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.1هوش مصنوعی –  AIکجا هستیم و به کجا میرویم؟

تفکر روی این موضوع که در حال حاضر کجا هستیم و در مقابل رهسپار چه مقصدی هستیم ،چیزیست که
میتواند به ما کمک کند .این روزها در مقایسه با محصوالتی که به صورت فیزیکی در بازار موجود هستند،
کماکان بحثهای زیادی مبنی بر امور امکانپذیر در آینده وجود دارد .بیشتر صحبتها متمرکز بر موضوعات زیر
است:

•

راههای عملی استفاده از یادگیری عمیق و شبکههای عصبی یا نورونی

•

چگونگی تاثیر این تکنیکها روی بهبود آنالتیکها و پایین آوردن قابلتوجه مثبتهای کاذب برای
رخدادهایی که از اهمیت باالیی برخوردار هستند.

با گفتگو با کاربران حول موضوع آنالیتیکها مشخص میشود که هنور بسیاری از آنها از
این آنالیتیکها استفادهی کامل نمیبرند .شاید در برخی از موارد این امر به خاطر تجربهی گذشتهی کاربران با
نسل قبلی این آنالیتیکها باشد که مملوء از مثبتهای کاذب بود ،اما در سایر موارد شاید موضوع چیز دیگری
باشد؛ شاید در ذهن افراد نمیگنجد که آنالیتیکهایی قابلاطمینان وجود دارند که پاسخگوی نیازهای خاص و
منحصربهفرد افراد هستند .خبر خوب این است که با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی  AIیا دقیقتر بگوییم،
تکنولوژی یادگیری عمیق و شبکههای عصبی یا نورونی ،ما به سطح جدیدی از آنالیتیکهای پیشرفته و جمعآوری
داده در دو حوزهی کلیدی زیر دست پیدا میکنیم:

هوش مصنوعی AI

 .1دقت بیشتر در آنالیتیکهای موجود :در گذشته توسعهدهندگان سیستم سعی در تعریف این موارد داشتند:
•

به چه چیزی سوژه میگویند؟

•

حرکت چیست؟

•

چه چیزی را باید یک حرکت جالبتوجه تلقی کرد که عالقهمند به دنبالهروی آن هستیم و در مقابل چه
چیزی یک حرکت بیخود تلقی میشود که باید نادیده گرفت؟

یک مثال خوب وزش باد است که برگهای درختان را حرکت میدهد یا یک کیسهی پالستیکی را در هوا معلق
نگاه میدارد .چیزی به سادگی مکانیسم تشخیص حرکت برای مدت زیادیست که با مثبتهای کاذب ایجاد شده
به خاطر وزش باد دچار اختالل شده است .کاربران میتوانند سعی کنند و میزان حساسیت سیستم را برای
نسیم های مالیم پایین بیاورند ،اما به محض از راه رسیدن یک طوفان بزرگ ،رخدادهای حرکتی سیستم فعال
میشوند .استفاده از شبکههای عصبی و یادگیری عمیق برای تعریف سوژههایی چون افراد ،خودوروها،
اتوبوسها و حیوانات بدین معناست که حال آنالیتیکهای قدیمی میتوانند روی سوژهها تمرکز کنند .این
الگوریتمهای جدید با دیدن تصاویر هزاران نفر طوری آموزش دیدهاند که افراد را تشخیص بدهند .این
یادگیری مکرر دقیقا به همان گونهایست که یک شبکهی عصبی میتواند تشخیص یک فرد یا یک خودرو را یاد
بگیرد .با یادگیری این نمونهها سیستم میتواند این دانش و اطالعات پیشرفته را روی آنالیتیکهای موجود
اعمال کند .به عنوان مثال در صورتی که یک خودرو از خط موجود در یک دروازهی ورودی عبور کند ،میتوان
این حرکت را تأیید کرد و مانعی برای آن ایجاد نکرد .با این حال در صورتی که یک فرد دقیقا از همان خط عبور
کند ،شاید خواستار مخابرهی یک هشدار باشیم .سایهها باید نادیده گرفته شوند و حرکت درختان نباید
موردتوجه قرار بگیرد .راندن یک خودرور در مسیر مخالف قطعا نیازمند یک هشدار است ،ولی حرکت
آزادانهی افراد هیچ مشکلی ندارد .تمامی آنالیتیکهای قدیمی مرتبط با حرکت که شامل ظاهر شدن /ناپدید

شدن ،عبور از خط ،اشیاء رها شده به حال خود و پرسهزنی میشوند ،با استفاده از هوش مصنوعی  AIو قدرت

تشخیص سوژهها دقیقتر خواهند شد و قادر به پاالیش بیشتری خواهند بود.
 .2دادهکاوی بهتر :با استفاده از هوش مصنوعی  ،AIدوربینها میتوانند چیزهایی بیشتری در مورد سوژههای
موردشناسایی خود به ما بگویند .اینطور نیست که سیستم صرفا یک فرد را تشخیص بدهد ،بلکه میتواند
تشخیص بدهد که فرد موردنظر به عنوان مثال لباس سبز و شلوار مشکی به تن دارد ،عینک دودی به چشم زده
است و خودروی او یک ماشین سدان کوچک و قرمزرنگ است .این اطالعات مضاعف در فرادادههای ثبت و ضبط
شده به همراه ویدئو (فرادادهها در واقع دادههایی در مورد دادهها هستند) گجانده شده است .هر فریم
ویدئو ،هِدِر یا سرآیند خاص خودش را دارد که شامل فرادادههای آنالیتیکی مضاعف میشود .این یعنی این
فرادادهها از لحاظ زمانی به درستی با ویدئو تنظیم شدهاند .اگر این داده در محل ضبط ویدئو ذخیرهسازی شده
باشد ،میتوانید نگاهی به فایلهای ضبط شده بیندازید و به دنبال یک لباس سبز در این فرادادهها بگردید.
این کار میتواند ساعتها جستجو را به چند دقیقه یا کمتر از آن تقلیل بدهد.
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اِج در مقابل سرور

آنالیتیکها میتوانند روی یک سرور اختصاصی یا روی اِج موجود در خود دوربین اجرا شوند AI .سمت-سرور
(سمت سرور به مجموعه عملیاتهای گفته میشود که در سمت سرور در یک شبکه کالینت-سرور اجرا میشود)
زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که به تحلیل دادههای سنگینتری احتیاج باشد؛ تحلیلهایی همچون

مقایسههای بزرگی که در پایگاه داده انجام میشود و در تشخیص چهره ALPR ،و غیره رایج است .با این وجود
حتی در کارهای سنگین محاسباتی ،کارآمدی سرعت پردازش و الزامات پهنای باند کم را میتوان با استفاده از
یک رویکرد هایبرید یا ترکیبی برآورده کرد؛ ترکیبی که شامل دستگاههای اِج-محور و سرورهایی میشود که با

یکدیگر کار میکنند .به جای ارسال ویدئوهای خام ،فرادادههای به دست آمده از هوش مصنوعی  AIموجود در
اِج را می توان به یک اپلیکیشن سمت سرور ارسال کرد؛ ویدئوهای خامی که سرور را مجبور به کدگشایی چندین
جریان ویدئویی میکنند تا فقط یک سری تجزیهوتحلیل انجام شود.
با آمدن این قابلیتهای  AIجدید روی اِج ،دوربینهای امنیتی قدرتمندتر از هر زمان دیگری شدهاند و
دقت آنالیتیکها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده است.
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 .2مزایای هوش مصنوعی برای صنعت امنیت

آیا تا بحال این سوال برای شما پیش آمده است که صنعت امنیت چگونه از مزیت های هوش مصنوعی ( ﴾AIبهره
مند میشود؟ پیش از بررسی جزئیات مربوط به کاربردهای مختلف هوش مصنوعی ،ابتدا باید در مورد پردازنده
ها صحبت کرد .هوش مصنوعی  AIدانش کامپیوتری است که هوش ماشینی را امکان پذیر میسازد؛ برای این

کار الزم است که چند پردازنده مختلف همچون  GPU ،CPUو  NPUبه صورت هماهنگ با یکدیگر کار کنند.
سی پی یو  CPUکه معروف به مغز یک سیستم نیز میباشد ،مرکز کنترلی است که داده های به دست آمده را
مورد پردازش قرار داده ،محاسبه و تبدیل می نماید .اما با افزایش میزان داده های تصویریGPU ،ها برای
انجام محاسبات سریعتر تولید و عرضه شدند تا با ساختار پردازشی موازی خود به صورت همزمان به انجام

محاسبات مختلف بپردازد .ان پی یو  NPUکه اغلب با یادگیری عمیق در ارتباط است ،یک چیپ -AIمحور میباشد

که از شبکه های نورونی برای یادگیری و تنظیم مداوم خروجی ها/نتایج نادرست استفاده میکند تا میزان خطای
سیستم ها را کاهش دهد.
با کمک و پشتیبانی این پردازنده ها ،هوش مصنوعی  AIدر حوزه های مختلفی چون پردازش زبان طبیعی ﴿ NLP
قابلیت یک رایانه برای درک چیزی است که انسان در قالب کالم به او میگوید﴾ ،بینایی رایانه ای یا بینایی
ماشین ﴿ یکی از شاخههای علوم کامپیوتر است که شامل روشهای مربوط به دستیابی تصاویر ،پردازش ،آنالیز
و درک محتوای آنها است﴾ ،یادگیری ماشین ﴿ به عنوان یکی از شاخههای وسیع و پرکاربرد هوش مصنوعی،
یادگیری ماشین به تنظیم و اکتشاف شیوهها و الگوریتمهایی میپردازد که بر اساس آنها رایانهها و سامانهها
توانایی تعلٌم و یادگیری پیدا میکنند﴾ و غیره کاربرد دارد .این کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه های نظارت
امنیتی ،جستجوی اشیاء ،خرده فروشی هوشمند ،کارخانه هوشمند ،مراقبت های بهداشتی هوشمند و حمل و
نقل هوشمند بسیار سودمند هستند.
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سیستم های نظارتی به صورت هرروزه در حال جمع آوری حجم بزرگی از داده ها برای تجزیه و تحلیل بیشتر
هستند .با این حال به هنگام وقوع یک رخداد تنها  20تا  40درصد از این داده ها بااهمیت است و سایر داده
ها ناکافی بوده و یا به صورت اشتباه بازیابی شده است .در نتیجه ،نیاز به بهبود و ارتقاء کارایی و دقت استفاده
از داده ها باعث افزایش سرعت بکارگیری هوش مصنوعی  AIشده است .با توجه به قابلیت هوش مصنوعی
برای تشخیص ،تجزیه و تحلیل ،دنباله روی ،فهم و توصیف تصاویر ،صنعت امنیت نسبت به تلفیق هوش
مصنوعی در سیستم های نظارتی خوشبین است تا بدین شکل بتواند سطح آنالیتیک های ویدئویی هوشمند را
ارتقاء بخشیده و داده های بیشتری را به پیش درآمدی برای عملیاتی کردن برخی از اقدامات تبدیل کند.
بینایی رایانه ای یا بینایی ماشین یکی از کاربردهای هوش مصنوعی  AIمیباشد .با کنار هم قرار دادن این
قابلیت و سایر متدهای آنالیتیک ویدئویی ،بینایی رایانه ای میتواند به صورت خودکار داده های ویدئویی را با
توالی درست تصاویر تشخیص داده و تحلیل نماید .این تشخیص و تحلیل برای انجام اقداماتی چون تشخیص
هدف ،دسته بندی هدف ،شناسایی هدف ،دنباله روی هدف انجام میگردد که همگی روی هم به کاربر اجازه ی
نتیجه گیری از یک رفتار یا شرایط خاص را میدهد تا بدین شکل تصمیمات مدیریتی بهتری اتخاذ گردد.

هوش مصنوعی AI

کاربردهای هوش مصنوعی در همه جا حس میشود ،مخصوصا اینکه این تکنولوژی در زمینه های حمل و
نقل ،کارخانجات  ،خرده فروشی و مراقبت های درمانی روز به روز بیشتر از قبل مطرح میگردد .با پیشرفت و
توسعه هوش مصنوعی ،ماشین ها به شدت به  CPU ،GPUو  NPUو سایر پردازنده های پرسرعت وابسته
خواهند شد تا بتوانند به پردازش حجم در حال افزایش داده ها در آینده بپردازند .با طرح و عرضه تکنولوژی
هوش مصنوعی  AIو متحول سازی تدریجی این صنعت ،زمان آن رسیده است که کمپانی های مختلف به فکر

چگونگی تلفیق هوش مصنوعی  AIبا محصوالت و تکنولوژی های خود باشند تا بدین شکل ارزش محصوالت خود
را به حداکثر رسانیده و بیزینس های خود را توسعه ببخشند.

با توسعه و پیشرفت تکنولوژی هوش مصنوعی  ،AIصنعت امنیت در پنج سال آینده پیشرفت سریعی را تجربه
خواهد کرد .اگر سال  2018را به عوان سالی در نظر بگیریم که در آن پایه دید ماشینی و یادگیری عمیق در
هوش مصنوعی ساخته شده است ،بنابراین انتظار میرود که تا سال  2020باید آماده ی ورود دیجیتالی سازی
هوشمند باشیم .تجهیزات و محصوالتی که با تکنولوژی هوش مصنوعی تلفیق شده اند به زودی میتوانند به
صورت یکپارچه با پلتقرم های  ITو کالن داده ها کار کنند تا راهکارهایی جامع و کامل را برای صنایع مختلف
فراهم کنند.
در عصر اینترنت اشیاء و امنیت ،ایستادن بر فراز تکنولوژی های نوظهور و انتخاب مناسبترین تجهیزات به عنوان
کلید توسعه یک محصول و کاربرد موفق تلقی میگردد.
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.3هوش مصنوعی در امنیت

هوش مصنوعی ) (AIبرای سالهاست که موجب حیرت افراد شده است .ایدهی تولید ماشینی که قادر به تفکر
مستقل ،تصمیمگیری و واکنش مناسب باشد ،موفقیتهای زیادی را در عرصه های تفریحی و حرفهای در بر
دارد .موارد استفاده از این تکنولوژی در زمینههایی چون خردهفروشی ،داروسازی و امنیت چندان دور به نظر
نمیرسد.
هوش مصنوعی در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد؟
هنگامی که افراد در مورد این موضوع صحبت میکنند ،اصطالحاتی چون "یادگیری ماشین" و "یادگیری عمیق" به
کنار گذاشته میشوند .برای فهم جایگاه فعلی هوش مصنوعی ،آشنایی با خالصه ای از انواع رویکردهای اتخاذ
شده توسط برنامهریزها و توسعهدهندگان در جهت ارتقاء وتوسعهی بیشتر این تکنولوژی کارآمد ،بسیار به ما
کمک خواهد کرد.
شناسایی الگو در مقابل یادگیری ماشین در مقابل یادگیری عمیق
از آنجایی که ایدهی هوش مصنوعی ) (AIخیلی سال پیش مطرح شد ،در تالش برای قادر ساختن کامپیوترها
به تفکر به صورت مستقل از چندین رویکرد استفاده شده است .نخستین روش شامل شناسایی الگو میشد.
به ویژه ،توسعهدهندگان برنامههایی را طراحی کردند که در آن کامپیوترها روی اینکه دنبال چه نوع ویژگیها و
الگوهایی برای شناسایی یک شئ باشند ،آموزش داده میشدند.

هوش مصنوعی AI

پس از آن ،افراد این رویکرد را برای دربرگیری الگوریتم ها بسط دادند تا تفکر را به کامپوترها بیاموزند ،که
این حرکت به آنچه که اکنون آن را آموزش ماشین میخوانیم منتهی شد .با استفاده از این الگوریتم ها و حجم
زیادی از اطالعات (که بعنوان نمونه هایی از پاسخ های درست و غلط استفاده میشود) ،کامپیوتر از ریاضیات و
آمار برای بیرون کشیدن الگوها بهره میگیرد و نتایج را طبقه بندی میکند ،بنابراین به نحوی قادر به انجام نوعی
تفکر اولیه است .با این حال ،در صورت نبود اطالعات کافی برای یادگیری ،مسائلی در رابطه با این رویکرد پیش
خواهد آمد .همچنین ،در مواردی که هیچ گونه الگوی قابل تشخیص و واضحی همچون زمانی که محیط دائما در
حال تغییر است وجود نداشته باشد ،سیستم به خوبی کار نخواهد کرد.
گام بعدی در تکامل هوش مصنوعی ) (AIکه همه ی توجه ها را به خود جلب کرده ،یادگیری عمیق
است .بزرگترین تفاوت این رویکرد در توانایی آن برای تشخیص ویژگی های حائزاهمیت برای تشخیص است
که بر کمک یک برنامه نویس/اپراتور متکی نیست.
این نوع سیستم که برگرفته از طرز کار مغز انسان است ،متشکل از چندین الیه ی عصبی میباشد که الگوریتمهای
مختلف را برای مجزاسازی دوب اره داده های با سطوح باال به کار میگیرد .الیه ی پایینی این عصبها به عنوان
"سنسور"ی استفاده میشود که به قسمت های کوچک تصویر نگاه میاندازد و اطالعات ارائه شده را به الیه های
باالتر میرساند؛ الیه های باالتر در اقدامی برای ترکیب و جادهی آن اطالعات در بافت یک تصویر یا الگوی بزرگتر
هستند .این اقدام تا جایی ادامه می یابد که سیستم قادر به فهم و تشخیص تصویر باشد.

موارد کاربری در امنیت
مشاهده ی چگونگی جایگیری یادگیری عمیق در تنظیمات امنیتی آسان است ،مخصوصا از آنجایی که یکی از عناصر
کلیدی برای "یادگیری" ،داده است و حجم زیادی از آن در نظارت ویدئویی موجود است .با توجه به توانایی این
تکنولوژی در شناسایی صحیح اشیاء ،افزودن آن به هوشمندتر شدن سیستم کمک میکند .از این رو ،از این
تکنولوژی میتوان برای انواع کاربری ها و سیستم های امنیتی ،از تشخیص چهره ،خودرو و پالک خودرو گرفته
تا آنالیز رفتار جمعیت استفاده کرد.
این سیستم را همچنین میتوان به گونه ای برنامه ریزی کرد که داده های وارد شده از سیستم های نظارتی را
به صورت خودکار آنالیز کند و سرعت جستجها را باال ببرد ،اپراتورهای انسانی را از تمرکز روی جزئیات مهم
آزاد و از صرف وقت بسیار برای مشاهده ی مقادیر زیادی از تصاویر و ویدئوهای ضبط شده جلوگیری میکند.
با پیشرفت مداوم هوش مصنوعی ،تفکر در مورد این جالب است که چگونه این پیشرفت ها در تکنولوژی
های نظارتی موجود گنجانده میشوند تا امنیت را باال ببرند .چه کسی میداند ،شاید آینده ازآنچه که فکر میکنیم
به ما نزدیکتر باشد.
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.4هوش مصنوعی در خدمت نظارت ویدئویی (بخش اول)

هوش مصنوعی در نظارت ویدئویی به تکنولوژی گفته میشود که در آن با استفاده از برنامه های نرم افزاری
کامپیوتری ،به تجزیه و تحلیل تصاویر تهیه شده توسط دوربین های نظارت تصویری پرداخته میشود و بدین
شکل میتوان انسان ها و وسایل نقلیه یا اشیاء را شناسایی کرد .با توجه به گستردگی بحث هوش مصنوعی و
اهمیت آن ،این مقاله در دو بخش ارائه میشود که بخش اول آن بدین شرح است .برنامه ی پیمانکاران امنیتی
به نرم افزاری گفته میشود که در آن مناطق ممنوعه در دید دوربین (همچون منطقه ی حصار شده ،محوطه ی
یک پارکینگ جدای از پیاده رو یا خیابان عمومی بیرون از این محوطه) تعریف میشوند و برای ساعاتی از روز (مثال
پس از پایان ساعات کاری یک بیزینس) در ملک تحت محافظت دوربین های نظارتی برنامه ریزی میشوند .فرد
متخلفی را در نظر بگیرید که «قانون» وضع شده برای منطقه ای که طی ساعات خاصی از روز ورود افراد در آن

غیرمجاز است ،زیر پا گذاشته است .تکنولوژی هوش مصنوعی ) (AIدر صورت شناسایی چنین فردی ،یک

اخطار میفرستد.
برنامه ی هوش مصنوعی ) (AIبا استفاده از بینایی ماشینی عمل میکند .بینایی ماشینی به یک سری از الگوریتم
ها یا فرآیندهای ریاضی گفته میشود که کارکردی همچون یک فلوچارت (نمودار گردش کار) یا یک سری سوال
برای مقایسه ی یک شیء با هزاران و صدها تصویر مرجع ذخیره شده از افراد در حاالت ،زوایا ،وضعیت ها و
حرکات مختلف دارد .هوش مصنوعی ) (AIاز خود سواالتی این چنینی را میپرسد :آیا شیء دیده شده همچون
تصاویر مرجع حرکت میکند ،آیا ویژگی های تصاویر مرجع که شامل دو دست و دو پا میشود را داراست ،آیا با
سرعت یکسانی حرکت میکند و اینکه آیا به جای حرکت افقی ،به صورت عمودی حرکت میکند .زاویه ای که یک

هوش مصنوعی AI

شیء از خود نور را بازتاب میکند ،زاویه ای که در آن ثابت یا مرتعش است و نرمی آن شیء در حین حرکت ازجمله
سواالتی هستند که میتوان پرسید .با جمع کردن امتیازات کسب شده از هر یک از این سواالت ،عددی به دست
می آید که به هوش مصنوعی کمک میکند تا انسان یا غیرانسان بودن شیء موردنظر را متوجه شد .در صورتی
که عدد به دست آمده از حد تعیین شده بیشتر باشد ،یک اخطار ارسال میشود .این ویژگی این برنامه ها است
که آنها را تا حدودی خودآموز یا آموزنده میسازد؛ به عنوان مثال ،برخی از بخش های تصاویر انسان ها و وسایل
نقلیه (بخش های نزدیک دوربین) بزرگتر از سایر قسمت ها (قسمت هایی که از دوربین فاصله ی بیشتری
دارند) به نظر میرسند.

عالوه بر قانون ساده ای که افراد و وسایل نقلیه را از ورود به برخی مناطق مشخص در ساعات مشخصی از روز
باز میدارد ،قوانین پیچیده تری نیز میتوان وضع کرد .شاید کاربر سیستم بخواهد مطمئن شود که وسایل نقلیه
در یک مسیر حرکت میکنند و به مسیر دیگر وارد نمیشوند .و یا شاید کابران یک سیستم بخواهند بدانند که
آیا تعداد افراد بیشتری از آنچه از قبل تعیین شده بود در یک منطقه حاضر هستند یا خیر .تکنولوژی هوش
مصنوعی ) (AIقادر است که صدها دوربین را به صورت همزمان تحت نظارت داشته باشد .قدرت این
تکنولوژی در تشخیص یک فرد متخلف در فواصل دور ،در باران و یا در نور زیاد چه بسا بیشتر از چشمان انسانی
است.
این نوع استفاده از هوش مصنوعی ) (AIدر امنیت به هوش مصنوعی «قانون-محور» معروف است ،چرا که
حتما یک برنامه ریز انسانی باید این قوانین را برای تمام چیزهایی که افراد مایل به دریافت اخطار در مورد آنها
هستند ،تعریف کند .بسیاری از دوربین های نظارت تصویری امروزی شامل این نوع از قابلیت های  AIهستند.
هارد درایو شامل این برنامه را هم میتوان در خود دوربین ها و هم در یک دستگاه جداگانه که داده های ورودی
را از دوربین ها دریافت میکند ،پیدا کرد.
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شکل جدیدتر و غیر-قانون محور هوش مصنوعی که برای صنعت امنیت توسعه یافته است« ،آنالیتیک های
رفتاری» نامیده میشود .این نرم افزار کامال خودآموز است و هیچ نیازی به داده های برنامه ریزی اولیه از سوی
کاربر یا پیمانکار امنیتی ندارد .در این نوع آنالیتیک ها ،هوش مصنوعی ﴾ (AIیاد میگیرد که چه چیزی به عنوان
رفتار عادی برای انسان ها ،خودروها ،ماشین ها و محیط تلقی میگردد؛ برای انجام این کار ،هوش مصنوعی با
مشاهده ی الگوهای ویژگی های مختلفی چون سایز ،سرعت ،میزان بازتابندگی ،رنگ ،دسته بندی ،جهت گیری
عمودی یا افقی آن و یا سای ر موارد به انجام این کار میپردازد .هوش مصنوعی ،داده های تصویری را یکدست
میسازد؛ این بدان معناست که اشیاء و الگوهای مشاهده شده را دسته بندی و برچسب گذاری میکند و تعاریف
دائما بروزرسانی شده ای را از اینکه چه چیزی رفتار عادی یا متداول برای اشیاء مشاهده شده تلقی میگردد،
ارائه میکند .این تکنولوژی میتواند پس ازچند هفته یادگیری به شیوه ی خود ،شکسته شدن الگوها را تشخیص
دهد .با مشاهده ی موارد نامتعارف ،این تکنولوژی شروع به ارسال اخطار میکند .به عنوان مثال ،راندن خودروها
در خیابان امری عادی است و حرکت یک خودرو در پیاده رو یک امر نامتعارف تلقی میگردد .یا مثال وقتی که در
حالت عادی ،به هنگام شب هیچ کسی در یک محوطه ی حصار شده نیست ،ورود یک فرد به آن منطقه و در آن
بازه ی زمانی ،به عنوان یک امر نامتعارف تلقی میشود.

بیان مسئله
محدودیت توانایی انسانها برای بازبینی هوشیارانه ی تصاویر نظارتی و ویدئویی زنده باعث ایجاد تقاضا برای
تکنولوژی هوش مصنوعی شد ،تا این کار بهتر انجام شود .انسانها پس از تماشای یک ویدئوی نظارتی برای بیشتر
از بیست دقیقه ،حدود  ٪90از توانایی خود را برای صرف توجه کافی به تشخیص رخدادهای مهم از دست
میدهند .با دو تا شدن مانیتورها هم این میزان از دقت به نصف میرسد .با توجه به این که بیشتر تاسیسات
دارای صدها و یا حتی هزاران دوربین هستند ،واضح است که انجام چنین کاری بسیار فراتر از توانایی انسانی
است .به صورت کلی ،دید دوربین های تنظیم شده به سمت راهروهای خالی ،تاسیسات ذخیره سازی ،محوطه
های پارکینگ یا ساختمان ها بسیار خسته کننده است و به همین جهت ،میزان توجه افراد در این مکان ها به
سرعت کاهش پیدا میکند .هنگام بازبینی چندین دوربین ،معموال از یک مانیتور دیواری یا بانکی از مانیتورها
استفاده میشود که صفحات نمایش جدا از هم دارند .چرخیدن هر چند ثانیه یک بار بین یک سری از دوربین ها
و سری بعدی آنها ،خستگی دیداری را به سرعت افزایش میدهد .علیرغم افزایش بکارگیری دوربین های نظارت
ویدئویی توسط کاربرانی از صنایع مختلف – از نمایندگی خودروها و میادین خرید گرفته تا مدارس و بیزینس
هایی با تاسیسات به شدت امنیتی همچون نیروگاه های هسته ای – و طبق بازنگری های انجام شده ،این نتیجه
به دست آمد که انجام کار نظارت ویدئویی توسط نیروهای انسانی (اپراتورها) ،کاری بیهوده و ناکارآمد است .آن
حجم بزرگ از سیستم های نظارت ویدئویی فقط به ثبت استفاده های تحقیقاتی محتملی چون تشخیص یک فرد
پس از وقوع سرقت ،آتش سوزی عمدی ،حمله یا حادثه تقلیل پیدا کردند .در مکان هایی که دوربین های با
زاویه دید گسترده ،مخصوصا در فضاهای بزرگ و سر باز بکار گرفته شد ،محدودیت های زیادی به خاطر رزولوشن
ناکافی تصاویر ایجاد شد .در اینگونه موارد ،شناسایی فرد متخلف یا مجرم ،به خاطر کوچک بودن تصاویر روی
مانیتور غیرممکن میشود.

هوش مصنوعی AI

راهکارهای اولیه
دوربین های تشخیص حرکت
نخستین راهکار برای مقابله با ضعف نیروهای انسانی برای تماشای مانیتورهای نظارتی به صورت درازمدت،
اضافه کردن سنسورهای تشخیص حرکت به دوربین ها بود .منطق کاری این دوربین ها بر این اساس است که
حرکت فرد متخلف یا مجرم به صورت یک پیام اخطار به مسئول بازبینی از راه دور ارسال میگردد و به این
صورت نیاز به هوشیاری مداوم انسانی از میان میرود .مشکل این سیستم ها این بود که در فضاهای باز ،حرکات
و تغییرات پیکسلی مداومی اتفاق می افتد که تصویر کلی را روی صفحه نمایش تشکیل میدهند .حرکت برگ
های روی درختان با وزش باد ،آشغال های روی زمین ،حشرات ،پرندگان ،سگ ها ،سایه ها ،چراغ جلوی ماشین
ها ،اشعه های آفتاب و خیلی از موارد دیگر باعث حرکت میشوند .این موارد باعث وقوع صدها و یا حتی هزاران
اخطار اشتباه در روز میشدند و این راهکار را جز برای فضاهای بسته و در طول ساعت غیرکاری ،ناکارآمد
میساختند.

تشخیص حرکت ویدئویی پیشرفته
تکامل بعدی این سیستم ها تا حدودی میزان آالرم های خطا را کاهش دادند ،اما این کار به قیمت انجام دادن
تنظیمات پیچیده و زمان بر به صورت دستی بود .بدین شکل میشد که تغییرات اهدافی چون یک فرد یا یک
وسیله ی نقلیه را در مقایسه با یک پس زمینه ی ثابت شناسایی کرد .هرگاه که تصویر پس زمینه به خاطر
تغییرات فصلی یا سایر تغییرات ،دست خوش تغییر میشد ،قابلیت اعتماد به این سیستم ها به مرور زمان
کاهش می یافت .بودجه ی الزم برای واکنش نشان دادن به این تعداد باالی آالرم های خطا نیز به عنوان یک
مانع تلقی میشد و این راهکار را ناکارآمد میساخت.
ظهور آنالیتیک های ویدئویی واقعی
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یادگیری ماشین در تشخیص بصری به الگوها و طبقه بندی آنها بستگی دارد .آنالیتیک های ویدئویی واقعی قادر
به تشخیص شکل انسانها ،وسایل نقلیه ،قایق ها و یا اشیاء انتخاب شده هستند و آنها را از حرکت کلی سایر
اشیاء ،وسایل ساکن یا تغییرات پیکسل روی مانیتور تشخیص میدهند .این کار با کمک الگوهای تشخیصی صورت
میگیرد .هنگامی که سوژه ی موردنظر – به عنوان مثال یک آدم – یک قانون از پیش تعیین شده را زیر پا
میگذارد – به عنوان مثال تعداد افراد حاضر در یک منطقه ی از پیش تعریف شده و در طول یک بازه ی زمانی
مشخص نباید بیشتر از صفر نفر باشد – یک پیغام هشدار ارسال میگردد .یک مستطیل قرمز رنگ یا «کادر
محصورکننده» معموال فرد متخلف را به صورت خودکار دنبال میکند و یک کلیپ ویدئویی کوتاه به عنوان اخطار
فرستاده میشود.

کاربردهای عملی
اقدامات پیشگیرانه به صورت همزمان با وقوع رخداد
تشخیص افراد متخلف به کمک سیستم های نظارت ویدئویی ،بسته به میزان بودجه و ذات دوربین های ویدئویی
محدودیت هایی دارد .معموال دوربین های مخصوص فضای باز برای داشتن دید گسترده و دیدن فواصل دور
مورد استفاده قرار میگیرند .نرخ فریم و دامنه دینامیکی دوربین ها برای داشتن کارکرد در نواحی به شدت
روشن و بسیار تاریک ،ب یشتر آنها را بیشتر به چالش میکشد و این سوال را پیش می آورد که آیا دوربین
موردنظر برای دیدن یک فرد متخلف که در حال حرکت است ،مناسب است یا خیر .شب ها حتی در مناطق باز و
نورانی هم یک سوژ ه ی در حال حرکت نمیتواند نور کافی برای هر فریم در ثانیه را دریافت کند – مگر آنکه به
دوربین خیلی نزدیک باشد – و به شکل یک شیء ظریف و باریک یا شبحی غیرقابل شناسایی و نامرئی در دوربین
به چشم می آید .شرایط چون تششع نور ،تاری نسبی ،باران ،برف ،مه و تاریکی همگی به این مشکل اضافه
میکنند .حتی زمانی که یک انسان بخواهد در چنین شرایطی به محل سوژه ی موردنظر روی مانیتور نگاه کند،
معموال آن سوژه را نمیتوان پیدا کرد .تکنولوژی هوش مصنوعی  AIقادر است که به صورت مساوی به کل

تصویر و تمام دوربین ها به صورت همزمان نگاه کند .هوش مصنوعی میتواند با استفاده از مدل های آماری
مبنی بر میزان درجه ی انحراف از الگوی یادگرفته شده از شکل یک انسان ،متخلفین را با قابلیت اعتماد باال و
نرخ خطای پایین در شرایط نامساعد تشخیص بدهد .یادگیری این تکنولوژی بر اساس حدود یک چهارم میلیون
تصویر از انسان ها آن هم در وضعیت ها ،زوایا و حاالت متفاوت صورت میگیرد.
با گنجانده شدن آنالیتیک های ویدئویی در یک دوربین یک مگاپیکسلی ،این دوربین میتواند در شرایط غیرایده
آل ،یک انسان را در فاصله ی حدود  350اینچی و با زاویه ی  30درجه تشخیص دهد .برای ایجاد یک «حصار
مجازی» یا منع ورود به یک منطقه ی از پیش تعریف شده ،میتوان قوانینی مقرر کرد .این قوانین میتوانند شامل
موارد زیر باشند :جهت حرکت در یک مسیر ،اشیاء جا گذاشته شده ،شکل گیری ترافیک و سایر شرایط.

هوش مصنوعی AI

صحبت از راه دور
یکی از قدرتمندترین ویژگی های این سیستم آن است که یک مسئول یا اپراتور انسانی میتواند با کمک
تکنولوژی هوش مصنوعی ، AIاخطاری مبنی بر ورود یک فرد متجاوز دریافت کند و فورا از طریق بلندگوهای
موجود در فضای باز با آن فرد صحبت کند .این قابلیت از ارزش بازدارندگی باالیی برخوردار است  ،چرا که
بیشتر مجرمین فرصت طلب هستند و وقتی که یک فرد زنده با آنها صحبت میکند ،خطر دستگیر شدنشان را
پررنگ تر میبینند و بدین شکل به احتمال زیاد از ورود به آنجا منصرف میشوند و به عقب برمیگردند .مسئول
امنیتی ،رفتارهای فرد متجاوز را توصیف میکند و آن فرد بدون شک مطمئن میشود که یک نفر واقعا در حال
نگاه کردن به اوست .مسئول مربوطه میتواند اعالم کند که فرد متجاوز در حال زیر پا گذاشتن قانون است و با

مجاری قانونی تماس گرفته شده است و رفتار آنها در حال ضبط شدن به صورت ویدئویی است.

گزارش تخلف تایید شده
نیروهای پلیس تعداد بسیار باالیی آالرم خطای مربوط به سرقت دریافت میکنند .طبق گزارش های ارائه شده
ی صنعت امنیت ،حدود  ٪98از این آالرم ها جزء آالرم های خطا هستند .به همین خاطر نیروهای پلیس ،رسیدگی
به آالرم های مربوط به سرقت را در ارجحیت کار خود قرار نمیدهند و معموال بین بیست دقیقه تا دو ساعت
طول میکشد تا خود را برای رسیدگی به آن محل برسانند .در مقابل ،جرائم تشخیص داده شده به کمک آنالیتیک
های ویدئویی به مسئول مانیتورینگ مرکزی گزارش میشوند .مسئول مانیتورینگ نیز با چشمان خود وقوع یک
جرم را تایید یا رد میکند و سپس با نیروهای پلیس تماس برقرار میکند و پلیس هم این نوع تماس ها را در
ارجحیت کار خود قرار میدهد.
پیشرفت های مداوم
آنالیتیک ها با دوربین های دیجیتال یا دوربین های آنالوگی که مبدل آنالوگ به دیجیتال دارند ،کار میکنند .در
بسیاری از موارد نرم افزارهای آنالیتیکی مربوطه ،فارغ از رزولوشن دوربین ،سیگنال ها را به اندازه ی
استاندارد تعریف شده یا کمتر از آن کوچک میکنند.
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.5دگرگونی نظارت ویدئویی باAI

"این روزها غوغای زیادی حول موضوع هوش مصنوعی ) (AIوجود دارد – و این موضوع کامال حقیقت دارد".
هوش مصنوعی  AIدر حال دگرگون ساختن چشمانداز امنیت و نظارت است و نحوهی تعامل کاربران را
با سیستمهای امنیتی خود به شکل چشمگیری دستخوش تغییر میکند .اما با تمام صحبتهایی که در مورد
پتانسل تکنولوژی هوش مصنوعی  AIوجود دارد ،شاید برای شما این سوال پیش بیاید که :هوش
مصنوعی  AIبه حل چه مشکالتی کمک میکند؟
نیاز به هوش مصنوعیAI
واقعیت این است که این روزها دوربینها و همچنین ویدئوهای ضبط شدهی بسیار زیادی وجود دارند که
اپراتورها میبایست سرعت خود را با آنها تنظیم کنند و همپای آنها باشند.
موضوعی که از همه چیز اهمیت

باالتری دارد ،دامنهی توجه کوتاه

انسانهاست .هوش

مصنوعی  AIتکنولوژیایست که در مقایسه با توانایی انسانها ،خستگیناپذیر است و قادر به تجزیهوتحلیل
دادههای ویدئویی به مراتب بیشتری است.
این تکنولوژی به گونهای طراحی شده است که مهمترین رخدادها و اخبار را به سمع و نظر کاربران برساند و
بدین شکل آنها را آزاد کند تا کاری را انجام بدهند که در آن بهترینند :یعنی گرفتن تصمیمات مهم .امروزه
هوش مصنوعی  AIمیتواند دو تاثیر چشمگیر روی نظارت ویدئویی داشته باشد :جستجو و تمرکز توجه.

هوش مصنوعی AI

جستجوی سریعتر
تصور کنید که همین امروز اینترنت را بدون موتور جستجو استفاده میکنید .در این صورت هر بار مجبور
خواهید شد که به جستجو در یک صفحهی وب بپردازید ،تمام محتویات آن را خط به خط بررسی و ارزیابی کنید
تا اگر خوششانس باشید ،چیزی را که به دنبالش هستید پیدا کنید .این روزها عمدهی جستجوهای صورت
گرفته در ویدئوهای نظارتی بدین شکل هستند :اپراتورهای امنیتی هر بار ساعتها ویدئوی ضبط شده از
یک دوربین را به این امید اسکن میکنند که رخداد مهمی را پیدا کنند ،رخدادی که نیازمند تحقیق و تفحص
بیشتر است .اینجاست که هوش مصنوعی  AIوارد بازی میشود.
"وقتی که صحبت از کاهش تدریجی دامنهی توجه انسانی میشود ،قابلیت هوش مصنوعی  AIبرای رساندن
ساعتها کار به تنها چند دقیقهی ناچیز بسیار اهمیت پیدا میکند".
با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی ، AIشرکتها در حال توسعهی تکنولوژیهایی هستند که طراحی شدهاند تا
جستجوی ویدئویی را به آسانی جستجوی اینترنتی کنند .ابزارهایی چون موتورهای جستجوی ویدئویی که
با هوش مصنوعی  AIو یادگیری عمیق پیشرفته کار میکنند ،به اپراتورها کمک میکنند تا فرد یا وسیلهی
نقلیهی موردنظر را به سرعت در تمامی دوربینهای موجود در یک محل جایابی کنند.

زمانی که یک اپراتور امنیتی توصیفاتی در مورد مشخصات فیزیکی یک فرد حاضر در یک رخداد دریافت
مینماید ،این تکنولوژی به وی اجازه میدهد تا با انتخاب تنها یک سری مشخصات (همچون جنسیت یا رنگ لباس
فرد موردنظر) مقدمات یک جستجو را فراهم کند .در طول تحقیقات مهمی همچون جستجو برای یک فرد گمشده

یا مشکوک ،این تکنولوژی بسیار کارآمد واقع میشود؛ هوش مصنوعی  AIاز این مشخصات جهت جستجو برای
یک فرد استفاده میکند و با جستجو در کل آن محل فرد مربوطه را در کثری از ثانیه پیدا میکند.

تمرکز توجه
وقتی که صحبت از کاهش تدریجی دامنهی توجه انسانی میشود ،قابلیت هوش مصنوعی  AIبرای رساندن
ساعتها کار به تنها چند دقیقهی ناچیز بسیار اهمیت پیدا میکند .تمامی اطالعاتی را در نظر بگیرید که در یک
روز مشخص به یک فرد داده میشود .فرد مربوطه لزوما به همه چیز توجه نمیکند ،چرا که عمدهی این اطالعات
نامربوط هستند و اهمیتی ندارند .به جای این کار ،فرد موردنظر چیزهایی که حائزاهمیت هستند و نیستند را
اولویتبندی میکند؛ غالبا توجه آنها فقط روی دادهها و رخدادهایی متمرکز است که عجیب یا غیرعادی تلقی

میشوند.
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اپراتورهای امنیتی هر بار ساعتها ویدئوی ضبط شده از یک دوربین را به این امید اسکن میکنند که رخداد
مهمی را پیدا کنند ،رخدادی که نیازمند تحقیق و تفحص بیشتر است.

حال به حجم اطالعاتی فکر کنید که یک اپراتور امنیتی در طول یک روز با آنها مواجه میشود؛ اپراتورهای امنیتی
دهها دوربین را ،اگر نگویمم صدها یا هزاران دوربین ،به صورت روزانه تماشا میکنند .پس از تنها بیست
دقیقه ،دامنهی توجه این افراد به شکل قابلتوجهی کاهش پیدا میکند؛ این یعنی بیشتر قسمتهای آن ویدئو
هیچوقت دیده نمیشود و شاید اطالعات مهم آن بیرون کشیده نشود .با تحت کنترل گرفتن وظیفهی «تماشای»
ویدئوهای امنیتی ،هوش مصنوعی  AIمیتواند به متمرکزسازی توجه اپراتورها روی رخدادهایی کمک کند که
به تحقیق و تفحص بیشتری احتیاج دارند.
"با پیشرفت و تکامل یافتن تکنولوژی ، AIفرادادههای غنی ثبت شده در ویدئوهای نظارتی ،تصاویری که
اپراتورها میبینند را به مراتب مرتبطتر خواهند ساخت".
به عنوان مثال ،هوش مصنوعی  AIمیتواند به صورت مداوم یاد بگیرد که یک حرکت متعارف در یک صحنه
چگونه است و با توجه به آن رخدادهای غیرعادی را شناسایی و مشخص کند؛ این کار سطح جدیدی از اتوماسیون

یا خودکارسازی را به امر نظارت میافزاید.

این کار به صرفهجویی در زمان موردنیاز برای تحقیقات کمک میکند ،بدین شکل که اپراتورها میتوانند:
با سرعت بیشتری به جستجو در حجمهای باالیی از ویدئوهای ضبط شده بپردازند،
به صورت خودکار توجه خود را روی رخدادهای نامتداولی متمرکز کنند که به تحقیقات بیشتری احتیاج دارند،

هوش مصنوعی AI

و به سواالت مهمی چون اینکه چه کسی ،چه چیزی را ،در کجا و در چه زمانی انجام داده است ،به شکل کارآمدتری

پاسخ بدهند.

با پیشرفت و تکامل یافتن تکنولوژی ، AIفرادادههای غنی ثبت شده در ویدئوهای نظارتی ،تصاویری که
اپراتورها میبینند را به مراتب مرتبطتر خواهند ساخت.
این بدین معناست که این تکنولوژی ،علیرغم تشخیص فعالیتهای غیرعادی از لحاظ حرکتی ،پتانسیل جلب توجه
اپراتورها به سوی سایر دادههای «غیرعادی» دیگر را دارد؛ دادههایی که به آنها کمک میکند تا با دقت نظر
بیشتری یک رخداد امنیتی را تأیید کرده و نسبت به آن واکنش نشان بدهند.

کلید امنیت پیشرفته
نقش هوش مصنوعی  AIدر دنیای امروز متحولکننده است و هیچکسی وجود ندارد که این امر را انکار

کند .نرمافزارهای مدیرت/ضبط ویدئویی AI-محور به پایین آوردن زمان صرف شده روی امر نظارت کمک
میکنند و اپراتورهای امنیتی را در کار خود کارآمدتر و موثرتر میسازند .با از میان بردن نیاز به تماشای دائم

صفحات نمایش ویدئوها و خودکارسازی عملکرد «تشخیص» در نظارت ،تکنولوژی  AIبه اپراتورها اجازه میدهد
تا روی کاری متمرکز شوند که به بهترین نحو انجام میدهند :تأیید و اتخاذ اقدامی در صورت وقوع رخدادهای
مهم.
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"هنگامی که تکنولوژی  AIدر سراسر یک سیستم امنیتی گنجانده میشود ،هوش مصنوعی از این پتانسیل
برخوردار میشود که عملیاتهای امنیتی را به شدت دگرگون کند".
این امر نه تنها باعث تسهیل تحقیقات جامع و همهجانبه میشود ،بلکه امکان واکنش همزمان با وقوع رخداد را
فراهم میسازد .هنگامی که تکنولوژی  AIدر سراسر یک سیستم امنیتی گنجانده میشود ،هوش مصنوعی از
این پتانسیل برخوردار میشود که عملیاتهای امنیتی را به شدت دگرگون کند .همانطور که تصویربرداری
باکیفیت باال به مشخصهی اصلی دوربینهای امنیتی امروزی تبدیل شده است ،ارزش فوقالعادهی
تکنولوژی  AIاین سیستم را در جایگاه یکی از اجزاء اصلی سیستمهای امنیتی نشانده است ،هم امروز و هم
در آینده!
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.6بکارگیری  AIدر نظارت ویدئویی

با آگاهی بیشتر مشتریان نسبت به لزوم و مزایای راهکارهای امنیتی ،تعداد دوربین های بکار گرفته شده رو به افزایش است.
با این حال ،این موضوع مشکالت مختص خود را نیز به همراه می آورد.

در گذشته تعداد دوربین های بکارگرفته شده چندان زیاد نبوده است و پرسنل امنیتی میتوانستند با نشستن مقابل یک مانیتور
به بازبینی ویدئوهای ضبط شده بپردازند .علیرغم ناکارآمدی چنین فرآیندی ،گزینه ی دیگری هم وجود نداشته است.

خوشبختانه در حال حاضر ورود تکنولوژی هوش مصنوعی در حال تغییر دادن همه چیز است .طبق جدیدترین پست منتشر شده
توسط شرکت پژوهشی مموری ،یک گارد امنیتی مجهز به نرم افزار هوش مصنوعی-محور با داشتن تعداد چشمان بیشمار و بازه
زمانی توجه بی انتها قادر به دنباله روی  24ساعته تمامی فعالیت های صورت گرفته در جریان های ویدئوی میباشد .هنگام
تشخیص یک مسئله توسط هوش مصنوعی ،این تکنولوژی میتواند به هشداردهی به مسئولین مربوطه بپردازد و از صورت
گرفتن اقدامات مربوطه اطمینان حاصل کند.

به نقل از پست منتشرشده توسط مموری« :مواردی چون ورود افراد غیرمجاز بدون اعمال هرگونه رفتار خشونت آمیز ،به سرقت
رفتن یک کاالی ناامن ،قرار داده شدن یک بسته ی مشکوک داخل یک سطل آشغال و بسیاری از شرایط مهم دیگر ممکن است
که از چشمان یک فرد که در تالش برای بررسی و اسکن چندین جریان ویدئویی مختلف است جا بمانند .هزینه استخدام پرسنل
امنیتی کافی برای مدیریت تعداد دوربین های در حال افزایش بسیار باال تمام خواهد شد .حتی هنگام وقوع یک رخداد ،جستجو
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در تمامی ویدئوهای ضبط شده جهت جمع آوری شواهدی که به پرسنل امنیتی در شناسایی افراد مظنون و فهم توالی رخدادها
کمک کند ،بسیار دشوار و زمانگیر است».

در یکی از گزارشات اخیر ارائه شده توسط شرکت مموری ،از رسیدگی به حجم در حال افزایش ویدئوهای نظارتی ایجاد و ضبط
شده به عنوان امری بسیار دشوار برای سیستم های مجری قانون فعلی یاد شده است .با افزایش تعداد دوربین ها تا  12درصد
به صورت سالیانه ،این حجم از ویدئوها بیشتر نیز خواهد شد .مسئله ی جالب اینجاست که در صورت عدم وجود راه هایی برای
بازبینی و دنباله روی جریان های ویدئویی در حال تولید ،هیچ تعداد دوربینی کارآمد نخواهد بود .و در حال حاضر ریسک بزرگی
برای از دست دادن اطالعات مهم وجود دارد ،چرا که هیچ راه قابل اعتمادی برای بازبینی این اطالعات وجود ندارد.

بکارگیری هوش مصنوعی AI
اهمیت هوش مصنوعی در زمینه سیستم های نظارتی بدون هیچ بحثی قابل قبول است .با این حال ،پرسنل
امنیتی باید بدانند که استفاده کارآمد از هوش مصنوعی به معنای خرید ،نصب و به فراموشی سپردن یک
راهکار نیست .همچون انسانی که پشت یک کامپیوتر مینشیند ،هوش مصنوعی نیز باید آموزش داده شده و
سفارشی سازی شود تا نسبت به نیازها ،شرایط و محیط شما آگاهی پیدا کند.
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به نقل از مموری «:نخستین بخش بکارگیری نظارت ویدئویی -AIمحور شامل افزودن موتورهای آنالیتیکی به
جریان های ویدئویی مختلف میشود که به نسبت ساده است .بخش دوم این کار پیکربندی این سیستم ها برای
داشتن عملکرد دقیق و درست است که میتواند به مراتب پیچیده تر و زمانبرتر باشد .هر مکان دارای ویژگی
های منحصر بفرد خود میباشد ،حتی این امکان وجود دارد که مکانهای کامال مشابه که از قوانین آنالیتیکی مشابهی
استفاده میکنند ،با توجه به یک سری الزامات عملیاتی بخصوص خود ،نیازمند ارائه نتایجی کامال متفاوت باشند.
حتی در یک سیستم -AIمحور خودآموز نیز شاید نیاز به تغییر تنظیمات مربوط به مناطق تشخیص و ماسک ها،
زوایای دوربین و دورنمای آنها باشد .این بخش دوم بکارگیری این سیستم هاست که مانع بکارگیری آنها شده
است».
هوش مصنوعی  AIچقدر هوشمند است؟
تکنولوژی هوش مصنوعی  AIروز به روز در حال قوی تر شدن است .اما آیا این تکنولوژی به قدری قدرتمند
است که قادر به جایگزین کردن چشمان بشر باشد؟ علیرغم اینکه سوال پیشتر مطرح شده و سواالتی چون
اینکه آیا هوش مصنوعی متضمن بازگشت سرمایه است همچنان پرسیده میشوند ،در حال حاضر به نظر میرسد
که توافقی کلی روی اینکه آنالیتیک های ویدئویی قابلیتی بیش از آنچه راهکارهای قاعده-محور دارند صورت
گرفته است.
به نقل از گزارش تهیه شده توسط مموری « :این کار تا حد زیادی به خاطر پیشرفت های بزرگ صورت گرفته در
ساختار نیمه رساناها اتفاق افتاده است که باعث پردازش به مراتب سریعتری میشود؛ با استفاده از الگوریتم
های یادگیری عمیق و یادگیری ماشین ،تجزیه و تحلیل داده ها با سرعتی بیشتر از آنچه پیشتر امکان پذیر بود
صورت میگیرد .سرمایه داران صنایع مختلف هم اکنون در حال تزریق میلیون ها دالر پول برای تامین سرمایه
شرکت های تولیدکننده چیپ های هوش مصنوعی  AIو نرم افزارهای آنالیتیکی هستند.
موضوع اصلی احساس نیاز جدی به استفاده ی کامل از حجم بزرگ داده های ایجاد شده توسط دوربین های نظارت
ویدئویی است و راهکارهای هوش مصنوعی-محور تنها پاسخ عملی هستند.
ساختار چیپ های مدرن مجهز به نرم افزارهای هوش مصنوعی به گونه ای است که قادر به جستجو و بررسی
حجم باالی داده ها و افزایش امنیت ،ایمنی و عملکرد کلی افراد ،ساختمان ها و تشکیالت بیزینسی هستند.
علیرغم تمام پیشرفت های صورت گرفته هنوز هم پیشرفت های زیادی را در این زمینه اتفاق خواهد افتاد و
مسیر این راه کامال واضح و روشن است.
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.7تولیدکنندگان :نوآوریهای  AIبرای خاورمیانه

در گذشته صنعت امنیت همیشه از لحاظ سرعت پیشرفت در نوآوری ،جزء صنایعی محسوب میشد که بسیار
آهسته بود .پیش از ورود دوربین های تحت شبکه  IPبه صنعت امنیت ،برای مدت زیادی از دوربین های نظارت
تصویری آنالوگ استفاده میشد و به همین منوال زمان زیادی طول کشید تا افراد سیستم های تحت
شبکه  IPرا بپذیرند و شرکت ها بیشتر از قدرت سیستم های دیجیتال استفاده کنند.
هرچند که این موضوع میتوانست تغییر کند .بازدید از هر گونه نمایشگاه امنیتی مطرح ،نشان خواهد داد که
چطور این بازار فقط به قدرت دوربین ها و سیستم های کنترل دسترسی محدود نمیشود و بیشتر به قدرت
نرم-افزارها و الگوریتم های پیچیده ای بستگی دارد که میتوانند بازگشت سرمایه ی بیشتری برای مشتری
داشته باشند.
اخیرا شرکت ها برای مشتریان بازار خاورمیانه ،راهکارهایی را روانهی بازار نموده اند که از قدرت هوش

مصنوعی ﴿ ﴾AIبهره گرفته اند .این راهکارها از گزینه هایی برای جستجوی یک سری تصاویر ویدئویی خاص با
استفاده از فراداده ها تا راهکارهایی که به مدیران کمک میکنند تا اقدامات امنیتی پیش فعاالنه را با استفاده
از آنالیتیک های رفتاری و هشدارهای تشخیص اشیاء اتخاذ کنند ،متغیر هستند.

آنالیتیک های پیش بینی کننده و بازدارنده
اگر یک راهکار بتواند یک رخداد را پیش از وقوع آن پیش بینی کند ،چنین راهکاری باعث پیشی گرفتن و
برتری مدیران در مقابل مجرمین و متخلفین میشود .آنالیتیک ها ،با استفاده از ویژگی هایی چون آنالیز رفتاری

هوش مصنوعی AI

که میتواند چگونگی رفتار یک فرد را اسکن کند و آن را با داده های موجود از رفتار مشابه مقایسه نماید ،دقیقا

قادر به انجام این کار هستند.

مزایای چنین راهکارهایی شامل این موارد میشود :پیش بینی دقیق پیش از وقوع یک رخداد ،بازداری فوری
در حین وقوع یک رخداد ،جستجوی سریع سوژه پس از یک رخداد ،حفظ فضای ذخیره سازی در عین تضمین
جزئیات سوژه ،و حفاظت از حریم خصوصی و دفاع در مقابل حمالت.

جستجو در میان شلوغی ها
با افزایش تعداد دوربین ها ،تعداد تصاویر ویدئویی که در حال ضبط شدن هستند ،به شدت افزایش پیدا کرده
است .در گذشته یافتن یک کلیپ یا بخشی از یک ویدئویی خاص ،کاری بسیار طاقت فرسا بود .با این حال ،با
کمک الگوریتم های پیشرفته ای که میتوانند از فراداده ها استفاده کنند ،جستجو آسانتر شده است.
بکارگیری این آنالیتیک ها باعث آسانتر شدن جستجو با توجه به رنگ و نوع شیء موردنظر (به عنوان مثال ،افراد،
کارها ،دوچرخه ها) و تعداد آنها میشود و کارایی را تا حد قابل توجهی باال میبرد و تحقیقات را از روزها و ساعت
ها به تنها چند دقیقه کاهش میدهد .به صورت همزمان ،یک ابزار نقشه یابی جدید به کاربران اجازه میدهد تا
یک دوربین خاص را روی یک برنامه ی چیدمان هوشمند انتخاب کنند و ویدئو را به صورت زنده و بازپخش در
گوشه ای از صفحه ی نمایش پخش کنند تا اتاق کنترل و کارایی اپراتور را بیشتر بهبود ببخشند.

هوشمندی بیشتر در تعداد دوربین های کمتر
اجرای الگوریتم ها در یک دوربین یا روی تصاویر ویدئویی ضبط شده توسط دوربین میتواند به دالیل مختلفی
سودمند واقع شود .اما چه میشود اگر یک دوربین به تنهایی بتواند چندین الگوریتم را اجرا نماید؟ از این
الگوریتم ها میتوان به صورت یک جا برای پردازش بسیاری از مسائل مختلف استفاده کرد.
به عنوان مثال ،یک دوربین هوشمند چندگانه میتواند چندین الگوریتم یادگیری عمیق را متناظر با مجموعه ای
از سناریوهای پیچیده اجرا کند .به صورت همزمان ،این دوربین ها داده های ساختارمند سوژه های مختلفی چون

چهره ها ،تنه ها و وسایل نقلیه را به صورت همزمان به تصویر کشیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

راهکارهای خاص یک صنعت
از آنجایی که دولت کشورهای خاورمیانه در تالش برای سرمایه گذاری بیشتر در صنایعی خارج از صنعت نفت و
گاز هستند ،فشار تازه ای برای توسعه ی بخش هایی چون حمل و نقل ،لجستیک ،بانکداری ،گردشگری و غیره
وجود دارد .هر یک از این صنایع ،نیازهای منحصر به فرد خود را دارند که باید به آنها پاسخی داده شود و در
اینجا نرم افزارها میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند .سیستم های کنترل ترافیک هوشمند نمونه ای از این قبیل
هستند .آنالیتیک هایی که صدای پا و رفتار مشتری را محاسبه کرده و نقشه های حرارتی ایجاد می-کنند ،نمونه
ای از یک رویکرد صنعت-محور در بخش خرده فروشی هستند.
صفحه 29

شرکت دیدارک

به صورت خالصه ،علیرغم به قوت خود باقی ماندن نیازهای قدیمی بازار ،عالقه مندی به الگوریتم ها چیزی است
که شرکت ها در تالش برای سرمایه گذاری روی آن هستند .در کشورهایی چون ایاالت متحده ی آمریکا ،هزینه
های مربوط به نیروهای کار یکی از دالیل عمده ی به شهرت رسیدن و جا افتادن سیستم های نرم افزاری خودکار
هستند ،اما در خاور میانه ،این موضوع بیشتر به کارایی و آسودگی برمیگردد.

هوش مصنوعی AI

.8پیشبینی  50شرکت امنیتی برتر در سال 2021

فارغ از اینکه چه اتفاقی در سال  2020اتفاق افتاد ،چیزی که بیشتر شرکتهای امنیتی پیشبینی میکنند بحث
رشد است .اما سوال واقعی اینجاست که چه چیزی باعث این رشد میشود .شیوع این بیماری واگیردار باعث
ایجاد اختالل در تقاضای گذشته شده است .آیا قرار است که شاهد بازگشت به تقاضای پیش از
دوران کرونا باشیم یا اینکه باید چشم به راه چیز بیشتری باشیم؟
با توجه به چیزی که در طول ماههای گذشته مشاهده نمودهایم ،خوشبین هستین که بازار به رشد خود ادامه
بدهد .یکی از احتیاجات اساسی انسانها این است که احساس امنیت کنند و سیستمهای نظارتی میتوانند به
ایجاد یک محیط امنتر و ایمنتر کمک کنند ،فرقی هم نمیکند که سیستم نظارتی مربوطه در یک زمینهی خصوصی
یا عمومی به کار گرفته شود .بسیاری از تکنولوژیهایی که در طول این ویروس واگیردار به جلو آمده و مطرح
شدهاند  -از راهکارهای کنترل دسترسی بدون تماس گرفته تا تکنولوژی شمارش افراد در خردهفروشیها -
پس از اتمام این ویروس هم همچنان کاربرد خواهند داشت و سودمند خواهند بود.
پیشبینی میشود که در سال  2021شاهد رشد باشیم .هرچند که با وجود متغیرهای مختلف و بازپروریهای
اقتصادی در سطوح مختلف در جهان که شامل پیشرفت و کارآمدی برنامههای واکسیناسیون میشود ،داشتن
پیشبینیهای دقیق دشوار است.

صفحه 31

شرکت دیدارک

تقاضای رو به افول برای راهکارهای کووید19-

احتماال تقاضا برای راهکارهای موقتی و مربوط به این ویروس واگیردار در سال پیشرو بسیار پایین میآید.
هرچند که باید به این نکته توجه کرد که امنیت و اقدامات محافظتی پیشرفتهای که در پاسخ به این بیماری
واگیردار به کار بسته شد ،احتماال روی استانداردهای جدید و باالتر موجود در مکانهای مختلف تأثیر خواهد
گذاشت.
نیاز به اتوماسیون و کارآمدی مضاعف برای برخی از مشتریان بسیار مهم خواهد بود ،این در حالی است که این
افراد همچنان نگاهی به فراتر از قیمت مصرفکنندهی اولیه و به هزینههای طولعمر راهکارهای خود خواهند
داشت .بکارگیری آنالیتیکهای یادگیری عمیق ،قدرت شما را چندبرابر میکند تا با پایینآوردن واکنشهای
صورتگرفته به خاطر آالرمهای خطا و خستگی اپراتور ،هزینههای عملیاتی را پایین بیاورید .در حال حاضر،
اخطارهایی که به کمک تکنولوژی هوش مصنوعی ( )AIکار میکنند و قادر به تشخیص اشیاء و پرسهزنی هستند،
آگاهی موقعیتی بیشتر ،تشخیص بهتر ،تأیید و به همراه آن عکسالعمل سریعتر نسبت به تهدیدات و رخدادها
را در اختیار تیمهای امنیتی قرار میدهند .فرادادهها نیز به سرعتبخشی تحقیقات کمک میکنند و این کار را
به شکل قابلتوجهی از چند ساعت به چند دقیقه میرسانند.

هوش مصنوعی AI

آیا آنالیتیکهای بیشتری در راه هستند؟

طی مصاحبهی ما با تولیدکنندگان ،این افراد به وضوح اعالم کردند که از لحاظ ابتکار و نوآوری ،چیزهای بیشتری
در راه است .به عنوان مثال ،سال بعد ،یکی از این تولیدکنندگان در صدد راهاندازی راهکار تشخیص سقوط
برای خردهفروشان ،متصدیان مراکز فروش ،مراکز مدیریتی و متصدیان انبارها هستند .در این گونه صنایع،
لغزش ،سکندری خوردن و سقوط امری رایج است و باعث مصدومیت و از میان رفتن بازدهی افراد،
درخواستهای مطالبات سنگین از شرکت بیمه و انجام تحقیقاتی میشود که بسیار وقتگیر هستند.
تقاضا برای امنیت سایبری چندالیه در سیستمهای نظارت ویدئویی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ پیش از
شیوع این ویروس واگیردار ،حوزهی امنیت سایبری در باالی لیست برنامهی کاری این صنعت قرار داشت،
حوزهای که همچنان در آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

صفحه 33

شرکت دیدارک

ادامه یافتن دغدغههای امنیتی

کشف واکسن میتواند تقاضا را برای راهکارهایی چون دوربینهای حرارتی پایین بیاورد .اما برخی از شرکتها
انتظار عقب نشینی راهکارهای مربوط به این بیماری واگیردار را ندارند .تنها تفاوت موجود این خواهد بود که
این راهکارها شاید بیشتر به عنوان بخشی از یک سیستم یکپارچهی بزرگ ظاهر شوند.
همگرایی به روندی کلیدی تبدیل خواهد شد که میتواند ترغیب رشد در بسیاری از حوزهها در سال  2021را
ادامه بدهد .انتظار میرود که شاهد تکنولوژیها و راهکارهای جدیدی برای بررسی دما ،تشخیص ماسک و کنترل
جریان افراد باشیم ،تکنولوژیها و راهکارهایی که می توانند برای کاربران نهایی ایجاد ارزش کنند .ما معتقد
هستیم که این تکنولوژیها به شدت برای مشتریان مفید هستند و میتوانند به آنها کمک کنند تا کارآمدی
عملیاتی خود را بهبود ببخشند .البته ،چالش حال حاضر این است که این تکنولوژیها بتوانند موردپذیرش بازار
قرار بگیرند .به عنوان مثال ،اینکه چطور این تکنولوژی در سناریوهای کاربران به کار گرفته میشود ،که این
شاید نیازمند منتظر ماندن برای واکنش ،پذیرش و چیزهای دیگر بازار باشد.
کووید 19-نیاز به تکنولوژی هوش مصنوعی  AIرا در بازار نظارت تصویری افزایش داد و به شکل قابلتوجهی
به تالشهای موجود برای بیشتر جا انداختن این تکنولوژی در این حوزه کمک نمود .در عصر کووید ،19-تقاضای
روبهرشدی برای کارآمدی عملیاتی وجود دارد که این خود باعث توسعهی بیشتر تکنولوژیهای هوش
مصنوعی اِج-محور (تشخیص و طبقهبندی اشیاء) و راهکارهای تخصصی صنایع (تشخیص ماسک صورت،
اپلیکیشن بازبینی میزان حضور افراد در یک مکان) خواهد شد.
توسعهی اینترنت  ،G5تکنولوژی ( AIoTهوش مصنوعی اشیاء) را قادر خواهد ساخت که از کاربریهای
مشتری-محور به سوی کاربریهای در سطح صنعتی توسعه یابند .سنسورها ،دوربینها ،زیربنای شبکه ،کالن
داده یا بیگ دیتا ،تکنولوژیهای ابری و هوش مصنوعی ( ،)AIعوامل کلیدی و اصلی هوش مصنوعی اشیاء
خواهند بود .در گذشته ،سیستمهای نظارتی بیشتر روی سرویسهای امنیتی ابتدایی متمرکز بود .حاال با ایفای
یک نقش مدیریت تصویری در صنایع و بخشهای مختلف ،این سیستمها میتواند هزینهها را کاهش داده و
کارآمدی را افزایش دهند.

هوش مصنوعی AI

شرکتها به چه چیزی بیشتر از همه احتیاج دارند؟

انعطافپذیری دستگاهها بحثی کلیدی است .بیزینسهای سراسر جهان به خاطر کووید 19-در حال آمادهسازی
خود برای ماهها و شاید سالهای بعد هستند ،ولی این بیزینسها باید دورهی پس از این ویروس واگیردار را
نیز در نظر بگیرند.
بدین ترتیب ،این موضوع اهمیت دارد که اطمینان حاصل کنید تکنولوژیهای مورداستفادهی شما به اندازهی
کافی انعطافپذیر باشند تا بتوان از آنها پس از کووید 19-برای یک نوع راهکار دیگر استفاده نمود و در موارد
کاربری دیگر بکار گرفت .امروزه یک راهکار امنیتی ،صرفا فقط یک ابزار نظارتی نیست ،چنین راهکاری به عنوان
نوعی سرمایهگذاری برای آیندهی هوشمندتر تلقی میشود و بنابراین باید به قدر کافی انعطافپذیر و
همهفنحریف باشد تا نیازهای مختلف را برای درخواستهای مختلف ،در دورههای زمانی مختلف برآورده کند.
درست است که شرایط فعلی به گونهایست که عموما به نصب سیستمهای حرارتی نیاز است ،ولی از این
کاربریها میتوان دوباره در جهت اهداف جلوگیری از آتش استفاده نمود ،البته این در صورتی امکانپذیر است
که شاید کمکم دیگر به راهکارهای تشخیص دمای بدن نیازی نباشد .از سیستمهای حرارتی همچنین میتوان
برای کمک به جلوگیری از ورود غیرمجاز به ساختمانها استفاده نمود .این تقاضایی است که وجود دارد و همیشه
وجود داشته است .در آخر ،انعطافپذیری کافی برای فکر کردن به کاربریهایی خارج از این چهارچوب ،عملکرد
یک شرکت را تعریف خواهد نمود.

صفحه 35

شرکت دیدارک

 .9ده روند تکنولوژی موردانتظار در سال ( 2021قسمت اول)

چه موضوع دیگری بیشتر از ویروس کووید 19-زندگی هرروزهی ما را تحتالشعاع قرار داده است؟ این بیماری
فقط باعث مرگ بیش از  1.66میلیون نفر در جهان نشده است ،بلکه نحوهی زندگی ،کار و بیزینس افراد را تغییر
داده است .در بحبوحهی این بیماری واگیردار ،نهادهای کاربر نهایی در حال روی آوردن به تکنولوژیهای جدید
یا کاربریهای جدید از تکنولوژیهای موجود هستند تا تقاضاها و نیازهای جدید را برآورده سازند .در این مقاله،
مجلهی  a&sبه دو چیز میپردازد:

 .1روندهای برتر تکنولوژی در سال  2021که کووید آنها را شکل داده است.
 .2این روندها چگونه به بخشی از نرمال جدید ما تبدیل خواهند شد.

هوش مصنوعی AI

 .1سیستمهای ابری  + Vsaas -کنترل دسترسی به عنوان سرویس

پیش از شیوع این ویروس واگیردار ،سیستمهای ابری موضوعی مطرح بودهاند ،ولی این تکنولوژی تنها در جریان
نرمال جدید زندگی ما و درست زمانی که ما دستورالعملهای فاصلهگذاری اجتماعی و اقدامات مربوط به دورکاری
را رعایت میکنیم ،شاهد افزایش رشد بود .اینجاست که سیستمهای ابری میتوانند کارآمد واقع شوند؛ از
آنجایی که فضاهای ابری میزبان سرویسهای نظارت تصویری یا کنترل دسترسی هستند ،دیگر برای نگهداری و
بروزرسانی محل کاربر ،هیچ نیازی به بازدید شخصی از آنجا نیست ،و به جای آنکه عملیاتهایی چون ثبت و لغو
حقوق دسترسی به صورت فیزیکی در محل انجام شود ،آنها را میتوان به صورت دورادور انجام داد .عالوه بر
این ،از آنجایی که نهادهای کاربر نهایی به خاطر شیوع کووید از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شدهاند ،مدل
اشتراکگیری ابری به جای پیشهزینهها میتواند در دوران پساکرونا به مذاق کاربران نهایی خوشتر بیاید.

 .2تصویربرداری حرارتی

صفحه 37

شرکت دیدارک

از دوربینهای حرارتی مدت زیادی است که برای اهداف دفاعی و صنعتی استفاده میشود؛ به عنوان نمونههایی
از آن میتوان به این موارد اشاره کرد :نظارت شبانه در مناطق تاریک و بدون چراغ ،و همچنین بازبینی
ماشینهای بیش از حد داغ در کارخانجات .ولی حاال و احتماال در دورهی پساکرونا ،تصویربرداری حرارتی برای
کنترل و بررسی دمای باالی سطح پوست که یکی از عالئم ابتال به این بیماریست به شدت مورد استفاده قرار
میگیرد؛ این کار فقط در فرودگاهها انجام نمیشود و عالوه بر آن در ایستگاههای قطار ،خردهفروشیها،
رستورانها ،دفاتر دولتی ،شرکتها و سایر نهادهای کاربر نهایی صورت میگیرد .این موضوع بسیاری از
تولیدکنندگان دوربینها را به این فکر وا داشته است که راهکارهایی حرارتی تعبیه و ارائه کنند؛ راهکارهایی
که وقتی در کنار یک دستگاه تابشگیر قرار میگیرند ،حتی میتوانند دقت به مراتب بیشتری را به دست آورند.

 .3بیومتریکهای بدونتماس

هوش مصنوعی AI

یکی از تکنولوژیهای برتر حالحاضر و چیزی که قرار است یک روند تکنولوژی بزرگ در سال  2021شود،
بیومتریکهای بدونتماس است .درست است که سیستمهای تشخیص اثرانگشت هنوز هم
تکنولوژی بیومتریکی غالب هستند ،ولی ویروس کووید 19-افراد را بر آن داشته است که به دنبال گزینههای
بدون نیاز به لمس بگردند؛ لمسکردن به عنوان واسطهای برای گسترش کروناویروس مطرح شده است.
بنابراین ،بدونتماس بدون سیستم به یک گزینهی ایدهآل تبدیل میشود .به عنوان مثال میتوان به
سیستمهای تشخیص چهره اشاره کرد که کامال پیشرفته و دقیق شدهاند .برخی از سیستمها این امکان را برای
دوربین فراهم می کنند که در یک صحنه ،چندین فرد مختلف شناسایی شوند؛ با این کار ،این امکان فراهم
میشود که به دسترسی سرعت بخشیده شود و در عین حال از سیستم نظارت ویدئویی باقیمانده از پیشی که
کاربر دارد استفاده شود .فراتر از سیستمهای تشخیص چهره ،تکنولوژی تشخیص رگ کف دست نیز در حال
اوج گرفتن است؛ این تکنولوژی به کاربر اجازه میدهد تا با یک حرکت دست ،وارد یک ساختمان شود.

 .4آنالیتیکهای ویدئویی همراه با یادگیری ماشین/هوش مصنوعی

در نظارت تصویری ،آنالیتیکها که بیشتر و بیشتر آنها با تکنولوژی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی  AIکار
میکنند ،چیز جدیدی نیستند ،ولی به قطع ویروس کووید باعث ایجاد کاربردهای جدیدی برای برآوردهسازی
نیازهای کاربران شده است .یکی از آنها پوشیدن ماسک است؛ جایی که کسی ماسک به صورت نداشته باشد یا
اینکه به صورت نصفهونیمه ماسک روی صورتش باشد ،این امر شناسایی خواهد شد و اپراتور از این موضوع
باخبر خواهد شد .کاربرد دیگر این تکنولوژی ،حصول اطمینان از رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است که در حال
حاضر در خردهفروشیهای مختلف ،فضاهای عمومی و سایر تأسیسات سراسر جهان به کار گرفته میشود؛
آنالیتیک ها تشخیص خواهند داد که آیا دو نفر بیش از حد به هم نزدیک هستند یا نه و مطابق با آن یک آالرم
را به صدا در میآورند .این تکنولوژی نه تنها قادر است که از لحاظ اجتماعی فاصلهی بین افراد را حفظ کند،
بلکه کار یدی موردنیاز برای اعمال این دستورالعمل را کاهش میدهد .انتظار میرود که این استفادههای جدید
از آنالیتیکهای ویدئویی ،در نرمال جدید زندگی روزمرهی ما در سال آینده همچنان مطرح باقی بماند.
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 .5الکسا ،در زمان قرنطینهی خانگی باید چه کنم؟

الزم به گفتن نیست ،ولی افراد بیشتر و بیشتری در حال گذران زمان بیشتری در خانههای خود هستند و با
بودجههای کمتری که صرف سفر ،وعدههای غذایی و سایر فعالیتهای بیرون از خانه میشود ،جای منطقی بعد
برای صرف پولهایشان درون خانه است .بنابراین انتظار میرود که این امر باعث سرعتبخشی به تقاضاها برای
محصوالت و راهکاری امنیتی خانگی  DIYشود که شامل این موارد میشوند :دوربینهای وای-فای هوشمند،
زنگ درهای ویدئویی و قفلهای هوشمند .اما به قطع این روند به سایر تجهیزات خانگی هوشمند هم تعمیم
پیدا میکند؛ سنسورها و تجهیزات پوشیدنی که عزیزان ما و افراد آسیبپذیرتر را مانیتور میکنند ،به عالوهی
سنسورهایی که به ما کمک میکنند تا در عین ماندن برای مدت زمان بیشتری در خانه ،در مصرف انرژی ،آب و
برق صرفهجویی کنیم .البته که فروشندگانی که از این فرصتها استفاده میکنند ،برنده خواهند بود .چیزی که
ما متوجه شدهایم این است که افراد در حال سرمایهگذاری منابع بیشتری روی خانهها و امنیت خود هستند.
در حوزهی حفاظت و امنیت ،افراد به صورت مضاعف به دنبال راهکارهای ساده و سریع برای

سیستمهای  DIYهستند .عالوه بر این ،ما شاهد خریدهای آنالین بیشتر و بیشتری هستیم.

هوش مصنوعی AI

.10روندهای حملونقل هوشمند موردانتظار در سال 2021

سیستمهای حملونقل هوشمند ( )ITSمسائل ترافیکی مختلفی را حل میکنند .این طرح در شهرهای سراسر
جهان شهرت یافته است .در این مقاله برخی از روندهای  ITSرا بررسی میکنیم که انتظار کشیدن برای آنها در
سال جاری ارزشش را دارد.
در سراسر جهان ،با نقلمکان افراد از مناطق روستایی به سوی تشکیالت شهری ،توسعهی شهرنشینی در حال
وقوع به صورت تماموکمال است .این امر ناگزیر به مشکالت شهری مختلفی مینجامد که شامل حملونقل نیز
میشود .با رانندگی تعداد بیشتر و بیشتری از افراد ،ازدحام ترافیک به حتم پدیدار خواهد شد و به یک اندازه
باعث اتالف و ناکارآمدی برای رانندگان و شهرها خواهد شد.
باید متذکر شد که در شهرهایی همچون بارسلونا ،طبق تخمینهای انجام شده ،راهبندانهای ترافیک باعث
ضررهای مالی حدود  137میلیون یورویی در سال میشود و تا  520000ساعت از وقت افراد در راهبندانهای
ترافیک صرف میشود.
کلید رسیدگی به مدیریت ترافیک و سایر مسائل ،داشتن یک سیستم حملونقل هوشمند یا  ITSاست .این
تکنولوژی ،حسگرهای روی خود وسایل نقلیه و موجود در زیرساختها را به کار میبندد؛ حسگرهایی که داده
تولید میکنند؛ این دادهها را میتوان پردازش نمود و تجزیهوتحلیل کرد .نتیجهی پایانی ،جلوگیری و داشتن
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عکسالعمل سریعتر نسبت به ایجاد ازدحام و سایر تصادفات است .به قطع تکنولوژیهای  ITSو هوشمندی و
قابلیت اتصال آنها میتوانند از مسئوالن جادهای پشتیبانی کنند تا میزان افزایش ترافیک را در هر دو سطح
جادهای و در سطح حملونقل عمومی مدیریت کنند.
برای برنامهریزیهای مربوط به حملونقل ،شهرهای هوشمند چیزهایی هستند که فضای ذهن را اشغال میکنند.
به عنوان بخشی از این زیربنای شهری هوشمند ،سیستمهای حملونقل هوشمند نقشی کلیدی را در مدیریت
ترافیک در اتوبانهای منتهی به داخل و خارج شهر و همچنین داخل خودِ شهر ایفا خواهند نمود.

روندهای کلیدی موجود در ITS
سیستمهای حملونقل هوشمند یا  ITSچیز جدیدی نیستند .اما این تکنولوژی در طول زمان به رشد و تکامل
خود ادامه داده است .در ادامهی این مقاله به بررسی روندهایی کلیدی میپردازیم که معتقدیم در آیندهی
نزدیک  ITSرا تعریف خواهند نمود.

افزایش بکارگیری تکنولوژیهای هوش مصنوعی  AIو یادگیری عمیق

هوش مصنوعی  AIو یادگیری عمیق نقشی حتی به مراتب بااهمیتتر را در تکنولوژی  ITSایفا خواهد نمود .با
کمک هوش مصنوعی ،دادهها به یک هوشمندی عملیاتی بهتر تبدیل خواهند شد تا به کمک پیشبینی رخدادها
و مسیرهای برنامهریزیشده بیایند.

هوش مصنوعی AI

ما توانستهایم برنامههای ابتکاری اتحادیهی اروپا را همچون سی-رودز ،اتوسیتز یا ترنسفورمینگ ترنسپورت
به تایید برسانیم؛ در این برنامهها ،از طریق مجموعهای از دادههای به دست آمده از یک زیرساخت ،ما میتوانیم
در کمتر از  2ساعت از پیش ،راهبندانهای ترافیکی را پیشبینی کنیم.

ویدئوهای هوشمند

آنالیتیکهای ویدئویی هوش مصنوعی-محور میتوانند با شناسایی آتوآشغالها یا وسایل نقلیهای که در مسیرِ
مخالف و اشتباه حرکت میکنند ،به حفظ امنیت جادهها کمک کنند .عالوه بر این ،این آنالیتیکها ابزار کارآمدی
برای بهینهسازی استفاده از جادهها و کاهش ازدحام هستند .فهم و قابلیت تأیید تصویری شرایط حاکم بر اتوبان،
منجر به برآوردهسازی اهداف وزارت راه و ترابری میشود که این امر امنیت اتوبانها را افزایش میدهد،
ازدحام را کاهش میدهد و سهولت حرکت را افزایش میدهد.
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تکنولوژی  V2Xو اینترنت 5G

رانندگان و اپراتورهای شهری به یک اندازه میتوانند از وسایل نقلیهای که با ارتباطات  V2Xکار میکنند ،بهره
ببرند .ارتباطات  V2Xیا همان ارتباط وسایل نقلیه با هرچیزی ( ،)Vehicle-to-Everythingبه ارتباط بین
یک وسیلهی نقلیه و هر چیزی اشاره دارد که میتواند وسیلهی نقلیه را تحت تأثیر قرار بدهد یا تحت تأثیر آن
قرار بگیرد .تکنولوژی  V2Xمیتواند به خودکارسازی سیگنالهای ترافیکی ،جمعآوری عوارض الکترونیکی و
سایر سیستمها کمک کند .در سال جاری ،با کمک اینترنت  5Gاز این تکنولوژی بهتر میتوان بهره برد؛ این نسل
جدید اینترنت ،امکان تأخیر کمتر و انتقال سریعتر را فراهم میسازد.
به عنوان مثال ،در پروژهی اتوسیتز ،تست ارسال اخطارها در مورد کارهای جادهای ،شرایط ازدحام یا شرایط
آبوهوایی نامساعد تا به اآلن موفقیتآمیز بوده است؛ با کمک اطالعات ایجادشده بین زیربنای مربوطه و وسایل
نقلیه ( ،)V2Xیک وسیلهی نقلیهی خودران را میتوان در جریان حرکت در جادههای مادرید ،لیسبون و پاریس
تست کرد.
سیستمهای حملونقل اشتراکی که با یکدیگر همکاری میکنند ،با کمک تکنولوژیهای ارتباطی بدون تأخیری
همچون اینترنت  5Gیا سیستمهای کوتاهبرد ( ،)ETSI 5Gامکان پرش به سوی رانندگی یکپارچه و رانندگی
خودران در آینده را فراهم میسازند.

هوش مصنوعی AI

تکنولوژی MaaS

تکنولوژی  MaaSیا تحرک به عنوان یک سرویس ،بهترین ابزار حملونقل را برای پایین آوردن زمان سفر ارائه
میکند .این تکنولوژی به کاربران اجازه میدهد تا از طریق این سرویس ،به رزرو سفر خود بپردازند.
تکنولوژی  Maasکه تا همین حاال در بسیاری از شهرها رواج پیدا کرده است ،انتظار میرود که در درازمدت و
به خاطر بهتر بودن این تکنولوژی به جریان بیفتد.
بکارگیری پلتفرم دادههای همهحالته ،تجزیهوتحلیل دادههای به دست آمده از تمامی حالتهای حملونقل را
تسهیل خواهد کرد و الگوریتمهای جدیدی را میسازد که میزان ترافیک ،حملونقل ،محاسبات و مدیریت
زیربنایی را ارتقاء خواهد بخشید .این امر شامل توسعهی تکنولوژی تحرک به عنوان یک سرویس میشود که
این خودِ کاربر را در مرکز قرار میدهد و با کمک تکنولوژیهای بدونتماس ،تکبلیطی و غیره ،تجربهی سفر آنها
را بهبود میبخشد.
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.11شش روند تکنولوژی کلیدی در نظارت تصویری در سال 2021

با شروع سال  ،2021مشتریان و مشتاقان این صنعت با اشتیاق منتظرند که ببیند جدیدترین روندهای
تکنولوژی در صنعت امنیت چه چیزهایی هستند .پیشرفتهای اخیر نشان داده است که روندهای تکنولوژی در
سال  2021به شکل قابلتوجهی وابسته به پیشرفتهای نظارت تصویری هوشمند ،آنالیتیکها و ذخیرهسازی
ابری هستند .پیشبینیهای انجام شده توسط برخی از تولیدکنندگان نیز منعکسکنندهی همین امر است.
عالوه بر این آگاهی بیشتری نسبت به نیاز به سیستمهای نظارت تصویری وجود دارد که این خود باعث وضع
قوانین بیشتر در مورد استفاده از دوربینها شده است .با این وجود ،دغدغههای حریم خصوصی بیشتری نیز
وجود دارد ،چرا که سیستمهای نظارت تصویری هوش مصنوعی ،متهاجمتر به نظر میرسند.
با درنظرگیری تمام اینها و این حقیقت که ما هنوز هم تحت فشار کووید 19-گیجوگنگ هستیم ،در اینجا لیستی
از روندهای برتری را بررسی میکنیم که متخصصین انتظار دارند در تکنولوژی نظارت تصویری شاهدشان باشند.

روند شماره  :1استفادهی آنالیتیکهای ویدئویی  AIاز قدرت یادگیری عمیق در هوشمندی بیزینسی

هوش مصنوعی AI

هوش مصنوعی با دو اجزاء مشهورش ،یعنی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق ،تا اآلن با در اختیار قرار دادن
داده های ارتقاءیافته و هوشمندی بیزینسی ،ابتکار و نوآوری را به ارمغان آورده است .ما شاهد دستاوردهای
قابلتوجهی در تنوعبخشی به فرادادهها ،ارتقاء میزان دقت و افزایش ریزبینی بودهایم که این موارد
سیستمهای نظارتی را قادر به تضمین امنیتی بهتر میسازند.
متخصصین معتقدند که شاید در سال  2021شاهد بکارگیری گستردهتر تکنولوژی یادگیری عمیق باشیم که این
خود باعث میشود در عین پایین آوردن هزینهها ،نظارت تصویری حتی به مراتب هم دقیقتر بشود .پیشبینی
میشود که یادگیری عمیق در کنار بینایی رایانهای باعث پیشرفت در بخشهای گوناگونی فراتر از امنیت شود
که این بخشها شامل تکنولوژی روباتیک و تصویربرداری پزشکی میشوند .حال سوالی که مطرح میشود این
است که بینایی کامپیوتر چیست؟ اصطالح «بینایی کامپیوتر» ،به حوزهای از مطالعات مرتبط با مبحث «هوش
مصنوعی» و «یادگیری ماشین» اطالق میشود که با هدف ایجاد چارچوبهای الزم برای پیادهسازی قابلیت
«بینایی» در کامپیوترها و سیستمهای کامپیوتری شکل گرفته است .دانشمندان فعال در حوزه بینایی کامپیوتر،
سعی در تولید تکنیکها و روشهایی دارند که مفهوم «دیدن» را برای یک کامپیوتر تعریف میکنند .از این
طریق ،کامپیوترها توانایی شناسایی و درک محتوای موجود در «تصاویر دیجیتال» و ویدئوها را پیدا میکنند.
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زمانی که از یادگیری عمیق در نظارت تصویری استفاده شود ،این تکنولوژی میتواند باعث سرعتبخشی به
تحقیقات شود ،اما این کار چطور انجام میشود؟ با استفاده از این تکنولوژی این امکان برای ما فراهم میشود
که بر اساس یک سری معیارهای مشخص به جستجو و فیلترسازی بپردازیم و بر اساس رفتار یا یک سری شیء
بخصوص یا موارد دیگر ،هشدارهایی ضابطهمحور داشته باشیم.
انتظار میرود که در سال  ،2021کاربریهای هوشمندی بیزینسی بیشتری برای نرمافزارهای آنالیتیک
ویدئویی وجود داشته باشد .بیماری واگیرداری که در حال حاضر با آن دستوپنجه نرم میکنیم ،باعث
سرعتبخشی به روندی شده است که تا اآلن در حال وقوع بود و ما شاهد توسعه یافتن کاربردهای آنالیتیکی
هستیم که هیچ ربطی به بحث امنیت در دوربینهای مداربسته و تحت شبکه ندارند.
مخصوصا ما شاهد کاربردهای کارآمدتری حول شمارش افراد و تشخیص گردهماییها و ازدحامهای
بزرگ هسیتم .انتظار میرود که شاهد حرکتی به سوی ارائهی آنالیتیکهایی در مقیاس بزرگ در سطح شرکتی
باشیم و از دادههای آنالیتیکی در کاربریهایی استفاده کنیم که باعث ایجاد ارزش بیزینسی میشوند.

روند شماره  :2فراتر از «اِج» برای افزایش سرعت و کارایی

سالهای اخیر شاهد تمرکز بیشتر روی راهکارهای اِج-محوری بوده است که زمان پردازش را کاهش میدهند
و از لحاظ استفاده از منابع بهرهوری دارند .اما بحثوجدلهای موجود حول استفاده از سیستمهای اِج-
محور ،ابری و سرورها همچنان ادامه دارد ،چرا که تولیدکنندگان به دنبال بهرهبرداری حداکثری از هر یک از
این پلتفرمها هستند.

هوش مصنوعی AI

در سال  ،2021ما شاهد بکارگیری راهکارهای هوشمند در سیستمهای اِج-محور ،سرورها و سیتمهای
ابری خواهیم بود که از آن میتوان به عنوان یک تغییر جهت «افقی» یاد کرد .استفاده از مزیتهای هر یک از
این پلتفرمها به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد که راهکارهایی مقیاسپذیرتر و انعطافپذیرتر را ارائه کنند.
به عنوان مثال زمانی که یک راهکار اِج-محور تهدیدی را تشخیص میدهد ،میتواند اخطارهایی فوری بدهد و
اپراتور هم میتواند صحت آن را از طریق یک اپلیکیشن ابری برای پاسخگویی تأیید کند.

روند شماره  :3راهکارهای بدون تماس یا کم تماس ،از آنجایی که ترس از کووید 19-همچنان ادامه دارد

کووید 19-باعث استفادهی مضاعف از راهکارهای بدونتماسی چون سیستمهای کنترل دسترسی تشخیص
چهره میشود .در نظارت تصویری ،استفاده از راهکارهایی چون تشخیص پالک خودرو میتواند در سالهای
پیشرو بیشتر مطرح شود ،چرا که مشتریان به دنبال کاهش دادن ریسک تماس فیزیکی هستند.
از

آنجایی

که راهکارهای

بدونتماس همچنان

موضوع

صحبتها

هستند،

دوربینهای هوش

مصنوعیمحور میتوانند بسیاری از فرآیندهایی را اتوماتیک کند که پیشتر به یک سری گواهی دسترسی احتیاج
داشتند .به عنوان مثال ،سیستمهای تشخیص پالک خودرو برای مناطق پارکینگ هوشمند میتوانند حداکثر
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استفاده را از فضای موجود بکنند و بر کارایی دسترسی کلی بیفزایند .تشخیص رخدادهای پیچیده به صورت
همزمان با وقوع رخداد ،مزایایی دارند که این مزایا برای میزان پاسخگویی کلی در حال حیاتیتر شدن هستند.

روند شماره  :4تکنولوژی ابری از آنجایی که اینترنت اشیاء در حال پیشرفتهای بیشتری است

به موازات رویکردی افقی نسبت به بکارگیری راهکارهای هوشمند پیشتر ذکر شده ،کارشناسان همچنین تمرکز
مجددی را روی سیستمهای ذخیرهسازی ابری پیشبینی میکنند .درست است که این تکنولوژی ،تکنولوژی
تازهای برای صنعت امنیت نیست ،اما در بازارهای غیرامنیتی ،ذخیرهسازی ویدئوها روی سیستمهای ابری دارد
موردتوجه قرار میگیرد.
تمامی اینها اساسا با فرصتهای روبهرشد در فضای اینترنت اشیاء ( )IoTامکانپذیر میشوند .سیستم
ابری فرصتهای گوناگونی را برای بیزینسهای سایزهای مختلف فراهم میسازد و مزایای آن با شیوع ویروس
واگیردار کووید 19-بیشتر موردتاکید قرار گرفته است .بسیاری از اُرگانها به خودشان آمدند و دیدند که در
حال ارزیابی مجدد استفادههای قدیمی از تکنولوژیهای موجود هستند ،این در حالیست که همین ارگانها به
صورت همزمان به دنبال روشهای دیگری هستند که در عملیاتهای روزمره کمکدست آنها شوند؛ عملیاتهایی
چون بازبینی دورادور فضاهای خالی یا ارائهی پوششدهی مضاعف در جاهایی که به کارکنان کمتری احتیاج است.
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روند شماره  :5امنیت سایبری یک دغدغهی اصلی در نظارت تصویری

امنیت سایبری همیشه برای دوربینهای  IPیک دغدغه بوده است ،اما در سال  2020این دغدغه به درجهی
باالی جدیدی رسیده است .اوایل امسال ،سازمان اِف.بی.آی گزارش کرد که پس از شروع این ویروس واگیردار،
به صورت روزانه بین  3000تا  4000شکایت امنیت سایبری دریافت نموده است که در مقایسه با پیش از این
ویروس ،این تعداد چیزی حدود  1000شکایت در روز بوده است .از آنجایی که سیستمهای بیشتر و بیشتری
در حال اتصال به اینترنت هستند ،هک کردن سیستمهای نظارتی دیگر فقط به امنیت ویدئوهای نظارتی ارتباط
ندارد.
در سال  ،2021میتوان پیشبینی کرد که مشتریان بیشتری به فروشندگان سیستمهای امنیتی که از
لحاظ سایبری مسئولیتپذیر هستند ،ارجحیت بدهند؛ فروشندگانی که از بهترین اقدامات پیروی میکنند و
تمامی استانداردهای موردنیاز این صنعت را برآورده میسازند .همچنین این فروشندگان باید در مورد حملههای
روز صفر (یک حمله یا تهدید رایانهای است که از یک آسیبپذیری در یک نرمافزار کاربردی که تا پیش از آن
ناشناخته بودهاست ،بهرهجویی میکند ).هوشیار باقی بمانند و به محض شناسایی هرگونه نقطهی آسیبپذیر،
پَچها (مجموعهای از تغییرات در یک برنامه کامپیوتری یا دادههای پشتیبان آن است که برای به روز رسانی ،رفع
یا بهبود آن طراحی شدهاست ).را اجرا کنند.
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روند شماره  :6مقبولیت بیشتر برای نظارت تصویری به موازات قوانین حریم خصوصی

ما شاهد کشورها و مناطق بیشتر و بیشتری هستیم که در حال اعمال قوانین حریم خصوصی سختگیرانهتری
برای کنترل استفاده از تکنولوژی نظارت تصویری هستند .این موضوع بیزینسها را وامیدارد که از دادههای
ضبط شده بیشتر مراقبت کنند ،چرا که نگاهی که بیش از پیش به نظارت ویدئویی دارند ،یک نگاه ابزاریست
که به آنها کمک میکند تا در دنیای پساکرونا به عملیاتهای خود ادامه دهند.
اما آگاهی مضاعفی نسبت به مزایای نظارت تصویری نیز وجود دارد .با دوربینها و دادههای هوشمندی که این
دوربینها فراهم میکنند ،بیزینسها میتوانند مجددا کار خود را شروع کنند و عملیاتهای خود را از سر بگیرند
و در عین حال از امنیت و ایمنی کارکنان و مراجعین اطمینان حاصل نمایند .امروز ،نظارت تصویری میتواند در
موارد زیر کمککننده واقع شود:
•

استفادهی درست از ماسک صورت

•

پوشیدن سایر لوازم حفاظتی

•

رعایت دستورالعملهای مربوط به تعداد افراد حاضر در یک ساختمان

•

فاصلهگذاری اجتماعی

با پیدایش دوربینهای هوشمند ،سیستمهای نظارت تصویری نیز خود را به عنوان راهکاری مقرونبهصرفه و
انعطافپذیر اثبات کردهاند ،به این دلیل که بسیاری از این کاربردهای آنالیتیک ویدئویی میتوانند برای اهداف
دوگانه مورداستفاده قرار بگیرند .به عنوان مثال ،یک فروشگاه خردهفروشی میتواند از یک دوربین هوشمند
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برای دنبالهروی میزان افراد حاضر در فروشگاه استفاده کند ،همچنین به صورت همزمان یک اپلیکیشن
تشخیص اشیاء را اجرا کند؛ این فروشگاه بدین شکل میتواند اطمینان حاصل نماید که آیا هیچ وسیلهی بدون
همراه یا مشکوکی به حال خود رها شده است یا خیر.

تکنولوژی نظارت تصویری در سال  :2021حاکمیت هوشمندی
روندهای تکنولوژی کنونی نشان میدهند که سال  2021شاهد استفادهی به مراتب گستردهتری از هوش

مصنوعی در نظارت تصویری خواهد بود .آنالیتیکهای ویدئویی  AIدر حال حاضر در حال کمک به بیزینسها در
بحث امنیت و فراتر از آن هستند .با کووید ،19-استفاده از تکنولوژی بدون تماس نیز بیشتر رواج پیدا کرده
است.
با بازیابی جهان از بحران اقتصادی ،گرایش مضاعفی نسبت به راهکارهایی وجود خواهد داشت که میتوانند در
هزینهها صرفهجویی کنند و باعث ارتقاء کارآمدی شوند .تکنولوژی نظارت تصویری هوشمند به
همراه آنالیتیکها و سیستمهای ذخیرهسازی ابری ،راهکاری برای این نیازهاست .در همین حال ،امنیت
سایبری سیستمهای نظارتی همچنان به عنوان دغدغهای حائزاهمیت باقی خواهد ماند و فروشندگان این
سیستمها اهمیت به مراتب بیشتری را به اقدامات سختگیرانه خواهند داد.
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.12ادامه یافتن سلطه هوش مصنوعی روی واژگان امنیتی در سال 2020

الزم به گفتن نیست ،اما با افزایش بکارگیری الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در بخش امنیت،

هوش مصنوعی ( ﴾AIاز یک سری تبلیغات غلوآمیز به امری به مراتب حقیقی تر تبدیل شده است .و با توجه به
چیزی که هوش مصنوعی در حال حاضر بدان تبدیل شده است ،عالقه مندی و اشتیاق نسبت به آن حاکی از هیچ
گونه فروکش کردنی نیست و به احتمال زیاد تا سال بعد همچنان ادامه خواهد داشت.
با آگاهی یافتن کاربران بیشتر و بیشتری نسبت به مزایای هوش مصنوعی در کاربری های امنیتی و غیرامنیتی و
در سراسر بازارهای عمودی ،هوش مصنوعی که در چند سال گذشته فقط یک واژه ی باب روز بوده است ،توجهات
زیادی را جلب خود نموده است.
به عنوان مثال ،در خرده فروشی ها ،آنالیتیک های ویدئویی هوش مصنوعی-محور نه تنها با تشخیص رفتارهای
غیرعادی کارکنان یا مشتریان ،به کاهش ضررها و سرقت از وسایل آنجا کمک میکنند ،بلکه باعث افزایش درآمد،
کارایی بیزینسی و وفاداری مشتریان به خرده فروشانی میشوند که با رقابت های تنگاتنگ با همتایان آنالین خود
روبرو هستند .در ضمن ،سازندگان نیز می توانند از قدرت هوش مصنوعی ) (AIدر دید یا بینایی ماشینی
استفاده کنند؛ بینایی ماشین قادر به تشخیص سریع تمامی کم و کسری ها است و درمقایسه با کار انسانی،
خودش را به عنوان یک راهکار ایده آل تر ارائه میکند.
در مراکز بهداشتی و درمانی ،راهکارهای هوش مصنوعی-محور قادر به تشخیص نابهنجاری ها در ویدئوهای
مرتبط با تشخیص هستند و به پزشکان کمک میکنند تا به عنوان مثال ،سرطان را از همان مراحل اولیه شناسایی
کنند .در امر حمل و نقل ،هوش مصنوعی ) (AIمیتواند نقشی قابل توجهی را در وسایل نقلیه ایفا کند و عابران
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پیاده ،وسایل نقلیه ی ورودی و سایر موانع را حس کند و از این روی به توسعه ی وسایل نقلیه ی خودران کمک
کند.
حداقل برای پنج سال گذشته ،هوش مصنوعی واژه ی باب روز بوده است .کاربرد و استفاده از آن در حال تکامل
یافتن در صنایع مختلف است .شرکت ها در حال بررسی و جستجو برای رویکردهایی هستند که به آنها اجازه
خواهد داد تا از داده های ایجاد شده توسط سیستم های نظارت ویدئویی برای بهبود و ارتقاء سه حوزه ی عمومی
استفاده کرد :افزایش بازدهی ،کاهش هزینه ها و بهبود وضع رقابت با تلفیق هوشمندی در خود محصوالت.
دامنه ی واقعی موارد کاربرد احتمالی این تکنولوژی ،تنها با سطح آگاهی از فرآیندهای بیزینسی یک شرکت و
داده های موجود محدود میشود .طبق یک سری از ارزیابی های انجام شده با توجه به بهبود و ارتقاء کارایی
بیزینسی ،استفاده ی درست از سرمایه های ویدئویی موجود ،بین  1تا  10درصد صرفه جویی در هزینه ها را
به ارمغان می آورد.

روند برتری که باید در سال  2020منتظر آن بود
در حقیقت ،هوش مصنوعی ) (AIبه چنان موضوع مطرحی تبدیل شده است که در نظرسنجی های مختلف به
عنوان روند برتری لیست شده است که باید برای سال آینده منتظر حضور آن در صنعت امنیت بود.
عالوه بر این ،طبق لیست ارائه شده توسط انجمن صنعت امنیتی ﴿ ،﴾SIAاز  10روند عظیم امنیتی برای سال
 ،2020هوش مصنوعی در رده ی شماره  2قرار می گیرد و از رده ی شماره  5در لیست سال قبل پرشی سه
تایی میکند .در رده ی بعدی ،تکنولوژی تشخیص چهره جایگاه شماره  3این لیست را از آن خود میکند.
طبق پیش بینی های  ،SIAدر سال های پیش رو ،روندهای هوش مصنوعی و تشخیص چهره ،به شکل قابل-
توجهی روی این صنعت تاثیر خواهند گذاشت .هر دوی تکنولوژی های هوش مصنوعی و تشخیص چهره در حال
تجربه ی پیشرفت های تکنولوژی بارز و شفافی هستند و  SIAهمچنان به دنبال کردن نرخ بکارگیری این
تکنولوژی ها توسط صنعت و مشتریان آن و کاربردهای نوظهور این روندهای عظیم امنیتی پربازده ادامه خواهد

داد.

همچنین SIA ،امنیت سایبری را دوباره در صدر این جدول قرار میدهد؛ این روند به اشکال مختلفی با هوش
مصنوعی در ارتباط است .با حجم بسیار عظیم داده هایی که سیستم ها نیاز به یادگیری و تحلیل دارند ،چگونگی
تضمین یکپارچگی داده ها به موضوعی اساسی تبدیل شده است .عالوه براین ،رخدادهایی چون ورود غیرمجاز
هکرها به دستگاه های امنیتی متصل به هم و همچنین به داخل شبکه ی کاربر نهایی از طریق این دستگاه ها
نیز باعث افزایش آگاهی کاربران نسبت به موضوع امنیت سایبری شده اند و آنها را مجبور به اتخاذ اقدامات
مقتضی نموده اند.
امنیت سایبری به شکل چشمگیری دوباره در صدر لیست روندهای عظیم امنیتی برای سال  2020قرار میگیرد.
با افزایش ریسک ها و تکرار حمالت سایبری ،نصاب ها و توسعه دهندگان محصول امروزی در حال کار کردن
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روی این مسئله هستند که مطمئن شوند راهکارهای امنیتی ،استانداردهای آمادگی-سایبری یک سازمان را

برآورده میسازند و یا اینکه به فراتر از آن میروند.

.13روندهای پیش روی صنعت امنیت در سال 2020

شاید باور اینکه سال  2019به پایان رسیده است ،دشوار باشد .حال زمان آن رسیده که اهداف سال گذشته
را جمع بندی کرده و اهداف جدیدی را تعیین کنیم که راهنمای ما در دهه ی پیش رو باشد .با داشتن نگاهی به
آینده ،هیچ کاری جز نگاه کردن و بررسی برخی از روندهای کلیدی نوظهور چندین سال اخیر و حضور مداوم آنها
در نقشه راه ها و برنامه های محصوالتی که بسیاری از پیشگامان و تولیدکنندگان صنعت امنیت ایجاد میکنند،
از دست ما ساخته نیست.
برخی از این روندها ،کارایی سیستم های امنیتی را باال میبرند ،این در حالی است که سایر روندها پتانسیل به
همراه آوردن آثار نامطلوب را به دنبال دارند.
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امنیت سایبری

حمالت سایبری  ،از هر نوعی که باشند ،به یک تهدید بزرگ تبدیل شده اند و خواهند شد و این مسئله را به
یکی از مهمترین مقدماتی تبدیل میکند که بیزینس های امروزی به آغوش خود میکشند .از دید یک تولیدکننده،
تعبیه و بکارگیری امنیت سایبری در یک محصول از زمان تولید آن ،موضوعی بسیار حائزاهمیت است .با توجه
به اهمیت این موضوع ،نصاب ها شروع به تقاضا برای این سطح از توجه در محصوالتی کرده اند که می فروشند.
در نتیجه ی باال رفتن تالقی موارد کاربرد  ITبا سرمایه گذاری های امنیتی ،در حال حاضر کاربران نهایی به دنبال
راهکارهایی هستند که با قرار دادن امنیت داده ها در مرکز توجه خود طراحی شده باشند .تمامی دستگاه های
متصل به شبکه همچون دی.وی.آر/ان.وی.آرها ،سرورها ،دوربین های تحت شبکه ، IPدستگاه های کنترل
دسترسی ،آالرم های ورود غیرمجاز و سنسورهای هوشمند ،همگی آسیب پذیر هستند .با توجه به این آسیب
پذیری ،این مرحله ی اضافه شده در توسعه ی پروتکل های امنیت سایبری و بکارگیری آنها درسراسر آن
سازمان ،امری حیاتی و مهم است.
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دستگاه های متصل تر

در بسیاری از صنایع ،تکنولوژی اینترنت اشیاء ( )IoTیک روند اساسی و مهم در طول چند سال گذشته بوده
است و با گنجاندن انواع سنسورها در این شبکه ،این روند همچنان ادامه خواهد داشت .جمع آوری و تجزیه و
تحلیل داده های جمع آوری شده توسط این سنسورها باعث ایجاد و افزایش موارد کاربرد زیادی چون کاربردهای
صنعتی ،مدیریت ساختمان هوشمند ،مدیریت رخداد و بسیاری از موارد دیگر شده است .صنعت امنیت
فیزیکی نیز با داشتن هوشمندی مضاعف برای آگاهی موقعیتی و مدیریت شرایط اضطراری و همچنین ایجاد
فرصت هایی برای ارائه ی سرویس های با ارزش افزوده ی مضاعف و بینش های بیزینسی از این روند نفع
میبرد .با بکارگیری این روند در تعداد روبه افزایشی از سناریوها و همچنین ارتقاء مداوم قابلیت های رایانشی،
ویدئو از این فرصت برخوردار است که به چشم اینترنت اشیاء تبدیل شود.
دستگاه های مجهز به هوش مصنوعی AI

هوش مصنوعی AI

سازندگان نرم افزارها از هوش مصنوعی انتظار دارند که در تالش برای ارائه ی آگاهی موقعیتی بیشتر به
اپراتورها و پیدا کردن قدرت مضاعف برای ارزیابی کنشگرایانه ی تهدیدات و امور غیرعادی ،این تکنولوژی به
پیشرفت آنالیتیک های پیشرفته کمک کند .مدتی میشود که ویدئوها و قابلیت های آنالیتیک ویدئویی حضور
دارند ،با این حال شاید برخی از افراد مدعی شوند که در مقایسه با نرم افزارهایی که از هوش مصنوعی برای
دقیق تر کردن موارد کاربرد فعلی چون تشخیص چهره و ایجاد راه های جدید برای تشخیص امور غیرعادی
استفاده میکنند ،این ویدئوها و قابلیت های آنالیتیکی بسیار ابتدایی هستند .عالوه بر این ،از هوش
مصنوعی ) (AIهمچنان برای فهمیدن حجم باالی داده هایی استفاده میشود که توسط سنسورهای هوشمند و با
کمک تجزیه و تحلیل مقادیر در حال رشدی از ویدئو در حال ایجاد شدن هستند.

اتصال به اینترنت 5G

با اطمینان میتوان گفت که اینترنت  5Gدر نحوه ی ارتباطات افراد با یکدیگر انقالبی به پا خواهد کرد .سرعت
فوق العاده و پهنای باند اضافی این نسل از اینترنت ،دستگاه های موبایل ما را سریعتر ،قدرتمندتر و متصل تر
از قبل میسازد و در دستگاه های متصل به اینترنت اشیاء همچون دوربین ها نیز چنین امر مشابهی اتفاق می
افتد .این نسل از اینترنت به قطع نحوه ی تفکر ما را در مورد شهرهای هوشمند دستخوش تغییر خواهد کرد:
دستگاه های تحت شبکه ی قدرتمندتر متصل به یکدیگر که از تکنولوژی هوش مصنوعی بهره مند میشوند،
تاثیر بسیار عظیمی را روی نحوه ی عملکرد ،خرید و زندگی ما در مناطق شهری خواهد گذاشت.
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مسائل مربوط به حریم شخصی

در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ی سرتاسر جهان ،توجه شهروندان به شکل مضاعفی معطوف حریم خصوصی
داده های آنها شده است و بسیاری از دولت ها ،قوانین قاطعانه ای را برای حفاظت از داده ها مقرر کرده اند –
یا اینکه در فرآیند وضع آنها هستند .اتحادیه ی اروپا در بکارگیری این دغدغه ها در جهت ایجاد قوانینی مرتبط
با حریم خصوصی پیشگام بوده است که روی توسعه ی موارد کاربر داده-محور نظارت دارد .با تغییر حرکت ما
به سوی استقالل و حریم خصوصی داده ها ،این روند تاثیر خود را روی کل جهان آغاز نموده است .از آنجایی که
بیشتر موارد کاربرد امنیت فیزیکی شامل جمع آوری ویدئو و داده در مورد افراد و دارایی های آنها میشود،
قوانین مربوط به حریم شخصی همچنان به گذاشتن تاثیر چشمگیر خود روی این صنعت در آینده ادامه خواهد

داد.

قابلیت های ابری و موبایلی
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سهولت در حرکت ،برای امنیت فیزیکی امری مهم و حیاتی است و از طریق توسعه و استفاده از سرویس های
ابری و همچنین قابلیت دسترسی به دستگاه های امنیتی از طریق یک گوشی هوشمند یا مرورگر وب-محور ،این
امر در حال تحقق یافتن است .به همین خاطر است که چنین حجم باالیی از اپلیکیشن های موبایلی برای مدیریت
دوربین ها ،دریافت هشدارهای خودکار در مورد وقوع متفاوت ترین رخداد و دادن قابلیت صدور اجازه ی
دسترسی یا محدودسازی آن به یک تاسیسات ایجاد شده است .تمام این موارد نشان دهنده ی تقاضای جهانی
برای سهولت در حرکت ،ارتباطات و آسودگی در استفاده است.

ویدئوی بیشتر – همه جا
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ویدئو ،پایه و اساس امنیت است که پوشش دهی همزمان با وقوع رخداد و همه جانبه ای را از تهدیدات و
رخدادهای پدیدار شده ارائه میکند؛ به همین خاطر ،از ویدئو به عنوان یکی از بخش های بازار یاد میشود که
از سریع ترین میزان رشد برخوردار است .بکارگیری ویدئو برای کاربردهای قدیمی آن در بازارهای جدید و
همچنین برای استفاده در کاربردهای جدیدی که لزوما مرتبط با امنیت نیستند ،آماده ی دیدن بیشترین حرکت
است .در برخی از صنایعی چون نفت و گاز ،روندی به سوی پوشش دهی ویدئویی در فضاهای به شدت دشوار
و خطرناک وجود دارد ،از همین روی ،تولیدکنندگان سیستم های ویدئویی با این چالش روبرو هستند که
تجهیزاتی دارای گواهی های مناسب بسازند که پاسخگوی تقاضایی به مراتب سخت-گیرانه تر باشد .تاسیسات
تولیدی همچون کارخانه جات تولید مواد غذایی نیز در جهت اهداف آموزشی و مطابقت با قانون در حال افزایش
استفاده ی خود از ویدئو هستند تا از رخدادهایی چون فراخوان های غذایی که میتواند خسارات بسیار سنگینی
را برای بیزینس ها به همراه داشته باشد ،جلوگیری به عمل آورد.
این نقطه ی زمانی بهترین فرصت برای تبدیل شدن به بخشی از بازار امنیت است ،چرا که همانطور که شاهد
آن هستیم ،وقتی که صبحت از پیشرفت های تکنولوژیک میشود ،سقف آسمان تنها چیزی است که میتواند
جلوی این پیشرفت های را بگیرد! در مرکز این نوآوری ها ،داده های ویدئویی جمع آوری شده قرار دارند و
همینطور که ما برای ساخت تکنولوژی هایی تالش میکنیم که قادر به مهار قدرت این کاربردها هستند ،خواهیم
دید که همچنان در خط مقدم حرکت به سوی هوشمندی بیشتر و بینش های بیزینسی هستیم.

هوش مصنوعی AI

نصابها :چرا  AIآیندهی نظارت ویدئویی است؟

مدتها پیش از آنکه کووید 19-دولتها را مجاب به اعمال محدودیتهایی روی شرکتها و افراد کند ،صنعت نظارت
ویدئویی جستجوهای خود را برای پیدا کردن راه هایی برای کاهش نیاز به نیروی کار را شروع کرده بود.
پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ( ،)AIفاکتوری تعیین کننده بوده است که این جستجوها را
ممکن نمود ،چرا که در حال حاضر الگوریتم ها به دوربین ها کمک میکنند تا تصاویر ضبط شده توسط آنها معنا
پیدا کنند.
اما استفاده از دوربین های هوش مصنوعی-محور هنوز هم آنطور که باید میان کاربران نهایی جا نیافتاده اند.
این سیستمها مزیت های بسیار زیادی دارند ،اما هنوز مانده است که مشتریان اقدام به بکارگیری این تکنولوژی
بکنند .علیرغم اینکه این موضوع را میتوان به دغدغه های مربوط به بازگشت سرمایه مرتبط دانست ،برخی از
نصابان این سیستم ها معتقدند که بین سیستم های هوش مصنوعی-محور ارائه شده توسط فعاالن صنعت
امنیت و فهم مشتریان نسبت به همین سیستم ها یک فاصله ای وجود دارد.
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به عنوان مثال ،یک آگهی مربوط به یک دوربین هوش مصنوعی-محور میتواند شامل توصیف ویژگی های این
سیستم باشد .اما مشتری نیاز دارد که بداند این ویژگی ها چه تفاوتی را از لحاظ سود و زیان برای افراد ایجاد
میکند .اینجا همان جایی است که نصابها هم باید نقشی مهم را ایفا کنند .در اینجا به برخی از نمونه هایی اشاره
میکنیم که به گفته ی نصابان ،مشتریان از بکارگیری تکنولوژی هوش مصنوعی  AIبهره برده اند.

برآورده سازی نیازهای بازار مسکن
مجتمع های مسکونی بزرگ برای محافظت از افراد و دارایی های خود به دوربین های امنیتی احتیاج دارند .اما
چه میشد اگر دوربین ها قادر به انجام چیزی بیشتر از این بودند؟ به عنوان مثال ،مجتمع های مسکونی دارای
سیستمهای لوله کشی پیچیده هستند و برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه این لوله ها چکه نمیکنند یا اینکه
آسیبی ندیده اند ،باید مورد بازبینی و مانیتورینگ قرار بگیرند .در گذشته به یک نیروی تأسیساتی احتیاج بود
تا به صورت مرتب ب ه این سیستم های سری بزند و آنها را کنترل کند؛ همین موضوع این سیستم ها را به
سیستمی خسته کننده ،ناکارآمد و گرانقیمت تبدیل میکرد.
الگوریتمهایی که قادر به کار با تکنولوژی هوش مصنوعی  AIهستند ،بدون آنکه هیچ احتیاجی به مداخله ی
انسانی داشته باشند ،قادر به تشخیص چیزهایی چون چکه ی لوله ها و عدم کارکرد تجهیزات این سیستم ها
هستند.
بازبینی و مانیتورینگ تعداد محصوالت
به عنوان مثال ،یک شرکت هندی تولید لوله به سیستمی احتیاج داشت که میتوانست تعداد محصوالت بارگیری
شده روی یک کامیون را شمارش کند و یک شرکت امنیتی توانست راهکاری برای حل این مسئله پیدا کند.
معموال زمانی که در چنین کارخانجات تولیدکنندهای ،برای چنین محصوالتی سفارش وجود دارد ،این سفارشات
شامل انواعی از محصوالت همچون لوله های -2اینچی-5 ،اینچی-10 ،اینچی و غیره میشد .به هنگام بارگیری
این محصوالت ،برای مدیریت بهتر فضا ،یک لوله ی -5اینچی را میشد داخل یک لوله ی -10اینچی و یک لوله
ی -2اینچی را داخل یک لوله ی -5اینچی جا داد و به همین صورت باقی لوله ها و فضا را بهتر مدیریت کرد.
خواست ه ی مشتری این بود که تعداد محصوالت بارگیری شده روی کامیون را از طریق دوربین های نظارت
ویدئویی بفهمد .با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی  ،AIنصاب مربوطه توانست متوجه شود که چه تعداد لوله در
حال بارگیری شدن روی یک کامیون بود .با دستور دریافت شده میشد این کار را به صورت خودکار دوباره مورد
تأیید قرار داد.
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تشخیص خطر با توجه به محل قرارگیری
فرودگاهها و زیربناهای حیاتی عالوه بر تأمین و حفظ یک فضای خوشایند برای مسافرین و کارکنان ،دائما باید
مراقب متجاوزین و افراد متخاطی باشند .اما با توجه به تعداد زیاد افرادی که در یک جا و در یک بازه ی زمانی
خاص ،مثل فرودگاه حاضر هستند ،اینکه بخواهیم هر فردی که وارد میشود را با نیروهای انسانی مانیتور کنیم،
کار دشواری خواهد بود.
به عنوان مثال ،تا جایی که هیچ کنترلی صورت نگیرد ،یک فرد متخاطی با یک سالح مخفی میتواند از کانترهای
ورودی هر فرودگاهی عبور کند .اگر آن فرد پس از رسیدن به آنجا تفنگش را بیرون بکشد ،مقامات امنیتی
برای رسیدگی به این کار دیر خواهند رسید .این مسئله به فرودگاه ها محدود میشود .حتی شرکتها و محوطه
های بزرگ هم نیاز دارند که در مقابل متجاوزینی که همراه خود سالح حمل میکنند ،هوشیار عمل کنند.
این مسئله ای بود که یک شرکت بنا به تقاضای مشتریانش باید با آن دست و پنجه نرم میکرد .این شرکت
توانست یک راهکار آنالیتیکی هوش مصنوعی-محور را به کار بگیرد که قادر به شناسایی فردی بود که در محلی
آماده ی استفاده از اسلحه ی خود بود .به عبارت دیگر ،ممکن است که یک فرد با یک سالح مخفی وارد یک محوطه
شود ،اما به محض اینکه آن را بیرون بکشد و زاویه اش را برای استفاده از آن تنظیم نماید ،الگوریتم استفاده
شده در آن سیستم ،آن فرد را شناسایی کرده و به نیروهای امنیتی اعالم هشدار میکند.
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.14هفت روند کلیدی صنعت امنیت در سال ( 2020بخش اول)

معموال وقتی که ما در مورد روندها و آینده صحبت می کنیم ،در واقع در حال صحبت کردن در مورد زمان حال
حاضر هستیم .دلیل اشتیاق ما برای آگاهی یافتن از روندهای آینده این است که می خواهیم ببینیم که این
روندها چطور روی بیزینس فعلی ما تأثیر میگذارند و اینکه حاال باید چه برخوردی داشته باشیم تا از قافله عقب
نمانیم.
تغییرات قابل توجهی ،صنعت امنیت را در طول دهه ی گذشته شکل داده اند و همچنان باید انتظار نوآوری های
هیجان انگیز بیشتری را در سال  2020داشت .تکنولوژی ها و اپلیکیشن هایی که به تازگی به صنعت امنیت
عرضه شده اند – همچون ادراک چندبُعدی ،یو.اِچ.دی ( ، (UHDتصویربرداری در شرایط نوری پایین ،هوش
مصنوعی و تکنولوژی ابری – فرصت های جدیدی را رو به صنعت امنیت باز میکنند .به صورت همزمان ،میلیون
ها دوربین و دستگاه امنیتی دیگر در حال متصل شدن به شبکه ها هستند و در نتیجه صنعت امنیت را به
بخش بسیار مهمی از جهان  IoTآینده تبدیل میکنند.
در این مقاله 7 ،روند تاثیرگذار صنعت امنیت در سال  2020و حتی شاید بسیار جلوتر در آینده را مورد بررسی
قرار خواهیم داد .این  7روند در دو بخش ارائه خواهند شد :بخش اول  -سه روند کلیدی اول و بخش دوم -
 4روند کلیدی باقی مانده.
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 .1ادراک چندبُعدی

در دوربین های امنیتی ،در واقع ضبط و تهیه تصاویر ،حس بینایی ما را شبیه سازی میکند و قدرت «چشمان»
انسانها را وسعت میبخشد .اما اگر دوربین ها میتوانستند در جهت تشخیص و رسیدگی به رخدادها از «حسهای»
دیگری چون «شنوایی»« ،بویایی» و حتی تشخیص هایی فراتر از دامنه ی بصری استفاده کنند ،چه اتفاقی می
افتاد؟
به عنوان مثال ،تلفیق دوربین های ویدئویی با رادارهای امواج سانتی متری و میلی متری در حال جا افتادن در
زمینه ی تشخیص اشیاء هستند .با تلفیق عمیق رادار و ویدئو ،یک دوربین چندبعدی ،میزان ادراک را به فراتر
از دامنه ی بصری میبرد تا تشخیص اشیاء و دنباله روی حرکت آنها تا فاصله ای برابر  100متر و تحت هرگونه
شرایط آب و هوایی ارتقاء پیدا کند.
رویکرد دیگر ،دوربین تلفیق شده برای تشخیص بوق اتومبیل هاست .با مجهز شدن به چینش های صوتی ،این
دوربین در عین حال که وسیله ی نقلیه را شناسایی کرده و به عنوان مدرک از آن تصویر و ویدئو تهیه میکند،
به دقت میتواند منبع بوق وسیله ی نقلیه را شناسایی و مکان یابی کند .این قابلیت میتواند به کاهش آلودگی
صوتی در جاده ها و در مکان هایی که استفاده از بوق بیجا خالف قوانین است ،کمک کند.
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«حس های» دیگری چون تشخیص دود ،تشخیص دما ،یا حتی تشخیص فشار را میتوان در دوربین ها گنجاند تا
به دقت رخدادها و اتفاقات را گزارش کرد.
روند ادراک چندبُعدی با قدرت به سیستم های امنیتی شکل خواهد داد و آنها را با قابلیت های بیشتری برای
ایجاد امنیت در آینده ی نزدیک همراه خواهد کرد.

 .2دوربین هایی با تکنولوژی هوش های چندگانه

اپلیکیشن های هوش مصنوعی تا به اآلن برای سالهای زیادی است که آهسته آهسته در حال پدیدار شدن در
صنعت امنیت هستند ،اما بیشتر دوربین های امنیتی که با قدرت هوش مصنوعی کار میکنند ،به خاطر محدودیت
قدرت رایانش ،تنها قادر به اجرا یک الگوریتم واحد هستند؛ این بدان معناست که این دوربین ها در هر بار
فقط میتوانند یک عملکرد هوشمند ،به عنوان مثال شمارش افراد یا شمارش خودروها را در خود بگنجانند.
حال با بهبود عملکرد چیپ های  AIیا هوش مصنوعی ،قدرت رایانش دوربین های امنیتی تا حد زیادی پیشرفت
کرده است .تکنولوژی هوش های چندگانه ،روند نسل بعدی دوربین هایی خواهد بود که با قدرت هوش
مصنوعی کار میکنند ،چرا که با کمک این تکنولوژی ،چندین کار هوشمند مختلف با کمک تنها یک دوربین انجام
میشود.
حال بگذارید که از تقاطع های وسایل نقلیه به عنوان یک مثال یاد کنیم .در بسیاری از شهرها میتوانید در تقاطع
ها ،شاهد بیش از ده دوربین نصب شده باشید تا نقض قوانین شناسایی شوند ،نوع وسایل نقلیه و شماره پالک
خودروها تشخیص داده شوند ،از پیاده روها محافظت شود و غیره .اما حاال ،با کمک دوربین های مجهز تکنولوژی
هوش های چندگانه ،دو یا سه دوربین برای یک تقاطع کفایت خواهد کرد .از آنجایی که تعداد دوربین های کمتری
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در یک سناریو بکار گرفته میشوند ،هزینه ی تجهیزات ،نصب ،نگهداری و مدیریت آنها نیز کاهش پیدا خواهد
کرد.
عالوه بر این ،دوربین های با سناریوهای تعریف شده به امری جاافتاده تبدیل خواهند شد ،چرا که سازندگان
دوربین ها میتوانند با توجه به سناریوهای بکارگیری خاص ،الگوریتم های مختلفی را در دوربین های امنیتی
بگنجانند و به مشتریان اجازه بدهند تا با توجه به نیازهای خود ،عملکردهای سفارشی سازی شده را انتخاب

کنند.

 .3سیستم های امنیتی پیش فعال و جامع

دوربین های صرفا واکنش گر ،دیگر برآورده کننده ی نیازهای تیم های امنیتی نیستند ،چرا که آنها اغلب به
دنبال فرصت های جدید برای ارتقاء و بهبود کارایی عملیاتی خود هستند .بسیاری از مشتریان حال به دنبال

سیستم-های امنیتی پیش فعال و جامعی هستند که سیستم های مانیتورنگ دوربین های تحت شبکه ، IP

سیستم های اعالم هشدار ،سیستم های کنترل دسترسی و حتی سیستم های محافظت در برابر آتش سوزی را
با هم ترکیب کند.
با پیشرفت و توسعه ی تکنولوژی هوش مصنوعی  ، AIفرآیندهای مانیتورینگ دوربین های تحت شبکه  ، IPبا
تجزیه و تحلیل ویدئوهای ضبط شده برای شناسایی ،طبقه بندی و دنباله روی اشیاء از پیش تعریف شده ،در حال
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خودکارسازی بیشتر هستند .این فرایندها میتوانند به صورت خاص در تشخیص پیش فعاالنه ی رخدادها ،در
حینی که در حال وقوع هستند ،کارآمد واقع شوند و با سرعت هرچه بیشتر از ویدئویی ضبط شده اطالعات بیرون
بکشند.
عالوه بر این ،تجزیه و تحلیل پیش فعال و هوشمند ویدئوها باعث بکارگیری سیستم های امنیتی جامع و ارزشمند
میشود و بازگشت سرمایه را برای تلفیق سیستم های تحت شبکه  IPو غیر-تحت شبکه  IPبهبود میبخشد.
به عنوان مثال ،حال وقتی که یک دوربین یک رخداد را شناسایی میکند ،یک رابط به صورت خودکار سیستم
اعالم هشدار را فعال میسازد و به پرسنل امنیتی میگوید که تصاویر ویدئویی زنده ی ضبط شده از دوربین های
نظارتی را بررسی کند .از سوی دیگر ،زمانی که سیستم های اعالم هشدار ،کنترل دسترسی یا محافظت در برابر
آتش سوزی ،یک رخداد را گزارش میکنند ،سیستم دوربین تحت شبکه  IPفعال خواهد شد تا چیزی که واقعا

اتفاق افتاد ،تأیید شود.
امروزه برای بیشتر سازمان ها ،تحول و دگرگونی دیجیتال برای بهبود بهره وری ،یک بایدِ بیزینسی است .و
سیستم های امنیتی پیش فعاالنه و جامع ،مسیری برای افزایش کارایی و ارزش عملیات های امنیتی خواهد بود.
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.15پنج روند تاثیرگذار تکنولوژی در بخش امنیت در سال 2020

نگریستن به روندهای آینده ای که روی بخش امنیت تاثیر میگذارند همیشه جالب (و گاهی مفید) است .با نگاه
کردن به سال  ،2020شاهد یک سری روندهای مرتبط به یکدیگر هستیم که از طریق یک تغییر بنیادی در بحث
محاسبات در حال صورت گرفتن هستند.

 .1جهانی روی اِج
این یک نظر در مورد وضع کنونی جهان نیست ،بلکه انعکاسی از آن است که ما شاهد حرکتی در حال رشد به
سوی محسابات اج  -محور شبکه هستیم؛ چرا که تعداد فزاینده ای از دستگاه های متصل به شبکه از قابلیت-
هایی چون حس کردن فوری رخدادهای در حال وقوع ،تصمیم گیری روی کاری که باید انجام شود و دست به کار
شدن برای صورت دادن اقدامات مقتضی برخوردار هستند.
خودروهای خودران نمونه ای بارز در این زمینه هستند .چه در ارتباط با فضاهای خارجی (به عنوان مثال ،چراغ
های راهنمایی و رانندگی) و چه از طریق سنسورهایی که خطرات را شناسایی میکنند (به عنوان مثال ،راه رفتن
یک شیء در مقابل یک خودر) ،تصمیمات باید در کسری از ثانیه مورد پردازش قرار بگیرند .تاخیر داده های
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ارسال شده از خودرو از طریق شبکه برای پردازش و تجزیه و تحلیل در یک مرکز داده ،پیش از آنکه با تصمیمی
برای صورت دادن اقدامی مقتضی برگردانده شود ،به شکل غیرقابل قبولی طوالنی است.
در مورد نظارت ویدئویی هم همین است .اگر ما به دنبال سیستم های پیشگیرانه باشیم ،نه سیستم هایی که
پس از وقوع یک رخداد بکار گرفته میشوند ،پردازش و تجزیه و تحلیل بیشتر داده ها نیازمند آن است که در
خود دوربین صورت بگیرد.
اما افزایش دستگاه های اِج-محور و به همراه آن ،نقش به مراتب حیاتی تر آنها در زمینه ی ایمنی و امنیت،
پیامدهایی چند را در پی دارد که در ادامه ی این مقاله توضیح داده خواهد شد.

 .2قدرت پردازش در دستگاه های اختصاصی
با حرکت به سوی سطوح باالتر محاسبات اِج-محور ،وجود سخت افزار و نرم افزار اختصاصی و بهینه سازی شده
– طراحی شده برای یک کاربرد خاص – ضروری است .دستگاه های متصل به شبکه به قدرت محاسباتی مضاعف
نیاز پیدا خواهند کرد و باید با یک هدف خاص طراحی شده باشند .این امر به ما اجازه میدهد تا یک سیستم
یکپارچه سازی شده – یا «سیستمی-روی-چیپ» – را به صورت ویژه برای نیازهای نظارت ویدئویی امروز و
آینده و مخصوصا برای طراحی با ذهنیتی که امنیت اولویت آن است ،طراحی کنیم.
طرح و تفکر هوش مصنوعی نهفته نیز از آن به بعد به شکل محاسبات یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بیشتر
جا خواهد افتاد .برای آنهایی که با آن کار میکنند ،هوش مصنوعی – ) (AIیا اگر دقیقترش را بگوییم ،همان
یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق – حال به فراتر از یکی از واژگان باب روز رفته و به یک حقیقت هر روزه
تبدیل شده است .از این تکنولوژی از آنچه که اکثر افراد بتوانند قدردان آن باشند ،به مراتب بیشتر استفاده
میشود – فقط مسئله اینجاست که حضور این تکنولوژی برای آنها احساس نمیشود و نامرئی است .هرچند که
یکی از جنبه هایی که باید مورد توجه قرار بگیرد ،ایجاد مدل های یادگیری عمیق جدیدی است که «سبکتر»
بوده و به حافظه و قدرت محاسباتی کمتری احتیاج داشته باشد.

 .3به سوی سیستم های اِج-محور مورداطمینان
قابل اعتماد بودن میتواند اشکال مختلفی داشته باشد .اعتمادی که با توجه به آن ،سازمان ها داده های ما را با
احساس مسئولیت جمع آوری کرده و مورداستفاده قرار میدهند؛ اعتمادی که با توجه به آن ،دستگاه ها و داده-
های آنها از مجرمین سایبری در امان هستند؛ اعتمادی که با توجه به آن ،خود داده دقیق است و خود تکنولوژی
طبق آن طراحی کار خواهد کرد .اِج یا داخل خود دستگاه ،جایی است که این اعتماد ایجاد یا تخریب خواهد شد.
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اعتماد از طریق کل زنجیره ی تامین امری حیاتی خواهد بود .درست است که گنجاندن تراشه های جاسوسی روی
خود سخت افزارها امری است که تقریبا به گذشته ها بازمیگردد ،اما نصب یک «راه مخفی» جاسوسی در یک
دستگاه از طریق فریمورهای بروزرسانی شده ی بعدی به مراتب راحت تر از انجام این کار به هنگام ساخت و
تولید آن دستگاه است.
مسائل حول حریم خصوصی همچنان در سراسر جهان مورد بحث و بررسی خواهند بود .علیرغم امکان استفاده
از تکنولوژی هایی چون ناشناس سازی و ماسک گذاری دینامیک در داخل خود سیستم (اِج) برای حفاظت از
حریم شخصی ،رویکردها و قوانین در مناطق و کشورهای مختلف یکسان نیست .نیاز به بررسی چهارچوب های
قانونی بین المللی برای کمپانی های بخش امنیت همچنان ادامه خواهد داشت.
با پردازش و تجزیه و تحلیل بیشتر داده ها در خود دستگاه ها ،امنیت سایبری بیشتر از هر زمان دیگری به
موضوعی جدی و مهم مبدل خواهد شد .حتی زمانی که با شواهد حمالت سایبری متعدد و پیچیده ای که رو به
افزایش است مواجه می شوید ،بسیاری از سازمان ها هنوز هم موفق به بروزرسانی حتی ساده ترین و پیش-
پاافتاده ترین فریمورها نشده اند .یکی از مسائل مهم و بنیادین در مورد یک سیستم امن ،نیاز به مدیریت
دستگاه به تنهایی و مدیریت همه جانبه ی طول عمر کل یک راهکار نظارتی از طریق سخت افزارها ،نرم افزارها
و سیاست های کاربری شفاف است.

.4قوانین :موارد کاربرد در مقابل تکنولوژی
شاید تحت قانون درآوردن تکنولوژی امر دشواری باشد ،اما غیرممکن نیست (و در بیشتر موارد هم همینطور
است) .اگر بخواهیم نگاهی واقع گرایانه به موضوع داشته باشیم ،فقط موارد کاربرد تکنولوژی را میتوان تحت
قانون در آورد و قانونمند ساخت.
رویکردهای موجود نسبت به موارد کاربرد و قوانین درست حول این مسائل ،در سراسر جهان متغیر است.
مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا ( (GDPRیکی از باالترین سطوح این نوع پروفایل ها و یکی
از سخت گیرانه ترین قوانین حول داده روی زمین به حساب می آید .این قوانین در سایر کشورها به این شدت
سختگیرانه نبوده و بسیاری از سازمان های ارائه کننده ی سرویس های آنالین سایر مناطق ،به خاطر عدم تبعیت
شهروندان اتحادیه ی اروپا از مقررات  ،GDPRدر حال مسدود کردن دسترسی آنها هستند.
قوانین در تالش برای همگام سازی خود با پیشرفت های تکنولوژی هستند ،اما دولت ها همچنان به دنبال راه-
هایی برای کنترل این موارد کاربرد به نفع شهروندان یا خودشان خواهند بود.
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.5تنوع شبکه
به عنوان یکی از نتایج مستقیم پیچیدگی های قانونی ،دغدغه های مربوط به حریم خصوصی و امنیت سایبری ،در
دو دهه ی گذشته ما شاهد فاصله گرفتن از اینترنت کامال باز بوده ایم .علیرغم اینکه اینترنت و سرویس های
ابری عمومی همچنان به عنوان بخشی از چگونگی انتقال ،تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی داده ها باقی خواهند
ماند ،استفاده از ابرهای هایبرید و خصوصی در حال رشد کردن است .ما شاهد افزایش «جزیره های هوشمند»
هستیم؛ در این جزیره ها ،سیستم های خاص برخی از موارد کاربری ،اتصال های محدود و مستقیمی به سایر
سیستم های وابسته به همدیگر دارند.
علیرغم اینکه برخی از افراد هرگونه فاصله گرفتن از باز بودن اینترنت را نامطلوب ارزیابی میکنند ،بحث-های
موجود در مورد امنیت و حفاظت از داده ها افراد را به فکر فرو میبرد .عالوه بر این ،پیشتر یکی از مزیت های
باز بودن اینترنت و به اشتراک گذاری داده ها ،پیشرفت های صورت گرفته در هوش مصنوعی ) (AIو یادگیری
ماشین تلقی میشد؛ طبق این تفکر ،برای آنکه کامپیوترها بتوانند یاد بگیرند ،تکنولوژی یادگیری ماشین به
مجموعه داده های بزرگی وابست ه است .هر چند که این پیشرفت ها بدان معنا هستند که امروز ،مدل های
شبکه ی از پیش آموزش دیده میتوانند با کمک مقادیر به نسبت کوچکی از داده ،برای یک سری موارد کاربرد
بخصوص طراحی شده و توسعه یابند.
خیره شدن به یک گوی بلورین در هر محیطی خطرناک است – در بخش تکنولوژی این کار قطعا میتواند احمقانه
تلقی شود! اما این موضوع اهمیت دارد که در جستجو برای برآورده کردن نیازهای امنیتی امروز ،نگاهی به
دیدن فرصت ها و خطراتی که همه با آن مواجه میشویم ،داشته باشیم.

هوش مصنوعی AI

.16پنجاه شرکت امنیتی برتر :تکنولوژی غیرقابل انکارAI-

اگر قرار باشد که یک روند امنیتی بزرگ را در سال  2019معرفی کرد ،میتوان از موتورهای آنالیتیکی پیشرفته
ای نام برد که اغلب به عنوان هوش مصنوعی یا  AIاز آنها یاد میشود .در این مقاله نحوه ی کمک این آنالیتیک

ها به ارتقاء وضع امنیت و دلیل مخالفت برخی از فعالین این صنعت با این اصطالح « »AIمورد بحث و بررسی
قرار خواهد گرفت.
در مقایسه با آنالیتیک های اغراق شده در گذشته که وعده هایی بیش از توان اجرایی خود میداده اند،

موتورهای آنالیتیکی امروزی به سطح مشخصی از تکامل رسیده و در زمینه هایی چون تشخیص اشیاء ،جستجوی
هوشمند و سایر کاربردها سودمند واقع شده اند .فاکتورهایی چون قدرت محاسباتی باالتر ،الگوریتم های
پیشرفته تر ،دسترسی وسیعتر به داده هایی که بتوان با کمک آنها به آموزش سیستم ها پرداخت و میزان
آگاهی شما از تقاضای یک بازار ،همگی به امکان پذیر شدن قابلیت های امروزی موتورهای آنالیتیکی کمک نموده
اند.
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نتیجه نهایی ،راهکارهایی است که به کاربران کمک میکنند تا کارایی و آگاهی موقعیتی بیشتری به دست آورند.

بکارگیری هوش مصنوعی  AIدر کنار تکنولوژی و نرم افزار آنالیتیک ویدئویی به شکل قابل توجهی باعث رشد

بازار شده است و تا حد زیادی در حال کمک به روبه ترقی نگه داشتن چشم اندازهای رشد بازار میباشد .از
آنجایی که این تکنولوژی باعث ایجاد دسترسی کارآمدتر و آسوده تر به تصاویر و ویدئوها شده و در نتیجه اتخاذ
تصمیمات و تشخیص تهدیدها را با کارایی بیشتری بهبود بخشیده ،استفاده از آن در حال افزایش است.

بکارگیری تکنولوژی  AIدر سیستمهای امنیتی برای ارائه راهکارهای امنیت پیرامونی هوشمند بسیار موثر
هستند؛ این راهکارهای امنیتی که تماما به صورت خودکار عمل میکنند ،با کمک هوش مصنوعی مزاحمین را

شناسایی کرده و بر اساس دستورالعمل های داده شده به سیستم به هنگام تجزیه وتحلیل شرایط در محل
رخداد به اتخاذ اقدامات مقتضی میپردازند.
به قطع میتوان گفت که تکنولوژی هوش مصنوعی ( ﴾AIقویتر از هر زمان دیگری در حال به قبضه در آوردن
بازار امنیت است ،آن هم بدین خاطر که سیستمهای نصب شده در حال بزرگ و بزرگتر شدن بوده و در مقایسه
با گذشته تعداد سنسورها و دوربینهای بیشتری در حال بکار گرفته شدن هستند .از این رو ،آگاهی یافتن از
تمامی اطالعات ورودی برای انسانها امکان ناپذیر خواهد بود .بنابراین برای گرفتن حداکثر نتیجه از نصب سیستم
امنیتی خود ،باید از هوش مصنوعی استفاده کنید تا بتوانید به نحو احسن از سیستم امنیتی نصب شده جهت
بیرون کشیدن و تفسیر اطالعات استفاده ببرید.
حقیقت این است که در مقایسه با گذشته ،امروزه تعداد دوربینها و ویدئوهای ضبط شده ی بیشتری وجود
دارد؛ این بدین معناست که اپراتورهای امنیتی باید با سرعتی مشابه این پیشرفت ها حرکت کرده و با
چنین چالشی دست و پنجه نرم کنند .موضوع حائزاهمیت دیگر این است که افراد محدوده توجه کوتاهی دارند.
با این حال ،هوش مصنوعی ) (AIتکنولوژی است که میتواند به غلبه بر این چالش کمک کند؛ هوش مصنوعی

در مقایسه با انسانها خستگی ناپذیر بوده و قادر به پردازش تعداد داده های ویدئویی بیشتری است .نقش
هوش مصنوعی در امنیت دگرگون کننده است .نرم افزارهای مدیریت ویدئویی که با هوش مصنوعی کار میکنند
به اپراتورهای امنیتی کمک میکنند تا کارآمدتر و موثرتر در کار خود عملکرد داشته باشند.
با از میان رفتن نیاز به مشاهده ی مداوم صفحه نمایش ویدئوها و خودکارسازی عملکرد «تشخیص» در نظارت،
تکنولوژی  AIبه اپراتورها اجازه میدهد تا روی چیزی که خوب انجام میدهند متمرکز شوند :تایید و صورت دادن
اقدامات الزم در صورت وقوع رخدادهای مهم .این کار عالوه بر سرعت بخشیدن به مراحل انجام تحقیقات قانونی،
امکان عکس العمل نشان دادن به اتفاقات رخ داده را نیز فراهم میسازد.
یکی از نمونه کاربردهای مفید تکنولوژی  AIمربوط به جستجوی هوشمند است؛ در این کاربرد ،کاربر مربوطه
میتواند به جای تماشای ساعتها ویدئوی نظارتی ضبط شده ،با وارد کردن سواالت مربوط به ویدئوی مورد
جستجو ،به سرعت ویدئوی موردنظر را دریافت کند.
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این آنالیتیکها کاربردی بسیار فراتر از جستجوی هوشمند را دارا هستند .به عنوان مثال ،با کمک هوش
مصنوعی کار تشخیص چهره را میتوان بسیار کارآمد و دقیق انجام داد ،چرا که چهره ی هر فرد با چهره های
موجود در پایگاه داده تطابق داده میشود ،حتی اگر فرد موردنظر روی صورت خود ماسک کشیده و یا با لباس
مبدل جلوی دوربین ظاهر شده باشد.
هوش مصنوعی/یادگیری عمیق نویدبخش بهبود چشمگیر عملکرد کاربردهای فعلی آن و معرفی ویژگیهای
پیشرفته جدیدی است که پیشتر امکان پذیر نبوده است .فرقی نمیکند که چالش موردنظر تشخیص ویدئویی
یک چهره ی مبدل در ازدحام باشد و یا بیرون کشیدن صدای فردی حاضر در یک تخلف امنیتی از میان نویزهای
محیطی اطراف آن ،هوش مصنوعی وعده ی عملکرد بهتر و آینده ای هیجان انگیزتر از آن را میدهد.

مخالفت با اصطالح «»AI

برخی از فروشندگان و مشاورینی که با آنها صحبت میشود ،مخالف اصطالح « »AIهستند .به نقل از این دست
از افراد ،تکنولوژی هایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند در بهترین حالت از آنالیتیکهای
پیشرفته استفاده میکنند ،نه هوش مصنوعی! آنچه این تکنولوژیها ادعا میکنند با هوش مصنوعی فاصله
بسیاری دارد .به نقل از یکی از این تحلیلگران ،افراد باید مراقب استفاده ی خود از کلمه ی AIباشند ،چرا که
ادعاهای زیادی مبنی بر به ارمغان آوردن پیشرفت های بزرگ توسط  AIوجود دارد .هوش مصنوعی واقعی با ما
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فاصله زیادی دارد و به این زودی خودروهای پرنده و یا حتی خودروهای خودران را در اختیار ما قرار نخواهد
داد.
این موارد جزء «آنالیتیکهای پیشرفته» دسته بندی میشوند ،نه « هوش مصنوعی»! هوش مصنوعی اصطالحی
وسیعتر بوده و شامل قابلیتهایی فراتر از تشخیص اشیاء و طبقه بندی آنها میشود .هوش مصنوعی به این
معناست که کامپیوتر کم و بیش به «فکر» میپردازد .برای آنکه کامپیوتر به فکر بپردازد ،تکنولوژیهای پیچیده
ی زیادی چون یادگیری ماشین ،یادگیری تقویتی ،شبکه های مولد تخاصمی (این شبکه ها بر اساس رویکرد تئوری
بازیها بناگذاری شدهاند که در آن یک شبکه یادگیری عمیق که مولد نامیده میشود با یک روند تخاصمی رقابت
میکند) و یادگیری داده افزوده باید با یکدیگر ترکیب شوند.
طبق نظر این تحلیلگران ،تکنولوژی امروز به یک عامل پیش بینی کننده نیاز دارد – به عنوان مثال ،تشخیص و
پیش بینی اینکه آیا فردی قصد انجام کاری بد را دارد ،چرا که این فرد در حال نشان دادن رفتاری نامتناسب
با پروفایل رفتاری خود است.
الگوریتم های "خود-یادگیرنده"ی زیادی در بازار موجود است .و این الگوریتمها مدتها پیش از الگوریتم های
نویدبخش کنونی که بر اساس شبکه های نورونی کار میکنند ،شکل گرفته و توسعه یافته اند .این الگوریتم
های خود-یادگیرنده که قادر به تهیه تصاویر از اشیاء و مقایسه سرعت آنها با میانگین سرعت اشیاء حاضر در
صحنه هستند ،بسیار ابتدایی اند .به ندرت میتوان انتظار داشت که این الگوریتم ها بتوانند به صورت خودکار
رفتار مشکوک یک فرد را شناسایی کرده و تشخیص دهند .در حال حاضر شبکه های نورونی قادرند که به صورت
استثنایی به تشخیص هرگونه شیء ثابتی که تصور کنید بپردازند :از چهره های افراد گرفته تا اشیاء موجود روی
اسکنر اشعه-ایکس .عالوه بر این ،شبکه های نورونی پیچیده سه بعدی  3Dوجود دارد که اخیرا پا به بازار
گذاشته اند .این الگوریتم ها به افراد اجازه میدهند تا الگوی پیچیده حرکت را ارزیابی کرده و بدین شکل به
طبقه بندی رفتار اشیاء بپردازند .اما پیش از بکارگیری کامل این تکنولوژی در سیستمهای امنیتی موجود در
بازار ،باید کارهای زیادی انجام شده و مسائل زیادی حل وفصل شوند .به محض حل شدن این مسائل میتوان
توسعه و تولید سیستمهای نظارتی بازدارنده را آغاز نمود.
به نقل از یکی از متخصصین ،هوش مصنوعیقابلیتهای زیادی را برای حل مشکالت قدیمی ارائه کرده است که
این قابلیتها شامل تشخیص چهره یا تشخیص یک فرد/وسیله نقلیه میشود .محصوالت -AIمحور هنوز به
صورت گسترده نشان نداده اند که میتوانند تصمیمات پیچیده تری چون موارد زیر را اتخاذ کنند« :آیا این فرد
در حال نشان دادن رفتاری مشکوک از خود است؟» یا اینکه «آیا این کار برای این فرد ،برای این صحنه ،برای
این محیط طبیعی به نظر میرسد؟»
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هرچند که این بدان معنا نیست که این آنالیتیکهای پیشرفته – فارغ از اینکه چه نامیده شوند – ذاتا هیچگونه
ارزشی ندارند .میتوان گفت که آنالیتیکهای پیشرفته خود به تنهایی یک تکنولوژی پیچیده و قدرتمند هستند.
این تکنولوژی ابعاد فوقالعاده ای را رو به تمامی ابعاد زندگی باز میکند .و سیستمهای نظارتی تنها بخشی از این
تکنولوژی بزرگ هستند.
یادگیری ماشین و استدالل آماری موجود در برنامه هایی که القاکننده ی تصور هوشمندی هستند ،باعث بهبود
کارایی و عملکرد برای کاربران میشود .پیشرفتهای اخیر صورت گرفته در تکنیکهای یادگیری ماشین ،مخصوصا
در شبکه های نورونی عمیق در دسترس همه ی افراد قرار گرفته اند.
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.17تکنولوژی های  AIدر سال 2019

مسئولین بخش تکنولوژی شرکت ها از جمله افراد تصمیم گیرنده ای به شمار می آیند که باید به دنبال راه
هایی برای بکارگیری درست هوش مصنوعی در بیزینس های خود باشند و بدین شکل ارزش افزوده ایجاد کنند.
به قطع میتوان گفت که تمام تکنولوژی های هوش مصنوعی مزایای خاص خود را دارند ،با این حال همه ی این
تکنولوژی ها ارزش سرمایه گذاری ندارند.
امید این مقاله بر آن است که شما هم همچون  ٪62از کمپانی هایی که با بکارگیری هوش مصنوعی باعث رونق
جریان کاری شرکت های خود شده اند ،به خیل این گروه بپیوندید و از مزایای این تکنولوژی در حوزه ی کاری
خود بهره مند شوید.
به نقل از شرکت نرتیو ساینس « ،تا سال  ٪62 ،2018از شرکت ها از تکنولوژی هوش مصنوعی  AIاستفاده
خواهند نمود».

 .1ساخت زبان طبیعی
ساخت زبان طبیعی یکی از زیرشاخه های هوش مصنوعی  AIاست که داده ها را به متن تبدیل کرده و
کامپیوترها را قادر میسازد که با دقت هر چه تمام به انتقال و رساندن ایده ها بپردازد.
از این تکنولوژی برای تهیه گزارش و ایجاد خالصه ای از وضع بازار استفاده میشود و بسیاری از شرکت ها ارائه
کننده ی این تکنولوژی هستند.
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 .2تشخیص صدا
سیری یکی از جمله سیستم هایی است که قادر به فهمیدن حرف های شماست.
روز به روز به تعداد سیستم هایی که قادر به تشخیص و آوانویسی زبان انسانی اند افزوده میشود و از طریق
سیستم های تعاملی صدا-محور و اپلیکیشن های موبایلی ،این تعداد در حال رسیدن به صدها و یا حتی هزاران
عدد نیز هست.

 .3عوامل مجازی
عامل مجازی ،یک عامل یا برنامه ی کامپیوتری است که قادر به تعامل با افراد میباشد .یکی از رایج ترین
نمونه های این نوع تکنولوژی ،چت باتها هستند .در حال حاضر از عوامل مجازی برای ارائه خدمات مشتریان و
پشتیبانی استفاده شده و به عنوان مدیران هوشمند خانگی کارایی دارند.

 .4پلتفرم های یادگیری ماشین
این روزها کامپیوترها نیز به راحتی قادر به یادگیری هستند و میتوانند به حد غیر قابل باوری هوشمند
باشند .یادگیری ماشین ﴿ ﴾MLیکی از زیرشاخه های علوم کامپیوتر و شاخه ای از تکنولوژی هوش
مصنوعی  AIاست .هدف این تکنولوژی ساخت و توسعه تکنیک هایی است که امکان یادگیری را برای
کامپیوترها فراهم میسازد.
با در اختیار قرار گرفتن الگوریتم هاAPI ،ها (رابط برنامهنویسی کاربردی) ،ابزارآالت توسعه و آموزش،
تکنولوژی بیگ دیتا یا کالن داده ،اپلیکیشن ها و سایر ماشین ها ،پلتفرم های یادگیری ماشین هر روز شهرت
بیشتری نسبت به قبل پیدا میکنند.
در حال حاضر از این تکنولوژی برای پیش بینی و طبقه بندی استفاده میگردد .آخرین کاربرد این تکنولوژی که

نخستین و تنها ابزار مدیریت مخاطبین در جهان حساب میشود ،بکارگیری هوش مصنوعی  AIو یادگیری ماشین
در تبلیغات دیجیتال و جستجوی سودمندترین مخاطب یا گروه برای هر یک از تبلیغات میباشد.

 .5سخت افزارهای بهینه سازی شده با AI
تکنولوژی  AIباعث کاربرپسندتر شدن سخت افزارها میشود .اما چگونه؟ این امر با کمک گرافیک ها ،واحدهای
پردازش مرکزی و دستگاه های پردازش جدیدی امکان پذیر میشود که به صورت ویژه برای اجرای کارهایAI-
محور طراحی و ساختاربندی شده اند.
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و در صورتی که تا به حال این موارد را به چشم خود ندیده اید ،میتوان انتظار ظهور قریب الوقوع و مقبولیت

گسترده ی چیپ های سیلیکونی بهینه سازی شده با AIرا داشت که بتوان به دستگاه های پرتابل خود وصل
نمود.
 .6مدیریت تصمیمات
ماشین های هوشمند قادر به تعریف قوانین و منطق به سیستم های  AIهستند و از این روی از این ماشین ها
میتوان در جهت نصب/آموزش اولیه ،نگهداری مداوم و تنظیم سیستم ها استفاده نمود.
مدیریت تصمیمات تا بحال در موارد کاربرد شرکتی متنوعی به کار گرفته شده است؛ بدین شکل میتوان به
تصمیمات خودکارسازی شده جهت داد و تصمیم گرفت و بیزینس خود را تا حد امکان به سودرسانی بیشتر
رساند.
به نقل از مایک رولینگز ،معاون رئیس پژوهش در گارتنر « :روی تمام فرآیند تصمیم گری میتوان تجدیدنظر
دوباره کرد و از نقاط قوت و ضعف هر دوی ماشین ها و انسان ها برای به حداکثر رساندن ایجاد ارزش و تغییر
فرآیند تصمیم گیری استفاده نمود».

 .7پلتفرم های یادگیری عمیق
پلتفرم های یادگیری عمیق از فرم خاصی از یادگیری ماشین استفاده میکنند که مدارهای نورونی مصنوعی و الیه
های انتزاعی مختلفی را شامل میشوند؛ این الیه ها قادر به تقلید از مغز انسانی ،پردازش داده ها و ایجاد
الگوهایی برای تصمیم گیری هستند.
در حال حاضر از پلتفرم یادگیری عمیق عمدتا برای تشخیص الگوها و طبقه بندی کاربردهایی استفاده میشود که
تنها با مجموع داده های مقیاس باال سازگار هستند.

 .8بیومتریک ها
این تکنولوژی قادر به تشخیص ،اندازه گیری و آنالیز رفتار و جنبه های فیزیکی ساختار و شکل بدن افراد است.
بیومتریک ها امکان ایجاد تعامالت طبیعی تری را بین افراد و ماشین ها فراهم میسازند؛ این تعامالت به حس
المسه ،شناسایی تصاویر ،صداها و تشخیص زبان بدن مربوط شده و سهم بزرگی از حوزه ی پژوهش در بازار را
تشکیل میدهند.

 .9خودکارسازی فرآیندهای روباتیک
خودکارسازی فرآیندهای روباتیک از متون و متدهایی که کارهای انسانی را تقلید و خودکارسازی میکنند استفاده
می نماید تا از فرآیندهای شرکتی پشتیانی کند.
این کار به ویژه به درد شرایطی می خورد که استخدام افراد برای انجام یک کار یا گران تمام شده و یا چنان که
باید کارآمد واقع نمیگردد.
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این راهکار چیزی است که به شما اجازه میدهد تا بیشترین نتیجه را استعداد انسانی خود به دست آورید و
کارمندان را به جایگاه های استراتژیک و خالقانه تری منتقل کنید و در نتیجه تاثیر شگفت انگیز آن را روی
رشد شرکت خود ببینید.
 .10آنالیتیک های متنی و ﴿ NLPپردازش زبان طبیعی﴾
این تکنولوژی از آنالیتیک های متنی برای فهم ساختار جمالت و از متدهای آماری و یادگیری ماشین برای فهم
معنی و منظور آنها استفاده میکند.
در حال حاضر آنالیتیک های متنی و پردازش زبان طبیعی ﴿ ﴾NLPبرای سیستم های امنیتی و تشخیص
کالهبرداری مورد استفاده قرار گرفته-اند.
همچنین این تکنولوژی ها توسط خیل عظیمی از معاونان و اپلیکیشن های خودکارسازی شده مورد استفاده قرار
میگیرند تا داده های غیرساختارمند را بیرون بکشند.
 .11تکنولوژی همانند دیجیتال /مدلسازیAI
همانند دیجیتال یک ساخت نرم افزاری است که فاصله ی بین سیستم های فیزیکی و جهان دیجیتال را پر کرده
و بین آنها ارتباط برقرار میکند.
اساسا همانندهای دیجیتال متشکل از خطوطی از کدهای نرم افزاری هستند ،اما ورژن های پیچیده تر آن
همچون نقاشی های طراحی شده به کمک ابزارهای کامپیوتری سه بعدی  ،3Dپر از نمودارها ،دیاگرم ها و نقاط
داده ای تعاملی ﴿در علم کامپیوتر تعاملی به معنای امکان مبادله-ی اطالعات بین کامپیوتر و کاربر میباشد﴾
هستند.

 .12دفاع سایبری
دفاع سایبری به یک ساز و کار دفاعی در شبکه های کامپیوتری گفته میشود که روی جلوگیری ،شناسایی و صورت
دادن اقدامات متقابل و بموقع در برابر حمالت و عوامل تهدیدکننده ی زیربنا و اطالعات افراد متمرکز است.
در حال حاضر ازهوش مصنوعی ﴿ ﴾AIو یادگیری ماشین ﴿ ﴾MLبرای رساندن دفاع سایبری به یک فاز تکاملی
جدید در برابر یک فضای خصومت آمیز فزاینده استفاده میشود .طبق گزارشات ارائه شده توسط بریچ لول
ایندکس ،در سال  2017بیش از  2میلیارد مدرک مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطالعات وجود داشته است .از
این تعداد ،حدود  ٪76درصد از مدارک موجود در این تحقیق به صورت تصادفی گم شده بودند و  ٪69از آنها
به عنوان دسترسی به داده های سرقتی تشخیص داده شدند.

صفحه 83

شرکت دیدارک

از شبکه های نورونی متناوبی که قادر به پردازش زنجیره های داده های ورودی اند میتوان در کنار تکنیک
های یادگیری ماشین استفاده کرد؛ با این کار میتوان تکنولوژی های یادگیری تحت کنترلی را ایجاد کرد که فعالیت
های مشکوک کاربران و تا سقف  ٪85از حمالت سایبری را شناسایی نمود.

 .14بحث رضایت مندی
رضایت مندی همان تصدیق و تاییدی است که نشان میدهد یک فرد یا یک سازمان ،الزامات مربوط به اقدامات،
قوانین ،قاعده ها ،مقررات و استانداردها یا بندهای یک قرارداد را برآورده کرده و یک صنعت خاص وجود دارد
که از آن حمایت میکند.
در حال حاضر شاهد نخستین موج راهکارهای رضایت مندی از مقررات وضع شده ای هستیم که از تکنولوژی
هوش مصنوعی  AIبرای ارائه ی کارایی از طریق خودکارسازی و پوشش دهی جامع ریسک ها استفاده میشود.
بعضی نمونه های استفاده از هوش مصنوعی در بحث رضایت مندی در حال پدیدار شدن در سراسر جهان
هستند .به عنوان مثال ،راهکارهای پردازش زبان طبیعی ﴿ ﴾NLPقادر به اسکن متن مقررات و هماهنگ سازی
الگوهای آن با دسته ای از کلمات کلیدی هستند که به تشخیص تغییرات مرتبط به یک سازمان یا ارگان کمک
میکنند.
راهکارهای تست استرس سرمایه در کنار آنالیتیک های پیش بینی کننده و سناریوسازها میتواند به سازمان ها
کمک کند تا رضایت خود را نسبت به الزامات سرمایه ای وضع شده حفظ کنند .حجم اقدامات مربوط به تراکنش
های انجام شده که به عنوان نمونه های محتمل پول شویی شناسایی شده اند را نیز میتوان با استفاده از
تکنولوژی یادگیری عمیق و بکارگیری قواعد بیزینسی پیچیده کاهش داد.

 .14یاور کارورز
علیرغم اینکه خیلی از افراد نگران جایگزینی افراد با تکنولوژی هوش مصنوعی در محیط کار هستند ،این
موضوع را نباید فراموش کرد که تکنولوژی هوش مصنوعی  AIاز این قابلیت نیز برخوردار است که به صورت
گسترده به کارمندان ،مخصوصا کارورزها ،در انجام کارشان کمک کند.
در حقیقت ،خودکارسازی کارورزی به عنوان دومین روند نوظهور تخریبی در دنیای تکنولوژی عنوان شده است.
در مشاغل پزشکی و قانونی که به شدت متکی بر کارورزهای خود هستند ،کارمندان به شکل فزاینده ای در
حال بکارگیری هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تشخیصی هستند.

هوش مصنوعی AI

 .15تولید محتوا
در حال حاضر ،تولید محتوا به هرگونه داده ای گفته میشود که افراد در دنیای دیجیتال و روی صفحات آنالین
به اشتراک میگذارند؛ این داده ها شامل ویدئوها ،تبلیغات ،پست های وبالگی ،گزارشات جامع ،اینفوگرافیک ها
و سایر سرمایه های تصویری و نوشتاری میشود.
 .16شبکه های همتا به همتا
شبکه های همتا به همتا ،در بی آالیش ترین حالت ،هنگامی ایجاد میشوند که دو یا چند کامپیوتر به یکدیگر
وصل شده و بدون ارسال داده ها به سرور کامپیوتر ،منابع خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
شبکه های همتا به همتا توسط پول های رمزنگاری شده استفاده میشوند و با جمع آوری و تحلیل حجم زیادی از
داده ها حتی قادر به حل کردن برخی از چالش برانگیزترین مسائل جهان نیز هستند.
 .17تشخیص احساسات
این تکنولوژی امکان ایجاد نرم افزاری را فراهم میسازد که با کمک پردازش پیشرفته ی داده ها به صورت
تصویری و صوتی ،قادر به «خواندن» احساسات روی چهره ی افراد است .در حال حاضر در برهه ای از زمان
هستیم که میتوان حالت های ریز چهره یا حرکات ظریف بدن و تن هایی صدایی که نشان دهنده ی احساسات
یک فرد هستند را ثبت و ضبط کرد.
با استفاده از این تکنولوژی ،مجاری قانونی میتوانند اطالعات بیشتری را در مورد افرد تحت بازجویی به دست
آورند .این تکنولوژی دارای کاربردهای زیادی برای فروشنده ها نیز هست.
استارتاپ های زیادی وجود دارند که در این حوزه کار میکنند .بسیاری از این استارتاپ ها پا به فراتر
از آنالیز کالمی گذاشته و از داده های صوتی ورودی برای توصیف ویژگی های شخصیتی افراد استفاده میکنند؛
در واقع ،تشخیص اینکه فرد موردنظر تا چه حد مثبت ،هیجان زده ،عصبانی یا بدخلق به نظر میرسد ،کار این
سیستم ها است.

 .18تشخیص تصاویر
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تشخیص تصاویر به فرآیند تشخیص و شناسایی یک شیء یا خصیصه ی خاص در یک تصویر یا ویدئوی دیجیتال
گفته میشود و تکنولوژی هوش مصنوعی  ، AIهر روز بیشتر از قبل ،روی دست این تکنولوژی زده و نتیجه
های خوبی را به ارمغان آورده است.
تکنولوژی  AIقادر به جستجو برای تصاویر در پلتفرم های رسانه های اجتماعی و مقایسه ی آنها با مجموعه ی
گسترده ای از داده ها است؛ این تکنولوژی در جریان جستجو برای تصاویر ،تصمیم میگیرد که کدام یک از آنها
با آنچه که به دنبالش میگردند منطبق تر است.
عالوه بر این ،از تکنولوژی تشخیص تصاویر میتوان برای شناسایی پالک خودروها ،تشخیص بیماری ها،
تحلیل مشتریان و نظرات آنها و تایید کاربران با توجه به چهره ی آنها استفاده نمود.

 .19خودکارسازی بازاریابی
بخش های بازاریابی تا به حال منفعت زیادی از تکنولوژی هوش مصنوعی برده اند و به دالیل قابل قبولی میتوان
گفت که در این صنعت اعتماد زیادی به این تکنولوژی شده است .پنجاه و پنج درصد از فروشندگان مطمئنند
که در مقایسه با رسانه های اجتماعی ،هوش مصنوعی تاثیر بیشتری روی حوزه ی کاری آنها خواهد گذاشت.
خودکارسازی بازاریابی به شرکت ها اجازه میدهد تا کار خود را بهبود بخشیده و برای رشد سریعتر درآمد خود،
بهره وری را افزایش دهند .در این کاربرد ،با استفاده از یک نرم افزار میتوان دسته بندی مشتریان ،تلفیق
داده های مشتریان و مدریت کمپین ها را خودکارسازی نمود ،بر کارایی کارهای تکراری افزود و این امکان را
فراهم نمود که ذهن های استراتژیک به انجام کاری که در آن مهارت دارند برگرداند.
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50 .18شرکت امنیتی برتر :روندهای تکنولوژی 2019

با به پایان رسیدن سال  ،2018بسیاری از افراد به دنبال آن هستند که ببینند کدام یک از تکنولوژیهای
امنیتی در سال  2019رایج خواهند بود 50 .شرکت امنیتی برتر در سال  ،2018برخی از این تکنولوژیها را
معرفی

نموده

اند

که

خالصه

ای

از

آنها

در

 .1امنیت سایبری
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از لحاظ تکنولوژیک ،امنیت سایبری همچنان به عنوان موضوعی داغ در سال  2019مطرح خواهند ماند .در واقع

طبق طبقه بندی ارائه شده توسط انجمن صنعت امنیتی آمریکا ( ،(SIAامنیت سایبری نخستین رتبه را از میان
 10روند عظیم امنیتی از آن خود نموده است؛ انتظار میرود که این  10روند عظیم امنیتی ،صنعت امنیت را در
سال  2019شکل دهند .از میان تهدیدات سایبری موجود در مورد دستگاه های امنیتی که روز به روز بیشتر
از پیش به سوی سیستم های تحت شبکه مهاجرت میکنند ،فروشندگان این نوع سیستم ها باید ثابت کنند که
راهکارهای آنها در مقابل حمالت و هکهای صورت گرفته مقاوم هستند .در سال  ،2019امنیت سایبری همچنان
به عنوان موضوعی مهم مطرح خواهد بود و اقدامات مربوط به مقاومسازی در برابر حمالت سایبری همچنان به
عنوان وجهی کلیدی در توسعه محصوالت باقی خواهند ماند.

 .2هوش مصنوعی /یادگیری عمیق

الزم به گفتن نیست که هوش مصنوعی و آنالیتیکهای پیشرفته همچنان در زمینه صنعت امنیت حکمرانی
خواهند نمود .هوش مصنوعی /یادگیری ماشین /یادگیری عمیق ،یک روند تکنولوژی مداوم خواهد بود که قادر
به بهبود بخشیدن قابل توجه عملکرد و قابلیتهای سیستم های امنیتی است.

هوش مصنوعی AI

 .3محافظت از حریم شخصی

با این حال با مطرح شدن تکنولوژی هوش مصنوعی ،چگونگی استفاده و محافظت از داده ها به مسئله ای اساسی
تبدیل خواهد شد .البته باید گفت که بحث های زیادی حول هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در این صنعت
وجود دارد .عالوه بر این انتظار میرود که تاکید زیادی روی بحث حریم شخصی و شخصی سازی صورت بگیرد.
دغدغه های موجود حول رویکرد یک شرکت نسبت به مسئله حریم شخصی و استفاده از داده های شخصی ،یکی
از تاثیرگذارترین جنبه های پیشرفت یک بیزینس خواهد بود.
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 .4محاسبات اج محور

در ارتباط نزدیک با تکنولوژی هوش مصنوعی /یادگیری عمیق میتوان به محاسبات اج-محور اشاره نمود که به
زودی برای انجام الگوریتم های پیچیده ،قدرتمندتر خواهد شد؛ عالوه بر این ،برای فهم تمامی داده های جمع
آوری شده ،محاسبات ابری به کار گرفته خواهند شد.
همچنین منابع پیشرفته ای برای محاسبات اج-محور موجود خواهد بود که باعث هوشمندتر شدن دستگاه های اج
محور ،پذیرش بیشتر راهکارهای ابر-محور در صنعت و استفاده هوشمندتر از تکنولوژی های ابری برای تجزیه
وتحلیل عمیقتر رخدادها خواهد شد.

 .5اعتبارسنجی موبایلی
در زمینه کنترل دسترسی ،سیستم های کنترل دسترسی بیسیم و سیستمهای اعتبارسنجی موبایلی پذیرش
بیشتری را در بازار به دست خواهد آورد .در مقایسه با استفاده از کارتهای پالستیکی ،اعتبارسنجی از طریق
گوشیهای هوشمند با استقبال زیادی مواجه شده است.

هوش مصنوعی AI

.19ویدئوها و آنالیتیک ها در سال 2019
با به پایان رسیدن سال  2018همه ی افراد منتظرند که ببینند چه تکنولوژی هایی تبدیل به روندهای رایج
امنیتی در سال  2019خواهند شد .تا جایی که سیستم های نظارت ویدئویی مسئله موردبحث باشند ،انتظار
میرود که در سال  2019سیستم های تجزیه و تحلیل محتوای ویدئویی ،سیستم های تشخیص چهره و سیستم
های محاسباتی اج-محور برجسته تر از قبل خودی نشان دهند.

تجزیه و تحلیل محتوای ویدئویی

تجزیه و تحلیل محتوای ویدئویی پیشرفت زیادی داشته و از تکنولوژی های اغراق-شده ی گذشته به نوآوری
هایی اساسی که باعث بهبود وضع امنیت و همچنین هوشمندی بیزنسی میشوند تغییر شکل یافته است .انتظار
میرود که در سال  2019این تکنولوژی نقش پررنگ تری را در امنیت ایفا نماید.
در حال حاضر نرم افزارهای تجزیه و تحلیل محتوای ویدئویی که هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIو تکنولوژی یادگیری
عمیق را در خود جای داده اند به مراتب ارزشمندتر از بررسی های پس از وقوع رخدادها تلقی میشوند .به
خاطر سرعت باورنکردنی و قابلیت های هوشمند این سیستم ها ،بسیاری از افراد درحال یافتن راه هایی جدید
برای استفاده از آنها هستند .به عنوان مثال ،بیزینس های خرده-فروشی در حال استفاده از این تکنولوژی
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جهت برنامه ریزی های کنش گرایانه و استراتژیک هستند تا تجربه ی بهتری را برای مشتریان فراهم ساخته و
در نتیجه باعث افزایش میزان فروش خود و وفاداری آنها شوند؛ سازمان های درمانی و بهداشتی نیز از این
تکنولوژی جهت رسیدگی به مسائل عملیاتی همچون یافتن افراد غیرمجاز در مناطقی با تاسیسات محدود استفاده
می نمایند؛ و قطب-های حمل و نقل از این تکنولوژی ها جهت بهبود جریان مسافران استفاده کرده و شهرداری
ها به صورت کنشگرایانه برای امن تر نگاه داشتن خیابان های شهری بهره میگیرند.
علیرغم صحبت های موجود مبنی بر فقدان یک عامل پیشبینی کننده در آنالیتیک های امروزی (این سیستم ها
قادر به پیش بینی اینکه فردی قصد انجام کار بدی را دارد یا خیر نیستند!) ،پیشرفت های صورت گرفته
در آنالیتیک ها منجر به پیشگیری بهتر از وقوع جرائم میگردد .به عنوان مثال از طریق استفاده از بیگ
دیتا یا کالن داده ها ،مجاری قانونی بهتر میتوانند به تجزیه و تحلیل الگوی جرائم و روندهای آنها بپردازند و
بدین شکل محل وقوع رخدادهای امنیتی را پیشبینی کرده و طبق این داده ها ،نیروهای خود را به کار بگیرند.
استفاده از ویدئوآنالیتیک ها در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته پس از وقوع رخدادها به عنوان امری مهم
برای یافتن مجرمین ،فهم بهتر صحنه جرائم و تعیین محل افراد گم شده تلقی میگردد و این داده ها هوشمندی
الزم برای پیشگیری کنشگرایانه ی جرائم را فراهم میسازند.

سیستم های تشخیص چهره

سیستم های تشخیص چهره پیشرفتی جدید تلقی میشوند .با استفاده از تکنولوژی های یادگیری عمیق و
تکنولوژی هوش مصنوعی ﴿ ،﴾AIسیستم های تشخیص چهره قادر به صدور اجازه ی ورود به گوشی هوشمند
بوده و همچنین میتوانند دوستان شما را در تصاویر منتشرشده در شبکه های مجازی تشخیص بدهند .در حالی
که به سیستم های تجزیه و تحلیل محتواهای ویدئویی فکر میکنیم ،سیستم های تشخیص چهره بیشتر از هر
زمان دیگری در حال ایفای نقشی پررنگ هستند .در سال  2019شاهد استفاده ی بیشتر ارگان های اجرایی
قانون از آنالیتیک های ویدئویی و سیستم های تشخیص چهره خواهیم بود تا بدین شکل وقایع صورت گرفته با
سرعت بیشتری حل و فصل شوند .با استفاده از این تکنولوژی ها خرده فروشان به سرعت میتوانند به تشخیص
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سارقین وسایل موجود در فروشگاه ها بپردازند .از آنجایی که این تکنولوژی در حجم باال در سراسر جهان به کار
گرفته شده و بیشتر از هر زمان دیگری در دسترس افراد قرار دارد ،انتظار میرود که این تکنولوژی به شکل
قابل توجهی در سال  2019بکار گرفته شود.
علیرغم وجود برخی نگرانی ها یا مسائل اخالقی حول سیستم های تشخیص چهره ،این سیستم ها راه هایی
مناسب برای رسیدگی به این دست از مسائل خواهند بود.
سیستم های تشخیص چهره موارد کاربرد معناداری را ارائه میکنند؛ یکی از این کاربردها تطبیق چهره ها بر
اساس تصویری در یک ویدئو یا تصویری بیرون از سیستم مربوطه ﴿ به عنوان بخشی از لیست افراد تحت تعقیب
یا به عنوان یک تصویر منفرد﴾ میباشد .افراد شاهد ارجاعات زیادی از نوع فیلم "گزارش اقلیت" به کارگردانی
استیون اسپیلبرگ به سیستم های تشخیص چهره بوده-اند؛ محور اصلی این فیلم روی سیستمی است که بر
مبنای  3انسان کار میکند و میتواند جرایم را پیش از وقوع پیشبینی کند و بدین ترتیب مأموران اجرایی پیش
از وقوع جنایت جلوی آن را میگیرند و بدین ترتیب مدتهاست که دیگر جنایتی رخ نداده است .اما همین
سیستم پیچیده هم ممکن است فریب بخورد .زمانی که ماشین پیشبینی میکند در زمان مشخصی یکی از
مأموران اصلی پروژه دست به قتل خواهد زد ،او با این پرسش مواجه میشود که آیا خود اراده تغییر آینده
خود را دارد یا مجبور است به تقدیر تن در دهد و در این راه معمای پیچیدهای را باز میکند .حقیقت آن است
که وضع تصاویر هیچ پیشرفتی نداشته ،هیچگونه ارتباطی با داده های فردی وجود نداشته و هیچگونه ارتباطی
بین سایر تصاویر فرد موردنظر در خارج از ویدئویی که چهره ی وی با آن تطبیق داده شده وجود ندارد .با توجه
به آنچه گفته شد ،به احتمال زیاد شاهد نظارت قدرتمندتر از سوی دولت ها خواهیم بود تا بدین شکل سیاست
هایی برای تنظیم استفاده از این تکنولوژی ها و تعریف حقوق انتخاب برای دنبال شدن به صورت دیجیتال را
تعیین کنند.

پردازش اج-محور و محاسبات ابری
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در آخر ،پردازش اج-محور و محاسبات ابری نقشی به مراتب پررنگتر را در افزایش سرعت
بکارگیری آنالیتیک های پیشرفته محتوای ویدئویی ایفا خواهند نمود .با ادامه یافتن شهرت ویدئوها ،نیاز به
حفظ پهنای باند در حال ایجاد موجی از مهاجرت ابری و محاسبات اج-محور است .این امر امکان آنالیتیک های
پیشرفته محتواهای ویدئویی را فراهم میسازد؛ این آنالیتیک ها داده های جمع-آوری شده از دوربین ها و
دستگاه ها را مورد پردازش قرار میدهند .پیشبینی میشود که در سال  2019مهاجرت به سوی سیستم های
محاسبات ابری و پردازش اج-محور همچنان ادامه پیدا کند و در نتیجه آن شاهد بکارگیری بیشتر آنالیتیک
های AI-محور محتواهای ویدئویی در بسیاری از صنایع باشیم؛ این صنایع شامل صنعت حمل و نقل ،آموزش
عالی ،مراکز بهداشتی و درمانی ،خرده فروشی-ها و بسیاری از صنایع دیگر میشوند.
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.20چهره ی تکنولوژی ویدئویی در سال 2019

تنها در طول چند دهه ،صنعت نظارت ویدئویی شاهد تغییراتی اساسی در زمینه تکنولوژی بوده است؛ گذار از
دوربین های آنالوگ و سیستم های مداربسته به سوی سیستم های دیجیتال و تکنولوژی های ویدئویی  IPکه
قدرت هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIرا تحت کنترل خود در آورده اند.
بدون شک صنعت تولید سیستم های مدیریت ویدئویی  VMSصنعتی رو به رشد است که طبق پیش بینی های
صورت گرفته انتظار میرود تا سال  2019ارزش این صنعت به  $5.0میلیارد دالر در منطقه آسیا-اقیانوسیه
برسد.
هر چه دوربین ها و سنسورها پیشرفته تر شده و تکنولوژی های نوظهوری چون اینترنت اشیاء ﴿ ﴾IoTدر حجم
گسترده تری با سیستم های مدیریت ویدئویی تلفیق میشوند ،انتظار میرود که تکنولوژی های مربوط به سیستم
های ویدئویی به یک اندازه روی بیزینس ها و بازارها تاثیر بگذارند.
بنابراین در سال پیش رو از صنعت تکنولوژی ویدئویی چه انتظاری باید داشت؟ در این مقاله سه روندی که
همچنان باعث تغییر زاویه دید و رویکرد ما در سال  2019و پس از آن میشود مورد بحث و بررسی قرار خواهد
گرفت.

هوش مصنوعی :عامل استمرار تغییر در بازار نظارت ویدئویی
هوش مصنوعی همچنان به بهبود وضعیت دوربین های نظارتی کمک خواهد نمود – این تکنولوژی دوربین ها را
مجهز به مغزهایی دیجیتال میسازد که با چشمان آنها هماهنگ بوده و سیستم ها را قادر میسازد تا ویدئوهای
زنده و ضبط شده را در حجم های باالتر آنالیز کنند.
در گذشته از دوربین ها به عنوان اجسامی منفعل و مجهول یاد میشد ،اما با کمک تحلیل رفتاری و بینش های
پیشگیرانه همان دوربین ها حال به سرمایه هایی فعال و ارزشمند تبدیل شده اند .به عنوان مثال در شهرهایی
چون سنگاپور و گویانگ کره ،سیستم-های مجهز به تکنولوژی ویدئوی هوشمند در حال بکار گرفته شدن در
مراکز فرماندهی و مراکز نظارتی هستند تا با کارایی و کارآمدی بیشتری به مبارزه با جرائم پرداخته شود.
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در شهر سنگاپور ،با کمک آگاهی نسبت به شبکه های عظیمی از دوربین های نظارتی موجود در جزیره های این
کشور ،تکنولوژی تشخیص چهره در حال مورد آزمایش قرار گرفتن است .سیستم ویدئویی مجهز به هوش
مصنوعی قادر به تشخیص چهره ی افراد در یک محیط شلوغ و همچنین جدا کردن افراد موردنظر در لیست
پیگیری نیروهای پلیس میباشد.
در شهر گویانگ نیز بکارگیری و مدیریت یکپارچه و  24ساعته سیستم های نظارتی-امنیتی به کمک سیستم
های مجهز به هوش مصنوعی امکان پذیر شده است؛ این سیستم ها با استفاده از آنالیتیک های ویدئویی به
انجام این دست کارهای دشوار میپردازند و به هر یک از کارکنان اجازه میدهند تا به بازبینی همزمان حدود
 100دوربین پرداخته و به حفظ منابع ارزشمند شهری کمک کنند.
با پیشرفت صنعت نظارت ،تکنولوژی ویدئویی مجهز به هوش مصنوعی تاثیر به مراتب بیشتر و عمیقتری روی
صنعت نظارت ویدئویی میگذارد .طبق تخمین های صورت گرفته ،تا سال  2020حدود  1میلیارد دوربین
ویدئویی متصل به پلتفرم های هوش مصنوعی وجود خواهد داشت و در سال  2019این روند به صورت
گسترده شروع به قدرت گرفتن خواهد نمود.

تکنولوژی ویدئویی :یک باید در استراتژی آی.تی هر شرکت
در شرکت های مدرن امروزی ،پیشگامان بیزینسی و تصمیم گیرندگان کلیدی عالوه بر اهمیت قائل شدن برای
ایمنی و امنیت سرمایه های کمپانی ها ،روی آگاهی بهتر نسبت به فرآیندها و محیط های بیزینسی تاکید میکنند.
دقیقا اینجاست که تکنولوژی ویدئویی هوشمند قادر به بهبود عملکرد بیزینسی و کاستن هزینه های عملیاتی
خواهد بود.
بخش خرده فروشی نمونه ای از صنعتی است که به صورت کامل آماده ی استفاده از مزیت های تکنولوژی
ویدئویی پیشرفته میباشد.
این صنعت راه زیادی را از گذشته تا به کنون آمده است؛ درگذشته به دوربین های ویدئویی تنها به عنوان
سرمایه های ایمنی و امنیتی نگاه میشده است .در واقع خرده فروشان امروزی از گستره ی عظیمی از ابزارآالت
و قابلیت های قدرتمند برخوردار هستند؛ اینترنت اشیاء ( )IoTو سیستم های آنالیتیک ویدئویی از جمله این
ابزارآالت و قابلیت ها هستند که به خرده فروشان اجازه میدهند تا آگاهی بیشتری نسبت به رفتار مشتریان
خود و مسیر حرکت آنها در داخل مغازه کسب کنند.
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به عنوان مثال ،ویدئوی هوشمند قادر به تشخیص ورود یک فرد به فروشگاه و دنباله روی حرکات او در داخل
فروشگاه میباشد .این کار باعث شکل گرفتن نقشه ای حرارتی میشود که به خرده فروشان اجازه میدهد تا
متوجه شوند که هر یک از افراد به چه مدتی به یک ویترین نگاه کرده اند ،قسمت های موردپسند فروشگاه کجا
هستند و اینکه خریداران کدام قسمت ها را نادیده گرفته اند .این موضوع به خرده فروشان کمک میکند تا
متوجه شوند چه کسی محصوالت را بهتر معرفی و ارائه کرده و به صورت کارآمدتری شروع به انجام کارهای
فروشگاه میکند و همچنین اینکه چه کسی روی کمپین های بازاریابی تاثیر بیشتری میگذارد.
همچنین ویدئوها قادر به تشخیص صف افراد هستند ،بدین شکل خرده فروشان میتوانند زمان های بخصوصی
که به پرسنل بیشتری نیاز است را متوجه شوند و در زمان هایی که به صورت غیرمنتظره سر پرسنل با تعداد
زیاد مشتریان شلوغ میشود به پرسنل خود نسبت به باز کردن یک گیشه ی جدید آموزش دهند .همه ی این
موارد به خرده فروشان کمک میکند تا از منابع انسانی خود به صورت بهینه استفاده کنند.
برای خرده فروشان ،چنین استراتژی داده-محوری باعث کاهش هزینه های مربوط به نگهداری از مشتریان و
زمان الزم برای ایجاد پروفایل های کاربران میشود .از سوی دیگر با کمک این استراتژی ،مشتریان مزایای
مضاعفی از لحاظ خدمات و محصوالت بهتر دریافت میکنند.
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ویدئو و اینترنت اشیاء نی روهای متصل به یکدیگری که از طریق نوآوری های تکنولوژی باعث تغییر بیزینس ها
میشوند.
با افزایش تعداد دستگاه های متصل به یکدیگر از طریق تکنولوژی  IoTو فوران کل داده های تولید شده،
آنالیتیک های ویدئویی باعث افزایش سرعت خودکارسازی حجم باالی داده های غیرساختارمند میشوند؛ بدین
شکل بینش و دانشی ایجاد میگردد که به کمک آن میتوان کاری انجام داد و ارزش های بیزینسی را قفل گشایی
نمود.
طبق پیش بینی گارتنر ،تا سال  2020به جای آنالیز محتواهای (ویدئویی/تصویری) شرکتی توسط انسانها ،حدود
 99درصد از این محتواها توسط ماشین ها آنالیز میگردند ،بیشتر از  30درصد در سال  .2018این پیش بینی
با کمک جمع آوری پیشرفته داده ها و اتوماسیون سیستم ها ،سرویس و نرم افزارها به واقعیت تبدیل خواهد
شد ،چرا که این کارها همچنان باعث افزایش میزان ویدئوها و نوآوری های آنالیتیکی ویدئویی میشوند.
به عنوان مثال در هارتفورد ،ایالت کانکتیکات آمریکا ،مجریان قانون این منطقه با بکارگیری تکنولوژی ویدئویی
توانستند یک مرکز مواد مخدر را با کمک حجم باالی ترافیک مشکوک اطراف آن خانه شناسایی کنند .کارگاهان
مربوطه ،به جای بکارگیری تعداد زیادی از منابع خود برای تحت نظر گرفتن محل موردنظر در خودروها و یا در
پشت بام ها توانستند در کمتر از یک دقیقه شواهد کافی را برای حمله به خانه موردنظر به دست آورند و بدین
شکل حدود  32ساعت کاری در انجام این ماموریت صرفه-جویی کنند.

آینده ی ویدئوها
پیشرفت های صورت گرفته در صنعت نظارت ویدئویی ،ارگان های مختلف را بر آن داشته است که روی رویکرد
خود نسبت به سیستم های ویدئویی تجدیدنظر کنند .از امن نگه داشتن شهرهای هوشمند گرفته تا بهینه سازی
فروشگاه های خرده فروشی ،آینده-ی ویدئوها امیدوارکننده به نظر میرسد .هنگامی که بیزینس ها شروع به
دیدن موارد کاربرد بخصوص و عملی سیستم های نظارت ویدئویی میکنند ،شاهد بکارگیری وسیع ویدئوهایی
فراتر از امنیت در صنایع مختلف خواهیم بود.
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.21ویدئوآنالیتیک های AI-محور تا چه حد هوشمند هستند؟

در حال حاضر صحبت های زیادی حول استفاده از هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIدر آنالیتیک های ویدئویی وجود دارد.
به طوری که بسیاری از ارائه کنندگان راهکارهای امنیتی ،واژه ی هوش مصنوعی را به عنوان یک ضرورت در
تولید و عرضه محصوالت خود میبینند .اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم باید بگوییم که راهکارهای آنالیتیک
ویدئویی راه زیادی را از نخستین روزهای ورود خود آمده اند .با این حال این سوال مطرح میگردد که آنالیتیک
های ویدئویی تا چه حد هوشمند هستند؟

هوش مصنوعی در کجای صنعت امنیت جای میگیرد؟
هوش مصنوعی ( ،﴾AIیادگیری عمیق ،آنالیتیک های ویدئویی همگی از جمله کلمات رایجی هستند که به دیدن
آنها عادت کرده ایم.
علیرغم تمامی بحث ها و تبلیغات های صورت گرفته در مورد هوش مصنوعی ،اغلب افراد ذهنیتی مبهم نسبت
به اجزای تشکیل دهنده ی این تکنولوژی دارند .نکته جالب توجه اینجاست که این موضوع در بحث امنیت
ساختمان های مسکونی و تجاری که در چند سال اخیر بیشتر مطرح شده صادق است.
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همچنین اینکه اصطالحات نزدیکی چون آنالیتیک ها ،یادگیری ماشین و یادگیری عمیق چگونه زیرمجموعه ،گونه

جهش یافته یا زیرشاخه ای از هوش مصنوعی ( ﴾AIمحسوب میشوند نیز برای اکثر متخصصین امنیتی و مشتریان
همچون یک راز تلقی میگردد .عالوه بر آن ،به احتمال زیاد برای این افراد انجام یک سری عملیات پیچیده توسط
ربات ها به قطع مستلزم درجه ای از هوش مصنوعی خواهد بود.
هوش مصنوعی یک اصالح گسترده است که برای توصیف هر چیزی که همچون مغز یک انسان عمل میکند
استفاده میش ود .یادگیری ماشین تکنیکی است که در آن یک کامپیوتر میتواند با پردازش حجم باالیی از داده
ها در مورد عملیات مربوطه ،قدرت خود را برای انجام یک عملیات بهبود بخشد .یادگیری عمیق زیرمجموعه ای از
یادگیری ماشین است که از شبکه های نورونی بهره میگیرد .یک الیه از شبکه های نورونی پس از پردازش داده
ها ،نتیجه این پردازش را به الیه ی بعد منتقل میکند که این الیه نیز پس از انجام عملیات ،پاسخ خود را به الیه
بعد میفرستد .این دست از شبکه های نورونی به عنوان شبکه های نورونی پیچیده یا  CNNمشهور
هستند .آنالیتیک های نظارت ویدئویی نمونه ای عالی از بکارگیری هوش مصنوعی و یادگیری عمیق هستند که
با ورود GPUها ﴿واحدهای پردازش گرافیکی﴾ امکان پذیر شده اند.
چرا هوش مصنوعی ،آنالیتیک ها ،سرویس های ابری و امنیت سایبری ،فرصت های جدیدی را برای نصاب ها
فراهم میکنند؟
به قطع آنالیتیک های ویدئویی یکی از رایجترین راه های بکارگیری هوش مصنوعی در کاربردهای امنیتی است.
به همین شکل ،سیستم های مدیریت اطالعات مربوطه به امنیت فیزیکی ﴿ ﴾PSIMکه با تلفیق داده های امنیتی
گوناگون باعث آگاهی موقعیتی میشوند نیز از تکنولوژی هوش مصنوعی بهره میگیرند.
ربات های بادوام و هوشمندی را تصور کنید که مجهز به چنین الگوریتم های پیشرفته و سنسورهای پردازش
و هوشمند شوند .این ربات ها یک چشم انداز امنیتی وسیع را باز میکنند که با کمک آن تهدیدات انسانی به
حداقل رسیده و مکان ها و ابعاد دوری را که غیرقابل دسترسی بوده اند ،برای آنالیز ،ارزیابی و پاسخگویی به
صورت همزمان با وقوع رخداد مورد دسترس قرار میگیرند.

صنعت امنیت چگونه میتواند از هوش مصنوعی بهره مند شود؟
به تدریج با بهبود یافتن دستگاه ها و پایین آمدن قیمت ها ،کاربری های این تکنولوژی گسترده تر خواهد شد.
همچنین انواع مختلف تکنولوژی هوشمند مصنوعی به احتمال زیاد در اغلب جنبه های زندگی روزانه ما نفوذ
خواهد کرد.
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برعهده گرفتن آن دسته از کارهایی که از لحاظ فکری نیازمند انرژی چندانی نیستند توسط ماشین ها به روندی
بزرگ برای سالهای پیش رو تبدیل خواهد شد .شرکت آمازون در حال بکارگیری این تکنولوژی در مغازه های
خرده فروشی خود است که در آنها مفهوم گیشه پرداخت قیمت کاال با مشتریانی که خارج میشوند جایگزین شده
است .تولید این نوع از ابزارهای فکری در مراحل اولیه خود به سر میبرند ،با این حال این ابزارها به رسیدگی
به مسائل و ایجاد ارزش ادامه خواهند داد .انقالب صنعتی هوشمند در حال وقوع در اطراف ما است .شاید این
انقالب بسیار آشفته به نظر آید ،اما در عین حال بسیار هوشمند و رهایی بخش است.
پتانسیل آنالیتیک های ویدئویی به مراتب سودمندتر از سیستم های قاعده-محور قدیمی است .با شهرت یافتن
بیشتر GPUها در اجرای سیستم های  ،AIتولیدکنندگان بزرگی چون  NVIDIAو حتی استارتاپ های کوچکتر
شاهد سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه هستند.
در سالهای اخیر یادگیری عمیق توجه های زیادی را جلب خود نموده است ،چرا که این تکنولوژی عملکردهای
گوناگونی را ارائه میکند که موردپسند مشتریان قرار گرفته است .به عنوان مثال ،الگوریتم های جستجوی
تصویری به مشتریان اجازه میدهد تا به جستجوی اشیاء ،حیوانات بخصوص و یا سایر چیزهای دیگر بپردازند.

توانایی این تکنولوژی در داشتن هوش کافی برای کار کردن در جهت گیری ها و شرایط نوری مختلف است که
آن را به یک تکنولوژی تاثیرگذار تبدیل نموده است .تکنولوژی یادگیری عمیق در واقع در سالهای  2012و

 2013به صورت پررنگ مطرح شد .این تکنولوژی در کنار قدرت GPUهایی که قادر به انجام آن دسته از
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کارهایی هستند که در گذشته به صورت بازدارنده ای زمانگیر و طاقت فرسا بودند ،به عنوان سوختی تلقی
میگردد که موج نوآوری را امکان پذیر ساخته است.
هنگامی که صحبت از شبکه های نورونی میشود ،منظور یک تکنولوژی یادگیری عمیق صرف نیست که متشکل
از شبکه های عمیقی باشد که افراد از آنها به عنوان شبکه های نورونی پیچیده یاد میکنند .در حال حاضر شبکه
های نورونی قدرتمندتر و توانمندتر از قبل شده اند و منابع و ابزارآالت بسیار خوبی نسبت به گذشته در اختیار
افراد قرار گرفته است.

شرکت های فعال در این زمینه
با توجه به پتانسیل مشهود تکنولوژی هوش مصنوعی  ،AIبرخی از غول های تکنولوژی نیز مشتاق ورود به این
زمینه و جستجوی فرصت ها هستند .این شرکت ها تا حد زیادی به عنوان پیشگامان این زمینه عمل میکنند و
توسعه و بکارگیری راهکارهای هوشمندتر را تشویق میکنند.
به قطع شرکت های بزرگ فعال در زمینه تکنولوژی همچون گوگل ،با ارائه مدل  TensorFlowخود کمک بزرگی
در این زمینه نموده اند .شرکت اینتل نیز دارای ابزارآالتی عالی است که با بکارگیری مدل  TensorFlowو
وارد کردن آن ،از هر منبعی که روی آن است (چیپ هایی که با کمک آنها به اجرای برنامه ها میپردازید) خروجی
تهیه میکند .بنابراین شما یک ترکیب انعطاف پذیر از  CPUو  GPUرا در اختیار دارید .حال منابعی در اختیار
شما قرار دارد که این کار را برای شما هدف قرار میدهد .در مرحله بعد ،شما تمام افرادی را دارید که روی راه
هایی برای فعالسازی و توسعه مراکز آموزش که از اهمیت باالیی برخوردارند کار میکنند .در نتیجه چیزی شبیه
به یک اکوسیستم کامل حول این مسئله که چگونه ماشینها دیدن و فهمیدن را یاد میگیرند شکل میگیرد.

برای انجام این کار ابعاد و الیه های زیادی وجود دارد ،چرا که اساسا این کار همان جمع آوری و نام گذاری داده
ها است .کامپایلرهای متعددی که قادر به اجرای کارآمد مدل های شما در چیپ-ست های مختلف هستند،
ابزارآالت تحلیل داده ای که برای تهیه خروجی از آنها بدان احتیاج پیدا خواهید کرد ،همگی به پتانسیل
تکنولوژی هوش مصنوعی  AIدر آنالیتیک های ویدئویی کمک میکنند.
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 .22آنالیز ویدئویی :تامین امنیت رخدادهای برگزارشده در محیط باز

پیشرفتهای اخیر صورت گرفته در زمینه تکنولوژی هوش مصنوعی  ،AIبیگ دیتا یا کالن داده و یادگیری
ماشینی روز به روز بیشتر از قبل در حال بهبود بخشیدن وضع قابلیت های آنالیتیک ویدئویی میباشد .کاری که
تکنولوژی ویدئویی انجام میدهد این است که از قابلیتهای تشخیص چهره و تحلیل رفتاری خود در جهت
شناسایی تهدیدهای محتمل استفاده میکند.
رخدادهای برگزارشده در فضای باز همچون کنسرتها و مسابقات ورزشی جمعیت و ازدحام زیادی را به سمت
خود می کشانند؛ برای برقراری امنیت در اینگونه رخدادها ،تکنولوژی ویدئویی نقشی بسیار مهم را ایفا می
نماید .تکنولوژی تجزیه وتحلیل محتوای ویدئویی را میتوان برای تشخیص نشانه های رفتارهای مشکل ساز
آموزش داد .همچنین این امکان وجود دارد که دوربین های نظارتی رو به یک سری منطقه ی مشخص تنظیم شده
باشند تا بدین شکل به بررسی ورود افراد غیرمجاز ،ازدحام زیاد افراد حاضر در یک منطقه یا زمان طوالنی توقف
یک فرد در یک مکان بپردازند.
تکنولوژی ویدئویی معموال با سایر سرویسها تلفیق میشود تا پس از شناسایی تهدیدات محتمل ،اقدامات مقتضی
صورت بگیرند .هشدار پیشگیرانه ،یعنی فعال کردن تماس تلفنی به هنگام تشخیص یک رفتار مشکوک یا
غیرعادی ،باعث میشود که کارایی کلی تیم امنیتی بهبود پیدا کند.
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نظارت ویدئویی همچنین باعث افزایش «آگاهی موقعیتی» پرسنل امنیتی میگردد .برای این کار چندین دوربین
در مکان های مختلف نصب میگردند تا بدین شکل افراد نسبت به آنچه در منطقه میگذرد آگاهی بیشتری پیدا
کنند .ماشینها قادر به انجام کارهایی هستند که افراد از انجام آنها ناتوان هستند .نظارت مستمر و دائم انجام
شده توسط دوربین ها باعث به حداقل رساندن ریسک خطاها و حواس پرتی های انسانی میشود.

نقش سیستمهای تشخیص چهره
سیستم های تشخیص چهره نقشی مهم را در آنالیتیک های ویدئویی ایفا میکنند .زیاد شدن دوربین های باکیفیت
و پیشرفتهای صورت گرفته در تکنولوژی آنالیتیک ویدئویی هر دو به بهبود دقت در تشخیص چهره کمک نموده
اند.
یکی از کاربردهای امنیتی سیستم های تشخیص چهره ،قرار دادن تصویر افراد مشکوک یا متخلفین گذشته در
اختیار موتورهای آنالیتیک ویدئویی است .به هنگام تشخیص تصویر این افراد توسط دوربین ها ،پرسنل امنیتی
را میتوان به سرعت برای بازداشت آنها ارسال کرد تا بدین شکل از رفتارهای سوء یا اقدامات جنایی آنها از قبل
پیشگیری نمود.
تکنولوژی تشخیص چهره را میتوان عالوه بر تشخیص مظنونان جنایی ،در جهت شناسایی میهمانان ویژه نیز به کار
برد؛ بدین شکل میتوان مطمئن شد که بازدیدکنندگان مهم به درستی مشغول شده و در صورت نیاز به درستی
مورد راهنمایی قرار گرفته اند.
از آنجایی که تکنولوژی تشخیص چهره هنوز هم یک تکنولوژی به نسبت جدید بوده و به صورت گسترده به کار
گرفته نشده است ،کشورهای مختلف سیاستها و قوانین متفاوتی را برای استفاده از این تکنولوژی وضع نموده
اند .در هر صورت ،مسئولین برگزاری این نوع رخدادها باید به این موضوع توجه کنند که چگونه میتوان از این
تکنولوژی به شکلی استفاده نمود که در عین تضمین مطلوبیت ،شفافیت ،سطح پاسخگویی و حفظ حریم شخصی،
سطح امنیت عمومی را به حداکثر میزان ممکن رساند.

شکل گیری تنگناها در یک رخداد
بازهم در اینجا کالن داده ها یا بیگ دیتا ایفای نقش میکنند .داده های جمع آوری شده توسط سنسورهای
ویدئویی به افراد کمک میکنند تا روند فعالیت های صورت گرفته را با جزئیات برنامه ریزی کرده و با توجه به
اطالعات به دست آمده به ارتقاء میزان آمادگی و پاسخگویی امنیتی بپردازند.
یکی از چالشهایی که ترتیب دهندگان رخدادها با آن روبرو هستند ،حجم ازدحامی است که در ورودی اینگونه
رخدادها شکل میگیرد .ازدحام وسایل نقلیه در محیط اطراف و صف های طوالنی مقابل درب ورودی باعث شکل
گیری یک سری «تنگنا» میشوند.
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آنالیتیکهای ویدئویی میتوانند تنها با استفاده از داده هایی که در طول زمان از جریانهای ترافیکی جمع آوری
کرده اند به رسیدگی به این مسئله بپردازند ،پیش از آنکه یک پیاده رو یا یک مسیر راهیابی ماشینی مناسب
برای تسهیل وضع ترافیک ایجاد گردد .این کار نه تنها باعث بهبود تجربه ی میهمانان میگردد ،بلکه سطح امنیت
را نیز ارت قاء میبخشد .بدین شکل میتوان از قبل مسیرهای تخلیه و ارسال نیروهای امنیتی را برای تسریع
پاسخگویی در شرایط اضطراری برنامه ریزی نمود.

از این اطالعات میتوان در جهت آگاهی یافتن نسبت به تقاضای موجود برای تعداد پرسنل موردنیاز ،اطمینان
یافتن نسبت به اینکه جمعیت افراد به درستی به سوی رخداد مربوطه هدایت شده اند ،جلوگیری از ایجاد صف
های طوالنی از افراد و تنگناها و همچنین رعایت قوانین امنیتی توسط کارمندان استفاده نمود.
به صورت خالصه میتوان گفت که دوربینها و آنالیتیکهای ویدئویی نقشی بزرگ را در برقراری امنیت در
برگزاری رخدادها در فضای باز ایفا میکنند .تکنولوژی هوش مصنوعی گنجانده شده در این سیستم ها به شما
کمک میکند تا به تشخیص افراد و رفتارهای مشکوک و سایر ناهنجاری های موجود بپردازید .این تشخیص فوری
به شما کمک میکند تا برای تضمین امنیت ،اقدامات مربوطه را در سریعترین زمان ممکن صورت دهید .دوربین
ها به جمع آوری داده های مربوط به جریان های ترافیکی نیز کمک میکنند .بدین شکل برای جلوگیری از شکل
گیری تراکم خودروها میتوان مسیرهای رفت و آمد را با توجه به این داده ها طراحی نمود .این کار عالوه بر
بهبود بخشیدن تجربه ی میهمانان ،وضعیت امنیت عمومی را نیز بهتر میکند.

نظارت ویدئویی پیشرفته چگونه میتواند با تهدیدات تروریستی مبارزه کند؟
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حمالت تروریستی به جمع شلوغی از افراد ،حقیقتی است که بسیاری از متخصصین امنیتی باید آمادگی روبرو
شدن با آن را داشته باشند .یک تکنولوژی نظارت ویدئویی که بر اساس یادگیری عمیق کار کند میتواند به
رویارویی با این نوع تهدیدات کمک کند .تکنولوژی دوربین نظارتی پیشرفته را میتوان برای بررسی رفتار
مشکوک و جلوگیری از وقوع حمالت تروریستی در اماکن عمومی به کار بست.
وزارت امنیت میهن ایاالت متحده آمریکا لیستی از برخی صحنه های خارج از دیدی که دوربینهای امنیتی باید
در آنجا قرار بگیرند ارائه نموده است .موارد ذکر شده در این لیست بدین شرح اند :خودروهای پارک شده در
نزدیکی مناطقی که میزان رفت وآمد افراد پیاده رو در آنها باالست ،افرادی که لباس های نامتعارف و حجیم و
خارج از فصل پوشیده اند و آن دسته از افرادی که در صدد ورود به مناطق دارای محدودیت و یا ورود به محلی
که افراد در حال خروج از آن هستند.
پس از دریافت پیامی تهدیدآمیز مبنی بر وجود یک بمب در منطقه ،اقدام امنیتی استاندارد این است که جستجو
برای کل محل برگزاری رخداد آغاز شود تا وجود هر گونه دستگاه منفجره ی احتمالی مشخص شود .در صورت
یافتن یک بسته ی مشکوک ،اپراتورهای رخداد مربوطه میتوانند از تصاویر ضبط شده توسط دوربین برای
تشخیص اینکه آیا بسته ی مربوطه از روی قصد و غرض در آن مکان گذاشته شده و یا فقط در آن مکان جا مانده
استفاده کنند.

متخصصین امنیتی بیشتر از قبل متوجه اهمیت سیستمهای نظارت ویدئویی پیشرفته هستند .طبق آمار ارائه
شده توسط آی.اچ.اس مارکت ،نرخ جهانی محموله های دوربینهای تحت شبکه در سال  2018به  108میلیون
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رسیده است .طبق پیشبینی آی.اچ.اس مارکت ،فروش این نوع سیستم ها در سال  2019به فراتر از 120
میلیون و در سال  2020به فراتر از  140میلیون خواهد رسید.
همچنین انتظار میرود که سهم دوربین های مگاپیکسلی افزایش پیدا کند .با باال رفتن تعداد محموله های
دوربینی ،راه بهتری برای آنالیز و ارزیابی ویدئوهای ضبط شده نیاز است .از آنجایی که روشهای متعارف قادر
به انجام آنالیزهای موردنیاز نیستند ،تکنولوژی یادگیری عمیق راهکاری محتمل را ارائه میکند؛ این تکنولوژی
برای یادگیری و فهم دنیای پیرامون خود ،از طریق سلسه مراتبی از مفاهیم به تقلید از مغز انسان میپردازد.
یادگیری عمیق به پرسنل امنیتی اجازه میدهد تا به صورت هوشمند به جستجو در حجم های باالیی از ویدئوهای
ضبط شده بپردازند و بدین شکل به آن بخش از داده ی مهمی که شاید تنها در چند قاب محدود گرفته شده
باشد دست پیدا کنند .در طول انجام تحقیقات توسط پلیس ،این کار باعث ساعتها صرفه جویی در زمان کاری
نیروهای پلیس میگردد .در نتیجه میتوان انتظار داشت که آنالیتیکهای قابل-جستجو ،بازارهایی چون نظارت
شهری که پیشتر تمام ویدئوها در آن به صورت دستی مورد جستجو قرار میگرفتن را به قبضه ی خود درآورند.
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.23ویژگیهای آنالیتیک ویدئویی برتر برای شهرهای هوشمند و امن

آنالیتیکهای ویدئویی میتوانند یکی از ارزشمندترین ابزارها برای مدیریت یک شهر هوشمند باشند ،چرا که
این آنالیتیکها حجم زیادی داده در اختیار شما میگذارند که برای صورت دادن اقدامات بر اساس آنها موردنیاز
هستند .تکنولوژیهای شهر هوشمند برای این طراحی شدهاند که امنیت و کارایی عملیاتی مناطق شهری را بهبود
ببخشند .با کمک یک راهکار آنالیتیک ویدئویی درست ،مقامات میتوانند اقدامات پیشگیرانهای را در جهت
ارتقاء امنیت و برداشتن گام های موردنیاز پس از وقوع یک رخداد برای انجام تحقیقات بهتر و مدیریت موثر
شهری صورت دهند.

شرکتهای آنالیتیک ویدئویی مختلفی وجود دارند که راهکارهایی را برای امنیت و مدیریت شهری ارائه میکنند.
اما مشتریان این بخش از بازار به یک سری از ویژگیهای بخصوص ،بیشتر از سایر ویژگیها احتیاج دارند .این
مقاله به بررسی ویژگیهای آنالیتیک ویدئویی بزرگی میپردازد که مشتریان شهرهای هوشمند و امن بیشتر از
هر چیز دیگری احتیاج دارند.
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شناسایی سوژهها و تشخیص پالک خودرو

پراهمیتترین آنالیتیکی که در دسترس شهرهای هوشمند قرار دارد ،قابلیت شناسایی مجدد سوژه است که
گاهی از آن به عنوان جستجوی هوشمند افراد هم یاد میشود.
این آنالیتیک این امکان را فراهم میسازد که به سرعت به جستجو در شبکهای از دوربینها برای یک فرد
مشکوک یا مجرم مظنون بپردازید و بدین شکل آخرین محل شناختهشدهی فرد مشکوک را تعیین کنید یا یک از
رخدادهای صورت گرفته یک جدول زمانی بسازید .زمانی که آنالیتیک مربوطه فرد مشکوک را شناسایی میکند،
اپراتورها میتوانند این آنالیتیک را روی باقی دوربینها اجرا کنند تا فرد مشکوک در سایر تصاویر ضبط شده
توسط دوربین به سرعت «بازشناسایی» شود.
ویژگیهایی همچون قابلیت تشخیص پالک خودرو که امکان تشخیص وسایل نقلیه را فراهم میسازند در این
بازار حائزاهمیت هستند .همچنین مشتریان به دنبال ویژگیای هستند که به آنها اجازه میدهد تا به دنبالهروی
افراد و رفتار آنها در مکانهای عمومی بپردازند.
در شهرهای امن یا در زمینهی اعمال قوانین ،به قطع استفاده از تکنولوژی تشخیص پالک خودرو بسیار زیاد
است.
به عنوان مثال ،برای بهینهسازی عملیاتهای پارکینگ ،نظارت هوشمند میتواند از آنالیتیکهای تشخیص پالک
خودرو جهت دیجیتالسازی میزان اشغال شدن فضای پارکینگ و حذف یا کاهش استفاده از سیستمهای بلیطی
پارکینگ و موانع پارکینگ استفاده کرد .یک دوربین هوشمند مجهز به آنالیتیکهای تشخیص پالک
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خودرو  LPRمیتواند یک وسیلهی نقلیهی معین را شناسایی کند ،طول زمان ماندن را تشخیص بدهد و برای
داشتن یک تجربهی دیجیتال کامل با سیستمهای پرداخت آنالین تلفیق و یکپارچه شود.

ویژگیهای مربوط به مدیریت عملیاتهای ترافیکی
شهرهای هوشمند با برنامهریزی هوشمند و آگاهانه آغاز میشوند .این همان جاییست که آنالیتیکهای ویدئویی
دوباره میتوانند هوشمند بیزینسی ارزشمندی را به ارمغان بیاورند .آنالیتیکهای ویدئویی هوش مصنوعی-
محور  AIمیتوانند دادههای ترافیکی به دست آمده در دراز-مدت را تجزیهوتحلیل کنند و امکان برنامهریزی
مداومی را برای چیدمان و کنترل جاده فراهم کنند.

هوش مصنوعی AI

در طول زمان این آنالیتیکها میتوانند دادههای ترافیکی به دست آمده از فعالیتهای صورت گرفته در جادهها
و تقاطع ها را ضبط و دیجیتال کنند و بدین شکل راه کارآمدتری را برای ضبط و تعامل با الگوهای ترافیکی ارائه
کنند .از سوی دیگر همین دوربینها میتوانند از آنالیتیکها در جهت ارتقاء امنیت عابرین پیاده و
دوچرخهسواران استفاده کنند که این کار بدین شکل انجام میشود :بازبینی پیروی وسایل نقلیه از حق تقدم
عابرین پیاده و همچنین تعیین اینکه آیا با باال رفتن میزان ترافیک عابرین پیاده باید از سرعت وسایل نقلیه کم
شود تا با این افزایش مطابقت پیدا کند ،یا اینکه داشتن یک مسیر ویژهی دوچرخه بیشتر متناسب با جریان
ترافیک خواهد بود .همچنین این آنالیتیکها میتوانند به تعیین این کمک کنند که آیا به خطوط عابر پیادهی
بیشتری احتیاج است یا اینکه خطر عبور غیرقانونی از سوی عابرین پیاده وجود دارد.

هشدارهایی نسبت به برخی رخدادهای خاص
در کنار هشدارهایی در مورد مسائل رایجی چون تصادفات ،برخی از شهرها از آنالیتیکهای ویدئویی برای
برآوردهسازی نیازهای منحصر به فرد خود استفاده میکنند .به عنوان مثال ،شهر بزرگی در آسیا میبایست
تشخیص میداد که آیا افراد در حال ماهیگیری غیرقانونی در یکی از دریاچههای شهر بودند و برای این کار
آنالیتیکی را به کار بست که حرکت پرتابی افراد را تشخیص میداد .عالوه بر این دنبالهروی هر نوع رفتار
مشکوکی برای مشتریان مهم و ضرروی است.

قابلیت فهم اینکه در چه مکانهایی افراد یا وسایل نقلیه باید یا نباید حضور داشته باشند و هشداردهی نسبت
به اینکه آیا چیزی مشکوک به نظر میرسد یا نه حائزاهمیت است .رفتار مشکوک شاید چیزی باشد که به هنگام
ورود یک وانت به یک محوطهی پارکینگ بدون متصدی اتفاق بیفتد .سایر موارد شامل هشداردهی نسبت به
عبور از خط یا تشخیص شکلگیری ازدحام میشود ،هیچ فرقی هم ندارد که این ازدحام مربوط به عابرین پیاده
باشد یا ترافیک؛ با این کار میتوان فهمید که آیا الگوهای ترافیکی نیاز به اصالح دارند یا خیر.
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مدیریت پارکینگ

محوطههای پارکینگ و گاراژهای ایمن و بهینهسازیشده ،عنصر دیگری از شهرهای هوشمند و امن هستند.
بازبینی ترافیک در شهرهای هوشمند فقط به جریان وسایل نقلیه و حرکت عابرین پیاده برنمیگردد .شناسایی
خودرویی که از چراغ قرمز عبور میکند کار آسانیست ،اما در اغلب موارد خودرویی که بیشتر از حد مجاز در
یک محوطهی پارکینگ پارک کرده باشد همانطور شناسایینشده به حال خود باقی میماند.

مسئلهی دیگر استفادهی غیرمجاز از فضاهای پارکینگ رزور شده برای افراد با ناتوانیهای جسمی
است .دوربینهای هوشمند میتوانند محوطههای پارکینگ را برای بررسی ترافیک غیرمجاز در فضاهای پارکینگ
عمومی بازبینی کنند؛ این کار باعث بهبود و ارتقاء عملیاتهایی میشود که اغلب اوقات پیچیده و هزینهبر هستند.
اپلیکیشنهای آنالیتیک ویدئویی میتوانند از متدهای بینایی رایانهای یا بینایی ماشین ( یکی از شاخههای علوم
کامپیوتر است که شامل روشهای مربوط به دستیابی تصاویر ،پردازش ،آنالیز و درک محتوای آنها است) برای
تشخیص این استفاده کنند که چه زمانی در پارکینگ یک تخلف صورت گرفته است؛ به محض تشخیص این
موضوع ،یک اخطار به همراه یک عکس فوری از آن رخداد برای اپراتورها و مسئولین فرستاده میشود.
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نتیجه
ویژگیهای دیگری وجود دارند که بهتر است ناگفته نمانند .قابلیت خالصهسازی ویدئوهای بلند ،جستجوی فوری
سوژههای موردنظر ،و هشدارهای موجود نسبت به شکلگیری ازدحام ،پرسهزنی و اعمال خشونت برخی از
ویژگیهایی هستند که در شهرهای هوشمند به شدت به دنبالشان هستند.
شهرهای هوشمند به دنبال هشدارهایی نسبت به گزارشهای مربوط به ازدحام و شرایط ترافیکی هستند تا از
آنها در جهت انجام وظایف مدیریت شهری همچون جمعآوری زبالهها ،تمیز کردن خیابانها و غیره استفاده کنند.
تشخیص دود و آتش نیز از جمله حوزههای جذاب آتی هستند ،هر چند که سیستمهای کنترل حریق قدیمی
همچنان بر این بخش سلطه دارند.
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.24دوربین های هوشمند چه کمکی به مبارزه ی ساختمان های هوشمند با کووید 19-میکنند؟

زمانی که صحبت از این میشود که تکنولوژی های امنیتی قدیمی چگونه به مبارزه ی ساختمان های
هوشمند علیه کووید 19-کمک میکنند ،پاسخ های متعددی وجود دارد .به عنوان مثال ،مزیت های سیستم
های کنترل دسترسی بدون تماس و اعتبارسنجی های موبایلی کامال واضح هستند – تماس کمتر با سطوح به
معنای احتمال پایینتر انتقال ویروس است .از سوی دیگر ،درست است که کاربردهای امنیتی این سیستم ها
برای سیستم های نظارت ویدئویی کامال واضح است ،اما اینکه چطور این سیستم ها به مبارزه
علیه کروناویروس کمک میکنند ،شاید کمتر واضح باشد.
امروزه بکارگیری دوربین های هوشمندی که میتوانند به صورت مستقیم چندین برنامه ی مختلف مجهز به
الگوریتم های هوش مصنوعی را روی دوربین اجرا کنند ،دستگاه موردنظر را به یک سنسور اینترنت
اشیاء  IoTتبدیل می نماید که از آن میتوان در جهت اهداف مختلف بهره جست .اگر بخواهیم از جهت کووید-
19به این کاربردها نگاه کنیم ،برخی از این عملکردها شامل کمک به فاصله گذاری اجتماعی ،پیاده سازی الزام
داشتن ماسک بر روی صورت و بازبینی و مانیتورینگ و کنترل میزان افراد حاضر در یک محل میشوند.
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دوربین های هوشمند برای شمارش و مدیریت افراد حاضر در یک محل

دستورالعمل های جدید فاصله گذاری اجتماعی باعث شده اند تا دانستن دقیق تعداد افراد حاضر در
یک ساختمان و محلی که در آنها هستند ،بسیار اهمیت پیدا کند.
بسیاری از ساختمان های عمومی یک راهکار سریع ارائه کرده اند که در این راهکار یک کارمند موقت در مقابل
ساختمان می ایستد و مسئول شمارش افرادی است که وارد ساختمان میشوند .با این حال چنین کاری یک
راهکار کوتاه-مدت است ،چرا که در دراز-مدت پیاده سازی این راهکار عمال غیرممکن است.
به جای این کار ،مدیران و صاحبان ساختمان ها به دنبال راهکارهای معقول تری برای مدیریت جریان ترافیک
مستأجرها و مراجعین ساختمان خود هستند .از دیدگاه یک نصاب  ،PSIMداشتن دوربین های هوشمند به
عنوان بخشی از این راهکار بسیار حائزاهمیت است .این دوربین ها قادر به شمارش افراد ورودی و خروجی
هستند و کامال متوجه میشوند که آیا آنها فاصله ی خود را نگاه داشته اند یا خیر.
اما سوالی که مطرح میشود این است که چطور دوربین های هوشمند مجهز به دیتکتورهای شمارش افراد می
توانند به صورت نیمه یا به صورت کامل مدیریت افراد حاضر در ساختمان های تجاری را خودکارسازی کنند؟
زمانی که تعداد افراد حاضر در یک محل به حداکثر تعداد ممکن میرسد ،ساختمان یا مدیران بیزینس ها،
هشداری مبنی بر اتخاذ اقدامات مناسب دریافت خواهند کرد .برای داشتن یک سیستم تماما خودکار ،دوربین
های هوشمند میتوانند با یک مانیتور ویدئویی موجود در نقطه ی دسترسی تلفیق شوند؛ این سیستم دارای یک
سیستم هشدار مشابه به یک چراغ راهنمایی و رانندگی خواهد بود که به ورود افراد نظم میبخشد.
اگر بخواهیم به فراتر از کاربرد شمارش افراد برویم ،عملکردهای تشخیص حرکت میتوانند افراد و فواصل بین
آنها را شناسایی کنند تا یک گزارش جامع تری را در مورد افراد حاضر در محل ارائه کنند .اطالعات به دست
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آمده از این عملکردها ،تصویری از تراکم جمعیت حاضر در کل آن محیط ،به عنوان مثال یک مغازه ی خرده فروشی
یا البی یک ساختمان را ارائه میکند .این قابلیت مخصوصا برای ساختمان های بزرگتر ایده آل است.
داده های ایجاد شده از عملکردهای تشخیص ازدحام ،اطالعات الزم برای ایجاد تغییرات در چیدمان ساختمان را
در اختیار مدیران ساختمان ها قرار میدهد تا تنگناهایی که در آن بازدیدکنندگان بیش از حد به یکدیگر نزدیک
میشوند را از بین ببرند.
با قرار دادن دوربین های هوشمند در نزدیکی نقاط بازرسی ،ورودی و خروجی البی ها ،پله های برقی و سایر
محل هایی که به صورت بالقوه ایجاد تنگنا میکنند ،مدیریت ساختمان ها میتوانند تعیین کنند که آیا هیچ احتیاجی
به باال بردن تعداد عالئم و تابلوهایی هست که افراد را به الزام فاصله گذاری اجتماعی تشویق میکنند.

تلفیق دوربین های هوشمند با سیستم های تهویه ،نورپردازی و بیشتر

از دوربین های هوشمند میتوان در ساختمان های تجاری هوشمند استفاده کرد تا با تشخیص تعداد افراد حاضر
در یک اتاق و ارتباط گرفتن با سیستم تهویه ،سطح گرمایش و سرمایش اتاق تنظیم شود .حتی از این دوربین
ها میتوان در جهت ارزیابی پاکیزگی یک منطقه ،ضبط آخرین باری که یک منطقه تمیز و پاکسازی شده است،
تشخیص اینکه آیا المپ ها و دستگاه های موجود در اتاق کنفرانس روشن مانده اند یا خیر و باخبرسازی پرسنل
نسبت به کاالهای موردنیاز در اتاق های استراحت دفتر استفاده نمود.
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.25هوش مصنوعی و خودروهای خودگردان

هوش مصنوعی) ، (AIصنعت خودروسازی را تحت کنترل خود گرفته است تا بدین شکل تولید خودروهای
خودگردان سطح 4-و سطح 5-کلید بخورد .شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چرا علیرغم پیدایش و
مطرح شدن هوش مصنوعی از سال  ،1950این تکنولوژی به تازگی سر زبانها افتاده و شهرت یافته است؟ به
صورت ساده شاید بتوان گفت که دلیل رشد سریع تکنولوژی هوش مصنوعی ،وجود حجم باالی داده هایی است
که امروزه در اختیار افراد قرار دارد .با کمک دستگاه ها و سرویس های متصل به هم ،افراد میتوانند در هر
صنعتی به جمع آوری داده ها بپردازند و در نتیجه آنچه را که برای آغاز انقالب هوش مصنوعی  AIالزم است
تامین کنند .علیرغم تالش های صورت گرفته برای بهبود سریع سنسورها و دوربین ها برای تولید داده های
مربوط به خودروهای خودگردان ،شرکت انویدیا در ماه اکتبر سال  2017از نخستین کامپیوتر هوش
مصنوعی خود پرده برداری کرد تا امکان یادگیری عمیق ،بینایی رایانه ای و الگوریتمهای محاسباتی موازی را
فراهم سازد .تکنولوژی هوش مصنوعی  AIبه بخش مهمی از تکنولوژی خودروهای خودگردان تبدیل شده است
و دانستن چگونگی کارکرد این تکنولوژی در خودروهای خودگردان و متصل به یکدیگر حائزاهمیت است.

هوش مصنوعی چیست؟
مهندس کامپیوتری به نام جان مک کارتی ،اصطالح «هوش مصنوعی» را در سال  1955ساخت .تعریفی که
از هوش مصنوعی ارائه میشود بدین شرح است :توانایی یک برنامه کامپیوتری یا ماشین برای فکر کردن،
یادگیری و اتخاذ تصمیمات .در استفاده ی کلی ،این اصطالح به معنای ماشینی است که قوه ی فهم انسانی را جعل
میکند .با کمک تکنولوژی هوش مصنوعی ، AIبرنامه های کامپیوتری و ماشین ها قادر به انجام کارهایی میشوند
که پیشتر انسان ها انجام میداده اند .این برنامه ها و ماشین ها با حجم زیادی از داده های تجزیه و تحلیل و
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پردازش شده تغذیه میشوند تا در نهایت قادر به تفکر به صورت منطقی و انجام کارهای انسانی شوند .فرآیند
خودکارسازی کارهای تکراری انسان ها تنها بخش کوچکی از کوه یخی بزرگ به نام هوش مصنوعی را تشکیل
میدهد .تجهیزات مربوط به تشخیص بیماریها و خودروهای خودگردان همگی با هدف نجات جان انسانها ،شروع
به بکارگیری تکنولوژی هوش مصنوعی  AIنموده اند.

رشد هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی

طبق گزارش های موجود پیش بینی شد که در سال  2017بازار  AIدر صنعت خودروسازی ارزشی برابر $783
میلیون دالر داشته و تا سال  2025با ترکیب نرخ رشد ساالنه ای برابر  ٪38.5این ارزش به  $11هزار میلیون
دالر خواهد رسید .طبق پیش بینی آی.اچ.اس مارکیت ،در مقایسه با نرخ بکارگیری  8درصدی سیستم هایAI-
محور در خودروهای جدید ،انتظار میرود که تا سال  2025این نرخ تا  ٪109افزایش پیدا کند .سیستم هایAI-
محور در خودروهای جدید تبدیل به یک استاندارد خواهند شد ،مخصوصا در دو دسته زیر:

واسط سرگرمی و اطالع رسانی بین انسان و ماشین که شامل تشخیص صدا ،تشخیص رفتار ،دنباله روی مسیر
حرکت چشم و بازبینی راننده ،راهنمای مجازی و واسط های زبان طبیعی (پردازش زبانهای طبیعی یکی از
زیرشاخههای بااهمیت در حوزه گسترده علوم رایانه ،هوش مصنوعی است که به تعامل بین کامپیوتر و زبانهای
(طبیعی) انسانی میپردازد) میشود .سیستم های پیشرفته راهنمای راننده ﴿ ﴾ADASو خودروهای خودگردان
که شامل سیستم های دید ماشینی دوربین-محور ،واحدهای تشخیص رادار-محور ،ارزیابی شرایط راننده و
واحدهای کنترل موتور و ترکیب سنسورها میشود.
تکنولوژی یادگیری عمیق که یک تکنیک برای بکارگیری یادگیری ماشین ﴿رویکردی برای رسیدن به هوش
مصنوعی ﴾ AIاست ،انتظار میرود که بزرگترین و پرسرعت ترین تکنولوژی از لحاظ رشد در بازار هوش
مصنوعی خودروها باشد .در حال حاضر این تکنولوژی در حال بکار گرفته شدن در بخش هایی چون تشخیص
صدا ،جستجوی صدا ،موتورهای پیشنهادکننده و توصیه گر ،تجزیه و تحلیل احساسات ،تشخیص تصاویر و
تشخیص حرکت در خودروهای خودگردان میباشد.

چگونگی کارکرد هوش مصنوعی در خودروهای خودگردان
این روزها واژه ی هوش مصنوعی به اصطالحی رایج تبدیل شده است ،اما سوالی که پیش می آید این است که
این تکنولوژی دقیقا چطور در خودروهای خودگردان عمل میکند؟
نخست باید به زاویه دید یک انسان نسبت به راندن یک خودرو با استفاده از عملکردهای حسی چون بینایی و
شنوایی برای دیدن جاده و سایر خودروهای موجود در جاده نگاهی انداخت .هنگامی که در مقابل یک چراغ قرمز
ترمز میکنیم یا منتظر عبور یک عابر پیاده از عرض خیابان هستیم ،در واقع در حال استفاده ازحافظه خود برای
اتخاذ چنین تصمیات سریعی هستیم .تجربه ی به دست آمده از سالها رانندگی ،ما را نسبت به جستجو برای

هوش مصنوعی AI

چیزهای کوچکی که اغلب در جاده ها با آنها مواجه میشویم ﴿ شاید یک راه بهتر برای رسیدن به اداره و یا شاید

یک برآمدگی بزرگ در مسیر جاده﴾ عادت میدهد.

خودروهای خودگردانی که خودشان کار راندن را انجام میدند در حال تولید و ساخته شدن هستند ،اما چیزی که
حائزاهمیت است ساختن خودروهایی است که همچون رانندگان انسانی به راندن خودروها میپردازند .این به
معنای تعبیه نمودن یک سری عملکرد در این وسایل نقلیه است که عملکردهای حسی ،عملکردهای فکری ﴿حافظه،
تفکر منطقی ،تصمیم گیری و یادگیری﴾ و قابلیت های اجرایی که انسانها برای راندن وسایل نقلیه مورد استفاده
قرار میدهند را شامل شود .صنعت خودروسازی به صورت مداوم در حال رشد و تکامل است تا در طی چند

سال اخیر موفق به نیل این هدف شود.

به نقل از گارتنر تا سال  2020حدود  250میلیون خودرو قادر خواهند شد که از طریق سیستم های
مختلف(  V2Xتکنولوژی ارتباط خودرو با همه چیز) به یکدیگر و زیرساخت های پیرامون خود متصل شوند.
فناوری  V2Xیا  Vehicle-to-Everythingارتباط بین یک خودرو را با هر چیزی که دراطرافش از آن تأثیر

میگیرد ،ممکن میسازد که این ارتباط میتواند شامل «سایر خودروها» یا خودرو با خودرو ،/ V2Vزیرساختهای
مرتبط و پیرامون خودرو / V2Iیا حتی موبایل  / V2Pباشد که درنتیجه سیستم خودرو با یک فرد موبایل
بهدست بهعنوان عابر یا راننده خودروی کناری ارتباط برقرار کرده و بدین ترتیب خودروی شما با هر چیز ممکنی
بهصورت لحظهای ارتباط می گیرد تا تعاریف استاندارد را اجرا کند .هر چه میزان داده های داده شده به
واحدهای in-vehicle infotainment ﴿ IVIبه مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در
خودردوها گفته میشود که سرگرمی های صوتی و ویدئویی را ارائه میکنند﴾ یا سیستم های برقراری ارتباط از
راه دور بیشتر شود ،خودروها بیشتر قادر خواهند شد که به صورت همزمان با وقوع رخداد به ضبط و به اشتراک
گذاری وضعیت داخلی سیستم ها و داده های مربوط به مکان خودرو و هرگونه تغییرات صورت گرفته در اطراف
خودرو بپردازند  .خودروهای خودگردان در حال مجهز شدن به دوربین ها ،سنسورها و سیستم های ارتباطی
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هستند تا وسیله نقلیه مربوطه را قادر به تولید حجم باالیی از داده ها کنند .با بکارگیری تکنولوژی هوش

مصنوعی ، AIوسایل نقلیه قادر به دیدن ،شنیدن ،فکر کردن و اتخاذ تصمیماتی چون تصمیمات رانندگان انسانی
میشوند.
چرخه درک عمل  AIدر خودروهای خودگردان

هنگامی که خودروی خودگردان از فضای اطراف خود داده تولید میکند و این داده ها را در اختیار یک عامل
هوشمند قرار میدهد ،یک لوپ تکرارشونده به نام چرخه درک عمل ایجاد میشود .در مبحث هوش مصنوعی،
عامل هوشمند به موجودی گفته میشود که در یک محیط ،اطراف خود را شناخته و اعمالی را روی محیط انجام
میدهد و کلیه اعمالی که انجام میدهد در جهت نیل به اهدافش میباشد .این سیستمها امکان یادگیری دارند
و سپس از دانش اکتسابی خود برای انجام اهداف خود استفاده میکنند .این کنشگرها ممکن است بسیار ساده
یا پیچیده باشند .بطور مثال ماشینهای کوکی که با برخورد به دیوار ،راه خود را عوض میکنند نمونهای از
کنشگرهای هوشمند هستند .با توجه به تعریف اراده شده ،این عامل هوشمند با استفاده از داده های ارائه
شده شروع به تصمیم گیری کرده و خودروی خودگردان موردنظر را قادر به انجام یک سری عملیات خاص در آن

محیط میسازد .این فرایند به سه بخش اصلی تقسیم میشود:

بخش  : 1سیستم های جمع آوری داده و سیستم های ارتباطی داخل خودرو
خودروهای خودگردان مجهز به تعداد زیادی سنسور ،رادار و دوربین هستند که برای تولید حجم عظیمی از داده
های محیطی مورد استفاده قرار میگیرند .تمامی این سیستم ها به وسیله نقلیه خودگردان کمک میکنند تا به
دیدن ،شنیدن و حس کردن جاده ،زیربناهای جاده ای ،سایر وسایل نقلیه و هرشیء دیگر موجود در/نزدیک جاده
کمک میکند؛ دقیقا همانطوری که یک راننده ی انسانی به هنگام رانندگی به جاده توجه میکند .این داده ها در
مرحله ی بعد توسط سوپرکامپیوترها مورد پردازش قرار میگیرند و سیستم های ارتباطی داده ها برای تبادل
امن اطالعات (ورودی) ارزشمند به پلتفرم ابری رانندگی خوگردان استفاده میشوند .وسیله نقلیه خودگردان
ابتدا فضای رانندگی و/یا شرایط رانندگی بخصوص را به پلتفرم رانندگی خودگردان مخابره میکند.

بخش  :2پلتفرم رانندگی خودگردان (ابری)
پلتفرم رانندگی خودگردان که در فضاهای ابری قرار دارد دارای یک عامل هوشمند است که از الگوریتم های
هوش مصنوعی برای اتخاذ تصمیمات منطقی و معنادار استفاده میکند .این پلتفرم به عنوان سیاست کنترل یا
مغز خودروهای خودگردان عمل میکند .عامل هوشمند نیز به یک پایگاه داده متصل میشود که به عنوان یک
حافظه که تجربیات رانندگی های پیشین در آن ذخیره میگردد عمل میکند .این داده ها به همراه داده های
ورودی همزمان با وقوع رخداد ارائه شده توسط خودروی خودگردان و محیط اطراف آن ،به عامل هوشمند کمک
میکنند تا تصمیمات دقیقی در رانندگی بگیرد .حال خودروی خودگردان دقیقا میداند که برای رانندگی در چنین
فضاهایی و یا در برخی شرایط بخصوص چه کاری باید انجام بدهد.
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بخش  :3عملکردهای AI-محور در خودروهای خودگردان
بر اساس تصمیمات گرفته شده توسط عامل هوشمند ،خودروی خودگردان قادر به تشخیص اشیاء در خیابان،
داشتن عملکرد در ترافیک آن هم بدون دخالت افراد و ایمن رسیدن به مقصد موددنظر خود میباشد .همچنین
خودروهای خودگردان مجهز به سیستم های کاربردی AI-محوری چون تشخیص صدا و کالم ،کنترل حالت بدن،
دنباله روی مسیر چشم و سایر سیستم های بازبینی رانندگی ،راهنمای مجازی و سیستم های تشخیص مسیر و
مکان و سیستم های امنیتی میباشند .این سیستم های کاربردی تنها برخی از سیستم های بکار گرفته شده در
خودروهای خودگردان هستند .همچنین این عملکردها بر اساس تصمیمات اتخاذشده توسط عامل هوشمند
موجود در پلتفرم رانندگی خودگردان انجام میشوند .این سیستم ها ساخته شده اند تا یک تجربه ی کاربری
عالی را به مشتریان خود ارائه کنند و از آنها در جاده ها محافظت کنند .تجربه های رانندگی به دست آمده از هر
بار رانندگی ،ضبط و در پایگاه داده ذخیره میشوند تا به عامل هوشمند در تصمیم گیریهای دقیقتر در آینده کمک
کنند.
این لوپ داده که چرخه درک عمل نیز نامیده میشود به صورت مداوم تکرار میشود .هر چه تعداد دفعات تکرار
چرخه های درک عمل بیشتر باشد ،عامل هوشمند مربوطه هوشمندتر شده و در نتیجه تصمیات مربوطه ،مخصوصا
در شرایط رانندگی دشوار با دقت بیشتری گرفته میشود .هر چه تعداد دستگاه های متصل شده بیشتر باشد،
تعداد تجربیات رانندگی بیشتری ضبط میشود .این تجربیات به عامل هوشمند کمک میکنند تا بر اساس داده
های ایجادشده توسط چندین دستگاه خودگردان مختلف تصمیم گیری کند .اما این موضوع بدان معنا نیست که
هر دستگاه خودگردان لزوما باید در یک شرایط رانندگی پیچیده قرار بگیرد پیش از آنکه قادر به فهمیدن آن
شود.
هوش مصنوعی ،مخصوصا شبکه های نورونی و یادگیری عمیق به موضوعی اساسی در عملکرد درست و ایمنی
خودروهای خودگردان تبدیل شده است .هوش مصنوعی در حال باز کردن راه برای راه اندازی خودروهای
خودگردان سطح  5است .در این نوع خودروها دیگر نیازی به فرمان ،پدال گاز یا ترمزها نخواهد بود.
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 .26پنج شکل بکارگیری هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی

هوش مصنوعی ( ﴾AIصنعت خودروسازی را به قبضه خود در آورده است و حال آنکه تمامی فعالین بزرگ
صنعت خودروسازی مشغول بکارگیری منابع و تکنولوژی های خود هستند تا به مطلوبترین خروجی برسند.
زیبایی دستگاه های مجهز به هوش مصنوعی در آن نهفته است که این سیستم ها به دنبال یادگیری از تمامی
ورودی های سنسوری همچون صداها و تصاویر هستند.
به همین شکل هنگامی که این هوشمندی در تکنولوژی موجود در یک خودرو گنجانده میشود ،خودروی مربوطه
محیط پیرامون خود را شناسایی کرده و هنگام حرکت یا مواجه شدن با موانع به ارزیابی عالئم محیطی میپردازد.
در سال  ،2015نرخ نصب و بکارگیری سیستم های هوش مصنوعی-محور در خودروهای جدید تنها  ٪8بوده
است ،اما تا سال  2025انتظار میرود که این نرخ به  ٪109افزایش پیدا کند .این افزایش بخاطر نصب و
بکارگیری سیستم های  AIمختلف در وسایل نقلیه خواهد بود.

راندن خودروهای بدون راننده با کمک هوش مصنوعی
تفکر پشت خودروهای بدون راننده از حوالی سال 1970مطرح شد و از این جهت میتوان گفت که این پدیده
موضوع جدیدی نیست .خودروهای مجهز به هوش مصنوعی که در فیلم های سالهای گذشه به تصویر کشیده
شده اند همیشه تصورات ما را درگیر خود نموده اند .اما به احتمال زیاد ،کمبود آگاهی فنی و منابع از جمله
موانعی بوده اند که مانع به حقیقت پیوستن این تصورات تاچند سال اخیر شده اند .به تدریج تمامی فاکتورهایی

هوش مصنوعی AI

که منجر به هوش مصنوعی میشدند شکل گرفتند و در حال حاضر شاهد به حقیقت پیوستن تولید خودروهای
بدون راننده هستیم.
اما دیدن هوش واقعی در این نوع ماشین ها موضوعی است که نیاز به زمان دارد .ایده ی پشت تولید این نوع
ماشین ها این بوده است که خودروها بتوانند بدون راننده ی انسانی و در شرایط مختلف خود به تنهایی به
رانندگی بپردازند .شاید این کار آسان به نظر برسد ،اما به هیچ وجه اینگونه نیست! چرا که برای انجام این کار
به محاسبات بسیار دقیقی احتیاج است.
از طریق تکنیک هایی چون تلفیق سنسورها و یادگیری عمیق ،محقیقن موفق به توسعه تکنولوژی شدند که به
ایجاد یک نقشه سه بعدی از تمامی اتفاقات رخ داده در اطراف خودرو کمک میکند.
برخی از شرکت های بزرگ در زمینه تکنولوژی و خودروسازی همچون گوگل و تسال ،میلیونها دالر از پول خود را
صرف پژوهش در مورد خودروهای بدون راننده نموده اند تا بدین شکل به یک تکنولوژی بهتر دست پیدا کرده
و خودروهای خودگردان/خودران را به یک واقعیت تجاری تبدیل کنند.
حال بیایید به اشکا ل مختلفی که هوش مصنوعی به پیشرفت و توسعه صنعت خودردوسازی در آینده کمک
میکند نگاهی بیاندازیم:

 .1یادگیری ماشین
هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIنوعی هوش است که در نتیجه بهترین آزمایشات علمی مطرح شده و توسعه پیدا کرده
است .هنگامی که این هوش در دستگاه ها و ماشین ها بکار گرفته میشود ،آنها را به دستگاه/ماشین هایی مبدل
میسازد که تا حد زیادی همچون انسانها عمل میکنند .با این حال ،هوش مصنوعی با یادگیری عمیق متفاوت است.
در هوش مصنوعی ،دستگاه ها به شکلی به انجام کارها میپردازند که انسانها آن را هوشمند تلقی میکنند.
یادگیری ماشین یا  MLیکی از کاربردهای هوش مصنوعی است که در آن به ماشین ها یک سری داده ی بخصوص
داده میشود و آنها به خودی خود شروع به یادگیری بر اساس این داده ها میکنند .یادگیری ماشین در حقیقت
زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی  AIتلقی میگردد.

شرکت تویوتا یک گام جلوتر پیش رفته و از بیگ دیتا ﴿کالن داده﴾ ،یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در جهت
تولید سیستم های خودگردان به شدت حساسی بهره جسته است که به سهولت حرکت «افراد کم توان در
رانندگی» کمک میکند.

 .2یادگیری عمیق
یادگیری عمیق فرآیندی است که با کمک آن یادگیری ماشین بکار گرفته میشود .با کمک یادگیری عمیق است که
بسیاری از فعالیت های هوش مصنوعی بدون هیچگونه شکستی صورت میپذیرند .یادگیری عمیق به سیستم ها
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کمک میکند تا وظایف خود را به بخش هایی قابل مدیریت تقسیم کنند .نرم افزار موجود در یادگیری عمیق قادر
به یادگیری است و پس از آن شروع به تقلید از فعالیت های الیه های نورونی مغز ما میکند.
تکنیک های یادگیری عمیق در صنعت خودروسازی بسیار سودمند واقع شده است ،چرا که این تکنیک ها در
زمینه سیستم های پیشرفته راهنمای رانندگی و رانندگی خودکار کمک میکنند .این موارد تنها کاربردهای
یادگیری عمیق در داخل خودروها بوده اند .تکنولوژی یادگیری عمیق نقش پررنگی را در خارج از محیط
خود خودروها نیز ایفا میکند – در طول تولید ،فروش و خدمات پس از فروش .حتی در سرویس هایی که تا
کنون تکنولوژی در آنها تا حدودی مبهم به نظر میرسید ،تکنولوژی یادگیری عمیق تفاوت ایجاد کرده و پیشرفت
بزرگی را رقم زده است.
 .3اینترنت اشیا ء ﴿﴾IoT
اینترنت اشیاء تاثیری انکارناشدنی روی صنعت خودروسازی داشته است و همچنان مستعد قوی تر شدن در
سالهای پیش رو نیز هست .خودروهایی که به تازگی تولید شده اند مجموعه ای از مواردجدید را به همراه خود
دارند – سنسورهای هوشمند ،قابلیت های تجزیه و تحلیل محیطی با کمک بیگ دیتا ،کاربردهای اتصال گنجانده
شده در خود سیستم.
با توجه به ویژگی های رویایی این خودروها ،صاحبان این سیستم ها میتوانند از مزیت برخی ویژگی ها بهره مند
شوند .برخی از این ویژگی ها عبارتند از:
فروشندگان یا تولیدکنندگان این سیستم ها از طریق نرم افزارهای بروزرسانی بیسیم ،فریمور خودروها را
بروزرسانی میکنند.
در صورتی که یک وسیله نقلیه در یک روز به خصوص برای سرویس یا تعمیر شدن برنامه ریزی شده باشد،
داده های مربوط به عملکرد خودرو به مرکز تولیدکننده/فروشنده/خدمات رسانی ارسال خواهد شد.
تولید کنندگان خودروها میتوانند تنها از طریق یک نرم افزار مشخص به حل و فصل برخی از مسائل مربوط به
عملکرد خودرو بپردازد و دارنده ی خودرو مجبور به تهیه یک لیست بلند باالی خرید نخواهد شد.
کمپانی هایی که دارای مجموعه ای از وسایل نقلیه خود هستند میتوانند با کمک پارامترهای امنیتی ارتقاء یافته،
به صورت یک شکل به مدیریت خودروهای خود بپردازند.

کیفیت تولید ارتقاء یافته از طریق فرآیندهای اینترنت اشیاء ( )IoTامکان پذیر است.
در صورت وقوع موارد نیازمند فوریتهای پزشکی ،سنسورهای هوشمند خودرو پرسنل پزشکی مربوطه را
فراخوانده و خواهند فرستاد.

 .4قابلیت های ادراکی
انقالب رانندگی بدون راننده در گوشه و کنار خیابانها به مسیر خود ادامه خواهد داد و افراد نه تنها شاهد
بکارگیری قابلیت های هوش مصنوعی در خودروهای کوچک خواهند بود ،بلکه کامیون های -18چرخی را خواهند
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دید که مجموعه ای از کاالها را با خود حمل میکنند .این امر با کمک آنالیزهای ادراکی یک گام پیشتر آمده است،
چرا که این آنالیزها با نگاه کردن به الگوهای رفتاری و قابلیت های داده کاوی به تقلید از رفتار افراد میپردازند.

سیستم های ادراکی باید عملکردی همچون یک انسان را در تفسیر شرایط واقعی داشته باشند .برای انجام این
کار داشتن فهم و آگاهی عمیق نسبت به داده های غیرساختار-یافته ضروری است.
این دانش و آگاهی با کمک کسر بزرگی از داده های غیرساختار-یافته به دست می آید تا روی چگونگی نشان
دادن عکس العمل طبیعی به صورت همزمان با وقوع رخداد تصمیم گیری صورت گیرد.
این قابلیت های ادراکی همچنین قادر به کنترل شرایط عملیاتی پویا و دینامیک خواهند بود .در حال حاضر
تولیدکنندگان خودروها شروع به گنجاندن این نوع قابلیت ها در خودروهای خود نموده اند .به عنوان مثال،
شرکت  BMWبا همکاری شرکت  IBMتالش نموه است تا این قابلیت های ادراکی را به خودروهای خود
بیافزاید.

 .5سیستم های اطالع رسانی و سرگرمی
هوش مصنوعی ،سیستم های اطالع رسانی و سرگرمی موجود در خودروها را به شکل عظیمی تغییر میدهد .به
خاطر این روند ،تقاضا برای راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری باکیفیت نیز افزایش یافته است ،چرا که
تمام این سیستم ها باید سازگار با تکنولوژی هوش مصنوعی  AIباشند.
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در گروه سیستم های اطالع رسانی و سرگرمی میتوانید شاهد پیشرفت و توسعه ویژگی های زیر

باشید :تشخیص صدا ،دنباله روی مسیر حرکت چشم ،بازبینی رانندگی ،تشخیص حرکات بدن و پایگاه داده زبان
های طبیعی ﴿زبان طبیعی ،قابلیت یک رایانه برای درک چیزی است که انسان در قالب کالم به او میگوید﴾ .به
مرور زمان این پیشرفت ها یک گام جلوتر خواهند رفت تا سیستم های ارزیابی شرایط راننده ،سیستم های
بینایی ماشینی متصل به دوربین ،واحدهای کنترل موتور ترکیب سنسورها و واحدهای تشخیص رادار-محور را
درنظر گرفته و در خود بگنجانند.
اینترفیس های ماشینی -انسانی مربوط به سیستم های سرگرمی و اطالع رسانی وجود دارد که قبال
به خودروها متصل شده اند .این اینترفیس ها میتوانند طبق الگوریتم های به دست آمده از شبکه
های نورونی ابر-محور به بازبینی پرداخته و عمل کنند .از این قابلیت بعدها میتوان برای انجام کارهای پیشرفته
استفاده نمود.

نتیجه
با کمک قابلیتهای هوش مصنوعی افراد میتوانند شاهد نوع جدیدی از راندن خودروها ﴿پدیده «ابرها به
خودروها»﴾ باشند .توسعه دهندگان این نوع سیستم ها با کمک قدرت محاسباتی فوق العاده ی موجود خود قادر
به ساخت اپلیکیشن هایی شده اند که هوش مصنوعی را به مرحله ی جدیدی از کمال رسانده اند.
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استفاده از هوش مصنوعی محدود به خودروهایی که به خودی خود و در شرایط گوناگون همچون یک راننده ی
واقعی میرانند نمیشود .عالوه بر این ،هوش مصنوعی به ساخت خودروهای ارزانتری کمک میکند که قادر به
حس کردن محیط بوده و علیرغم تمام موانعی که ممکن است در جریان رانندگی سر راه افراد قرار بگیرد قادر
به راهیابی باشند.
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.27چه مسائلی از حمل و نقل را میتوان با هوش مصنوعی حل کرد؟

رفته رفته ،هوش مصنوعی ( )AIبه یک تکنولوژی مطرح و گسترده تبدیل شده که در حوزه های زیادی
چون تولید هوشمند و شهر هوشمند کاربرد پیدا نموده است .عالوه بر این ،یکی از حوزه هایی که تا حد زیادی
میتواند از مزایای هوش مصنوعی بهره مند شود ،صنعت حمل و نقل است.
هوش مصنوعی و زیرمجموعه ی آن یعنی یادگیری ماشین ،آژانس های حمل و نقل ،شهرها و به زودی صاحبان
خودروهای شخصی را قادر میسازد تا قدرت محاسبات مدرن و تکنولوژی های ارتباطی را تحت کنترل خود
درآورند و جابجایی را به یک اقدام به مراتب امن تر و سازگارتر با محیط زیست تبدیل کنند.
جدیدترین سی.پی.یوها ( ،﴾CPUجی.پی.یوها ﴿ ﴾GPUو تکنولوژی های ارتباطی تحت اینترنت اشیاء ﴿)IoT
موجود در بازار ،همچون اینترنت  5G ،LTEو  ،LPWANامکان بکارگیری کالن داده ها ﴿بیگ دیتا﴾ و هوش
مصنوعی ﴿ ﴾AIرا در بخش حمل ونقل ایجاد نموده اند.
برخی از نمونه های بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه ی حمل ونقل به شرح زیر هستند :وسایل نقلیه ی
خودران ،راهکارهای مدیریت ترافیک ،اپلیکیشن های گوشی های هوشمند ،حمل ونقل مسافرین و اعمال قانون.
در این موارد ،تکنولوژی هوش مصنوعی میتواند تشخیص بدهد که چه زمانی یک راننده مشغول نوشیدن یا
پیام دادن در پشت خودرو است و بدین شکل به افسرهای حاضر در آن منطقه نسبت به متوقف ساختن آنها
هشدار بدهد.
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چالش هایی که هوش مصنوعی قادر به حل کردن آنهاست
چالش های گوناگونی در سراسر صنعت حمل ونقل پایا و پابرجا هستند و از زمان به وجود آمدن این صنعت ،این
حوزه را به قبضه ی خود در آورده اند .از جمله ی این چالش ها میتوان به بحث امنیت ،قابلیت اعتماد ،کارایی و
موضوع آلودگی اشاره کرد .اینکه هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIچگونه میتواند به حل هر یک از این مسائل کمک کند،
در ادامه ی این مقاله به صورت خالصه مورد بررسی قرار میگیرد.

 .1امنیت
شاید بحث امنیت مهمترین چالش در صنعت حمل و نقل باشد ،چرا که مسافرین و مشتریان نیاز دارند که نسبت
به در امان بودن خود و وسایل و متعلقاتشان مطمئن باشند .از این رو ،هوش مصنوعی میتواند بسیار کمک-
کننده واقع شود.
در طول سالهای گذشته و در حال حاضر ،تکنولوژی باعث تسهیل باال بردن سطوح امنیت شده است .با ظهور
تکنولوژی های وابسته به هوش مصنوعی که روز به روز بیشتر از قبل توسط بیزینس ها و شرکت های فعال در
حوزه ی حمل ونقل بکار گرفته میشود ،سطوح امنیت میتواند به قله های باالتری نیز صعود کند.

 .2قابلیت اعتماد
یکی دیگر از مسائل مهمی که در صدر توجه بسیاری از بیزینس ها و شرکت های فعال در زمینه ی مسافرت
و حمل ونقل قرار داد ،موضوع قابلیت اعتماد سرویس ها و وسایل نقلیه ی آنهاست؛ احتمال اینکه مسافران با
اپراتورها یا وسایل نقلیه ای سفر کنند که به نظر غیرقابل اعتماد بوده یا اینکه ثابت کرده اند اینگونه اند ،بسیار
پایین است.
استفاده از هوش مصنوعی در حمل و نقل عمومی و برای باال بردن قابلیت اعتماد به آن سرویس ،یکی از عوامل
کلیدی بکارگیری آن در این صنعت به حساب می آید .با استفاده از تکنولوژی های هوش مصنوعی ،امید آن
میرود که قابلیت پردازش و پیش بینی داده ها و نتایج در کمیتی بیش از آنچه انسانها بتوانند از پس آن برآیند،
به اپراتورهای مسافرتی و حمل ونقل و در نهایت خود جمعیت افراد این امکان را بدهد که سرویس-های حمل
و نقل عمومی و خصوصی را به شکلی به مراتب پیشرفته تر و بهتر برنامه ریزی کنند.

 .3کارایی
کارآمد بودن از لحاظ انرژی ،جنبه ای از مسافرت و حمل ونقل است که روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند،
چرا که سفرها و رفت و آمدهای مسافرین بیشتر از هر زمان دیگری با تکنولوژی عجین شده است .عالوه بر این،
علیرغم مزیت های بی چون و چرای این امر ،این بدان معناست که تکنولوژی های جدید نیازمند مدیریت به
مراتب کارآمدتر منابع انرژی خود هستند.
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بدون شک ،تکنولوژی هوش مصنوعی ،کارآمدی سیستم هایی که با آنها تلفیق و یکپارچه میشوند را باال میبرد؛
با این حال ،تمامی سیستم های مورداستفاده نیازمند آن خواهند بود که به مراتب هوشمندانه تر مورداستفاده
قرار بگیرند تا بدین شکل بتوان به معنای واقعی کلمه از پتانسیل تکنولوژی های جدیدتر بهره مند شد.

 .4آلودگی
با متمرکز شدن فزاینده ی توجه درصد بزرگی از جهان روی محیط زیست ،به کاهش تدریجی مواد آالینده ی
ایجاد شده در صنایع مسافرت و حمل ونقل احتیاج است تا بتوان ثبات و پایایی آنها را در درازمدت حفظ کرد.
هوش مصنوعی میتواند در این زمینه کمک کننده واقع شود.
هوش مصنوعی میتواد نقشی بزرگ را در توسعه و بکارگیری راه های جدید و نوآورانه در زمینه ی حمل ونقل
ایفا نماید؛ راه هایی برای رسیدگی به وضع آلودگی هوا و همچنین کمک به محققین و مهندسین برای پیدا کردن
متدهایی به مراتب سازگارتر با محیط-زیست تا بدین شکل انرژی وسایل نقلیه و ماشین ها را برای مسافرت و
حمل ونقل تامین کرده و آنها را راه انداخت.
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.28بهترین اقدامات برای آنالیتیکهای ویدئویی در حملونقل عمومی

آنالیتیکهای ویدئویی تا به االن به بخش الینفکی از سیستمهای نظارت تصویری در صنایع مختلف تبدیل
شدهاند .در زمینهی حملونقل عمومی ،تلفیق و گنجاندن آنالیتیکهای ویدئویی با توجه به مشکالت مربوط به
نصب و بکارگیری آنها اندکی آهستهتر بوده است .با این وجود ،اپراتورهای بیشتر و بیشتری امکان استفاده از
آنالیتیکها را برای امنیت پیشگیرانه و هوشمندی بیزینسی موردتوجه قرار میدهند.
اما یک سری اقدامات بسیار خوب وجود دارند که میتوان به هنگام بکارگیری راهکارهای آنالیتیک ویدئویی
برای سیستمهای حملونقل عمومی در پی گرفت .این مقاله به مصاحبه با سه نفر از متخصصین این صنعت
میپردازد و از آنها میخواهد که نظرات خود را به اشتراک بگذارند؛ موضوع این گفتگو در این مورد است که
نصابها و مشتریان چگونه باید بهترین نتیجه را از راهکارهای آنالیتیکی سوارشده روی وسایل نقلیهی خود
بگیرند.
یکی از مسائل بسیار مهمی که همیشه مطرح است ،تعریف دقیق و مناسب این مسئله است که نیاز و هدف نهایی
اپراتور چیست .چه چیزی را میخواهید به دست آورید؟ آیا آنالیتیکهای ویدئویی بهترین ابزار برای رسیدن
به این هدف هستند؟ اگر ابزاری وجود دارد ،چه ابزار(ها)یی باید با سیستم ترکیب شوند؟ بدترین دشمنی که
آنالیتیکهای ویدئویی دارند ،این باور است که «یک ابزار واحد ،مناسب همه چیز است».
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این حرف که «دوربینها را نصب میکنیم و بعد میبینیم که با تجزیهوتحلیل محتوای ویدئویی  VCAبه چه
میرسیم» ،قاتل نهایی محتوای ویدئویی و آنالیتیکهاست! برنامهریزی بادقت و تعریف درست انتظارات و
مشخصات ،کلید بکارگیری یک سیستم آنالیتیک ویدئویی موفق است.
با استفاده از هوش مصنوعی  ،AIاستفاده از آنالیتیکهای ویدئویی به شکل قابلتوجهی ارتقاء پیدا میکند.
هوش مصنوعی چیزی نیست که فورا به چشم خیلی مشهود باشد یا اینکه «سروصدا ایجاد کند» .این تکنولوژی
یک مکانیسم عمیق است که آنالیتیکهای ویدئویی را به شکل هنگفتی قدرتمند و قوی میسازد و از اهرم این
آنالیتیکها به عنوان مولفهای مهم و قابلاعتماد استفاده میکند.
فرا تر از هر چیزی باید اطمینان حاصل کنید که محصول انتخابی ،نیازهای شما و مشتریان شما را پاسخگوست،
بدون اینکه این محصول بیش از حد تحتتأثیر عباراتی چون هوش مصنوعی یا یادگیری عمیق باشد .هنوز هم
بهترین

راهکار،

راهکاریست

که

مشکالت

مشتریان

شما

را

حل

میکند.

نکتهی مهم دیگری که باید در نظر گرفت ،شرایط محیطی و تطابق استفاده از این محصوالت با توجه به این شرایط
است .عالوه بر این برای تکمیل کل این طرح ،مدیریت منابع دوربین برای اجرای عملیاتهای کارآمد در محل
ضروری است.
پیش از شروع پروژه و پیش از برنامهریزی برای پروژهی خود ،باید در مورد چیزی که میخواهید به دست
آورید ،خیلی شفاف برخورد کنید .باید تعریف کنید که چه دادهای میخواهید از آن بیرون بکشید؟
مثال اگر هدف شما شمارش تعداد افراد داخل یک قطار است ،محل قرارگیری دوربین و تجهیزات را ویژهی این
هدف برنامهریزی کنید .نباید از دوربینهای موجود و سیستمهای موجود استفاده کنید ،چون اغلب اوقات محل
قرارگیری دوربین شاید درست نباشد و شاید دوربین موردنظر برای این نوع کاربرد مناسب نباشد.
بنابراین معموال باید دوربینهایی اختصاصی برای آنالیتیکهای ویدئویی نصب کنید .به همین خاطر برای داشتن
یک برنامهی ایدهآل ،باید از قبل بدانید که چه کاری میخواهید بکنید.
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برآوردهسازی نیازها در دوران شیوع کووید19-

شیوع ویروس واگیردار کووید 19-نیز در افزایش تقاضا ایفای نقش نموده است .تجهیزات روی وسایل نقلیه
چیزی نیست که بشود در عرض یک هفته یا یک ماه برایش تصمیمگیری کرد یا نصب نمود ،چرا که چندین
محدودیت در این فرآیند وجود دارد ،حتی اگراین فرآیند برای تجهیزات روی زمین اندکی ساده شده باشد .اما
سواالت جدیدی مطرح میشوند که کامال به کووید 19-ارتباط دارند ،به عنوان مثال« ،تشخیص ماسک» یا
«اندازهگیری فاصله».
اما در بازههای زمانی طوالنیتر ،اپراتورهای خطوط ریلی و آژانسهای ترابری قطعا میخواهند که سیاستهای
امنیتی و ایمنی خ ود را به صورت پویا ارتقاء بدهند تا اطمینان و اعتماد افراد را نسبت به اینکه چطور آژانس
آنها با این ویروس همهگیر دستوپنجه نرم میکند ،بازیابی نمایند.
پخش زنده در واگن ها ،شمارش مسافرین و مدیریت ازدحام در مرکز توجه هستند .عالوه بر این ،تی.اف.تیها
و ال.سی.دیهای درون فضای بسته و فضای باز و روی وسایل نقلیه را میتوان به پی.اس.اِیهای برنامهریزی
شده ،گزارشات بهداشتی به صورت زنده و دستورالعملهای ایمنی و سالمتی برای رانندگان تجهیز کرد و
دادههای به دست آمده به صورت همزمان با وقوع رخداد را میتوان به صورت طرحهای گرافیکی هوشمند ارائه
کرد؛ با کمک این طرحها رانندگان میتوانند در مورد قطارها و اتوبوسهایی که باید تهیه کنند تصمیمات
آگاهانهای بگیرند.
افراد به دنبال ابزارهای تکنولوژی هستند که در برآوردهسازی الزامات قانونی به آنها کمک کنند تا به
بیزینسهای خود بازگردند .این ابزارها شامل ایجاد طرحهای بهداشتی و عالوه بر آن و فراتر از هر چیزی ،حفاظت
از کارکنان آنها میشوند .هنگام در نظر گرفتن بهترین اقدامات در طول دوران شیوع کرونا ،نصابها و مشتریان
باید مطمئن شوند که راهکار مربوطه چنین نیازهایی را برآورده میسازد.
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.29چرایی لزوم استفاده از آنالیتیکهای ویدئویی در حملونقل عمومی

آنالیتیکهای ویدئویی ویژهی اتوبوسها و قطارها ،به تشخیص دغدغههای امنیتی و یافتن یک درک بیزینسی به
صورت همزمان با وقوع رخداد کمک میکنند؛ این امر با استفاده از ویژگیهایی چون شمارش افراد،
تجزیهوتحلیل رفتاری و تجزیهوتحلیل تراکم افراد صورت میگیرد .این نخستین مقاله از سری مقاالتیست که
جدیدترین پیشرفتهای صورتگرفته در آنالیتیکهای ویدئویی حملونقل عمومی و چالشهایی که باید بر آن
غلبه کرد را مورد بررسی قرار میدهد.
در ماه فوریهی سال جاری ،در یکی از شبهای جمعه ،یک مهاجم ناشناس تا سرحد مرگ به دو نفر با چاقو حملهور
شد و دو نفر دیگر را در متروی نیویورک زخمی کرد .پلیس سعی کرد تا با استفاده از دوربینهای امنیتی فرد
مشکوک را شناسایی کند و برنامه دارد تا با بکارگیری  500نیروی مازاد در متروها ،امنیت را قوت ببخشد.
چنین رخدادهایی غیرمتداول نیستند ،اما واکنش ما نسبت به آنها همچنان به همان حالت باقی میماند .آیا ما
واقعا منابع موردنیاز برای بکارگیری نیروهای مازاد را در هر یک از سیستمهای حملونقل عمومی که نیازمند
محافظت بهتر هستند داریم؟

هوش مصنوعی AI

موضوع آنالیتیکهای ویدئویی بیشتر در حملونقل
دوربینهای نصب شده روی وسایل نقلیه ،تا به اآلن برای مدت زیادیست که جهت اهداف قانونی و حقوقی
کارآمد واقع شدهاند .اما امروزه تکنولوژی آنالیتیکهای ویدئویی را در اختیار داریم که میتواند به ما کمک کند
تا احتمال وقوع یک رخداد را پیش از وقوع آن تشخیص دهیم .افزایش مداوم در عملکرد دوربینها ،پایه و
اساس بکارگیری ابزارهای تجزیهوتحلیلی پیچیدهتر تصاویر را فراهم نموده است؛ این کار مستقیما از داخل
خود وسیلهی نقلیه انجام میشود ،بدون آنکه لزوما احتیاجی به تکیه بر یک سرور اضافی باشد.

درست است که در ابتدا در مورد قابلیت تشخیص حرکت ساده صحبت میکردیم ،اما امروزه میتوانیم در
مقایسه با سایر چیزها ،اطالعات پرجزئیاتی را در مورد رفتار یا ظاهر افراد و وسایل نقلیه ارائه کنیم .به مرور

زمان ،دوربین به یک دستگاه  IoTبیگ دیتا تبدیل میشود .آنالیتیکهای ویدئویی در جایگاه یک سنسور
نرمافزاری «بخشبندیشده» به صورت موثر به این توسعه و پیشرفت کمک میکنند ،به ویژه با انطباق تدریجی
تکنولوژیهای هوش مصنوعی و یادگیری عمیق.

عملکردها و ویژگیهای آنالیتیکهای روی وسایل نقلیه
البته عملکردهای موجود از قبل در مقابل مسافران ،همچون شمارش افراد ،ارزیابی تراکم مسافران و غیره
وجود دارند که این عملکردها به صورت «همزمان با وقوع رخداد» کار میکنند .اما استفادههای پیشرفتهای نیز
وجود دارند که در ضبط ویدئویی ،کار جستجو برای رخدادها/آیتمهای خاص را از میان دادههایی که سایز بزرگی
دارند ،ساده میکنند .برای آنالیتیکهای ویدئویی موجود در دوربینهای نصبشده در قسمت جلویی قطارها،
کاربردهای دیگری وجود دارد که هرچند از لحاظ کمیت کوچکتر هستند .از این آنالیتیکها میتوان جهت
تشخیص رخدادهایی استفاده نمود که به عنوان مثال «وقوعشان نزدیک» است .با استفاده از الگوریتمهای
اختصاص داده شده ،این امکان وجود دارد که به راحتی بتوان به جستجوی رخدادی پرداخت که وقوع آن نزدیک
بوده است و در ویدئوهای ضبط شده اتفاق افتاده است.
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تمامی این کاربردها« ،تشخیص ویدئویی» سادهی قدیمی را که صرفا بر اساس تشخیص حرکت بوده به حال خود
رها کردهاند و به سوی استفاده از هوش مصنوعی سوق پیدا کردهاند .در چنین محیطی ،با استفاده از یادگیری
عمیق ،از این تکنولوژی برای دو کاربرد اصلی متفاوت استفاده میشود.
.1حذف تمامی «نویزهای ناخواسته»ی موجود در تصاویر و موقعیتها تا بدین شکل بتوان فقط از
محتوای مدنظر جهت هدف موردنظر استفاده نمود.
.2دستهبندی سوژههای موردنظر با توجه به یک سری ویژگیها ،به عنوان مثال ،یک فرد/چهره ،یا رنگ لباس
باالتنه ،رنگ لباس پایینتنه ،چمدان و وسایل (بله/خیر) .این اطالعات به عنوان متادیتا یا فراداده در دستگاههای
ضبط ویدئو ذخیره میشوند.
جدای از استفادههای روی خود وسیلهی نقلیه ،آنالیتیکهای ویدئویی در زمین /ایستگاهها نیز کاربرد دارند .از
دید امنیتی و ایمنی ،برای ارزیابی موقعیتی به صورت همزمان با وقوع رخداد و هم جهت بررسی بیشتر ،این
کاربردها از جمله موضوعات موردتوجهی هستند که «باید» وجود داشته باشند .یکی از مهمترین عملکردها در
چنین

استفادههای

جدیدی،

دستهبندی

سوژههاست.
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چالشهایی که باید بر آنها غلبه کرد
دوربینهای بیشتر و بیشتری روی وسایل نقلیه وجود دارند که یک سفر راحت ،امن و ایمن را به مسافرین ارائه
میکنند ،با این حال چالشهایی وجود دارند که عملکردهای آنها را محدود میکنند.

سازگاری برای یکپارچهسازی
این موضوع حائزاهمیت است که منابع سختافزاری (یعنی دستگاههای) موجود ،با ضروریات نرمافزاری سازگار
باشند .هنگامی که هر دوی این اجزاء با یکدیگر هماهنگ میشوند ،مزیتهای رویکرد اِج-محور کامال عیان
میشود .اگر قابلاعتمادترین نرمافزار را داشته باشید ،ولی این نرمافزار برای کار روی اِج بهینهسازی نشده
باشد ،هیچ ارزش افزودهای در کار نخواهد بود.
در بیزینس روزمره ،تولیدکننده این وظیفه را روی دوش خود احساس میکند که کاری کند تا همکارانش بهترین
راهکارها را برای مشتریان خود طراحی و ارائه کنند .با توجه به پیشنهاداتی که به صورت مداوم در بازار در
حال رشد هستند ،اتخاذ یک تصمیم درست کامال دشوار است .این موضوع اغلب این تصور را به همراه خود
دارد که نرمافزاری که یادگیری عمیق یا  AIروی آن نوشته شده باشد ،یک نوع سالح چندمنظوره است و در
تمامی شرایط بدون مداخلهی اضافی ،بی هیچ نقصی کار میکند .شرایط پروژه را همیشه باید در نظر گرفت.
مدیریت انتظارات و ضروریات موردنظر مشتری یک نکتهی کلیدیست.

میدان دید محدود

بزرگترین مشکل آنالیتیکهای ویدئویی در دوربینهای کار شده داخل وسیلهی نقلیه ،میدان دید محدود آن
است .اتوبوسها و قطارها سقف بسیار کوتاهی برای نصب دوربین دارند ،که این یعنی دوربینها معموال
نمیتوانند بخش بزرگی از قطار یا اتوبوس را پوشش بدهند.
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روند رایجی که وجود دارد بکارگیری دوربینهای  360درجه است ،اما بسیاری از آنالیتیکها نمیتوانند با
تصاویر ویدئویی ضبط شده با زاویهی  360درجه کار کنند .این واقعا بزرگترین چالش است .یک راه برای غلبه
بر این مسئله ،استفاده از دوربینهای  360درجه است و اطمینان حاصل نمودن از اینکه نرمافزار آنالیتیکی
مدنظر با آنها سازگار است .یا اینکه افراد میتوانند از دوربینهای بیشتری در محل موردنظر استفاده کنند تا از
زوایای مختلفی به ضبط ویدئو بپردازند.
همچنین افراد میتوانند دوربینهایی را نصب کنند که برای اهداف خاص در نظر گرفته شدهاند .به عنوان
مثال ،دوربینهای کار شده ی عادی در وسایل نقلیه معموال بهترین انتخاب جهت اهداف شمارش افراد تلقی
نمیشوند .به عنوان مثال ،راهکارهای لیدار را در اینجا نظر بگیرید ،راهکاری که به صورت فزایندهای در حال
رایج شدن است.

چالش یک وسیلهی نقلیه در حال حرکت
آخرین نکتهای که باید اضافه کرد ،ذات محیطیست که دوربینها در آن نصب میشوند .عالوه بر
این ،آنالیتیکهای ویدئویی داخل خود وسیلهی نقلیه با چالشهای فنی زیادی روبروست؛ این چالشها اساسا به
خاطر پسزمینهی همیشه در حال حرکت پشت پنجرههاست ،چرا که قطار حرکت میکند (تغییر نور روز ،تونلها،
سایهها و غیره) و همچنین تراکم جمعیتی که به عنوان مثال در قطارها و مترو وجود دارد.

نتیجه
سیستمهای نظارتی تصویری کار شده داخل وسایل نقلیه ،در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته ،بخش الینفکی
از حملونقل عمومی هستند .با این وجود ،دیگر الزم نیست که این سیستمها به عنوان دستگاههای ضبط منفعل
برای جمعآوری مدارک حقوقی باقی بمانند .با استفاده از قدرت آنالیتیکهای ویدئویی ،اپراتورها میتوانند
امنیت پیشگیرانهای را به مسافران ارائه کنند.
در بخش بعدی این سری از مقاالت ،به بررسی نقش فزایندهی هوشمندی بیزینسی در آنالیتیکهای ویدئویی
کار شده روی وسایل نقلیه خواهیم پرداخت .با ما همراه باشید!

هوش مصنوعی AI

.30تایوان به دنیا نشان میدهد که چرا در حملونقل هوشمند پیشگام است؟

حملونقل هوشمند در اقدامات اولیهی انجام شده برای شهر هوشمند هدفی کلیدی است .اما مسئله این است
که در واقعیت از چند پروژه بهرهبرداری شده است؟ این مقاله به بررسی چند مورد از پژوهشهای جالب پیاده
شده در کشور تایوان میپردازد.
هیچ احتیاجی به گفتن نیست ،اما توسعهی شهرنشینی به صورت تماموکمال در جریان است .در نتیجه این باعث
ایجاد یک سری مسائل شهری همچون جرائم و آلودگی میشود.
عالوه بر این ،حملونقل به عاملی برای سردرد تبدیل شده است .تعداد خودروها در حال افزایش است و این
امر پارک کردن و رانندگی در اتوبانهای پرازدحام را دشوارتر میسازد .با توجه به این موضوع ،هوش
مصنوعی  AIو اینترنت

اشیاء  IoTمیتواند

به

حلوفصل

مسائل

مربوط

به ترافیک بپردازد

و

رانندگی/اتوبوسسواری را به یک تجربهی به مراتب بهتر تبدیل کند.
گرَند ویو ریسرچ در گزارش خود خاطرنشان میکند که« :لزوم در اختیار گذاشتن اطالعات ترافیکی مناطق مختلف
به صورت همزمان با وقوع رخداد به مسافرین و رانندگان ،یکی از فاکتورهای حائزاهمیتیست که باعث ایجاد
تقاضا برای سیستمهای حملونقل هوشمند در سراسر جهان میشود ».طبق این گزارش ،در سال  ،2019سایز
بازار سیستمهای حملونقل هوشمند جهان ،ارزشی برابر  26.58میلیارد داشت .پیشبینی میشود که از سال
 2020تا سال  ،2027این بازار ترکیب نرخ رشد ساالنهای  5.8درصدی ثبت کند.
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در حقیقت ،تمام اینها خیلی خوب به نظر میرسند .اما چند مورد کاربردی واقعی وجود دارند؟ در همایش و

نمایشگاه شهر هوشمند تایپه ( )SCSEکه بین  23-26ماه مارس برگزار شد ،این شهر پروژههای جذابی را از
خودش به نمایش میگذارد .در ادامهی این مقاله ،به بررسی این پروژهها میپردازیم.
چراغهای راهنمایی و رانندگی پویا

بیشتر اوقات ،تنگناهای ترافیکی به خاطر ناکارآمدیهای چراغهای راهنمایی و رانندگی ثابت ایجاد میشوند .به
عنوان مثال در این نوع چراغها ،چراغ سبز حتی در صورتی که ترافیک خودروها یا عابرین پیاده کم باشد ،برای
چند دقیقه همانطور روشن میماند .در نتیجه این باعث ایجاد ازدحام ترافیک در چهارراهها میشود.
یک راهحل برای این موضوع ،استفاده از چراغهای راهنمایی و رانندگی پویا (یا تطبیقی) است .در چنین طرحی،
هر دور از چراغهای راهنمایی و رانندگی ،در زمان مقتضی به صورت خودکار با شرایط ترافیکی تطابق پیدا
میکند.
شهر تایپه با همکاری با شرکت سیستمهای یکپارچهی بینالمللی ( ،)IISIچراغهای راهنمایی و رانندگی پویایی
را توسعه داده و در چهارراههای مختلف به کار گرفته است .این سیستم دارای دوربینهای تحت شبکه  IPاست
که دادههای ویدئویی را روی اِج پردازش میکند .سپس فرادادهی حاصل شده به داخل سیستم منتقل میشود
که این فراداده چراغهای راهنمایی و رانندگی را کنترل میکند.
شرایط ترافیکی در ساعات عادی و ساعات شلوغی متفاوت هستند .هر یک از دورهای چراغهای راهنمایی و
رانندگی را میتوان طبق این شرایط و آنطور که توسط دوربینهای تحت شبکه  IPدیده میشوند ،تطابق داد.
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عالوه بر این در محل عبور عابرین پیاده ،در طول روز احتمال عبور افراد بیشتر و در طول شب احتمال عبور
افراد کمتر است .چراغهای راهنمایی و رانندگی پویا میتوانند طول چراغهای سبز را با توجه به آن تنظیم کنند
و متضمن ترافیک روانتری شوند.
این راهکار تا به اآلن نتایج مثبتی را از خود نشان داده است .دادههای به دست آمده توسط شرکت  IISIنشان
میدهد که در محل نصب این چراغهای راهنمایی و رانندگی یعنی چهارراهها ،زمان به بطالت گذشتهی میانگین
در ترافیک حدود

15

درصد

و

انتشار

کربن

حدود

1.114

تن

کاهش

داشته

است.

اتوبوسهای خودران ،اینترنت  5Gو V2X

هیچ نیازی به گفتن نیست که طرح خودروهای خودران در حال رواج یافتن است .در بسیاری از شهرها ،نه تنها
خودروها ،بلکه اتوبوسهای خودران نیز در حال آزمایش شدن هستند .یکی از این شهرها ،شهر تایپه است که
در آن مسیری در خیابان شین.یی به تست و آزمایش اتوبوسهای خودران اختصاص داده شده است .در حال
حاضر این شهر در حال همکاری با اپراتور تلکام فار ایزتون ( )FETاست که شبکهی  5Gرا ارائه میکند.

بین اینترنت  4Gو  ،5Gچرا باید از اینترنت  5Gاستفاده کرد؟ پاسخ این سوال ،تأخیر کمتر اینترنت است.
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طبق پروتکلهای اینترنت وسایل نقلیه ( ،)Internet of Vehiclesوسایل نقلیهی خودران باید در بازهی
تأخیر زمانی  100میلیثانیهای کار کنند .این امر فقط از طریق اینترنت  5Gقابل دستیابیست .با اینترنت ،4G
چرخهی ارتباط رفتوبرگشتی حدود  15ثانیه طول میکشد.
اتوبوس خودران باید به صورت مداوم با محیط اطراف خود در تعامل باشد .گاهی مسیر اتوبوس اندکی
منحنیشکل می شود .گاهی چیزی در مقابل مسیر اتوبوس وجود دارد .اتوبوس باید در کسری از میلی ثانیه
عکسالعمل نشان بدهد.
با توجه به این موضوع ،فقط اینترنت  5Gاست که قادر به ارائهی ارتباط با تأخیر پایین است و این امر را
امکانپذیر میسازد.
با این همکاری ،تست اتوبوسهای خودران شهر تایپه وارد فاز دوم خود شده است .اگر همه چیز به خوبی پیش
برود ،در آیندهی نزدیک استفادهی تجاری از این سیستم میتواند شروع شود.
اپراتور فار ایزتون ( )FETدر این بازهی زمانی در حال برنامهریزی برای طرح امکانپذیری  V2Xدر تایوان است.
تکنولوژی  V2Xبه ارتباط وسیلهی نقلیه با همه چیز اشاره دارد؛ چتری که تکنولوژیهای جانبی مختلفی را شامل
میشود.
به عنوان مثال ،تکنولوژی  V2Iامکان ارتباطات را بین وسایل نقلیه و زیرساختها فراهم میسازد .بدین شکل،
دادههای به دست آمده توسط واحد مستقر در حاشیهی جاده میتواند به واحد داخل خود وسیلهی نقلیه منتقل
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شود .بدین شکل رانندگان میتوانند از جادههای پرازدحام یا محوطهای پارکینگ پر اجتناب کنند .از سوی دیگر،

تکنولوژی  ،V2Vارتباطات بین وسایل نقلیه را با وسایل نقلیه ممکن میسازد.

سایر راهکارهای حملونقل هوشمند

شرکتکنندگان مختلفی جدیدترین راهکارهای مرتبط با حملونقل را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتهاند .به
عنوان مثال ،یکی از این شرکتکنندگان راهکار خود را برای اعمال قانون ارائه کرده است .دوربینهای تحت
شبکه  IPاین شرکتکننده قادر به ثبت اقدامات زیر است:
•

پارک کردن به صورت غیرقانونی

•

دور زدن به صورت غیرقانونی

•

پیچیدن غیرقانونی به سمت چپ و غیره.

این نرمافزار تشخیص پالک میتواند به پلیس در صدور برگههای جریمه کمک کند .این پروژهها در حال حاضر
در چندین شهر کشور تایوان به کار گرفته شدهاند.
این شرکتکننده یک راهکار چشمماهی نیز ارائه کرده است .این راهکار قادر به تشخیص تمامی انواع وسایل
نقلیه – خودروها ،کامیونها ،دوچرخهها – در یک منطقهی مشخص است که هیچ نقطهی کوری نداشته باشد.
مدیران شهری میتوانند از دادهی به دست آمده برای مدیریت و برنامهریزی ترافیک استفاده کنند.
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فراتر ظاهر شدن سال  2019در مقایسه با انتظارات

گزارش سالیانه ی شرکت مِموری در سال  2019روی بیزینس امنیت فیزیکی نشان میدهد که ارزش کلی قیمت
تولید محصوالت امنیت فیزیکی سراسر جهان دم درب کارخانه ،چیزی در حدود  34.31میلیارد دالر در سال
 2019بوده است .این رقم در مقایسه با سال  ،2018رشدی  8.5درصدی را نشان میدهد ،این در حالی است
که نرخ رشد مرکب ساالنه در طول  5سال گذشته تنها چیزی در حدود  7.24درصد بوده است.
با توجه به اینکه از سال  2012تا سال  ،2017رشد تولید ناخالص داخلی ) (GDPجهانی به صورت میانگین
چیزی در حدود  2.7درصد بوده است ،میتوان گفت که این رشد قابل توجه است و از این رو رشد بیزینس
های امنیتی فیزیکی با ضریبی  2.6درصدی از آن پیشی گرفته است.
در طول  10سال گذشته ،این بازار با نرخ رشد مرکب ساالنه ی  6.27درصدی رشد نموده است .طبق پیش-
بینی ما ،تا سال  2024ارزش این بازار به  56.76میلیارد دالر و نرخ رشد مرکب ساالنه ای  10.72درصدی
خواهد رسید ،هرچند که هر یک از این سه بیزینس (کنترل دسترسی ،نظارت ویدئویی ،آالرم اعالم سرقت) و
مناطق جغرافیایی ،نرخ های متفاوت قابل مالحظه ای را از لحاظ رشد خواهند داشت.
از آنجایی که تولیدکنندگان غربی به رقابت با رقبای چینی خود پرداختند ،نظارت ویدئویی باالترین نرخ رشد
 9.74درصدی را در طول سه سال گذشته داشته است ،با این حال هنوز هم احتمال نفوذ آنها به بیزینس بخش
دولتی چین بسیار پایین است .چین تا حد زیادی بزرگترین بازاری است که شاید حدود  30الی  40درصد از
تقاضای جهانی را تشکیل میدهد.
از سیستم های کنترل دسترسی نیز انتظار میرفت که عملکردی بهتر و باالتر از  8.2درصد داشته باشند ،چرا

که این سیستم ها باعث توسعه ی بیشتر بیزینس های شبکه ی  IPشده اند و در سیستم های بیومتریک،

مدیریت هویت ،سیستم های قفل گذاری بیسیم و کنترل دسترسی به عنوان یک سرویس ﴿ ﴾ACaaSبا عمق
بیشتری پیشروی کرده اند .امسال سومین سال پیاپی است که این بخش باالترین نرخ رشد را از میان این سه
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بیزین س کسب نموده است ،اما بحث های قیمتی ،تا حدودی از طریق ادغام و نقاط ضعف در زنجیره ی تامین ،در
حال اعمال فشار هستند .همین مسئله باعث کاهش رشد شده است وقتی که با توجه به ارزش اندازه گیری
میشود.
بیزینس آالرم های اعالم سرقت ،پدر بیزینس امنیت فیزیکی ،برای مدت زیادی است که به بلوغ رسیده است،
اما استفاده ی رو به رشد از رادار و دوربین های حرارتی و چندسنسوره باعث رشد  3.8درصدی در سال 2019
شده است .عالوه بر این ،پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی های سنسوری ،تکنولوژی های بیسیم و
تلفیق و یکپارچه سازی با نظارت ویدئویی ،دسترسی و نورپردازی بیرونی همگی باعث رشد آن شده-اند .این
را می پذیریم که ممکن است که یک سری محصول نظارت ویدئویی که در پروژه های  PP/IAنصب میشوند
وجود داشته باشد ،اما این نوع محصوالت در شمارش این بخش در نظر گرفته نمیشوند و همین میتواند باعث
تخریب رشد این بخش شده باشد.

ساختار نامتعادل و ناسالم تقاضا در بیزینس نظارت ویدئویی
ما در گزارش خود نشان داده ایم که مشکل تولیدکنندگان خارجی برای گرفتن بخشی از بازار چین ،مسئله ی

تکنولوژی یا عملکرد نبوده است ،هسته ی این مشکل یک چالش سیاسی و جغرافیای-سیاسی است.
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دلیل آن این است که این حزب سیاسی کمونیستی حتی روی شرکت های خصوصی تولیدکننده ی سیستم
های نظارت ویدئویی کنترل دارد و در صورتی که آنها خواهان بیزینس بخش دولتی ﴿که امروز بیش از  50درصد
از بازار نظارت ویدئویی چینی را تشکیل میدهد﴾ و حمایت با وام های بلندمدت و ارزان قیمت باشند ،باید مطابق
با الزامات و خواسته های دولت عمل کنند.
برای همین دولت از این موضوع اطمینان حاصل میکند که از تجهیزات خارجی در پروژه های بخش دولتی استفاده
نخواهد شد .اصال جای تعجب نیست که چنین قراردادی ،امکان «تجارت آزاد» را از بین برده و به دو تولیدکننده
ی بزگ چینی (هایک ویژن و داهوآ) بیشتر این اجازه را داده است که  40درصد از بیزینس دوربین های
ویدئویی جهان را تشکیل بدهند .این موضوع تا حدودی به خاطر برقراری وضعیت «مسابقه تا پایان کار» (این
اصطالح در علم اقتصاد به مقرراتزدایی دولتی از محیط کسبوکار و مالیاتها به منظور جذب یا نگه داشتن
ال
فعالیتهای اقتصادی در مرزهای خود اشاره دارد .این پدیده ،که پیامد جهانیسازی و تجارت آزاد است ،معمو ً
زمانی رخ میدهد که رقابت بر سر یک صنعت یا فعالیت تجاری خاص بین دولتها افزایش یافتهباشد ).بر سر
پایین آوردن قیمت هایی که هیچ تولیدکننده ی دیگری نمیتواند از پس آن برآید اتقاق می افتد ،چرا که آنها

چنین حجم تولیدی ندارند.

هرچند که شاید پایان این موضوع خوشایند نباشد .در این حوزه ،شرکت های چینی دیگری وجود دارند که
خواهان بخشی از این سرمایه گذاری هنگفت در بخش پروژه های شهر امن بخش دولتی هستند .شرکت هوآوی
که یکی از بزرگترین شرکت های ارتباطی جهان میباشد ،ورد عظیم خود را به عرصه ی دوربین های ویدئویی
اعالم کرده است و یک استارتاپ جدید در زمینه ی آنالیتیک های ویدئویی هوش مصنوعی  AIبه نام
مِگوی  Megviiقصد دارد که راهکارهای نظارت ویدئویی جامعی را ارائه کند .بدون شک آنها به تدریج در بازار
بخش دولتی جا می افتند و سهم بازار را از دو غول بزرگ فعلی چینی میگیرند و حداقل فایده ی این کار این

است که میتواند از فشار روی تولیدکنندگان غیرچینی که در بازارهای آزادتر جهانی فعالیت میکنند ،بکاهد.

پیشبینی بازار تا سال 2024
پیش بینی ما برای  5سال آینده تا سال  2024بر اساس این است که وضعیت تجارت جهانی ارتقاء پیدا نخواهد
کرد و در دو سال آینده ،رشد تولید ناخالص داخلی) (GDPبسیار کم خواهد بود .آمار  5سال گذشته نشان
میدهد که بیزینس امنیت فیزیکی میتواند رشدی عظیم در یک فضای اقتصادی ضعیف پیدا کند ،چرا که
تکنولوژی جدید در حال ارتقاء بخشیدن عملکرد محصوالت است و به صورت پیوسته هزینه ی مالکیت را کاهش
میدهد.
احتمال فرونشستن اقدامات تروریستی در  5سال آینده بسیار پایین است و بودجه های دولتی برای مقابله با
این موضوع افزایش پیدا خواهند کرد و این کار به سود بیزینس امنیت فیزیکی نیز خواهد بود .در دنیای
تجارت ،تقاضا برای ارتباطات جامع تر میان سه زیرشاخه ی بیزینس امنیت فیزیکی و واحدهای تجاری ،با کمک
تکنولوژی اینترنت اشیاء ) (IoTرشد خواهد نمود .این موضوع تا سال  2020و به همراه تسریع رشد در طول
 4سال پیش رو آشکار خواهد شد.

هوش مصنوعی AI

ما در طول دوره ای  5ساله از سال  2019تا سال  ،2024نرخ رشد مرکب ساالنه ای  10.7درصدی از لحاظ
ارزش پیش بینی میکنیم .اصلی ترین عوامل این رشد ،نرم افزارهای آنالیتیک ویدئویی هوش
مصنوعی  AIخواهد بود که تا پایان سال  ،2024این پتانسیل را از سایز بسیار کوچک امروز آن به  3.5میلیارد
دالر میرساند و تقاضای بیشتری را برای سخت افزارهای نظارت ویدئویی ایجاد میکند.
این گزارشات از یازدهمین نسخه ی گزارش سالیانه ی مِموری یعنی «بیزینس امنیت فیزیکی »2024-2019

گرفته شده است.
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.31پنج ویژگی آنالیتیک ویدئویی برتر برای مدیریت ترافیک

مدیریت ترافیک حوزهایست که تکنولوژی آنالیتیکهای ویدئویی در حال گذاشتن تأثیرات چشمگیری روی آن
است؛ مدیریت ترافیک به مقامات مدیریتی کمک میکند تا بفهمند تنگناها کجا قرار دارند ،ازدحام را کاهش
دهند ،میزان تصادفات را پایین بیاورند و زمان رسیدگی به رخدادها را افزایش دهند .ادارات پژوهشی،
بازبینی و مانیتورینگ ترا فیک را در کنار مدیریت ورود غیرمجاز ،تشخیص رخداد و شمارش افراد /ازدحام ،به
عنوان یکی از بازارهای رشد اصلی برای آنالیتیکهای ویدئویی لیست میکنند.
برخی از ویژگیهای آنالیتیک ویدئویی در مقایسه با سایر ویژگیها ،برای بازبینی و مانیتورینگ ترافیک حیاتیتر
هستند .این مقاله به بررسی پنج ویژگی آنالیتیک ویدئویی برتری میپردازد که مشتریان بیش از هر چیز دیگری
در بازار بازبینی و مانیتورینگ ترافیک به آن نیاز دارند.

.1تشخیص و جستجوی پالک خودرو
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میتوان گفت که امکان تشخیص پالک خودرویی که به سرعت در حال حرکت است یا اینکه در سطح روشنایی و
شرایط آبوهوایی نامساعدی قرار دارد ،مهمترین کاربرد تکنولوژی آنالیتیک ویدئویی در این بازار است .در
جاهایی که چشمان انسانی دچار محدودیت هستند ،دوربینهای هوشمند ارتقاأیافته با آنالیتیکهای
ویدئویی میتوانند به تشخیص سرعت گرفتن یا کنترل سیستمهای دسترسی در خیابانها یا
محوطههای پارکینگ بپردازند؛ با این کار نظارت روی ترافیک ،هم قابلاطمینان و هم کارآمد میشود.
به عنوان مثال ،یک اپلیکیشن دوربینی که برای تشخیص و شناسایی پالک وسایل نقلیه و خودروهای در حال
حرکت طراحی شده است ،عالوه بر اینکه برای تشخیص توالی حروف روی پالک خودرو آموزش دیده است ،کشور
و منطقهی مبدأ را نیز میتواند شناسایی میکند.
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.2طبقهبندی وسایل نقلیه

شناسایی ساختار ،مدل ،رنگ و سایر ویژگیهای وسیلهی نقلیه به اندازهی شناسایی شماره پالک
خودروها حائزاهمیت است .این حوزهای چالشبرانگیز برای بسیاری از راهکارها بوده است ،اما جدیدترین
پیشرفتهای صورت گرفته بر اساس تکنولوژی هوش مصنوعی  AIباعث بهبود و ارتقاء میزان دقت شده
است .بسیاری از راهکارهایی که در حال حاضر در بازار موجود هستند قادر به تشخیص نوع وسیلهی
نقلیه (همچون یک کامیون ،اتوبوس ،خودرو و غیره) ،رنگ ،برند و شماره پالک آن هستند.

.3تشخیص امنیت و سایر نقض قوانین
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دوربینهای هوشمندی که مجهز به آنالیتیکهای ویدئویی هوش مصنوعی-محور هستند ،تا اآلن نحوهی بازبینی
و مدیریت ترافیک را متحول کردهاند .آنالیتیکهایی که اپراتورها را قادر میسازند تا به صورت همزمان با وقوع
رخداد نسبت به رانندگانی که در خالف جهت مسیر رانندگی میکنند (عبور از خط) و راهبندانهای احتمالی
(تشخیص سوژه) عکسالعمل نشان بدهند؛ مواردی همچون تشخیص یک تصادف یا شرایط آبوهوایی که
باالخص ارزشمند هستند .آنالیتیکها این فرصت را در اختیار اپراتورها قرار میدهند که از طریق بکارگیری
عالئم هشدار کنار جادهای و اتوبانی ،رانندگان را نسبت به این شرایط جادهای آگاه سازند.
ویژگی حائزاهمیت دیگری که مشتریان به دنبال آن هستند ،تشخیص پارک کردن غیرقانونیست .پارک
غیرقانونی در اغلب موارد به ازدحام ترافیک میافزاید و از اینرو تشخیص فوری وسایل نقلیهای که به صورت
غیرمجاز پارک کردهاند ،برای روان شدن رفتوآمدها حائزاهمیت است.
.4بهینهسازی ترافیک

آنالیتیکهای ویدئویی فراتر از ایجاد الگوهای ترافیکی امنتر ،به مقامات مسئول دادههای ارزشمندی را ارائه
میکنند که برای تشخیص مسائلی چون ترافیک در جادههای شلوغ ،تصادفات و تشخیص سوژهها بسیار مهم و
حیاتی هستند .اپلیکیشنهای آنالیتیک ویدئویی میتوانند قابلیت عبور از خط را برای تجزیهوتحلیل
ترافیک ارائه کنند؛ در این قابلیت ،آنالیتیک ویدئویی تشخیص میدهد که آیا وسایل نقلیه در الین خود باقی
میمانند یا اینکه غالبا تمایل به تغییر الین دارند و بدین شکل باعث راهبندان میشوند.
یک اپلیکیشن دیگر که برای تشخیص نابهنجاری طراحی شده است ،میتواند به صورت مرتب به تجزیهوتحلیل
معیارهایی چون طبقهبندی سوژهها ،سرعت و نوع حرکت آنها بپردازد .از این دادهها میتوان جهت تشخیص این
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مسئله استفاده کرد که چرا امکان دارد جریان ترافیک دچار اختالل شده باشد یا اینکه چرا عملکرد آن آنطور
که باید کارآمد نیست.
.5خالصهسازی ویدئویی

با این وجود ،خالصهسازی ویدئویی ویژگی دیگریست که مشتریان متقاضی آن هستند .این ویژگی آنها را قادر
میسازد که نگاهی اجمالی به رخدادهای کلیدی یک روز (یا هر بازهی زمانی مشخص) بیندازند ،پیش از
تصمیمگیری برای اینکه آیا هیچیک از آنها نیازمند توجه بیشتر هستند یا خیر .این یک ویژگی پرطرفدار است
که نه فقط میان مشتریان ترافیکی ،بلکه در بازارهایی چون خردهفروشیها محبوب است؛ این خالصهی ویدئویی
به اپراتورهای خردهفروشی کمک میکند که یک دید کلی نسبت به فعالیتهای یک روز پیدا کنند.
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.32از بین بردن راهبندان ها با تکنولوژی ویدئوی هوشمند

در سراسر جهان ،بسیاری از شبکه های جاده شهری تا به االن به درجه ی اشباع رسیده اند .این موضوع باعث
تاخیرهای طوالنی رانندگان ،افزایش ناامیدی و کاهش بهره وری میشود .همچنین در نتیجه ی پایین آمدن کیفیت
هوا به خاطر این ترافیک های طوالنی ،خطرات زیادی برای سالمتی افراد ایجاد میگردد .روی هم رفته ،ترافیک
بیش از حد به شکلی منفی روی کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهرها تاثیر میگذارد.
طبق تحقیق انجام شده توسط اینریکس ) ﴾INRIXکه شرکتی پیشگام در زمینه ی ارائه ی اطالعات در حیطه ی
حمل و نقل است ،مسافران دائم لس آنجلس حدود  100ساعت در سال را در راهبندان های سال  2017از
دست داده اند – بیشتر از هر شهر دیگری در جهان .عالوه بر این ،راهبندان های اتفاق افتاده در شهر لندن
هزینه ای برابر با  2.430یورو را برای هر یک از رانندگان در پی دارد که این هزینه برابر است با بیش از 9.5
میلیارد یورو برای کل شهر.
 .1دغدغه ی بزرگ مقامات شهری
هیچ احتیاجی به گفتن نیست ،اما ترافیک به موضوعی سردردآور برای مقامات شهری تبدیل شده است،
مخصوصا در شهرهایی که توسعه ی سریع شهرنشینی و رشد اقتصادی ،افراد زیادی را به سوی خریداری وسایل
نقلیه سوق داده است.
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برای یافتن راهکارهای درازمدت ،مقامات شهری در حال بررسی دالیل ریشه ای تراکم ترافیک هستند .در شهر
هنگ کنگ ،کمیته ی مشاوره حمل و نقل گزارشی را مبنی بر تشخیص سه دلیل اصلی ایجاد ترافیک های شدید
منتشر نموده است .این سه دلیل شامل موارد زیر میشوند:
« .1وجود تعداد زیادی وسایل نقلیه در جاده ها»
 .2پارک غیرقانونی
 .3کار بیش ازحد روی ساخت و تعمیر جاده ها
اینها همه فاکتورهایی هستند که به شدت منجر به ایجاد راهبندان هایی در شهرهای سراسر دنیا میشوند.

 .2تکنولوژی چطور میتواند کمک کننده باشد
در بسیاری از شهرها ،ساخت ظرفیت های جاده ای جدید به عنوان یک گزینه تلقی نمی گردد – فرقی هم نمیکند
که دلیل آن به فضای موجود برای جاده سازی برگردد یا اختالل در فعالیت های اقتصادی یا محدودیت-های
بودجه ای .در شرایط این چنینی ،مقامات شهری در حال بررسی تکنولوژی های هوشمند هستند تا بدین شکل
جاده ای که افراد طی میکنند را امن تر کرده و سرعت عبور و مرور در آن را باال ببرند.
در فهرست تکنولوژی های تسهیل کننده ی ترافیک ،جدیدترین نسل تکنولوژی های ویدئویی همچون یک ستاره

به نظر میرسد .به ویژه که نوآوری های صورت گرفته در تکنولوژی هوش مصنوعی ( (AIو یادگیری عمیق به

همراه ویژگی هایی که به صورت همزمان با وقوع رخداد اپراتورها را نسبت به مسائل ترافیکی موجود آگاه
میسازند ،باعث تغییر بازبینی ویدئویی استاندارد شده اند .این کار به آنها اجازه میدهد تا به سرعت اقدامات
مقتضی را صورت دهند تا باندهای جاده بدون ترافیک باقی بمانند و جریان ماشین ها به صورت روان در حرکت
باشند.

 . 3سه راهکار با تکنولوژی ویدئویی هوشمند برای داشتن شهرهای روان و بدون ترافیک
در حال حاضر راهکارهای ویدئوییِ نسل بعدی در حال کمک کردن به مقامات شهری هستند تا تراکم ترافیک را
پایین آوردند و بدین شکل مانع به هدر رفتن بخش عظیمی از زمان رانندگان در ترافیک های طوالنی شوند .در
اینجا به بررسی سه مثال می پردازیم:

 .3.1راهنمای ترافیک
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این نوع راهکار از دوربین های هوشمند نصب شده در تقاطع ها برای بازبینی و گزارش دهی در مورد جریان
ترافیک به صورت زنده استفاده میکند .این راهکار با بازبینی مداوم جریان مسیرهای پرترافیک و با شمارش
وسایل نقلیه ی موجود در محدوده های تعریف شده ی یک جاده کار میکند .سپس داده های به دست آمده به
مراکز کنترل ترافیک ارسال میشوند؛ در آنجا اپراتورها میتوانند شکل و نوع ترافیک را در سراسر شهر مشاهده
نمایند.
با داشتن نگاهی نقادانه میتوان گفت که دید کلی از ترافیک شهر به اپراتورها اجازه میدهد تا به صورت همزمان
با وقوع رخداد اقدامات الزم برای کاهش دالیل ریشه ای تراکم ترافیک در جاده ها را صورت بدهند؛ این دالیل
میتوانند شامل عدم استفاده ی درست از باندهای اتوبوس رو یا پارک غیرقانونی شوند .در صورت وقوع یک
رخداد ترافیکی ،راهکارهای راهنمای ترافیکی نیز به عنوان خبرهایی خوش برای رانندگان تلقی میشوند.
اطالعات مربوط به تراکم ترافیک در هر یک از تقاطع ها برای آنها به نمایش گذاشته میشود و به آنها کمک میکند
تا زمان رسیدن خود را پیش بینی کنند و – اگر تاخیرها جدی و مداوم هستند – مسیرها یا سایر گزینه-های
مسافرتی را در نظر گرفته و انتخاب کنند.
علیرغم اینکه ویدئوها بخشی مهم از یک راهکار را تشکیل میدهند ،یکپارچه سازی کامل با سیستم ها و
الگوریتم های سایر برندها نیز مورداحتیاج است .بدین شکل ،داده های ترافیکی را میتوان روی نقشه های
شهری ترسیم کرد و آنها را به صورت کارآمد به مرکز کنترل ،رانندگان ،مراکز فوریت های پزشکی و سایر موارد
منتقل کرد.
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 .3.2کنترل چراغ راهنمایی و رانندگی

راهکارهای کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی به چراغ ها اجازه میدهند که با یکدیگر هماهنگ شوند تا
جریان ترافیک را تا جای ممکن روان سازند .این راهکارها از داده های ترافیکی به دست آمده از سیستم های
راهنمای ترافیکی در جهت فهم این موضوع استفاده میکنند که ترافیک در کجای یک تقاطع در حال شکل گرفتن
است .برای انجام این کار ،دوربین های ترافیکی هوشمند تعداد خودروهای عبوری از یک تقاطع را می شمارند
و طول صف خودروهای جمع شده در یک تقاطع را تعیین میکنند .این دوربین ها ،به صورت همزمان ،داده های
به دست آمده ی زنده را با سیستم های چراغ راهنمایی و رانندگی به اشتراک میگذارند.
با توجه به این داده ها ،چراغ های راهنمایی و رانندگی میتوانند به صورت خودکار با یکدیگر هماهنگ شوند تا
جریان ترافیک را متعادل سازند و با توجه به نیاز ایجاد شده ،با کم و زیاد کردن زمان عبور در نظر گرفته شده
از یک تقاطع ،برای ترافیک یک سو ارجحیت کمتر یا بیشتری قائل شوند .این کار کمک میکند تا افراد با سرعت
بیشتری به مسیر خود ادامه دهند ،ناامیدی و درگیری ذهنی رانندگان کاهش یابد و زمانی که حجم ترافیک یک
سو زیاد میشود ،نیاز به مداخله ی فیزیکی نیروهای پلیس از بین برود.

 .3.3دوربین های ثبت تخلف نیروهای پلیس
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در بسیاری از موارد ،تراکم ترافیکی به خاطر استفاده ی غیرقانونی و غیرمسئوالنه از جاده ها اتفاق می افتد ،به
عنوان مثال پارک غیرقانونی و استفاده از مسیرهای اتوبوس رو .با کمک راهکارهای ویدئویی ثبت تخلف همچون
تشخیص رانندگی در جهت مخالف ،شناسایی دوربرگردان های غیرمجاز و پارک به صورت غیرقانونی ،میتوان
اینگونه رخدادها را به صورت زنده و بدون فوت وقت تشخیص داد و بدین شکل به اپراتورهای مراکز
کنترل ترافیک اجازه داده میشود تا فورا با مقامات مسئول ارتباط برقرار کنند و آنها را باخبر سازند .این کار
باعث میشود تا عکس العمل نشان دادن به رخدادهای مربوط به رانندگی غیرقانونی و غیرمسئوالنه تسریع شود
و موانع روی جاده های شهری از میان برداشته شوند و در عین حال ،رانندگان به عنوان مسئول کار خود شناخته
شوند و مورد بازخواست قرار بگیرند.
عالوه بر کمک به کاهش تراکم ترافیک ،ویدئوهای ضبط شده توسط راهکارهای ثبت تخلف ترافیکی میتوانند به
بهبود امنیت عمومی نیز کمک کنند .به عنوان مثال ،از آنها میتوان برای شناسایی رانندگانی استفاده کرد که از
خطوط قرمز عبور کرده و یا اینکه خطرناک رانندگی میکنند و از این رو ،اقدمات الزم را در مورد آنها صورت داد.

 .4آینده ی بهتر برای شهرهای متراکم
با در صدر قرار گرفتن مدیریت ترافیک شهری در دستور کاری بسیاری از مقامات شهری ،تکنولوژی ویدئویی
هوشمند چراغی از امید است .با بازبینی ترافیک به صورت زنده ،این نوع راهکارها به مقامات شهری اجازه
میدهند تا برای تسهیل تنگناهای ایجاد شده در اثر ترافیک – کاهش ناامیدی و درگیری ذهنی رانندگان ،کاهش
از بین رفتن بازدهی افراد و بهبود کیفیت هوای شهری – اقدامات مقتضی را فورا صورت دهند .عالوه بر این،
تشخیص رخدادها به صورت زنده به بهبود استانداردهای کلی رانندگی کمک میکند که این خود در نهایت منجر
به کاهش تعداد تصادفات شده و زندگی افراد را نجات میدهد.
روز به روز به تعداد مقامات شهری که متوجه ارزش باالی بکارگیری جدیدترین نسل راهکارهای ویدئویی برای
مدیریت ترافیک میشوند ،افزوده میشود و از این رو نرخ بکارگیری این راهکارها نیز در حال باال رفتن است.
به ویژه این موردی است که در آن شهرها قادر شده اند تا از یک ساختار قانونی و به صرفه برای پشتیبانی از
این نوع راهکارها استفاده نمایند.
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.33مدیریت ترافیک هوشمندتر :یادگیری ماشین و عمیق

از دید نرم افزاری ،تکنولوژی تشخیص پالک خودرو ( ﴾LPRمطرح ترین و رایج ترین آنالیتیک ویدئویی استفاده
شده برای مدیریت ترافیک به حساب می آید .از این تکنولوژی برای کنترل دسترسی ،صورت حساب گیری،
تعیین زمان مسافرت و کاربردهای امنیتی استفاده میشود .با این حال ،با کمک استفاده ی گسترده تر از
تکنولوژی هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین و یادگیری عمیق ،سیستم های مدیریت ترافیک در حال بکارگیری
عملکردهای آنالیتیکی پیشرفته تر هستند.
معموال عملکردهای آنالیز ویدئویی عمدتا از جنس تشخیص همزمان وضعیت غیرعادی ترافیک (همچون ،توقف
وسایل نقلیه ،ایجاد صف خودروها ،وجود راننده ای در جهت مخالف جاده و غیره) و مجموعه ای از داده های آماری
مربوط به ترافیک (همچون ،شمارش تعداد خودروها ،طبقه بندی وسایل نقلیه ،سرعت متوسط آنها ،فواصل میان
خودروها و غیره) هستند .در ساز و کار شهری ،مدیریت چراغ راهنمایی و رانندگی و پر شدن محوطه ی پارکینگ
نیز به عنوان عملکردهای مضاعف آنالیتیک های تصویری ارائه میشوند.
آنالیتیک های ویدئویی پیشرفته را میتوان با اضافه کردن چند چیز کوچک به اکوسیستم سخت افزاری موجود،
روی سیستم های بازمانده ی موجود فعال کرد .برای انجام این کار الزم است که سرورهای قادر به یادگیری
ماشین در مرکز داده نصب شوند که این کار موتوری که طبق سیاست های تعریف شده کار میکند را در خود
جای خواهد داد؛ موتوری که ویدئوهای ورودی ضبط شده را پردازش میکند و قوانین تعیین شده طبق موارد
استفاده ی تعریف شده با توجه به نیازهای مشتریان را به کار میبندد.
هرچند که آنالیتیک های ویدئویی که طبق دید کامپیوتری استاندارد هستند ،وقتی که تنها از دوربین های
موجود که هدف اصلی آنها نظارت تصویری است استفاده میکنند ،نمیتوانند پتانسیل کامل خودشان را نشان
بدهند .تلفیق تکنولوژی های یادگیری عمیق در یک سیستم آنالیز ویدئویی حرفه ای این امر را ممکن میسازد
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که با بکارگیری دوربین هایی که با هدف آنالیز ترافیک نصب نشده اند ،یک سیستم آنالیز ویدئویی را تطبیق
پذیر و سازگار ساخت.
پردازش ویدئویی پیشرفته یا پردازش مرکزی اِج-محور نیز تاثیر مثبتی روی سیستم های مدیریت ترافیکی
داشته است .برای کم کردن جریان های ویدئویی در شبکه های اشباع شده یا با پهنای باند کم ،روند کلی به
سمت گنجاندن این پردازنده ها در داخل خود دوربین ها یا سیستم های موجود در محل حرکت کرده است.

مخصوصا در مناطق شهری ،وجود ساختمان های عموما پراکنده و با پوشش دهی شبکه ی ناکافی ،افراد را بدان
سو سوق داده است تا به جای تهیه ی لوازم جدید ،به فکر راهکارهای تحلیلی بکار گرفته شده در داخل خود
سیستم ها باشند.
در حال حاضر داده ها و اقدامات صورت گرفته در حال حرکت از سوی سیستم های میدانی به سمت سیستم-
های سطح باالی موجود در مراکز مدیریت ترافیک هستند .در چنین زمانی ،مدل های یادگیری ماشین که در
کامپیوترهای توسعه یافته آموزش دیده و ایجاد شده اند و دارای ویژگی های جی.پی.یو مناسب هستند را
میتوان به پردازنده های آسانتر موجود در محل منتقل کرد.
با این حال ،با پیچیده تر شدن آنالیزهای ویدئویی ،تکنولوژی های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق کار کدگشایی
داده ها را امکان پذیر میسازند .به عنوان مثال ،از تکنولوژی یادگیری ماشین برای بهینه سازی الگوریتم ها و
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پو شش دهی نقاط ضعف تکنیک های قدیمی استفاده میشود .استفاده از یادگیری ماشین همیشه مورد ترجیح
است ...چرا که این تکنولوژی سیستم مربوطه را قادر میسازد تا به صورت مداوم الگوها را شناسایی کند ،یاد
بگیرد و خودش را برای بهبود بخشیدن عملکرد ،بروزرسانی کند.
این موضوع در فضاهای باز و با شرایط سختی که در آن سیستم های مدیریت ترافیک به کار گرفته میشوند،
بسیار حائزاهمیت است .تکنولوژی یادگیری ماشین به تشخیص پالک هایی که برخی قسمت های آنها مخفی یا
کثیف شده کمک میکند ،قسمت های خط و خش دار تصویر و اطالعات حذف شده ی ترافیکی ایجاد شده به خاطر
سایه های در طول روز را کنار میگذارد ،و اطالعات تهیه شده در شب را قابل اعتمادتر میسازد .این چرخه ی
پیوسته از یادگیری و بروزرسانی در خود محل ،میزان دقت پیش بینی سیستم را باال میبرد و از این رو نتیجه
ی بهتری را ایجاد میکند.
از تکنولوژی یادگیری عمیق میتوان برای داشتن قابلیت های پیشرفته تر استفاده کرد؛ با کمک آموزش دهی با
راهنمایی انسان ها میتوان مدل های تشخیصی ایجاد کرد که بعدها بتوان به صورت کلی مورد استفاده قرار
داد.
پس از آن ،دوربین های هوشمند میتوانند این قابلیت را با سنسورهای قدیمی خود ترکیب کنند و اطالعات خود
را با مشخصه هایی چون مناطق داخلی /خارجی ،ارزیابی ریسک های مربوط به خرابی سیستم و تجزیه و-تحلیل
ها و هشدارهای رفتاری کامل کنند .این کار میتواند با کمک داده های غیرمرسوم ،سیستم های مدیریت موبایلی
را تقویت کند و فرصتی را برای قدرتمند کردن چنین سیستم هایی فراهم سازد؛ با کمک انتخاب نوع فرآیند
تصمیم گیری و سایر مواردی که برای برنامه ریزی های مربوط به صورت دادن عکس العمل بکار گرفته میشوند،
این سیستم ها قدرتمند میشوند.
هنوز هم یکی از مهمترین چیزهایی که باید به یاد آورد این است که سیستم های آنالیز ویدئویی ترافیک را
نباید به عنوان یک سیستم منفرد و به صورت تکی تلقی کرد و باید آن را به عنوان بخشی از یک ساختار مدیریت
ترافیکی پیچیده تر دید .چیزی که باید ارائه شود و مورد تضمین قرار بگیرد ،یک اینترفیس ساده نیست و
شامل یک یکپارچه سازی عمیق با سایر اجزا میشود (به عنوان مثال ،حافظه ،دستگاه های تحت
شبکه ،SCADA ،VMS ،پلتفرم های  ITSو غیره﴾.
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.34چگونگی عملکرد  AIدر دوربینهای پالکخوان

دوربینهای مداربسته در سال  1949در آمریکا عرضهی بازار شدند ،رفتهرفته این سیستمها برای کاربردهای
نظارتی و امنیتی در فضاهای شرکتی و عمومی محبوبیت پیدا کردند .در آن دوره پژوهشهای متعددی نشان
دادهاند که استفاده از دوربینهای نظارتی واقعا باعث کاهش میزان جرائم میشود .هیچ جای تعجب ندارد که
در دههی گذشته استفاده از این سیستمها در بخشهای خصوصی به شدت دستخوش تغییر شده است .به

مرور زمان هوش مصنوعی  AIبازار را به قبضهی خود در آورد؛ بدین شکل امر نظارت آسودهتر شده است و از

کاربران وقت کمتری برای تعیین و جایابی دادههای موردنیاز گرفته میشود.

بیزینسها برای چه اهدافی میتوانند از سیستمهای  LPRهوش مصنوعی-محور استفاده کنند؟
حال که دوربینهای نظارتی در همه جا حضور دارند ،بکارگیری یک فرد که منحصرا و به صورت مداوم به بازبینی
و مانیتورینگ جریانهای ویدئویی ورودی بپردازد ،شاید امری غیرممکن نباشد ،ولی غیرواقعبینانه است .زمانی
که یک اتفاق بد رخ میدهد ،چالش پیشرو آن است که در یک زمان مشخص بیشمار ساعت ویدئوی خام تا آخر
پردازش شوند ،یک فرد متجاوز معین پیدا شود ،یا الگوهای رفتاری مشکوک شناسایی شوند .تکنولوژیهای
نوظهور ،نرمافزارهایی را ارائه میکنند که تقریبا در عرض چند ثانیه میتوانند آن دادههای خام را تجزیه و
تحلیل کنند .دوربینهای پالکخوان  LPRکه با هوش مصنوعی  AIکار میکنند به شرکتها امکان تغییر
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ساختار پارکینگها و حذف دروازههای ورودی را میدهند .این راه آسودهای را در اختیار خودروها قرار میدهد
تا بدون دردسر انتظار در صف بازگشایی دروازهی ورودی ،وارد پارکینگ شوند .اگر یک وسیلهی
نقلیهی غیرمجاز بخواهد وارد این منطقه شود ،نیروهای امنیتی فورا میتوانند نسبت به وقوع چنین چیزی
هشدار دریافت کنند ،چرا که بیشتر تکنولوژیهای  LPRجدید دارای یک سیستم هشداردهی پیامکی/ایمیلی
هستند.

عالوه بر این بیزینسها هم میتوانند از دوربینهای تشخیص پالک -AIمحور برای بازبینی و مانتیورینگ تحویل
بار استفاده کنند .معموال زمانی که یک بار تحویل میشود ،رانندهی وسیلهی نقلیهی موردنظر باید وارد محل
موردنظر شود .حال انتخاب بسیاری از شرکتها استفاده از سرویسهای پالکخوانی است که به صورت خودکار
و به صورت زنده ورود یک محموله را کنترل و بررسی میکنند .هنگامی که مسئله یا مناقشهای پیش میآید،
این کار به ما کمک میکند تا اطالعاتی را بیرون بکشیم که شاید به دردمان بخورند:
•

چه کسی پشت فرمان بود؟

•

محمولهی موردنظر چه بود؟

•

زمان دقیق ورود کی بود؟

لیستهای سیاه و سفید ابزار کارآمد دیگری را در اختیار شما قرار میدهند؛ با کمک این لیستها میتوانید
وسایل نقلیهی مجاز به تردد در محوطهی شرکتتان را شناسایی و محدود کنید .به عنوان مثال ،در صورتی که
یک وسیلهی نقلیهی غیرمجاز در حال عبور از آن محوطه باشد ،دوربینهای پالکخوان  LPRمیتوانند این امر را
شناسایی و پیامی مبنی بر هشدار ارسال کنند.
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چرا دوربینهای پالکخوان -AIمحور ارزشمند هستند؟

دوربینهای پالکخوان  LPRرویکردی پیشگیرانه در تشخیص چیزی پیش از وقوع آن دارند .این ویژگی عالوه
بر اینکه فاکتوری برای آسودگی خیال مشتریان یک بیزینس است ،برای خود بیزینسها هم این خیال آسوده را
به ارمغان میآورد .با وجود چنین سیستمی دیگر هیچ احتیاجی به دروازههای ورودی ویژهی کارکنان نیست .حال
بیزینسها می توانند زمان کاری نیروهای امنیتی خود را به مناطق نیازمند نیرو اختصاص بدهند یا در صرف
هزینههای اضافی صرفهجویی کنند.
عالوه بر این سیستمهای پالکخوان AI-محور منحصربهفرد هستند ،چرا که عموما این سیستمها هیچ احتیاجی
به دوربین جدید ندارند و نرمافزاری دارند که امکان اتصال به دوربینهای موجود را فراهم میکند .شاید این
امر پیچیده به نظر برسد ،ولی در واقعیت اینطور نیست و کار با آن بسیار آسان است؛ فقط کافی است که کاربران
این نرمافزار را دانلود و نصب کنند .باقی کار بر عهدهی برنامهنویسانی است که با توجه به تکنولوژی گنجانده
شده درون سیستم ،اپلیکیشنهایی سفارشی طراحی میکنند.
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درست است که بسیاری از افراد تصور میکنند که سیستمهای پالکخوان  LPRمخصوص کمک به تحقیقات
جنایی هستند ،ولی در سایر صنایع نیز از آنها برای یک سری اهداف استفاده میشود .همچون آنچه که در مورد
تحویل بار گفته شد ،قابلیتهای گوناگون این تکنولوژی دامنهی گستردهای دارد.

چطور میتوان این اطالعات را با مقامات مسئول به اشتراک گذاشت؟
افزودن هوش مصنوعی  AIبه یک سیستم نظارتی موجود باعث باال بردن تواناییهای پلیس در مبارزه به جرائم
و اجرای عدالت در حق قربانیان میشود .بسیاری از تکنولوژیهای نوظهور با پیامک و ایمیل برای کاربران هشدار
ارسال میکنند .در صورت وقوع یک رخداد ،تمامی گزارشات ذخیره میشوند و در فضای ابری که میتوانید به
آن دسترسی داشته باشید از آنها فایل پشتیبان یا بکآپ گرفته میشود .راههای گوناگونی برای یافتن چیزی
که مشخصا به دنبالش هستید وجود دارد؛ فرقی هم نمیکند که به چه صورت میخواهید گزارشات را
دسته بندی کنید :با توجه به روز یا مدل وسایل نقلیه! به عنوان مثال اگر مراجع قانونی در حال انجام تحقیقات
هستند و نیاز به بررسی تمامی ماشینهای شاسیبلند سیاهی دارند که روز دوشنبه وارد محوطهی شما شدهاند،
میتوانید این پارامترها را تایپ کنید و تنها با حرکت سرانگشتان خود یک لیست دریافت کنید.
اغلب اوقات قربانیان و شاهدین حاضر در محل قادر نیستند که شماره پالک کامل یک خودرو را با قطعیت در
اختیار مراجع قانونی قرار دهند .شاید آنها نتوانند تمامی حروف روی پالک را به یاد آوردند یا دید کاملی به پالک
خودرو داشته باشند ،اما میتوانند بخشی از شماره پالک خودرو و منطقهی ایالتی مبدأ آن را بگویند یا خودرو
مظنون را توصیف کنند.

نتیجه
هوش مصنوعی  AIبه پالودن جمعآوری دادهها کمک نموده ،پردازش آنها را خودکار ساخته و تکنیکهای
تحقیقاتی را ارتقاء بخشیده است .تلفیق سیستمهای نظارتی و هوش مصنوعی  ،AIسیستمی پرسرعتتر و با
قدرت پیشگیری بیشتر را ساخته است .از آنجایی که هوش مصنوعی  AIهنوز هم در مراحل اولیهی موفقیت
خود است ،در مورد مقصد بعدی این تکنولوژی احتماالت بینهایت زیادی وجود دارد .در این مقاله ما فقط الیهی
سطحی این قابلیتها و کاربردهای بالقوهی این تکنولوژی را بررسی کردیم.
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.35رادار و لیدار خودروهای خودگردان (بخش )2

 .2چشم های مصنوعی – لیدار
لیدار یا سیستم های مسافت یابی و ردیابی به وسیله سیگنال های نوری همچون رادارهای مایکرویو مرسوم بر
اساس یک قاعده مشابه کار میکند .پالس های منتشر شده از نور لیزر ،از یک شیء به یک سیستم تشخیص
(دیتکتور) منعکس شده و زمان پرواز (زمان پرواز پراش ،روشی حساس و دقیق برای اندازهگیری اندازه عیوب
ترک مانند در آزمون فراصوت میباشد) آن اندازه گیری میشود .شعاع نور بسیار باریک و نرخ اسکن به قدری
سریع است که بازنمایی های 3بعدی شکل گرفته از محیط اطراف خودرو را میتوان به صورت همزمان با وقوع
رخداد ساخت .سیستم های لیدار از چند جهت مختلف نسبت به دوربین ها برتری دارند:
•

وجود پوشش دهی سه بعدی و  360درجه در تنها یک واحد منفرد

•

تاثیرناپذیر از میزان روشنایی و داشتن عملکرد بهتر در شرایط آب و هوایی بد

•

تخمین بهتر فواصل

•

دامنه ی طوالنی تر

•

در مقایسه با دوربین ها ،داده های به دست آمده از سنسور لیدار به میزان پردازش به مراتب کمتری

احتیاج دارد.
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یک اسکنر لیدار نصب شده روی سقف ماشین ( به شکل 2 .توجه کنید) میتواند در تئوری ،تقریبا تمام اطالعات
الزم برای قابلیت های پیشرفته  ADASیا خودرانی خودروها را فراهم سازد .نخستین نمونه های ارائه شده

توسط گوگل این سیستم ها را به صورت دام ارائه نمودند و برخی از تولیدکنندگان خودرو معتقدند که لیدار
به تنهایی میتواند عملیات های قابل اعتمادی را از خود نشان دهد .اما این سیستم ها نقاط ضعفی نیز دارند:
•

رزولوشن این نوع سیستم کمتر از دوربین ها است.

•

این سیستم قادر به دیدن نشانه گذاری های دوبعدی نیست و در نتیجه برای هشدارهای خروج از خود

مناسب نیست.
•

به همین دلیل ،این سیستم قادر به خواندن عالمت های هشداردهنده ی در جاده نمیباشد.

•

سخت افزار الکترومکانیکی معروف این سیستم تا به حال بسیار گران قیمت بوده است.

•

انرژی خروجی لیزر محدود است ،چرا که طول موج های  600-1000نانومتری میتوانند به چشمان سایر

کاربران جاده آسیب برسانند .واحدهای آینده میتوانند از طول موج هایی با آسیب کمتر یعنی  1550نانومتر
استفاده کنند.
با نیمه رسانا شدن اسکنرهای لیدار ،هزینه های این سیستم ها در حال پایین آمدن است ،اما این به معنای
افول رزولوشن است که به خاطر تعداد کانالهای کمتری (شاید تعداد  8کانال به جای  64کانال) که مورد استفاده
قرار میگیرند رخ میدهد .برخی از این سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که بتوان آنها را در اطراف خودرو
پخش کرد ،به طوری که هر یک از این سیستم ها یک پوشش دهی نسبی ارائه کرده و از یک برآمدگی بدریخت
در سقف ماشین جلوگیری کنند.

هوش مصنوعی AI

 .3چشم های مصنوعی  -رادار
از رادارهای مایکروویو میتوان برای تشخیص اشیاء در بردهای کوتاه (10متر) و بردهای بلند (100متر)
استفاده نمود .از این رادارها میتوان برای عملکردهایی چون کروز کنترل قابل تنظیم ،جلوگیری از برخورد از
جلو ،تشخیص نقاط کور ،راهنمای پارک خودرو و هشدارهای پیش از تصادف استفاده نمود (به شکل 3 .توجه
کنید) .در این سیستم ها دو باند فرکانس به صورت کلی مورد استفاده قرار میگیرد :باند فرکانش 29-24
گیگاهرتزی برای بردهای کوتاه و باند فرکانس  77-76گیگاهرتزی برای استفاده های بردهای بلند .باند با برد
پایین تر از لحاظ انرژی مصرفی و پهنای باند دارای محدودیت هایی است که آن هم به خاطر مشترک بودن آن با
سایر کاربران است .باند با برد باالتر (که به زودی به  81گیگاهرتز خواهد رسید) از پهنای باند بهتری برخوردار
بوده و سطوح انرژی باالتری در آن مورد استفاده قرار میگیرد .پهنای باند باالتر به معنای رزولوشن بهتر برای
هر دو کارکردهای کوتاه-برد و بلند-برد است و به زودی باعث توقف تولید بردهای  29-24گیگاهرتزی برای
رادارها میشود .این سیستم در دو نوع مختلف موجود است :رادارهای زمان پرواز پالس ساده و رادارهای موج
پیوسته مدوله شده با فرکانس ( .)FMCWرادارهای  FMCWدارای حجم زیادی بخش مازاد در سیگنال ارسالی
هستند که دریافت کننده را قادر میسازد تا در شرایط نه چندان مناسب نویز فرکانس رادیویی  RFهمچنان

عملکرد خوبی داشته باشد .این به معنای آن است که در شرایط مساعد ،برد وسیعتری را در اختیار دارید و یا
در بردهای کوتاه میتوانید در مقابل تداخل های بزرگ دوام آورید .استفاده از این سیستم ها به تنهایی نمیتواند
آن طور که باید برای خودروهای خودگردان مناسب باشد ،با این حال این سیستم ها از مزیت های مخصوص خود
برخوردار هستند.

•

این سیستم ها تحت تاثیر سطح نور قرار نمیگیرند و در شرایط آب و هوایی بد از عملکرد خوبی برخوردار

هستند.
•

از زمان طرح این نوع سیستم ها مدتی است که میگذرد ،بنابراین سخت افزارهای خودگردان بسیار

پیشرفته ای در بازار موجود است.
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•

رادارها کاربردهای خاص خود را دارند ،اما محدودیت های این نوع سیستم ها باعث تبدیل آنها به

•

رادارها رزولوشن الزم برای شناسایی نوع اشیاء را دارا نبوده و تنها قادر به تشخیص وجود آنها هستند.

•

رادار باندهای  24-29گیگاهرتزی قادر نیستند که به صورت قابل اعتماد به تشخیص بین چند سوژه

سیستم های راهنمای راننده  ADASساده ای میشوند.

ی مختلف بپردازند.

رادارهای  FMCWنیازمند پردازش پیچیده سیگنال در گیرنده هستند.

•

نتیجه
نتیجه بدیهی آنچه تا بحال گفته شد این است که هر سه سیستم دوربین ،لیدار ،رادار و یا حتی سونارهای
فراصوت ،حداقل در یک بازه زمانی کوتاه مدت ،برای رسیدن به خودروهای خودگردان سطح  4و سطح  5الزم
هستند .ترکیب خروجی تمام این سیستم ها در فرمی که یک نرم افزار رانندگی واقعی بتواند از آن استفاده
کند ،چالشی بزرگ برای ترکیب سنسورها ایجاد خواهد نمود.
بدون شک هوش مصنوعی به شکل شبکه های نورونی عمیق به صورت گسترده استفاده خواهد شد .عالوه بر
پردازش تصاویر و یا تشخیص اشیاء ،از این تکنولوژی به عنوان منبعی برای اتخاذ تصمیمات "تجربه رانندگی"
استفده میشود .به قطع هر یک از این سه سنسور مزیت هایی را برای ساخت موج بعدی خودروهای متصل به
یکدیگر به ارمغان می آورند ،اما پس از تقسیم بندی مزایا و معایب هر یک از این گزینه ها میتوان پیش بینی
هایی انجام داد.
لیدارها به خاطر هزینه های باالیی که دارند به عنوان گزینه ای گران قیمت باقی می ماند تا زمانی که شرکت
های  OEMفکری به حال ساختار هزینه های خودروهای خودگردان خود نمایند.
حرکت به سوی خودروهای تماما خودگردان سطح  4نیازمند یک تکنولوژی که متضمن  100درصد امنیت افراد

باشد خواهد بود ،با این حال خودروهای سطح -3
 2نشان داده اند که لیدارها نتوانسته اند این سطح امنیت را فراهم سازند .رادارها یک تکنولوژی ثابت شده
هستند که روز به روز برای خودروهای خودگردان کارآمدتر میشوند .تکنولوژی جدید  RFCMOSکه اخیرا ر

وانه ی بازار شده است امکان استفاده از سنسورهای کوچکتر ،با مصرف انرژی کمتر و کارآمدتری را که در ا

ستراتژی کاهش هزینه های  OEMجا بگیرد فراهم میسازد .این موضوع باعث میشود که رادارها به عنوان "ج

فتی دینامیک" به مکملی برای دوربین ها تبدیل شوند.
دوربین ها ارزانترین سنسور بین این سه سنسور هستند و به احتمال زیاد در آینده ی نزدیک به عنوان پیشروی
این سه سنسور باقی خواهند ماند .آینده ی این دوربین ها به شدت به پیشرفت و توسعه الگوریتم های نرم
افزاری که خودروهای خودگردان را کنترل میکنند و چگونگی پردازش حجم باالی داده های ایجاد شده توسط
آنها بستگی دارد.

هوش مصنوعی AI

.36دوربین خودروهای خودگردان (بخش )1

با بیشتر شدن تعداد کمپانی هایی که جذب طراحی خودروهای خودگردان شده اند ،الگوهایی حول اینکه چه
ویژگی هایی باعث پیشرفت و حرکت رو به جلو و یا عقبگرد صنعت خودروسازی میشود شروع به شکل گیری
کرده است.
با فکر کردن در مورد آینده ی خودروهای خودگردان میتوان انتظار داشت که تعداد سنسورهای بکار گرفته
شده در خودروها ده برابر شود ،اما چه نوع سنسورهایی بیشترین کاربرد و فایده را در پی خواهند داشت.

سیستم های بینایی  -سنسورها
پیش از آنکه مسابقات بزرگ خودروهای خودران ( )DAPRAو اقدامات انجام شده توسط گوگل باعث پیشرفت
و شهرت یافتن خودروهای خودگردان (خودران) شود ،سنسورهای سیستم های پبشرفته راهنمای راننده
( )ADASبسیار ساده بوده ،نرخ های نمونه برداری (نرخ نمونه برداری عبارت است از تعداد دفعات نمونه

برداری از سیگنال صوت در واحد زمان) بسیار پایین و پردازش واحد کنترل الکترونیک ( )ECUدر حد قابیلیت
های یک ریزکنترلگر کوچک بوده است .اما پس از مطرح شدن بحث جایگزینی حسگرهای دریافتی انسانها

(چش مان) و پردازش تصاویر (مغز) به عنوان یک کار عظیم ،تمام آنچه گفته شد تغییر پیدا کرد .تا پیش از آن
زمان ،رادار پارکینگ که با کمک مبدل های فراصوت کار مینمود ،پیچیده ترین سیستم برای بازبینی وقایع بیرون
از محیط خودرو تلقی میشد .حال افراد فعال در این صنعت به دنبال ساخت و توسعه ی یک سنسور بینایی
هستند که عملکردی همچون یک چشم انسانی دارد .در حقیقت زمانی که ویژگی های یک چشم مصنوعی که قادر
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به ارائه کیفیت داده ی الزم برای خودکارسازی راننده باشد را یادداشت میکنید ،چشمان انسانی در مقابل آن
بسیار ساده به نظر می آید .حال نگاهی به برخی از ساده ترین ویژگی های یک سیستم بینایی بیاندازید:
•

این سیستم باید اطراف وسیله نقلیه را به صورت افقی و  360درجه پوشش بدهد.

•

این سیستم باید اشیاء نزدیک یا دور از وسیله نقلیه را به صورت سه بعدی  3Dتجسم کند.

•

این سیستم باید چندین شیء ثابت/در حال حرکت را در باالترین برد ممکن تجسم کرده و تشخیص
دهد.

•

این سیستم باید تمام ویژگی های ذکر شده را در هر نوع شرایط نوری و آب و هوایی دارا باشد.

•

در آخر ،سیستم مربوطه باید تمامی این داده ها را به صورت همزمان با وقوع رخداد فراهم سازد.

حال ببینید که چشمان انسانی چگونه ویژگی های ذکرشده را برآورده میسازند :
•

دو چشم انسانی با حرکت خود ،میدان دیدی تا سقف  200درجه را به صورت افقی ارائه میکنند.

•

دید سه بعدی ﴿برای هر دو چشم در آن واحد﴾ برای میدان دید  130درجه وجود دارد.

•

تنها میدان دید  45تا  50درجه است که با حداکثر میزان حرکت و قدرت تشخیص رنگ ها ،از
«رزولوشن باال» برخوردار است.

•

خارج از محدوده مرکزی ،قدرت تشخیص به سرعت کاهش پیدا میکند « -دید پیرامونی»

•

عنبیه به صورت خودکار و تحت شرایط نوری مختلف ،عملکرد خوبی را ارائه میکند.

•

یک «نرخ فریم» ویدئویی مشابه ،در محدوده مرکزی چشم خوب عمل کرده و در محدوده های دید
پیرامونی بد عمل میکند.

•

هر یک از چشمان انسانی دارای یک «نقطه-کور» هستند که در آنجا عصب چشمی به شبکیه متصل
میشود.

•

تمامی موارد باال عواملی چون سن ،بیماری ،آسیب ها و نقص های مرتبط را نادیده میگیرند.

در نتیجه میتوان گفت که چشمان رانندگان انسانی تنها در یک محدوده باریک و در صورت نگاه به روبرو قادر
به ارائه ی یک دید قابل پذیرش است .و از سوی دیگر بحث نقاط کور چشمان انسانی مطرح است .با توجه به
محدودیت های کره ی چشم ،چرا از یک دریچه باریک که بخشی از تصویر در آن حذف شده به زندگی نگاه
نمیکنیم؟ پاسخ این سوال در مغز ما وجود دارد :مغز ما با کمک یک سری حدس های هوشمندانه شروع به «پر
کردن

جاهای

خالی»

میکند.

اما

به

راحتی

میتوان

آن

را

گمراه

نمود.

هوش مصنوعی AI

 .1چشم های مصنوعی – دوربین ها
دوربین ها کاندیدی عالی به عنوان یک چشم مصنوعی هستند که ازخیلی لحاظ از عملکردی چه بسا بهتر از همتای
طبیعی خود برخوردار هستند:
•

حفظ رزولوشن باالی پیکسل ها و رنگ ها در عرض کامل میدان دید

•

حفظ «نرخ فریم» ثابت در میدان دید

•

ارائه دیدی 3بعدی و برجسته توسط دو دوربین

•

دوربینها سیستم هایی بی کنش (منفعل) هستند که مخابره های صورت گرفته در سایر خودروها
نمیتواند به صورت همزمان مشکلی برای آنها به وجود آورد.

•

حفظ عملکرد در گذر زمان – دوربین های دچار تب یا تباهی لکه زرد (نوعی بیماری چشمی) نمیشوند.

شکل  .1این شکل نشان دهنده ی یک سیستم مناسب سیستم  ADASاست که عملکردهایی چون جلوگیری
از برخورد از جلو ،هشدارهای خروج از خط ،تشخیص عابرپیاده ،راهنمای پارک خودرو و کروز کنترل (کنترل
سرعت خودرو در سرعت تعیین شده توسط راننده)قابل تنظیم را ارائه میکند .هر چند که عدم وجود پوشش
دهی  360درجه ،طراحی این سیستم را برای خودروهای خودران سطح  4و  5نامناسب میسازد .آگاهی کامل
یافتن از شرایط اطراف خودرو امکان پذیر است ،اما برای انجام این کار حداقل به شش دوربین و حجم عظیمی
از پردازش دیجیتال نیاز خواهد بود .با این وجود در این شرایط ،این سیستم ها با قابلیت های چشم های انسانی
برابری کرده و یا از آنها پیشی میگیرند .علیرغم آنچه گفته شد ،سه مسئله حائزاهمیت بوده و باید مورد توجه
قرار بگیرد:
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•
•

عملکرد در شرایط نوری ضعیف ،به عنوان مثال در شب ها
عملکرد در شرایط آب و هوایی بد .در صورتی که لنزها با کثیفی و یخ پوشانده شوند چه اتفاقی خواهد
افتاد؟

•

نیاز به دوربین های گران قیمت و مستحکم که قادر به کار در محدوده های گسترده دمایی باشند.

مسئله دیگر آن است که تنها قابلیت دیدن ترافیک پیش رو نیست که آسیب پذیر است؛ این امکان نیز وجود
دارد که خطوط ترسیم شده بین الین خودروها تحت شعاع آب و برف قرار گرفته و به خوبی دید نداشته باشند
و در نتیجه سیستم های هشدار خروج از خط را غیرقابل اعتماد سازند.

هوش مصنوعی AI

.37موانع بکارگیری  AIو رایانش لبه ای در خطوط ریلی

اپراتورهای خطوط ریلی از مزیت های استفاده از تکنولوژی هایی چون هوش مصنوعی ( )AIو یادگیری
ماشین آگاه هستند .با این حال ،از میان تمامی موانع ،خود قوانین میتوانند در مسیر بکارگیری این تکنولوژی
ها خلل ایجاد کنند .هرچند که رفته رفته ،کامپیوترهای صنعتی ویژه ی وسایل نقلیه ی ریلی ،مشغول یکپارچه-
سازی این تکنولوژی ها و الگوریتم ها در ویژگی های ارائه شده ی خود هستند.
هوش مصنوعی ( )AIدر کامپیوترهای صنعتی مخصوص خطوط ریلی
کامپیوترهای اِج مجهز به هوش مصنوعی یک روند بزرگ به حساب می آیند .هوش مصنوعی ( )AIبه صورت کلی
و زیرمجموعه های مختلف آن همچون دید ماشینی و یادگیری ماشین ،بازار خطوط ریلی را دستخوش تغییر خواهند
کرد و به شکل قابل توجهی مقرون به صرفگی و امنیت خطوط ریلی را بهبود خواهند بخشید.
از یک کامپیوتر مخصوص خطوط ریلی که مجهز به هوش مصنوعی باشد میتوان برای کاربردهای زیر استفاده کرد:
رانندگی به صورت نیمه خودران
سیستم های تشخیص دید
دنباله روی یا بازبینی و مانیتورینگ محیطی
نگهداری پیش بینی کننده
بازبینی و مانیتورینگ بسته به شرایط ایجاب شده
در یک سند فنی ارائه شده توسط آژانس خطوط ریلی اتحادیه ی اروپا ( )ERAدر مورد تکنولوژی کالن داده
یا بیگ دیتا در خطوط ریلی ،این آژانس مزایای تکنولوژِی یادگیری ماشین را در بخش ریلی مورد ارزیابی قرار
داد .با توجه به حجم داده ای که در حال حاضر برای اپراتورهای ریلی موجود است ،آژانس  ERAاستفاده ی
احتمالی از الگوریتم های یادگیری ماشین را در بیگ دیتا پیشنهاده نموده است تا بدین شکل بیشتر بتواند مدل
های ریسک را طراحی کرده و توسعه ببخشد.
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تقاضای بیشتر برای رایانش لبه ای

با توجه به تقاضای موجود برای قابلیت های رایانش لبه ای ،عملیات های بدون راننده و تهدیدات سایبری مضاعف
موجود در خطوط ریلی ،به پردازنده ها و جی.پی.یوهای با قابلیت های باالتر نیاز است .برای به هم پیوند زدن
تمامی داده های سنسوری که از منابعی چون دوربین های تحت شبکه  IPو رادارها به دست می آید ،به پردازنده
های پیشرفته تری نیاز است تا بتوان دید موشکافانه تری به درون عملیات های در حال انجام در خطوط ریلی
پیدا کرد.
از آنجایی که این اجزاء حجم باالیی از گرما را تولید میکنند ،سخت افزار سیستم باید به دقت برای برطرف کردن
آن طراحی شده باشد .زندگی افراد به قابل اعتماد بودن این سیستم ها بستگی دارد و سخت افزارهای آماده
ی قدیمی احتماال قادر به ارائه ی عملکرد ایمن در کاربردهای اِج یا لبه ای نیستند .در نتیجه ،در فضاهای خطوط
ریلی و در لبه ی هر کاربردی ،نیاز مضاعفی برای رایانش قدرتمند ،تجهیزات شبکه و حافظه وجود دارد.
از آنجایی که شبکه های اپراتورهای ریلی میتوانند از لحاظ پهنای باند دچار محدودیت باشند ،پیش بینی میشود
که یک روند صعودی در تقاضا برای حجم باالتری از این قابلیت در لبه ی خطوط ریلی وجود داشته باشد ،که
میتواند در کلبه ها ،در حاشیه ی ریل راه آهن یا روی خود قطارها باشد.
همچنین به محافظت سایبری بیشتر و فوری در خطوط ریلی ،در حاشیه ی خطوط راه آهن و در دفتر پشتی احتیاج
است .برای برآورده سازی این نیاز رو به رشد ،محصوالت ارائه شده باید الیه های مضاعفی از کدگذاری و
ابزارهای مدیریتی کلیدی را ارائه کنند که به عملیات های مهم ریلی و مانیتورینگ آنها و محافظت بهتر از داده
های مشتریان کمک میکنند.

هوش مصنوعی AI

اینترنت اشیاء ،نیازهای اتصال بیسیم را به جلو میراند

امروزه ،سنسورها و دستگاه های داخل خود وسایل نقلیه همگی در حال پیوند خوردن به یکدیگر هستند و به
کامپیوترهای خطوط ریلی اجازه میدهند که این داده ها را در کابین ها/لوکوموتیوها جمع آوری کنند .همچنین
این روند درحال سرعت بخشیدن به نیاز به اتصاالت بیسیمی چون  G/5G/LTE/Wi-Fi4است که در

کامپیوترهای مخصوص خطوط ریلی به کار گرفته میشوند تا داده ها را با کارایی بیشتری جمع آوری و منتقل
کنند.
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.38پیشرفت آنالیتیک ها و بهبود نظارت در فرودگاه ها

در فرودگاه ها تقاضای بسیار باالیی برای آنالیتیک های ویدئویی وجود دارد .با حضور تعداد باالیی از دوربین ها
برای بازبینی ،داشتن سیستم های نظارت ویدئویی برای موفقیت یک برنامه ی امنیتی ،حیاتی و ضروری است؛
سیستم هایی که با آنالیتیک های ویدئویی پیشرفته در جهت تشخیص پیشگیرانه ی تهدیدات بالقوه کار میکنند.
عالوه ب ر این ،این تکنولوژی ها میتوانند به اپراتورها کمک کنند تا در هر زمانی که بخواهند به شناسایی و
تشخیص ضروری ترین اطالعات بپردازند.
این آنالیتیک های پیشرفته که با الگوریتم های پیچیده و کامپیوتر-محور تغذیه میشوند ،با استفاده از شبکه
های نورونی و قابلیت یادگیری عمیق ،به تقلید از توانایی تشخیص انسانی میپردازند و به این تکنولوژی اجازه
میدهند تا خودش را با شرایط جدید تطبیق بدهد و از آنها یاد بگیرد .این نوآوری ها درب های جدیدی را به
سوی فرودگاه ها باز میکنند ،چرا که با کمک آنها ،به جای تکیه بر سناریوهای یک-به-یک ،دقت و مقیاس پذیری
الزم برای پشتیبانی از تشخیص پیشرفته در فضاهای واقعی که دارای ترافیک سنگین و جمعیت متنوعی از
افراد هستند ارائه میشود.
فرودگاه ها فضاهایی دشوار هستند که آنالیتیک های قدیمی قادر به ارائه ی عملکرد خوب در آنها نیستند .با
این حال ،امروزه با آمدن آنالیتیک هایی که با قابلیت یادگیری ماشین کار میکنند ،همه چیز در حال تغییر است.

هوش مصنوعی AI

آنالیتیک هایی که طبق تکنولوژی یادگیری ماشین کار میکنند ،به مرور زمان میتوانند یاد بگیرند که چه چیزی در
یک صحنه «عادی» است و به هنگام رصد هر چیز غیرعادی شروع به اعالم هشدار میکنند؛ همچون زمانی که
افراد در جهت اشتباه حرکت میکنند یا زمانی که یک سری کیف برای مدتی همانطور به حال خود رها شده باشند
و غیره .این امر باعث میشود که آنالیتیک ها به مراتب ارزشمندتر از قبل شوند .این آنالیتیک ها حتی شاید
بتوانند به تشخیص رفتارها/ناهنجاری ها در صحنه هایی بپردازند که پیشتر شناسایی نشده بودند؛ این امر به
نوبه ی خود برای امنیت فرودگاه ها و یا حتی برای کارایی عملیاتی آنها مفید است.
آنالیتیک های ویدئویی را میتوان طوری پیکربندی نمود که تغییرات در سرعت (دویدن) ،شکل (خم شدن) یا
ضریب نسبت (افتادن) شناسایی شوند و تمام این موارد میتوانند برای فرودگاه ها بسیار سودمند باشند.
با اضافه شدن قابلیت های یادگیری ماشین ،دوربین های تحت شبکه را حال میتوان طوری آموزش داد که اشیاء
و شرایطی را که از اهمیت باالیی برای مشتریان فرودگاه برخوردار هستند ،تشخیص بدهند .این امر بسیار
حائزاهمیت است ،چرا که با توجه به بازار امروز وقتی صحبت از محافظت از افراد و اموال یا ارائه داده هایی
برای هوشمندی بیزینسی میشود ،هیچ «محصول تکی که مناسب تمام این کاربری ها باشد» وجود ندارد .حال
دوربین های ویدئویی را میتوان طوری آموزش داد که به جای فعالسازی صرفا به خاصر رصد حرکت ،اشیاء ثابت
یا برخی از شرایط خاص را تشخیص بدهند و شناسایی کنند .با این کار ،فراداده های ویدئویی بیشتر تقویت
میشوند و به هنگام حضور اشیاء ،داده ارائه میکنند و به محض برداشته شدن آنها ،داده های آگاه کننده ی
بیشتری را فراهم میسازند.

 .1تشخیص چهره دقیقتر
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پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی ( ﴾AIدر حال
فعالسازی آنالیتیک هایی چون تشخیص چهره هستند تا در کاربری های امنیتی به شدت دقیق و مهمی چون
فضای فرودگاه ها کارایی داشته باشند.
کامال واضح است که برای فرودگاه ها دقت بیشتر در تشخیص چهره بسیار سودمند است ،چرا که در فرودگاه
ها ،تشخیص درست مسافرین ،کارکنان و غیره از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .برخی از فرودگاه ها/خطوط
هوایی برای تشخیص سوار شدن مسافرین به پروازها تا به اآلن شروع به استفاده از سیستم های تشخیص
چهره نموده اند ،این در حالی است که سایر فرودگاه-ها/خطوط هوایی از آن به عنوان یک سیستم بیومتریک
برای دسترسی به مناطق ممنوعه ی فرودگاه استفاده میکنند.
همچنین سیستم های تشخیص چهره در حال استفاده شدن به عنوان فرم دیگری از احراز هویت هستند که در
کنترل مرزها ،دسترسی های امنیتی و دسترسی به پاسپورت افراد ،پیگیری لیست سیاه و سفید افراد ،تخلیه
فوری مکان های فشرده و پرازدحام و تطابق به صورت همزمان با وقوع رخداد بکار گرفته میشوند.

 .2فرودگاه ها چطور از مزایای آنالیتیک های اِج-محور بهره مند میشوند؟

هوش مصنوعی AI

آنالیتیک های ویدئویی اِج-محور به تمامی دوربین های نظارت ویدئویی تحت شبکه اجازه میدهند که هوشمند
شده و چیزی که انالیتیک ها می بینند را متوجه شوند .در یک فضای فرودگاهی ،این امر به اپراتورها ،کارکنان
امنیتی و سایر کاربران اجازه میدهد تا نسبت به تهدیدات بالقوه یا شرایط در همان لحظه ی وقوع آگاه شوند.
ارتقاء تکنولوژی های بکار گرفته شده در دوربین ها و پیشرفت آنالیتیک ها باعث شده است که آنالیتیک های
اجِ-محور به گزینه ای ارزشمندتر تبدیل شوند .به عنوان مثال ،در فرودگاه ها ،آنالیتیک های اِج-محور میتوانند
موارد زیر را تشخیص داده و شناسایی کنند:
-

جریان مخالف افراد را روی پله های برقی؛

-

تشکیل یک گروه در مکان های غیرعادی؛

-

یا حضور فرد یا خودرویی در نزدیکی حصار پیرامونی فرودگاه.

آنالیتیک های ویدئویی تعبیه شده در داخل خود سیستم ها به کاربران اجازه میدهند تا تصاویر ویدئویی درست
را فورا از میان ساعت ها ویدئوی ذخیره شده بیرون بکشند ،با ارائه ی انواع آمارها (فراداده ها) صحنه ها را
تجزیه و تحلیل کنند و اقدامات مناسب را هر چه سریعتر ،آسانتر و به مراتب کارآمدتر صورت دهند.
با استفاده از آنالیتیک های ویدئویی تعبیه شده در داخل خود سیستم ها ،این امکان وجود دارد که برای پخش
آالرم یک سری قوانین خاص تعریف کرد؛ به عنوان مثال هنگامی که یک فرد به یک حصار نزدیک میشود یا اینکه
از آن باال میرود ،هنگامی که یک فرد در محوطه ی پارکینگ پرسه میزند ،یا هنگامی که یک شیء همچون یک
جعبه که مسیر خروج اضطراری را بسته است در یک منطقه ی بخصوص جا مانده باشد .درست زمانی که یکی از
این قوانین زیرپا گذاشته شوند ،اپراتورهای حاضر در اتاق کنترل نسبت به این موضوع اطالع پیدا کرده و اخطار
دریافت میکنند.
این موضوع با آنچه که امروز میتوان شناسایی کرد ،متفاوت است .هنگامی که داده های به دست آمده از
چندین دوربین مختلف جمع آوری میشوند ،آمارهایی چون استانداردهای اندازه گیری ،تراکم ازدحام و اطالعات
دیگر را میتوان برای آگاه سازی مسافرین نسبت به زمان های انتظار یا سایر اطالعات مرتبطی که فراتر از موضوع
امنیت هستند ،استفاده نمود.
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.39یادگیری عمیق چیست؟
این روزها یادگیری عمیق به موضوعی داغ تبدیل شده است و در طیف گسترده ای از صنایعی که در حال سرمایه
گذاری روی زمینه هایی چون هوش مصنوعی ،کالن داده و آنالیتیکها هستند ریشه دوانده است .به عنوان مثال
شرکت گوگل از یادگیری عمیق در الگوریتم های تشخیص صدا و تصویر استفاده نموده است ،این در حالی است
که شرکت هایی چون نتفیلیکس و آمازون در حال استفاده از آن برای فهم رفتار مشتریان خود هستند .شاید
باور آن برای شما دشوار باشد ،اما محققین دانشگاه ام.آی.تی در تالش برای پیش بینی آینده با استفاده از
یادگیری عمیق هستند .حال به این موضوع فکر کنید که یادگیری عمیق از چه پتانسیلی برای راه اندازی انقالب
در جهان و نحوه ی کار ما با چیزهای اطرافمان برخوردار است .قبل از صحبت از یادگیری عمیق باید رابطه ی آن
را با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی متوجه شد .راحت ترین راه برای فهم این ارتباط ،مراجعه به دیاگرام زیر
است:

•

هوش مصنوعی – مهندسی ساخت ماشین ها و برنامه های هوشمند

•

یادگیری ماشین – قابلیت یادگیری بدون آنکه مشخصا برنامه ریزی صورت گرفته باشد

•

یادگیری عمیق – یادگیری بر اساس شبکه های عصبی عمیق

هوش مصنوعی AI

یادگیری عمیق به چه معناست – نوار زمانی تکنولوژی های هوش مصنوعی ﴿﴾AI
طبق شکل باال متوجه خواهید شد که یادگیری ماشین زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی است .این بدین معناست
که میتوانیم ماشین هایی هوشمندی را بسازیم که قادر به یادگیری بر اساس داده های ارائه شده هستند.
عالوه بر این ،یادگیری عمیق زیرمجموعه ای از یادگیری ماشین است که در آن از الگوریتم های یادگیری ماشین
مشابهی برای آموزش شبکه های عصبی استفاده شده است؛ این کار برای کسب دقت بیشتر در مواردی انجام
میشود که یادگیری عمیق قادر به ارائه عملکرد کافی نبوده است .موضوعات زیر در ادامه مقاله مورد بررسی
قرار خواهند گرفت:

•

هوش مصنوعی

•

یادگیری ماشین

•

نقاط ضعف یادگیری ماشین

 .1هوش مصنوعی

یادگیری عمیق چیست – هوش مصنوعی
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اصطالح هوش مصنوعی در سال  1956توسط جان مک کارتی مطرح شد؛ وی پدر هوش مصنوعی نام گرفته است.
ایده ی پشت طرح هوش مصنوعی بسیار ساده و شگفت انگیز است .هدف از طرح هوش مصنوعی ساختن ماشین
های هوشمندی بوده است که قادر به تصمیم گیری هستند .شاید این طرح همچون نوعی فانتزی علمی به نظر
برسد ،اما با توجه به پیشرفتهای اخیر صورت گرفته در تکنولوژی و قدرت محاسبات ،این ایده هر روز بیشتر از
پیش در حال نزدیک شدن به واقعیت است.

 .2یادگیری ماشین :گامی به سوی هوش مصنوعی
حال که با مفهوم هوش مصنوعی آشنا شده اید ،نوبت آن است که در مورد یادگیری ماشین صحبت شود و اینکه
برنامه دهی ماشین ها برای یادگیری به چه معناست .ابتدا با تعریفی مشهور از یادگیری ماشین شروع میکنیم:

تعریف تام میشل از دانشگاه کارنژی ملون« :زمانی میتوان گفت که یک برنامه کامپیوتری از تجربه  Eبا توجه به
وظیفه  Tو ارزیابی عملکرد  Pیاد میگیرد که طبق ارزیابی  ،Pعملکرد آن روی  ،Tبا کمک تجربه  Eبهبود یابد».
بنابراین در صورتی که بخواهید برنامه شما الگوهای ترافیکی موجود در یک تقاطع شلوغ ﴿وظیفه  ﴾Tرا پیشبینی
کند ،از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین و با کمک داده های موجود در مورد الگوهای ترافیکی قدیمی
﴿تجربه  ﴾Eمیتوانید این کار را انجام دهید .دقت پیشبینی صورت گرفته ﴿ارزیابی عملکرد  ﴾Pبه این بستگی
دارد که آیا برنامه مربوطه موفق به استفاده از مجموع داده های موجود شده است یا خیر ﴿تجربه .﴾E
اساسا یادگیری ماشین به نوعی هوش مصنوعی اطالق میشود که در آن کامپیوترها بدون نیاز به حجم زیادی از
داده برای برنامه ریزی شدن ،قدرت یادگیری پیدا میکنند .قانون و قاعده اصلی پشت یادگیری ماشین ،یادگیری
از مجموع داده ها و تالش برای حداقل رساندن خطاها و به حداکثر رساندن احتمال به وقع پیوستن پیشبینی
های آنها است.
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 .3نقاط ضعف یادگیری ماشین

به هنگام کار با داده های بُعد -باال ،یعنی زمانی که با تعداد زیادی ورودی و خروجی سر و کار داشته باشیم،
الگوریتم های یادگیری ماشین قدیمی چندان کاربرد ندارند .به عنوان مثال به هنگام تشخیص دست خط افراد،
مقادیر زیادی ورودی موجود است که در آن انواع مختلفی ورودی که تداعی کننده انواع دست خط ها هستند
وجود خواهد داشت .چالش اصلی دوم فهماندن این موضوع به کامپیوتر است که باید به دنبال چه ویژگی هایی
باشد که نقشی مهم در پیش بینی نتیجه و همچنین کسب دقت بیشتر در حین انجام این کار ایفا خواهد کرد.
به این فرآیند استخراج ویژگی گفته میشود.
د ادن داده های خام به الگوریتم ها به ندرت کارایی داشته و به همین دلیل است که استخراج ویژگی بخش
مهمی از جریان کاری یادگیری ماشین قدیمی را تشکیل میدهد .بنابراین بدون استخراج ویژگی ،چالش های
پیش روی برنامه نویس مربوطه افزایش پیدا میکند ،چرا که کارایی الگوریتم ها تا حد زیادی به بینش برنامه
نویس آن بستگی دارد.
از این رو بکارگیری این مدل یادگیری ماشین یا الگوریتم ها در برنامه هایی چون تشخیص اشیاء ،تشخیص دست
خط ،پردازش زبان های طبیعی  NLPو غیره بسیار دشوار است.
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.40ساز و کار یادگیری عمیق

یادگیری عمیق یکی از تنها متدهایی است که با آن میتوان بر چالش های استخراج ویژگی غلبه کرد؛ به این دلیل
که مدل های یادگیری عمیق قادر به یادگیری تمرکز روی ویژگی های مناسب بوده و به راهنمایی کمی از سوی
برنامه نویس نیازمند هستند .اساسا یادگیری عمیق از نحوه ی عملکرد مغز تقلید میکند ،به عبارت دیگر از تجربه
ها یاد میگیرد .همانطور که میدانید مغز ما از میلیاردها عصب تشکیل شده که به ما امکان انجام کارهای خارق
العاده ای را میدهد .حتی مغز یک بچه یک ساله نیز قادر به حل مشکالت پیچیده ای است که حل آنها برای
سوپرکامپیوترها هم بسیار دشوار است .به عنوان مثال:
•

تشخیص چهره والدین خود و همچنین اشیاء مختلف.

•

تشخیص صداهای مختلف از یکدیگر و شناسایی افراد بر اساس صدای آنها.

•

فهم حس و حال چهره سایر افراد و بسیاری از کارهای دیگر.

در حقیقت مغز ما در طول سالیان مختلف و به صورت نیمه خودآگاه خود را برای انجام چنین چیزهایی آموزش
داده است .در حال حاضر ،سوالی که پیش می آید این است که یادگیری عمیق چگونه از عملکرد مغز تقلید
میکند ؟ یادگیری عمیق از مفهوم عصب های مصنوعی که عملکردی مشابه عصب های های بیولوژیکی مغز انسانها
دارند استفاده میکنند .بنابراین میتوان گفت که یادگیری عمیق زیرمجموعه ای از یادگیری ماشین است که خود
به الگوریتم های الهام گرفته از ساختار و عملکرد مغز که شبکه های عصبی مصنوعی نامیده میشوند وابسته
است.
حال برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر نگاهی بیاندازید .ساختن سیستمی را متصور شوید که قادر به
تشخیص چهره ی چندین فرد مختلف در یک تصویر باشد .در صورتی که این مشکل را به عنوان یک مشکل
یادگیری ماشین معمولی حل کنیم ،ویژگی های چهره ای چون چشم ،دماغ ،گوش ها و غیره را تعریف خواهیم کرد
و سپس سیستم تشخیص خواهد داد که کدام یک از ویژگی ها برای کدام یک از افراد حائزاهمیت است.
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در حال حاضر یادگیری عمیق این کار را یک مرحله پیشتر برده است .یادگیری عمیق به صورت خودکار ویژگی
های حائز اهمیت برای طبقه بندی را با کمک شبکه های عصبی عمیق خود پیدا میکند ،این در حالی است که در
یادگیری ماشین ،این ویژگی ها باید به صورت دستی تعریف شوند.

تشخیص چهره با استفاده از شبکه های عمیق
همانطور که در تصویر باال نشان داده شده است ،یادگیری عمیق به شکل زیر عمل میکند :در پایین ترین سطح،
شبکه روی الگوهای کنتراست داخلی به عنوان موضوعی مهم تمرکز میکند .الیه بعدی قادر به استفاده از آن
الگوهای کنتراست داخلی برای تمرکز روی چیزهایی که مشابه چشم ها ،دماغ ها و دهان ها است .در آخر ،الیه
نهایی قادر به بکارگیری آن ویژگی های چهره در قالب های چهره است .یک شبکه عصبی عمیق قادر به ساخت
ویژگی های پیچیده و پیچیده تری در هر یک از الیه های بعدی خود است.
آیا تا به حال این سوال برای شما پیش آمده است که فیسبوک چگونه به صورت خودکار تمامی افراد حاضر در
یک تصویر آپلود شده توسط شما را لیبل و برچسب گذاری میکند؟ فیسبوک همچون مثال قبل که پیشتر ذکر
شد از یادگیری عمیق استفاده میکند .قابلیت های یادگیری عمیق و اینکه چگونه در مواردی که از اثر یک سری
از ویژگی ها بیخبر بوده ایم یادگیری عمیق توانسته از لحاظ عملکرد از یادگیری ماشین سبقت بگیرد از جمله
مواردی هستنند که شاید تا به اکنون متوجه آنها شده باشید.
در نتیجه شبکه های عمیق میتوانند با بهره جویی از مجموع داده های شامل داده های ورودی فاقد برچسب
گذاری مناسب ،از پس نقاط ضعف یادگیری ماشین برآیند.
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شبکه عصبی چیست؟
همانطور که از نام آن برمی آید ،یادگیری عمیق زیرمجموعه ای از یادگیری ماشین است .یادگیری عمیق برای
پرداختن به مشکالت یادگیری ماشین ،بیشتر درگیر استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عمیق (الگوریتم
ها/مدل های محاسباتی که تا حدودی از مغز انسان الهام گرفته اند) شده است.
حال سوالی که ذهن افراد را درگیر میکند این است که اصال شبکه عصبی چیست و چه کاری در یادگیری عمیق
انجام میدهد؟ به مقایسه زیر توجه کنید :شبکه ی عصبی را همچون یک سری درب که پشت سر یکدیگر قرار
گرفته اند در نظر بگیرید و خود را به عنوان یک "ورودی" به شبکه عصبی موجود ببینید .هر زمان که یکی از
این درب ها را باز میکنید ،تبدیل به یک فرد جدید میشوید (به عبارت دیگر ،به نحوی یک تغییر در شما اتفاق
می افتد ) .و زمانی که به آخرین درب میرسید ،به یک فرد کامال متفاوت تبدیل شده اید .هنگامی که از درب
آخر خارج میشوید ،به "خروجی" شبکه عصبی تبدیل میشوید .در این مورد ،هر یک از درب ها نشان دهنده ی
یک الیه هستند .بنابراین یک شبکه عصبی مجموعه ای از الیه هایی است که به نحوی ورودی موردنظر را تغییر
داده و به ایجاد خروجی پرداخته است.
هر یک از الیه های موجود در شبکه ی عصبی شامل "وزن ها" و "جهت گیری ها"ی خاص خود هستند – این
موارد تنها اعدادی هستند که بر ورودی افزوده میشوند .عملکرد کلی شبکه های عصبی به این شکل است که
تعدادی ورودی دریافت کرده (معموال مجموعه ای از اعداد که نمایش دهنده ی چیزی هستند ،به عنوان مثال،
مقادیر قرمز-سبز -آبی پیکسل ها در یک تصویر) ،با استفاده از وزن ها و جهت گیری های الیه های خود یک
سری تغییرات محاسبه شده انجام داده و در نهایت یک خروجی را بیرون میدهد .در صورتی که قبال یک سری
کالس جبر گذرانیده باشید میتوانید به این ورودی ها ،خروجی ها و وزن ها به عنوان یک سری ماتریس نگاه
کنید .ماتریس ورودی توسط یک سری ماتریس تغییر داده شده (به عبارت دیگر ،ماتریس های وزن و جهت گیری
های الیه مربوطه) و به خروجی شما تبدیل میشود .البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که توصیف ارائه شده
توضیحی بسیار ساده از نحوه عملکرد یک شبکه عصبی بوده و تنها برای فهم بهتر آن مطرح شده است.
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یک شبکه عصبی عمیق تنها یک شبکه عصبی با تعداد الیه های زیاد است (با قرار دادن الیه ها روی یکدیگر،
شبکه ی عصبی شما شروع به "عمیق تر" شدن میکند .ایده ی اولیه یادگیری عمیق ،استفاده از شبکه های عصبی
به همراه چندین الیه مختلف بوده است).

حال سوالی که مطرح میشود این است :شبکه ی عصبی چگونه یاد میگیرد؟ از طریق "پس انتشار" .این واژه به
روش معمول برای آموزش یک شبکه عصبی گفته میشود که در آن خروجی اولیه سیستم با خروجی دلخواه
مقایسه شده و تا جایی که تفاوت بین آنها به حداقل برسد ،سیستم مربوطه تنظیم میشود .همانطور که قبال گفته
شد شبکه های عصبی از الیه هایی تشکیل شده اند که وزن ها و جهت گیری های خاص خود (که تنها مجموعه
ای از اعدادند) را شامل میشوند .در جریان فاز آموزش ،شبکه های عصبی در جهت یافتن وزن ها/جهت گیری
های درستی تالش میکنند که قادر به ارائه ی دقیقترین خروجی ها باشند .این کار با استفاده از روشی تحت
عنوان پس انتشار انجام میشود .پیش از آموزش دادن یک شبکه عصبی ،وزن ها /جهت گیری ها یا به صورت
رندوم و یا با توجه به یک مدل آموزش دیده شده ی قبلی آماده سازی میشوند .در هر دو صورت هنگامی که
آموزش صورت میگیرد ،شبکه ی عصبی آن وزن ها و جهت گیری ها را با توجه به آنچه که "یاد میگیرد" تغییر
میدهد .هنگامی که یک شبکه ی عصبی میسازیم ،باید روی چیزی به عنوان تابع هزینه تصمیم گیری (به عبارت
دیگر ،انتخاب یا طراحی) کنیم .تابع هزینه اساسا به نوعی تابع ریاضی گفته میشود که خروجی را از یک شبکه ی
عصبی (برای یک ورودی معین) و داده ی عینی (به عبارت دیگر ،خروجی مورد انتظار از شبکه ی عصبی برای
ورودی مشخص شده) دریافت و میزان غلط/بد بودن نتیجه حاصل از شبکه های عصبی را محاسبه میکند.
با استفاده از تکنیک های بهینه سازی همچون گرادیان کاهشی ،کامپیوتر شما چگونگی تغییر وزن ها و جهت گیری
ها را یاد میگیرد تا بدین شکل تابع هزینه را به حداقل برساند .اما گرادیان کاهشی به چه معناست؟ گرادیان
کاهشی یک الگوریتم بهینه سازی مرتبه اول الگوریتم تکرار شونده است .برای یافتن کمینه محلی یک تابع با
استفاده از این الگوریتم ،گامهایی متناسب با منفی گرادیان (یا گرادیان تخمینی) تابع در محل فعلی برداشته
خواهد شد .اگر در استفاده از این الگوریتم ،گامهایی متناسب با جهت مثبت گرادیان برداشته شود ،به بیشینه
محلی تابع نزدیک میشویم که به این فرایند گرادیان افزایشی گفته میشود .سیستم مربوطه با یاد گرفتن با
توجه به داده های بیشتر و بیشتر به انجام این کار ادامه میدهد (خروجی را از شبکه ی عصبی دریافت ،هزینه
را محاسبه و برای تغییر وزن ها کار "پس انتشار" را که پیشتر توضیح داده شد انجام میدهد) .به مرور زمان،
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وزن ها و جهت گیری های سیستم با توجه به داده ها تنظیم میشوند و در آخر شبکه ای عصبی با دقت خروجی
باال در دست خواهید داشت .به یاد داشته باشید که کارایی عملی یا دقت یک شبکه عصبی تا حد زیادی به داده
های استفاده شده برای آموزش آن وابسته است :بنابراین این موضوع بسیار حائزاهمیت است که بانک اطالعاتی
مجموع داده های شما به درستی ساخته یا انتخاب شده باشد .بدون وجود داده ی خوب (و میزان داده ی خوب)
کار آموزش یک شبکه ی عصبی دقیق بسیار دشوار تمام خواهد شد.
به عالوه ،تابع هزینه اساسا میزان عدم دقت شبکه ی عصبی مربوطه را اندازه گیری میکند؛ با به حداقل رساندن
تابع هزینه به وسیله تغییر وزن ها/جهت گیری ها ،شبکه ی عصبی شما از لحاظ عددی بسیار دقیقتر خواهد شد.
با این حال ،دقت شبکه عصبی وابسته به داده ای است که بر اساس آن آموزش داده میشود؛ بنابراین یک
هزینه پایین ضرورتا به معنای یک شبکه ی عصبی آموزش دیده به قدر کافی نیست.

موارد کاربرد یادگیری عمیق
 .1تشخیص صدا

شاید اسم سیری به گوش شما خورده باشد؛ سیری یک راهنمای هوشمند صوتی در محصوالت شرکت اپل است.
همچون سایر غول های بازار ،شرکت اپل نیز روی یادگیری عمیق سرمایه گذاری کرده تا بدین شکل بتواند
خدمات خود را با کیفیت بیشتری در مقایسه با گذشته ارائه کند .در زمینه تشخیص صدا و راهنمای هوشمند
صدایی چون سیری ،افراد میتوانند با استفاده از شبکه های عصبی عمیق مدلهای صوتی دقیقتری را بسازند .در
حال حاضر این زمینه یکی از فعالترین زمینه ها برای بکارگیری یادگیری عمیق است .به بیان ساده ،با کمک این
تکنولوژی شما قادر به ساخت سیستمی هستید که میتواند ویژگی های جدید یاد بگیرد و یا با توجه به شما خود
را تغییر دهد .بنابراین با پیش بینی تمام احتماالت از قبل ،به نحو بهتری راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.
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 .2ترجمه ماشینی خودکار

همه ما میدانیم که گوگل قادر به ترجمه فوری بین  100زبان مختلف بوده و سرعت آن به قدری است که همچون
یک معجزه به نظر می آید .تکنولوژی پشت گوگل ترنزلیت ترجمه ماشینی نامیده میشود و برای افرادی که به
خاطر تفاوت زبانشان قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر نبوده اند همچون یک نجات دهنده عمل کرده است .حال
ممکن است که این سوال برایتان پیش آید « :این ویژگی برای مدت های زیادی است که وجود دارد ،پس دیگر
چه چیز جدیدی برای ارائه میتواند داشته باشد؟» در طول چند سال گذشته ،گوگل با کمک یادگیری
عمیق رویکرد موجود نسبت به ترجمه ماشینی را در گوگل ترنزلیت خود به کلی دگرگون کرد .در حقیقت
پژوهشگران یادگیری عمیقی که تقریبا چیزی در مورد ترجمه ماشینی نمیدانند ،با ارائه و بکارگیری راهکارهای
یادگیری ماشینی ساده توانسته اند بهترین و پیشرفته ترین سیستم های ترجمه زبانی در جهان را شکست
دهند .ترجمه متون در این سیستم ها بدون نیاز به پیش پردازش توالی متون انجام میگیرد و به الگوریتم ها
اجازه میدهد که ارتباط بین کلمات و معادل آنها را در زبان جدید یاد بگیرند .شبکه های فشرده ای از شبکه های
عصبی متناوب و بزرگ برای انجام این ترجمه الزم است.

 .3ترجمه بصری فوری
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همانطور که میدانید یادگیری عمیق برای مواردی چون تشخیص تصاویری که دارای حروف اند و یا در مکانهایی
که حروف در یک صحنه حضور دارند استفاده میشود .به محض شناسایی ،این تصاویر را میتوان به متن تبدیل
و ترجمه کرد و تصاویری با متن ترجمه شده از نو ایجاد نمود .حال شرایطی را تصور کنید که به کشور دیگری که
زبان آن را نمیدانید سفر کرده اید .هیچ جای نگرانی نیست! با استفاده از اپلیکیشن های مختلفی چون گوگل
ترنزلیت میتوانید برای خواندن عالمت ها و یا تابلوهای خرید نوشته شده به زبان دیگر به سرعت ترجمه بصری
انجام دهید.

 .4خودروهای بدون راننده و اتوماتیک

شرکت گوگل در تالش است که با استفاده از یادگیری عمیق مقدمات ساخت خودروهای بدون راننده خود

﴿معروف به  ﴾WAYMOرا فراهم و به سطح جدیدی از تکامل برساند .بنابراین به جای استفاده از الگوریتم های
کدگذاری شده به صورت دستی ،افراد میتوانند سیستم را طوری برنامه ریزی کنند که با استفاده از داده های
ارائه شده توسط سنسورهای مختلف به خودی خود همه چیز را یاد بگیرند .در حال حاضر یادگیری عمیق به عنوان
بهترین رویکرد نسبت به اکثر عملیات های ادراکی و همچنین بسیاری از عملیات های کنترلی سطح-پایین تلقی
میگردد .از این رو در حال حاضر حتی افرادی که رانندگی بلد نبوده و یا ناتوان از رانندگی هستند نیز میتوانند
بدون نیاز به سایر افراد وسیله نقلیه خود را برانند.
موارد ذکر شده تنها برخی از موارد مطرح استفاده از یادگیری عمیق بوده است که در آنها از این تکنولوژی به
صورت گسترده استفاده شده و نتایج مطلوبی به دست آمده است .در بسیاری از حوزه هایی که جای بررسی و
تامل دارند ،یادگیری عمیق کاربری های دیگری نیز دارد.
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.41مزایای یادگیری عمیق برای صنعت امنیت

به دلیل استفاده ی گسترده از مانیتورینگ با وضوح باال ،در یک بازه ی زمانی کوتاه میزان داده های موردنیاز
برای نظارت امنیتی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است .جمع آوری کارآمد ،تجزیه و تحلیل و بکارگیری
داده ها و استفاده هوشمندانه از آنها بیشتر از هر زمان دیگری در این صنعت به موضوعی جدی تبدیل شده
است .بنابراین ارتقاء سطح هوشمندی ویدئویی ،هدفی ناگزیر و همه گیر در این صنعت به نظر میرسد .کاربران
امنیتی امیدوارند که سرمایه گذاری آنها روی محصوالت جدید ،مزایایی فراتر از دنباله روی و جستجوی ساده
عالیق افراد و جمع آوری شواهد پس از یک رخداد امنیتی برای آنها به ارمغان آورد .به جای آن نیاز به یافتن
راه های چه بسا کارآمدتر که به نظارت اجازه ی گذار از جستجو پس از وقوع رخداد به هشدارهایی حین وقوع
رخ داد و یا حتی هشدارهایی پیش از وقوع رخداد به شدت احساس میشود .برای برآورده سازی این نیازها،
تکنولوژی های جدیدی الزم است .نظارت ویدئویی هوشمند برای سالهای زیادی در دسترس بوده است .با این
حال ،نتایج بکارگیری آن چندان ایده آل واقع نشده است .ظهور یادگیری عمیق ،امکان تحقق این نیازها را
برآورده ساخته است.

عدم کفایت الگوریتم های هوشمند قدیمی
نظارت ویدئویی هوشمند قدیمی دارای الزامات بسیار دقیقی برای پس زمینه ی یک صحنه است .دقت شناسایی
و تجزیه و تحلیل هوشمند در سناریوهای مشابه به صورت یکنواخت باقی نمی ماند.
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ویژگی های موجود در الگوریتم های هوشمند قدیمی توسط انسانها طراحی شده اند و همیشه به شدت فردی
بوده اند .ذات این سیستم های به گونه ای است که ویژگی های غیر شهودی تر (ویژگی هایی که فهم و توصیف
آنها برای انسانها دشوارند) در آنها نادیده گرفته میشوند .در فرآیند یادگیری طبقه بندی ،با باال رفتن تعداد
دسته های موجود برای طبقه بندی ،سطح دشواری نیز باال میرود.
ال گوریتم های هوشمند قدیمی معموال از مدلهای یادگیری سطحی برای حل و فصل شرایطی با میزان داده های
بزرگ در طبقه بندی های پیچیده استفاده میکنند .نتایج این تجزیه و تحلیل با شرایط ایده آل بسیار فاصله
دارد .از سوی دیگر ،این نتایج مستقیما وسعت و عمق کاربری های هوشمند و پیشرفت بیشتر آنها را محدود
میسازد .از این رو برای صنعت امنیت ،نیاز به افزایش "عمق" هوشمندی در کالن داده ها در حال پدیدار شدن
است.

مزایای یادگیری عمیق و الگوریتم های آن
الگوریتم های هوشمند قدیمی توسط انسانها طراحی شده اند .این سیستم ها چه در صورتی که خوب طراحی
شده باشند و چه برعکس ،تا حد زیادی وابسته به تجربه و حتی شانس هستند و این فرآیند نیازمند زمان بسیار
زیادی است .بنابراین آیا میتوان با این ماشین ها کاری کرد که به صورت خودکار برخی از این ویژگی ها را یاد
بگیرند؟

بله!

در

واقع

این

کار

هدف هوش

مصنوعی

( ﴾AIاست.

طرح تکنولوژی یادگیری عمیق از شبکه های عصبی مغز یک انسان الهام گرفته شده است .به مغز ما انسانها
میتوان به چشم یک مدل یادگیری عمیق پیچیده نگاه کرد .شبکه های عصبی مغز متشکل از میلیاردها عصب به
یکدیگر متصل هستند؛ یادگیری عمیق این ساختار را شبیه سازی میکند .این شبکه های چندالیه ای قادر به
جمع آوری اطالعات و انجام فعالیت های متناظر واز قابلیت تشخیص و بازآفرینی سوژه برخوردار هستند.
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یادگیری عمیق به صورت ذاتی با الگوریتم های دیگر متفاوت است .نحوه ی حل و برطرف سازی عدم کفایت
الگوریتم های سنتی توسط یادگیری عمیق در جنبه های ذیل گنجانده شده است.
نخست ،از "سطحی" به "عمیق"
مدل الگوریتمی یادگیری عمیق از ساختار به مراتب عمیق تری نسبت به دو ساختار سه الیه ای الگوریتم های
قدیمی برخوردار است .در برخی از موارد ،تعداد الیه ها به بیش از یکصد میرسد که این موضوع یادگیری عمیق
را قادر به پردازش حجم زیادی از داده در طبقه بندی های پیچیده میسازد .یادگیری عمیق بسیار مشابه فرآیند
یادگیری انسان عمل میکند و دارای فرآیند تشخیص ویژگی الیه الیه است .یادگیری عمیق به ما کمک میکند تا
فهم جزئی (سطحی) به یک تشخیص کلی (عمیق) تبدیل شده و بدین شکل سوژه موردنظر شناسایی شود.
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دوم ،از "ویژگی های مصنوعی" به "یادگیری ویژگی"
یادگیری عمیق نیازی به مداخله دستی ندارد ،ولی در عوض برای استخراج ویژگی ها وابسته به یک کامپیوتر
است .بدین شکل یادگیری عمیق میتواند بیشترین تعداد ویژگی های ممکن را از سوژه موردنظر استخراج کند؛
ویژگی های غیرشهودی که برای توصیف دشوار یا غیرممکن هستند از جمله این ویژگی ها محسوب میشوند .هر
چه تعداد ویژگی ها بیشتر باشد ،امر شناسایی و تشخیص دقیقتر خواهد بود.

فاکتورهای اصلی یادگیری عمیق
به صورت کلی سه دلیل عمده برای شهرت یافتن یادگیری عمیق در سالهای اخیر (چرا زودتر از آن این اتفاق
نیافتاده است!) وجود دارد :مقیاس داده های موردنیاز ،قدرت محاسبه و ساختار شبکه.
پیشرفتهای صورت گرفته در عملکرد الگوریتم های داده-محور در یک بازه ی زمانی بسیار کوتاه باعث تسریع
نفوذ یادگیری عمیق در کاربری های هوشمند مختلف شده است .مخصوصا که با افزایش در مقیاس داده ها،
عملکرد الگوریتمی نیز بهبود یافته است .از این رو تجربه ی کاربر بهبود یافته و کاربران بیشتری درگیر این
موضوع شده اند که این کار خود باعث تسهیل بیشتر در مقیاس بزرگتری از داده ها شده است.
پلتفرم های سخت افزاری با عملکرد باال باعث فعالسازی قدرت محاسباتی بیشتر میشوند .مدل یادگیری عمیق
نیازمند تعداد نمونه های زیادی است که این موضوع انجام حجم زیادی از محاسبات را اجتناب ناپذیر میسازد.
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پیشرفت سریع واحدهای پردازش گرافیکی ﴿ ،﴾GPUسوپرکامپیوترها ،محاسبات ابری و سایر پلتفرم های سخت
افزاری با عملکرد باال شرایط را برای ممکن شدن یادگیری عمیق فراهم نموده اند.
در آخر ،ساختار شبکه نقش خود را در پیشرفت یادگیری عمیق ایفا میکند .با کمک بهینه سازی مداوم الگوریتم
های یادگیری عمیق ،تشخیص سوژه ی بهتری صورت میگیرد .برای کاربری های پیچیده تری چون تشخیص چهره و
یا در سناریوهایی با نورپردازی ،زوایا ،حالت ها و عوامل متفاوت دیگر ،ساختار شبکه دقت تشخیص را تحت
تاثیر قرار خواهد داد.

موارد بکارگیری محصوالت یادگیری عمیق
در دو سال گذشته ،تکنولوژی یادگیری عمیق در زمینه هایی چون تشخیص صدا ،بینایی رایانه ای یا کامپیوتر،
ترجمه صوتی و بسیاری موارد دیگر به خوبی ظاهر شده است .این تکنولوژی در زمینه هایی چون تایید چهره و
طبقه بندی تصاویر از قابلیت های انسانی نیز پیشی گرفته است؛ از این رو برای صنعت امنیت در زمینه هایی
چون نظارت ویدئویی که کاربری هایی چون تشخیص چهره ،تشخیص خودرو ،تشخیص ویژگی بدن انسانی ،دنباله
روی چندین سوژه مختلف و سایر موارد را شامل میشود ،به یادگیری عمیق توجه زیادی میشود.
این نوع از عملکردهای هوشمند به یک سری دوربین های نظارتی جلویی ،سرورهای پشتی و دیگر محصوالتی
نیازمندند که از الگوریتم های یادگیری عمیق پشتیبانی کنند .در کاربردهای با مقیاس کوچک ،دوربین های
جلویی میتوانند مستقیما کار استخراج ویژگی از یک انسان ساختارمند و وسیله نقلیه را انجام دهند و هزاران
تصویر از چهره ی افراد را میتوان در دستگاه های جلویی ذخیره سازی کرد تا چهره ها به صورت مستقیم با
یکدیگر مقایسه شوند و بدین شکل هزینه های برقراری ارتباط با سرور کاهش یابد .در کاربردهای با مقیاس
بزرگ ،دوربین های جلویی میتوانند با سرورهای پشتی کار کنند .مخصوصا اینکه کار ویدئویی ساختارمند به
وسیله ی دستگاه های جلویی صورت میگیرد و بدینوسیله بار کاری دستگاه های پشتی کاهش می یابد؛ همچنین
کارآمدی تطابق و جستجوی سرورهای پشتی ارتقاء پیدا میکند.
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یادگیری عمیق سطح بعدی پیشرفت هوش مصنوعی است .این تکنولوژی بسیار فراتر از یادگیری ماشین عمل
میکند؛ در یادگیری ماشین ،کار طبقه بندی نظارت شده ی ویژگی ها و الگوها با کمک الگوریتم ها صورت میگیرد.
دقت بهبودیافته نتیجه ی یادگیری چندالیه ای و جمع آوری گسترده داده ها است .بکارگیری این الگوریتم
در تشخیص چهره ،تشخیص وسیله نقلیه ،تشخیص افراد و سایر پلتفرم ها باعث پیشرفت قابل توجه
عملکرد آنالیتیک ها خواهد شد.

هوش مصنوعی AI

.42یادگیری عمیق در دوربین های تشخیص چهره

رفته رفته الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در حال بکار گرفته شدن در سیستم های تشخیص
چهره هستند تا آنها را در شرایط نه چندان ایده آل به سیستم هایی کارآمدتر و دقیقتر تبدیل کنند .به همین
شکل با پیشرفت های صورت گرفته در سخت افزار دوربین ها ،یادگیری عمیق نیز در دوربین های تشخیص
چهره گنجانده شده است.
یادگیری عمیق به شما کمک میکند تا عمل استخراج ویژگی ها را با کمترین/بدون تداخل دست ،خود کامپیوتر
انجام دهد .حال استخراج ویژگی ها به چه معناست؟ استخراج ویژگی فرایندی است که در آن با انجام عملیاتی
بر روی دادهها ،ویژگیهای بارز و تعیینکنندهٔ آن مشخص میشود .هدف استخراج ویژگی این است که
دادههای خام به شکل قابل استفادهتری برای پردازشهای آماری بعدی درآیند .هر چه تعداد ویژگی های
استخراج شده که شامل ویژگی های دشوار برای توصیف اند بیشتر باشد ،فرآیند تشخیص دقیقتر میشود .به
همین دلیل است که موتورهای تشخیص چهره بیشتر از قبل در حال بکارگیری یادگیری عمیق برای بهبود دقت
سیستم ها هستند.
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در طول  5سال گذشته تکنولوژی های هوش مصنوعی که با شبکه های عصبی کار میکرده اند ،تقریبا به صورت
کامل تمامی چیزهای دیگر را تحت الشعاع قرار داده اند .مخصوصا در شرایط نامطلوب ،سیستم های تشخیص
چهره به سیستم های قابل اطمینان تری تبدیل شده اند .در حال حاضر تمامی راهکارهای کارآمد موجود در بازار
بر مبنای تکنولوژی های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق هستند .این تکنولوژی ها با توجه به کیفیت تشخیصی
خود ،الگوریتم های قدیمی را به کنار راند ه اند .و در صورتی که به سرعت رشد آنها نگاه بیاندازید ،دیگر هیچ
کس بکارگیری الگوریتم های قدیمی را جدی نمیگیرد.
وظیفه ی اصلی سیستم های تشخیص چهره این است که تصویری از یک چهره تهیه کرده و آن را به یک سری
ویژگی ها تبدیل کنند .شاید بخواهید که ویژگی های ایجاد شده از دو تصویر از یک فرد را تا جای ممکن (فارغ
از میزان روشنایی ،حالت چهره و سایر عوامل گیج کننده) به یکدیگر نزدیک کنید و درعین حال از ایجاد ویژگی
های کامال مختلف در دو تصویر از دو فرد مختلف اطمینان حاصل کنید .با داشتن داده ها و محاسبات کافی ،یک
شبکه عصبی میتواند به مراتب کار بهتری نسبت به یک سیستم طراحی شده با دست انجام دهد .در مقایسه با
طراحان انسانی ،شبکه های عصبی میتوانند از ویژگی های پیچیده تر و غیرشهودی-تری استفاده کنند .این تغییر
در تکنولوژی به تازه واردها این اجازه را میدهد که در بازار تشخیص چهره قادر به رقابت باشند ،چرا که دانش
سازمانی انباشته شده از تکنیک های قبلی از اهمیت کمتری برخوردار است.
و هر روز تعداد بیشتری از تولیدکنندگان دوربین های تشخیص چهره از یادگیری عمیق در تولید محصوالت خود
استفاده میکنند.

هوش مصنوعی AI

موارد ذیل برخی از مستقیم ترین مزیت هایی است که الگوریتم های یادگیری عمیق قادر به ارائه آن هستند:
کسب دقت تشخیص قابل قیاس و یا حتی بهتر از الگوهای انسانی ،قابلیت های ضد ایجاد تداخل قوی و قابلیت
طبقه بندی و تشخیص هزاران ویژگی .با کمک تکنولوژی یادگیری عمیق ،میانگین دقت تشخیص چهره به شکل
قابل توجهی ،یعنی  38درصد افزایش می یابد.

الگوریتم هوش مصنوعی اساسا برای تکمیل تشخیص چهره و مقایسه ی کل فرآیند استفاده میشود.
الگوریتم یادگیری عمیق که بر اساس آموزه های کالن داده ها کار میکند قادر به باال بردن دقت تشخیص
چهره است ،که بعدها از آن میتوان در فضاهای پیچیده تری چون کیفیت پایین تصاویر و زوایای عریض تر بکار
بست.
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توصیه هایی برای خرید و نصب دوربین های تشخیص چهره
به هنگام انتخاب دوربین های تشخیص چهره ،برای خرید محصول درست و با قیمت مناسب ،چند چیز را باید
مورد توجه قرار داد .نصابان سیستم ها باید به دقت تشخیص ،ظرفیت گالری تصاویر چهره از روبرو ،حداکثر
تعداد چهره های زیر یک اسکرین ،ضروریات نصب (ارتفاع ،زاویه ،دامنه تشخیص) و قابلیت سازگاری آنها با
فضاهای پروژه ای پیچیده توجه بیشتری کنند.
چگونگی نصب دوربین ها نیز برای کسب مطلوبترین نتیجه از اهمیت باالیی برخوردار است .نصابان سیستم ها
باید با توجه به پارامترهای حقیقی دوربین ،نوع دوربین و نیازهای بیزینسی واقعی مشتریان به نصب و بکارگیری
دوربین ها بپردازند .معموال این افراد باید از فضاهایی چون نور پشتی شدید ،زاویه مورب بزرگ ،تاریکی،
فاصله ،نصب پایه ناپایدار و قطع و وصلی منبع تغیه دوری کنند.

هوش مصنوعی AI

.43آیا باید به تکنولوژی تشخیص چهره اعتماد کرد؟

در حال حاضر یکی از بحثبرانگزترین تکنولوژیهای صنعت امنیت ،تکنولوژی تشخیص چهره است .مسائلی که
از تجاوز به حریم خصوصی تا تبعیضهای گروهی متغیر هستند ،تعارضات عمیقی را بین افراد سراسر جهان
ایجاد کردهاند .بسیاری از حکومتها استفاده از سیستمهای تشخیص چهره را ممنوع اعالم کرده یا محدود
ساختهاند و بسیاری دیگر هم شاید همین رویه را در پیش بگیرند.
در چنین شرایطی ،موسسه ملی استاندارد و فناوری ( )NISTاخیرا از تمامی متخصصین دعوت به عمل آورده
است تا پیشنهادات خود را حول چگونگی باال بردن اعتماد عمومی نسبت به تکنولوژی تشخیص چهره ارائه کنند.
گذشته از تمام اینها ،بدون همکاری افراد ،این تکنولوژی نمیتواند به یک نقش هدفمند و معنادار برسد.
پاسخ متخصصین این صنعت
بسیاری از متخصصین این صنعت با اشتیاق به این دعوت واکنش نشان دادهاند .موسسه ملی استاندارد و
فناوری  NISTکه دستورالعملهایی برای بهترین نوع استفاده از هوش مصنوعی  AIدر سایر حوزهها ارائه
کرده بود ،باید رویکرد مشابهی را نسبت به نظارت تصویری نیز اتخاذ کند .کمی پیشتر و همین امسال ،اتحادیهی
اروپا نیز دستورالعملهایی را حول استفاده از هوش مصنوعی  AIارائه کرده بود که شامل این موارد میشدند:
•

اقدامات حفاظتی سختگیرانه روی تجدید نیرو

•

امتیازدهی اعتباری

•

زیربناهای مهم و حیاتی
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•

الگوریتمهای اعمال قانون

سایر متخصصین نیز نظرات مشابهی داشتهاند .مسائل موجود در مورد تکنولوژی تشخیص چهره به خود این
تکنولوژی برنمیگردند.
باید این سوال را در قالب دیگری مطرح کرد .سوالی که پرسیده میشود نباید این باشد که چرا افراد به
تکنولوژی تشخیص چهره اعتماد ندارند .این سوال باید اینگونه مطرح شود که چرا افراد به مراجع ذیربطی که
از تکنولوژی تشخیص چهره یا هر تکنولوژی دیگری استفاده میکنند ،اعتماد ندارند .میتوان یک مثال خیلی
ساده زد .شاید بگوییم که خودروها بخش مهمی از بیشتر جرائم سازماندهی شده هستند .بسیاری از گروههای
تبهکاری ،بدون وسایل نقلیه فلج خواهند بود .اما هیچکس خواستار ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه نیست.
سوالی که در اینجا مطرح میشود به تکنولوژی تشخیص چهره مربوط نمیشود ،بلکه به این مسائل بازمیگردد:
•

در جهت چه کاری از آن استفاده میشود؟

•

چه کسی از آن استفاده مینماید؟

•

چه کسی استفاده از آن را کنترل مینماید؟

چرا کاربران نسبت به تکنولوژی تشخیص چهره بیاعتمادند؟
بخشی از این مسئله به این موضوع برمیگردد که موارد واضح و زیادی از استفادهی نامناسب از این تکنولوژی
وجود دارد؛ در برخی از بخشهای جهان از این تکنولوژی برای اهداف چندان خوبی استفاده نمیشود .هیچکس
منکر این امر نیست که این تکنولوژی قدرت بیسابقهای را در اختیار کاربران قرار میدهد.
{به عنوان مثال} برخی از اقلیتهای قومی حاضر در برخی از قسمتهای جهان ،با استفادههای صورت گرفته از
این تکنولوژی در حال سرکوب شدن هستند .حکومتهای خودکامهای وجود دارند که در آنها رژیمهای حاکم از
این تکنولوژی استفاده میکنند .حال همهی افراد پیش خود فکر میکنند که این کاری است که حکومت ما
میخواهد انجام بدهد.

آیا حکومتها واقعا به دنبال ردیابی شما هستند؟
برخی از بزرگ ترین اخبار مربوط به حریم خصوصی که باعث برانگختیگی خشم عمومی شده است ،اخباری در
مورد شرکتهای دولتی و خصوصی بوده است .یکی از این نمونهها ،جمعآوری دادههای شخصی افراد توسط
شرکت کمبریج آنالیتیکا بوده است .کمبریج آنالیتیکا یا به اختصار  CAیک شرکت سهامی خاص است که با
ترکیب دادهکاوی و تحلیل دادهها در فرایندهای انتخاباتی و سیاسی ،خدماتی مربوط به ارتباطات راهبردی را
ارائه میدهد.
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درست است که شاید این امر به عنوان یک چیز نادر تلقی شود ،اما فرضیههای زیادی وجود دارند که بوی توطئه
میدهند؛ فرضیههایی حول اینکه پلیس و حکومت چگونه میخواهند به صورت دائم شما را تحت نظر داشته
باشند .اما آیا این امر واقعا حقیقت دارد؟
ما با تعدادی از ارگانهای انتظامی از نزدیک کار کردهایم و طبق این تجربه میتوانیم بگوییم که این ارگانها
هیچ عالقهای به دانستن مسائل زیر ندارند:
•

اینکه چه کسی را مالقات میکنید.

•

با چه کسی در ارتباط هستید.

•

کجا هستید.

•

به کجا میروید و غیره.

این ارگانها وقت و منابع کافی برای ردیابی مجرمین خطرناک و جدی ندارند ،چه برسد به اینکه بخواهند زندگی
خصوصی افراد را تحت نظر بگیرند.

برای باال بردن اعتماد عمومی ،چه کاری از دست این صنعت برمیآید؟
به قطع شرکتهای امنیتی نقش پررنگی را در باال بردن اعتماد عمومی نسبت به تکنولوژی تشخیص چهره ایفا
مینمایند .این شامل تنطیم و تعیین یک سری استانداردهای اخالقی در یک سطح سازمانی میشود و هیچ ارتباطی
با برخی از حوزههای خاص کاری ندارد.
هیچ کدام از ما نمیخواهیم که تحت حاکمیت یک حکومت خودکامه زندگی کنیم .هیچ کدام از ما نمیخواهیم در
کشوری زندگی کنیم که تمامی حرکاتمان توسط رژیمهای حاکم ،بیزینسها یا خردهفروشان تحت نظر قرار
میگیرند .ما نمیخواهیم این تکنولوژی را به کار ببندیم تا برای این مقاصد مورد استفاده قرار بگیرد .چیزی که
به عنوان یک صنعت خواستار آن هستیم ،یک چیز است؛ حصول اطمینان از اینکه بیزینسهایمان از لحاظ اخالقی
با حوزههایی از اجتماع در ارتباط هستند که شامل این ویژگیها میشوند:
•

حوزههایی که میتوانیم تغییرات مثبتی در آنها ایجاد کنیم و

•

روی جامعه تاثیری مثبت داشته باشیم و آن را به سمتوسویی که میخواهیم بکشانیم.

اما باز هم سوالی که مطرح میشود به تشخیص چهره برنمیگردد .سوال ما در مورد بیزینسهاست و کاری که
دارند انجام میدهند.
ما نمیخواهیم تکنولوژیای را به یک سازمان بفروشیم که میدانیم قصد از بین بردن حریم خصوصی زندگی
روزمره ی افراد را دارد .بنابراین اگر از یک دیدگاه بیزینسی به موضوع نگاه بیندازیم ،مسئله سر شفافسازی
این امر است که چطور میخواهید با راهکارهای خود ارزش افزودهای به جهان اضافه کنید.
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نتیجه – مشتری آماده است .عامهی مردم چطور؟
تکنولوژی تشخیص چهره قصد رفتن و ناپدید شدن ندارد .مشتریان امنیتی متوجه مزایای آن هستند و بسیاری
از افراد مشتاق استفاده از آن هستند .ولی بدون اعتماد عمومی بیشتر نسبت به این تکنولوژی ،دامنهی
بکارگیری و استفاده از آن محدود است.
اما ایجاد این اطمینان و اعتماد شاید فقط به زمان احتیاج دارد .معموال بین سرعت پیشرفتهای صورت گرفته
در تکنولوژی و وضع قوانین از سوی حکومتها ،نوعی عدم تطابق وجود دارد .با وضع و اعمال قوانین
سختگیرانه ،شاید مردم راحتتر بپذیرند که مزیتهای تکنولوژی تشخیص چهره از خطرات و ریسکهای آن به
مراتب بیشتر است.

هوش مصنوعی AI

.44معرفی و چگونگی کارکرد تکنولوژی تشخیص چهرهی( AIقسمت )1

تکنولوژیهای بیومتریکی اندکی وجود دارند که همچون تکنولوژی تشخیص چهره واکنشهای مثبت و منفی
زیادی دریافت کردهاند .با ادغام تکنولوژی تشخیص چهره با هوش مصنوعی  ،AIاین تکنولوژی بسیار دقیق و

در عین حال شاید متجاوزانه نیز تلقی شود .در این مقاله به بررسی چگونگی بکارگیری هوش مصنوعی  AIدر
تکنولوژی تشخیص چهره و پیامدهای آن میپردازیم.
تکنولوژی تشخیص چهرهی  AIچیست؟
تکنولوژی تشخیص چهره مجموعهای از الگوریتمهاست که با یکدیگر کار میکنند تا افراد را در یک ویدئو یا
تصویر ثابت تشخیص بدهند .دهههای زیادی از مطرح شدن آن میگذرد ،اما این تکنولوژی در طول سالهای
اخیر بیشتر رایج شده و پیشرفت کرده است.

این پیشرفت ،ادغام هوش مصنوعی  AIبا سیستمهای تشخیص چهره است .یک نرمافزار هوشمند و -AIمحور
میتواند فورا به جستجو در پایگاه دادهی چهرهها بپردازد و آنها را با یک یا چند چهرهی شناسایی شده در یک
صحنه مقایسه کند .میتوانید در کسری از ثانیه نتایج بسیار دقیقی به دست آورید؛ این سیستمها معموال میزان
دقتی  99.5درصدی در مورد مجموعه دادههای استاندارد عمومی ارائه میکنند.
نرمافزار تشخیص چهرهی  AIاز مزایای زیر برخوردار است:
•

تشخیص به صورت همزمان با وقوع رخداد؛

•

اقدامات مربوط به ضدجعلیسازی؛
صفحه 205

شرکت دیدارک

•
•

تبعیضات نژادی و جنسیتی کمتر به خاطر مدل آموزشی موجود که از میان میلیونها چهره انجام میشود؛
امکان استفاده در چندین دوربین مختلف

هوش مصنوعی  AIچیست؟ مجموعه دادههای استاندارد عمومی
هوش مصنوعی ( )AIزیرمجموعهی گستردهای از علم کامپیوتر است که حول ماشینهای هوشمند میگردد؛
ماشینهایی که قادر به انجام کارهایی هستند که معموال باید به هوش انسانها شباهت داشته باشند .این
تکنولوژی یک علم چندجانبه و میانرشتهای است ،اما پیشرفتهای صورت گرفته در تکنولوژی یادگیری
عمیق و یادگیری ماشین در حال وارد کردن آن به تقریبا تمامی حوزههای صنعت تکنولوژی است.

یادگیری عمیق چیست؟

یادگیری عمیق یکی از از عملکردهای هوش مصنوعی  AIاست؛ این تکنولوژی قدرت پردازش و قابلیتهای
الگوسازی مغز انسانها را تقلید میکند .یادگیری عمیق دارای شبکههایی است که بدون نیاز به نظارت ،قادر به
یادگیری از دادههای بدون ساختار یا بدون برچسب است .از تکنولوژی یادگیری عمیق به عنوان «شبکهی
نورونی/عصبی عمیق» یا «یادگیری نورونی/عصبی عمیق» نیز یاد میشود.

هوش مصنوعی AI

چگونگی کارکرد تشخیص چهرهی AI

سادهترین نحوهی کارکرد هوش مصنوعی  AIدر تشخیص چهره ،شروع کار با یک مجموعه مشخصات برچسبزده
است .مخصوصا در صورتی که کار خود را با اینگونه تصاویر شروع میکنید :تصاویری که با افراد حاضر در صحنه
ارتباط و مطابقت دارند .باید یک ارتباط اولیه و دستچین شده بین چهرهی یک فرد و سایر اجزاء هویتی وی وجود
داشته باشد .با شروع این کار ،رفته رفته شناسایی چهرهی افراد در تصاویر تهیه شده از افراد «حاضر در محل»
آسانتر میشود؛ یعنی تصاویری که چندان واضح نیستند با آن مجموعه دادهها تطابق داده میشوند.
و سوالی که مطرح میشود این است که هوش مصنوعی  AIدقیقا چطور قادر به شناسایی چهرهی افراد است؟
چهرهی هر فرد به چند نقطه دادهی متعدد تقسیم میشود؛ این نقطه دادهها میتوانند فاصلهی بین چشمها،
بلندی استخوانهای گونه ،فاصلهی بین چشمان و لب و سایر موارد باشند .تشخیص چهرهی  AIروی آن نقطه
دادهها به جستجو میپردازد و تالش میکند تا گزارشی از تفاوتهای موجود را ارائه کند (به عنوان مثال فاصله
از دوربین و تفاوت اندک در زاویهی چهره).
این روزها از تکنولوژی تشخیص چهره  AIدر چه مکانهایی استفاده میشود؟

این روزها تکنولوژی تشخیص چهرهی  AIدر بسیاری از صنایع به کار گرفته میشود .به عنوان مثال:
•
•

بهداشت و درمان :دید ماشینی با تکنولوژی هوش مصنوعی  AIترکیب میشود تا از فرآیندهای مربوط
به کنترل درد بیماران و دنبالهروی مصرف داروهای آنها پشتیبانی نماید.
امنیت :الگوریتمهای یادگیری عمیق به ما کمک میکنند تا نیاز به رمزعبورهای همیشگی را روی
گوشیهای موبایل ،تشخیص کالهبرداری و ارتقاء قابلیتهای ضدجعلیسازی کاهش دهند.

•

فرودگاهها :هر ساله میلیونها مسافر در سطح فرودگاههای سراسر کشور عبورومرور میکنند .به عنوان
مثال در سال  ،2021در فرودگاه بینالمللی مهرآباد حدود  16327359مسافر ،در فرودگاه بینالمللی
مشهد حدود  10030230مسافر و در فرودگاه بینالمللی امام خمینی حدود 7821369مسافر
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عبورومرور داشتهاند .برای سرعت بخشیدن به امور ،فرودگاهها میتوانند از «دروازههای هوشمند»
بهره بگیرند؛ دروازههایی که از ترکیبی از تکنولوژی تشخیص چهره و بررسی زنده بودن سوژهها
استفاده میکنند.
•

مراقبت و دیدهبانی :برخی از سرویسهای مراقبتی از راهکارهای هوش مصنوعی  AIبرای تشخیص و
اثبات رفتارهای مشکوک از طریق بازبینی دوربینهای امنیتی استفاده میکنند .بعدها مراقبهای زنده
میتوانند آن رخدادها را تجزیهوتحلیل و زمینهیابی کنند.

هوش مصنوعی AI

.45بکارگیری تشخیص چهره در خرده فروشی ها

طبق مصاحبه های انجام شده با برخی از غرفه دارانی که دوربین های هوشمند خود را در نمایشگاه سِکوتِک شهر
تایپه در سال  2019به نمایش گذاشته بودند ،خرده فروشان بیشتری در حال بکارگیری سیستم های تشخیص
چهره برای تشخیص مشتریان وی.آی.پی خود هستند.
برندهای لوکسی چون شِنِل ،برای مدتی طوالنی درگیر این مشکل بودند که نمیتوانستند مشتریان وی.آی.پی
خود را تشخیص بدهند .این امر به این دلیل اتفاق می افتاد که کارکنان خدمات مشتریان ،اغلب پست کاری
خود را تغییر میدادند و نیروهای جدید استخدام شده ،لزوما نسبت به میهمان های وی.آی.پی فروشگاه شناختی
نداشتند.
راهکارهای هوشمند به فروشگاه ها اجازه میدهند تا به صورت همزمان با وقوع رخداد ،کار تشخیص چهره را
انجام بدهند؛ مشتریان وی.آی.پی که قبال از فروشگاه خریده کرده بودند ،به محض ورود به مغازه ،شناسایی
میشوند.
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جلوگیری از سرقت ،حوزه ی دیگری است که تشخیص چهره به کار می آید .به عنوان مثال ،فروشگاه های زنجیره
ای پویا را در نظر بگیرید که فروشنده ی وسایل بهداشتی و کاالهای روزانه در تایوان است .این فروشگاه ها
هر ساله ،حدود  ٪5-8از میزان فروش کل کاالهای خود را از دست میدهند.
فروشگاه های پویا سعی کردند که برای جلوگیری از ضرر ،از سیستم های تشخیص چهره استفاده کنند .دوربین
های نظارتی بکار گرفته شده در این فروشگاه ها ،از مظنونانی که قبال از فروشگاه دزدی کرده بودند ،تصاویری
تهیه نمود .با داشتن تصاویر این مظنونان ،میتوان به دوربین ها آموزش داد تا دفعه ی بعدی که این افراد وارد
فروشگاه شدند ،به کارکنان فروشگاه از پیش اخطار داده شود.
در نمایشگاه سِکوتِک  ،2019برخی از غرفه داران نشان دادند که چطور سیستم های تشخیص چهره به افزایش
فروش فروشگاه ها کمک میکنند.
فروشگاه ها به صورت مداوم در حال جستجوی راه های مختلف و ایجاد تغییراتی هستند که بدان وسیله
مشتریان را به خرید بیشتر ترغیب کنند .و حاال برای انجام این کار ،به استفاده از ابزاری چون تشخیص چهره
روی آورده اند.

به عنوان مثال ،یک مغازه ی لباس فروشی را در نظر بگیرید که میخواهد بداند که مشتریان پس از ورود به
مغازه چه میکنند .آیا آنها به سمت راست میروند ،به سمت چپ یا اینکه مستقیم به سمت مسیر مقابل میروند؟
با کمک این دانش و آگاهی ،مغازه ی مربوطه میتواند تغییراتی نسبت به تخصیص کارمندان یا قراردهی کاالها
صورت دهد.

هوش مصنوعی AI

در برخی از موارد ،مشتریان در جهت مخالف مسیری که فروشگاه برای مشتریان در نظر گرفته حرکت میکنند .با
این وجود ،این آگاهی بدون بکارگیری آنالیتیک های ویدئویی میسر نخواهد شد.

بکارگیری  AIدر مدیریت ترافیک
شرکت ژئوویژن که یکی از ارائه کنندگان سیستم های نظارت ویدئویی میباشد ،نشان داده است که چطور هوش
مصنوعی در حوزه هایی چون شهر هوشمند ،خرده فروشی هوشمند ،کارخانه ی هوشمند و ساختمان
هوشمند سودمند واقع شده است.
به نقل از شرکت ژئوویژن ،در حال حاضر ،بکارگیری سیستم های تشخیص چهره برای کاربردهای کنترل
دسترسی ،با سرعت زیادی در ساختمان های هوشمند رو به افزایش است .شرکت های کوچک و بزرگ و فعال
در صنایع مختلفی وجود دارند که عالقه-مند به استفاده از سیستم های تشخیص چهره هستند .با آمدن سیستم
های تشخیص چهره ،کارمندان دیگر هیچ احتیاجی به اسکن کارت یا اثر انگشت خود ندارند و چهره ی آنها به
منزله ی کلید ورودشان است.

در حوزه ی شهر هوشمند ،مواردی چون المپ خیابان ها ،پارکینگ هوشمند و مدیریت ترافیک وجود دارد که در
آنها سرعت خودروها و حرکت آنها را در جهت مخالف مسیر تعیین شده تشخیص داه میشود.
دوربین های نظارتی مجهز به هوش مصنوعی  AIدر این موارد سودمند واقع میشوند .به عنوان مثال میتوان
به یک دوربین طوری آموزش داد که بتواند انواع وسایل نقلیه را شناسایی کند .با قرار دادن این دوربین ها
در یک ایستگاه اتوبوس ،دوربین بکار گرفته شده ،خودروهای سدان ،موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه ی
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غیرمجاز را شناسایی میکند .در کاربردهای فعلی ،وقتی که یک خودروی سدان برای بیشتر از یک دقیقه در یک
ایستگاه اتوبوس پارک میکند ،یک عکس از آن گرفته میشود و به مسئول مربوطه یک اخطار ارسال میگردد.

دقت تقریبا  100درصدی

طبق شواهد موجود ،اینگونه به نظر میرسد که در حال حاضر ،دوربین های نظارتی با دقت باالیی قادر به تشخیص
چهره ها و اشیاء هستند.
دقت و سرعت تشخیص ،در ارتباط نزدیک با یکدیگر هستند .الگوریتم های دوربین های مجهز به هوش
مصنوعی ،این امکان را برای دوربین های هوشمند فراهم میکنند که قالب بر  4000چهره به صورت همزمان و
تنها در یک ثانیه تشخیص داده شوند.
در موارد استفاده در خرده فروشی ها ،سیستم های تشخیص چهره معموال در فاصله ای پنج متری به کار گرفته
میشوند .این دوربین ها به قدری هوشمند هستند که میتوانند با تجزیه و تحلیل چین و چروک ،رنگ پوست و
سایر ویژگی های چهره ی افراد ،گروه سنی و جنسیت آنها را تشخیص بدهند.

هوش مصنوعی AI

هنگامی که صحبت از بکارگیری دوربین های نظارتی در فضاهای خرده فروشی میشود ،هر یک از مشتریان
درخواست های خاص و متفاوتی دارند .برخی از آنها عالقه مند به شمارش افراد هستند تا ببینند که چند نفر
وارد مغازه ی آنها شده اند.
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.46چگونه یادگیری عمیق ،شهرها را به جایی امنتر تبدیل میکند؟

سیستم های ویدئویی تبدیل به پایه ای مهم در امر ایمنی و امنیت شهرها شده اند ،اما در حال حاضر این
سیستم ها در حال تولید ویدئوهایی به مراتب بیشتر از آنچه شهرها قادر به استفاده از آن باشند هستند .از
گذشته تا کنون یافتن کارکنانی که به بازبینی ویدئوهای ضبط شده و جستجو در آرشیوها بپردازند به عنوان
چالشی همیشگی مطرح ب وده است .با بکارگیری تعداد بیشتری از دوربین ها ،این مشکل نیز در حال بزرگ تر
شدن است.
به نقل از سین لین ،مدیر فروش شرکت ژئوویژن« :این امکان وجود دارد که برای سفارشی سازی یک الگوریتم
هوش مصنوعی ( ﴾AIبرای یک کاربری جدید و یا برای یک محل جدید ،بین چهار تا شش ماه زمان برای یک تیم
تحقیق و توسعه الزم باشد»« .و ممکن است که نتایج به دست آمده ناامیدکننده و به همراه تعداد آالرم های
خ طا یا سایر خطاهای دیگر باشد» .وی اینگونه ادامه داد که «چیزی که شهرها بدان احتیاج دارند ،یافتن راهی
آسانتر برای اپراتورهاست که به وسیله آن بتوانند به تعیین آنچه که در یک ویدئوی مهم به دنبال آن هستند
بپردازند».
ظهور راهکارهای یادگیری عمیق به شکل قابل توجهی در حال ارتقاء بینایی رایانه ای و آنالیتیک های ویدئویی
است .امروزه این سیستم ها به مراتب قدرتمندتر و آسانتر برای بکارگیری بوده و بیشتر از قبل در دسترس
افراد قرار دارند.

هوش مصنوعی AI

با تکنولوژی یادگیری عمیق ،مدل های مختلف را میتوان با توجه به ویژگی های محیطی که دوربین ها در آن نصب
شده اند آموزش داد .الگوریتم ها اساسا برای هر کدام از شرایط موجود سفارشی سازی شده اند ،بدون آنکه
نیازی به بازنویسی باشد.
نمیتوان گفت که حجم باالی داده ها یک عامل بازدارنده است ،چرا که این داده ها به عنوان یک کمک تلقی
میشوند .یادگیری عمیق میتواند به صورت مداوم به تزریق داده هایی بپردازد که باعث تطبیق سیستم شما با
شرایط و الزامات جدید میشود.

تغییر بازی با ورودی یادگیری عمیق
با کمک یادگیری عمیق ،تکنیک های بینایی رایانه ای همچون تشخیص چهره یا تشخیص حرکت بسیار پیچیده تر
شده اند و امر نظارت و سایر کارکردهای ویدئویی را دچار دگرگونی نموده اند.
در یک محیط کنترل شده الگوریتم های قدیمی عملکرد خوبی از خود نشان میدهند ،اما این نوع الگوریتم ها
معموال برای برخی از موارد استفاده ی خاص نوشته و طراحی شده اند .به عنوان مثال ،تشخیص شیء یا فردی
که در حال عبور از یک خط مجازی از پیش تعریف شده اساسا به عنوان یک الگوریتم ساده ی بله یا خیر تلقی
میگردد .زمانی استفاده ازاین الگوریتم ها چالش برانگیز میشود که در سناریوهای به مراتب پیچیده تری مورد
استفاده قرار بگیرند.
لین با ذکر مثالی این موضوع را اینگونه توضیح داد که« :زمانی که یک الگوریتم قدیمی را در مکان دوربین های
مختلف بکار میگیرد – امکان دارد که برخی از این دوربین ها در پارک و برخی دیگر در خیابان قرار داشته باشند
– این محیط ها در ویدئوهای ضبط شده به صورت متفاوتی دیده و ظاهر میشوند .الگوریتم های قدیمی از پس
تشخیص چنین ظرافت هایی بر نمی آیند».
«از آنجایی که در یک خیابان شلوغ افراد به صورت مداوم در حال حرکت هستند ،این امکان وجود دارد که
سیستم های تشخیص حرکت یا آالرم های ورود غیرمجاز دچار آالرم های خطای زیادی شوند».
سناریوی معمول دیگر مربوط به تشخیص چهره در مکانی میشود که پلیس در آن فردی موردتعقیب را شناسایی
نموده است« .با کمک یادگیری عمیق میتوان چهره ی این فرد را تنها با یک عکس یا ویدئو در پایگاه داده ثبت
کرد .پس از آن ،نرم افزار ما به صورت خودکار در تمامی ویدئوهای نظارتی ضبط شده در طول یک یا دو ماه
گذشته به جستجو میپردازد و به صورت خودکار فرد موردنظر را برای مامورین پیدا میکند».
بنا بر پیشبینی لین  ،به زودی این کار با داشتن تنها یک طرح اولیه به جای عکس امکان پذیر خواهد شد .شاید
دادن یک طرح اولیه به پایگاه داده باعث پایین آوردن دقت تشخیص شود ،این درحالی است که با استفاده از
الگوریتم های قدیمی این کار به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
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این دقیقا جایی است که راهکار مدیریت ویدئوی هوشمند ژئوویژن ( ﴾GV-VMSمطرح میشود و این مدل

هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIرا یک گام جلوتر برده و امکان آنالیز پیچیده و شدیدتری را فراهم میسازد .الگوریتم
های یادگیری عمیق را میتوان متناسب با شرایط گوناگون آموزش داد:
•

شمارش افراد یا اشیاء در حال حرکت در دو مسیر مختلف

•

شناسایی و تشخیص چهره ی افراد برای کاربردهای مختلف

•

پوشاندن چهره افراد به هنگام تشخیص آنها در ویدئو ،به خاطر حفظ حریم شخصی

•

«مه زدایی» ویدئوهای ضبط شده در شرایط مه گرفته برای مشاهده ی تصاویر به صورت واضح

•

وصل کردن و چسباندن ویدئوهای ضبط شده از دوربین های مختلف در یک نمای پانورامای واحد

•

متعادل سازی ویدئو در یک محیط پر از لرزش

•

شمارش افراد در مکان های با محدودیت کد اشغال (نوعی طبقه بندی ساختمان ها)

•

از میان بردن اعوجاج های ایجاد شده توسط لنزهای با زاویه دید گسترده

•

جستجوی هوشمند برای یک رخداد در یک منطقه پر از حرکت

یک راهکار جامع و کامل
قابلیت یادگیری عمیق منحصربفرد ژئوویژن ،یک سیستم جامع و کامل است که از دوربین ها ،سرورهای ضبط و
یک مرکز کنترل ویدئو تشکیل شده است .این عملکرد باعث میشود که دوربین های ژئوویژن و دوربین های
ساخت سایر شرکت ها از طریق یک پروتکل استاندارد ،همانطور که در شکل  1ترسیم شده ،به یکدیگر متصل
شوند .این کار با کمک پردازنده های اینتل امکان پذیر شده است که کارایی پردازش ویدئو و قابلیت های
یادگیری عمیق را افزایش میدهند.

شکل  :1سیستم مدیریت ویدئو هوشمند ژئوویژن

طبق ساختار  ،Intel® x86دستگاه  GV-VMSبه صورت کامل از پردازنده ی ™ Intel® Coreبهره
میگیرد .با بکارگیری  ،Intel® OpenVINO™ toolkitعملکرد آنالیتیک های ویدئویی بین  8تا  10برابر
افزایش پیدا میکند .با این کار ،بدون نیاز به چیزهای دیگر ،فضای به مراتب بیشتری برای پردازش ویدئوها به
صورت همزمان فراهم میگردد.
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دوربین های ژئوویژن قادر به یادگیری عمیق روی شبکه هستند .این دوربین ها میتوانند به جای ارسال تمام
ویدئوهای ضبط شده به یک ایستگاه مرکزی ،به محض تشخیص هر چیز به اعالم و ارسال هشدار بپردازند و
پیش از ترتیب اثر دادن هرگونه اقدامی ،میزان تاخیر صورت گرفته را پایین آورند.
بیشتر شهرها دارای سیستم های ویدئویی هستند که دوربین ها ،درگاه ها و نرم افزارهایی را از قبل در خود
دارند .اینترفیس های برنامه ریزی اپلیکیشن ژئوویژن ( )APIsو یک کیت توسعه دهنده ی نرم افزار (،﴾SDK
امکان برقراری اتصال بین سخت افزارهای موجود و نرم افزارها را فراهم میسازد .مرکز کنترل ژئوویژن ،یک
نرم افزار مدیریت ابری واحد را ارائه میکند و تمامی دوربین های تحت شبکه  IPرا در یک سیستم امنیتی و
مدیریتی کلی با یکدیگر ادغام میکند.
به عنوان مثال ،شهر واتیکان برای دهه ها است که از سیستم های نظارت ویدئویی استفاده میکند .در طول
این سال ها ،دوربین ها ،درگاه ها و ابزارهای نرم افزاری گوناگونی از فروشندگان مختلف خریداری شده است.
شهر واتیکان ،با همکاری با شرکت ژئوویژن توانست به صورت استراتژیک تمامی دوربین ها و نرم افزارهای
قدیمی خود را تحت یک راهکار نظارتی مرکزی با یکدیگر ادغام کند .دوربین های موجود در ساختمان های دولتی
مهم ،کلیساها ،نیایشگاه ها و تقاطع ها همگی تحت کنترل مرکزی هستند .راهکار ژئوویژن یک سیستم واحد را
ایجاد میکند – این راهکار در شهر رم به بازبینی ویدئوهای ضبط شده از  140مکان مختلف میپردازد.

هوشمند و مقیاس پذیر
این راهکار را میتوان با توجه به هر سطحی از استفاده از ویدئو به شکلی کارآمد مقیاس بندی نمود .بکارگیری
این راهکار شما را قادر میسازد تا سقف  57.600جریان ویدئویی را مدیریت کنید .این سیستم ،داده های
ویدئویی را به یک سیستم مدیریت ابری واحد انتقال میدهد که قادر به بازبینی و کنترل بیش از 1000
سیستم  GV-VMSمیباشد .از سوی دیگر ،با استفاده از سرورهای پردازنده-محور اینتل ،حافظه های بیگ
دیتا یا کالن داده در مرکز داده مشتریان یا در فضاهای ابری در دسترس قرار دارند.
عالوه بر این ،راهکار مدیریت ویدئوی هوشمند ژئوویژن را میتوان با سایر سیستم ها – سیستم های تشخیص
آتش یا سیستم های کنترل دسترسی – تلفیق نمود و عملکرد کلی این راهکار را افزایش داد .به عنوان مثال با
ادغام با سیستم های کنترل دسترسی ،این راهکار میتواند با بهره گیری از سیستم های تشخیص چهره ،ورود
افراد را به مناطق دارای محدودیت – دسترسی به ساختمان ها یا پارکینگ های محدود – کنترل کند.
با ادغام یادگیری عمیق و قابلیت تلفیق این راهکار با سایر سخت افزارها و نرم افزارها ،شهرها میتوانند با
استفاده از راهکارهایی چون راهکارهای ارائه شده توسط ژئوویژن به ارتقاء سطح نظارت ویدئویی
بپردازند .یادگیری عمیق باعث ارتقاء عکس العمل های اتوماتیک سازی شده و تلفیق باعث ارتقاء سطح کارآمدی
عملیاتی میشود و مقیاس پذیری برای یک شهر به معنای عدم از دست دادن قابلیت های سیستم های ویدئویی
است.
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به نقل از لین« :هنگامی که صحبت از یک سناریوی شهری میشود ،یک راهکار نظارت ویدئویی قدیمی پاسخگوی
تمامی نیازهای اولیه است .اما به محض رشد یک پروژه در مقیاس شهری ،تنها در یک روز ،هزاران ساعت ویدئو
ضبط میشود .برای تشخیص چیزی که به دنبال آن در ویدئوها هستید ،زمان و افرادی زیادی الزم است .اما این
راهکار ،کار را برای اپراتورها آسانتر میسازد تا تنها روی فرد یا چیزی که به دنبال آنند متمرکز شوند».

هوش مصنوعی AI

.47شعب بانکها :سه مزیت دوربینهای نظارتی AI-محور

همچون سایر بیزینسها ،بانکها نیز در حال اتخاذ اقدامات احتیاطی هستند تا در طول شیوع ویروس کووید-
 19به مشتریان خود احساس امنیت بدهند .قرار دادن عالئم فاصلهگذاری فیزیکی روی زمین ،پاکسازی و

ضدعفونی دستگاههای خودپرداز ATMها ،نصب پارتیشنهای با شیشههای نشکن در باجههای متصدیان بانکی

و نیاز به قرار مالقاتهای برنامهریزی شده تنها برخی از راههایی هستند که نهادهای مالی با کمک آنها در حال
پایین آوردن حجم خطرات برای مشتریان هستند.
در حال حاضر نظارت ویدئویی میتواند نقش به شدت حائزاهمیتی را ایفا کند ،چرا که بانکها به دنبال راهی
هستند تا رعایت این اقدامات امنیتی جدید و مربوط به کووید 19-را تضمین کنند .دوربینهای تحت
شبکه  IPمجهز به آنالیتیکهای امنیتی هوشمند میتوانند به سرعت و به دقت به تشخیص رعایت اقدامات
کرونایی موردنیاز و سایر رفتارهای مشکوک و غیرمعمول کمک کنند .با این وجود حتی در طول این ویروس

واگیردار نیز بانکها باید به کار بررسی و کنترل امنیت فیزیکی خود بپردازند؛ دوربینهای تحت شبکه  IPمجهز

به تکنولوژی  SOCهوشمند میتوانند با اخطارهای بسیار دقیق خود به کم کردن حجم این بار کمک کنند.
تکنولوژی  SOCیا سامانهی روی تراشه ،یک مدار مجتمع یا تراشه است که همه یا بیشتر اجزای یک رایانه یا
یک سامانه الکترونیکی دیگر را با هم تلفیق میکند.
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در طول  15سال گذشته ،دوربینهای امنیتی بسیار پیشرفت کرده و تکامل پیدا کردهاند؛ این دوربینها از
قابلیت ابتدایی تشخیص حرکت شروع کردند و حال به آنالیتیکهایی رسیدهاند که با هوش مصنوعی  AIکار

میکنند .در مقایسه با نسل قبلی آنالیتیکها ،آنالیتیکهای هوش مصنوعی یا -AIمحور از دقت باالتری
برخوردار هستند ،چرا که الگوریتمهای یادگیری ماشین روی ویدئوها پیاده میشوند و به دوربینها امکان
شناسایی یک سری سوژههای مشخص را میدهند.
حال سوالی که مطرح میشود این است :آنالیتیکهای -AIمحور دقیقا چه مزیتهایی را برای یک بانک به ارمغان
میآورند؟ در اینجا به چند نمونه اشاره میکنیم:

تشخیص پرسهزنی:

بسیاری از بانکها با پرسهزنی مشکل دارند ،مخصوصا در اتاقک دستگاههای خودپرداز  .ATMبا
کمک دوربینهای تحت شبکه  IPکه با آنالیتیکهای تشخیص پرسهزنی -AIمحور کار میکنند ،شما میتوانید
باخبر شوید که چه زمانی یک رفتار مشکوک در نزدیکی دستگاههای بانکی شما در حال وقوع است .این کار را

میتوان با پیکربندی یک ناحیهی تعریف شده در حوالی دستگاه خودپرداز  ATMو یک چارچوب زمانی مشخص
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(طول زمانی که برای شما به عنوان پرسهزنی تلقی میشود) انجام داد .به عنوان مثال ،اگر شعبهی بانکی شما
رأس ساعت  8شب بسته میشود ،شما میتوانید از آنالیتیک سیستم خود بدین شکل استفاده کنید :پس از
ساعت  8شب ،در صورتی که یک فرد بیش از  10دقیقه نزدیک دستگاه خودپرداز  ATMباشد ،آنالیتیک شما
فعال میشود .اگر ساعت از  8شب گذشته باشد و تأیید شود که فرد موردنظر برای بیش از  10دقیقه در این
ناحیه بوده است ،به سرعت نسبت به وقوع چنین چیزی هشدار دریافت میکنید تا بتوانید تحقیق و بررسی خود
را شروع کنید.

آگاهی از وسایل نقلیهی مشکوک:

در طول شیوع ویروس کووید ،19-بسیاری از افراد در صورتی که نیاز ضروری نداشته نباشند ،از ورود به
مکانهای عمومی خودداری میکنند .در دنیای بانکداری این بدان معناست که خدمات حضوری به مالقاتهایی
برنامهریزی تبدیل شدهاند و استفاده از دستگاههای خودپردازی که هیچ نیازی به پیاده شدن از خودرو ندارند،
به گزینهای رایج تبدیل شدهاند .زمانی که دوربین شما مجهز به یک آنالیتیک -AIمحور ویژهی وسایل نقلیهی
متوقف باشد ،شما میتوانید تشخیص بدهید که چه زمانی یک وسیلهی نقلیه برای مدتی طوالنی همانطور
بیحرکت مانده است .به عنوان مثال ،در صورتی که متوجه شوید یک خودرو برای بیش از  10دقیقه است که
در محوطهی خودپرداز خودروها بیحرکت مانده است ،شما میتوانید نسبت به این امر آگاه شوید .با کمک یک
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سیستم نظارت تصویری پیشرفته ،شما میتوانید این هشدارها را در هر ساعتی از روز روی گوشی موبایل خود
دریافت کنید و بدین شکل به این خودرو نگاهی بیندازید و تصویر واضحی از پالک این خودرو تهیه کنید.

دریافت هشدار برای تجاوز از ناحیهی تعریف شده و مسیر مخالف:

با شیوع ویروس کووید ،19-بسیاری از بانکها تعداد مشتریانی ورودی مجاز در هر بار را محدود کردهاند و
عالئم جهتداری را روی زمین قرار دادهاند تا مشتریان را به سمتوسوی درست هدایت کنند .دوربینهای

تحت شبکه  IPمجهز به آنالیتیکهای هوش مصنوعی  AIمیتوانند شما را آگاه سازند که آیا فردی وارد منطقهای
شده است که حاال ورود ممنوع تلقی میشود .همچنین این آنالیتیکها میتوانند شما را نسبت به حرکت افراد
در مسیر مخالف آگاه سازند – به عنوان مثال ،آیا فردی جریان ترافیک افراد حاضر در یک مسیر را دنبال نمیکند
و خالف آن جهت حرکت میکند.
همین آنالیتیکها را میتوان در خارج از شعبه نیز به کار گرفت .به عنوان مثال ،شما میتوانید فورا نسبت به
وقوع مواردی اینچنینی آگاه شوید:
ورود یک وسیلهی نقلیه به محوطهی خودپرداز خودروها از مسیر مخالف
ورود یک فرد یا وسیلهی نقلیه به ناحیهای که معموال ورود ممنوع است – به عنوان مثال ،نزدیک درب پشتی
شعبهی بانکی شما.
در نسل گذشتهی آنالیتیکهای ویدئویی ،در صورت عبور یک حیوان از مقابل دوربین امنیتی شما امکان داشت
که آژیر به صدا در بیاید .اما دقت آنالیتیکهای -AIمحور امروزی آالرمهای خطا را از میان برمیدارد ،چرا که
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تکنولوژی  SOCجوری آموزش دیده است که بین یک فرد و یک حیوان تمایز قائل شود .این نوع هوشمندی به
شما اجازه میدهد که زمان خود را تنها صرف آژیرها و تحقیقاتی کنید که برایتان بیشترین اهمیت را دارند.
ورای آنالیتیکهای امنیتی ،دوربینهای تحت شبکه  IPامروزی خیلی از ویژگیهای فوقالعادهی دیگر را عرضه
میکنند که میتوانند به ارتقاء امنیت و تحقیقات کمک کنند .به عنوان مثال ،دوربینهایی عرضه شده با
سنسور  DOL-HDRبرای شرایط نوری چالشبرانگیر حاکم در بسیاری از شعب عالی هستند .بانکها اغلب
پنجرههای شیشهای و دربهای شیشهای دارند که این میتواند ضبط ویدئوهای نظارتی واضح را بسیار
چالشبرانگیر کند.
با استفاده از یک دوربین رزولوشن باال ( 6مگاپیکسلی) و مجهز به سنسور  ،DOL-HDRحتی در شرایط نوری
متغیر نیز میتوانید تصویری با جزئیات باال را از چهرهی یک فرد یا پالک یک خودرو تهیه کنید .گاهی اتاقکهای

خودپردازها  ،ATMشرایط نوری بسیار زنندهای دارند و زمانی که نوردهیهای دوربین با هم ترکیب شوند،
استفاده از یک دوربین امنیتی معمولی امکان دارد که باعث محو شدن چهرهی یک فرد شود .با استفاده از
سنسور  ،DOL-HDRچند نوردهی مختلف با یکدیگر ترکیب میشوند تا بهترین توازن نور ممکن در اختیار شما
قرار بگیرد.
حال بیشتر از هر زمان دیگری برای بانکها اهمیت دارد که روی امنیت و رعایت یک سری امور تمرکز
کنند .دوربینهای تحت شبکه  IPمجهز به آنالیتیکهای هوش مصنوعی  AIمیتوانند این کار را آسودهتر کنند،
آالرمهای خطا و بار روی دوش پرسنل شعب را کم کنند تا بانکها به جای تمرکز روی این امور ،توجه خود را
معطوف به کارشان کنند.
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.48حسگر تصاویر ارتقاء یافته و  AI:دوربین های دید در شب قدرتمندتر

در نهایت چیزی که هر کاربری از دوربین دید در شب خود می خواهد داشتن تصاویر واضح است ،هیچ فرقی
هم نمیکند که این تصاویر رنگی یا تک رنگ باشند .توسعه ی حسگر تصاویر بهتر به سازندگان سیستم
های نظارت ویدئویی اجازه داده است تا قابلیت های دوربین های دید در شب را بهبود ببخشند و بدین شکل
تصاویر را به مراتب واضح تر و دوربین ها را هوشمندتر سازند.
حسگر تصاویر ارتقاء یافته ،کیفیت تصاویر را باال میبرد
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دوربین های امنیتی دید در شب دائما در حال بروز شدن با تکنولوژی های جدید هستند .دوربین های امروزی،
لنزهای چندگانه ،ترکیب نور-دوگانه و سایر تکنولوژی ها را در خود گنجانده اند و از یک سوراخ لنز بزرگتر،
حسگر با یک سطح بزرگتر و تکنولوژی نور کم هوشمندتر برخوردار هستند.
زمانی که حرف از حسگر تصاویر به میان می آید ،باید گفت که ارتقا های اندکی صورت گرفته تا این دوربین ها
بیشتر نسبت به نور حساس شده و بیشتر قادر به پردازش تصاویر به صورت همزمان با وقوع رخداد شوند.
بکارگیری این چیپ های قدرتمند باعث افزایش قدرت پردازش میشود که این خود در نهایت باعث بهبود کیفیت
تصاویر میشود .این توسعه و پیشرفت ها باعث ظهور دوربین های با کیفیت مخصوص نور کم بیشتری شده
است که در رزولوشن های باالتر موجود هستند .در مقایسه با  10سال گذشته و زمانی که دوربین های مخصوص
نور کم تنها به صورت  SVGAو با رزولوشن  D1موجود بودند ،در حال حاضر همین میزان حسایت را میتوان

در دوربین های  4Kیافت.
برخی از برند دوربین ها از حسگر تصاویر  ultra-starlightاستفاده می کنند که این حسگر به دوربین های
تمام رنگی آنها اجازه میدهد تا سایز پیکسل بزرگ ،پیکسل های با پس زمینه ی نورپردازی شده و اچ.سی.جی
باالتر تحت نورپردازی پایین داشته باشند .اچ.سی.جی به نسبت بهره تبدیل نسبت توان سیگنال خروجی به
توان سیگنال ورودی در مبدل یا مخلوط کننده ی بسامد گفته میشود.
استفاده از اچ.سی.جی میتواند باعث ایجاد نسبت بهره ی تبدیل باالتر در پیکسل های حسگر شود .این بهره ی
تبدیل در مرحله ی روبرویی لینک سیگنال قرار دارد که میتواند تأثیر نویز سیگنال پشتی را کاهش دهد و
بدین شکل میتوان سیگنال باالتری را به نسبت نویز به دست آورد.
تغییر دادن حسگر تصویر و پردازش باعث بهبود سطح حساسیت به نور در دامنه ی  IRمیشود که این خود
حساسیت نور مادون قرمز ( )IRدوربین را افزایش میدهد .این کار به دوربین اجازه میدهد تا با همان
مقدار  ،IRوسعت بیشتری را ببیند.

گنجاندن  AIو یادگیری عمیق
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پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری دوربین های دید در شب این امکان
را فراهم نموده است که هوشمندی بیشتری بکار گرفته و مورد استفاده قرار بگیرد .با ارتقاء و بهبود مداوم
الگوریتم های هوش مصنوعی  AIو کاهش مداوم آستانه های  ،AIرفته رفته تصاویر تمام رنگی و هوش
مصنوعی  AIدر حال استفاده شدن در صحنه های بیشتر و بیشتری هستند.
با یک دوربین دید در شب ،افراد ممکن است که تصور کنند تا زمانی که تصویر دوربین واضح ،روشن و رنگی
است ،همه چیز خوب به نظر میرسد .اما برای هوشمند شدن تصاویر ،به جای آنکه تمام انرژی سیستم صرفا
صرف ارائه ی رنگ ،بهبود روشنایی و کاهش نویز تصویر شود ،بیشتر توجه ها صرف کسب اطالعات کارآمد از
سوژه ی موردنظر میشود .هدف نهایی بهینه سازی مداوم تأثیر دید در شب ،استفاده از الگوریتم های یادگیری
عمیق است تا با این کار با جزئیات کافی و کارآمد از تصاویر ،به رخدادهای متناظر رسیدگی شود.
در آینده ،استفاده از هوش مصنوعی  – AIبه صورت داخلی و خارجی – میتواند نقش بزرگی را در ارتقاء و بهبود
قابلیت های تکنولوژی های نور کم ایفا نماید .این موارد شامل بهبود ویدئوی دریافت شده ،ضبط شده و منتقل
شده توسط دوربین میشوند.
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.49اندازهگیری دقیقترین دمای بدن با دوربینهای حرارتی

ویروس کووید 19-به اهمیت دستگاههای تشخیص تب جلوهی تازهای داده است .بر خالف اینکه همچنان
دقیقترین تجهیزات اندازهگیری و کنترل دمای بدن تماس-محور هستند ،ذات واگیردار ویروس کووید-
 19باعث لزوم استفاده از تکنولوژیهای بدون تماس شده است .در میان راهکارهای تشخیص دمای بدون
تماس موجود ،دوربینهای حرارتی به عنوان کارآمدترین تکنولوژی در این زمینه ظاهر شدهاند.
اما همانطور که هیچ مدادی به خودی خود نمیتواند یک جدول را حل کند ،خرید یک دوربین حرارتی هم به
خودی خود مشکالت را حل نمیکند .ابتدا ،شما باید بدانید که دوربینهای حرارتی موجود در بازار انواع مختلفی
دارند و اینکه همهی این دوربینها برای تشخیص تب مناسب نیستند .سازمان بهداشت جهانی دستورالعملهای
شفافی را ارائه نموده است که طبق آن تمامی دستگاههای کنترل و بررسی تب افراد باید با استانداردهای
 ISO/TR 13154و  BS EN IEC 59-2-80601مطابقت داشته باشند .استاندارد ISO/TR 13154
ارائهکنندهی یک سری راهبرد کلی در جهت بکارگیری ،نصب و داشتن عملکرد یک دماسنج کنترلی است که برای
کنترل و بررسی دمای عادی افراد حاضر در شرایط محیطی بسته استفاده میشود تا از شیوع یک بیماری و عفونت
جلوگیری به عمل آید .استاندارد  BS EN IEC 59-2-80601به امنیت اولیه و عملکرد مهم دماسنجهای
کنترلی اطالق میشود که برای کنترل و بررسی دمای عادی یک فرد تحت شرایط محیطی کنترل شده استفاده
میشود و از این پس به آن تجهیزات  MEگفته میشود.
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در چندین ماه گذشته شاهد نفوذ تکنولوژیهای مختلفی بودهایم که از دوربینهای حرارتی برای کنترل و بررسی
میزان تب افراد استفاده میکردهاند .با این حال نمیتوان گفت که تمامی این تکنولوژیها امن/دقیق هستند،
چرا که همهی این تکنولوژیها مطابق با دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی نیستند و نمیتوانند از پس
ظرافت های پیچیده ی گرمانگاری برآیند.
به مشتریان پیشنهاد میشود که فاصله ی خود را نسبت به راهکارهایی با ویژگی های زیر حفظ کنند:
.1

راهکارهایی که مدعی کنترل و بررسی وضعیت چند فرد به صورت همزمان هستند.

.2

راهکارهایی که بسته به پیکربندی لنز ،مدعی داشتن یک منطقه ی فوکوس بزرگ (هر چیزی بیشتر از

 1.0متر) هستند.
.3

راهکارهایی که دمای گوشه ی داخلی چشم را اندازه گیری نمیکنند.

.4

و راهکارهایی که بدون تنظیم شدن برای دمای محیطی ،مدعی ارائه ی دمای «قطعی و دقیق» هستند.

دستورالعمل هایی که به هنگام کنترل و بررسی دما باید دنبال شوند
اما حتی زمانی هم که راهکار درست را انتخاب کرده باشید ،یک سری دستورالعمل وجود دارد که باید طبق آنها
عمل کنید .برای این امر ،لیست جامع و کاملی از دستورالعمل های  ISOوجود دارد.
نکات اصلی این هستند که فرد مورد کنترل و بررسی نباید عینک به چشم داشته باشد ،چرا که دوربین مربوطه
دما را از طریق گوشه ی داخلی چشم افراد اندازه گیری میکند .سنجش دمای بدن باید از طریق آن قسمت از
بدن فرد (گوشه ی داخلی چشم) گرفته شود ،نه از طریق پوست بدن ،چرا که پوست بدن تشعشعات را به شکل
متفاوتی جذب خود میکند.
ثابت شده است که در مقایسه با دمای پوست بدن ،گوشه ی داخلی چشم نزدیکترین درجه شباهت دمایی را به
دمای داخلی  37درجه سلیسوسی بدن دارد و این قسمت از بدن به نسبت تشعشعات کمتری را جذب و از خود
منتشر میکند .جدای از این ،فاصله ی بین دوربین و فرد باید به صورت حداقلی باشد .اگر فرد موردنظر بسیار
دور باشد ،سنجش دمای بدن فرد مربوطه دقیق نخواهد بود.
اما دوربین های حرارتی برای تشخیص دمای گوشه ی داخلی چشم جمعیت متفاوتی از افراد ،به خودی خود و به
اندازه ی کافی هوشمند نیستند .برای خودکارسازی این کار باید در نظر گرفته شود که افراد از جنسیت ها،
قومیت ها و محیط های متفاوت هستند و قدهای بسیار متفاوتی دارند .اینجاست که هوش مصنوعی ( )AIکارآمد
و مرتبط واقع میشود.
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چرا هوش مصنوعی برای کنترل دما ضروری است؟
دوربین های حرارتی دمای هر چیزی که به سمت آنها باشند را اندازه گیری میکنند .برخی از شرکت ها یک
راهکار هوش مصنوعی را ارائه میکنند که از الگوریتم های یادگیری ماشین برای تشخیص خودکار گوشه های
داخلی چشم و اندازه گیری دما استفاده می نمایند.
این راهکار هوش مصنوعی با تشخیص دقیق چهره و چشم ها شروع میکند و سپس به گوشه های داخلی چشم
میرسد .همچنین هوش مصنوعی  AIبه خودکارسازی فرآیند انطباق با دستورالعمل های بهداشتی کمک میکند
و این کار را با اطالع رسانی به افراد نسبت به نگه داشتن فاصله ی مناسب با دوربین ،برداشتن عینک از روی
چشم ها و یا غیره انجام میدهد .این اطالع رسانی میتواند با کمک واسط های گرافیکی و هشدارهای صوتی و
تصویری و غیره صورت بگیرد.
مهمتر از همه ،یک مشکل شایع در دستگاه های اندازه گیری دمای بدون تماس این است که شرایط محیطی روی
اندازه گیری دما تأثیر میگذارند .به عنوان مثال ،فردی که در یک روز آفتابی روشن وارد یک ساختمان میشود،
به محض ورود ،دمای بدن باالتری را نشان میدهد .در چنین مواردی ،در صورتی که دمای اندازه گیری شده ی
اولیه باال باشد ،باید برای چند دقیقه صبر کرد و سپس دمای بدن فرد مربوطه را دوباره بررسی و کنترل کرد.
یک دوربین حرارتی هوش-مصنوعی-محور میتواند در عین در نظر گرفتن شرایط ،دماهای غیرعادی باال را
تشخیص دهد ،اما افراد نباید دچار ترس شوند و باید دستورالعمل های کنترل و بررسی دوباره را دنبال کنند.
علیرغم اینکه ترکیبی از دوربین های هوش مصنوعی و حرارتی ،بهترین گزینه ای است که در حال حاضر پیش
روی ماست ،بسیاری از مشتریان از آن استفاده نمیکنند و به یک راهکار اندازه گیری حرارتی دستی چسبیده
اند .این امر بیشتر از همه به خاطر هزینه های باالی این کار و تصور غلطی است که افراد فکر میکنند نیروی
امنیتی که دمای بدن افراد را اندازه گیری میکند ،در تشخیص دقیق یک فرد با دمای باال ماهر و استاد است .با
این وجود ،کنترل و بررسی تب افراد هنوز اینجا ماندنی است و شرکت ها در حال بکارگیری موارد کاربرد جدید
برای ترکیب سیستم های کنترل و بررسی تب و سیستم های حضور و غیاب هستند تا راهکارهایی دراز-مدت
ارائه کنند.
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.50بکارگیری بهترین راهکار امنیتی در نیروگاه ها

نقاط آسیب پذیر موجود در امنیت نیروگاه ها میتواند به عواقب فاجعه آمیزی منجر شود .بکارگیری جدیدترین
راهکارهای امنیتی یکی از راه هایی است که با کمک آن نیروگاه ها در حال تامین امنیت تاسیسات خود هستند.
در حال حاضر «نوعی انقالب دیجیتال مختل کننده و تغییر دیجیتال» در حال وقوع است که در نتیجه ی بسیاری
از راهکارهای نرم-افزارمحوری که فرآیندها را بهبود می بخشند ،خطرات را کاهش میدهند ،باعث صرفه جویی
میشوند و جریان کاری کلی را بهبود میبخشند.
بسیاری از نیروگاه ها به صورت جدی در حال در نظر گرفتن تهدیدات گوناگون موجود در تاسیسات و راه های
موجود برای کاهش آنها هستند .برخی از راهکارهایی که نیروگاه ها در حال بررسی و بکارگیری آنها هستند،

شامل این موارد میشود :هوش مصنوعی ( ،﴾AIآنالیتیک های پیشرفته ،بیومتریک ها ،داده کاوی و سیستم های
مدیریت هویت و کنترل دسترسی .این راهکارها میتوانند «خطرات واقعی» را شناسایی و رمزگشایی کنند و
فرصتی را برای یک عکس العمل کنشگرایانه تر فراهم کنند.
با توجه به تکنولوژی های امنیتی قدیمی همچون سیستم های نظارت ویدئویی و کنترل دسترسی ،راه های زیادی
وجود دارد که در آن با استفاده از تکنولوژی های جدید به امنیت نیروگاه ها کمک میشود .پیشرفت های صورت
گرفته در تکنولوژی دوربین ها و قابلیت های بکارگیری آنها ،کار را برای بکارگیری دوربین ها در مناطق مهمی که
نیازمند امنیت بیشتر هستند ،آسان نموده است .دوربین هایی که از قدرت آنالیتیک های ویدئویی پیشرفته و
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تکنولوژی هوش مصنوعی ﴿ ﴾AIاستفاده میکنند ،به اپراتورهای نیروگاه ها کمک میکنند تا تهدیداتی چون کیف
های مشکوک ،وجود اشیاء غیرعادی و بسیاری از موارد دیگر را تشخیص بدهند.
عالوه بر این ،نیروگاه ها در حال استفاده از دوربین های نظارت ویدئویی در کنار رادارها هستند .این بدان خاطر
است که برخی از نیروگاه ها در نزدیکی آب ﴿چرا که از آن به عنوان یک سیستم خنک کننده استفاده میشود﴾،
مه و سایر شرایط آب و هوایی که امر نظارت را چالش برانگیز میسازند ،قرار دارند .رادارها بیشتر از دوربین
های نظارت ویدئویی قدیمی ،حرکت را از فواصل دور متوجه میشوند ،از این رو برای فضاهای به مراتب چالش
برانگیزتر بسیار مناسب هستند .این تکنولوژی باید در کنار راهکارهای نظارت ویدئویی موجود استفاده بشود
و نمیتواند جایگزینی برای سایر اقدامات امنیتی باشد.
تکنولوژی کنترل دسترسی در حال استفاده شدن توسط نیروگاه هاست تا از آنها در مقابل افراد غیرمجاز و
ناخواسته حفاظت کند و در طول تمام ساعات روز به بازبینی افراد حاضر در مناطق پیرامونی آنجا بپردازد .مناطق
حیاتی و مهم نیروگاه ها همچون اتاق کنترل ،سیستم های امنیتی و سایر سیستم ها نیازمند کارت یا دسترسی
بیومتریکی هستند و گاهی مجهز به نیروهای امنیتی اند.
برخی از تکنولوژی های نصب شده در تاسیسات نیروگاه ها به صورت روزانه استفاده میشوند تا از دنبال شدن
فرآیندهای دقیق و تطابق آنها اطمینان حاصل شود .در این زمینه میتوان از سیستم های کنترل دسترسی و
ابزارهای مدیریت هویت برای دنبال کردن کارمندان ،پیمانکاران و بازدیدکنندگانی استفاده کرد که وارد نیروگاه
ها میشوند و از آنها خارج میشوند.
پایگاه داده های کنترل دسترسی و فایل های ویدئویی غالبا مطابق قوانین آن کشور عمل میکنند .آن دسته از
رخدادها و ابزارهای گزارش گیری که خروجی این پایگاه ها هستند ،برای تحقیقات ،گزارش گیری از تطابق داده
ها و برای اهداف حسابرسی استفاده میشوند.
عالوه بر سیستم های مدیریت دسترسی امن ،برخی از نیروگاه ها در حال اتخاذ اقدامات مضاعفی چون کیوسک
های امنیتی ورود هستند که برای کنترل درایو های رسانه ای پرتابل در برابر بدافزارها استفاده میشوند ،پیش
از آنکه این بدافزارها بتوانند وارد سیستم نیروگاه شوند.
این کیوسک ها میتوانند درایوهای یو.اس.بی و سایر ابزارهای پرتابل را با استفاده از سیستم های آنتی-
ویروس بروز اسکن کنند .به عنوان مثال میتوان کیوسک را در ورودی طبقه ی تولید ،ساختمان کارخانه و یا
سایر مکان ها قرار داد تا از تمیز و پاک بودن درایوهای یو.اس.بی پیش از عبور از دروازه ی نیروگاه اطمینان
حاصل شود.
جدای از دسترسی فیزیکی ،نیروگاه ها باید از نزدیک به بازبینی دسترسی شبکه ی خود بپردازند .جمعیت بسیار
بزرگ و متنوعی از کاربران با مدرک معتبر و امتیازهای خاص به شبکه دسترسی دارند؛ این افراد شامل
کارمندان ،پیمانکا ران فرعی ،کارگران نگهداری از آن منطقه و حتی شاید خود مشتریان میشوند.
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در حقیقت ،یکی از بزرگترین تهدیدات موجود در مورد امنیت شبکه و سامانه ی سرپرستی و گردآوری داده یا
اسکادا ،همین افراد خودی هستند .از همین رو ،دادن آموزش درست به پرسنل از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است و بدین شکل آنها میفهمند که چطور باید خطر را به حداقل برسانند و با توجه به نقش افراد
دسترسی درست به آنها بدهند؛ نه کمتر و نه بیشتر.
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.51پاسخ به تقاضاهای امنیتی جدید در طول شیوع کووید19-

شیوع گسترده ی ویروس کووید 19-در سراسر جهان ،تغییرات کوتاه مدت زیادی را در تقاضاهای امنیتی ایجاد
نموده است .شرکت ها شاهد درخواست های بیشتری از سوی بخش های بخصوصی چون بهداشت و درمان و
همچنین افزایش تقاضا برای برخی از تجهیزات بخصوصی چون آنالیتیک های هوش مصنوعی (-)AIمحور و
سیستم های کنترل دسترسی بدون تماس هستند.
کمک به صنعت بهداشت و درمان
در خط مقدم این بحران ،صنعت بهداشت و درمان قرار داشته است ،صنعتی که بدون توقف در حال نجات جان
انسانها است .بدیهی است که بسیاری از شرکت های امنیتی شاهد تمایل بیشتر این بخش از صنعت به خود
هستند ،صنعتی که به دنبال راه هایی برای محافظت از متخصصین و بیماران حاضر در مراکز بهداشتی و
درمانی خود است.
تقاضا برای تکنولوژی هایی چون مانیتورینگ از راه دور بیماران شاهد افزایش بوده است ،تکنولوژِی ای که
میتواند هم به محافظت از کادر درمان حاضر در خط مقدم مبارزه با این ویروس کمک کند و هم منابع موجود در
بیمارستان ها را به حداکثر میزان ممکن برساند.
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی در حال استفاده از تکنولوژی های مرتبط با مراکز فرماندهی هستند تا
به صورت دورادور میزان سالمتی بیماران با ریسک باالی ویروس کووید 19-را کنترل کنند ،عالئم و میزان
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پیشرفت بیماری های غیرمرتبط با کووید را بررسی کنند ،اطالیه های فوری مبنی بر نکات سالمتی را ارائه کنند،
به سرعت با افراد به تعامل بپردازند و در صورت ایجاد تغییرات اورژانسی در وضعیت سالمتی افراد،
عملکرد  SOSرا ارائه کنند.
این مراکز میتوانند با استفاده از دوربین خود هویت افراد را تأیید کنند و از میزان صدمات وارد شده به آنها
تصویر تهیه کنند .به این دوربین ها به عنوان یک محل فراخوانی مجازی از این دست نگاه کنید .این دوربین
ها ،افراد را از مناطق آلوده ی احتمالی دور نگاه میدارند و ارتباط آنها را با مراکز درمانی حفظ میکنند ،طوری که
راهکارهای مراقبت از راه دور (همچون تِله مِدیسین یا پزشکی از راه دور) از پس این کار بر نمی آیند.
استفاده از هوش مصنوعی ( )AIو آنالیتیک ها

شرکت های امنیتی و کاربران نهایی در حال فکر کردن و رسیدن به راه هایی برای استفاده از قدرت آنالیتیک-
های ویدئویی و هوش مصنوعی ) (AIهستند که با بحران فعلی و قوانین فاصله گذاری اجتماعی متناسب
باشند.
علیرغم اینکه آنالیتیک های ویدئویی مخصوص اماکن ،در ابتدا برای کمک به فروشندگان طراحی شده و توسعه
یافته بودند تا به آنها در یافتن آگاهی بیشتر نسبت به رفتار مشتریان کمک کنند ،وجود تقاضای باال برای
کاربردهای این آنالیتیک ها دور از ذهن به نظر نمیرسد .دوربین های مجهز به آنالیتیک های ویدئویی مربوط به
شمارش افراد میتوانند به صورت همزمان با وقوع رخداد اطالعاتی را در مورد تعداد کلی افرادی ارائه کنند که
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در یک بازه ی زمانی خاص در فضاهای پیرامونی موردنظر حاضر هستند و بدین شکل از مطابقت با هر
قانون فاصله گذاری اجتماعی جدیدی اطمینان حاصل کنند.
مشتریان در حال استفاده ی هوشمندانه از تکنولوژی های موجود خود هستند تا برای کمک به حل برخی از
چالش های ایجاد شده به خاطر شیوع این ویروس ،عملکردهای جدیدی را در سیستم های قدیمی خود به کار
ببندند.
به عنوان مثال ،یک شرکت از داده های به دست آمده از سیستم های کنترل دسترسی موجود خود برای پیدا
کردن تمام افرادی استفاده کرد که از دربی در نزدیکی فردی که به نظر آلوده به ویروس می آمد ،عبور کرده
بودند .این کار به اپراتورهای امنیتی اجازه میدهد تا از قبل افراد را نسبت به آلودگی احتمالی آنها آگاه سازند
و اقدامات پیشگیرانه ی بهداشتی الزم را صورت بدهند.
برای انجام این کار ،یک شرکت با ارائه ی راهکار گزارشدهی میزان نزدیکی به سوژه ی آلوده به ویروس ،میزان
نزدیکی فیزیکی یک فرد آلوده را با سایر کارکنان و مراجعین دارای بَج دسترسی تخمین میزند؛ این کار با توجه
به استفاده ی افراد از سیستم کنترل دسترسی انجام میشود و داده های به دست آمده با توجه به این گزارشات
با میزان نزدیکی فرد موردنظر ارتباط داده میشود .این نوع آنالیزهای جامع و همه جانبه میتوانند تا حد زیادی
برای ارگان ها و سازمان هایی مفید باشند که به دنبال استفاده از تکنولوژی حال حاضر خود هستند تا به شکل
بهتری از پرسنل و مراجعین خود و خیل گسترده تری از افراد محافظت کنند.

سیستم های کنترل دسترسی بدون تماس

درخواست ها برای سیستم های امنیتی ،به ویژه سیستم های کنترل دسترسی بدون تماس افزایش پیدا کرده
است.
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نگرانی های حول خطرات پخش و گسترش این ویروس از طریق اسکنرهای اثرانگشت باعث افزایش تقاضا برای
اطالعات در مورد سایر سیستم ها شده است؛ سیستم هایی چون :سیستم های تشخیص چهره و سایر سیستم-
های بیومتریکی غیرتماسی.

آمادگی برای ناشناخته های آینده

شیوع ویروس کووید 19-صنعت امنیت را بر آن داشته است تا بسیاری از استراتژی های خود را ،از زنجیره ی
تأمین گرفته تا بازاریابی ،دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و اصالح کند .بدون دانستن اینکه تا کی فاصله گذاری
اجتماعی و قرنطینه در جهان ادامه پیدا خواهد کرد ،شرکت های امنیتی به اصالح و حل چالش های ایجاد شده
به خاطر بحران فعلی احتیاج پیدا خواهند کرد و همچنین باید برای تأثیرات آینده ی این ویروس آماده باشند.
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 .52روندهای کلیدی که کنترل دسترسی را پس از کرونا در سال  2021شکل خواهند داد (قسمت اول)

کار سیستمهای کنترل دسترسی باید دادن اجازهی ورود به یک ساختمان و خروج از آن برای اهداف امنیتی
باشد .اما در دنیای پساکرونا ،مسئولیتهای بیشتری بر گردن سیستمهای کنترل دسترسی الکترونیکی افتاده
است که این مسئولیتها شامل جلوگیری از بیماری و کنترل آن میشود .در این مقاله روندهای کلیدی تکنولوژی
کنترل دسترسی در سال  2021شناسایی و بررسی شدهاند ،روندهایی که به زعم ما همچنان تحتتأثیر
خواهند

این ویروس واگیردار

 .1میزان افراد حاضر در یک ساختمان و کنترل فضا
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در عصر ساختمانهای هوشمند ،آنالیتیکها و راهکارهای مربوط به تعداد افراد حاضر و کنترل فضای ساختمان از
مواردی هستند که تا اآلن میان کاربران نهایی رواج پیدا کردهاند ،چرا که با در دست داشتن این تکنولوژیها
کاربران میتوانند ببیند که پرسنل و کارمندان آنها چگونه از فضای خود استفاده میکنند .طبق گزارش شرکت
مِموری ،پیشبینی میشود که بازار آنالیتیکهای مربوط به تعداد افراد حاضر در یک ساختمان تا سال  2024به
 5.73میلیارد دالر برسد و نرخ رشد مرکب ساالنهی آن رشدی  21.5درصدی داشته باشد .با این وجود که در
دوران پساکرونا به سر میبریم ،ویژگیهای مربوط به تشخیص افراد حاضر در یک ساختمان و کنترل فضا در
تکنولوژی سیستمهای کنترل دسترسی شاهد تسریع میزان رشد خود خواهند بود ،چرا که کابران برای بازبینی
و مانیتورینگ ظرفیت و برای اهداف فاصلهگذاری اجتماعی ،متکی بر آنالیتیکها هستند .تکنولوژیهای هوش

مصنوعی ( )AIو یادگیری ماشین ( )MLفرصتهایی را برای «هوشمندتر» شدن دادههای کنترل

دسترسی فراهم خواهند کرد و برای صاحبین ساختمانها ،نیازهای مربوط به جریان افراد و بهرهوری از فضا را
برآورده میسازند.

تمایل به داشتن ساختمانها و فضاهای کاری سالم و سالمت ،به عالوهی الزامات مربوط به فاصلهگذاری
اجتماعی برای تسهیل بازگشت به محیط کاری پس از کووید ،19-باعث سر باز کردن تقاضای سرکوبشده و
نهفتهای شده است؛ این تقاضای نهفته برای سیستمهای پیچیدهتری است که افراد حاضر در یک مکان را
مدیریت و فضای آنجا را کنترل میکنند .این نقشی کلیدی را در جلوگیری از گسترش بیماریهای واگیردار ایفا
خواهد نمود .ما نیاز داریم و در حال پاسخگویی به این نیاز هستیم که در محیط ساختمانی خود ،کنترل و مدیریت
بهتری نسبت به میزان افراد حاضر داشته باشیم ،تا با این کار خطر گسترش بیماریهایی چون کووید 19-را
کاهش دهیم.

دلیل دیگر برای اتکاء به چنین آنالیتیکهایی ،یکپارچهسازی بیشتر فضاست .در بحبوحهی شیوع ویروس کووید-
 ،19بسیاری از شرکتها شاهد خالی شدن فضاهای کاری خود هستند ،با این وجود آنها هنوز هم بابت این فضاها
پول پرداخت میکنند .استفاده از آنالیتیکها به شرکتها اجازه میدهد تا تصمیمگیری بهتری داشته باشند و
ببینند که چه قسمتهایی از یک ساختمان را باید حذف نمایند ،اجاره کنند یا ببندند.
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 .2محوسازی بیشتر میان سیستمهای کنترل دسترسی BMS ،و VMS

تقاضا برای سیستمهای کنترل دسترسی فیزیکی که به خوبی با یکدیگر تلفیق شدهاند ،قرار است که در آیندهی
نزدیک ادامه پیدا کند .این موضوع فقط به تلفیق با سایر سیستمهای امنیتی همچون سیستمهای نظارت
تصویری و ورود غیرمجاز مربوط نمیشود ،بلکه به تلفیق تکنولوژیهای کنترل دسترسی تقریبا پیچیده با
سیستمهای زیر نیز مربوط میشود:
•

سیستمهای مدیریت ساختمان (،)BMS

•

سیستمهای مدیریت مراجعین (،)VMS

•

و سایر سیستمهای با منبع شرکتی که به کاربر کمک میکنند تا به سطح باالتری از عدم نیاز به تماس
و خودکارسازی برسد.

اینها چیزهایی هستند که در دوران پساکرونا ،بیشتر از هر موقع دیگری به آنها احتیاج خواهد بود.
بسیاری از شرکتها در حال حرکت به سوی سیستمهای تلفیقشده هستند تا فرآیندهای مربوط به روال کاری
را پربازده سازند ،اقدامات مربوط به منابع شرکتی را حفظ کنند و خطاهای مربوط به ورود دادهها به صورت دستی
را از بین ببرند .برخی از شرکتها گامی به جلوتر برمیدارند و سیستم کنترل دسترسی خود را با سیستمهای
خودکارسازی ساختمانی تلفیق میکنند؛ سیستمهایی که وقتی فردی به شرکت مربوطه دسترسی پیدا میکند،
سیستمهای فیلترسازی هوا یا سیستمهای تهویهی خنککننده/گرمایشی را راهاندازی میکنند و بدین شکل
اهداف شرکت مربوطه را به سوی خودکارسازی و کنترل واقعی پیش میبرند.
سیستمهای کنترل دسترسی  ...بهترین مرکز برای تلفیق سیستمهای مدیریت مراجعین ،اتوماسیون
یا خودکارسازی ساختمانی ،بازدهی کارکنان ،مشارکت مشتریان و سایر سیستمها هستند .برای سیستمهای
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مدیریت مراجعین باید گفت که مراجعین همیشه در حال مالقات با کسی درون سازمان هستند؛ از آنجایی که
فرد داخل سازمان تا اآلن در سیستم کنترل دسترسی تعریف شده است ،تلفیق تجربهی مراجع آنها با سیستم
کنترل دسترسی ،کاری آسان و متعارف است .در مورد سیستمهای اتوماسیون ساختمانی هم همینطور است؛
چیزی که یک سیستم اتوماسیون ساختمانی بیشتر انجام میدهد ،ایجاد یک فضای راحت ،آسوده و امن برای
افراد است .سیستم کنترل دسترسی متوجه میشود که افراد که هستند ،احتماال کجا باید باشند ،احتماال در چه
زمانی باید آنجا باشند و در چه مکان و در چه زمانی واقعا در آنجا هستند (یا نیستند).
در حقیقت ،رفتهرفته با حرکت رو به جلو ،تمایز بین این سیستمهای مختلف محو خواهد شد .به جای آن ،این
صنعت روی جریان افراد و مدیریت آنها متمرکز خواهد شد؛ از میان این سیستمها ،سیستمهای کنترل
دسترسی ،مدیریت مراجعین و حتی اتوماسیون ساختمانی به ویژگیهای منطقی یک سیستم و راهکار کلی تبدیل
خواهند شد .الزم خواهد بود که این تمرکز حول افراد و کاربرنماها (موارد کاربری) قرار بگیرد ،به جای آنکه
این تکنولوژی صرفا در مرزهای قدیمی تعیین شده توسط سیستمهای کنترل دسترسی ،مدیریت مراجعین و
غیره گنجانده شود .برندگان حاضر در این فضا ،این مرزها را محو خواهند کرد و از طریق یکپارچهسازیهای
ابری ،راهکارهایی یکپارچه را به ارمغان خواهند آورد.

 .3رعایت ،رعایت ،رعایت

حاال تکنولوژی و راهکارهای کنترل دسترسی طراحی و ساخته خواهند شد تا نیازهای کاربران را برای بحث
رعایتهای مربوط به این ویروس برآورده سازند ،نیازهایی که در عصر پساکرونا حکمفرما خواهند بود .به عنوان
مثال ،در حال حاضر سازمانهای تنظیم مقررات دنبالهروی تماس را توصیه میکنند و سیستمهای مدیریت
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مراجعین هماکنون ویژگیهای مربوط به دنبالهروی تماس را در خود گنجاندهاند؛ اگر بعدا مشخص شود که
مراجعی مبتال به این ویروس شده است ،تمامی افرادی که آن فرد با آنها در تماس بوده است را میتوان دوباره
پیدا کرد و از آنها خواست که اقدامات احتیاطی را اتخاذ کنند؛ به عنوان مثال خودشان را قرنطینهی خانگی کنند.
الزامات به مراتب بیشتری برای رعایت وجود خواهد داشت و این رعایت فقط به رعایت داخلی محدود نخواهد
شد .دادههای متصل به هم زیادی وجود خواهند داشت که مربوط به بیرون هستند و در مورد میزان رعایت یک
فرد اطالعات میدهند .به عنوان مثال ،شاید الزامی وجود داشته باشد که برای آمدن به محل مربوطه ،مراجع یا
فرد طرف قرارداد حتما باید واکسن زده باشد .شاید این الزام وجود داشته باشد که طبق آن افراد باید پیش
از آمدن به دفتر مربوطه ،به طور کتبی گواهی بدهند که با فردی مبتال به این ویروس در ارتباط نبودهاند .شاید
به گواهی های پویاتری احتیاج باشد ،چون در غیر این صورت احتمال برگزاری مالقات بسیار پایین خواهد بود.
افراد همیشه نمیتوانند مالقاتی حضوری با یک دفتر داشته باشند ،چون در چند ساعت مانده به ساعت جلسهی
برنامهریزی شده ،شاید شرایطی تغییر کرده باشد .در دوران پساکرونا ،موضوع اصلی بیشتر از آنکه به خود
این بیماری واگیردار مربوط شود ،به بحث رعایت ارتباط پیدا میکند.
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تکنولوژی شمارش افراد چطور به اعمال فاصله گذاری اجتماعی کمک میکند؟

با ویرانی های به بار آمده در نتیجه ی شیوع ویروس کرونا در بیشتر قسمت های جهان ،دستورالعمل های مربوط
به فاصله گذاری اجتماعی در حال بکارگیری توسط نهادهای کاربر نهایی مختلفی هستند؛ از این نهادها به عنوان
مثال میتوان به مغازه های خرده فروشی و سوپرمارکت هایی اشاره کرد که برای بکارگیری درست این
دستورالعمل ها به راهکارهای خودکارسازی شده احتیاج دارند .با توجه به این موضوع ،تکنولوژی شمارش افراد
میتواند نقشی کلیدی را ایفا نماید.
الزم به گفتن نیست و همه میدانند که ویروس کووید 19-به یک تهدید جانی بزرگ تبدیل شده است و تعداد
کشورهای اندکی هستند که میتوانند راه گریزی از این ویروس کشنده پیدا کنند .به نقل از جدیدترین آمارهای
ارائه شده توسط وُردُمیتِرز ،این ویروس تا به حال  12میلیون نفر را مبتال نموده و غالب بر  550.000نفر را در
سراسر جهان به کام مرگ کشانده است .هم اکنون که شما در حال مطالعه ی این مقاله هستید ،به قطع این
اعداد و ارقام دچار تغییر شده اند.
در بحبوحه ی ویرانی های حاصل شده در نتیجه ی شیوع ویروس کووید ،19-بسیاری از نهادهای کاربر نهایی
برای جلوگیری بیشتر از شیوع و گسترش بیشتر این بیماری ،کسب و کار خود را موقتا تعطیل کرده اند .با این
حال ،برخی از اُرگانهای کاربر نهایی هستند که «ضروری» تلقی میشوند و از این رو باید همچنان باز بمانند .با
توجه به این موضوع ،این اُرگانها باید طبق دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی عمل کنند.
با این حال ،عمل کردن طبق دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی میتواند پیچیده باشد و کاربران نهایی را
به سمت استفاده از تکنولوژی های موجود سوق دهد .از این رو ،تکنولوژی شمارش افراد به استراتژی موفقیت
آمیزی برای کنترل و محدودسازی تعداد افرادی تبدیل شده است که میتوانند وارد یک نهاد شوند .با تحت
کنترل داشتن تعداد افراد حاضر در یک نهاد ،فاصله گذاری اجتماعی را بهتر میتوان اعمال کرد.
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تکنولوژی شمارش افراد چطور میتواند موثر واقع شود؟

تکنولوژی شمارش افراد راهی طوالنی را تا به اینجا آمده و پیشرفت کرده است .در گذشته ،واقعا از کاغذ و
مداد استفاده میشد و یکی از کارکنان مغازه واقعا تعداد افرادی که وارد آنجا میشدند و از آنجا خارج میشدند
را روی کاغذ یادداشت میکرد و همین کار روی دقت و درستی اعداد و ارقام یادداشت شده تأثیر میگذاشت.
امروزه با استفاده از راهکارهای پیشرفته ای که مستلزم تکنولوژی هایی همچون سنسورها و دوربین ها
هستند ،دقت و کارایی این کارها افزایش یافته است.
سنسورها ،خاص شمارش افراد طراحی شده اند و به صورت مداوم کار میکنند .داده ها و گزارشات گسترده ی
به دست آمده از گذشته نیز موجود هستند و نشان میدهند که چطور تعداد افراد حاضر در یک محل در طول
یک دوره ی زمانی تغییر میکنند و همچنین نشان میدهند که ساختمان شما تا چه حد مطابق با محدودیت های
حضور افراد در یک مکان هستند.
راهکارهای شمارش افراد معموال برای تعیین تعداد افراد ورودی و خروجی ،از سنسورها در کنار آنالیتیک ها
استفاده میکنند .سنسورهایی که معموال برای این کار استفاده میشوند ،شامل موارد زیر میشوند:
•

سنسورهای مادون قرمز :این سنسور افراد را با کمک اشعه ی مادون قرمز ساطع شده از آنها شناسایی
میکند.

•
•

ویدئوها :یک دوربین در باالی بخش ورودی نصب میشود و با استفاده از آنالیتیک ها ،تعداد افرادی که
وارد آنجا میشوند و از آنجا خارج میشوند را شناسایی میکند.
سیگنالهای بلوتوث/وای.فای :این سنسور ،بازدیدکنندگان را با کمک دستگاه های هوشمندی که حمل
میکنند ،شناسایی میکند .این تکنولوژی تنها به دستگاه هایی وابسته است که بازدیدکنندگان با خود
حمل میکنند.
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میزان پر شدن یک مکان توسط افراد را میتوان به صورت یک پیغام روی صفحه نمایش نشان داد که
بازدیدکنندگان را نسبت به اینکه چه کاری باید انجام دهند ،راهنمایی کند .به عنوان مثال ،یک راهکار خوب
میتواند تعداد افراد حاضر در یک مکان و میزان پر شدن برخی از مناطق بخصوص را در یک نهاد کاربر نهایی
مورد بازب ینی قرار دهد .چنین راهکاری شامل یک سنسور شمارش افراد ،یک نرم افزار و یک دستگاه نمایش
میشود که ممکن است پیغامی چون «وارد نشوید»« ،آزاد برای ورود»« ،به پاکسازی احتیاج است» و یا هر نوع
پیغام دیگری که کاربر تعریف میکند را نشان دهد؛ این پیغام ها برای آن است که آن منطقه خالی از ازدحام
جمعیت نگاه داشته شود و در نتیجه امکان فاصله گذاری اجتماعی محیا شود.

نصب درست دوربین های شمارش افراد

تکنولوژی های شمارش افراد مختلفی وجود دارد که نهادهای کاربر نهایی میتوانند از آنها بهره ببرند .با این حال،
سیستم های شمارش افراد ویدئو-محوری که دوربین های تحت شبکه را با نرم افزارهای شمارش افراد ترکیب
میکنند ،مزیت هایی دارند که به آنها اشاره می کنیم :به عنوان مثال این سیستم ها امکان حذف کارتها و یا سایر
اشیاء غیرانسانی ،بازبینی از راه دور و سوئیچ کردن به حافظه ی داخلی را به هنگام قطعی برق فراهم میسازند.
با این حال برای کارکرد درست سیستم های شمارش افراد ویدئویی ،نصب درست این دوربین ها یک ضرورت
است .در ادامه لیستی از نکات نصب درست دوربین های شمارش افراد آورده شده است.
•

دوربین را درست باالی سر جایی که افراد از آنجا عبور میکنند ،قرار دهید.

•

دوربین را کج نکنید.

•

در صورتی که کاشی های کف زمین یا شیشه های پنجره ،نور را منعکس میکنند یا اینکه کف زمین سایه

•

لوگوی روی دوربین ،جهت گیری صاف وعمود دوربین را نشان میدهد .برای آسودگی در پیکربندی،

می اندازند ،پیشنهاد میشود که در منطقه ی تشخیص ،یک زیرانداز یا یک فرش ساده پهن کنید.

پیشنهاد میشود که دوربین موردنظر را طوری نصب کنید که لوگوی روی دوربین رو به افرادی باشد که
از آنجا عبور میکنند.
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•

اطمینان حاصل کنید که دربهای موجود در مسیر شناسایی باز نشده نباشند.

همچنین قابل ذکر است که برای کارکرد درست و بهینه ی سیستم ،به نورپردازی مناسب احتیاج است .سطح
نور ترجیحی چیزی باالتر از  300لوکس است ،چرا که تشخیص مشخصات افراد در حال حرکت ،در تصاویر با نور
پایین دشوار است.
به نکات نورپردازی زیر توجه کنید:
•

در مناطق شناسایی ،مانع تابش مستقیم نور خورشید شوید .نور مستقیم میتواند رگه هایی را در
تصاویر ایجاد کند یا باعث ایجاد نور بیش از حد در آنها شود و روی کیفیت تصاویر تأثیر بگذارد.

•

اشیاء درخشان و آنهایی را که سوسوی نور دارند ،همچون چراغ های نئونی ،حذف کنید.

•

از تابش نور نامتوازن بپرهیزید .امکان دارد که تحرک های صورت گرفته در مناطق تاریک تر به درستی
تشخیص داده نشوند.

•
•

منابع نور کج و ناصافی که ایجاد سایه میکنند را حذف کنید .سایه ها میتوانند شکل و شمایل مشخصات
ظاهری انسان ها را محو نشان بدهند.
رنگ نور تابیده شده را طبق فضاهای واقعی تنظیم کنید تا موی افراد کامال از لباس ها مجزا شود .در
صورتی که رنگ مو و رنگ بدن افراد خیلی به هم نزدیک باشند ،نمیتوان آنها را به راحتی شناسایی
کرد.

فراتر از شمارش افراد
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در برخی از موقعیت ها ،به جای متکی بودن بر تکنولوژی شمارش افراد ،از تکنولوژِی های مختلفی برای

اعمال فاصله گذاری اجتماعی استفاده میشود .به عنوان مثال ،از ترکیب ویدئوها با هوش مصنوعی  AIدر این
زمینه استفاده میشود .یک چنین راهکاری میتواند از هوش مصنوعی در جهت کنترل و بازبینی اینکه آیا بین
افراد فاصله ای وجود دارد ،استفاده کند .در غیر این صورت یا در صورتی که این فاصله به اندازه ی کافی زیاد
نباشد ،یک آژیر به صدا در خواهد آمد تا مسئولین را نسبت به وقوع چنین امری آگاه سازد.
در مرحله ی بعد میتوان به راهکارهای «صف مجازی» اشاره کرد .به عنوان مثال ،یک چنین راهکاری به کاربران

اجازه میدهد تا از طریق اینترنت و به صورت مجازی وارد صف یک اُرگان کاربر نهایی شوند – آنها میتوانند در
خانه یا در وسیله ی نقلیه ی خود منتظر رسیدن نوبتشان برای ورود به آنجا و خوانده شدن اسمشان شوند .یا
اینکه آنها میتوانند روش تحویل خود را به تحویل ماشینی تغییر بدهند که این به معنای وقوع تعامالت مستقیم
کمتر بین مشتری و کارکنان است.

هوش مصنوعی AI

.53کارخانه هوشمند چیست؟

شاید یکی از رایجترین کلمات این دهه ،واژه "هوشمند" باشد .هیچ صنعتی از این مفهوم مستثنی نیست .از
تلفن ها گرفته تا منازل و ساختمان ها همگی در تالش برای گنجاندن این مفهوم و برچسب در خود هستند .یکی
از صنایعی که به صورت جدی نسبت به این امر عالقه نشان داده ،صنعت تولید است .شناخته شده با عناوینی
چون هوشمند ،کارخانه های هوشمند و مفهوم گسترده تری چون صنعت  ،4.0آهسته آهسته بخش تولید شاهد
انقالبی است که میتواند روی بسیاری از بخش های دیگر تاثیرگذار باشد.
در قلب کارخانه های هوشمند موضوع هوشمندی قرار دارد و هوشمندی مکانی بخش مهمی از این کارخانه ها را
تشکیل میدهد :در صورتی که چیزی حرکت کند و فرآیند انجام آن از اهمیت باالیی برخوردار باشد ،ابتدا باید
دید که این اتفاق در کدام مکان به وقوع پیوسته و در حال انجام چه کاری است .صنعت  4.0محیطی را توصیف
میکند که در آن فرآیندهای انعطاف پذیر و هوشمند با بهره گیری از داده های به دست آمده از سنسورهای
متصل به تمامی بخش های یک زنجیره ی ارزش به صورت همزمان با وقوع رخداد استفاده میکند تا فرآیندهای
بیزینسی بهینه سازی شوند .این سیستم های سایبری-فیزیکی از قدرت آنالیتیک های کالن داده ای برای
ترجمه دید عملیاتی کامل به سرعت عمل و کارآمدی بی سابقه در امر تولید استفاده میکنند.
اما همواره گروهی از افراد وجود دارند که معتقدند بسته به مکان مورد بررسی از اصطالحات متفاوتی استفاده
میشود ،با این حال مفهوم اصلی همچنان ثابت باقی می ماند.
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بسته به منطقه و مکانی که این موضوع در آن مطرح میگردد ،تعاریف مختلفی میتوان ارائه کرد .با این حال با
انداختن نگاهی فراتر ازتعاریف مرسوم ارائه شده برای اصطالحاتی چون "کارخانه هوشمند" یا "صنعت ،"4.0
این اصطالحات منعکس کننده ی تغییرات بنیادینی با توجه به چگونگی تغییر چهره ی فرآیندهای تولید از طریق
"ساختارهای متصل به یکدیگر" هستند .امروزه مراحل مختلف فرآیندهای تولید ،از همان ابتدا از پایین ترین
سطح یک ماشین یا تجهیزات ،مستقیما از طریق سنسورها/اینترنت اشیاء ( ﴾IoTبه یکدیگر متصل شده و
مستقیما قادر به تعامل با یکدیگر هستند و در نتیجه این امر کل زنجیره ی تولید شفاف و کارآمدتر میشود .در
حال حاضر این ماشین ها و تجهیزات را میتوان طوری برنامه ریزی کرد که عالوه بر تعامل با یکدیگر ،با سیستم
های باالتر و پایین تر خود نیز به تعامل بپردازند و مستقل از مداخله نیروی انسانی ،تصمیماتی هوشمندانه
اتخاذ کنند .این دقیقا تعریف کارخانه هوشمند مدرن است.
کارخانه هوشمند به صنعتی گفته میشود که از دستگاه های متصل به اینترنت اشیاء ﴿ )IoTبرای بهبود کارایی،
پیوستگی و امنیت عملیات های خود بهره میگیرد .تعامل به صورت همزمان و دورادور بین اجزای تولید و
اپراتورها ،کارخانه جات را به ویترینی برای اتوماسیون و اتوماتیک سازی تبدیل میکند .مفهوم کارخانه هوشمند
را میتوان در دو فاز مجزا تعریف نمود .به عنوان مثال ،کارخانه هوشمند بخشی از صنعت  4.0است .صنعت 4.0
شامل فاز طراحی ،فاز تولید و فاز لجستیک میشود .تمام این فازها به عنوان صنعت  4.0نامیده میشوند ،اما
کارخانه هوشمند به نقطه ی میانی این فرآیند تبدیل میشود.
کارخانه های هوشمند حداقل به چهار عنصر نیاز دارند .عنصر اول ،یکپارچه سازی ماشین با ماشین (﴾M2M
است .عنصر دوم مربوط به دانش حوزه مربوطه میشود .عنصر سوم مربوط به هوشمندی بیزینسی در بخش های
بیرونی و داخلی این کارخانه ها است .عنصر چهارم نیز به تقاضای بازار برمیگردد.
این چهار عنصر از چهار حوزه ی متفاوت می آیند؛ این بدان معناست که اگر بخواهیم کارخانه هوشمند را در یک
کلمه تعریف کنیم ،میتوانیم از آن به عنوان تلفیق و یکپارچه سازی یاد کنیم.
ایده ی تقسیم این مفهوم به چهار دسته مختلف به نظر میرسد که در این صنعت بسیار شناخته شده
باشد .صنعت  4.0شامل چهار ستون میشود که کارخانه هوشمند یکی از این ستون ها را تشکیل میدهد .عالوه
بر کارخانه هوشمند ،تجربه دیجیتال مشتریان ،زنجیره ی تامین متصل به یکدیگر و تشکیالت دیجیتال سایر
ستون های صنعت  4.0را تشکیل میدهند .هر صنعت  4.0ابتدا با یکی از این ستون ها شروع میشود و سپس
به سرعت به سوی سایر حوزه های دارای هم پوشانی حرکت میکند.
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نقش دوربین ها در کارخانه های هوشمند

کارخانه های هوشمند میتوانند از دامنه ی گسترده ای از اطالعات ورودی برای تغذیه قابلیت های تصمیم گیری
خود استفاده کنند – ویدئوهای ضبط شده یکی از این منابع را تشکیل میدهند .از این ویدئوها میتوان برای
سنجش و برای کنترل فرآیند استفاده کرد ﴿به عنوان مثال ،اطمینان حاصل نمودن از اینکه برخی مناطق مشخص
که در آن فرآیندهای تولید صورت میگیرند توسط اشیاء خارجی مسدود نشده باشند﴾ ،به عالوه اینکه این
ویدئوها برای تست و آزمایش نیز کارایی دارند ﴿به عنوان مثال ،اطمینان حاصل نمودن از اینکه تمام پیچ های
موردنیاز برای سر هم کردن یک کیس در کاالی تولید شده تعبیه شده است﴾.
داده های ویدئویی نیازمند تفاسیر زیادی هستند و زمانی بهترین عملکرد را از خود نشان میدهند که فرآیند و
توضیحات مربوط به آن به خوبی محدود شده باشند و در نتیجه به الگوریتم های پردازش تصاویر امروزی اجازه
دهند که با نرخ های خطای پایین عمل کنند .در مواردی که این فرآیندها به آن اندازه محدود نشده باشند،
روش های مستقیم شناسایی و تشخیص اشیاء ،یعنی سیستم های  RFIDترجیح داده میشوند.
دوربین های داخل کارخانه های هوشمند برای کاربری هایی چون جلوگیری از ضرر ،بازبینی دورادور ،فرآیندهای
عملیاتی ،ایمنی و امنیت مورد استفاده قرار میگیرند .به عنوان مثال شرکت مارلنکا اینترنشنال که یک شرکت
تولیدکنند ه کیک های عسلی واقع در کشور جمهوری چک است ،به خاطر الزامات استانداردهای صنعتی ،با قرار
دادن دوربین در باالی خطوط تولید اقدام به بازبینی حرکات تسمه نقاله ای و فرآیند پخت خمیر نموده است.
بخش های دیگری از این شرکت که در آنها از دوربینها استفاده شده است ،بخش بسته بندی محصوالت و بخش
ارسال ،برای بازبینی میزان ترافیک میباشد.
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به عنوان مثال دیگری از چگونگی بکارگیری دوربین ها در تاسیسات هوشمند میتوان به شرکت زامپرا اسپول،
یک شرکت مهندسی بین المللی واقع در کشور جمهوری چک اشاره کرد .این شرکت عمدتا به دالیل امنیتی
مرسوم و همیشگی ،همچون محافظت از فضاهای پیرامونی ،جلوگیری از سرقت و بازبینی ،از دوربین ها استفاده
نموده است .این دوربین ها در امر بازبینی امنیت در کار و برخی از فرآیندهای کاری مشخص خود را نشان داده
اند؛ با بکارگیری این دوریبن ها ،تعداد صدمات ناشی از کار و غیاب های گزارش نشده در محیط کار کاهش یافته
است .با این وجود خیلی زود مشخص شد که کیفیت مثال زدنی و قابلیت های نرم افزاری دوربین های بکار
گرفته شده ،همچون جستجوی آسان برای فایل های ضبط شده ،این کار را ممکن ساخت که از این دوربین ها
برای اقدامات دیگری که تا حد زیادی باعث بهینه سازی عملیات های تولید میشدند استفاده نمود.
از زمان بکارگیری دوربین ها در این کارخانه ها ،افزایش قابل توجهی در کیفیت تولید ،رشد در تولید و کاهش
صدمات کاری و غیاب های گزارش نشده در محیط کار مشاهده شد.
در کارخانه جات هوشمند از دوربین ها در دو سناریوی مختلف استفاده میشود .سناریوی اول ،کنترل و بررسی
بروز هرگونه خطا .کار اصلی دوربین های صنعتی ،بررسی و کنترل میزان دقت یا مقاومت موردنیاز است.
سناریوی دوم  ،بحث نظارت است که کاربرد استاندار برای امنیت تلقی میگردد.
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.54کووید :19 -آینده ی تولیدکنندگان

پیش از شیوع ویروس کووید ،19-مدیران و تحلیل گران شرکت ها و رسانه ها از اینترنت اشیاء

صنعتی ) (IIoTو تکنولوژی صنعت  4.0به عنوان آینده ی صنعت ساخت و تولید یاد می کردند .با استفاده از
این سیستم ها سودهای زیادی عاید تولیدکنندگان می شد و حتی برخی از شرکت ها شروع به بکارگیری این
تکنولوژی ها نموده بودند .اما غالبا از این تکنولوژی ها به عنوان انقالب صنعتی بزرگ بعدی یاد می شد که افراد

باید در انتظار رخ دادن آن می نشستند.

این بیماری واگیردار شاید به سرعت ما را به سمت این مسیر هدایت کرده باشد .برای یک بار هم که شده ،ما
بیشتر از اینکه نگران آینده ی چرخه ی تولید باشیم ،نگران چگونگی بازگردانی آن به ریتم سابق آن هستیم.
نگران سالمتی کارکنان خود هستیم و اینکه چطور باید زندگی آنها را نجات بدهیم .نگران اینکه چطور کارکنانمان

می توانند با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،همچنان در کنار یکدیگر کار کنند.

و اینجا دقیقا جایی است که اینترنت اشیاء صنعتی ) (IIoTنقشی حائزاهمیت را ایفا می کند.
طبق گزارش اخیر ارائه شده توسط کی.پوینت اینتِلیجِنس ،ویروس کووید 19-در حال سرعت بخشیدن به
بکارگیری تکنولوژی صنعت  4.0است و شرکت های فعال در صنایع مختلف را به سوی حالت تکامل یافته تری
از تکنولوژی اینترنت اشیاء ) (IoTو جریان کاری هدایت می نماید.

به نقل از این گزارش« :درست است که در گذشته بیزینس ها برای بکارگیری جریان های کاری دیجیتال دلیل
الزم را داشتند ،اما شیوع ویروس کووید 19-به آنها دلیل قدرتمند دیگری را برای حرکت به سوی یک کارخانه
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ی هوشمند داد ،کارخانه ای که با تولید هوشمند یا فرآیندهای چاپ هوشمند کامل می شود .طبق چیزی که بین
افراد جا افتا ده است ،برای باال بردن بازدهی یک کار به یک دفتر کار اختصاصی احتیاج است ،اما اآلن که ما در
حال صحبت هستیم ،محدودیت های این تئوری در حال ارزیابی و سنجش است».
حال چه کاری از دست  IIoTساخته است؟
رویکرد متداول موجود نسبت به اینترنت اشیاء صنعتی ، IIoTاین تکنولوژی را به عنوان تکامل آهسته ولی
طبیعی صنعت ساخت و تولید می دید .مزایای این تکنولوژی ،کارایی بیشتر و بهتر با نرخ های پایین تر بود .اما
اآلن ،چیزهای مهم تری وجود دارند.

 .1برنامه های تداوم بیزینسی
بحران ویروس کرونا شرکت های سراسر جهان را بر آن ساخته است که برای تدوین برنامه های تداوم بیزینس
خود دست به کار شوند .برای بسیاری از شرکت ها ،این به معنای فرستادن کارکنان به خانه هایشان و شروع
دورکاری بود .و درست است که این رویکرد در بسیاری از صنایع سودمند واقع شده است ،اما در شرایط کنونی،
تولید در صورتی امکان پذیر می شود که کارخانه ها با حداقل نیرو به فعالیت خود ادامه بدهند.
با استفاده ی درست از اینترنت اشیاء صنعتی) ، (IIoTتولیدکنندگان می توانند تعداد کارکنان فعال در کارخانه
ها را به حداقل برسانند و یا اینکه دیگر هیچ کارمندی در بخش تولید کارخانه حضور نداشته باشد .در حال
حاضر کارخانه هایی وجود دارند که به کل توسط ربات ها اداره می شوند ،و این ربات ها راهکار جامع و کاملی را
برای تضمین یک محیط سالم ارائه می کنند.
 .2زمان بازیابی
این ویروس فراگیر ،آثار مخرب خود را روی کل جهان گذاشته است .اما با توجه به تاثیرات اقتصادی و اجتماعی
گسترده تری که ادامه یافتن تعطیلی ها می تواند داشته باشد ،حکومت ها در حال برنامه ریزی برای بازگشایی
بیزینس ها ،راست و ریس کردن امور و ادامه ی فعالیت آنها هستند.
اما بسیاری از شرکت ها در آستانه ی ورشکستگی هستند .کمک های انگیزشی شاید تا حدودی به آنها کمک
کند ،با این حال این شرکت ها هنوز هم باید هزینه های خود را پایین بیاورند .از این رو ،پایین آوردن هزینه
های کار ،رمز نجات و بقا در زمان بازیابی است.
سیستم های اتومات به تولیدکنندگان کمک خواهد کرد تا از وابستگی خود به نیروهای کار انسانی بکاهند .این
کار عالوه بر پایین آوردن هزینه های آنها ،بازدهی را نیز باال می برد ،چرا که ماشین ها دچار خستگی نمی شوند
و هیچ احتیاجی به استراحت ندارند .یک کارخانه می تواند  7روز هفته و به صورت  24ساعته کار کند ،بدون
آنکه نیازی به تعویض ماشین ها باشد.
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 .3آمادگی برای آینده
کووید 19-چیزی است که شاید دوباره در آینده اتفاق بیفتد ،شاید هم نه! اما شیوع بیماری هایی چون
آنفلوانزای خوکی ،اثرات منطقه ای خود را همچنان روی بیزینس ها می گذارد .عالوه بر این ممکن است که یک
سری مسائل سیاسی و اجتماعی اتفاق بیفتد که فعالیت های صنعتی را دچار اختالل کند ،حتی اگر در مقایسه با
شیوع یک بیماری ،این مسائل برای مدت زمان کمتری حاضر باشند.
تا به اآلن ،به مسائل و مشکالت کوتاه مدتی که در بیزینس ها رخ داده است ،به چشم مسائلی نگاه نشده است
که ارزش سرمایه گذاری روی تکنولوژی  IIoTرا داشته باشند .البته که وقتی کارکنان به خاطر یک سری
مشکالت برای یک یا دو روز نمی توانند سر کار حاضر شوند ،وضع شرکت ها با اتوماتیک سازی امور به مراتب

بهتر خواهد بود .سیستم های  IIoTکه این ویروس می تواند به کارخانه ها بیاورد ،به تولیدکنندگان کمک
خواهد کرد تا حتی وقتی که در آینده برای مدت کوتاهی مشکلی اتفاق بیفتد ،همچنان به کار خود ادامه بدهند.
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.55ساختمانهای سالمت 4 :فرصت برای نصابها در دوران پساکرونا

 2020سالی بود که مفهوم ساختمانهای سالمت را به باالی لیست اولیتهای مشتریان نهایی پرتاب کرد .طبق
تحقیق و بررسی اخیر انجام شده توسط جانسون کنترلز روی  400بیزینس مستقر در آمریکا و کانادا مشخص
شده است که  83درصد از شرکتکنندگان در این تحقیق در حال اختصاصدهی منابع خود برای ایجاد محیطهای
کاری سالم و سالمت هستند تا کارمندانشان دوباره بتوانند به محیط کار بازگردند .این اقدامات شامل بکارگیری
فضای بهینهسازی شده ،شمارش افراد ،فاصلهگذاری اجتماعی ،تجهیزات محافظت فردی و غیره میشود.
همین امر یک نقش ضروری را برای نصابها ایجاد میکند ،چرا که راهکارهای آنها قادرند که به بیزینسها کمک
کنند تا به هدف خود یعنی ساختمانهای سالمت برسند .به عنوان مثال ،راهکارهای مخصوص شمارش افراد و
مدیریت ازدحام تا اآلن بخش الینفکی از سیستمهای امنیتی در بسیاری از مکانها بودهاند .پیشرفتهای اخیر
نیز شرکتهای آنالیتیک ویدئویی را تشویق کرده است تا راهکارهایی ارائه کنند که متضمن فاصلهگذاری
اجتماعی ،شمارش افراد ،رعایت به صورت داشتن ماسک و غیره باشند.
طبق گزارش ارائه شده توسط جانسون کنترلز« :علیرغم اینکه برخی از شرکتها با محدودیت بودجه روبهرو
بودهاند یا تا اآلن به اهداف خود رسیدهاند 57 ،درصد از شرکتها قصد دارند که سرمایهگذاری بیشتری روی
فراهمسازی مقدمات ساختمانهای سالمت داشته باشند .این امر در صنایع و شرکتهایی که کارکنان به صورت
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موقت در حال دورکاری از خانه بودهاند بسیار حائزاهمیت است ،اما برای بازگرداندن ایمن افراد به محل کار،
به رویکردی احتیاج است که بلندمدت باشد».
برای نصابها و شرکتهای امنیتی ،فرصتهایی در چهار حوزهی اصلی وجود دارد – کنترل دسترسی بدون
تماس ،آنالیتیکهای مربوط به فاصلهگذاری اجتماعی /به صورت داشتن ماسک ،شمارش افراد و دوربینهای
حرارتی که برای تشخیص دمای باالی بدن استفاده میشوند .در این مقاله هریک از این فرصتها را با ذکر
جزئیات بررسی میکنیم.

.1کنترل دسترسی بدون تماس

از زمان شروع کووید 19-در سال  ،2020بازار امنیت شاهد افزایش تقاضا برای سیستمهای بدون تماس،
مخصوصا سیستمهای کنترل دسترسی بوده است .در ابتدا آن دسته از سیستمهای کنترل دسترسی که با
سیستمهای تشخیص چهره کار میکردند به عنوان بهترین جایگزین برای دستگاههای تشخیص اثرانگشت مطرح
شدند .بعدها استفاده از سیستمهای احراز هویت موبایلی نیز در کنار یک رویکرد یکپارچه برای محافظت
حداکثری طرفدار پیدا کرد.
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سیستمهای تشخیص چهره ،بیومتریکها ،دستگاههای تشخیص بلوتوثی ،سنسورهای تشخیص حرکت مادون

قرمز غیرفعال ( )PIRو درخواست بدون تماس برای دگمههای خروج ،همه و همه به کاهش تماس فیزیکی با

سطوحی کمک میکنند که به صورت مداوم توسط افراد مختلف لمس میشوند.
حذف کارتهای دسترسی فیزیکی یا کیپدهای موجود در ورودیها و خروجیهاو جایگزین کردن آنها با
تکنولوژیهای بیسیم میتواند به حداقل رساندن خطر در معرض سرایت یک بیماری قرار گرفتن کمک کند،
تجربهی افراد بازدیدکننده را بهبود ببخشد و سطح باالیی از امنیت را در ساختمانها حفظ کند.

.2آنالیتیکهای ویدئویی برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و به صورت داشتن ماسک

درست است که استفاده از آنالیتیکهای ویدئویی برای تضمین فاصلهگذاری اجتماعی یک پیشرفت چشمگیر
در مراحل اولیهی شیوع این بیماری بوده است ،اما استفاده از آن محدود بود .یک دغدغهی بزرگ این بود که
چطور باید از دادههای جمعآوری شده استفاده کرد .به عنوان مثال ،در صورتی که متوجه عدم رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی در افراد شوید ،چه میکنید؟ آیا یک بلندگو برمیدارید و بدین شکل با آنها در ارتباط
میشوید؟
اما حاال میدانیم که بازبینی و مانیتورینگ فاصلهگذاری اجتماعی فقط برای صورت دادن یک اقدام فوری نیست.
در صورتی که یک مورد گزارش داده شود و بیزینسها نیاز داشته باشند که دنبالهروی تماس افراد را انجام
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بدهند ،داشتن آرشیوی از رعایت/عدم رعایت فاصلهگذاری اجتماعی توسط افراد به کمکشان میآید.
آنالیتیکها نیز میتوانند افراد بدون ماسک را شناسایی کنند و بدین شکل اپراتورها میتوانند بدون فوت
وقت به آنها اخطار بدهند.

.3شمارش افراد

حتی پیش از شروع این بیماری واگیردار ،شمارش افراد در حوزههایی چون خردهفروشی و محل برگزاری
مراسمها متداول و رایج بود .اما از آنجایی که کووید 19-بیزینسها را مجبور به پایین آوردن امکان جمع شدن
ازدحام جمعیت افراد نموده است ،راهکارهای شمارش افراد در حال جاافتادن هستند.
با کمک ویژگی شمارش افراد دوسویه که دوربینهای نصب شده به صورت استراتژیک روی سقف از آن
پشتیبانی میکنند ،آنالیتیکهای ویدئویی میتوانند تعداد دقیق افراد حاضر در یک محل را در هر زمان و هر
مکان مشخصی ارائه کنند .حتی در یک محوطهی پارکینگ یا ساختمان نیز آنالیتیکهای ویدئویی میتوانند تعداد
خودروهای ورودی و خروجی را شمارش کنند تا به صورت زنده آمارهایی در مورد وضعیت جایگاههای پارکینگ
اشغال شده ارائه کنند – این آمارها میتوانند با توجه به یک بخش پارکینگ ،یک طبقه یا حتی برای کل محوطهی
پارکینگ باشند.
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.4بازبینی حرارتی

احتیاج ناگهانی به شناسایی افرادی با دمای باالی بدن ،تقاضا برای دوربینهای حرارتی را در سال گذشته افزایش
داده بود .این موضوع باعث یک سری مناقشات نیز شد ،چرا که سطوح دقت بسیاری از دوربینها سوالبرانگیز
بود .اما با بازگشایی دوبارهی بیزینسها ،شاید دوربینهای حرارتی همچنان به عنوان یک دستگاه متداول مطرح
باقی بمانند .برخی از شرکتها نیز نیاز به استفاده از دوربینهای حرارتی مجهز به تکنولوژی هوش
مصنوعی  AIرا مورد تاکید قرار دادهاند تا دقت را باال ببرند.

نتیجه
با بازگشایی دوبارهی بیزینسها پس از این بیماری واگیردار ،تضمین ایمنی و امنیت کارکنان و مشتریان به یک
اولویت برای بیزینسها تبدیل میشود .مفهوم ساختمانهای سالمت ،یک چهارچوب جامع را برای این امر ارائه
میکند .برای نصابهای سیستمهای امنیتی ،این امر یک فرصت عالی را فراهم میکند ،چرا که مشتریان به
بسیاری از راهکارهایی که آنها ارائه میکنند ،نیاز خواهند داشت.
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.56عصر کوید :19-اجتنابناپذیری امنیت خودکار در تولید

در طول چندین سال گذشته ،خودکارسازی اثرات مداوم و مهمی روی بخش امنیت گذاشته است .هر چقدر
راهکارها بیشتر و بیشتر یکپارچه میشوند و تکنولوژی دیجیتال بیشتر مدیریت آنها را به دست میگیرد،
فرآیندهای اتوماسیونسازی ،سادهتر و کارآمدتر میشوند .با استفاده از قدرت الگوریتمهای پیشرفتهای
که آنالیتیکها را تشکیل میدهند ،اتوماسیونسازی نقشی مهم را در زمان کرونا ایفا نموده است.
زمانی که کووید 19-در معادله لحاظ میشود ،اتوماسیونسازی هم به همین شکل عمل میکند .در برخی از
موارد ،آنالیتیکها میتوانند به ما کمک کنند تا تشخیص بدهیم که چه زمانی یک کارمند ،از تجهیزات حفاظتی
استفاده نمیکند؛ مثال چه هنگام فرد موردنظر عینک به چشم نداشته و کاله ایمنی به سر ندارد .تجهیز
سیستمها به آنالیتیکهایی که قادر به تشخیص عدم رعایت دستورالعملهای مربوط به فاصلهگذاری اجتماعی و
عدم استفاده از ماسک هستند ،به کمک تولیدکنندگان میآیند؛ با استفاده از این سیستمها میتوان وقوع تخلف
در رعایت پروتکلهای بهداشتی را تشخیص داد ،پروتکلهایی که عدم رعابتشان به صورت بالقوه باعث تعطیلی
تمامی عملیاتهای یک شرکت میشوند.
در نهایت ،امنیت کارکنان چیزی است که این تأسیسات روی آن متمرکز هستند ،چرا که موضوع امنیت با استفاده
از این نوع تکنولوژی در ارتباط است؛ بنابراین مادامی که ما به واکنش خود نسبت به تهدید کووید 19-جهت
میدهیم ،توسعهی ابزارهای موجود ،بیشتر و بیشتر رواج پیدا میکنند.

خودکارسازی برای امنیت
بسیاری از فروشندگان در حال تغییر زوایهی دید خود هستند تا نیازهای منحصربفردی که شرایط جدید ایجاد
نموده است را برآورده کنند.
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بسیاری از شرکتهای تولیدی بزرگ در حال حاضر از رباتهای اتوماسیونسازی در تأسیسات خود استفاده
میکنند و آنها را بکار میگیرند .با توجه به بازخوردهای دریافتشده ،این رباتها بسیار کارآمد واقع شدهاند و
کمک میکنند که تعامل غیرضروری انسانی حذف شود.

بهبود بازدهی با اتوماسیونسازی
بحث روی موضوع خودکارسازی ،کمی ما را از موضوع اصلی این مقاله که بحث امنیت در بخش تولید است ،دور
میکند .با این حال ،نقش دستگاههای امنیتی در بهبود کارآمدی عملیاتی را نمیتوان نادیده گرفت.
از دوربینهای یکپارچهسازی شده با سیستمهای اتوماسیونسازی و اسکادا (سامانه سرپرستی و گردآوری
داده) برای بهبود بازدهی در کف کارخانه استفاده میشود؛ این سیستمها به اپراتورها اجازه میدهند که
فرآیندها و فعالیتهای در جریان را به صورت دورادور از اتاق کنترل زیر نظر خود بگیرند .این فرآیندها از
بازبینی یا تخلیه ی محصوالت یا اجناس روی انبارهای بارگیری گرفته تا بازرسی تصویری اجزای خط تولید متغیر
هستند .از دوربینهای حرارتی هوشمند نیز میتوان برای شناسایی تجهیزات بیش از حد داغی استفاده کرد که
امکان دارد دچار نقص فنی شوند و فرآیندهای شرکتی را دچار اختالل کنند و برای کارکنان به یک مسئلهی
امنیتی تبدیل شوند.
عالوه بر این ،این فرآیندها را میتوان جهت بررسی پیروی یا عدم پیروی از قوانین و دستورالعملهای وضعشده،
ثبت و ضبط نمود؛ بدین شکل در صورت وقوع یک مسئله ،برخی از گروههای بخصوص را میتوان دنبالهروی
نمود .زمانی که احیای اقتصادی به اندازهی کنترل کووید 19-اهمیت پیدا میکند ،تولیدکنندگان میتوانند از
تمامی منابع موجود برای بهبود بازدهی و ارتقاء عملیاتها بهره ببرند.
در وجه اتوماسیونسازی امور ،به محض اینکه یک دستگاه  PoE IO BOXیک برنامهی زمانی منطقی را برای
رخدادها تعیین کند ،این سیستم میتواند به صورت مجزا و بدون نیاز به سرور کاربری داشته باشد و همچنین
آن را میتوان به صورت دورا دور و از طریق شبکه ،تلفیق و یکپارچه نمود .کاربردهای متداول برای این سیستم،
شامل تشخیص حضور غیرمجاز افراد در برخی از مناطق بخصوص میشود.
به عنوان مثال ،در صورتی که یک سیستم مجهز به تکنولوژی هوش مصنوعی  AIتشخیص بدهد که زیر یک
جرثقیل در حال کار فردی ایستاده است ،این سیستم به صورت خودکار متوقف خواهد شد و یک هشدار به
صدا در خواهد آورد یا اینکه از طریق کنترل از راه دور ،دستگاه را از برق میکشد؛ بدین شکل ،نیاز به نیروی
انسانی کاهش پیدا میکند و اقدامات امنیتی افزایش پیدا میکند.
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کالم آخر
در اینجا دو نتیجه میتوان گرفت .با بازگشایی دوبارهی کارخانجات ،آنها مجبور خواهند شد که با تعداد کارکنان
کمتر کار کنند .همچنین نیاز خواهند داشت که دستورالعملهای حفظ سالمتی ،همچون فاصلهگذاری اجتماعی و
شستشوی مکرر دستان را رعایت نمایند .اتوماسیونسازی پاسخ هر دوی این مسائل هستند .اتوماسیونسازی
عملیاتهای کارخانجات به تولید آنها کمک میکند ،و اتوماسیونسازی امنیت به تولیدکنندگان کمک میکند که تا
دنبالشدن تمامی اقدامات امنیتی اطمینان حاصل نمایند.
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.57مزایای تکنولوژی تولید هوشمند

از گذشته تا کنون تکنولوژی تولید هوشمند در کارخانه جات بیشتر و بیشتری در سراسر جهان بکار گرفته شده
است .به ویژه اینکه تولیدکنندگان با تکیه بر دستگاه هایی که با اینترنت اشیاء صنعتی ( )IIoTکار میکنند و
داده های تولید شده توسط آنها برای رسیدن به اهداف مختلف تالش میکنند .یکی از این اهداف بزرگ ،بحث
نگهداری پیش بینی شده و بازبینی از راه دور است.
اینترنت اشیاء صنعتی ( )IIoTکه به صنعت  4.0نیز معروف بوده ،به عنوان چهارمین انقالب صنعتی و اوج انقالب
های گذشته (از جایگزینی افراد توسط ماشین ها در قرن  19گرفته تا بکارگیری خطوط تولید در قرن  )20تعریف

شده و بخش تولید را دستخوش تغییرات نموده است .این بار تولیدکنندگان با بکارگیری دستگاه های  IIoTو

داده های تولیدشده توسط آنها برای کسب آگاهی و هوشمندی بیشتر استفاده میکنند.
بکارگیری اینترنت اشیاء ( )IoTدر صنعت تولید به عنوان اینترنت اشیاء صنعتی ( )IIoTشناخته میشود .این
شبکه از دستگاه ها ،ماشین ها ،کامپیوترها و اشیاء هوشمند با جمع آوری و به اشتراک گذاری حجم باالیی از
داده ها با کاربران ،باعث افزایش و بهبود وضعیت اتوماسیون در بسیاری از صنایع میشوند .در نتیجه این امر،
کارایی عملیاتی و بازدهی افزایش یافته و در زمان و هزینه ها صرفه جویی صورت میگیرد .این آگاهی ها عالوه
بر کمک به افراد در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر و سریعتر ،آگاهی ارزشمندی را به صورت همزمان با وقوع
رخداد فراهم میسازند.
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اینترنت اشیاء صنعتی ( )IIoTاساسا در چهار حوزه مختلف به کمک تولیدکنندگان می آید .این چهار حوزه شامل
نگهداری پیش بینی شده ،بازبینی از راه دور ،تجربه ی مشتریان و خدمات میدانی میشود که در ادامه این مقاله
به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 .1نگهداری پیش بینی شده
اینترنت اشیاء صنعتی ( )IIoTبه نگهداری پیش بینی شده بسیار کمک نموده است و از آنجایی که نگهداری
پیش بینی شده نقشی مهم را در فرآیند تولید ایفا میکند ،تولیدکنندگان به دنبال به حداقل رساندن هزینه
های مربوط به عدم کارکرد درست تجهیزات صنعتی و ساعات بیکاری کارخانه جات هستند .با کمک سنسورها و
داده های  ، IIoTاپراتورها میتوانند آگاهی بهتری نسبت به عدم کارکرد احتمالی ماشین ها به دست آورده و با
توجه به آن عمل کنند .دستگاه های هوشمند قادر به پیش بینی زمان احتمالی خرابی یک ماشین هستند و این
موضوع به شما اجازه میدهد تا برنامه ریزی بهتری برای نگهداری انجام دهید .به عنوان مثال یک ماشین در کف
کارخانه شما ممکن است که نسبت به تغییرات دما ،شتاب یا فشار حساسیت نشان دهد .بنابراین وقوع این
رخدادها میتواند نشان دهنده ی عدم کارکرد احتمالی باشد و دستگاه مورد نظر این شرایط را پیش از وقوع
هرگونه

خرابی

خارج

از

برنامه

پیش

بینی

میکند.

 .2بازبینی از راه دور
بازبینی از راه دور حوزه ی دیگری است که در آن تولیدکنندگان میتوانند از مزایای  IIoTبهره مند شوند .به
عنوان مثال تصور کنید که دارایی های شما چشم و گوش داشته و هر آنچه که اتفاق می افتد را به داشبورد
شما ارسال کنند و با این کار به شما اجازه بدهند که به سرعت به شرایط موجود عکس العمل نشان دهید .به
عنوان مثال ،یک سیستم خنک کننده نصب شده در فضاهای پیرامونی مشتریان را میتوان به صورت کامل از
طریق داشبورد شما مدیریت نمود.
عالوه بر این ،چیزی که اهمیت دارد این است که این قابلیت برای کاربرانی چون مزرعه های خورشیدی که
چندین مکان بزرگ را به صورت همزمان میگردانند بسیار ارزشمند است .با بازبینی از راه دور ،اپراتورها مجبور
نیستند که به صورت فیزیکی در هر یک از این مکان ها حضور پیدا کرده تا وضعیت تجهیزات را بررسی کنند.
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 .3تجربه ی مناسب تر و خوشایندتر برای مشتریان
تعامل بین کاربران نهایی و مشتریان آنها در هر یک از مراحل توسعه محصول ،از تحقیق اولیه گرفته تا فروش،
میتواند دانش و آگاهی ارزشمندی را برای سازمان مربوطه به ارمغان آورد و باعث بهبود تجربه ی نهایی مشتریان
شود .از طریق هر یک از این روش های تعامل ،داده های به دست آمده را میتوان در جهت صورت دادن اقداماتی
متناسب با نیازها و ترجیحات متغیر مشتریان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .همچنین با تحلیل و بررسی سیستم
های قدیمی میتوان از نوآوری های محصوالت آینده در جهت ارائه محصوالت و سرویس هایی با طراحی های به
مراتب بهتر استفاده نمود.

 .4بهبود خدمات میدانی
در آخر ،بهبود خدمات میدانی مزیت دیگری است که  IIoTبرای تولیدکنندگان به ارمغان می آورد .داده های
سنسور خارج از میدان میتواند زمان و پول زیادی را برای شما خریداری کند و پیش از تبدیل مسائل احتمالی
به یک مسئله بزرگ ،کارایی شما را بهبود ببخشد .این داده ها به شما تضمین میکند که که متخصصین فنی و
ابزارآالت خدمات میدانی درست ،در زمان مقتضی به محل موردنظر فرستاده شده و در عین حال فرآیند برنامه
ریزی شما بهینه سازی و خودکارسازی شده است .در گذشته خدمات میدانی همیشه با برنامه ای شروع میشده
است که به علت فاکتورهای غیرقابل پیش بینی و تاخیرهایی که خارج از کنترل بوده اند ،هرگز به واقعیت تبدیل

نمیشدند .اما با ظهور اینترنت اشیاء صنعتی  ،IIoTدقت ،درستی و عملی شدن برنامه شما تضمین شده است و
بازدهی و رضایت بیشتر مشتریان حاصل میگردد.
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.58روندهای اتوماسیون صنعتی آینده

با گذر زمان کارخانه جات در حال هوشمند شدن هستند ،چرا که تولیدکنندگان برای ارتقاء بازدهی و کارایی خود
بیشتر بر دستگاه های متصل به یکدیگر و کالن داده ها تکیه میکنند .با توجه به آنچه گفته شد ،کاربران نهایی
و نصاب ها باید به دنبال جدیدترین روندهای موجود در تکنولوژی اتوماسیون صنعتی باشند.
به قطع اتوماسیون صنعتی به موضوعی داغ میان تولیدکنندگان تبدیل شده است .این تولیدکنندگان با کمک
دستگاه های ( IoTاینترنت اشیاء) و داده های ایجاد شده توسط این دستگاه ها که به اینترنت اشیاء صنعتی

( )IIoTیا صنعت  4.0نیز مشهور است ،به دنبال بهبود عملیات و کارایی خط تولید خود هستند .اینترنت اشیاء
صنعتی یا  IIoTپس از تغییرات صورت گرفته – به عنوان مثال ماشین ها و خطوط تولید – که طی دهه های
گذشته صنعت تولید را دگرگون ساخته به عنوان چهارمین انقالب صنعتی مطرح شده است.
تکنولوژی های جدید ارائه شده در زمینه اتوماسیون صنعتی در حال خلق فرصت هایی برای تولیدکنندگان
سراسر جهان هستند .با کمک دیجیتالی سازی و تکنولوژی اینترنت اشیاء ،اتوماسیون صنعتی به مزیتی رقابتی
در چشم انداز صنعتی امروز تبدیل شده است .چرا که با تلفیق و یکپارچه سازی این سیستم ها ،تولید اتوماتیک
به امری قابل اعتماد ،کارآمد ،شفاف و قابل پیش بینی تبدیل میشود .این موضوع دقیقا هسته اصلی

تکنولوژی  IIoTو همان وعده ای است که اتوماسیون صنعتی داده است.

در ادامه این مقاله ،چهار روند آینده در زمینه اتوماسیون صنعتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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بهبود دقت با کمک یادگیری ماشین
با گذر زمان ،هوش مصنوعی ( ﴾AIو یادگیری ماشین راه خود را به سوی کارخانه جات هوشمند یافته اند .به
عنوان مثال ،در زمینه کنترل کیفیت یک سیستم که با کمک تصاویر تهیه شده از کاالهای نقص دار انجام میشود،
با بهره گیری از این تکنولوژی میتوان به گونه ای به آموزش یک سیستم پرداخت که خود به تشخیص کاالهای
نقص دار بپردازد.
چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری حائزاهمیت است ،تقاضاهای متغیر مشتریان و نیاز آنها برای سفارشی سازی
است که چالش هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند .در این زمینه تولیدکنندگان میتوانند بر یادگیری
ماشین تکیه کنند .واحدهای تولید نیز میتوانند از آنالیتیک داده ها و یادگیری ماشین برای بهبود فرآیندهای
خود به ره بگیرند .این سیستم ها به افراد کمک میکنند تا نرخ بازدهی را در سطوح مختلف زنجیره های تامین
پیش بینی و در نتیجه هزینه مواد خام را کاهش و کیفیت برند خود را حفظ کنند .عالوه بر این ،هوش مصنوعی
( )AIبه هوش عملیاتی همزمان با وقوع رخداد کمک کرده و از مدیریت طول عمر محصول که شامل یکپارچه
سازی فرآیندها ،مسائل مربوط به اتوماسیون و مشارکت ،بازبینی و تشخیص پشتیبانی میکند.

تکنولوژی همانند دیجیتال و اتوماسیون صنعتی
تکنولوژی همانند دیجیتال ﴿ )Digital Twinsاین امکان را برای شما فراهم میسازد که یک کپی مجازی از یک
ماشین یا سیستم تهیه کنید .این فرآیند عالوه بر کاهش وابستگی به مدل های اولیه پرهزینه ،زمان حضور در
بازار را سرعت میبخشد .همانندهای دیجیتال در حال حاضر در کارخانه جات فعال بوده و کارایی تولید را تجزیه
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و تحلیل نموده و باعث نگهداری و تعمیرات پیشگویانه میشوند .نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ،نگهداری و
تعمیرات پیش نگری است که در آن وقوع خرابی در دستگاه با استفاده از تکنیک های (روش های عیب یابی)
غیر مخرب و حد باال و پایین شاخص های مورد نیاز هر تکنیک قابل پیش بینی است .در آینده ،تولیدکنندگان
از تمامی اجزای نصب شده در محصوالت خود باخبر خواهند شد و بدین شکل میتوانند عکس العملی هدفمند
به مسائل نشان دهند و فرآیندهای موجود را بهینه سازی کنند.

پیشرفت های امنیت سایبری صنعتی
از آنجایی که دستگاه های  IIoTدر واقع همان دستگاه های متصل یه یکدیگر هستند ،همچون سایر دستگاه
های تحت شبکه در معرض خطر حمالت سایبری قرار دارند .بنابراین امنیت این دستگاه ها نیز بسیار حائزاهمیت
شده است .راهکارهای امنیت سایبری صنعتی پیشرفته که امروز موجود هستند ،یک رویکرد هایبریدی کارآمد
را اتخاذ میکنند .این رویکرد هایبردی شامل تشخیص ناهنجاری های رفتار-محور میشود که با کمک رویکردهای
امنیت سایبری معمول به شناسایی تهدیدات سایبری بالقوه میپردازد .تجزیه و تحلیل قاعده-محور نیز بخش
دیگر این رویکرد هایبریدی است که به تولیدکنندگان اجازه میدهد تا به بازبینی عمیق برای تشخیص حمالت
سایبری

بدافزاری

موجود
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واقعیت افزوده ( )ARو واقعیت مجازی ()VR

تکنولوژی های واقعیت افزوده ﴿ ﴾ARو واقعیت مجازی ﴿ ﴾VRدر زمینه های مختلفی ،از کاربردهای آنها برای
مصرف کنندگان گرفته تا تولیدکنندگان ،در حال بکار گرفته شدن هستند .در زمینه ی اتوماسیون صنعتی و
تولید ،تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند به تولیدکنندگان کمک کند تا یک محصول یا محیط را به صورت دیجیتالی
شبیه سازی کنند  .و بدین شکل این امکان برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم میگردد که با این
محصوالت و فضاهای شبیه سازی شده به تعامل بپردازند .تکنولوژی واقعیت افزوده  ARبه کاربران صنعتی

اجازه میدهد که محصوالت یا اطالعات دیجیتال خود را وارد یک فضای حقیقی کنند .این کار از وارد کردن
محصوالت یا اطالعات دیجیتال در یک فضای شبیه سازی شده به صورت دیجیتال (همچون آنچه در تکنولوژی

واقعیت مجازی  VRرخ میدهد) به مراتب پربازده تر است.

ظهور روبات های صنعتی هوشمند
در آخر ،حضور فزاینده ی روبات های صنعتی هوشمند در کف کارخانه ها نوعی پیروزی برای چهارمین انقالب
صنعتی تلقی میگردد .علیرغم استفاده تولیدکنندگان از روبات ها در دهه های گذشته ،پیشرفت و توسعه ی
مداوم تکنولوژی های روباتیک بدون شک کاربری های بالقوه ی روبات های صنعتی هوشمند را گسترده تر نموده
است .بنابراین امروزه روبات های دارای پیشرفته ترین نرم افزارها و سیستم های بینایی را میتوان برای انجام
یک سری وظایف مشخص برنامه ریزی کرد که این کار با تقاضا برای تولید هوشمند به خوبی انطباق دارد.
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.59کاربرد ویدئو در فضاهای پرخطر

الزم به ذکر نیست ،اما هنگام کار در فضاهای دوردست و پرخطر ،کاربران با گستره ی عظیمی از خطرات روبرو
هستند .بنابراین در اینگونه موارد الزم است که از سیستم های نظارت ویدئویی بهره گرفت؛ سیستم هایی که
باید در مقابل شرایط دشوار مقاومت داشته باشند و از پس اینگونه شرایط برآیند.
به دالیل گوناگون ،ویدئوهای نظارتی از اهمیت باالیی برای مکان های پرخطر برخوردار هستند .نخست اینکه در
بسیاری از مکانهای پرخطر ،تعداد پرسنل بسیار کمی کار میکنند .اغلب یا تعداد کارمندان کمی در محیط اینگونه
فضاها کار میکنند و یا اینکه هیچ کارمندی در آنها حاضر نیستند ،بنابراین وجود راهی برای نظارت بر آنچه که
در آن منطقه میگذرد از اهمیت باالیی برخوردار است؛ این نظارت شامل بازبینی عملکرد تجهیزات و اطمینان
حاصل نمودن از تبعیت کارکنان حاضر در مناطق دوردست (همچون پرسنل مربوط به قسمت تعمیرات) از پروتکل
های امنیتی دقیق میشود.
به عالوه ،این مکان ها در معرض اقدامات جنایی و یا حتی حمالت تروریستی قرار دارند .ذات و طبیعت بسیاری
از فضاهای پرخطر – فضاهای دوردست ،خصوصی و اغلب مملوء از دارایی های ارزشمند و/یا پرخطر – اینگونه
است که اغلب مورد هدف مجرمینی قرار میگیرند که اهدافشان از تخریب و سرقت تا مداخالت تروریستی
متغیر است .اینگونه اقدامات و اهداف پشت آنها میتوانند ضربه ی وحشتناکی را به جوامع و یا جان انسان ها
وارد سازند .بنابراین به یک برنامه ی امنیتی جامع نیاز است.
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چشم دیجیتال
اساسا در اینگونه فضاها ،ویدئوها به چشم دیجیتال تبدیل شده و آگاهی ایجاد شده توسط آنها به منزله ی
اطالعاتی ب رای مرگ و زندگی در شرایط حیاتی و مهم تلقی میشوند .با توجه به اهمیت ویدئوها الزم است که از
این تجهیزات در برابر فاکتورهایی چون شرایط آب و هوایی نامساعد ،لرزش ،آتش و انفجار محافظت به عمل
آید.
راهکارهای ویدئویی با کیفیت باالیی که با محفظه های محافظتی ترکیب میشوند ،یکی از نمونه هایی هستند که
با کمک آنها میتوان نشان داد مکان های حیاتی و مهم چگونه مورد محافظت قرار می گیرند .به عنوان
مثال ،دوربین های تحت شبکه ای وجود دارند که از محفظه ای محکم برخوردار هستند و با توجه به سیستم
های مختلفی چون کالس کاری /طبقه بندی و سیستم های منطقه ،برای استفاده در مناطق پرخطری که امکان
وجود مواد اشتعال زا ﴿مایعات ،گاز ،بخار یا گرد و غبار﴾ در آنها وجود دارد ،طبقه بندی میشوند .عالوه بر این ،این
محفظه ها باعث مقاوم تر شدن دوربین ها در برابر فواره های آب پرفشار ،غبار و تخریب گری میشوند؛ مسائلی
که در تامین امنیت و حفاظت از تاسیسات زیربنایی حیاتی بسیار حائزاهمیت هستند.

اتصال و پیوستگی بیشتر
با حرکت بیشتر و بیشتر سیستم های نظارت ویدئویی به سوی تکنولوژی تحت شبکه  IPو با تبدیل شدن آنها
به بخشی از طرح اینترنت اشیاء ، IoTکاربران فعال در مکان های پرخطر میتوانند تا حد زیادی از این پیشرفت
بهره ببرند.
دوربین های متصل به یکدیگر میتوانند به راحتی با سیستم های موجود در تاسیسات تلفیق شوند تا به صورت
یکپارچه ،همراستا با سایر راهکارهای امنیتی کار کنند؛ این راهکارها از آالرم ها و بلندگوها گرفته تا
راهکارهای کنترل دسترسی و سنسورهایی که به بازبینی وضعیت تجهیزات می پردازند ،متغیر هستند .این
بدان معناست که تکنولوژی امنیت و ایمنی از یک سیستم واحد حاصل میشود و تمام داده های جمع آوری شده
توسط آنها میتوانند به صورت مرکزی جمع شوند و هوشمندی و آگاهی نسبت به عملیات های صورت گرفته در
تاسیسات را افزایش دهند.
داده های به دست آمده از ویدئوهای ضبط شده میتوانند به کمک کاربران نهایی بیایند .یکی از دغدغه های
موجود در تمامی اصناف و بخش های مختلف ،مسئله ی امنیت سایبری است .با کمک دوربین های متصل به
همدیگر ،ارگان ها میتوانند به سرعت و به صورت دورادور به تشخیص و رفع مسائل ایجاد شده در دوربین
های هک شده بپردازند .همچنین این ارگان ها میتوانند از داشتن هوشمندی دورادور برای آگاهی موقعیتی،
مدیریت شرایط اضطراری و همچنین فرصت های پیش آمده برای مدیریت پیشرفته ی ساز و کار اموال و دارایی
های خود استفاده کنند.

هوش مصنوعی AI

قابلیت پشتیبانی از عملکرد هوش مصنوعی  AIبه شکل فزاینده ای در حال اهمیت پیدا کردن در تمامی بازارها
است – اما در فضاهای پرخطری که احتمال میرود تعداد ماشین های «روی زمین» بیشتر از تعداد انسانها باشد،
باید یک راه بیطرف و قابل اعتماد وجود داشته باشد که با کمک آن بتوان پیش از وقوع یک تصادف یا نقص
فنی ،به سرعت به تشخیص و حل مسائل پرداخت.
این کار باعث پراهمیت تر شدن پلتفرم های باز میشود .با استفاده از پلتفرم های باز ،تلفیق و یکپارچه سازی
با آںالیتیک های سایر برندها آسان میشود؛ با این کار میتوان نیازهای خاص هر محیط را برآورده کرد ،به نصاب
ها امکان تعدیل و تنظیم دوربین ها را داد و مطمئن شد که از سیستم موردنظر به درستی و در جهت جلوگیری
از خطرات امنیت سایبری محافظت میشود.
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