آﺧﺮﯾـﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی  Milestoneدر ﻧﻤﺎﯾﺸـﺎه
IFSEC
ﮐﻤﭙـﺎﻧ Milestone ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه ي ﭘﯿﺸـﺮو ﭘﻠـﺖ ﻓـﺮم ﻫـﺎي ﺑـﺎز در ﺑـﺎزار ﻧﻈـﺎرت ﺗﺼـﻮﯾﺮی ،ﺑـﺎر دﯾـﺮ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﯾﻦ دوره ي  ،IFSECﮐﻪ از  20ﺗﺎ  22ﻣﺎه ژوﺋﻦ  2017ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  30ﺧﺮداد ﺗﺎ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺣﺎل
ﺑﺮﮔﺰاري اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر دارد.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه Milestone ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻏﺮﻓﻪی  E750ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ي ﻧﺮم
اﻓﺰار و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر  NVRﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ي ﺗﺠﺎری را ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧ از ﻫﻤﺎران اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ،ﺑﻪ اراﺋﻪ ي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﯾﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت  Milestoneﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری  Milestoneرا در ﻣﺤﻞ
ﻏﺮﻓـﻪ ي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ درآورد .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎری ﻧﺰدﯾـ و ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪ ﻓـﺮد  Milestoneﺑـﺎ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ دﯾﺮی از ﺟﻤﻠﻪ  NVIDIAو  Dellﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﻓﻪ ي اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ
اﺗﺼﺎل ،اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ را از ﻧﺰدﯾ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روز  22ژوﺋﻦ ،ﺳﺎﻋﺖ  12:40ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﻠ در ﻣﻮرد
آﻧﺎﻟﯿﺰ وﯾﺪﯾﻮﯾ ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻣ ﭘﺮدازد و در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آﻗﺎی رازﯾﻞ ﺑﺎراﮐﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اروﭘﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧ Milestone ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ دوره از ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه IFSEC
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ،ﻋﻤﻠﺮد ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ را در ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اراﺋﻪ ﻣ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎي ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ دورﺑﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي وﺳﯿﻌ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﻣﻌﺮﻓ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺪ  Milestoneﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ي ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه
ﺳﺎزي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻮاع وﯾﺪﺋﻮ آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻚ ﻫﺎي داﺧﻞ دورﺑﯿﻦ.

