
ห้องพิจาณาคดี
ในห้องพิจารณาคดี การบันทึกเสียงและการเผยแพร่เสียงอย่างถูกต้อง 
และด้วยคุณภาพเสียงที่ดีเป็นสิ่งส�าคัญ เสียงของทุกคน ได้แก่ ผู้พิพากษา  
คณะลูกขุน โจทก์ จ�าเลย และพยาน จะต้องถูกบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจน 
ส�าหรับเปิดฟังและจดบันทึกค�าพูดในภายหลัง ในหลายๆ สถานการณ์ 
จ�าเป็นต้องมีการบันทึกในช่องสัญญาณเสียงแยกเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ 
คุณภาพเสียงจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เสียงที่บันทึกไว้ต้องมีความชัดเจน 
และปราศจากข้อสงสัย และอาจต้องใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อให้ผู้ฟัง 
และสื่อสามารถติดตามการพิจารณาคดีได้ ในการพิจารณาคดีบางครั้ง  
การแสดงภาพของผู้ที่ก�าลังพูดบนจอขนาดใหญ่เป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้รับชม 
ได้ง่ายขึ้น หรืออาจมีความจ�าเป็นต้องใช้การประชุมผ่านกล้องวิดีโอ  
โดยเฉพาะกรณีที่จ�าเลยหรือพยานไม่สามารถมาเข้าร่วมด้วยตัวเองได้  
ในศาลระหว่างประเทศ บริการด้านระบบแปลภาษาท�าให้ผู้เข้าร่วม 
สามารถติดตามการพิจารณาคดีได้ในภาษาของตนเอง

ระบบเสยีงและภาพวิดีโอจาก Bosch
เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมในห้องพิจารณาคดี 
ทุกประเภท Bosch น�าเสนอระบบระดับมืออาชีพสองระบบ  
เมื่อต้องการใช้งานเฉพาะฟังก์ชันการท�างานพื้นฐาน ระบบชุดประชุม  
CCS 900 Ultro เป็นระบบการจัดการและการบันทึกที่คุ้มค่า ส�าหรับ 
ฟังก์ชันการท�างานในระดับที่สูงขึ้น ระบบ DCN Next Generation  
น�าเสนอระบบที่สมบูรณ์แบบที่มีการจัดการด้านเสียง การบันทึก  
ระบบล่าม ระบบแปลภาษา และระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติคุณภาพสูง 

ระบบ Bosch ส�าหรับการบันทึกเสียง 
ในห้องพิจารณาคดีด้วยคุณภาพเสียงที่เชื่อถือได้ 

 f ระบบที่ออกแบบโดยเฉพาะสองระบบส�าหรับสภาพแวดล้อม 
ในห้องพิจารณาคดี

 f ระบบตั้งแต่ข้ันพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง
 f เสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
 f ระบบการบันทึกแบบดิจิตอล
 f เทคโนโลยี Bosch ขั้นสูงที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
 f สวยงาม, สอดรับกับหลักสรีรศาสตร์
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ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าด้วย 
ระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro 

 f การจัดการด้านเสียงพื้นฐาน
 f ใช้งานได้ง่าย
 f การบันทึกและเล่น MP3 ดิจิตอลในตัว
 f วงจรป้องกันสัญญาณย้อนกลับแบบดิจิตอลในตัว
 f สนับสนุนการประชุมทางโทรศัพท์
 f ขยายการใช้งานได้ด้วยตัวเลือกไมโครโฟนแบบมือถือมีสาย/ 

ไร้สายส�าหรับผู้เข้าฟังการประชุม

CCS 900 Ultro มีเครื่องบันทึก MP3 ในตัวซึ่งท�าให้สามารถบันทึก 
การสนทนาแบบดิจิตอลและจัดเก็บในการ์ด SD ได้ วงจรป้องกัน 
สัญญาณย้อนกลับแบบดิจิตอลในตัวช่วยให้แน่ใจว่าระบบ 
จะให้คุณภาพเสียงพูดที่ชัดเจนแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเมื่อเสียงผ่าน 
เครื่องขยายเสียงในห้องพิจารณาคดี

การประชุมทางโทรศัพท์กับห้องพิจารณาคดีที่อยู่ห่างไกลและเผยแพร่ 
การพิจารณาคดีนั้นง่ายดายเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อระบบเสียงประกาศ 
สาธารณะเพื่อการขยายเสียงภายในสถานที่ ระหว่างการหยุดชั่วคราว 
อาจเปิดใช้เสียงดนตรีแบ็คกราวนด์ หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ประมวลผล 
เสียงอื่นๆ ได้

สามารถเปิดสวิตช์ไมโครโฟนได้พร้อมกันสูงสุดสี่ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอน 
การพูดภายใน สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบมือถือเพิ่มเติมเพื่อให้ 
ผู้เข้าฟังการประชุมใช้ได้

เหมาะส�าหรับการติดตั้งทั้งแบบถาวรและชั่วคราว CCS 900 Ultro  
ของ Bosch ผสมผสานความยืดหยุ่นและการควบคุมเข้าด้วยกัน 
อย่างลงตัวส�าหรับสภาพแวดล้อมในห้องพิจารณาคดีทั่วไป 

ระบบพื้นฐาน
1	  ชุดควบคุม	CCS	900	Ultro	

พร้อมการบันทึก	MP3
2	  ชุดประธาน	CCS	900	Ultro
3	  ชุดผู้ร่วมประชุม	CCS	900	Ultro
4	  เครื่องขยายเสียง	Plena	Mixer	120W
5	  ล�าโพง	Line	Array	XLA	3200	60W

อุปกรณ์เสริม
6	  ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม	DCN	บน	PC
7	  โมดูลถอดความและแป้นเหยียบ	DCN
8	  อินเตอร์เฟซการประชุมทางโทรศัพท์

ระบบ CCS 900 Ultro สามารถติดตั้งได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนในการใช้งาน เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบส�าหรับห้อง 
พิจารณาคดีที่ต้องใช้การจัดการเสียง ระบบคอมแพกต์จะควบคุม 
ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ ผู้พิพากษาสามารถ 
ขัดจังหวะการพูดได้โดยการกดสวิตช์ตัดการสนทนาที่ชุดไมโครโฟน  
ไมโครโฟนตัวอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกปิดเสียงทันทีและโดยอัตโนมัต ิ 
ไฟ “Possible-To-Speak” ช่วยให้พยาน โจทก์ หรือจ�าเลย 
เห็นไฟแสดงเมื่อไมโครโฟนพร้อมส�าหรับการพูดระหว่างการพิจารณา 
คดีในศาล และช่วยให้ผู้พิพากษาจัดการการด�าเนินการพิจารณาคดี 
ได้อกีด้วย
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ระบบขั้นสูงพร้อมด้วย 
ระบบ DCN Next Generation

 f การจัดการด้านเสียงที่ได้รับการปรับปรุง
 f ซอฟต์แวร์การบันทึกแยกเสียงแบบดิจิตอลส�าหรับการบันทึกสัญญาณ 

ไมโครโฟนแยกออกจากกัน
 f ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติและการประชุมผ่านกล้องวิดีโอ
 f ระบบแปลภาษามากถึง 32 ช่อง

แม้จะมอีุปกรณ์เหมือนกับระบบ CCS 900 Ultro แต่ระบบ DCN  
ยังมีฟังก์ชันการท�างานอื่นๆ ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เฟซหน้าจอแบบสัมผัส 
ส�าหรับการจัดการโดยตรงในการตั้งค่าไมโครโฟนและล�าดับความส�าคัญ  
และการตั้งค่าระบบขั้นสูง

DCN Next Generation ท�าให้สามารถบันทึกอินพุตจากไมโครโฟน 
แต่ละตัวได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่องสัญญาณแยกเฉพาะและซอฟต์แวร์ 
บันทึกการประชุมของ Bosch ซึ่งจะให้การเล่นเสียงคุณภาพสูงส�าหรับ 
ผู้ถอดสคริปต์ (ในซอฟต์แวร์จะมีเครื่องหมายและชื่อของผู้พูด)  
ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการถอดสคริปต์การพิจารณาคดี 
ของศาลได้อย่างแม่นย�า โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
พูดในเวลาเดียวกัน

ช่องสัญญาณแยกเฉพาะยังเป็นสิ่งส�าคัญเมื่อจ�าเป็นต้องรบกวน 
ช่องสัญญาณเสียงเฉพาะของ ‘พยานในที่เกิดเหตุ’ โดยไม่รบกวน 
ช่องสัญญาณอื่น ระบบ DCN มีคุณสมบัติกล้องอัตโนมัติขั้นสูงส�าหรับ 
การกระจายเสียงคุณภาพสูง ส�าหรับการตรวจสอบโดยผู้พิพากษาและ 
การจัดเก็บการพิจารณาคดี เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องพิจารณาคดี 
ที่อยู่ห่างไกล สามารถติดตั้ง DCN ให้เป็นระบบการประชุม 
ผ่านกล้องวิดีโอขั้นสูงได้ สามารถแสดงภาพและชื่อของผู้พูด 
บนจอมอนิเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ได้

DCN สนับสนุนภาษาต่างๆ อย่างสมบูรณ์แบบ รองรับระบบแปลภาษา 
แบบเรียลไทม์ที่มีคุณภาพสูงมากถึง 32 ภาษา แม้อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกล  
โดยสามารถรับการแปลได้ด้วยตัวรับสัญญาณแบบหนีบกระเป๋าไร้สาย 
เมื่อติดตั้ง Integrus ระบบขั้นสูงส�าหรับระบบล่ามและระบบแปลภาษา 
ของ Bosch

ระบบ DCN Next Generation ของ Bosch สามารถก�าหนดค่า 
เพื่อความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุดส�าหรับ 
ห้องพิจารณาคดีทุกขนาดและทุกประเภท 

ระบบพื้นฐาน
1	  ชุดควบคุมกลาง	DCN
2	  ชุดประธาน	DCN	พร้อมตัวเลือกช่อง
3	  ชุดผู้ร่วมประชุม	DCN	พร้อมตัวเลือกช่อง
4	  ตัวขยายสัญญาณเสียงดิจิตอลส�าหรับช่องสัญญาณ 

แยกเฉพาะ
5	  เครื่องขยายเสียง	Plena	Mixer	120W
6	  ล�าโพง	Line	Array	XLA	3200	60W

อุปกรณ์เสริม
7	  ไมโครโฟนส�าหรับล่าม	DCN
8	  กล้อง	AutoDome1
9	  ไมโครโฟนมือถือแบบไดนามิก
10		  อินเตอร์เฟซการประชุมผ่านกล้องวิดีโอ
11		  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
12		  หน้าจอแบบสัมผัส
13		  เครื่องรับสัญญาณแปลภาษา	Integrus
14	  เครื่องส่งสัญญาณแปลภาษา	Integrus
15	  หน้าจอ

ซอฟต์แวร์
16	  ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม	DCN	บน	PC

ตัวเลือกซอฟต์แวร์
	f  โมดูลหลักซอฟต์แวร์การประชุม
	f  โมดูลล่ามแปลทันที
	f  โมดูลฐานข้อมูลของผู้ร่วมประชุม
	f  โมดูลการสตรีมข้อมูลการประชุม
	f  ซอฟต์แวร์ควบคุมกล้องอัตโนมัติ
	f  ซอฟต์แวร์ช่องสัญญาณเสียงแยกเฉพาะ
	f  โมดูลถอดความและแป้นเหยียบ	DCN

1 Autodome® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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คุณสมบัติหลากหลาย – คุณประโยชน์รอบด้าน
คุณสมบัติจ�านวนมากที่ระบบทั้งสองมีได้รับการออกแบบ (และการพิสูจน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ห้องพิจารณาคดีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาคดีที่เรียบง่ายทั่วไป หรือการพิจารณาคดีขนาดใหญ่หลายภาษา 
ซึ่งต้องอาศัยระบบเสียงและภาพขั้นสูง 

คุณสมบัติ คุณประโยชน์ CCS 900
ระบบ Ultro

DCN
Next Generation
ระบบ

การจัดการด้านเสียง การประชุมอย่างมีระบบในการพิจารณาคดี พื้นฐาน ขั้นสูง

การบันทึกเสียงแบบดิจิตอล จัดเก็บบันทึกการพิจารณาคดี สัญญาณเสียงที่ประชุม สัญญาณเสียงที่ประชุม + 
ไมโครโฟนแยก

สื่อที่ใช้งานง่าย เครื่องบันทึก MP3 ในตัว ซอฟต์แวร์ Meeting 
Recorder

จอแบบสัมผัส, PC การควบคุมของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ไม่มี มี

ระบบล่ามแปล การพิจารณาคดีแบบหลายภาษา ไม่มี มี

การประชุมทางโทรศัพท์ การเข้าร่วมประชุมทางไกล มี มี

ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติ ดูผู้ที่ก�าลังอภิปราย ไม่มี มี

การประชุมผ่านกล้องวิดีโอ การเข้าร่วมประชุมทางไกล ไม่มี มี

เอาต์พุตช่องแยกเฉพาะ การรบกวนสัญญาณเสียงของพยานในที่เกิดเหตุ 
และการบันทึก

ไม่มี มี


