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International Awards 2017
ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺳﻮﺋﺪیِ ﻣﺘﻮﻟ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ،دﺗﺘﻮرﻫﺎی اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎل  MIC IP FUSION 9000I : ۲۰۱۷ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮش

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران  ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺟﺎنﺳﺨﺖ ،از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺘ ﺣﯿﻦ ﮔﺮدش ﺑﻪ

اﻃﺮاف ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﺑﻮش ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ رﺗﺒﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ
ارﺗﻘﺎ داده اﺳﺖ.

ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﺎل  IDS-2PT9122IX-D/S : ۲۰۱۷ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾ وﯾﮋن

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻫﯿﺌﺖ داوران  ،ﻫﺎﯾوﯾﮋن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻠﻔﯿﻘ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪاﯾ از دورﺑﯿﻦ ﺗﺤﺖﺷﺒﻪ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻟ
ﮐﻪ ﻧﻮآوری ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮔﺎﻣ ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮدازﺷﺮ  Movidius Myriad 2ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮِ دور را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﮐﯿﻔﯿﺘـ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ از ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﻧﺰدﯾـ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸﺎﻫـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ دورﺑﯿـﻦ ﺗﻔـﺎوت اﻧﺴـﺎن ،ﺧﻮدروﻫـﺎ،
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﺷﯿﺎء و واﮐﻨﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ را درک ﮐﺮده و ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۵۰ﻣﺘﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮی واﺿﺢ از ﺳﻮژه اراﺋﻪ
ﻣدﻫﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺗﺘﻮر ﺳﺎل  D2050-VE : ۲۰۱۷ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﯿﺲ

ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺟﺸﻨﻮاره در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﮔﻮﯾﺪ  :اﮐﺴﯿﺲ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی اﯾﻦ دﺗﺘﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻨﻮﻟﻮژی رادار ،ﺑﺎر دﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
اﯾﻦ آﺷﺎرﺳﺎز در واﻗﻊ ﯾ رادار ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻮژه را
ﻧﺪارد ،ﺣﻀﻮر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﺳﻮژه را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل Outdoor
ﺑﻮده و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ) اﺳﺘﻨﺪ اﻟﻮن( ﮐﺎر ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ از ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗ ،ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﺳﺎل  FACESTATION 2 : ۲۰۱۷ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎ

ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺟﺸﻨﻮاره در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﮔﻮﯾﺪ  :اراﺋﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮهی
ﺟﻬـﺎن و اوﻟﯿـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻟ ﮐـﻪ از ﺑﻠﻮﺗـﻮث ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧ ﻣﮐﻨـﺪ ،ﻧﺸـﺎن ﻣدﻫـﺪ ﮐـﻪ  Supremaراه ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ راﻫﺒﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ دوم ﻓﯿﺲاﺳﺘﯿﺸﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﮐﺮهای ﺳﻮﭘﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه،
از ﮐﺎرتﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه در اﯾﻦ دﺳﺘﺎه  ۳۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اول و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  ۳۰۰۰ﻧﻘﻄﻪ از ﭼﻬﺮهی ﺳﻮژه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﻣﺷﻮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺳﺎل MISSION : ۲۰۱۷
 CONTROLﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺘ

ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﮐﺎﻧﺎداﯾ Genetec را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮﯾﻦ
در ﻧﻮع ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء
 ,IoTﯾﺎد ﻣﮐﻨﺪ.

