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ﮐﻤﭙﺎﻧ Bosch ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ در اﯾﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه  IFSECﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ی آﺧﺮﯾـﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺧـﻮد در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻧﻈـﺎرت ﺗﺼـﻮﯾﺮی ،اﻋﻼم ﺳـﺮﻗﺖ ،ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃ و

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﯾﻖ ﻣ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در روزﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه از  20ﺗﺎ  22ژوﺋﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 30

ﺧﺮداد ﺗﺎ  1ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﻏﺮﻓﻪ ی  G600ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،آﯾﻨﺪه ی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی از آنِ ﮐﺎرﺑﺮد داده ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮو ﻛﺎر
داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ .ﮐﻤﭙـﺎﻧ Bosch ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ی ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫـﺎی وﯾـﺪﺋﻮآﻧﺎﻟﯿﺘﯿ داﺧـﻞ دورﺑﯿـﻦ ،ﻣﺸﺘﺮﯾـﺎن را ﻗـﺎدر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ داده ﻫﺎ را در ﻣﻨﺒﻊ )دورﺑﯿﻦ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﯾﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻟﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﻘﺎی روﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻧﻘﺎط ﭘﺮرﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.
در اﯾــﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸــﺎه ﮐﻤﭙــﺎﻧ Bosch ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺳــﺮی  IP 4000iﺗــﺎ MIC IP fusion
 9000iرا ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ ﮔﺬارد .ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ دارای وﯾﺪﺋﻮآﻧﺎﻟﯿﺘﯿ داﺧﻞ
دورﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﻳ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﯿ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر
اﺳﺘﻔﺎده از  H.265را دارا ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ را ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪل ﻫﺎی دام ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎﮐﺲ و ﺑﻮﻟﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ MIC
 IP fusion 9000iدر اﯾﻦ ﺳﺮی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺑﺰرگ را دارد و اﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ
دو ﺻﻮرت اﭘﺘﯿﺎل و ﺣﺮارﺗ را اراﺋﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و دﯾﺮ ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮارﺗ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﺪﺋﻮ

آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻚ در اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ردﯾﺎﺑ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
دورﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﻣ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ دوره از ﻧﻤﺎﻳﺸﺎه  IFSECاﻣﺮوز ﺳ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن آﻏﺎز و ﺗﺎ

روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻳﻢ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

