Human Security Radar
تكنولوجيا مبتكرة من أجل حماية األماكن
العامة من الهجمات اإلرهابية

الجهاز األول من نوعه في فحص األشخاص الشامل
والتلقائي وفي الوقت الحقيقي
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تقديم رادار األمن البشري ( )HSRذات القدرة الفريدة من نوعها:
رادار األمن البشري الـ ( )HSRهو جهاز للكشف التلقائي بالكامل وفي الوقت الحقيقي
عن التهديد والحل لفحص مجموعة من الناس في ذات الوقت ويقدم هذا الجهاز محيط آمن
من دون تعطيل حركة وتدفق األشخاص من خالله:
• إنتاجية عالية للغاية مع إمكانية مرور ( )Throughputتصل إلى  10،000شخص
في الساعة.
• قدرة على فحص أهداف متعددة في ذات الوقت.
• دقة اكتشاف استثنائية ومعدالت منخفضة من اإلنذار الخاطئ ال مثيل لها.
• الكشف عن العبوات الناسفة بدائية الصنع ،بما في ذلك تلك التي ال تحتوي على مكونات
معدنية.
• الكشف عن األسلحة النارية اآللية.

الـ  HSRنقلة نوعية في األمن الداخلي:

تكنولوجيا حديثة لفحص شامل لمجموعة من األفراد في األماكن المزدحمة
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تمديد محيط األمن واألمان:
تتمثل مهمة  Apstecفي جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا من خالل حماية األماكن العامة المزدحمة
من الهجمات اإلرهابية ،ويتمثل التحدي الذي يواجه المهنيين المختصين في مجال األمن في
توفير هذا المستوى من الحماية من دون التدخل والتسبب في تأخير حركة و تدفق الناس.
تقوم شركة  Apstecباالستثمار في حلول لهذا التحدي وتطوير تكنولوجيا الفحص منذ عام
 .2006و حصيلة كل هذا العمل واالستثمار تم تتويجه بإبتكار تقنية رائدة في الـ .HSR
للمرة األولى على اإلطالق  ،يقدم الـ  HSRحالً حقيقا ً و صريح لفحص أهداف متعددة في
الوقت الفعلي بحث عن األجهزة المتفجرة واألسلحة النارية المخبأة تحت المالبس وفي حقائب
الظهر ،يتناول الـ  HSRواحدة من نقاط العجز الهامة في كفاءة أمان األماكن العامة المزدحمة
المعرضة للهجمات األرهابية و من خالل توسيع نطاق األمن و األمان على نحو فعال يحميها
من تهديد اإلرهاب.

تلقائي بالكامل وفي الوقت الحقيقي:

نظام الـ  HSRأوتوماتيكي بالكامل ويعمل في الوقت الحقيقي ،ومن خالل تحليل البيانات التي
قادرا على تحديد وتعقب عناصر التهديد.
يتم إرجاعها من منطقة التفتيش ،يكون النظام ً
يتم تقديم اإلنذار إلى المجيب على شكل صورة للمشتبه به ،مع اإلشارة عليه وعلى مكان حمل
عنصر التهديد على الجسم.
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التكوينات والتطبيقات:

]

يمكن تكوين تشكيلة الـ  HSRلتلبية مجموعة واسعة من متطلبات العمالء ،ومن الناحية المثالية
يمكن تركيبها على المداخل وفي المناطق القريبة من األماكن المزدحمة ،يمكن وضعها بشكل
علني وذلك لتقديم رسالة مطمئنة ألفراد المجتمع وتأثير ردع قوي للمهاجمين المحتملين أو
يمكن وضعها بشكل سري للحصول على استجابة متميزة.
الـ  HSRمناسب بشكل مثالي لحماية أماكن مثل النقل الجماعي ومحاور النقل الرئيسية،
والمطارات ،وأماكن العبادة ،ومراكز التسوق ،والفعاليات الكبرى ،وأماكن الترفيه .توفر هذه
س ً
طا لتوفير األمان لألماكن المزدحمة حيث تكون إجراءات
التقنية
خيارا فعاالً وعمليًا ومب ّ
ً
األمان التقليدية غير موجودة أو غير عملية.
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حل مبتكر وتم اختباره بشكل صارم:
مدعو ًما بسنوات من التجارب المكثفة والدقيقة واألبحاث والتطوير من قبل طليعة كبار الخبراء
في مجال الفيزياء اإلشعاعية واإللكترونيات وهندسة البرمجيات والعمليات األمنية ومكافحة
اإلرهاب ،قدمت  Apstecبحق قدرة ابتكارية في الـ  .HSRمنذ بداية ابتكاره ،خضع الـ HSR
للعديد من التجارب الناجحة مع قوات الشرطة الوطنية والوكاالت الحكومية ومنظمات مكافحة
اإلرهاب .وبفعل ذلك ،فقد أثبتت معدل الدقة العالية للتكنولوجيا ،ومعدل منخفض لإلنذار
الخاطئ ،وإنتاجية عالية للغاية مع إمكانية مرور ( )Throughputفريدة.
يحمل  HSRبراءات االختراع المسموح بها والمعلقة في  59دولة حول العالم.

الحل الفعال من حيث التكلفة:
للحد من كل شيء ،فإن قدرة الـ  HSRعلى اكتشاف التهديدات وتنبيه المستجيبين بشكل
تلقائي تقلل من الحاجة إلى المشغلين أو العنصر البشري وتقدم حالً فريداً من حيث الحد من
التكلفة .ومع عدم وجود أجزاء متحركة ،يمكن االعتماد على الـ  ،HSRوال يتطلب الكثير من
الصيانة وهذا يقلل من تكاليف الحياة الكاملة للجهاز.
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® Human Security Radar
التفتيش في الوقت الحقيقي

نعم

إنتاجية عالية للغاية مع إمكانية مرور ( )Throughputفريدة

نعم

التفتيش المتزامن لعدد من المشتبه بهم

نعم

صنع القرار التلقائي

نعم

الكشف عن العبوات الناسفة ذات األجزاء المعدنية أو بدون

نعم

الكشف عن األسلحة النارية اآللية

نعم

تحديد تلقائي لموقع التهديدات المخفية

نعم

احتمالية الكشف عن الهدف عالية

نعم

معدل منخفض لإلنذار الخاطئ

نعم

مستويات حساسية قابلة للتعديل

نعم

سرعة حركة الناس

تدفق واقعي

عرض الممر الحر

2.2 m

سرعة التحليل

في الوقت الحقيقي

تتبع بالفيديو مدمج

نعم

تصميم القوس ثابت

نعم

التكوينات المحتملة

 .Aتدفق الناس أحادي االتجاه
 .Bتدفق الناس في اتجاهين

الطاقة
التكامل مع أنظمة األمان األخرى
الصحة والسالمة

1,3kW/220V/50Hz
نعم
يقابل IEEE C95.1-2005
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