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 شاهد المزيد
 

 
  

 (deep learning) لتحليل الفيديو هو حل مرن وقابل للتطوير يعتمد على التعلم العميق SAIMOS® Video Analyticsبرنامج 
 المجاالت.في مختلف  للمستخدمين

 التالية:الوظائف  وفري

  أو منطقةمحيط  تأمين •
 األشخاص/األجسامكشف  •
 تشفير الفيديو •
 إنتاج الخرائط الحرارية للحركة /وثالثي األبعادأالعد ثنائي  عمليات •
 حماية البوابات •
 المراقبة •

، ضبط اإلعدادات سهولةو، وجودة النتائج ،بأعلى درجات الثبات SAIMOS® Video Analytics تتميز جميع التحليالت الخاصة بـ
 .الممتاز الفني الدعمباإلضافة الي  (Milestone, SeeTec)مع أنظمة إدارة الفيديو  لربطوا

 مختلفة. برامجع موالربط إمكانية التخصيص 

   contact@saimos.eu - www.saimos.euيرجى االتصال بنا لمزيد من التفاصيل: 
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 المميزات

 تأمين محيط أو منطقة

 لمناطق المحيطة والمناطق الداخليةتأمين ا •
 الكشف عن المتسللين في مرحلة مبكرة •
 هاواتجاه ةتحديد سرعة الحرك •
 غير المرغوب فيهاال الكاذبة أو نظام تقييم خاص )بالذكاء االصطناعي( لتجنب اإلنذارات •

 كشف األجسام/األشخاص

 حماية المناطق المغلقة ضد السرقة •
 فيها )المناطق المحظورة( الكشف عن األشياء غير المرغوب •
 على المدى الطويلالكشف عن التسكع  •
 الكشف عن إزالة االشياء من مكانها أو ترك األشياء في اماكن غير مسموح بها •
 الجسمضبط االعدادات بصورة بسيط عن طريق تحديد الحد األدنى والحد األقصى لحجم  •

 المطلوب

 تشفير الفيديو

 الفيديوحماية الخصوصية عن طريق تشفير  •
 ديناميكي يعتمد على الحركةتشفير الفيديو بشكل  •
 معينةلمناطق تشفير الفيديو بشكل ثابت  •
 المختلفة مع أنظمة إدارة الفيديو للدمج RTSP / MPEG4 اج الفيديو في صورةخرامكانية إ •

عمليات العد ثنائي أوثالثي 
األبعاد/ إنتاج الخرائط الحرارية 

 للحركة

 الخرائط الحرارية للحركةإنتاج وإحصاء العد  •
 رالمتاجداء أ تحسين •
نقاط ن اداء لتحسيلحركة ل الحرارية الخرائطو، وإعداد التقارير احصائيات خاصة بالعدنتاج إ •

 البيع
 األمان رفع معدللمدار الوقت  علىإحصائيات انشاء عد األشخاص في منطقة معينة و •
 لتحليالت لمرنة  (Dashboard) إدارة عملياتلوحة  •
 CSVو Excelو HTMLو PDF مختلفةصيغ  التقارير التلقائية فيانشاء  •

 حماية البوابات

 تأمين بوابات الدخول •
 استخدام تكنولوجيا االستشعار ثالثية األبعاد  •
 التركيبسهل   •
 أنظمة التحكم في الدخول والخروج الحالية الربط مع إمكانية  •

 المراقبة

 باستخدام تقنيات التعلم العميق والذكاء االصطناعيالكشف عن األوجه والتعرف عليها  •
 بشكل بسيط تضبط اإلعدادا •
 بهم وقائمة سوداء لألشخاص غير المرغوب بهمانشاء قائمة بيضاء لألشخاص الموثوق  •
 االوجه من زاوية جانبية علىعالي  تعرفمعدل  •
 حسب درجات تشابهاوجه األ وتجميع تحليل •

 
 
 
 

 

  




