
  يويورك جرى في أمان بقوة الشركاءماراثون مدينة ن

 --/ يرا/بي أر نيوز و  2015أبريل/ نيسان  2كوبنهاجن، الدنمارك، 

للمراقبة بالفيديو لدمج حل متعدد استخدمت شبكة األمن المشترك مركز مايلستون 
 .إلدارة الحشود والعدائين بأمان مدخالتوكالة محلية  40 شاهدت. و بائعينال

بالفيديو  المفتوحةالدارة المنصات  (ار)اكس بروتكت يلستون سيستيمز ما برمجيةوكانت 
(VMS)  XProtect(R)    الجهد التعاوني بين فريق ماراثون مدينة  صميمفي

مكونات من حل الشبكي الوالعديد من الوكاالت المحلية. ودمج   2014نيويورك لعام 
، بما في ذلك  IP بروتكول األنترنتنظام و  معدات أنظمة األمن الالسلكية أكبر بائعي

بالغة العامة  لمحةحلت قضايا ال والتي محمولةتكنولوجيا الالتكنولوجيا التحكم عن بعد و 
 .الضخم ملتقىسالمة في هذا اللضمان ال األهمية

 

  :التاليالوسائط المتعددة، برجاء النقر على الرابط ب لبيان الصحفيلعرض ا
power‐partner‐with‐marathon‐nyc‐http://www.multivu.com/players/English/7487151  

  
  

  http://photos.prnewswire.com/prnh/20130916/639134: الشعار
 

إنجاز  زسيرفيس ينجتاتا كونسالت مدينة نيويورك برعاية ويمثل خط النهاية في ماراثون
بالنسبة اال أنه . بذلوا قصارى طاقتهم البدنية ئين الذينالعمر بالنسبة آلالف العدا
 تحديات. اليمثل  في هذا الماراثون كان، فإن خط النهاية للمسؤولين عن السالمة

 الطرق والمسارات المتعرجة في سنترال بارك األشجار العالية التي تصطف علىف

Central Park  رؤية  مجالعن  ونال توفر خط رؤية واضح، وغالبا ما يختفي العداء
 .عن االستجابة لحاالت الطوارئوالمسئولين  والسالمة ةالطبيالشئون  قائمين علىال
  
  



متفرج  يمليونيقدر بـ احتشاد ماإلى خط النهاية و  عداء   530الف و 50صول ومع و 
 TCSز سيرفيس سيتاتا كونسالتن برعاية مدينة نيويورك ، فإن ماراثون2014في عام 

New York City Marathon   طالق. وكانت شركة العالم على اإليعتبر األكبر في
راعية لهذا ال  Tata Consulting Services  (TCS) زسيرفيس ينجتاتا كونسالت

  New York Road   Runners      زنيويورك رود رانر منظمة ولكن  الملتقى

(NYRR) لسنوات عديدة تفعلمثلما ، هي التي قامت بتنظيم هذا الملتقى.  
صناعة البارزين في شركاء ال من فريق قويب NYRR زنيويورك رود رانر  استعانتو 

شبكة السلكية  نشربتكوين و    VIRSIG LLCال سي شركة فيرسيج ال قامتو األمن. 
كانت ي ذلك خط نهاية الماراثون. و ، بما ف Central Parkداخل وحول سنترال بارك 

 إيثرنت أجهزة إرسال، و الشبكية لمراقبةسوني ل من أحدث كاميراتتتألف الشبكة  هذه
  Network Video  Technologies نيت وورك فيديو تكنولوجيز وفرهات فائقة السرعة

  . (NVT)    فايرتايد  عقد شبكةمرتبطة بهذه المكونات وكانت Firetide   الالسلكية
إلى مركز قيادة السباق حيث يعرض  صوتية والمصورةبيانات الال نقل بآمانالتي ت

كاميرا في وقت  36اهد مش XProtect(R)الحائط الذكي لمايلستون إكس بروتيكت (أر ) 
كمنصة للبث  عملت  (VMS) الفيديوالمراقبة ب دارةوكانت برمجية مايلستون الواحد. 

  شنينيال سيكيورتي انتجر تإلعادة المسجلة. وساعدت شركة سينالحي وتشغيل ا
Centennial Security Integration  إلىالعقد  - تحويل البنية متعددة ل تركيباتب 

  .نظام موحد سلس
  
  

 بأداء عاليتعمل منصة مايلستون المفتوحة 

 
 تكوين ونشر شبكة يةمكانا لمايلستون VMS أسلوب بناء المنصة المفتوحة لبرامج إدارة الفيديو أتاح
. وقدم محرك وظائف موثوقة لعدد أكبر من الناس في أماكن أكثرالعمق والمرونة الالزمة لتقديم ب

ومن ، نواتجالتساع وديناميكية المدى الفائقة ا الشبكية كاميرات سونيل  IPELA إيبال



 360بزاوية  مفصلة ومشاهد بانورامية، فيديوج ثابتة مثبت بها تحليالت نماذ بينها
مايلستون إكس مجية من خالل بر  هاعرضو هذه المشاهد  كان يتم رؤيةو  .درجة

من أجل عمليات والمطورة  فيديوالمراقبة بالدارة ال للمنصات المفتوحة )(أربروتيكيت
برؤية تشغيلية موحدة في يتمتع مركز القيادة  كان. و النطاق ةواسعو  ةمشدد ةمنيانتشار أ
لفريق ا كان بإمكانحين  ، فيشاشة  - 55يتألف من  ذكي إلكس بروتيكت (أر)حائط 
  .مايلستون موبايل تطبيقباستخدام  اثناء الحركةنقل مشاهدة الفيديو المت
 
 

أن "   VIRSIG LLC ال ال سي شركة فيرسيجلوقال جلين تايلور، المدير التنفيذي 
األداء مع نظام الوضوح وعالية عالية توفير شبكة مكنتنا من منصة مايلستون المفتوحة 

 ".عالي األداءو  ،الوضوح عاليفيديو للمراقبة بالادارة 

  

  موحدة تشغيلية رؤية

 كانت السباق، يوم وفي. رانرز رود لنيويورك الطبي المدير هو فايس ستيوارت دكتور
. طوارئ كغرفة بالكامل مجهزة كانت والتي النهاية خط من القريبة الخيمة توجيه مهمته
 ممن يحتاجون العدائين من ممكن الحال مع أكبر عدد في التعامل هو الهدف وكان
 التصوير قدرات إن فايس وقال. بيوتهم إلى إعادتهم ذلك بعد يمكن والذين طبية رعاية
 من القرار عملية صنع ودعم ،بالغ أساسي من وعي فريقه باالوضاع جزء أنها أثبتت
 على مختلف النقاطو  بارك سنترالالمشي في  وممرات النهاية، خطل مشاهدات خالل
  .الماراثون مسار طول

 أولئك تحديد على فريقه ساعد السباق من وهم ينتهون العدائين رؤية وقال أن امكانية
 التي لإلصابات توفيره الالزم الرعاية ونوع الطوارئ غرفة في العالج إلى يحتاجون الذين



 يجري ما تتبع يجعلكان  المشجعين من الهائل الجمع إن. الخيمة في معالجتها يمكن
 المنطقة المخصصة إلى طريقهم في وهم أجسادهم بترطيب العدائين قيام مع معقدا أمرا

 تلك هي الترطيب فترة فإن ذلك، إلى وباإلضافة. واألصدقاء األسرة مع الشمللجمع 
  . الصدماتلحدوث  احتماال األكثر الفترة

 على تالكاميرا معطيات جميع دمج فيساعدتنا  مايلستون برمجية أن " فايس وقال
لقد ".. "المنطقة أنحاء جميع في يحدث ما لرؤية إليها النظر بسهوله يمكننا  واحدة شاشة

 ".اليوم طوال خطيرة قرارات التخاذ استفدنا منها

 بلغت أقصى طاقتھا  الخيام أي ليقرر الخمس الطبية للخيام رؤيته السباق قائد ستخدموا
 أن يمكنھا الخيام وأي الطبي المجال في لعاملينا لمزيد من حاجة فيلالستيعاب و

 التي األعمدة احد عن الكھربائي وفي مرحلة ما انقطع التيار. أشخاصا اضافيين تستقبل
على ھاتف  موبايل مايلستون بإستخدام تطبيق وقام أحد الفنيين عليھا، كاميرا تركيب تم

 .القيادة مركز إلى ذلك المكان من الصور الرسال ذكي

  
 أفضل لسالمة أكبر وصول

 قدرات تكن ذات لم إذا فيه  شبكة نشر صعبكان من ال ھي مكان وست بارك سنترال
 مجموعة دعمعلى  المفتوحة مايلستون منصة قدرة أن تايلور جلين ويقول. السلكية
  . نطاقا أوسع بكثير النشر عملية أعطت الالسلكية األجھزة من واسعة

  
  

 في نادر ترف وھو – واضح رؤية مسار تتطلب الالسلكية األجھزة معظم أن وأوضح
 VIRSIG  فيرسيج وتغلبت. الكثيف النباتي الغطاء و المتعرجة لطرقبا معروفة  بيئة

  ارتفاعھا يبلغ التي الكھرباء أعمدة قمم على السلكية رسالا أجھزة بتركيب ذلك على
 IP  االنترنت التي تعمل بنظام بروتوكول كاميراتال من االشارات الستقبال قدما 140

الى زيادة ھائلة في الوعي  الصور أدت حيث الخوادم، إلى البيانات كانت تحمل التي
 .لماراثونا العام بظروف



 بھا شبكة وضع  عادة يمكنك ال مناطق إلى الشبكة تمدد الالسلكية الشبكة إن" وقال
 ملتقى الماراثون جعل أجل من الدخول عليھا لجميعا كان بإمكان منصة ابتكرنا ولقد".."
  ." وامانا آمنا أكثر

 

 الرابط على الدخول برجاء،  نيويورك مدينة ماراثون الخاص بتأمين الفيديو لمشاھدة
  :التالي

feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=8am4_ey3TQs&  

 

 :التالي الرابط على الدخول برجاء ،نيويورك مدينة ماراثونتأمين عن  صور لتحميل
Marathon‐http://download.milestonesys.com/PR/installation/NYC  

 

 :مايلستون سيستمزنبذة عن 
شركة رائدة في الصناعة  ، وهي1998تأسست مايلستون سيستمز في عام 

برمجيات المنصات المفتوحة إلدارة المراقبة بالفيديو بنظام  العالمية في مجال
بروتوكول اإلنترنت، وتعمل اآلن كشركة قائمة بذاتها في مجموعة كانون. 

دارة وموثوق بها ومثبتة في اآلالف وتتميز تكنولوجيا مايلستون بأنها سهلة اإل
مع  ات والدمجتوفر خيارات مرنة في أجهزة الشبكهي من منشآت العمالء، و 

وتباع برمجيات مايلستون من خالل الشركاء المعتمدين خرى. أ ةنظمأ

تساعد حلول مايلستون، المنظمات و ، دولة 100والمصرح لھم في أكثر من 
اص واألصول، وتحسين العمليات وخفض على إدارة المخاطر، وحماية األشخ

  .التكاليف



  :زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد

http://www.milestonesys.com. 

  على الرابط التالي: صورتوجد 

http://photos.prnewswire.com/prnh/20130916/639134  

  

  Milestone Systems المصدر: مايلستون سيستمز

: كورتني ديلون بيدرسن، مدير العالقات العامة ةالصحفي التالتصال
 الباسيفيك- ألمريكتين/آسيال

    cdp@milestonesys.com: البريد اإللكتروني
 وافريقيا جوس سفندسن، مدير العالقات العامة في أوروبا والشرق األوسط

  jos@milestone.dk ي:البريد اإللكترون
  
 

  ح س ا م /ھمم

 


