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في مركز نترنت األشیاء بالتعاون مع الشركات الناشئة في وادي السیلیكون جدیدة إل باناسونیك تطلق خدمات 
 2018االلكترونیات االستهالكیة  خالل معرض للمعارض إكسبو ساندز

باناسونیك " لصناعة السیارات والنظم الصناعیة" باناسونیك"شركة  تعتزم): "ایتوس وایر"/بزنیس وایر(-الس فیغاس
تطویر أعمال وخدمات جدیدة بهدف  الدخول في تحدٍ " باناسونیك"التابعة لشركة " وتوموتیف آند إنداستریـال سیستمزأ

 .مع الشركات الناشئة في وادي السیلیكون ، بالتعاونإنترنت األشیاءفي مجال 

: الرابط اإللكتروني التالي من خاللالكامل  الطالع على البیانیمكنكم ا. وسائط متعددةهذا البیان الصحفي  یتضمن
http://www.businesswire.com/news/home/20180116005839/en/ 

 PanasonicCES 2018#|  واحدة بلمسة الهویات توثیقواحدة،  بلمسة یةالمنزل األجهزةأتمتة ] فیدیومقطع [

https://youtu.be/dNGulaV1Bx0  

تقنیة واجهة من خالل الجمع بین  إلنترنت األشیاء جدیدة وحلولعلى تطویر خدمات " باناسونیك"تعمل 
 صقلهاالتي تم ، القویة الواجهة التفاعلیة ما بین اإلنسان واآللةتصمیم  وتقنیة) 1*( الرائدةتجربة المستخدم /المستخدم

 .في السیاراتوباللوحة التالمسیة الهواتف الذكیة  بمفتاحالمرتبطة عمال األمن خالل 

االلكترونیات االستهالكیة في معرض منتجاتها عرض ل جناحاً  "باناسونیك"شركة إثبات هذه المبادرة، أنشأت من أجل و 
 12 لغایة) الثالثاء(ینایر  9 انعقد في الفترة الممتدة منالذي ) للمعارض" إكسبوساندز "مركز ( 2018 "سي إي إس"

، "باناسونیكتاتش باي "مفهوم  وبفضل. األمریكیةالوالیات المتحدة بفي الس فیغاس، نیفادا،  2018 )الجمعة(ینایر 
والمصانع، منازل للواألشیاء مع التطبیقات الفعلیة  األشخاصبین تربط الحلول التي تضم واجهة طبیعیة  عرضتم 

اء الخدمات التي یمكن إنشمن أجل مع العمالء  "باناسونیك"تعاونت و . ن تجارب عملیة وعروض تفاعلیةع فضالً 
  .واجهة األكثر طبیعیة للمستخدمینال تعدالتي ، التالمسیةعملیة بواسطة التفعیلها 

منهج تطویر األجهزة والخدمات مع التركیز على تجربة المستخدم، باستخدام عملیة تعزیز في " باناسونیك"وتساهم 
نة فریدة وأعمال مع الشركات الناشئة، وتسرع في إنشاء خدمات  هاتعاونالشركة تعزز  كما ).2(* الشركة الناشئة اللیّ

 .من نوعها

 التي اكتسبهاتجربة الهي  المستخدمتجربة . المستخدمین واألجهزةالتي تربط هي الواجهة واجهة المستخدم : 1*
 .ما إلى ذلكخدمة، و بواسطة المستخدمون 



نة: 2* احتیاجات وبلورة توضیح  من خاللهیتم أعمال تعتمده الشركات الناشئة  منهج وه منهج الشركة الناشئة اللیّ
  .وبتكلفة منخفضةمن خالل تولید الفرضیات المتكررة واالختبار في دورات قصیرة  تدریجیاً المستخدم والسوق 

 "إیني"لمسة واحدة ب یةالمنزل األجهزة أتمتة

 مفهوم المعرض

. من خالل تقدیم خاصیة بلمسة واحدة" المریح"المنزل الذكي تجربة لزوار لل فرصةالإلى إتاحة  یهدف هذا العرض
 .للمفتاحطة یسة بمن خالل لمسأكثر راحة المختلفة حیاة الجوانب  تصبح قد، الخاصیةهذه  وبفضل

 وصفال

 مفتاحًا إلنترنت األشیاء" باناسونیك" طورتمنة للغایة، اآلالالسلكیة  قنیةالتو الطاقة  جمع تقنیةمن خالل الجمع بین 
إیني " أطلقهامنصة الخدمة التي أما ". سویتش إیني"، یحمل إسم صیانة وال یحتاج إلى، وفعاًال للغایة، اً صغیر 

ویمكن ) ضواء الذكیة، وما إلى ذلكواألمكبرات الصوت الذكیة، (ة الذكیة مختلف األجهز ب التحكمن من تمكّ ف" سویتش
  .مع الخدمات السحابیة وتطبیقات الهاتف الذكي دمجها

 قیمة هذه الخدمة

عل جوانب الحیاة تساهم بج أسالیب وطرق "باناسونیك"ترح تق ،"سویتش إیني" التي تتضمنمن خالل تقدیم الخدمات 
جمیع األضواء في من إطفاء ن التحكم في اإلضاءة التي تمكّ القدرة على إن على سبیل المثال، . أكثر راحةالمختلفة 

 المفضلةوالموسیقى  ةالقادم الخاصة المناسبات فيإلى الموسیقى لالستماع  الذكي مكبر الصوتو وقت واحد، 
على خلق جمیعها ساعد تس ،ات المراقبةبسهولة تغییر إعداد هیمكن الذيرصد األمن جهاز ، و الخلفیة شخصیًا في

 .للغایة للمقیمین من خالل عملیات بسیطة ومالئمةمریحة معیشة مساحة 

 التطبیقات المناسبة

 .وما إلى ذلكالمكاتب، و الفنادق، و المرافق القدیمة، و المنازل السكنیة، 

 الستفسارات ل

  .touch@ml.jp.panasonic.com :عبر البرید اإللكتروني التاليیرجى االتصال بنا 



 بلمسة واحدة توثیق الهویات

 مفهوم المعرض

". معلومات الترخیص"حول تصاالت اتقدیم مع  للهویات سهلمل على توثیق تیش للمصانع حالً  هذا العرضیضم 
 .نعالمص في األدواتال عمّ الستخدم ی ماالمشاكل عندوقوع لمنع  اً هذا الحل مفیدیعتبر 

 وصفال

اإلجراءات  بتنفیذ سمحت التي الكهربائيالمجال في التصاالت ل تقنیةوحدة اتصاالت باستخدام  "باناسونیك" طورت
، "واألشیاء األشخاص" تربطمنصة خدمة كما أنها . طبیعیة تالمسیةحركة  بواسطةواالتصاالت  المتعلقة بالتوثیق

  .الالعمّ على بطاقات الموجودة معلومات لل المعدات وفقاً المرتبطة بعملیات من القیام بالن تمكّ و 

 قیمة هذا الحل

 بطریقة" واألشیاء األشخاص"ربط  یمكن بواسطته عالم خلق" باناسونیك"قترح ت، التوثیقإجراءات  تسهیلمن خالل 
لربط األدوات الكهربائیة والعامل الذي یرتدي  اتالهوی توثیقعلى سبیل المثال، من خالل استخدام . هلة وطبیعیةس

الالزم دعم تقدیم البسرعة و  واتتشغیل األدمعصمه تحتوي على معلومات الترخیص، یمكن تقییم قابلیة  بطاقة على
 .في العمل سالمة وكفاءة اإلنتاجالحسین وبالتالي مساعدة المصانع على تمهارات العامل،  بحسبمهمة لل

 التطبیقات المناسبة

 .وما إلى ذلكالمصانع والمكاتب والمستشفیات 

 الستفسارات ل

https://ac- :عبر الرابط اإللكتروني التاليیرجى االتصال بنا 
blog.panasonic.co.jp/event/ces2018_one_touch_id_authentication_question_lp  

 كامیرا المثبت 

 مفهوم المعرض



 تجربةزوار لل نمكوی. ةالمطور األجهزة مجموعة في  2018في مارس لطرحه " كامیراالمثبت " "باناسونیك"عرضت 
 .ةشدیدال مثل االهتزازاتظروف الظرف من  الصورة تحت أي مثبت خاصیة فوائد

 وصفال

یجري . التعقب وخاصیاتثالثة محاور تجمع بین مثبت الصورة ل متزامنة على قیادة اً قادر  الً مشغّ  "باناسونیك" طورت
  .تحت أي ظرف من الظروفلألجسام على استنساخ صورة مثالیة  قادر مثبت بواسطةكامیرا الهذا الجهاز تطویر 

 قیمة هذا الحل

الطائرات بدون طیار ، في مجاالت "العین البشریة"ب ئهأدا تم مقارنةت، الذي هذامن المتوقع استخدام مثبت الكامیرا 
إذ من الممكن إعادة إنتاج صور واضحة عالیة الجودة . في التوسع ات خاصتهاتطبیقال ستواصل حیثوالروبوتات، 

مفاجئة تحت أي ظرف من و سریعة بتحركات  یقوم أي جسمبسرعة، أو  یتحركجسم  بثبات أي تعقّبیمكن للكامیرا 
 .الظروف

 التطبیقات المناسبة

 .، وما إلى ذلكالمغامرات التي تنطوي على مخاطر اتبدون طیار، والروبوتات، وریاض الطائرات

  http://news.panasonic.com/global/topics/2018/54267.html: المصدر

 روابط ذات صلة

  "باناسونیك"من السیارات  أجهزة التحكم في

https://www3.panasonic.biz/ac/e/  

 "باناسونیك"من  األجهزة اإللكترونیة والمعدات الصناعیة

https://industrial.panasonic.com/ww  

 لصناعة السیارات والنظم الصناعیة" باناسونیك"شركة 

https://www.panasonic.com/global/corporate/ais.html  



لى ما أخبار و صور، و فیدیو، مقاطع  –" سي إي إس" 2018في معرض االلكترونیات االستهالكیة " باناسونیك" وإ
 .هنالك

com/global/presskits/ces2018http://news.panasonic.  

  2018للمعارض خالل معرض االلكترونیات االستهالكیة  "إكسبو ساندز"مركز في " باناسونیك"الصور من 

https://photos.app.goo.gl/U41U4AZ02ku5IDZ22  

  2016" سیاتیك"البث الحي في معرض  #Panasonic| طاریة بدون بالالسلكي  المفتاح] فیدیومقطع [

https://youtu.be/JBEV2Mp0M0w 

البث الحي في معرض  #Panasonic|  الدائمة التحركات في حال، حتى للكامیرا التركیز المستمر] یدیوفمقطع [
 2016" سیاتیك"

I0-https://youtu.be/sFyxFd5k 

 2016 "سیاتیك"البث الحي في معرض  #Panasonic|  ة واحدةنقل البیانات بلمس] فیدیومقطع [

https://youtu.be/gdXP7Niszxo 

: مكنكم االطالع على البیان الكامل من خالل الرابط اإللكتروني التاليی. وسائط متعددةهذا البیان الصحفي  یتضمن
http://www.businesswire.com/news/home/20180116005839/en/  

إّن نص اللغة األصلیة لهذا البیان هو النسخة الرسمیة المعتمدة، أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ویجب الرجوع 
 .لنص اللغة األصلیة الذي یمثل النسخة الوحیدة ذات التأثیر القانوني

  "ایتوس وایر": المصدر
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