Reliability, Availability,
Maintainability, and Safety

blue,the color
off technology

دوربین های تحت شبکه بیسیم هوشمند

شرکت  BLURAMSیک استارتاپ در ضمینه ی تولید نرم افزار و سخت افزار مرتبط با پردازش تصاویر از طریق دوربین و نرم افزار
های مبنی بر فضای ابری میباشد که در سال  8102تاسیس شده است و با طراحی های زیبا و مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری
در مدت زمان اندکی موفق شده که باالترین میزان فروش در بازارهای فروش جهانی را کسب کند.
این شرکت فعالیت خود را با دوربین های هوشمند و آیفون های تصویری و دوربین های ضبط تصاویر داخل خودرو شروع کرده و آینده

ای پر از موفقیت را در کنار همکاران خود و کانالهای فروش خود پیش بینی میکند.

blurams

 در ادامه دوربین های

هوشمند این شرکت را مورد بررسی قرار میدهیم:

Home Lite
Home Pro
Dome Lite/Dome Lite 2
Dome Pro
Outdoor lite/Outdoor Pro
Snowman

دوربین های هوشمند  bluramsپر فروش ترین محصول سایت آمازون در سال  8102هستند

Blurams

نقاط قوت:
 .طراحی بینظیر بدون هیچ آنتن خارجی
 .راحتی در نصب و راه اندازی
 .امنیت باال
 .سیستم ضبط فضای ابری و استریم سریع تصاویر

 .قابلیت تشخیص چهره از طریق هوش مصنوعی

 .محصوالت کم مصرفی هستند که قابلیت کار کردن  08ساعت تنها با یک پاوربانک با ظرفیت 00111میلی آمپر ساعت را دارد.

 .تنوع مدل های ثابت  ,چرخشی ,مناسب برای محیط های بیرون ,همراه با قابلیت دزدگیر
.امکان استفاده یک ماه رایگان از کلیه امکانات فضای ابری و ذخیره تصاویربه صورت نامحدود

 .مشاهده چهار تصاویر زنده و یا پخش تصاویر به صورت همزمان در اپلیکیشن و یا کامپیوتر



.ضبط

تصاویر قابلیت ضبط تصاویر در  Micro SDبا ظرفیت 082

گیگابایت و ضبط تصاویر در موبایل و کامپیوتر

.استفاده رایگان همیشگی بدون هیچ پرداختی برای 00ثانیه ضبط تصاویر در هنگام
وقوع حادثه

هزینه ی ضبط ویدئو 42ساعته در فضای ابری به مدت یک هفته به صورت پیوسته  5دالر و
برای مدت یک ماه پیوسته  42دالر میباشد.

 .این دوربین از هوش مصنوعی ) (A Iپشتیبانی میکند و قابلیت تشخیص چهره ی انسان و ثبته ,نام افراد را در اپلیکیشن خود دارد.
این قابلیت به شما این اجازه را میدهد که عملکرد هر شخص را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید
برای مثال:شما اگر نام شخص  Xرا ثبت کنید و قسمت جستجوی اپلیکیشن نام شخص  Xرا سرچ کنید تمامی تصاویر ضبط شده از
شخص  Xبه شما نشان داده میشود.



فرمت ذخیره سازی
*فن آوری رمزگذاری  H.264+برای فشرده سازی تصاویر*
با حداقل فشرده سازی نسبت به فرمت  H264و حفظ کیفیت تصاویر به صورت HD



از دیگر قابلیت های دوربین های  BLURAMSقابلیت دسته بندی تصاویر ضبط شده بر اساس چهره ی اشخاص و اعالم حضور
افراد بر اساس نامه ذخیره شده ی آنها میباشد

قابلیت تشخیص چهره افراد براساس آنالیز چشم و پیشانی ,دهان
و گوش افراد انجام میشود.

این قابلیت فقط در  71صدم ثانیه

انجام میگردد

 .صدای دو طرفه
دوربین های هوشمند  BLURAMSدارای میکروفن و
اسپیکر داخلی هستند و این قابلیت را به شما میدهند
که در صورت داشتن اینترنت پرسرعت و بدون تاخیر قابلیت
ارتباط صدای دوطرفه از طریق موبایل با دوربین و استفاده از
اسپیکر دوربین به عنوان پخش صدای آژیر در هنگام تشخیص
ورود در زمان از پیش مشخص شده را داشته باشید

( Privacy Protection حفظ حریم شخصی)
قابلیت زمان بندی – یا تنظیم حالت خاموشی
دوربین ( در دوربین های چرخشی لنز در حالت
بسته قرار می گیرد )

Camera share 
امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر با دیگران و دوستان و خانواده در صورت داشتن پروفایل اپلیکیشن بلورمس

Camera share 
امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر با دیگران و دوستان و خانواده در صورت داشتن پروفایل اپلیکیشن بلورمز



امکان اتصال به آیفون تصویری و سنسورهای هوشمندIOT



سازگار با الکسا (به عنوان دستار صوتی)

( Facial Recognition قابلیت تشخیص چهره)
تشخیص چهره ی جدید و نامگذاری
دسته بندی ویدئو هاو حرکت ها بر
اساس صورت افراد و به نام
اشخاص
قابلیت تشخیص چهره به مدت
یک هفته به صورت رایگان در
اختیار کاربر قرار میگیرد و بعد از
خرید الیسنس به نام مک آدرس
دوربین قابلیت اضافه شدن به نرم
افزار را دارد.
قابلیت نام گذاری افراد بر اساس
شناسایی چهره ی آنها در اپلیکیشن در مکان های مثل منازل و رستوران ها و مکان های عمومی کاربرد دارد

برای مثال:

در نظر بگیرید شما دارای یک فروشگاه هستید و روزانه افراد زیادی به این فروشگاه مراجعه میکنند با سیو کردم نام افراد در
اپلیکیشن در مراجعه بعدی میتوانید با نام بردن اسم اشخاص و خوش آمدگویی به آنها حس خوبی را به مشتریان خود
منتقل کنید.

 BLURAMS.در رسانه های معتبر.

این دوربین از طریق اپلیکیشن  BLURAMSقابلیت راه اندازی دارد و شما میتوانید با اسکن
این  QR Codeها که بر روی جعبه ی دستگاه درج شده است برنامه را به کمک بارکد خوان تلفن

همراه خود اسکن کنید و به راحتی این اپ را نصب کنید.

سپاس گزاریم
Living Carefree

