
Total Recall 

อพัเกรดระบบกลอ้งวดิโีอรกัษาความปลอดภยัแบบดจิ ิ

ตอลใหแ้กเ่ทพเีสรภีาพ 
 
Total Recall Corp. รวมพลงักลุ่มผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยชีั (นนํา 9 แหง่ภายใตช้ื/อ "Dream 
Team" เพื/อสรา้งสรรคโ์ซลูชั/นวดิโีอไอพแีหง่นวัตกรรม 
เพื/อยกระดับความปลอดภยัและการดําเนนิงานภายในอนุเสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 
ซึ/งมนัีกทอ่งเที/ยวเขา้เยี/ยมชมกวา่หลายลา้นคนตอ่ปี 
 
ซฟัเฟิรน์, นวิยอรก์—28 ก.พ.—พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
Total Recall Corporation (http://www.totalrecallcorp.com) 
ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยรีะบบวดิโีอรักษาความปลอดภยัดว้ยความเชี/ยวชาญในโซลชัู/นระบบตรวจ
ตรา ไดร้วมตัวกบักลุม่ผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยชีั (นนําทั (งหมด 9 แหง่ 
เพื/อสง่มอบโซลชูั/นระบบวดิโีอไอพตีรวจตราแบบดจิติอลที/ไดรั้บรางวัลมาแลว้มากมาย 
ซึ/งถกูนําไปใชง้านที/สถานีตํารวจ สํานักงานอทุยานแหง่ชาต ิ(NPS) และกระทรวงมหาดไทย 
(DOI) ในสหรัฐอเมรกิา 
เพื/อยกระดับความปลอดภยัและประสทิธภิาพในการดําเนนิงานที/อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพและเกาะ
ลเิบอรต์ี( ที/เพิ/งผา่นการบรูณะไปเมื/อไม่นานมานี( 

สามารถรับชมสื/อประชาสมัพันธใ์นรูปแบบมลัตมิเีดยีไดท้ี/:  

http://www.multivu.com/mnr/65017-statue-of-liberty-upgrades-system-total-recall 

โครงการครั(งยิ/งใหญ่นี(เปิดตัวขึ(นในปี 2557 
พรอ้มดว้ยรางวัลนวัตกรรมรักษาความปลอดภยัยอดเยี/ยมจาก Government Security News ( 
http://bit.ly/1aRWGj7) หลังจากที/ควา้รางวัล 2013 Bronze STE Security Innovation 
Award จากสมาคมอตุสาหกรรมรักษาความปลอดภยั (SIA) (http://bit.ly/LSqD6A)  
 
เทพเีสรภีาพไดเ้ปิดใหผู้ท้ี/สนใจเขา้ชมไดอ้กีครั(งในวันชาตสิหรัฐ หรอืวันที/ 4 กรกฎาคม 2556 
หลังจากที/ไดปิ้ดเพื/อบรูณะซอ่มแซมเป็นระยะเวลา 8 เดอืน 
เนื/องจากไดรั้บความเสยีหายจากพายเุฮอรเิคนแซนดี( ทั (งนี( เพื/อเป็นสว่นหนึ/งของการซอ่มแซม 
Total Recall ไดต้ดิต่อไปยังสาํนักงานตํารวจ NPS และ DOI เพื/อนําเสนอระบบตรวจตราชั (นนํา 
ที/ทางบรษัิทจะดําเนนิการออกแบบ ตดิตั(ง และบํารุงรักษา ในรูปแบบของการบรจิาคจากบรษัิท 
 
ในระหวา่งการดําเนนิการเพื/อเตรยีมความพรอ้มกอ่นการเปิดใหเ้ขา้ชมอกีครั(ง Total Recall 
ไดอ้อกแบบระบบตรวจตราและรักษาความปลอดภยัใหมย่กเครื/อง ซึ/งรวมถงึการอพัเกรดกลอ้ง 
CCTV แบบอนาล็อกที/ลา้สมัย ใหเ้ป็นเทคโนโลยวีดิโีอไอพแีบบดจิติอลอนัทันสมัย 
สรา้งศนูยส์ั/งการอัจฉรยิะนําสมัยเพื/อสง่เสรมิประสทิธภิาพในการดําเนนิงานของ NPS 
และสถานตํีารวจ 
ซึ/งชว่ยใหเ้จา้หนา้ที/สามารถตรวจสอบวดิโีอในพื(นที/ที/กอ่นหนา้นี(ไมเ่คยเขา้ถงึมากอ่น เชน่ 
พื(นที/ตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 
 
กปัตันเกรกอรี/ นอรแ์มน ผูบ้ัญชาการเขตลเิบอรต์ี( จากสํานักงานตํารวจสหรัฐ กลา่ววา่ 
“ทางสาํนักงานอทุยานแหง่ชาตแิละอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 
พอใจเป็นอยา่งยิ/งกับระบบรักษาความปลอดภัยที/ครอบคลมุ ซึ/งไดรั้บการบรจิาคจาก Total 
Recall”  
 
“เรารูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิ/ง 
ที/ไดม้สีว่นออกแบบและตดิตั (งระบบตรวจตราในเทพเีสรภีาพอกีครั(งหนึ/ง” นายจอรแ์ดน ฮลีเวล 



ประธานของ Total Recall Corporation กลา่ว “เราจัดตั (ง Dream Team 
ซึ/งเป็นทมีผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยรัีกษาความปลอดภยัชั (นนํา 
เพื/อสง่มอบระบบรักษาความปลอดภยัที/ดทีี/สดุแกเ่ทพเีสรภีาพ 
ขณะเดยีวกนัก็สามารถชว่ยเจา้หนา้ที/ตํารวจ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานอทุยานแหง่ชาต ิ
สามารถสง่มอบประสบการณ์อนัน่าจดจําใหแ้กบ่รรดาครอบครัวกวา่หลายลา้นครอบครัว 
ที/เขา้มาเยี/ยมชมเทพเีสรภีาพในแตล่ะปี” 
 
ดว้ยเทคโนโลยไีอพแีละดไีซน์นวัตกรรมในระบบรักษาความปลอดภัย 
ทําใหร้ะบบดังกลา่วครอบคลมุพื(นที/ทั (งหมดบนเกาะลเิบอรต์ี( 
เชน่เดยีวกบัพื(นที/ตรวจสอบเพื/อการรักษาความปลอดภัย และบรเิวณบนัได 393 
ขั (นจากบรเิวณล็อบบี(ไปจนถงึยอดมงกฎุของเทพเีสรภีาพ 
โดยเทคโนโลยดัีงกล่าวจะถกูนําไปใชเ้พื/อรักษาความปลอดภยัในแตล่ะวันสาํหรับผูเ้ขา้ชมเทพเี
สรภีาพ ขณะเดยีวกนัก็สามารถอํานวยความสะดวกใหแ้กเ่จา้หนา้ที/ตํารวจและหน่วยงาน NPS 
ในการตรวจสอบจํานวนผูเ้ขา้ชม และยกระดับการบรหิารจัดการผูเ้ขา้ชม 
เพื/อใหท้กุๆคนไดม้โีอกาสเขา้ชมอาณาบรเิวณไดอ้ยา่งทั/วถงึ 
อกีทั (งอํานวยความสะดวกในสว่นของเรอืเฟอรร์ี/ บรกิารคน้หาเด็กหายสูอ่อ้มอกผูป้กครอง 
และตอบรับเหตฉุุกเฉนิทางการแพทยใ์นบรเิวณเกาะและภายในเทพเีสรีภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
นายฮลีเวลกลา่วเสรมิว่า 
“พันธมติรของเราทั (งหมดตา่งรูส้กึภาคภมูใิจที/ไดเ้ป็นสว่นหนึ/งในพันธกจินี(” 
โดยเหลา่พันธมติรที/ไดรั้บการคัดเลอืกจาก Total Recall 
เพื/อเขา้ร่วมโครงการปรับปรุงระบบตรวจตราในเทพเีสรภีาพไดแ้ก:่ 

      
    - Axis Communications [http://www.axis.com ] จัดหากลอ้งไอพคีณุภาพ HDTV 
ที/สามารถบันทกึภาพเวลากลางคนืไดเ้ป็นอยา่งด ีซมูภาพไดอ้ยา่งเต็มกําลัง 
เชื/อถอืไดแ้ละมปีระสทิธภิาพสงูทั (งหมดเกอืบ 160 ตัว 
    - BriefCam [http://www.briefcam.com ] จัดหาโซลชัู/นซอฟตแ์วร ์Video Synopsis 
ที/ไมเ่หมอืนใคร ซึ/งอํานวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ที/ตํารวจและเจา้หนา้ที/รักษาความปลอดภยั 
สามารถตรวจสอบวดิโีอความยาวหลายชั/วโมงไดภ้ายในไมก่ี/นาท ี
    - DragonWave [http://www.dragonwaveinc.com ] จัดหาคลื/นวทิยไุมโครเวฟแบบ 
multi-gigabit เพื/อมอบชอ่งทางการสื/อสารที/ปลอดภยัในระดับ carrier-class 
สําหรับการดําเนนิงานที/มคีวามสําคัญยิ/ง 
    - Milestone Systems [http://www.milestonesys.com ] 
จัดหาซอฟตแ์วรบ์รหิารจัดการวดิโีอไอพแีบบ open platform 
ซึ/งผสานองคป์ระกอบการทํางานทั (งหมด เพื/อใหเ้หลา่ผูต้อบสนองกลุม่แรก 
สามารถชมภาพวดิโีอที/บันทกึอยูใ่นขณะนั(นหรอืที/บันทกึไวก้อ่นหนา้ 
ที/ยังสามารถรับชมไดผ่้านอปุกรณ์ไรส้ายอกีดว้ย 
    - Pivot3 [http://www.pivot3.com ] จัดหาแหล่งเก็บขอ้มลูดจิติอลที/เชื/อถอืได ้
รวมถงึอุปกรณคํ์านวณตา่งๆ ซึ/งไดรั้บการออกแบบมาเป็นพเิศษสําหรับอตุสาหกรรมวดิโีอไอพ ี
    - Proxim Wireless [http://www.proxim.com ] 
จัดหาบรอดแบรนดไ์รส้ายประสทิธภิาพสงูที/ครอบคลมุในวงกวา้ง โดยใชเ้ทคโนโลย ีWORP(R) 
เพื/อเชื/อมตอ่กลอ้งไอพใีนพื(นที/ที/ระบบเดมิไม่สามารถเขา้ถงึได ้
    - RGB Spectrum [http://www.rgb.com ] 
เพื/อวางระบบวดิโีอฟีดลงบนแผงจอวดิโีอขนาดใหญ ่
ซึ/งตั (งอยูใ่นศนูยค์วบคุมแหง่ใหมโ่ดยใชตั้วประมวลผล MediaWall 2900 Display Processor 
    - Scallop Imaging [http://www.tenebraex.com ] จัดหากลอ้งไอพรีุ่น M6-200 แบบ 
solid-state สําหรับการตรวจตราตามแนวรอบนอกบรเิวณ ดว้ยความละเอยีด 6 ลา้นพกิเซล 
พรอ้มโหมดบันทกึภาพที/มแีสงนอ้ย และคา่ FOV 200 องศาเพื/อบันทกึภาพแบบพาโนรามา 
    - Winsted Corporation [http://www.winsted.com ] 
วางระบบควบคมุในศนูยส์ั/งการที/ออกแบบตามหลักสรรีศาสตร ์
เพื/อชว่ยใหผู้ดํ้าเนนิงานสามารถทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสะดวกสบายที/สดุเทา่ที/จะเป็



นไปได ้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที/เคร่งเครยีด 
 
โครงการตดิตั(งระบบตรวจตราแบบดจิติอลที/เทพเีสรภีาพนี( นับเป็นการตดิตั(งครั (งแรกเลยทเีดยีว 
ซึ/งจะทําใหห้น่วยงาน NPS 
สามารถตรวจสอบพื(นที/บนเกาะไดม้ากขึ(นจากแตเ่ดมิที/ไมส่ามารถเขา้ถงึไดด้ว้ยระบบเกา่ซึ/งเป็นร
ะบบอนาล็อก 
แตก็่สามารถเป็นไปไดด้ว้ยการเชื/อมตอ่ที/ผสมผสานกันผ่านไฟเบอรแ์ละระบบไรส้าย ทั(งนี( Total 
Recall 
ไดอ้อกแบบและควบคมุโครงการยกระดับระบบรักษาความปลอดภยัของเทพเีสรภีาพและเกาะลเิ
บอรต์ี(ครั (งลา่สดุเมื/อปี 2542 และไดอ้ัพเกรดระบบดังกลา่วในปี 2547 
 
นายฮลีเวล กลา่วเสรมิวา่ เงื/อนไขในการตดิตั (งระบบใหมนั่(นไมส่ามารถทําไดโ้ดยสะดวก 
เนื/องจาก สภาพแวดลอ้มในสถานที/นั(นมคีวามทา้ทายเป็นทนุเดมิอยูแ่ลว้ 
แมจ้ะไมไ่ดรั้บความเสยีหายจากพายเุฮอรเิคนแซนดี(ก็ตาม เขากลา่ววา่ 
“ปัญหาการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า ภยันํ(าทว่มและความเสยีหายจากเฮอรเิคนแซนดี( 
มอิาจหยดุยั (งการดําเนนิงานของคณะผูทํ้างานที/น่าทึ/งของเรา เพื/อทําใหม้ั/นใจไดว้า่ 
เทพเีสรภีาพแหง่นี(จะสามารถตอ้นรับผูเ้ขา้ชมไดเ้หมอืนอยา่งที/เคย” 
 
National Parks of New York Harbor Conservancy 
(http://www.nyharborparks.org/visit/stli-faq.html) รายงานวา่ 
ในแต่ละปีอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพและเกาะเอลลสินั(น มผูีเ้ขา้ชมประมาณ 4 ลา้นคน 
สําหรับขอ้มูลเพิ/มเตมิสามารถรับชมไดท้ี/ http://www.nps.gov/stli/index.htm 
 
Total Recall จะนําเสนอโครงการเทพเีสรภีาพในการประชมุ ASIS New York City Security 
Conference and Expo ที/จะจัดขึ(นในวันที/ 13-14 มนีาคม ณ ศนูย ์Jacob K. Javits Center 
ในนครนวิยอรก์ สื/อมวลชนที/สนใจสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูไดต้ามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

เกี/ยวกบั Total Recall  
 
Total Recall Corp 
เป็นผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยรีะบบวดิโีอรักษาความปลอดภยัดว้ยความเชี/ยวชาญในโซลชูั/นระบบต
รวจตรา รวมถงึศนูยสั์/งการและควบคุม ตลอดจนการเชื/อมตอ่แบบไรส้าย 
การออกแบบและบรหิารจัดการเครอืขา่ยวดิโีอ บรษัิทกอ่ตั (งขึ(นเมื/อปี 2528 
และไดใ้หบ้รกิารแกห่น่วยงานเทศบาล ภาคธุรกจิและองคก์รตา่งๆทั (งขนาดเล็กและใหญ่ 
ผา่นโซลูชั/นตรวจตรามาแลว้กวา่ 25 ปี Total Recall 
ดําเนนิงานตั(งแตข่ั (นตอนรเิริ/มความคดิและกอ่ตัวจนกลายเป็นจรงิ ตลอดกระบวนการสรา้ง 
สนับสนุนและรักษาโซลูชั/นตามความตอ้งการ ซึ/งผสมผสานกลุม่ผลติภณัฑท์ี/ 
“ทรงประสทิธภิาพที/สดุในสายเดยีวกัน” เชน่ระบบกลอ้ง CrimeEye(R) สดุเอ็กซค์ลูซฟี 
ดว้ยมาตรฐานเครอืขา่ยแบบเปิด 
เพื/ออํานวยความสะดวกในการตดิตั(งอยา่งรวดเร็วและปรับแต่งได ้
อกีทั (งยังประหยัดคา่บํารุงรักษา สําหรับขอ้มลูเพิ/มเตมิ สามารถรับชมไดท้ี/: 
http://www.totalrecallcorp.com 

แหลง่ขา่ว: Total Recall Corporation  

สื/อมวลชน กรุณาตดิต่อ: ปีเตอร ์มลิเลยีส (Peter Millius), Total Recall Corp. +1-646-675-
6000, pmillius@totalrecallcorp.com, คอรท์นี/ย ์ดลิลอน พเีดอรเ์ซน (Courtney Dillon 
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