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تولیدی که در واحد صنفی یا زیرزمین مغازه صورت میگیرد ،با تولید کارخانهای که هزار متر فضا دارد ،اشتغالزایی ایجاد کرده
و واحد تحقیق و توسعه دارد ،انبار نگهداری کاال دارد و  ...متفاوت است و وزارت صنعت باید در فرایند ارزیابی محصوالت تولیدی
آن را لحاظ کند.
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خط تولید کارتریج تارا را از نزدیک ببینید
ش���رکت تارامش���اور که از تولیدکنندگان
ای از
کارتریج در ایران اس���ت ،امسال گوشه
خط تولید کارتریج تارا را در الکامپ به نمایش
گذاشته است.
اهلل شربتی مدیرعامل شرکت
فناوران -فضل
های
تارامشاور با اعالم این خبر گفت :در دوره
گذشته همیشه ش���رکت تارامشاور در سالن
میالد نمایش���گاه الکامپ حضور داش���ت .اما
ها در سالن 41
امسال به دلیل تفکیک سالن
حضور داریم.
های مختلف حوزه
وی درباره تفکیک رسته
فاوا در نمایش���گاه الکامپ  23گفت :تفکیک
ه���ا کار منطقی و خوبی اس���ت که در
غرفه
افتد .اما
های خارجی هم اتفاق می
نمایش���گاه
برد تا
در ایران به لحاظ فرهنگی زم���ان می
جا بیفتد.
ش���ربتی توضیح داد :معموال برای مشتریان
هایی که با
سخت است جلوی چشم ش���رکت
کند ،به غرفه شرکت رقیب برود.
آنها کار می
شود و ترس
ها سخت می
گاهی نیز برای شرکت
دادن مشتریان را دارند.
دست
از
وی همچنین درباره حضور تارامش���اور در
های زیادی است که در
الکامپ گفت :س���ال
کنیم و این هم برای ما و
الکامپ ش���رکت می
مان تبدیل به عادت شده است که
هم مشتریان
ما را در نمایشگاه ببینند.
مدیرعامل ش���رکت تارامش���اور درخصوص
بازدید رییس اتحادیه صنف فن���اوران رایانه
تهران و کارش���ناس وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از کارخانه تولی���د کارتریج تارا گفت:

حدود  20سال
است که کارخانه
تولید کارتریج تارا
راهاندازی شده است
و در این سالها
با سختیها و
یهای زیادی
دشوار 
کار را جلو بردهایم و
اکنون نیز برایمان
سخت است که این
کار را رها کنیم .اما
از دولت میخواهیم
یکبار هم که شده به
جای شعار حمایت
از تولید داخلی واقعا
از تولیدکننده واقعی
حمایت کند

اواخر سال گذشته این بازدید صورت گرفت و
بسیار مورد استقبال و توجه هر دو واقع شد.
های تولید
وی افزود :در این دیدار از دغدغه
بسیار گفته ش���د و درخواست کردیم که نگاه
وزارت صنعت با تش���کل صنفی درخصوص
الزامات یک واحد تولیدی یکسان شود.
افزایی تشکل
شربتی توضیح داد :بحث ما هم
صنفی و وزارت صنعت است که درباره الزامات
واحد تولیدی به یک چارچوب واحد برسند.
وی افزود :فرایند تولی���د الزاماتی دارد که
باید در چارچوبی مشخص باشد که هم تشکل
صنفی و هم وزارت صنعت بر اساس آن تولید
را ارزیابیکنند.
وی گفت :تولیدی ک���ه در واحد صنفی یا
گی���رد ،با تولید
زیرزمین مغ���ازه صورت می
ای که هزار متر فضا دارد ،اشتغالزایی
کارخانه
ایجاد کرده و واحد تحقیق و توس���عه دارد،
انبار نگهداری کاال دارد و  ...متفاوت اس���ت و
وزارت صنعت باید در فرایند ارزیابی محصوالت
تولیدی آن را لحاظ کند.
ش���ربتی گفت :یکی از الزامات فرایند تولید
این اس���ت که واردات مواد اولیه روش���ن و
اس���ناد مربوط به کنترل کیفیت کاال موجود
باشد ،بخش تحقیق و توس���عه بازار نیز فعال
توان درباره
باشد و بسیاری موارد دیگر که می
تکشان حرف زد.
تک
وی اضافه کرد :متاس���فانه اکنون هیچ وجه
تمایزی بین تولیدکنن���ده واقعی کارتریج که
گذاری زیادی کرده ب���ا افرادی که
س���رمایه
های خود در
های چینی را در فروشگاه
کارتریج

گذارند ،وجود ندارد.
کارتن ساخت ایران می
شربتی بیان کرد :ضروری است با فیلترهایی
مشخص واحدهای تولیدی واقعی از غیرواقعی
مشخص شود.
ش���ربتی درباره تعرفه قطعات کارتریج نیز
ش���وند ،گفت:
عنوان مواد اولیه وارد می
که به
حاضر تعرفه کارتریج و قطعات کارتریج
حال
در
که باید تعرفه
هر دو  5درصد اس���ت درحالی
قطعات کمتر باشد تا تولید رونق پیدا کند.
وی افزود :جالب اینجاس���ت سال  93تعرفه
قطعات  22درصد و کارتری���ج  8درصد بود

که به آن اعتراض کردیم و امس���ال در کتاب
مقررات واردات و صادرات هر دو یکی ش���ده
است.
وی افزود :حدود  20سال است که کارخانه
اندازی شده است و در این
تولید کارتریج تارا راه
های زیادی کار را
ها و دشواری
ها با سختی
سال
مان سخت است
ایم و اکنون نیز برای
جلو برده
خواهیم
که این کار را رها کنیم .اما از دولت می
یکبار هم که ش���ده به جای شعار حمایت از
تولید داخلی واقعا از تولیدکننده واقعی حمایت
کند.
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نخستین شبکه اجتماعی پرداخت و درخواست پول امروز در الکامپ بهره برداری میشود
برداری رسمی از
ورزی سداد اعالم کرد :بهره
مدیرعامل شرکت داده
نخستین ابلیکیشن ایرانی پرداخت و درخواست پول از طریق شبکه
وسومین نمایشگاه
ام تیرماه) در بیست
 ،امروز (جمعه ،سی
اجتماعی
شود.
المللی الکامپ در تهران آغاز می
بین
بر انجام
 ،عالوه
فناوران -فرامرزخالقی گفت :در بستر این اپلیکیشن
 ،ارسال
وگو
 ،امکان گفت
خواس����ت پول
عملیات بانکی و پرداخت و در
.
 ،عکس و پیام نیز برای کاربران فراهم هست
فیلم
ترین و
اندازی این ش����بکه اجتماعی که آسان
وی اظهار داشت :راه
،
ترین روش پرداخت فرد به فرد با پشتوانه بانکی کشور است
سرعت
پر
تاثیر زیادی در مبادالت اقتصادی و بانکی و سهولت و سرعت عملیات
بانکی در هر زمان و مکان دارد.
ورزی س����داد گفت :گروه
مدی����ره هلدینگ داده
رییس هیات
نایب
های بانکداری نوین همچون
اندازی سامانه
بر راه
ورزی سداد عالوه
داده
گیری از دانش و
 ،تالش مضاعفی را با بهره
)
سامانه بام (بانک اول من
تیبرای
توان نخبگان مراکز دانشگاهیو پژوهشی کشور در حوزه آی

حضور در شبکه اجتماعی و توسعه بانکداری نویندر راستای حمایت
از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی شروع کرده است .
های
ترین شرکت
ورزی س����داد یکی از بزرگ
وی افزود :شرکت داده
فعال در زمینه  ITکش����ور با دارا بودن  2500نفر پرسنل در حوزه
های این گروه ،حضور نسل جوان نخبه و
بانکداری اس����ت و از ویژگی
آوری اطالعات با میانگین سنی  30تا
پرتالش و متخصص حوزه فن
حدود  40سال در این شرکت است.
این شرکت که  76درصد از سهام آن متعلق به بانک ملی ایران و 24
درصد متعلق به بانک مرکزی است ،کل زیرساخت ITبانک ملی اعم از
کند.
افزار را پشتیبانی می
افزار و نرم
سخت
صورت هلدینگ
ورزی سداد به
خالقی اضافه کرد :ساختار شرکت داده
مجموعه دارد.
دهی شده و سه شرکت زیر
سازمان
ورزی سداد (پارس) که
 ،شرکت پشتیبانیافزارهای داده
به گفته وی
های پشتیبانی به
اش پشتیبانی شعب بانک ملی و ارایه سرویس
وظیفه
 ،شرکت خدمات الکترونیک سداد
مشتریان بانکی در کل کشور است
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کارپینو هیجان را به الکامپ میآورد

اپلیکیشن درخواست تاکسی کارپینو در زمان برگزاری
الکامپ برنامهای هیجان انگیز ب���رای بازدیدکنندگان
بزرگترین نمایشگاه فناوری کشور در نظر گرفته است.
فناوران -کارپینو که عالوه بر س���الن  ۳۸نمایشگاه
بینالمللی الکامپ در فضای باز این نمایشگاه هم حضور
دارد ،برنامه هیجان انگیز تفریحی را برگزار خواهد کرد تا
اوقات خوبی برای برگزارکنندگان فراهم کند.
بازدید و شرکت در این برنامههای هیجان انگیز برای
عموم افراد آزاد است و عالقهمندان میتوانند در روزهای
جمعه  ۳۰تیر تا دوشنبه  ۲مردادماه ،با حضور در محل
ی نمایشگاههای بینالمللی تهران در بزرگراه چمران،
دایم 
از برنامههای هیجان انگیز و متعدد کارپینو در نمایشگاه
بهرهمند ش���وند.کارپینو برای حضور بازدیدکنندگان در
الکامپ نیز تسهیالتی در نظر گرفته و بازدیدکنندگان
میتوانند در روزهای برگزاری نمایشگاه الکامپ (جمعه
 ۳۰تیر تا دوشنبه  ۲مرداد) با نصب اپلیکیشن کارپینو و
استفاده از کد  ،elecompیک سفر رفت و برگشت به
محل برگزاری نمایشگاه را با تخفیف  ۵۰درصدی تا سقف
۵هزار تومان داشته باشند .کارپینو اپلیکیشن درخواست
تاکسی در نمایشگاه الکامپ  ۱۳۹۶به صورت گسترده
حضور پیدا کرده است .کارپینو در سالن  ۳۸غرفه ۴۰۱
و در دو غرفهی بیرونی در نمایشگاه الکامپ حاضر است.
برنامه هیجان انگیز کارپینو در غرفه بیرونی این شرکت

جنب سالن ( ۷روبروی س���الن  ۸و  )۹برگزار میشود و
عالقهمندان میتوانند برای شرکت و تماشای این برنامه به
غرفه مربوط مراجعه کنند.
در اپلیکیش���ن کارپینو عالوه بر انتخاب نزدیکترین
راننده ،مسافران میتوانند راننده مورد نظر خود را از لیست
رانندگان انتخاب کنند.
در این لیست نام و عکس راننده ،امتیاز کسب شده،
تعداد سفر انجام شده ،مدل خودرو و فاصله راننده تا مسافر
برای مسافر نمایش داده میشود تا کاربران بتوانند راننده
مورد نظر خود را انتخاب کنند.
کارپینو اپلیکیشن درخواست تاکسی است که اولین
بار توانس���ته مجوزهای الزم برای حمل و نقل اینترنتی
را از سازمان تاکسیرانی دریافت کند .البته کارپینو تمامی
مجوزهای مورد نیاز از مجموعهه���ای مرتبط از جمله
معاونت حمل و نقل ترافیک ش���هرداری ،مرکز فناوری
اطالعات و رس���انه های دیجیتال ،مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی را دریافت کرده است.
بیمه مسافر ،پرداخت مالیات و کسورات قانونی توسط
راننده ،تاکسی تشریفات ،تاکس���ی بانوان ،تاکسی ون،
انتخاب راننده از لیست ،مجوز حضور تمام خودروها در
طرح ترافیک و زوج و فرد ،ایمنی مسافر ،پیگیری سفر،
ردیابی قانونی تخلفات از تاکسیرانی و مراجع قضایی و
فعالیت قانونی از مزایای اصلی کارپینو است.

های پرداخت بانک
(پاس) که یک شرکت  PSPاست و خدمات درگاه
ها
های این درگاه
ملی را در اختیار دارد و کلیه امور مربوط به سرویس
 ،نگهداری و سایر امور مرتبط را به
را اعم از امور واگذاری ،پشتیبانی
رساند و همچنین شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا که
انجام می
های اعتباری بانک ملی ایران است،
متولی ارایه خدمات و توسعه کارت
مجموعه این هلدینگ است.
های زیر
از شرکت
بر
مدیرعامل ش����رکت داده ورزی بیان کرد :در این شرکت عالوه
برداری از
مدیریت امور هلدین����گ ،تمرکز بر طراحی ،ایج����اد و بهره
افزاری بانک است و با توجه به ضرورت
افزاری و سخت
های نرم
سیستم
آوری اطالعات در ح����وزه مالی و بانکی که
های فن
توجه به نوآوری
امروزه کل صنعت بانکی را تحت ش����عاع قرار داده است ،یک بخش
ها و
آپ
بر بررسی استارت
جدید هم در ش����رکت وجود دارد که عالوه
های مالی در دنی����ا ،در زمینه طراح����ی و تولید محصوالت
نوآوری
و بس����ترهای تکنولوژیک����ی نوآورانه برای بانک����داری نوین فعالیت
میکند.
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صالحیت دانشبنیانها برای اجرای
پروژههای پژوهشی تایید شد

براساس مصوبه هیات وزیران ،صالحیت شرکتهای
دانشبنیان برای اجرای پروژههای پژوهشی تایید شد.
فناوران -سید محمد صاحبکار خراسانی ،رییس امور
شرکتها و موسسات دانشبنیان گفت :مهمترین برنامه
معاونت علمی و فناوری رییسجمهوری ،ایجاد زیستبوم
مناسب برای تسهیل فعالیت ش���رکتهای دانشبنیان
است که محیط قانونی یکی از مهمترین الزامات ایجاد
این زیستبوم است .صاحبکار افزود :برخی دستگاههای
اجرایی دولتی ،بودجههای پژوهشی در اختیار دارند که
میتوانند با تخصیص بودجههای پژوهشی به تحقیقات
کاربردی و توسعهای ،به ساخت نمونه اولیه کاالها و خدمات
دانشبنیان بپردازند و باعث خطشکنی در زمینه ساخت
داخل تجهیزات شود.
مصوبه قبلی شورای عالی عتف
براساس دس���تورالعمل اجرایی ماده ( )56قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2
که در سال  1394به تصویب شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری (عتف) و تایید رییس جمهور رسیده بود ،صالحیت
شرکتهای دانشبنیان بهعنوان یکی از انواع «مراکز پژوهشی
و فناوری» تایید شده بود و شرکتهای دانشبنیان مشابه
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ،مجاز
های پژوهشی بودند.
به اجرای پروژه
مصوبه جدید هیات وزیران
عضو هیات علمی پژوهش���کده مطالع���ات فناوری
افزود :خوش���بختانه با پیگیری معاونت علمی و فناوری
رییسجمهور ،صالحیت ش���رکتهای دانشبنیان به
تصویب هیات وزیران نیز رسید که عقد قرارداد پژوهشی با
شرکتهای دانشبنیان را تسهیل میکند.
صاحبکار گفت :براس���اس مصوبه هی���ات وزیران

ش���رکتهای دانشبنیان با تاییدیه کارگ���روه ارزیابی
شرکتهای دانشبنیان ،مش���ابه دانشگاهها ،موسسات
تحقیقاتی ،مراکز رش���د و پارکهای فناوری ،صالحیت
های اجرایی
اجرای کارهای پژوهشی را دارند؛ لذا دستگاه
که بودجه پژوهشی دارند ،میتوانند پروژههای پژوهشی را
عالوهبر دانشگاهها و پژوهشگاهها به شرکتهای دانشبنیان
هم واگذار کنند که این موضوع به رقابتیترشدن و افزایش
کیفیت فعالیتهای پژوهشی منجر میشود.
صاحبکار گفت :براس���اس مصوبه هی���ات وزیران،
شرکتهای دانشبنیان مجاز به انجام پژوهشهای کاربردی
و توس���عهای برای تولید دانش فنی یا توسعه کاالها و
خدمات دانشبنیان در زمینه تخصصی تاییدشده از سوی
کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان هستند و سقف
مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو
برابر درآمد ناشی از کاالها و خدمات مندرج در اظهارنامه
مالیاتی سال گذشته آنها خواهد بود.
ارتقای توان پژوهشی شرکتهای دانشبنیان
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود:
با توجه به تعداد باالی دانشآموختگان مقاطع دکتری و
ها
کارشناسی ارشد کشور ،تعداد زیادی از آنها در دانشگاه
و پژوهش���گاهها امکان جذب ندارند و در شرکتهای
دانشبنیان فعال میشوند .پیشبینی میشود در سالهای
آتی توان فعالیت تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان
بهصورت روزافزون ارتقا یاب���د و این توان میتواند مورد
استفاده دستگاههای اجرایی قرار بگیرد.
ش���ایان ذکر اس���ت که متن مصوب���ه اخیر هیات
وزی���ران و مصوبه ش���ورای عالی عل���وم ،تحقیقات و
فناوری (عتف) و سایر مس���تندات قانونی روی سامانه
 www.Daneshbonyan.irقرار دارد.

بهینتکنولوژی آلاینوانهای ایرانی یونیوو را به نمایش گذاشت
تکنولوژی با حضور در س����الن  38نمایشگاه الکامپ
شرکت بهین
 ،2017آلاینوانهای ایرانی یونی����وو( ،)Univoآلاینوانهای لنوو و
های روموس را به نمایش گذاشته است.
بانک
پاور
باره
تکنولوژی در این
فناوران -حمید توسلی ،مدیرعامل شرکت بهین
های یونیو در الکامپ ،معرفی آن
وان
این
گفت :هدف ما از نمایش آل
هاس����ت.وی افزود :سه راهکار در بخش
های دولتی و بانک
به سازمان
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های
دهیم .اولین راهکار امنیت اطالعات سازمان
ها ارایه می
وان
این
آل
های زیر یک میلیون تومان
وان
این
دولتی است .راهکار بعدی ارایه آل
ها
وان
این
هایی که آل
ها و پایه
هاست و همچنین اس����تند
به فروشگاه
روی آن قرار گیرد.توس����لی گفت 21 :خرداد سال جاری همزمان با
ایم،
بیست و پنجمین سال فعالیت شرکت ،با مذاکراتی که با لنوو داشته
های یونیوو تاسیس کردیم تا بتوانیم
وان
این
ای را برای تولید آل
کارخانه

سال
ن 38
 ،غرف
ه
5
42

شده پیش ببریم.
سازی
تولید این محصول را به سمت بومی
گذاری سال  1396بهعنوان «اقتصاد
وی اضافه کرد :با توجه به نام
تکنولوژی به سمت تولید
مقاومتی ،تولید و اشتغال» ش����رکت بهین
صالح در این
های ذی
رود با حمایت سازمان
خواهد رفت و انتظار می
وان برطرف
این
امر بتوانیم نیاز فناوری اطالعات کشور را در حوزه آل
کنیم.

راهکاره�ای نظارت�ی دی-لین�ک
ضام�ن آرام�ش در محی�ط کار

دانستن اینکه در زمان نبودتان ،دوربینهای امنیتی معتبر و با کیفیت باال هشیارانه بر دفتر کار یا
کارخانه شما نظارت میکنند ،خیالی سرشار از آرامش برایتان ایجاد میکند .سرمایهگذاری بر راهکاری
که با شبکه فعلی شما سازگار باشد ،تجارت را به امری دلنشین بدل خواهد کرد.
 30سال حضور مقتدرانه در حوزه ش���بکه دی-لینک را در رأس تحوالت تکنولوژی قرار داده و
به امنیت فیزیکی چهرهای متفاوت بخشیده است .دی لینک گستره وسیعی از دوربینهای تحت
شبکه ،سوئیچها ،ذخیرهسازهای ویدیویی و نرمافزارهای مدیریت ویدیویی ( )VMSرا ارایه میدهد،
تکنولوژیهایی که در گسترش سیستمهای نظارتی تحت شبکه با سازگاری ،مقیاسپذیری ،عملکرد
و تطابق بیشتری با سایر برندها به سازمانها کمک میکند.
هوشمندسازی یکپارچه با خدمات تخصصی دی-لینک
دی لینک خدماتی چون ارزیابی پیش از فروش ،پشتیبانی نصب و خدمات پس از فروش را در جهت
ارایه راهکارهایی موثر عرضه میکند .کارشناسان مجربی که نیازهای سیستم شما را تخمین زده و با
نصبی ساده شما را یاری میکنند.
خدمات تخصصی شامل موارد زیر است:
•برآورد دقیق ملزومات شبکه
•را هاندازی شبکه
•ممیز امنیتی شبکه
•بررسی ،برنامهریزی ،طراحی و اجرای پروژههای وایرلس
•پیاد هسازی ذخیر هسازهای SAN
های نظارتی IP
•ارزیابی ،طراحی و پیادهسازی سیستم
•خدمات مشاوره برای نصب و راهاندازی
تحول در سیستمهای نظارتی تحت شبکه
سیستمهای نظارت ویدیویی امروزه ،از تکنولوژیهای آنالوگ قدیمی به سیستمهای تحت شبکه
با آخرین تکنولوژی روز تغییر کرده که البته در شبکههای مشابه کسبوکار که در اپلیکیشنهای
نرمافزار سازمانی بهمنظور ذخیره یا ارسال ایمیل به کار میروند نیز نفوذ پیدا کردهاند .مزایای بیشمار
سیستمهای نظارتی  IPموجب نصب تعداد بیشتری از  IP-based /CCTVشده است .یکی از این
مزایا بازگشت هزینه در مدیریت سیستمهای نظارتی متمرکز و بهکارگیری پروتکلهای استاندارد شبکه
برای نظارت دینامیک کارآمدتر است.

مزایای سیستمهای نظارتی  IPبر آنالوگ:CCT /
مگاپیکسل
در کل ،دوربینهای تحت شبکه میتوانند تصاویری با کیفیت بسیار باالتر بهمنظور احراز هویت از
طریق تشخیص چهره ارایه دهند.
روز/شب
دوربینهای  IPمجهز به اش���عه مادونقرمز است که با حساس���یتهای نور پایین یا لنزهای
 automatic irisحتی در تاریکترین راهروها ،خارج از ساختمانها و فضای پارکینگ ،تصاویر را
یکنند.
ضبط م 
نصب انعطافپذیر
های تحت شبکه با قابلیت  PoEمیتوانند با یک منبع تغذیه و کابل شبکه به سوئیچ POE
دوربین
متصل شوند که امکان نصب دوربین را حتی بدون پریز برق استاندارد فراهم میکنند.
مدیریت متمرکز
مدیریت کلیه سیستمهای نظارتی تحت ش���بکه در یک مکان و برای چندین سایت بهصورت
متمرکز انجام پذیرد.
های نظارتی دی-لینک
ضبط جزییات باورنکردنی در تصاویر دوربین
هر سیستم دی-لینک با دوربینهایی با ویژگیهای برجسته و معتبر آغاز میشوند ،دوربینهایی
که دارای خصوصیاتی چون پردازش ویدیویی داخلی ،سنس���ور تشخیص حرکت و دما ،کیفیت
تصاویر فوقالعاده و رزولوشنهای مگاپیکسلی ICR ،بهمنظور ضبط در هر روشنایی و فشردهسازی
در فرمتهای  MJPEG/4-MPEG /264.Hبه کار میروند ...به دلیل اینکه محصوالت دی-لینک
بر اساس استاندارد صنعتی ( )ONVIFساخته ش���دهاند ،میتواند با طیف وسیعی از پالتفرمهای
 VMSعمل کند.
اپلیکیشنها و انواع دوربین
دوربینهای Bullet
دوربینهایی که دارای محفظه مقاوم در برابر باد و باران هستند و میتوانند در
محیطهای بیرونی و داخلی بدون هیچگونه سختافزار اضافهای استفاده شوند.
دوربینهای Cube
این دوربینها برای کس���بوکارهای کوچک و منازل طراحی شدهاند و
با قابلیتهایی چون رزولوشنهای  ،HDتوانایی مشاهده تصاویر حتی در
تاریکی مطلق و مکالمه دوطرفه با میکروفن داخلی و اسپیکر را در اختیارتان
قرار میدهد.
دوربینهای Dome
نهای  Domeدی-لینک با طراحی زیبا و ظریف عرضه شدهاند که
دوربی 
لنز و کابلکشی برای امنیت بیشتر در محفظهای قرار گرفته است .در دو مدل
هم برای محیطهای بیرونی و هم فضاهای داخلی موجودند که دوربینهای
مناسب فضای خارجی در برابر باد و باران مقاوم هستند.
های شبکه
سهولت ادغام با سوئیچ
دی-لینک سوئیچهای شبکه امن و مطمئنی را با راهاندازی آسان و دوام باال ارایه میدهد که عملکردی
پیشرفته برای نگهداری سیستمهای نظارتی تحت شبکه و اجرای آن فراهم میکند .سوئیچهای هوشمند
که بهمنظور تشخیص دوربینهای  IPبرنامهریزی شدهاند ،به اتوماتیک کردن پروسه نصب کمک خواهند
کرد .بهعالوه سوئیچهای  PoEهوشمند تحت وب شامل ویژگی  VLANبرای راهاندازی اتوماتیک تعبیه
شدهاند که آن را امن کرده و ترافیک ویدیویی تحت شبکه را اولویتبندی میکند.
سوئیچها
سوئیچها قلب شبکههای مدرن هستند و دی-لینک بهعنوان سردمدار بازار رنج وسیعی از این
محصوالت را عرضه میکند .از محصوالت  plug & playگرفته تا سوئیچهای هوشمند تحت وب،
راهکاری سازمانی برای مدیریت آن در نظر گرفته شده است ،همه برای ارایه پالتفرمی ایدهآل است
که بتوان سیستم نظارتی تحت شبکه قدرتمندی ایجاد کرد.
مادامیکه تکنولوژی  VLANبهصورت اتوماتیک ترافیک دوربی���ن را بر ترافیک داده معمولی
اولویتبندی میکند و از  POEپشتیانی میشود ،نصب دوربینهای دی-لینک بسیار ساده خواهد بود.
ادغام اکسس پوینتهای وایرلس دی-لینک و س���وئیچهای مدیریتی در مکانهایی که امکان
کابلکشی وجود ندارد ،سیستم نظارتی با همان قدرت و اتصال از طریق  LANرا در اختیارتان قرار
میدهد.دی-لینک عالوهبر راهکارهای ذخیرهسازی ،مدیریت شبکه و محصوالت امنیتی را نیز ارایه
میکند که از هسته شبکه شما تا باالترین نقطه آن را برای هر سیستم نظارتی و هر آنچه در اطراف
آن است ،دربر میگیرد.
ذخیرهسازها
سیستم نظارت تحت شبکه حجم عظیمی از داده را تولید میکند که میتوانند بر روی طیف وسیعی
از دستگاههای ذخیرهساز شبکه جمعآوری شوند .طراحی هوشمندانه و مقرونبهصرفه دست به دست
هم دادهاند تا اتصال از طریق سوئیچهای شبکه دی-لینک امکان ذخیرهسازی امن و معتبری برای هر
نوع سیستم نظارتی و نیاز به اشتراک داده را فراهم کند .باکسهای ذخیرهساز ساده برای کاربری سریع
کارهای قدرتمندی چون iSCSI SAN
و آسان در شبکههای کوچک طراحی شدهاند درحالیکه راه
میتوانند در گسترش دیتاسنترها به کار روند .ذخیرهسازهای یکپارچه پشتیبانی همزمان از  NASو
 iSCSIرا فراهم میکنند که انتخاب دیگری برای شبکه و بهکارگیری از سوئیچهای وایرلس و کابلی
دی-لینک است .ضبطکنندههای ویدیویی از دیگر محصوالت دی-لینک است که با سایر تجهیزات
نظارتی تحت شبکه مانند دوربینهای کنترلی و نرمافزارهای ضبط ویدیویی قابل نصب هستند.
هر آنچه شما احتیاج داشته باشید ،دی-لینک راهکاری برای تامین آن در نظر گرفته است.

