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البيانات على شبكة االتصاالت  )Medina Wireless Surveillance (MWS هو منتج برمجي يبحث عن حركة مرور 

الالسلكية التجارية واألحداث التي جمعها المستخدم ويحللها لُيقدم للمحليين فهًما متطورًا ألنشطة االتصاالت السلكية 

يتيح للمحللين  والالسلكية. يستخدم برنامج MWS نظاًما سهل االستخدام يعتمد على نظام تشغيل ®Windows والذي 

إمكانية جمع األحداث المتعلقة باالتصال وغير المتعلقة به، وتحليلها وربطها عبر قاعدة بيانات عالئقية قوية.



تحليل متقدم للمواقف
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Medina هي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة .Overwatch Systems, Ltd في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

الدمج
  Medina Wireless تم تصميم برنامج

Surveillance للتكامل بسهولة مع أجهزة 
االستشعار التجارية المختلفة لتوفير تحليل لالتصاالت 

السلكية والالسلكية التجارية.

معايرة جهاز االستشعار
يشتمل جمع البيانات على المسح البيئي والمعلومات 

غير التقليدية والتقليدية. تنتقل المعلومات من 
أدوات تجميع ذات مستويات منخفضة إلى كيانات 

ذات مستويات عالية مما يُسّهل وجود بيئة تشغيلية 
متطورة لتضمين إمكانية تعيين االتجاه أثناء التنقل عن 

طريق الشبكة. 

المسح البيئي
سيكتشف برنامج MWS وأجهزة االستقبال ذات 

الصلة عناصر بيئة التردد الالسلكي )RF) المحيطة 
تلقائًيا. قد ترتبط معلومات الموقع وكذلك معلومات 
الوسائط المتعددة بكل عنصر. يمكن دمج مدخالت 

متعددة لتكوين صورة كلية للبيئة.

التحليل
يمكن عرض البيانات في مخطط ارتباط أو مخطط 

زمني أو مدرج تكراري أو مصفوفة مترابطة لعرض نماذج 
السلوك، بما في ذلك االتصاالت والعالقات غير الواضحة 

في البيانات. 

االستخالص
يمكن البحث في المستندات وملفات السجالت، 
وتحليلها، واستخالصها لعرض معلومات أولية في 

شاشة معاينة قبل إضافة البيانات إلى قاعدة البيانات. 
يتيح هذا للمحلل إمكانية التحقق وتضمين مجموعة 
متنوعة من المعلومات في التحليل من مصادر البيانات 

الخارجية غير المنظمة.

تحديد الموقع الجغرافي
تُستخدم بيانات الموقع لتحديد القرب االتجاهي إلى 
نقطة مهمة محددة. يمكن للمستخدم تصفية 

البيانات االتجاهية، التي تنّقح خطأ االحتمالية البيضاوي 
الناتج، اعتمادًا على خصائص النشر المختلفة للنقطة 
المهمة. يتم تخزين هذه البيانات في قاعدة البيانات 

ويمكن رسمها على خريطة.  
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