
برنامج آمييتيس لتتبع األجسام يف البيئات اخلارجية

 يوفر برنامج آمييتيس لتتبع األجسام يف البيئات اخلارجية تتبع عايل املوثوقية، وتصنيف لألجسام، وإنذارات من كامريات ووحدات ترميز شركة أكسيس. الربنامج الذي ميكن تنصيبه
 على الكامريات مباشرة يكتشف ويصنف األجسام املتحركة داخل املنطقة احملددة مسبقاً، مما يسمح بإطالق إنذارات يف حال اكتشاف أي حدث بشكل تلقائي. ميكن بث البيانات التحليلية
 املرفقة إىل أي برنامج إلدارة الفيديو، الشيء الذي خيفف احلمل على وحدة املعاجلة املركزية يف املخدم. يتم بث البيانات التحليلية املرفقة وحفظها يف املخدم لتستخدم يف إصدار التقارير

 والبحث عن األحداث يف الفيديو املسجل، مما يسمح باستغالل قدرات برنامج إدارة الفيديو الشبكي بشكل أفضل. باإلضافة إىل كل ذلك فإن الربنامج يأتي مرفقاً مبحرك قواعد يسمح له
بإطالق إنذارات من الكامريا. ولتبسيط إعداد احملركات التحليلية، تتوافر ميزة العرض املباشر لتظهر كيف حيدث التقاط وتتبع األجسام

 يتيح حمرك القواعد املرفق إمكانية تشغيل األحداث مباشرة من الكامريا مما
يبسط عملية الربط مع املنتجات األخرى

 ميكن بث البيانات التحليلية املرفقة إىل نظام إدارة الفيديو مما يتيح القيام
بالتسجيل بناًء على تواجد احلركة واإلنذارات

إمكانية تصدير واسترياد اإلعدادات اخلاصة بالربنامج

ربط متكامل مع برنامج سيمفوني من شركة آمييتيس

مقتطفات

تتبع عايل املوثوقية لألجسام يف البيئة   
اخلارجية باستخدام منتجات شركة أكسيس اليت تعمل بشرحية آرتبيك-4 

قابلية تصنيف األجسام من حيث كوهنا أشخاصاً أو مركبات 

 منوذج ثالثي األبعاد يقلل من اإلنذارات اخلاطئة عن طريق 
استبعاد األجسام غري ذات األمهية من ناحية احلجم واملوقع

تتم اإلعدادات عن طريق واجهة سهلة االستخدام 
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مجيع احلقوق حمفوظة لشركة آمييتيس كورب. آمييتيس وآمييتيس سيمفوني هي عالمات جتارية مسجلة لشركة آمييتيس كورب يف صالحيات خمتلفة.
مجيع األمساء األخرى اخلاصة بالشركات واملنتجات هي عالمات جتارية مسجلة للشركات اليت تتبع هلا.

 حنتفظ باحلق يف القيام بتعديالت بدون أي تنويه.
20150706

املنتجات املدعومة
 كامريات ووحدات ترميز شركة أكسيس اليت تعمل بشرحية آرتبك-4 وآرتبك-5 مع دعم

ملنصة تطبيقات كامريات أكسيس
 جمهز للعمل مع برنامج سيمفوني من شركة آمييتيس اإلصدار 6.14.2 أو اإلصدارات

األحدث

 االستعمال
 يستعمل يف التطبيقات اخلارجية اليت تتطلب تتبع عايل املوثوقية لألجسام مع تصنيفها

وإصدار اإلنذارات
 يستعمل يف التطبيقات اخلارجية اليت تتطلب ختفيض نسبة استهالك وحدة املعاجلة
املركزية مع االحتفاظ بالقدرة على البحث وإصدار التقارير وتعريف إنذارات خمصصة

يستعمل يف التطبيقات اخلارجية اليت تتطلب تغطية مساحة كبرية أو حميط طويل نسبياً
 يستعمل يف التطبيقات اخلارجية اليت تتطلب الربط مع منتجات أخرى أو أنظمة إدارة

فيديو أخرى
  

 اإلدارة
تغيري إعدادات الربنامج عن طريق مستعرض اإلنرتنت أو مباشرة من نظام إدارة الفيديو

إمكانية تصدير واسترياد اإلعدادات اخلاصة بالربنامج
اللغات املدعومة: اإلجنليزية، اإلسبانية، الفرنسية، األملانية، الربتغالية، الصينية، السويدية

 اخلواص التحليلية
دقة تركيز التحليل

معايرة احلساسية للحركة
أقنعة اكتشاف احلركة واإلنذارات

تصنيف األجسام
معايرة املشهد

ربط النظام
 قابلية الربط مع نظام إدارة األحداث يف الكامريا لتمكني بث األحداث إىل نظام إدارة الفيديو
 باإلضافة إىل إجراءات الكامريا مثل التحكم باملداخل واملخارج الرقمية والتنبيهات والتخزين

الطريف ... إخل

 املواصفات الفنية

www.aimetis.com ملعرفة املزيد يرجى زيارة موقعنا على اإلنرتنت

إعدادات إدارة القواعد

إعدادات إدارة التحليل

www.aimetis.com زوروا موقعنا للحصول على قائمة كاملة بكل األجهزة 

أحداث اإلنذارات

بث الفيديو

عن طريق واجهة تطبيقات أكسيس لبث األحداث

 عن طريق بروتوكول          أو املدخالت واملخرجات
الرقمية أو واجهة تطبيقات أكسيس لبث األحداث

نظام إدارة الفيديو

 كامريا من شركة
أكسيس

برنامج آمييتيس لتتبع األجسام يف البيئات اخلارجية

تتبع األجسام

تصنيف األجسام

معاجلة اإلنذارات

بث البيانات التحليلية
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