

هندسة موزعة غر حدودة
و قابلة للتطوير

التكامل على مستوى منخفض
مع أجهزة EDGE

أربعة مستويات
للتشغيل اآي

ATM
ااتصال الداخلي

نظم تسجيل
النقدية

كامرات تناظرية
 SDو HD

INTELLECT
ENTERPRISE

Modbus
ONVIF

BACnet

OPC

أنظمة
التحذير

SNMP

التحكم بصاحية الدخول

أجهزة IP

إنذار احريق واأمن

حيط اأمن

٤٠ +

١٠،٠٠٠ +

٤٠ +

١٥ +

نظام

موذج

نظام

نظام

مزايا النظام اأساسي امتكامل
•
•
•
•
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اجمع بن امعدات من ختلف الشركات امصنعة وإدارتها من مركز
حكم واحد.
قلل من التكاليف امالية لتجهيز امنشأة عن طريق تقليل اأجهزة
والرامج الازمة وربط امعدات احالية بالنظام.
تطبيق ميزات جديدة غر متوفرة ي أنظمة قائمة بذاتها.
قلل من كمية امعلومات التي يتعن على امشغل معاجتها ،
من خال واجهة أكر سهولة.

•
•
•
•

احصل على حليل ظري
استنادا إى معلومات من
حسن
ً
ّ
مصادر ختلفة.
أمتة اتخاذ القرارات للمواقف القياسية.
احد بشكل كبر من احتمالية أخطاء امشغل.
حماية أفضل للنظام من أي تدخل خارجي.

حلول متكاملة
خصيصا لتلبية احتياجات اأمان اخاصة موقعهم  ،ما يضمن
مكن للمستخدمن حديد الوحدات التي يحتاجون إليها فقط إنشاء نظام فعال صمم
ً
حصولهم على نظام قوي ميزات دقيقة للغاية بأقل تكلفة.
 ACFA Intellectهي أداة شاملة إدارة أنظمة التحكم ي الوصول
وإنذار احرائق واأمان وحيط اأمن باستخدام منصة .Intellect PSIM
وهو يدعم العشرات من أنظمة (Access Control System (ACS
و ( Parameter Security System )PSSو (Fire and Security
.Alarm(FSA

وحدة مراقبة النظام تستقبل وتعالج اإنذارات من امواقع امنتشرة على
نطاق واسع وترصد حالة اأجهزة والرامج  ،حتى ي امناطق ذات النطاق
الرددي امنخفض .مكنه حسن عمليات اأنظمة الكبرة اموزعة على
نطاق واسع.

 Retail Intellectيوفر حماية لتجار التجزئة و يدعمهم بالذكاء القيم من
خال الدمج بن امراقبة داخل امتجر ،وحليات الفيديو اخاصة بالصناعة
ومراقبة امعامات.
أداة الكشف عن“اأحبة” أو  Sweatheartingو هي عميقة التعلم
والتي تساعد على منع فقدان امدخرات ي الكاشر .مكن لتجار التجزئة
اكتشاف الوقت الذي يعمل فيه أمن الصندوق بالتواطؤ مع امشري بعدم
مسح البضائع  /امنتجات ضوئ ًيا.

وحدة مراقبة النظام تستقبل وتعالج اإنذارات من امواقع امنتشرة على
نطاق واسع وترصد حالة اأجهزة والرامج  ،حتى ي امناطق ذات النطاق
الرددي امنخفض .مكنه حسن عمليات اأنظمة الكبرة اموزعة على
نطاق واسع.

 ATM Intellectيقوم تلقائ ًيا مراقبة أجهزة الصراف اآي وأكشاك الدفع
من خال دمج بيانات الفيديو وامعامات .يتعقب النظام التنبيهات ويأتي مع
وحدة مراقبة النظام حماية امدخرات ي الوقت احقيقي.

م تطوير  Face Intellectلأماكن العامة ومواقع البنية التحتية امهمة
التي يعد التحكم ي الوصول إليها أمرً بالغً ي اأهمية .يحدد برنامج
التعرف على وجه اأشخاص  ،كما يلتقط ويسجل ويسرجع الوجوه التي
تطابق الصورة.
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مــواقـع تـركـيــــب AXXONSOFT
الصـنــاعة

التـعـلـيــم
جامعة بيرت

دوسان بابكوك الطاقة بولسكا

تركيا

بولندا

إجماي عدد الكامرات٤٠٠ :
احل :مراقبة مركزية لـ ٥مواقع

إجماي عدد الكامرات٧٥ :
احل :الكشف عن اأشخاص بدون خوذة

كوليجيو سان كارلو
إيطاليا

أرسيلورميتال كريفي ريه

إجماي عدد الكامرات٢٠٠ :
احل :التعرف على الوجه

السلطات العامة
اانتخابات الرئاسية ٢٠١٤
تونس
إجماي عدد الكامرات٢٦٩ :
احل :التعرف على الوجه مع قاعدة بيانات من ١٠٠٠
شخص يشتبه ي اإرهاب.

تريبيونال دي ميانو
إيطاليا
إجماي عدد الكامرات٥٩٤ :
احل :التعرف التلقائي على لوحة اأرقام.

أوكرانيا
إجماي عدد الكامرات٦٠٠ :
احل :التعرف على رقم السيارة والسكك احديدية
وتكامل نظام اإنذار

MHP
أوكرانيا
إجماي عدد الكامرات٥٠٠ :
احل :الفيديو  ، ANPR ،التحكم ي الوصول
وتكامل أنظمة اإنذار

النقل واخدمات اللوجستية
نوفا بوشتا
أوكرانيا
إجماي عدد الكامرات :أكر من ٢٥٠٠
احل ٢٥٠٠ :موقع ي جميع أنحاء الباد مع
 ٥سرفرات فقط  ،و  ٢٥٠٠عميل بعيد

اخدمات امصرفية وامالية
STB
تونس

بولندا

إجماي عدد الكامرات١٥٠٠ :
احل :تكامل أجهزة الصراف اآي.

إجماي عدد الكامرات٢٦٦ :
احل :تكامل أنظمة التحكم ي الدخول واإنذار
باحريق  ،خريطة تفاعلية من  ٣٢٨طبقة ٨٢ ،
وحدة ماكرو.

بنك رايفايزن
أوكرانيا

مطار مدينة مكسيكو الدوي

إجماي عدد الكامرات :أكر من ١٧،٠٠٠
احل ٦٠٠ :فرع ي جميع أنحاء الباد.
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امكسيك
إجماي عدد الكامرات٢٢٥٠ :
احل :حليات الفيديو  ،والبحث اجنائي الذكي.

أمن الوطن ()Homeland Security

قطاعي
متجر ايكيا أبوظبي

مدينة يانغسان اآمنة

اإمارات العربية امتحدة

كوريا اجنوبية

إجماي عدد الكامرات٤٢٠ :
احل :تكامل نظام تسجيل النقد

إجماي عدد الكامرات٣١٩٠ :
احل :البحث اجنائي الذكي  ،متوفر ي الفيديو
امستورد ً
أيضا

Segmüller
أمانيا

بروة الراحة
دولة قطر

إجماي عدد الكامرات٤٤٠ :
احل ١٠:مواقع  ،تكامل نظام تسجيل النقد

إجماي عدد الكامرات٤٣٥٠ :

سلسلة التجزئة مودو

 ٢٠١٨مواقع كأس العام FIFA

أمانيا

روســيــا

إجماي عدد الكامرات١٩٢٠ :
احل ١٢٠ :متجر  ،حليات الفيديو

إجماي عدد الكامرات :أكر من ٩٠٠٠
احل ١٠ :ماعب  ،التعرف على الوجه ،ANPR ،التحكم
ي الدخول ،تكامل أنظمة إنذار احريق/اأمن

سوبر ماركت ShopRite

استاد ارسنال

الوايات امتحدة اأمريكية

امملكة امتحدة

إجماي عدد الكامرات١٤١٥ :
احل ٢٩ :متجر  ،مركز الرصد ،اجمعات التجارية

إجماي عدد الكامرات٢٠٨ :

النقل واخدمات اللوجستية

الـفـنـــادق

مركز دبي التجاري العامي

منتجع امسيلة

اإمارات العربية امتحدة

دولة قطر

إجماي عدد الكامرات٤٠٠:
احل :التعرف على الوجه عند مداخل الزوار

إجماي عدد الكامرات٧٨٧:

العن مول

فندق أتانتس النخلة

اإمارات العربية امتحدة

اإمارات العربية امتحدة

إجماي عدد الكامرات٨١٤ :
احل :التعرف على الوجه عند مداخل الزوار

إجماي عدد الكامرات٢٠٥٠ :

امرقاب مول

سوفيتيل لندن سانت جيمس
امملكة امتحدة

إجماي عدد الكامرات١٤٢٧ :

إجماي عدد الكامرات٧٠ :
احل :حليات الفيديو  ،التعرف على الوجه

دولة قطر
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