IFALCON
حلول التعرف على الوجوه

معلومات عنا

RUSSIA
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BAHRAIN

NNTC
هي شركة متخصصة في استشارات
تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات
والتدريب في اإلمارات العربية المتحدة .نحن
نركز على االبتكارات ومشاريع التحول
الرقمي.
التحالفات االستراتيجية لشركة NNTC
مع اثنين من شركات دمج األنظمة الدولية
 CROCو NGN
تهدف إلى تبادل الكفاءات  ،وتوسيع محفظة
حلول تكنولوجيا المعلومات  ،وتنفيذ مشاريع
مشتركة لخفض تكاليف العمالء العاملين في
مناطق مختلفة من الشرق األوسط.

مجاالت التكنولوجيا وقطاعات التركيز

التحول الرقمي

الحلول الذكية

المدن الذكية

الفنادق

المدنين

التطوير

مبيعات

انترنت األشياء
الصناعية

األحتفاالت

األمن

المرح

األمن

الرعاية الصحية

مناسبات خاصة
بالشركات

التسويق

أعراض مدنية

األمن
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طائرات بدون طيار
و
عروض الليزر

طائرات بدون طيار

الواقع األفتراضي
الواقع المدمج

تحليالت الفيديو
تمييز الوجوه

عمالئنا

األمر ال يتعلق فقط بتعلم واستيعاب التقنيات الجديدة.
 NNTCتحفزنا على تحسين أعمالنا حتى نتمكن من فعل المزيد لعمالئنا.

السيد بوراك أ .أرتونا
مسؤول المعلومات الرئيسي لمنطقة الشرق
األوسط وأفريقيا DHL
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نحن نتطلع إلى مواصلة تطوير المشروع ونريد للطائرات بدون طيارأن
تقم بتسليم شحنات خفيفة  ،مثل مجموعات اإلسعافات األولية  ،إلى مناطق
الطوارئ وإصدار إعالنات صوتية للشرطة و ذلك في المستقبل القريب.

العميد م .كامل بطي السويدي
مدير اإلدارة العامة للعمليات  ،شرطة دبي

IFALCON CONTROL

التعرف على الوجه –إمكانية التعرف على الوجوه من خالل مختلف األجهزة

النماذج

التعرف التلقائي على أرقام اللوح –أرقام لوح السيارات و التحكم بها
التعرف على الملفات – من خالل أجهزة المحمول

 IFalconالتعرف على الوجه – التعرف على الوجه يعمل على  5G/G4مع البث المباشر في مركز القيادة
 IFalconالتعرف على الوجه المحمول – منتج متنقل مستقل تما ًما يمكنك من التعرف على الوجه أينما كنت بحاجة إليه
 iFalconالعمود األمني – أعمدة مستقله تعمل على التعرف على الوجوه من خالل الفيديو يعمل بخاصية  G4مع مساحة عرض 360

المنتجات

 iFalconإدارة الحضور – التشغيل اآللي السلس إلدارة حضور الموظفين
 iFalconإدارة الزائرين –  -التشغيل اآللي السلس للزائرين وإدارة تدفقات الضيوف في المنشأة
 iFalconمراقب عمال – تطبيقات الهاتف المتحرك لمراقبة حضور العمال في موقع البناء

005

 KYC iFalconإدارة المقايس األحصائية – حلول مقدمة لعمالء البنوك

اإلعالم عن iFALCON
"والخبر السار هو أن هذا يعني أنه سيكون هناك تقيد نسبي ومحدد في استخدامها :إنها تعمل بشكل أفضل عندما تعرف
من تبحث عنه ،وهذا يعني المشتبه بهم أو الجناة المعروفين ،واألشخاص المحتمل أن يكونوا في عداد المفقودين" .
TechCrunch

" النظارات الذكية للتعرف على الوجه يمكن أن تجعل المراقبة العامة سرية وفي كل مكان  -منتج جديد من شركة
 NNTCباإلمارات العربية المتحدة ،يظهر إلى أين تتجه هذه التقنيةThe Verge - " .

" لألفضل أو األسوأ  ،ستدمج شركة نظارات ذكية مقرها الواليات المتحدة تقنيتها مع نظام التعرف على الوجه في دبي
للمساعدة في تطبيق القانون على المجرمين في الشرق األوسطPCMag - ".
“ماذا بعد؟ ربما في كل مكان .تعاونت شركة  Vuzixاألمريكية مع شركة  NNTCفي دبي إلنتاج نظارات ذكية للتعرف على الوجه".
The Guardian

006

األمتيازات
محرك التعرف على الوجوه المميز
المركز األول في اختبار بائعي التعرف على الوجوه من  NISTللصور البرية

يمكن دمجها مع أي من محرك التعرف
سهولة النشر باستخدام محركات التعرف المختلفة للوجوه أو  API ،ANPRللتكامل مع المحركات الحالية

تعمل في ظروف غير مواتية
تستمر الخدمة في العمل حتى في الظروف الغير مواتية (اإلضاءة الخلفية  ،اإلضاءة السيئة  ،زوايا الرؤية السيئة  ،وجوه
القبعات والنظارات  ،الجنسيات المختلفة وغيرها)

حلول األجهزة المستقلة
الحلول لديها بنية برامج مرنة وال تعتمد على الشركات المصنعة للمعدات.

خدمة التعرف على البرنامج المفرده ألي نوع من مصادر الفيديو للوجوه ولوحات السيارة
أي كاميرا ثابتة تدعم  ،(2MP +) IPطائرة بدون طيار  ،نظارات ذكية  ،جهاز يمكن ارتداؤها .باستخدام األجهزة فقط تٌعد
أفضل السلع لحماية االستثمار
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ماذا يمكننا أن نفعل
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كشف المخالفين في المناطق
األمنية

العثور على شخص مشبوه ليس
من قاعدة البيانات

التحقق من صورة الشخص عن طريق
رقم الهوية ومقارنتها مع الشخص

التحقق من الوثائق من قاعدة
البيانات

البحث عن الناس في الحشد من
قاعدة البيانات

العثور على السيارات
المسروقة  ،والسيارات مع
غرامات غير مدفوعة

البرامج المركزية باستخدام أي مصدر

المصادر

كاميرات يمكن إلحاقها
بالمالبس
كاميرات يلحقها
الشخص بمالبسه
المزودة ببطاقة SIM
تمكنه من التعرف
على المشتبهين
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سيارات الدورية
التعرف من خالل
سيارات الدورية
سهوله الدمج و النشر
تعمل مع سيارة دورية
متحركة

الكاميرات بالهواتف
الذكية
الخيار األسهل
لفحص شخص محدد
أو مجموعة من
األشخاص مسجلة
بقاعدة البيانات.
يعمل مع أي كاميرا
للهاتف.

الطائرات بدون طيار
التعرف عن طريق
للطائرات بدون طيار
مع اإلخطار عبر
الساعات الذكية
والهواتف الذكية
تعمل في وقت واحد
مع عدة طائرات
بدون طيار

النظارات الذكية
أول حل مستقل بالكامل و
محمول في العالم للتعرف على
الوجه
يحدث التعرف على الوجوه و
ANPRعلى جهاز كمبيوتر
يمكن ارتداؤه ويحمله الضابط
ويظهر التنبيه في شاشة
النظارات الذكية

الكاميرات المثبتة
المعدل القياسي
أفضل النتائج لخوارزمية لدينا
في صناعة اختبار NIST
القياسي للتعرف على الوجوه
(الوجوه في البرية) .هزم
المنافسة في مقارنات متعددة
وجها ً لوجه  ،بما في ذلك
المقارنات في اإلمارات
العربية المتحدة .كشف على
 ANPRعلى سرعات عالية
ومنخفضة

األستخدامات

يوفر النظام مستوى األمان الالزم لألشياء التي تتطلب التسجيل وتحديد المدخالت  ،مثل مناطق اإلدخال في محطات النقل والمطارات ومترو األنفاق
والمراكز الرياضية إلخ.

المراكزالتجارية
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مناطق األحداث و
الفعاليات

نقاط تفتيش
(بوابات  ،مداخل)

المناطق المزدحمة

خصائص  iFALCONللتعرف على
الوجوه
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التعرف على الوجوه  ...كيف يعمل؟
ويستند التعرف على الوجه على صفات الوجه .يحسب النظام التشابه بين صفات وجه المدخل وكل صفات الوجه المخزنة مسبقًا في
معرض الصور
 .1العثور على وجه داخل الفيديو،
ثم يحدد أفضل لقطة.

 .3الشبكة العصبية :تقم بمقارنة األوصاف في
قاعدة البيانات ثم تحدد أفضل تطابق.
متطابق %98

 .2الشبكة العصبية :يقم باعتماد أوصاف
الشخص على أساس معالم الوجه
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خصائص التعرف على الوجه
تميز األشخاص من خالل عدة أوضاع للوجه و عدة إضاءات
االكتشاف والمطابقة بغض النظر عن:
 15وجهًا لكل إطار واحد للتعرف عليها

 1مليون من الوجوه الفريدة في قاعدة البيانات

الجلد
العمر
الشعر و اللحية
النظارات ,القبعات ,عُصابات الرأس ,مالبس ذات غطاء رأس
و هكذا.

يشير إلى نسبة التشابه )(%
يميز السن ،الجنس ،المشاعر
يستغرق <  1ثانية للكشف عن الوجه والتعرف
عليه

يحتفظ بذاكرة لكل األحداث
يطابق الوجوه من خالل قاعدة البيانات و يقم بإرسال إشعارات عن الوجوه المطابقة
يتم عرض التنبيهات عبر النظارات الذكية وواجهة سطح مكتب الحسوب ،إذا تم التعرف
على شخص عدة ( )Xمرات خالل فترة زمنية محددة.
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خصائص ANPR

التقاط والتعرف على لوحات السيارات
توفير حلول محموله و مستقلة تماما
تنبيه ضابط األمن مباشرة بعد العثور على التطابق

شاشات بمواقف السيارات لمطابقة لوحات السيارات مع قاعدة البيانات.
سرعات بطيئة و سريعة ANPR

استرجاع جميع المعلومات المطلوبة عن السيارة  /المالك  /الحوادث /
الغرامات إلخ.
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خصائص التعرف الوثائقي

التقاط والتعرف على جوازات السفر ،الهوية الوطنية
يمكن الوصول إليها من التطبيق في الهاتف المحمول
يُخطر بالوثائق منتهية الصالحية
يتم التحقق من المستند في قاعدة البيانات
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 iFalconالتحكم في الوجه املتنقل
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 iFalconالتحكم في الوجه املتنقل

تمثل أول حلول التعرف التلقائي على
الوجه مدمج مع نظارات الو اقع
املعزز.
تم تصميم «آي فالكون» التحكم في الوجه املتنقل من أجل ضباط
تنفيذ القانون وحراس األمن في الدوريات.
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مزايا الحلول

0018

االستقاللية الكاملة :ال يلزم اتصال البيانات عبر األنترنت

السلكية :يعمل عىل البطاريات ى
حت  8ساعات

تنبيهات مكررة في الهاتف المحمول

تنبيهات  AR -تم إرسالها في النظارات في أقل من
ثانية

الحلول المحمولة للتعرف على الوجوه

تقوم نظارات تعزيز الواقع الذكية بفحص الوجوه ونقل املعلومات إلى
كمبيوتر السلكيا محموله قابله لالرتداء .
يقوم الكمبيوتر املحمول بمعالجة صور الوجوه ومقارنتها مع الوجوه و
أرقام اللوح املخزنة في قاعدة البيانات.

يوفر الكمبيوتر المحمول القابل لالرتداء إمكانية الكشف عن
الوجوه والسيارات ومطابقتها.

شاهد الفيديو

بمجرد العثور على الوجه أو لوحة السيارة المتطابقة ،يتم تنبيه
ضابط األمن عبر النظارات الذكية.

)إنجليزي(

شاهد الفيديو
كمبيوتر محمول قابل لالرتداء

النظارات الذكية

تحديث قاعدة البيانات بشكل غير متزامن من قاعدة البيانات المركزية
0019

جمع التنبيهات من ضابط األمن

)عربي(

التحكم في  IFALCONللتعرف
على الوجوه عبر االنترنت
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مزايا الحلول

تتبع نظام تحديد المواقع ألي جهاز  -من المزود
المحمول أو الهاتف المحمول

مركز قيادة مع تتبع عبر اإلنترنت لجميع
األجهزة المتصلة والتنبيهات المرسلة

تلقي تنبيهات في أي جهاز :النظارات  ،والهاتف
المحمول  ،والكمبيوتر اللوحي

فريق الدورية  -تنظيم المستخدمين في الفريق
ومشاركة التنبيهات معهم

يمكن توصيله بأي كاميرا (من الجسم  ،نظارات  ،سيارة دورية
 ،طائرة بدون طيار) مع 5G/ 4G
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وظائف 4G

التعرف على الوثائق

مزود التعرف :وجوهANPR ،

4G
نظم تحديد المواقع ,فيديو 4G
تنبيهات تطبيقات الهاتف
المحمول

مشغل مكان العمل
تنبيهات

المزود الرئيسي
المزود االحتياطي

•
•
•
•
•

نظارات ذكية
كاميرات يمكن الحاقها بالمالبس
كاميرا سيارة دورية
طائرات بدون طيار
CCTV

تنبيهات

4G
األمن
0022

مركزي السلكي
االتصاالت
شبكة االتصال

األزدحام في المناطق الداخلية و
الخارجية

الوظائف

االلتقاط في الوقت الحقيقي وتحميل الفيديو إلى مركز
القيادة باستخدام شبكات  4G/3Gو WiFi

التحكم عبر األنترنت للخرائط
الخريطة في مركز القيادة

تنبيهات عبر األجهزة المحمولة :الهواتف الذكية،
الساعات الذكية
التعرف على الوجوه أثناء الدورية
تحميل الفيديو من نقط ألتقاء متعددة مع تحميل البيانات
السمعية والبصرية كبيرة الحجم

ضبط الكاميرا
قاعدة البيانات الشخصية

المراقبة في األماكن التي يصعب الوصول إليها
0023

تتبع التاريخ

تطبيقات الهواتف المحمولة

عرض التنبيهات للمستخدم وفريقه
يُظهر الفريق والتنبيهات على الخريطة
التحكم في إعدادات مزود المحمول
التحقق من الهاوية الوطنية للتعرف على
الشخص
الخرائط
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الشاشة الرئيسية

تنبهات
اإلعدادات

تحميل الفيديو من الكاميرات المتصلة بأعضاء
الفريق

مراقب الحضور IFALCON
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ماذا يمكن أن نفعل في إدارة الحضور

تتحكم بخارقي القانون
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تتعرف على مستخدمي
تطبيقات الهاتف المحمول

يمكنها التعرف على األشخاص
من خالل CCTV

كشف وقت البدء واالنتهاء من
الدوام

تتبع الحضور عن طريق الهاتف

يتم أخذ صورة عن طريق تطبيق الهاتف لتسجيل الحضور و
األنصراف.
قاعدة بيانات الموظف على مزود المحمول أو في حسوبة سحابية.
يقدم تقارير عن ساعات العمل.
يبلغ عن الخالفين عن طريق التطبيق :يأخذ صور للعامل الذي ال
يرتدي واقي الرأس ،القفزات ،إلخ.

يحسن إاستخدامه على األجهزة المحمولة مثل األجهزة اللوحية
والهواتف الذكية.
0027

تتبع الحضور عن طريق CCTV

تتبع الموظفين و الزائرين.
تتبع الجنس ،السن ،المشاعر.
قاعدة بيانات الموظف على مزود مخصص لذلك.

يمكن العمل مع الكاميرات المتاحة.
حساب وقت العمل ووقت الزوار.
لوحات القيادة والتقارير.
التكامل مع نظام التحكم الحالي للمدخالت.

0028

سياسة الترخيص
نماذج

نموذج التحقق من الهاوية الوطنية

نموذج ANPR

إضافات

عدد األجهزة المحمولة
0029

iFalcon
القاعدة األساسية

سياسة التعرف

عدد الكاميرات المتصلة

عدد الوجوه المخزنه
بقاعدة البيانات

حلول األجهزة

0030

النظارات الذكية
الخامات / Si-OLED:بالستيك +ألومانيوم
دقة العرض(640 x 360) nHD:

فيديو30fps 1080p :
األتصال :السلكي
نوع جهاز التحكم :اللمس المتعدد للوحة اللمس
نظام التشغيل  :أندرويدOS
الوزن 95 :جرام ( 134جرام مع شاحن  267 ،جرام مع
علبة)
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كمبيوترمحمول قابل لالرتداء
المعالج :الجيل الثامن من إنتل ® Core™ i7-8650U 1.90 GHz
 to 4.20 GHzتربو ,رباعية النواه , 8MBمخبأه, 15W TDP
قدرة التخزين 256M.2 SSD MTS 800 GB :محرك أقراص صلبة سلسلة
( 80 × 22ملم) R / W: 560/300
ذاكرة الجهاز32GB DDR4 2400MHz SODIMM :
الوزن : 1,300كج
األبعاد 120 :ملم ×  180ملم ×  63ملم

نظام التشغيلCentOS-7-x86 :
مدى األتصال :السلكي ثنائي الموجات  ،2x2 ،aac / n / g / b 802.11 ،ما
يصل إلى  433ميغابت في الثانية  ،منفذان ،1x HDMI ،USB 3.0 x
مستقبل 48 ،GPSقناة  ،دعم Bluetooth Dual Mode ،G 4
خامة الحقيبة :حقيبة حمل  -جلد طبيعي (الماشية) ؛ ضد الحرارة (أقل من 100
درجة مئوية) حالة من البالستيك البولي يوريثين الصلبة  ،اللون :أبيض
الشحن :موصل الطاقة ( ،V) 220مؤشر الجهد  ،قناة مزدوجة 2A. ،V 16.8
حماية الحرارة (أقل من  100درجة مئوية) حالة من البالستيك البولي يوريثين
الصلبة
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Knowledge Village, Building 13, Office G16
Dubai, UAE PO BOX 503061
T: +971 444 66043, info@nntc.digital | nntc.digital

شكرا جزيال

