ﻣﻨﺘﺨـﺒﯿﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺘ و ﻧﻈـﺎرﺗGIT 
Security Awards 2018
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻟﻤﺎﻧ GIT ﻟﯿﺴﺖ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎل  ۲۰۱۸را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ در  ۵ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ داوران ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ .

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺘﺨﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی
رﺗﺒﻪ اول  :ﺑﻮش MIC IP FUSION 9000I

دورﺑﯿﻦ روﺑﺎﺗﯿ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ  PTZﮐﻤﭙﺎﻧ آﻟﻤﺎﻧ BOSCH ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ از ﻧﻮع اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ
ﻣﺠﻬﺰ ﻣﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ ﺑﻮش ﻣﺘﻔﺎوت از اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻫﻮا اﺳﺖ(.
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ در رزوﻟﻮﺷﻦ  FullHDﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ

را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻓﯿﻮژن  ۹۰۰۰iﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮارﺗ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﯿﻂ اراﺋﻪ
دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در  ۶ﻣﻮد و ﺗﻢ رﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄ ،ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ
ﺟﺰﯾﯿﺎت از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ! ﻣﯿﺰان زوم اﭘﺘﯿﺎل  ۳۰و زوم دﯾﺠﯿﺘﺎل  ۱۲ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی NEMA
 6Pو  IP68ﻧﯿﺰ ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را از ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ دورﺑﯿﻦ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﻮده ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ دورﺑﯿﻦ ﺗﺤﺖﺷﺒﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣ ،ﻣﺮزی ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را دارﯾﺪ؟
 BOSCH MIC IP fusion 9000iﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ،
دورﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!

رﺗﺒﻪ دوم :اﮐﺴﯿﺲ P1368-E

دورﺑﯿــﻦ  ۴Kاﮐﺴــﯿﺲ ﺑــﺎ ﻧــﺮخ  ۲۵/۳۰ﻓﺮﯾــﻢ ﺑــﺮ ﺛــﺎﻧﯿﻪ ﻓﯿﻠﻤــﺒﺮداری ﮐــﺮده و درون ﮐــﺎوری ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ ﺑــﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  NEMA 4X, IP66و  IK10ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﻨﻔ ۴۰ ﺗﺎ
ﻣﺜﺒﺖ  ۵۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣآورد.
اﮐﺴـﯿﺲ در اﯾـﻦ دورﺑﯿـﻦ از ﻟﻨـﺰ  i-CSﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﺳـﺖ .ﻟﻨـﺰ  I-CSﯾـﺎ  Intelligent CSﺑـﺮ اﺳـﺎس ﯾـ
ﭘﺮوﺗﻮﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻟﻨﺰ و دورﺑﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧ و ﻓﻮﮐﻮس ﻫﻨﺎم ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ دورﺑﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻮﺗﻮر داﺧﻠ ﻟﻨﺰ ،آﯾﺮﯾﺰ و ﻓﻮﮐﻮس ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺷﻮد .از دﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ
اﯾـﻦ ﻓﻨـﺎوری ،ﺗﻨﻈﯿـﻢ و ﻋﻤﻠـﺮد ﺑﻬﺘـﺮ ﻟﺮزﺷﯿـﺮ اﻟﺘﺮوﻧﯿـ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ) (EISو ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﺮﻋﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ
اﻋﻮﺟﺎج ) (BDCاﺳﺖ.
از دﯾﺮ وﯾﮋﮔﻫﺎی اﯾﻦ اﻋﺠﻮﺑﻪی دﻧﯿﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻻﯾﺖﻓﺎﯾﻨﺪر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﻪ  Axis P1368-Eارزش رﯾﺎل ﺑﻪ رﯾﺎل ﭘﺮداﺧﺘ را دارد!

رﺗﺒﻪ ﺳﻮم :ﻫﺎﯾ وﯾﮋن IDS-2DF8225IH-A

اﺳﭙﯿﺪدام ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎﯾوﯾﮋن ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر دوﮔﺎﻧﻪ و ﻓﻨﺎوری  Bi-Spectral Fusionﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
دورﺑﯿﻦ ﺟﺰو ﺳﺮی دارکﻓﺎﯾﺘﺮ اﯾﺲ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی در ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﻢﻧﻮر و
ﺗﺎرﯾ اراﺋﻪ ﻣدﻫﺪ.
ﺳﻨﺴﻮر  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  FullHDﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﭘﺮدازد ،ﺗﺎ  ۲۵ﺑﺮاﺑﺮ زوم اﭘﺘﯿﺎل
در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪLED ،ﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﻧﻮردﻫ ﻣﮐﻨﻨﺪ )ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ!( و ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺑﺎ ﮐﺪک  +H265ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻣﺷﻮﻧﺪ .دﯾﺮ ﭼﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ..؟!

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ،ﺣﺮﯾﻖ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘ
در دﺳــﺘﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﻋﻼم ﺳــﺮﻗﺖ ،ﺣﺮﯾــﻖ ،ﺣﻔــﺎﻇﺖ ﺗﺠــﺎری و ﺻــﻨﻌﺘ ،دﺗﺘــﻮر اﻋﻼم ﺣﺮﯾــﻖ ﮐﻤﭙــﺎﻧ
آﻣﺮﯾﺎﯾ ﻫﺎﻧﯿﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﻃﺮاﺣ ﺧﺎص دﺗﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎﻧﯿﻮل و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺼﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی  LEDدر
ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻠﺮد ﻓﻨ ﮐﻢﻧﻘﺺ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺒﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﺘﺮوﻧﯿ
ﻗﻔﻞ  Mechatronicﮐﻤﭙﺎﻧ ﺳﻮﺋﺪی‐ﻓﻨﻼﻧﺪی آﺳﺎاﺑﻠﻮی ،ﺗﺮﮐﯿﺒ از ﻓﻨﺎوری ﺳﻨﺘ و ﻣﺎﻧﯿ ﻗﻔﻞ در ﮐﻨﺎر
ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ!

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﻣﻐﺰیِ ﻗﻔﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ  Cliq Goروی ﮔﻮﺷ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿ
ﺳـﺎده ،ﻣﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﺿﻌﯿـﺖ ﻗﻔـﻞ درب ﺧـﺎﻧﻪ ،اداره ﯾـﺎ ﻣﻐـﺎزهی ﺧـﻮد را از راه دور ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺿﻤﻨـﺎ
درﺻﻮرت ﮔﻢﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ اپ آﻧﺮا از ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن
ﻗﻔﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﺠﺪدا آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﮐﺎری ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ! ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﻪ دارﯾﺪ..؟!

