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 تطور نظام مراقبة السائق بواسطة كاميرا بزاوية واسعة Mitsubishi Electricشركة 
ٌة أول ً آن واحد من خالل كامٌرا واحدة واسعة الزاو  نظام من نوعه لمراقبة السائق والراكب األمامً ف

 
ٌو:  Mitsubishi Electric Corporationأعلنت شركة  –٧١٣٢أكتوبر  ٥طوكيو،  طوٌرها ٣٠٥٦)طوك  ( الٌوم عن ت

ٌرا واحدة بزاوٌة واسعة لرصد حركة السائق والراكب األمامً بشكل متزامن.   ألول نظام لمراقبة السائق داخل السٌارة باستخدام كام

 ً ً وقٍت الحق ف ا ف ًٌ ٌادة عند طرحها تجار ٌز األمان الخاص بالق ً تعز ة ف ٌ هذه التقن هم   . كما ستعرض شركة ٨٥٠٢ومن المتوقع أن تسا

Mitsubishi Electric  ٌو للسٌارات فً دورته الخامسة واألربعٌن داخل مجمع  ٨٥٠٢نظامها لمراقبة السائق ضمن فعالٌات معرض طوك

 نوفمبر. ٠أكتوبر إلى  ٨٢فً الفترة من  Tokyo Big Sightمعارض 

          
 

 
ٌل وجه السائق لرصد حالة عدم االنتباه أو النعاس. ال ٌرا لتحل ة كام ٌ ٌر الحدٌثة  عادًة ما تستخدم أنظمة مراقبة السائق العاد ظمة التصو تقوم أن

ٌد من الراحة. وقامت شركة  ة ومز ٌ ة إضاف ٌ ٌر حما ً لتوف اآلن  Mitsubishi Electricبمراقبة السائق فقط، بل تراقب أًٌضا الراكب األمام

رهما من أي سلوكٌ ٌ ٌة واسعة لمراقبة كل من السائق والراكب األمامً، وتحذ مٌرا واحدة بزاو ٌة تستخدم كا ات قٌادة من المحتمل أن بتطٌور تقن

ٌ ٌر إعدادات تك ٌ ٌن المساعدة، مثل تغ ٌن لتحس ٌد ماءات ال ٌ ٌرات الوجه وإ ٌف تمثل خطورة، مثل النظر جانًبا أو النوم، وأًٌضا للتعرف على تعب

 الهواء.

 

 

 منطقة التصوٌر

ة واسعة وٌ  كامٌرا بزا

 خٌارات تركٌب مرنة لموضع الكامٌرا

 

امً  مراقبة كل من السائق والراكب األم

 

زوٌده للرجوع إلٌه بسهولة عند الحاجة. ٌرجى الرجوع إلى النص اإلنج إن هذا جدٌد، وقد تم ت ً لهذا اإلصدار ال لٌزي األصلً للحصول على النص ترجمة للنص اإلنجلٌزي الرسم

ً ٌل و/أو المواصفات الخاصة. فً حال وجود أي تعارض، فٌجب اتباع محتوى اإلصدار اإلنجلٌزي األصل  .التفاص
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 الميزات الرئيسية
 مراقبة كل من السائق والراكب األمامي لزيادة الشعور باألمان والراحة (1

ٌة، مثل ضبط إعدادات تكٌٌف الهواء أو نظام الترفٌه الصوتً. مراقبة كل من -  السائق والراكب األمامً لتوفٌر المساعدة اآلل

 التعرف على اٌماءات الٌد لكل من السائق والراكب األمامً للتحكم فً األجهزة المختلفة بداخل السٌارة. -

ٌس فقط للرؤوس ولكن أًٌضا للجزء - ها ل ٌات الالزم تعدٌل العلوي من الجسم للكشف عن سلوكٌات القٌادة التً من المحتمل  كشف الوضع

 أن تسبب خطورة، مثل الجلسات غٌر الطبٌعٌة بما فً ذلك االنكفاء إلى األمام أو السقوط للخلف.

 خيارات تركيب مرنة لموضع الكاميرا (2
ٌارة  - ة بسالسة داخل الس ٌ امٌرا واسعة الزاو غنًوٌمكن تركٌب الك ب كامٌرا أخرى للراكب األمامً.عن الحاجة إلى  ست  تركٌ

 
 عدد براءات االختراع قيد االنتظار

 خارج الٌابان. ٨٨فً الٌابان و ٠٥
 

### 
 

 Mitsubishi Electricنبذة عن شركة 
ة الجودة، تعد شركة  ٠٥مع أكثر من  ٌ ٌر منتجات موثوق بها وعال ً مجال توف ( ٣٠٥٦)طوكٌو:  Mitsubishi Electricعاًما من الخبرة ف

ً معالجة المعلومات واالتصاال ة المستخدمة ف ٌ ة واإللكترون ٌ ٌع المعدات الكهربائ ٌق وب ٌع وتسو ً مجال تصن ا معترف بها ف ًٌ ت شركة رائدة عالم
ة والطاقة والنقل ومعد جٌا الصناعٌ ة والتكنولو ة واإللكترونٌات االستهالكٌ ات البناء. ومن وتنمٌة الفضاء واالتصاالت عبر األقمار الصناعٌ

ٌئٌة، تسعى شركة  ٌرات الب ٌر نحو األفضل، وعبارتها البٌئٌة، التغٌ نً روح عبارة الشركة، التغٌ لتكون  Mitsubishi Electricخالل تب
ا للمجموعة بمقدار  ًٌ ٌا. وقد سجلت الشركة حجم مبٌعات إجمال ة إلثراء المجتمع بالتكنولوج ة للبٌئ ٌار ٌن ) ٠٨٦٢٢٣شركة صدٌق ملٌار  ٦٢٢٢مل

 . للمزٌد من المعلومات، تفضل بزٌارة:٨٥٠٢مارس  ٦٠دوالر أمرٌكً*( فً السنة المالٌة المنتهٌة فً 
www.MitsubishiElectric.com 

ً  ٠٠٨*بسعر صرف  ة ف ٌ ٌو لتبادل العمالت األجنب ً، سعر الصرف المُعطى من قبل سوق طوك  ٨٥٠٢مارس  ٦٠ًٌنا للدوالر األمرٌك


