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حنن نطور مستقبل منع اجلرمية.

هربرت غروبر
الدكتور ويلفريد غانسرت



securityTeam

هربرت غروبر الدكتور ويلفريد غانسرت
املدير التنفيذي ُترى البحوث األساسية بالتعاون مع

 املجموعة البحثية لنظرية وتطبيقات اخلوارزميات للكية
علوم احلاسب جبامعة فيينا

.    عاًما من العمل التنفيذي بالرشطة عىل
املستويني احمليل والدويل
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جماالت اخلربة:
• إدارات األمن والطوارئ واألزمات

• العمل بالرشطة
• إدارة املعلومات

• تطوير الربجميات

بالتعاون مع:
جامعة فيينا يف جمال البحوث األساسية

جامعة سانت بولنت يف جمال أمن تكنولوجيا املعلومات

جماالت البحث:
• استخراج البيانات والتعمل اآليل

• التحليل الرمقي واخلوارزميات الرمقية
• احلوسبة عالية األداء واحلوسبة املتوازية واملوزعة
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 التنبؤ باجلرمية عن طريق
اخلوارزميات الديناميكية

• يف جمال األمن القانوين العام
• يف األمن اخلاص

• يف جمال امجلارك

املجاالت



securityPredictive Analytics

PREDICTIVE ANALYTICS

[1] Nyce, Charles (2007), [2] Eckerson, Wayne (2007)

Encompasses a variety of statistical and analytical techniques from

    • predictive modelling    • machine learning     • data mining

that analyse current and historical facts to develop models that predict 
unknown future events or unknown future behaviors.[1][2]
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احمتال وقوع حادثة
 جنري تنبؤات محلاية الساكن

فعليًا ومنع وقوع الرضر

هنج شامل يف تطوير الربجميات

الوقاية

العلوم اخلربة لتطبيق ا

.



securityالتطبيق جمال 

التطبيق التنبؤ يف جماالتجمال 

اجلرمية، اجلرمية املنمظة
اهلجرة غري الرشعية

الهترب امجلريك، الهترب

الرشطة
اهلجرة
امجلرك
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 ُترى معاجلة البيانات
التارخيية واحلية يف مجيع أحناء املؤسسة

ُتشلك البيانات املتاحة من أي
.مصادر األساس للتنبؤات وخلق التآزر

البيانات معاجلة 

االتاهني كال  يف  مشفرة  البيانات  .ُتنقل 
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 تطوير اخلوارزمية...

 َيستخدم التطبيق الربجمي  مانتورون  مجموعة متنوعة من األساليب واإلجراءات ذات
 أسس عملية، سواء عىل املستوى الفردي أو املستوى امجلايع، للحصول عىل أفضل

التوقعات املمكنة للك نوع من أنواع اجلرمية

"                         "

...مصممة ملتطلبات إقلميية وحمتوى حمدد
الدولة ليست  املدينة  ليس هتريًبا السطو 

• طرق تقدير كثافة النواة
• إجراء تكوين أنمظة املجموعات

• معلية حدوث استثارة ذاتية
• الذاكء االصطنايع
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• العثور عىل االرتباطات يف البيانات
• احلساب وفقا للمناذج الرياضية واإلحصائية

• حتديث التنبؤات ديناميكًيا
• التحديد اليمك ملدى موثوقية التنبؤات

• نظام التعمل، حتديد أسباب االختالفات بني التنبؤ والواقع

• عرض أثر اإلزاحة، التأثري عىل املناطق املجاورة
• دمع اآللة لإلنسان، إصدار مشرتك للمناذج

وأخذها بعني االعتبار عىل الفور 



securityاحلساب

يمت تكييف التطبيق املراد تطويره لمكيات كبرية جًدا من
البيانات عىل البنية التحتية لألجهزة املتاحة 

أداء وقت التشغيل
 وقابلية التطوير 

.
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• تنبؤات قصرية األجل لإلجراء التشغييل
• االتاهات طويلة األجل للقرارات االسرتاتيجية

التنبؤات واالتاهات



securityنظام تصممي 

التارخيية الساكناجلرمية  الطقسإحصاء 

االرتباطات

قواعد البيانات يف مجيع أحناء املؤسسة

ولإلجراءات للطرق 

مزية االختيار تد

تلقايئ اختيار 

للتنبؤ واملناسبة  الالزمة  البيانات 

أفضل طريقة /أفضل إجراء للك نوع من أنواع احلدث

زمنًيا وماكنًيا التنبؤات احملددة 

.إخل العقاري  الجسل 



لالتصال بنا
هربرت غروبر

office@manteron.com
+43 664 / 22 41 594


