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Inteligentny stadion. Aplikacja wyśledzi
oszustów

W sezonie 2019 w Nice 1.LŻ testowana będzie aplikacja, dzięki której osoby mające

do niej dostęp będą wiedziały o wszystkim, co dzieje się na stadionie. Jeśli ktoś

będzie próbował spreparować tor, aplikacja od razu o tym poinformuje.

 Dariusz Ostafiński

15 Grudnia 2018, 07:30

WP
SportoweFakty
/ Grzegorz
Jarosz /
Wybrzeże ‐
Unia Tarnów.
Od lewej:
Aureliusz
Bieliński,
Artur Czaja,
Kacper
Gomólski,
Artur
Mroczka.

Nice, sponsor 1. Ligi Żużlowej, kupił 100
procent udziałów w Fibaro Group,
producenta systemu smart home (tzw.
inteligentny dom). W przyszłym roku
aplikacja będzie testowana w jednym z
klubów Nice 1.LŻ.

Wojciech Jankowski z Nice mówi, że jeśli

wszystko dobrze pójdzie, to za pomocą

aplikacji mobilnej organ zarządzający ligą

(PZM) będzie miał dostęp do wszystkich informacji ze stadionu. Będzie wiedział nie tylko,

jaka jest obecnie temperatura, czy wilgotność powietrza, ale będzie też znał szczegółowe

prognozy na najbliższe godziny. Dane odnośnie opadów też będą. Aplikacja zarejestruje też

każdą próbę otwarcia bramy wjazdowej na stadion. To będzie szczególnie przydatne w

przypadku meczu zagrożonego. Wtedy prace na torze są zabronione, więc jeśli zostanie
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odnotowane otwarcie bramy, to taki klub będzie się musiał gęsto tłumaczyć.

Dotąd system Fibaro był stosowany w domach, ale jeśli sprawdzi się w trakcie testów na

stadionie, to docelowo ma być zastosowany w całej lidze. ‐ Wtedy przewodniczący będzie

siedział w domu i przez internet będzie mógł śledzić, jak wygląda sytuacja w danym miejscu

‐ mówi Jankowski, a nam nie pozostaje nic innego, jak dodać, że inteligentny dom będzie

naprawdę poważnym narzędziem w walce z oszustami. Jedna aplikacja utnie dyskusje o

pogodzie i wyśledzi dosłownie każdy ruch. Nikt nie będzie bezkarnie naruszał procedury

meczu zagrożonego.

Follow @ostafinski

ZOBACZ WIDEO Jamróg: Nie mam wyrobionej marki. Wciąż muszę coś komuś

udowadniać

KUP bilet na 2019 PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland!

Czy podoba wam się rozwiązanie z aplikacją proponowane przez
sponsora?
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karnetowych na sezon
2019
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 Mister elegancji  14 min

A jak ktos przyjedzie w sobote rano na stadion skosic trawe, poprzestawiac reklamy czy
posprzątać kibel to pan przewodniczący będzie się stresowal, ze tor jest preparowany?

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 maćko1  17 min

Do PZM proponuję jeszcze zatrudnić przedskoczka aby stwierdził cz aby wiatr zbytnio nie
wieje w oczy na starcie

Odpowiedz Zgłoś

 0 0

 Woodya  18 min

Z wyrazami szacunku Sąsiad ale to Stal zawsze miala najwiecej narzekania na tor. Mam
nadzieje ze Stasiu nie musi sie bać. Pozdro i oby do derbow...pewnie Vacula przywitacie
godnie

 ADAM gorzowskie DOLINKI

"Aplikacja zarejestruje też każdą próbę otwarcia bramy wjazdowej na stadion. To będzie
szczególnie przydatne w przypadku meczu zagrożonego. Wtedy prace na torze są
zabronione, więc jeśli zost...

Odpowiedz Zgłoś

 0 0
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pupa. Krychowiak i Celia bawią na
Malediwach
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