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.1چرا نظارت تحت شبکه؟

در دنیای با سطح امنیت باالی امروز ،شمار زیادی از مشتریان در حال روی آوردن به راه حل های دوربین های
تحت شبکه برای نظارت ویدئویی هستند .اگر به دنبال نصب و راه اندازی یک سیستم نظارتی جدید هستید و یا
قصد ارتقای سیستم فعلی خود را دارید ،نظارت تحت شبکه مزایای متعددی را در مقایسه با تکنولوژی دوربین
های مداربسته ی آنالوگ ارائه میدهد .حال توجه شما را جلب نقاط متمایزکننده دوربین های تحت شبکه در
مقایسه با همتای آنالوگ آنها میکنیم.

 .1.1کیفیت تصاویر
 .1.1.1سنسور اسکن پیشرفته
بسیاری از دوربینهای تحت شبکه از تکنولوژی اسکن پیشرفته استفاده میکنند تا از نمایش واضح اشیاء در حال
حرکت اطمینان حاصل کنند.

 .1.1.2کیفیت مگاپیکسل
دوربین های تحت شبکه ی با کیفیت مگاپیکسل ،تصاویر ویدئویی با جزئیات باالیی را تهیه میکنند و میدان دید
به مراتب وسیعتری را در مقایسه با دوربین های نظارتی مرسوم ارائه میکنند.

 .1.1.3یک راه حل دیجیتال حقیقی
با استفاده از یک سیستم دوربین تحت شبکه ،تنها یک تبدیل ویدئویی بالفاصله پس از شروع صورت میگیرد؛ این
بدان معناست که هیچ گونه تخریب و اُفت کیفیتی به خاطر تبدیل های مکرر در تصاویر رخ نمیدهد.

 .1.2بازبینی از راه دور
 .1.2.1دسترسی وب
به تصاویر ضبط شده توسط دوربین تحت شبکه ی خود دسترسی داشته باشید و دورادور عملکرد دوربین خود را
با استفاده از یک مرورگر اینترنت استاندارد کنترل کنید.

 .1.2.2نظارت سیار
برخی از دوربین های تحت شبکه این امکان را به شما میدهند که دورادور با استفاده از گوشی موبایل یا دستیار
دیجیتال شخصی ) (PDAخود به بازبینی بپردازید.

 .1.2.3ذخیره سازی از راه دور
.را میتوان به صورت دیجیتال در نواحی دور ذخیره سازی کرد تصاویر ضبط شده توسط دوربین های تحت شبکه

 .1.3دوربین های مجهز به هوش مصنوعی (دوربین های هوشمند)
 .1.3.1پهنای باند بهینه سازی شده
قابلیت های پیشرفته ی تعبیه شده در این دوربین ها میزان پهنای باند مصرفی را کاهش میدهد.

 .1.3.2تشخیص حرکت پیشرفته
تشخیص حرکت هوشمند ،کارایی بازبینی ویدئویی را افزایش میدهد و آالرم های خطا را کاهش میدهد.

 .1.3.3دنباله روی خودکار
دنباله روی خودکار ،به دوربین های تحت شبکه این امکان را میدهد که هرگونه اتفاقی را به محض وقوع تشخیص
داده و پیگیری کند.

 .1.3.4آنالیز
دوربین های تحت شبکه میتوانند آنالیزهای ویدئویی پیچیده ای همچون شمارش افراد ،شناسایی اشیاء مشکوک
و پرسه زنی را درخود بگنجانند.

 .1.3.5تشخیص اخالل فیزیکی
با استفاده از سیستم تشخیص اخالل فیزیکی ،هر زمان که لنز در معرض خطر قرار داشته باشد یا به صورت کامل
کارایی نداشته باشد ،به صورت خودکار یک هشدار ارسال میشود.

 .1.3.6تشخیص صدا
به هنگام تشخیص صداهایی همچون شکسته شدن شیشه یا شلیک گلوله ،سیستم تشخیص صدا ،ضبط را آغاز و
هشدارهای خودکار را به صدا در میاورد.

 .1.3.7محرک های داخلی
محرک های تعبیه شده روی برد قادرند که مقدمات آغاز ضبط ،هشدارها ،و دیگر خروجی های سیستم را فراهم
کنند.

 .1.4مزایای نصب
 .1.4.1انتقال انرژی از طریق اِترنت
سیستم PoEاین امکان را به دوربین های تحت شبکه میدهد که انرژی خود را از طریق کابل های اترنت استاندارد
دریافت کنند.

 .1.4.2به کارگیری شبکه ی موجود
یک سیستم دوربین تحت شبکه ،به شما امکان به کارگیری شبکه های بیسیسم و باسیم موجود را میدهد.

 .1.5دوربین  PTZیکپارچه
بر خالف دوربین های آنالوگ که نیازمند سیم کشی اضافه برای حرکات پن/تیلت/زوم هستند ،کنترل دوربین
های PTZاغلب با دوربین ها تلفیق میشوند.

 .1.6امنیت
 .1.6.1رمزگذاری
برخالف دوربین های آنالوگ که ویدئوها را از طریق کابل های کواکسیال آسیب پذیر انتقال میدهند ،دوربین های
تحت شبکه از نوعی رمزگذاری قوی برای ارسال امن و ایمن مخابره های دیجیتالی استفاده میکند.

 .1.6.2حفاظت از رمز ورود
دوربین های تحت شبکه با کمک رمز ورود محافظت شده اند تا تنها کاربران مجاز بتوانند به آنها دسترسی داشته
باشند.

 .1.6.3ضبط بی وقفه
دوربین های  IPبا PoEو باتری پشتیبان ،امکان ضبط بدون قطعی را حتی هنگام رفتن برق فراهم میکند .

 .1.6.4احراز هویت دستگاه
با بهره گیری از سیستم احراز هویت دستگاه ،خطر هک شدن یک سیگنال ویدئویی  IPبه صفر میرسد.

 .1.7منسوخ ناشدنی  /مقیاس پذیری
 .1.7.1جا برای گسترش
هر زمان که بخواهید میتوانید دوربین های بیشتری را به مجموعه دوربین های خود بیافزایید و سیستم نظارتی
تحت شبکه ی خود را متقارن با شبکه و زیربنای خود گسترش دهید.

 .1.7.2قابلیت سازگاری با نرم افزار/سخت افزارهای قدیمی تر
سیستم های تحت شبکه ،قابلیت سازگاری با هرگونه نرم افزار و سخت افزار قدیمی تر را دارا هستند.

 .1.7.3تلفیق آسان
راه حل دوربین های تحت شبکه ،امکان تلفیق یکپارچه با زیربناهای امنیتی و شبکه ای دیگر را فراهم میسازد؛
این زیربناها شامل سیستم های کنترل دسترسی ،پایانه ی فروش ) (POSو سیستم های دزدگیر میشوند.
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شما میتوانید بهترین دوربین ها و دستگاه های ضبط ویدئو را در اختیار داشته باشید ،اما بدون وجود نرم افزاری
برای مدیریت و آنالیز وی دئو ،بسیاری از مزیتهایِ داشتن یک راهکار ویدئویی را از دست خواهید داد.
با توجه به نیازهای شما ،برخی از راهکارهای مدیریت ویدئویی میتوانند با استفاده از قابلیت تشخیص حرکت
رخدادها را پیش بینی نموده ،پالک خودروها را در یک محوطه ی پارکینگ بخوانند ،اشیاء اضافه یا حذف شده از
اتاق را شناسایی کنند و غیره .عالوه بر این جدای استفاده از این راهکارها در جلوگیری از ضرر ،نرم افزارهای
مدیریت ویدئویی و آنالیتیکس استفاده های بسیار زیادی در فرودگاه ها ،دانشگاه ها و بیمارستان ها یافته اند.
با افزوده شدن ویژگی های قویتر به راهکارهای مدیریت ویدئویی و مقرون به صرفه تر شدن آنها ،شما نیز در جهت
ارتقاء و گسترش سیستم فعلی خود پا به بازار خواهید گذاشت .در جهت کمک به شما ،در ادامه به نکاتی عملی
اشاره خواهیم نمود.

 .1به کلیت شرایط نگاه کنید
نخست به طرح سواالت مهم بپردازید .چه کسی به اجرای نرم افزار خواهد پرداخت؟ آیا آن را به کار نیر خواهند
بست؟ آیا به کمک خارجی نیاز است ،در صورت نیاز ،به چه میزان؟ آیا برای تصمیم گیری روی اینکه چه باید
انجام داد به مشورت با سرویس های موجود نیاز پیدا خواهید کرد؟ همینطور سواالتی در مورد نصابها؟ این نکته
را به یاد داشته باشید که با قرار دادن این سیستم ها و باقی گذاشتن آنها به حال خود ،همه چیز تمام نمیشود.
شما به برنامه ای برای مراقبت و ادامه به کار این سیستم ها نیاز دارید .شما باید به فکر حفظ قدرت این سیستم
ها در فواصل دور باشید تا آنگونه که میخواهید این سیستم ها کارکرد داشته باشند.
از انجام یک ارزیابی کامل اطمینان حاصل کنید .به محل مورد نظر خود به دقت نگاه کنید ،چرا که واقعیت امر
این است که در صورت تمایل به ارتقاء تکنولوژی قدیمی موجود ،احتماال وضعیت و شکل ظاهری و حال و هوای
ساختمان شما نیز تغییر یافته است .هدف اصلی نصب برخی از دوربین ها و برخی از مکان ها و تجهیزات ممکن
است دیگر مانند گذشته نباشد.
انجام یک ارزیابی خطر کامل نیز گامی اولیه و مهم محسوب میشود .این ارزیابی به معنای فهم نقاط آسیب پذیر
است ،اینکه چه مکانهایی در معرض خطر هستند و اینکه در چه مکانهایی باالترین احتمال وقوع مشکل وجود
دارد .در چه مکانهایی مسائلی وجود دارد که میتواند ضرر و زیان های زیادی را به بار آورد؟

 .2در مورد انتظارات خود شفافا باشید
انتظارت و بودجه ی شما ممکن است با یکدیگر منطبق نباشند .به بیان دیگر ،امکان دارد که به تمامی ویژگی
هایی که میخواهید یا فکر میکنید نیاز دارید نیاز نداشته باشید ،بنابراین این نکته حائز اهمیت است که هر آنچه
از سیستم خود انتظار دارید با نصاب یا فروشنده ی خود در میان بگذارید .این انتظارات میتوانند از کیفیت تصاویر
گرفته تا مقدار حافظه ی الزم و امکان ارتقاء سیستم در آینده را شامل شوند .شما باید از اینکه تمامی نکات مورد

نظرتان روی کاغذ ذکر شده باشد اطمینان حاصل کنید .معموال افراد یک سری انتظارات مشخص دارند و پس از
نصب سیستم موردنظر ،از اینکه سیستم نصب شده آنچه آنها انتظار داشته اند را برآورده نساخته است اظهار
پشیمانی میکنند؛ این موضوع بدان علت است که آنها انتظارات خود را به خوبی به فرد مقابل خود تفهیم ننموده
اند.
به همین شکل ،گرانترین راهکار موجود ضرورتا مناسب نیست ،چرا که این سیستم ها باید به شکلی فعال مدیریت
و نگهداری شوند .در صورتی که به ویژگی های پیچیده نیاز نداشته باشید ،راهکارهایی وجود دارد که بسیار متناسب
با جیب شما هستند .به جای تمرکز روی ویژگی ها و کارکرد سیستم ها ،زمان بیشتری را روی کارهایی که باید
در جهت حفظ سیستم انجام داد صرف کنید؛ چرا که در ارزیابی و اطمینان حاصل نمودن از اینکه سیستم شما
به هنگام نیاز در آن مکان حضور داشته و کارایی دارد ،این کار بسیار اهمیت می یابد.

 .3با توجه به نیازهایتان به دنبال بهترین راهکار ذخیره سازی بگردید:
تصمیم گیری شما در مورد استفاده از حافظه های ابری یا حافظه های حاظر در محل احتماال به موارد بستگی
دارد که عبارتنتد از :مقرون به صرفگی یک راهکار و قابلیت های سازمان شما در امر رسیدگی به میزان پهنای باند
باال و ذخیره سازی داده های ویدئویی الزم .استفاده از راهکارهای ابری پشتیبان در کنار حافظه های در محل
انتخاب آسانی است .هر چند وقت یک بار ما از فایل های موجود یک فایل پشتیبان تهیه میکنیم که این کار به
نگهداری از این فایل ها کمک میکند .در صورت از دست دادن این فایل ها در حافظه ی موجود در محل ،ذخیره
سازی آنها در حافظه ی ابری کلید نجات شما خواهد شد.
در طول زمان ،ارائه کنندگان راه حل های ابری متوجه نیاز به فراهم سازی امنیت کافی برای اطالعاتی که از جانب
مشتریا ن خود ذخیره میکنند شده اند .مدیریت مجموعه حافظه های موجود از بخش امنیتی یا  ITو علم به این

که این خدمات در جهت استفاده ی شما فراهم شده است موضوعی جذاب است.
پیشنهاد میگردد که برای مواردی که قطعی برق رخ میدهد ،افراد در دوربین های خود کارت  SDقرار دهند .این
موضوع یکی از آن مواردی است که افراد آرزوی دانستن آن را پیش از وقوع این شرایط دارند .در بسیاری از موارد
پیش آمده است که دسترسی افراد به شبکه قطع شده است و تصاویر ویدئویی ضبط شده در آن دوربین را از دست
داده اند؛ به این علت که جریان های ویدئویی آن دوربین به صورت همزمان با وقوع رخداد به شبکه انتقال می
یافته است .خوشبختانه موارد وقوع این اتفاقات چندان زیاد نبوده اند ،با این حال استفاده از کارت های حافظه
SDبه عنوان سپری در برابر اینگونه رخدادها کمک کننده خواهد بود .به هنگام آرشیوسازی ویدئویی تحت شبکه،
متغیرهای بسیار زیادی وجود دارد که شما را بر آن میدارد که نوعی پشتیبان در خود دستگاه تان داشته باشید.

 .4با سرمایه ی خود همچون سایر سرمایه ها برخورد کنید:
از آنجایی که راهکار مدیریت ویدئویی شما به نگهداری مداوم ،بروزرسانی و توسعه در آینده نیازمند است ،شما
باید همانطوری در مورد آن فکر کنید که در مورد سایر پروژه های بزرگ فکر میکنید .به عنوان مثال ،راهکارمدیریت
ویدئویی شما تفاوت چندانی با زیربناهای شما ندارد و به قطع با سیستم  HVACشما نیز تفاوتی ندارد .این راهکار
بخشی از ساختمان شماست که در آن کار خواهید کرد و اساسا نیازمند همان سطح از توجه است.
اگر قصد صرف  $100,000دالر روی یک سقف را دارید ،فرآیند آن چطور خواهد بود؟ آیا یک سازنده ی بام را
خواهید آورد و به وی خواهید گفت که هر آنچه را که الزم است انجام دهد و سپس چکی  $100,000دالری برای
وی خواهید نوشت؟ خیر ،پاسخ این است که احتماال متخصصی را به محل خود خواهید آورد تا کار ارزیابی و برنامه
ریزی را انجام دهد و فرآیندی را پشت سر بگذارد .افراد باید تشویق شوند که دقیقا همین کار را با تکنولوژی
امنیتی خود انجام دهند.

قبل از خرید ،کارِ خانه ی خود را انجام دهید .هنگامی که به دنبال یک  VMSهستید ،به یک همراه خوب نیاز
دارید .خرید  VMSبه معنای بازگشت سرمایه به شماست .قرار گرفتن در موقعیتی که در آن کاری از دستتان
برای رسید گی به شرایط بر نمی آید ،بسیار ناامیدکننده خواهد بود .هنگامی که شما واقعا به حضور این راهکارها
نیاز پیدا میکنید ،زمانی است که متوجه ارزش سرمایه گذاری خود میشوید.
فراموش نکنید که شاید در آینده نیاز به توسعه ی سیستم خود پیدا کنید و بخواهید دوربین های بیشتری را در
طول زمان به سیستم خود بیافزایید .افراد با دوربین ها و تکنولوژی های جدید آشنا میشوند و با دیدن اینکه چقدر
کار کردن با آنها آسان است و اینکه چه کارهایی میتوانند با آن انجام دهند ،به قطع احساس نیاز به افزودن دوربین
در همه جا خواهند نمود .بر عکس این موضوع هرگز صادق نیست.

 .5سیاست های سازمان خود را نسبت به  VMSبدانید ﴿یا طراحی کنید﴾:
آیا سازمان شما سیاستی در مورد مدت زمان نگهداری داده های ویدئویی دارد؟ آیا در صورت بروز نیاز ،سیاستی
در مورد چگونگی رسیدگی به نشر داده ها وجود دارد؟ در صورت عدم وجود هرگونه سیاستی ،این سیاست ها باید
نوشته شوند و همیشه یه صورت دوره ای بررسی و کنترل شوند .از این موضوع اطمینان حاصل کنید که در حال
پیروی از سیاست خود هستید ،چرا که هیچ چیز به اندازه ی عدم پیروی و دنبال کردن سیاست های خود مشکل
ساز نیست .در صورت نداشتن سیاستی نوشته شده و واضح ،به طور مثال ،به هنگام درخواست افراد برای دیدن
تصاویر ،شرایط کمی گنگ و مبهم میشود .چیزی که بدان نیاز دارید آن است که همه چیز روی یک صفحه آورده
شده باشد و از نوشته شدن و پیروی از آنها اطمینان حاصل کنید .همچنین برای انجام این کار ،به استخدام
مشاوری حقوقی نیاز پیدا خواهید کرد.

 .6آنالوگ یا IP؟
هر چند که سیستم های آنالوگ از تاریخچه ی طوالنی تری برخوردار هستند و معموال کم هزینه تر تمام میشوند،
سیستم های  IPیا تحت شبکه از کیفیت باالتری برخوردار هستند و هزینه های آنها همواره به هزینه های سیستم
های آنالوگ در حال نزدیکتر شدن است .سیستم های تحت شبکه ، IPپلتفرم هایی مستحکم تر و انعطاف پذیرتر
هستند .تکنولوژی این سیستم ها به کلی در سطح متفاوتی قرار دارد.
همچون بسیاری از سازمان های دیگر ،سیستم های بکار گرفته شده در فرودگاه بین المللی اِل پاسو ترکیبی از هر
دو سیستم های آنالوگ و تحت شبکه است .این سیستم برای مدتی است که در این مکان قرار داده شده است و
دوربین های آنالوگ زیادی در این فرودگاه نصب شده اند ،اما این سیستم ها باید تغییر داده شوند و همگی به
دوربین های تحت شبکه  IPتغییر پیدا کنند .با جایگزین کردن یکی از این دوربین ها با دوربین های تحت شبکه،
شما میتوانید از درون ترمینال ،افراد را در حالی مشاهده کنید که حدود دو و نیم مایل از ترمینال فاصله دارند.
بسیاری از قابلیت های سیستم های تحت شبکه هنوز هم بسیار روشن و واضح نیست ،با این حال تا به امروز این
سیستم ها باور نکردنی ظاهر شده اند.
امکان افزودن تکنولوژی ویدئویی تحت شبکه ( ﴾IPبه سیستم آنالوگ مهم است .افراد به نقطه ای رسیده اند که
در آن تکنولوژی ویدئویی  IPبه حد کمال خود رسیده است و افراد با خیال راحت در آن سرمایه گذاری میکنند،
اما در عین حال ،آماده ی کنار گذاشتن زیربناهای آنالوگ فعلی خود نیستند و هنوز هم مایل به استفاده ی
حداکثری از ارزش های این سیستم ها هستند .سیستم های مدیریت ویدئویی فعلی به ما این امکان را میدهند
و ما را از بهترین ویژگی های هر دوی این تکنولوژی ها بدون نیاز به این دو سیستم بهره مند میسازند .

.3دوازده راهکار نظارتی مقرون به صرفه

کتابها ،وبینارها و کنفرانسهای زیادی حول تحلیل اثربخشی هزینه وجود دارد .اما آسانترین راهکار درپی داشتن
نتایج خوب بدون متحمل شدن هزینههای باالست؛ این راهکار ماموریت مدیران امنیتی شرکتها نیز میباشد .هنگام
صحبت از ویدئوهای امنیتی و نظارتی 12 ،راهکار مطرح میشود.

 .1شرکای داخلی بگیرید
امروزه ،در عمدهی تصمیمات مربوط به خرید ویدئوهای امنیتی شرکتها ،در به اشتراک گذاری زیربنا ،امنیت
سایبری ،صدور گواهینامه و نیازهای نگهداری ،بخش  ITدخیل است .در سالیان گذشته و در برخی از موارد هم
اکنون متخصصان امنیت فیزیکی ،جز نگاهی غرض آلود به حضور ، ITتفکر دیگری نداشتند.

بیشتر شبکههای ارتباطی شرکتی تحت مالکیت بخش  ITقرار دارند و این بخش  ITاست که آنها را به کار انداخته
و نگهداری میکند .با رشد ویدئوهای امنیتی تحت شبکه ،دوربینهای تحت شبکهPoE ،و اینترنت اشیاء ) (IoTکه
برخی از جریانهای موجود در حال حاضر را تشکیل میدهند IT ،با قطعیت خود را به عنوان یک شریک امنیتی
مطرح کرده است .خوشبختانه IT ،شریکی است که عموما دارای بودجه ی کالن تر ،پروفایل قویتر و ماموریت به
مراتب گستردهتری برای کمک به شرکت است .در حال حاضر ،تکنولوژی بسیار پیچیده است و روز به روز پیچیده
تر و به هم پیوسته تر هم میشود.

اخیرا ،هنگامی که بحث از ویدئوهای مقرون به صرفه میشود ،متخصصان امنیتی که در حال حاضر با همکاران
داخلی خود (که خارج از بخش  ITهستند) همکارند ،اغلب به صورت مشترک از تکنولوژی استفاده میکنند ،اما
گاهی از بودجههای بخش های دیگر نیز بهره میگیرند.

چنین مشارکتهایی برای به اشتراکگذاری هزینهها در حال وقوع هستند و احتمال وقوع آنها در سایر مکان ها
نیز وجود دارد .ویدئوهای امنیتی ،برای فرآیندهای بیزینسی و بازبینی محیطی و همچنین آموزش کارکنان و برای
اهداف بازرسی منظم در محلهای مختلفی در حال به کار گرفته شدن هستند؛ این محلها از خدمات شهری ،امکانات
بهداشتی و واحدهای صنعتی گرفته تا مراکز تجاری و فست فودها متغیرند.

 .2از سرویسهای ابری استفاده کنید
سرویسهای ابرمحور میتوانند ذخیرهسازی و بازیابی قانونی ،تایید ویدئویی از راه دور ،نگهبانی مجازی،
امکان نظارت بر سیستمها و حتی فرایندهای بیزینسی و سرویسهای محیطی نامرتبط با امنیت را فراهم کنند؛ این

اقدامات از طرق مختلفی چون مرکز فرماندهی امنیتی موجود در محل ،از طریق مرکز فروش ،نصاب یا از طریق
ایستگاه بازبینی مرکزی شرکتهای دیگر صورت میپذیرند.

همچنین ،به کارگیری سیستم های ابری روالی چشمگیر در عملیات های  ITاست.

از ایمیل و اپلیکیشنهای آفیس و بیگ دیتا گرفته تا نظارت ویدئویی ،رایانش ابری میتواند راهکاری جامع در
دنیای امروز باشد .به صورت خالصه ،در اپلیکیشنهای ابری ،استفاده از منابع (سختافزار و/یا نرمافزار) به عنوان
سرویسی روی یک شبکه (معموال اینترنت) تحویل داده میشوند ،اما سرویس ابری میتواند داخلی و خصوصی نیز
باشد.
شاید برای مدیران امنیتی شرکتها آگاهی نسبت به تمام رخدادهای در حال وقوع در سرویس ابری الزم نباشد،
اما همین که نیازهای آنها برآورده میشود کفایت میکند .سرویس ابری خریداری نمیشود بلکه اجاره داده میشود.
بنابراین تا حدی صرفهجویی در هزینهها و یا حداقل ،توزیع هزینهها را میتوان انتظار داشت ،هنگامی که نوبت به
سرویسهایی میرسد چون:

•زیربنا به عنوان یک سرویس)(IaaS
•پلتفرم به عنوان یک سرویس)(PaaS
•نرمافزار به عنوان یک سرویس)(SaaS
•حافظه به عناون یک سرویس)(STaaS
•امنیت به عنوان یک سرویس)(SECaaS
•نظارت ویدئویی به عنوان یک سرویس)(VSaaS

همچنین چیزی که به کارگیری این سرویس ها را به کار می اندازد ،استفادهی در حال افزایش از دسترسی از
طریق موبایل ،نمایش و کنترل از هرجا از طریق لپ تاب و استفاده از گوشیهای هوشمند و تبلت ها ،مخصوصا
برای ویدئوهای امنیتی و کلیپهای هشدار ها و وقایع است.

 .3دوربین های مگاپیکسل و پانورامای تحت شبکه را مورد توجه قراردهید
به دنبال مکانهایی با میزان حساسیت باال باشید که به کارگیری تکنولوژیهایی با برد بلند یا پوشش دهی بیشتر
صحنه در این مناطق میتواند به کاهش تعداد کل دوربین ها کمک کند .این کار ،راهی مناسب برای مهاجرت به
تکنولوژی تحت شبکهی جدیدتر و با قیمت مناسب تر است.

عالوه بر این ،برخی از واحدهای پانوراما ،با استفاده از ترکیب سنسور مگاپیکسل (کیفیت  30فریم در ثانیه) با یک
لنز چشم ماهی ،دید کلی  180درجه یا  360درجه ای از یک منطقهی خاص را فراهم میکنند .در این واحدها،
قابلیت زوم و قابلیت انتقال تصاویر کلوزآپ در جریان های مجزا جهت مشاهدهی ویدئوها و جزئیات آنها به صورت
همزمان وجود دارد .وجود قابلیت اعوجاج گیری داخلی ،پیچش های تصاویر ایجاد شده توسط لنزهای چشم ماهی
را از بین میبرد.

 .4بر انتخاب و کیفیت لنزها تاکید کنید
هنگامی که بحث انتخاب لنز میشود ،شاید بتوان رزولوشن پایینتر دوربین های آنالوگ و  VGAرا نادیده گرفت.
اما استفاده از لنزهای سطح پایین با دوربین های مگاپیکسل ،دوربینها و عملکرد کلی سیستم را تضعیف میکنند.
نخستین باری که دوربین های مگاپیکسل با کیفیت باال و تحت شبکه پا به عرصهی بازار گذاشتند ،لنزهای موجود

برای آنها کفایت نمیکردند .اما بعدها این جای خالی پر شد .بنابراین هزینه در صورتی توجیه پذیر است که کیفیت
لنز با سطوح باالی رزولوشن دوربینها متناسب باشد.
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گزینههای انتقال را مرور کنید.

گونه های مختلفی از کابلهای مسی استاندارد همچون,coax, UTP ،زوج های به هم تابیده و اِترنت های با الین
مسی وجود دارد .معموال در شبکه ها ،کابل کشی های  CAT5و  CAT6وجود دارد .رویکردهایی چون فیبرهای
نوری و همچنین چندین نوع رویکرد بیسیم دیگر همچون مایکروویو ،مِش بیسیم ،سلوالر و وای-فای به عنوان
مثال وجود دارند.
انتخاب روش ،زیربنا یا کاربرد مناسب در هر مکان میتواند تاثیر مثبتی بر هزینه های نصب و همچنین مجموع
هزینهی مالکیت داشته باشد.

با در نظر گرفتن گزینهی بیسیم ،شهر کامپتون کالیفرنیا ،راهی منحصر به فرد را با فرستنده و گیرنده های امواج
میلیمتری در پیش گرفته است .با افزایش سایز و پیچیده تر شدن شبکههای امنیتی ،موضوع رسیدگی به حجم
زیاد اطالعات و تداخلهای ایجاد شده در حال تبدیل شدن به یک چالش است؛ و در این جاست که اتصاالت بیسیم
امواج میلیمتری شروع به درخشش میکنند .این اتصاالت با توجه به آنچه که ارائه میکنند ،مقرون به صرفهاند.
پیشرفتهای میلیمتری اخیر ،تکنولوژی را تا  90درصد یا بیشتر تغییر دادهاند ،این بدان معناست که درعین
کوچک شدن سایز دستگاهها ،عملکرد آنها به شکل آشکاری افزایش یافته است.

موج میلیمتری به رویهی اخیر واحدهای  CBSمعروف به سلولهای کوچک میپردازد تا ظرفیت داده ها را افزایش
دهد.

از آنجایی که سیگنالهای ویدئویی ،نیازمند پهنای باند بزرگ هستند ،به نرخ دادهی باالتری نیز احتیاج دارند .برای
انتقال ویدئوی P 1080با کیفیت باال ،سرعتی برابر گیگابایت در ثانیه الزم است .در صورت استفاده از تکنیکهای
فشرده سازی ویدئویی پیش از انتقال ،میتوان این نرخ داده را کاهش داد ،اما گاهی این کار به قیمت کیفیت ویدئو
یا به اشکال منفی دیگر تمام میشود.
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روشهای ذخیرهسازی و بازیابی ویدئو را ارزیابی کنید.

روشهای ذخیره سازی و دستگاه های متعددی همچون هارد و سرویس ابری وجود دارد .مخصوصا که ویدئوهای
امنیتی در حال تبدیل شدن به بیگ دیتا هستند و سیستم های ویدئویی بیش از هر زمان دیگری در حال ادغام
شدن با انواع سیستم های امنیتی و بیزینسی هستند ،استانداردهای ذخیره سازی حائزاهمیتاند و مفهوم پیدا
میکنند .پیروی از چنین استانداردهایی هوشمندانه است و در دراز مدت قطعا مقرون به صرفه خواهد بود .به عنوان
مثال ،سال گذشته ،سازمان استاندارد صنعت ، ONVIFپروفایل  Gرا ارائه کرد ،مشخصه ای که ذخیره سازی
ویدئویی روی برد ،جستجو ،قابلیت های بازیابی و پخش رسانه را در بر میگیرد.

پروفایل  Gبه این منظور ایجاد شده است که تعاملپذیری میان ویدئوی زنده و ذخیرهسازی ویدئویی را بهبود
ببخشد .این پروفایل ،دوربینهای تحت شبکه ،کدکننده ها و دستگاه های NVRرا عالوه بر سیستمهای کالینتی
چون سیستم های مدیریت ویدئویی ،ایجاد سیستم های مدیریت و سیستم های مدیریت فیزیکی دادههای امنیتی

)(PSIMرا میان سایر سیستم ها تحت پوشش خود قرار میدهد .پروفایل  Gدر جایگاه کاندید-انتشار در  6ماه
گذشته بوده است تا امکان بازبینی در صنعت را فراهم کند.

 ،ONVIFمفهوم پروفایل را معرفی کرد تا کاربران نهایی بتوانند به آسودگی ویژگیهای پشتیبانی شده توسط این
پروفایل را بدون تعیین کردن سازگاری میان ورژنهای مشخصه های  ONVIFتشخیص دهند .در حال حاضر،
پروفایل  Sبرای پخش ویدئو و صدا و پروفایل  Cکه امکان همکاری میان کالینت ها و دستگاه های سیستم های
کنترل دسترسی فیزیکی و سیستم های ویدئویی تحت شبکه را فراهم میکند ،وجود دارند.

NVRها ،در مرکز سیستم های ویدئویی تحت شبکهی امروز قرار دارند .یک تکنولوژی پیشرفتهی شبکهی
ذخیرهسازی اطالعات ) (SANدر حال پایین آمدن در هزینه و باال رفتن در ویژگی هاست .نمونهی چنین چیزی،
شبکههای ذخیره سازی اطالعات ) (SANشرکتی با سطوح باالتر جدید است.
قسمت اول این مقاله به بررسی  6راهکار آغازین نظارت ویدئویی مقرون به صرفه پرداخت ،مقاله بعدی به بررسی
قسمت دوم این راهکار هاخواهد پرداخت .

 .7به مزایای انتقال  PoEدسترسی پیدا کنید
انتقال توان از طریق اِتِرنت یا  ،PoEانرژی را از طریق همان کابلی که ارتباطات  PoEرا پشتیبانی میکند ،تحویل
میدهد .با از میان بردن نیاز به تامین انرژی مرسوم در مکان هر دستگاه به صورت جداگانه ،استفاده
از  PoEمیتواند به حداقل رساندن میزان هزینهها و مدت زمان نصب کمک کند . PoEپالس که به عنوان
پیشرفتی در تکنولوژی مطرح است ،با مدیریت کردن تعداد بیشتری از دستگاهها در شبکه میتواند به مراتب مقرون
به صرفه تر تمام شود.

 .8طرح مهاجرت سیستمهای آنالوگ به سوی سیستمهای تحت شبکه /IPرا در مراحلی تنظیم
کنید که با نیازهای امنیتی ،مکانها و همچنین بودجه مطابقت داشته باشد.

حتی با وجود سر و صداهای زیاد در مورد دوربینهای مگاپیکسل تحت شبکهی بزرگتر و بزرگتر ،بسیاری از
کاربران شرکتی دوربینهای امنیتی هنوز هم با دوربینهای آنالوگ کار میکنند ،برخی با کدکنندهها و برخی دیگر
با IPهای ترکیبی ،همچنان به سوی دنیایی دیجیتال حرکت میکنند .هیچ راه حل معجزهآسایی به هنگام گذار
به سیستمهای دیجیتال و مگاپیکسل وجود ندارد .موارد استفاده و محیط مشتریان با یکدیگر متفاوت هستند.

 .9به هنگام کار با واسطهی فروش یا نصاب ،راهکار یا آپگریدی را انتخاب کنید که نصب و
نگهداری آن آسانتر باشد.

زمان با پول برابری میکند و هنگامی که پروژهها تبدیل به سایز شرکتی میشوند ،آسودگی نصب میتواند ساعتها و
حتی شاید روزها ،تکمیل یک پروژه را به جلو بیاندازد و همچنین مانع هدر رفتن پول کاربر نهایی شود .تاخیرهای
ایجاد شده به دلیل چالشهای نصب میتواند سبب افزایش هزینهها شود .بنابراین تاکید بر محصوالت ،سیستم ها و
لوازم جانبی آسان برای نصب و نگهداری ،مقرون به صرفه است.
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بر یک پلتفرم امنیتی تمرکز کنید که امکان گسترش آسان آن وجود داشته باشد و

سیستمهای امنیتی گوناگون را در یک سطح کاربری خوب با هم ترکیب کند.

یکی از عوامل بزرگ متقاعد کنندهی شهر لِیکلند فلوریدا برای انتخاب پلتفرم امنیتی جدید آن ،معماری باز ذاتی
آن بوده است .این عامل ،امکان انتخاب برندها و مدلهای سختافزار دلخواه را فراهم میکند و در عین حال از
سرمایهگذاریهای فعلی برای کاهش هزینهی کلی مالکیت بهره میگیرد.
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با پایین آمدن هزینههای آنالیز ویدئویی ،این تکنولوژی را در شبکهی دوربینها یا

نرمافزار سیستم ،مدنظر قرار بدهید.

اگر نگاهی به شروع محدود و مسیر ناهموار طی شده توسط سیستم های تشخیص حرکت سادهی چندین سال
گذشته بیندازیم ،آنالیزهای ویدئویی مسیری طوالنی را پشت سر گذاشته اند و هزینهها نیز ،بسته به ویژگیهای
آنها ،در حال کاهش یافتن هستند.

با استفاده از آنالیزهای ویدئویی ،سیستمهای امنیتی قادرند که تعداد آالرمهای خطا را محدود کنند و قابلیت
جستجوی وقایع در ویدئوها را افزایش دهند .در نتیجه ،سیستمهای امنیتی هشدارهای دقیقتری را دریافت میکنند
و ویدئوهای موردنظر خود را میتوانند با سرعت بیشتری بیابند .آنالیزهای مربوط به وقایع و محیط بسیار ارزشمند
هستند ،اما آنالیزهای دیگری چون ،آنالیزهای مربوط به اشیاء ،رفتار افراد و تشخیص پالک خودروها وجود دارند.

آنالیزها میتوانند راهی را پیش روی شرکتها بگذارند که به آن وسیله از ویدئوها برای کاربردهایی به مراتب بیشتر
از امنیت استفاده شود .کاربران نهایی میتوانند از قدرت آنالیزهای ویدئویی برای ارتقای عملیات و فرآیندهای خود

بهره بگیرند ،که این کار به شکل مثبتی جمع کل درآمد شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد .به عنوان مثال ،خرده
فروشیها از ویدئوهای امنیتی برای بازاریابی و بازارپردازی از طریق آنالیز آمارگیریها و الگوهای ترافیکی استفاده
میکنند.
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تا حدی از اینترنت اشیاء ) (IoTاستفاده کنید

در حال حاضر دستگاههای جدید و قدیمی در اختیار ما قرار دارند که در گذشته قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر
نبودند .اما در مقایسه با گذشته ،هم اکنون میتوان به صورت آنالین به این دستگاهها و اطالعات آنها دسترسی پیدا
کرد .تکنولوژیهای بیشتری در شبکه موجود هستند که در حال وصل شدن به سیستم های آنالین هستند.
خودروها ،ساعتهای هوشمند ، Fitbitگوشیهای هوشمند و یخچالهای هوشمند همگی بخشی از اینترنت اشیاء
)(IoTهستند .اما سهم بزرگتر برای امنیت آن است که دستگاههای بیشتر و بیشتری در حال آنالین شدن برای
ارائهی اطالعات هستند .همچنین ،ترکیب عناصری چون تکنولوژی ابری و APIها ،امکان استفاده از این دستگاهها
و تبدیل آنها به چیزی که بتواند به آن دادهها دسترسی پیدا کند را فراهم میکند.
شاید بتوان گفت که صنعت امنیت یکی از اولین پیشگامان اینترنت اشیاء ) (IoTاست .بنابراین ،انتظار میرود
که تاثیربخشی هزینهها در بخش  IoTفراتر از استفاده از دوربینهای امنیتی تحت شبکه پیشروی کند.
به صورت خالصه IoT ،شبکهای از اشیاء فیزیکی یا "چیزهایی" است که در وسایل الکترونیکی ،نرمافزارها،
سنسورها و اتصاالت شبکهای گنجانده شدهاند که این اشیاء را قادر به جمع آوری داده و مبادلهی آن میسازد.

.4مدیریت ساختمان و تلفیق تحت شبکه

ترکیب امنیت و مدیریت ساختمان ،الیه ای مضاعف از اطالعات و قابلیت های عملیاتی را ارائه میدهد .تعداد رو به
فزونی راه حل های شبکه محور ،مزایای تلفیق سیستم های مدیریت ساختمان و امنیت را افزایش میدهد.

امروزه بیمارستان هایی وجود دارند که به آنها "بیمارستان دیجیتال" گفته میشود .در این بیمارستان ها ،ربات ها
وسایل را جابه جا کرده و به بخش های مختلف بیمارستان تحویل داده و کارهایی از این دست را انجام میدهند.
بر خالف کارمندان انسانی ،این ربات ها قادر به کشیدن کارت دسترسی و فشار دادن دکمه ی آسانسور نیستند.
اینجاست که تکنولوژی راه حلی را ارائه میدهد؛ با استفاده از سیستم مدیریت ساختمان بیمارستان )(BMS
که به سیستم کنترل دسترسی وصل است ،میتوان ربات ها را راهنمایی کرد .هنگامی که یک ربات نزدیک میشود،
سیستم کنترل دسترسی در را باز میکند و آسانسور را تنظیم میکند تا ربات را به طبقه ی مورد نظر برساند .مثالی
که رفت ،نمونه ای از چگونگی تلفیق سیستم های امنیتی با  BMSبود که میتواند الیه ای مضاعف از اطالعات
و قابلیت های عملیاتی را برای پاسخگویی به هر دوی نیازهای امنیتی و عملیاتی ارائه بدهد.

محصوالتی که عموما با  BMSتلفیق میشوند شامل سیستم های کنترل دسترسی( شامل کارت خوانها ،کارت
ها ،دستگاه های کنترل کننده و نرم افزارهایی که برای ایجاد ،مدیریت و استفاده از هویت های ایمن استفاده
میشوند) و سیستم های مدیریت بازدیدکننده میشوند.

میتوان گفت که ازمیان سیستم های موجود ،کنترل دسترسی و نظارت ویدئویی دو سیستمی هستند که بیشتر
از بقیه تلفیق میشوند .ترکیب ویدئو با داده های کنترل دسترسی ،آن را به ابزاری ارزشمند تبدیل میسازد؛ چرا که
تصدیق تصویری آالرم ها و وقایع کنترل دسترسی با ویدئو فراهم میشود .ارتباط داده های گرفته شده از این دو
سیستم ،سطح مضاعفی از آگاهی موقعیتی را فراهم میسازد.

در حال حاضر بیشتر سیستم ها تلفیق میشوند اما چندان هوشمند نیستند .با استفاده از تجزیه تحلیل های Big
 ، Dataمیتوانیم از دستگاه های امنیتی که داده ها را جمع آوری میکنند و به صورت روزانه با افراد در تعامل
هستند برای پیش بینی وقایع و خودکارسازی تصمیمات هوشمند استفاده کنیم .این رویکرد با راه حل های
نامنعطفی که عموما انسانها را تنها به دلیل کارایی و صرفه جویی در مصرف انرژی نادیده میگیرند ،بسیار متفاوت
است.

تلفیق IP
امروزه ،بیشتر شرکت ها و موسسات انواع گوناگونی از سیستم های معموال مجرد و منفرد را نصب کرده اند که از
امنیت ،کنترل دسترسی و نظارت ویدئویی تا واکنش به وقایع ،تشخیص محیطی و بازبینی آالرم متغیر است .علی
رغم عدم قابلیت به اشتراک گذاری آسان اطالعات توسط این سیستم ها ،نوعی اشتراک ذاتی بین هر یک از آنها

وجود دارد .راه حل های  IPمحور ،تلفیق اطالعات را آسانتر میسازند و این فرصت را برای سیستم های جدید و
مجرد فراهم میسازند که از مجموع قسمت های منحصر به فرد و متفاوت خود بزرگتر شود.

تلفیق کنترل دسترسی و  BMSروی یک شبکه ی واحد باعث میشود که نتیجه ی مدیریت امکانات بهتری
صورت بپذیرد .سیستم های کنترل دسترسی  IPمحور امروزی ،مدیران امکانات را قادر میسازند که هوش را به
هر درب بیاورند تا نظارت ،مدیریت و گزارش گیری کارآمدی از طریق مرورگرهای استاندارد وب صورت بپذیرد.

.5دوربین 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.

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 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 اخت یار 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.

.6دو مزیت تلفیق تکنولوژی های مختلف در اکوسیستم ساختمان هوشمند

بازگشایی دفاتر ساختمان های تجاری در بحبوحه ی کووید 19-نیازمند توجه دقیق به دستورالعمل های سالمتی
و امنیتی جدید است .انتظار می رود که بکارگیری بیشتر تکنولوژی های ساختمان هوشمند ،به اجرایی کردن این
قوانین کمک نمایند.

به عنوان نیروی محرکه ی پشت ساختمان های هوشمند ،تکنولوژی اینترنت اشیاء  IoTبه همراه خود توانایی
بهینه سازی تمامی حوزه های عملکردهای ساختمانی را آورده است که شامل سیستم های
تهویه  HVACتا نظارت ویدئویی میشود؛ اینترنت اشیاء پتانسیل بسیار بزرگی برای صاحبان ساختمان ها دارد تا
با کمک آن برای مشتریان خود ارزش افزوده ایجاد کنند.

علیرغم اینکه بسیاری از ساختمان ها هنوز هم به دنبال اهدافی چون کاهش مصرف انرژی و بهره وری بیشتر از
فضای خود هستند ،به راهکارهایی روی آورده اند که میتوانند به تأمین امنیت و قابل استفاده شدن فضاهای کاری
و فضاهای عمومی کمک کنند .حال مدیران ساختمان ها باید تمرکز خود را روی یافتن تکنولوژی های با
قابلیت کنترل دسترسی بدون تماس ،بازبینی و مانیتورینگ از راه دور ،مدیریت افراد حاضر در یک محل و رعایت
و حفظ دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی بگذارند و در عین حال اطمینان حاصل نمایند که افراد برای
حفظ سالمتی خود ماسک مناسب به صورت گذاشته باشند.

تلفیق و یکپارچه سازی سیستم های مختلف برای داشتن حداکثر میزان کارآمدی
با درنظرگیری تمامی پروتکل های مربوط به امنیت و سالمتی که به تازگی ارائه شده است ،این نکته حائزاهمیت
است که ببینیم سیستم های مختلف ساختمانی چگونه می توانند به اجراء درست آنها کمک کنند .در بسیاری از
موارد ،از اطالعات به دست آمده از یک سیستم یکپارچه سازی شده می توان برای فهم اینکه چه بازدیدکنندگانی
در آن محوطه ها بودند ،چه کسی با چه کس دیگری در ارتباط بوده است ،جریان هوای سیستم های تهویه و غیره
استفاده نمود.

داشتن سیستم های مدیریت بازدیدکنندگان در ورودی ها ،در کنار نرم افزارهای نظارت ویدئویی تلفیق شده روی
همان پلتفرم ،مزایای زیادی دارد .انجام این کار به صورت مرکزی بسیار حائزاهمیت است و نیاز به سرمایه گذاری
روی کارکنان بیشتری دارد که به کنترل و بررسی محوطه ها می پردازند.

مدیریت مرکزی واحدهای تهویه هوا  HVACبا یک پلتفرم  ،PSIMچیزی است که اخیرا محبوبیت بیشتری
پیدا کرده است .مثال در صورت شیوع یک ویروس و بیماری ،شما خواهان آن هستید که میزان انتشار ویروس را
به حداقل برسانید و بنابراین باید خیلی سریع مانع پخش و انتشار ویروس توسط جریان هوای موجود در برخی از
واحدها شوید.

بهینه سازی فضاهای کاری با داده های ساختمانی
بسیاری از افراد به خاطر ویروس کووید 19-در حال کار کردن به صورت دورکاری هستند و حتی امکان دارد که
پس پایان این ویروس واگیردار ،دورکاری همچنان به قوت خود باقی بماند .به اضافه ی این نکته که قوانین فاصله
گذاری اجتماعی و ساختمان های اداری از آنچه که می شناسیم فاصله خواهند گرفت و باید تغییر شکل داده و
مورد بازنگری قرار بگی رند .یکی از راه های انجام این کار ،بهره گیری از تکنولوژی هایی است که مدیران دفاتر و
ساختمان ها را قادر می سازد تا به صورت بهینه از فضاهای خود استفاده نمایند.

طبق پژوهش انجام شده توسط شرکت اُمدیا  ،Omdiaانتظار می رود که تعداد ساختمان های در سطح شرکتی
که داده های به دست آمده از پلتفرم های سیستم مدیریتی ساختمان ها را به بهره وری از فضا و بهینه سازی نرم
افزارها متصل می نمایند ،افزایش پیدا کرده و رشد کند .همچنین انتظار می رود که با هدف نهایی برای یکپارچه
سازی فضا و کاهش هزینه ها در تمامی ساختمان ها ،شاهد رشد سرمایه گذاری روی راهکارهای اِستَند اِلون یا
مستقل باشیم.

طبق گزارش اُمدیا « :Omdiaیک چنین نرم افزاری عمدتا از سنسورهای مربوط به بررسی تعداد افراد حاضر در
یک محل برای دنباله روی مناطق پر/خالی موجود در دفتر یک ساختمان استفاده می نماید و داده های بیشتر
مربوط به تعداد کارکنان حاضر در محل ،عادات کارکنان در طول ساعات کاری و زمان-های خالی بودن این اتاق
ها در طول روز را جمع آوری میکند .جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از چندین سنسور و
منبع مختلف در یک ساختمان برای ارائه ی اطالعاتی که بشود با توجه به آنها اقدامی صورت داد ،بیزینس ها را
قادر می سازد تا به صورت بهینه از فضاهای ساختمانی استفاده کرده و آنها را اولویت بندی کنند و در عین حال
از وجود سطح باالیی از آسودگی برای کارکنان حاضر در ساختمان اطمینان حاصل نمایند».

یکپارچه سازی داده های مربوط به سالمتی و تندرستی
از مدیران و کارکنان ساختمان ها انتظار می رود که تمرکز خود را بیشتر جلب ایجاد محیط کاری امن ،سالم و
پاکیزه برای کارکنان و بازگشت مراجعین در دنیای پساکرونا کنند .این کار را می توان با جمع آوری داده های
مربوط به سالمتی و تندرستی به دست آمده از سیستم های مختلف انجام داد.

به عنوان مثال ،شرکت اُمدیا به اهمیت بکارگیری تکنولوژی های هوشمندی اشاره نموده است « که قادر به
شناسایی تب و سایر عالئم کلیدی هستند و به دفاتر کمک میکنند تا در صورت آلوده شدن یک محیط" ،مناطق"
کاری مختلقی ایجاد کنند ».این تکنولوژی ها شامل دستگاه هایی چون دوربین های حرارتی و تجهیزات امنیتی
بدون دردسر میشود .همچنین پیشنهاد میشود که روی راهکارهای مربوط به سالمتی و تندرستی در فضاهای
کاری سرمایه گذاری شود؛ یکی از چنین راهکارهایی سیستم های توالت هوشمند است که میتوان از آن در
دفاتر ساختمان ها بهره گرفت.

 .7چهار تأثیر کوتاه و بلندمدت کووید 19-روی بازار ساختمانهای هوشمند

جهان هنوز هم در اثنای دست و پنجه نرم کردن با ویروس واگیردار کووید 19-است و هیچ کس به صورت قطعی
نمی تواند بگوید که این وضعیت تا کی ادامه دارد .با وجود این شرایط ،اثرات کووید 19-را میتوان روی هر بازار و
صنعتی ،از جمله ساختمان های هوشمند مشاهده نمود .علیرغم دشواری پیش بینی اثرات دراز-مدت این ویروس
واگیردار ،متخصصین امنیتی و شرکت های فعال در حوزه ی پژوهش در بازار هنوز هم در حال سبک سنگین
کردن بازار هستند تا ببینند که در این بازار چه چیزی برای آینده ی ساختمان های هوشمند وجود دارد.

کووید 19-در حال تغییر نوع سرمایه گذاری ما
این ویروس واگیردار احساس نیاز به سیستم های هوشمند را افزایش داده است .از آنجایی که فاصله گذاری
اجتماعی به یک قاعده تبدیل شده است ،چیزهایی چون سیستم های مدیریت بازدیدکنندگان به شدت در حال
اهمیت یافتن هستند .درست است که در گذشته این سیستم ها غیرضروری انگاشته می شدند ،اما ویروس
واگیردار کرونا باعث شده است که کنترل جریان ورود و خروج بازدیدکنندگان به یکی از مهم ترین مسائلی تبدیل
شود که ساختمان ها به مدیریت درست آن احتیاج دارند.

از آنجایی که بسیاری از شرکت ها در تقال برای ادامه ی بیزینس خود هستند ،انجام سرمایه گذاری کار آسانی
نیست .با این حال آن دسته از افرادی که نیاز به سرمایه گذاری را متوجه شده اند ،شاهد پتانسیل گسترده ی نرم
افزارهای ساختمان هوشمند هستند .با کمک این نرم افزارها افراد می توانند تمامی سیستم های موجود در پلتفرم
یک ساختمان هوشمند را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه کنند و در عین حال با همان پلتفرم به مبارزه با مسائل و
مشکالت ایجاد شده به خاطر ویروس کووید 19-بپردازند.

عالوه بر این ،از آنجایی که بسیاری از بیزینس ها مدل نیروی کار مجازی که مدلی دراز-مدت تر به حساب می
آید را اتخاذ کرده اند ،سرمایه گذاری روی اپلیکیشن های امنیتی هوشمند می تواند به مدیریت مجموعه ها کمک
کند تا برای اهدافی چون تعیین میزان استفاده از یک فضا یا اتخاذ تصمیمات مربوط به ملک خود ،به ارزیابی
میزان استفاده از مجموعه ی خود بپردازند.

نیاز به راهکارهای انعطاف پذیرتر و پایدارتر
یکی از تأثیرات دراز-مدت ویروس کووید ،19-ایجاد نیاز به راهکارهای انعطاف پذیرتر و پایدارتر خواهد بود.

صاحبین ساختمان های تجاری باید روی یافتن تکنولوژی هایی تمرکز کنند که به آنها کمک میکند تا در عین
رعایت دستورالعمل های بهداشتی ،مجموعه های خود را دوباره بازگشایی کنند .با این حال ،چیزی که بسیار
اهمیت دارد این است که این افراد به جستجوی راهکاری بپردازند که در چند سال آینده و زمانی که دیگر مقررات
مربوط به این ویروس واگیردار وجود خارجی ندارد ،نیاز به برداشته شدن و جایگزینی نداشته باشد.

به عنوان مثال یک برج اداری بزرگ را در نظر بگیرید .در ساختمانی این چنینی معموال هر روزه هزاران نفر وارد
آنجا شده و از آنجا خارج می شوند .در طول حضور این ویروس واگیردار ،بکارگیری دوربین های هوشمند مجهز
به آنالیتیک های ویدئویی هوشمند می تواند به رعایت کنترل تعداد افراد حاضر در ساختمان ،فاصله گذاری
اجتماعی و همچنین اطمینان حاصل نمودن از وجود ماسک بر صورت افراد کمک کند.

اگر بخواهیم به کاربردهایی دراز-مدت تر و فراتر از کووید 19-بپردازیم ،همین دوربین ها می توانند به بهبود
طراحی ساختمان و البی ها کمک کنند .اما از چه لحاظ؟ از لحاظ محل قرارگیری مبلمان یا برداشتن موانعی که
در مناطق با ترافیک باال ایجاد تنگنا می کنند.

در گذشته ،دوربین های امنیتی برای یک هدف کاربرد داشتند و آن جمع آوری اطالعات بود .حال ،به خاطر
افزایش قدرت پردازش ،این سیستم ها قادر به آنالیز و تحلیل آن اطالعات هم هستند .بیشترین چیزی که از
دست آنالیتیک های ویدئویی هوشمند بر می آید ،کمک کردن به مدیریت راحت تر و کارآمد تر ساختمان هاست؛
به همین خاطر است که اآلن زمان ایده آلی برای مالکین و متصدیان ساختمان های تجاری است تا روی جدیدترین
تکنولوژی های توسعه یافته در دنیای اینترنت اشیاء ( )IoTسرمایه گذاری نمایند.

در بازار چه چیزهای دیگری برای ساختمان های هوشمند وجود دارد؟
خوشبختانه برای بازار ساختمان های هوشمند ،پژوهشگران بازار پیش بینی می کنند که به احتمال باال کووید-
 19باعث افزایش سرعت بکارگیری تکنولوژی های ساختمان هوشمند و تجهیزات متصل مربوط به آن می شود.
این امر بیشتر به خاطر طرح دستورالعمل های جدید در نتیجه ی کروناویروس و قابلیت تکنولوژی های ساختمان
هوشمند برای کمک به بکارگیری و بازبینی این قوانین حاصل شده است و در عین حال به ارتقاء دادن کارایی
ساختمان ها کمک می کند.

افزایش سرمایه گذاری ها روی دستگاه ها و پلتفرم های متصل به اینترنت اشیاء ( )IoTنیز امکان پذیر است .این
افزایش سرمایه گذاری به دو چیز ارتباط دارد:

.1

به نیاز صاحبین و مدیریت مجموعه ها به دسترسی به داده های همزمان با وقوع رخداد مربوط به

ساختمان خود (به عنوان مثال ،مناطق پاک در مقابل مناطق آلوده ،کیفیت هوا و غیره).

.2

به کارکنان و بازدیدکنندگانی که ممکن است از طریق اپلیکیشن های موبایلی یا کارپوشه های عمومی

مایل به دسترسی به این اطالعات باشند.
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شیوع کرناویروس باعث پررنگ شدن نیاز به اتخاذ اقدامات امنیت سایبری پیشرفته تر در ساختمان های هوشمند شد .در جریان
شیوع این وی رس واگیردار ،جرائم سایبری به شکل تصاعدی افزایش پیدا کرده اند و مجرمین سایبری در حال سوء استفاده از نقاط
ضعف امنیتی و نقاط آسیب پذیر شبکه ها هستند.

خطرات جدید به خاطر همگرایی تکنولوژی های  OTو IT
هوشمند تر شدن ساختمان ها باعث ایجاد خطرات امنیت سایبری بیشتری شده است .در گذشته ،شبکه های فناوری اطالعات ()IT
و تکنولوژی عملیاتی ( ) OTبه خاطر عدم نیاز به اشتراک گذاری اطالعات ،جدا از یکدیگر نگاه داشته می شدند .شاید با واژه ی
فناوری اطالعات یا  ITآشنایی داشته باشید ،اما تکنولوژی عملیاتی یا همان  OTدقیقا چیست؟ تکنولوژی عملیاتی یک نرم افزار و
سخت افزار است که از طریق بازبینی و مانیتورینگ و یا کنترل مستقیم تجهیزات صنعتی ،دارایی ها ،فرآیندها و رخدادها ،تغییرات

را رصد کرده و یا باعث ایجاد تغییرات می شود .با این حال ،نیاز به ساخت ساختمان های هوشمند تر و متصل تر به معنای افزایش
تقاضا برای همگرایی تکنولوژی های  ITو  OTاست که سیستم ساختمان ها را بیشتر در معرض حمالت سایبری قرار می دهد.

مهاجمین می توانند از نقاط آسیب پذیر موجود در هر دوی سیستم های نصب شده ی جدید و قدیمی جهت ایجاد تغییرات در
عملیات ها ،سرقت داده ها و آسیب زدن به ساختمان ها استفاده نمایند .به عنوان مثال هکرها می توانند از شبکه ی شرکتی و با
کمک ایمیل های فیشینگ برای به دست آوردن دسترسی غیرقانونی و ورود به سیستم های  OTاستفاده کنند؛ سیستم
های  OTشامل سیستم های گرمایشی ،تهویه و سیستم های خنک کننده ( )HVACمی شوند و مهاجمین از این سیستم ها به
عنوان نقاط ورود خود به مراکز داده ها و شبکه های  ITشرکتی استفاده می نمایند.

با افزایش تعداد حمالت سایبری در جریان شیوع ویروس کرونا ،این نکته حائزاهمیت است که مدیران ساختمان ها و کارکنان ارشد
امنیت-اطالعات ( CISOها) ،این شبکه ها را امن نموده و مطمئن شوند که ورود غیرمجاز افراد باعث اثر دومینویی در عدم کارکرد
درست کل سیستم نمی شود.

عدم آمادگی برای دورکاری
اینکه تمامی نیروهای کاری به یک باره و در طول یک شب شروع به دورکاری از خانه های خود کنند ،موضوعی جدید بوده و عمدتا
کسر بزرگی از صاحبان بیزینس ها و کارکنان ارشد امنیت-اطالعات (CISOها) آمادگی الزم را برای پذیرفتن شرایط جدید نداشتند.
این واقعیت جدید باعث ایجاد چالش هایی شده است که تا پیش از این افراد هرگز با آنها روبرو نبوده اند.

از زمان شروع این ویروس فراگیر ،کارکنان ارشد امنیت-اطالعات سخت در تالش برای حفظ تداوم بیزینس ها ،ایجاد اتصاالت شبکه
ی امن برای کارکنان دورکار و جلوگیری از تهدیدات شبکه ی جدید بوده اند .همچنین این نیروها با افزایش تقریبا هفت برابری
حمالت فیشینگ-هدفدار روبرو بوده اند.

با داشتن نگاهی به آینده ،انتظار می رود که حتی پس از برداشته شدن محدودیت های اعمال شده در دوران شیوع این ویروس و
پایان یافتن این بیماری واگیردار هم ،بسیاری از افراد مایل به انجام بخشی از کارهای خود از خانه باشند؛ حال با شرایط پیش آمده
هر دوی کارفرمایان و کارکنان متوجه شدند که دورکاری امری غیرممکن نیست .این بدان معناست که در آینده کارکنان ارشد
امنیت -اطالعات همچنان باید به کار تقویت امنیت شبکه ادامه دهند تا مشکالت دورکاری از خانه را حل کرده و کارکنان دورکار را
بهتر نسبت به اقدامات اولیه ی موردنیاز برای مقابله با حمالت سایبری آگاه سازند.

ساختمان هوشمند خود را از لحاظ سایبری امن کنید!

تا به قبل از این ،هیچ گاه دانش و آگاهی پیشگیرانه نسبت به امنیت سایبری ساختمان های هوشمند تا به این حد حائزاهمیت نبوده
است.

کلید موفقیت ما ایمن سازی شبکه ها ،مانیتورینگ و بازبینی الگوهای نامتعارف در شبکه ،تشخیص رفتارهای با سوء نیت که شامل
مهندسی اجتماعی و اقدامات فیشینگ-هدفدار میشود ،و بازبینی و کنترل پیکربندی های امنیتی سیستم های متصل به اینترنت
اشیاء ( )IoTاست.

عالوه بر این ،پیشنهاد میشود که مدیران ساختمان های هوشمند و کارکنان ارشد امنیت-اطالعات (CISOها) اقدامات زیر را انجام
دهند:

•

حفاظت فایروال را روی سیستم خود فعال سازند و مطمئن شوند که شبکه ی شرکتی تنها برای سرویس های موجود در

لیست سفید شرکت قابل دسترسی هستند.
•

پورت های استفاده نشده را غیرفعال کنید.

•

با ای جاد شبکه های مجازی ،برای جدا کردن سیستم های متصل به اینترنت اشیاء ( )IoTاز سایر سیستم های مهم ،IT

شبکه ی خود را به بخش های کوچک کوچک تقسیم نمایید.
•

بخش بازبینی و تشخیص را فعال سازید و هرچند وقت یک بار آنها را کنترل و بررسی نمایید.

•

و با توجه به خطرات موجود فعلی ،برنامه های مدیریت و رسیدگی به رخدادها را آماده سازی و بروزرسانی نمایید.

آینده ی امنیت سایبری برای ساختمان های هوشمند
چشم انداز امنیت سایبری دائما در حال تغییر است ،از این رو ،خطرات و تکنولوژی ها نیز همیشه در حال تغییر هستند .مدیران
ساختمان های هوشمند و کارکنان ارشد امنیت -اطالعات باید با یکدیگر و با ارائه کنندگان تکنولوژی های جدید همکاری کنند تا
پاسخگوی نیازهای جدید و جدیدتر باشند.

برای موفق شدن در عصر پسا -کرونا ،ارائه کنندگان تکنولوژی ها باید روی استراتژی ها و خدمات خود تجدیدنظر نمایند تا با یک
چشم انداز امنیتی جدید هماهنگی پیدا کنند .و آنها باید به بررسی نیازهای مشتریان بپردازند و با توجه به آن ،میزان فروش ،خدمات
و آموزش های خود را اصالح کنند.

عالوه بر این ،کارکنان ارشد امنیت-اطالعات حال باید آماده ی آینده باشند .این آمادگی شامل تعیین چگونگی اختصاص دهی بودجه
های امنیت سایبری محدود به پشتیبانی از ایجاد تغییرات بیشتر میشود.
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الزم به ذکر نیست ،اما شیوع کووید 19-باعث شده است که سازمان های کاربر نهایی کنترل سرسختانه تری روی
این داشته باشند که چه کسی وارد ساختمان های آنها میشود و اینکه چطور این کار را به شکلی مطمئن و ایمن
انجام دهند .برخالف این پس زمینه ،راهکارهای کنترل دسترسی پیشرفته میتوانند تا حدود زیادی مفید واقع
شوند .در این مقاله برخی از تکنولوژی ها و راهکارهایی مورد بررسی قرار می گیرند که در طول شیوع این ویروس،
شاهد تقاضای بیشتر هستند.

تکنولوژی های بدون تماس

علیرغم اینکه اثرانگشت هنوز هم بیومتریک غالب و رایجی است که افراد به وسیله ی آن وارد ساختمان ها و سایر
واحدهای مستقل میشوند ،این بیومتریک راهکاری است که به برقراری تماس احتیاج دارد؛ همین موضوع است
که نگرانی های مربوط به سالمتی و بهداشت را مخصوصا در طول شیوع این ویروس همه گیر باال میبرد .در نتیجه،
کاربران بیشتر و بیشتری در حال روی آوردن به بیومتریک های بدون تماس و غیرتماسی هستند .برخی از این
نوع راهکارها شامل سیستم تشخیص عنبیه ی چشم میشود که با کمک دوربینی که از عنبیه ی چشم یک فرد
تصویر تهیه میکند ،کار میکند؛ یا سیستم تشخیص چهره که از یک دستگاه ثبت تصویر استفاده میکند که تصویر
تهیه شده از چهره را دوباره به سرور بازمیگرداند تا با تصاویر موجود در پایگاه تطابق داده شود؛ و سیستم های
بیومتریک عروقی که در آنها یک اسکنر بیومتریک عروقی از الگوی رگ های یک فرد تصویر تهیه می نماید و آن
را با تصاویر موجود در پایگاه داده تطابق میدهد.

همچنین قابل ذکر است که کنترل دسترسی فیزیکی با کمک تکنولوژی های اعتبارسنجی موبایلی ،تکنولوژی
بدون تماس دیگری است که میتواند مفید واقع شود .اطالعات مربوط به اعتبارسنجی موبایلی در گوشی کاربر

ذخیره میشود که این خود بعدها میتواند برای تعامل با سیستم کارت خوان مورد استفاده قرار بگیرد .به عنوان
مثال ،کاربر مربوطه میتواند گوشی خود را از جیبش خارج نکند و در عین حال فقط دستش را در مقابل کارت
خوان تکان دهد.
به نقل از اِمینا چِن ،مدیر فروش شرکت ژئوویژن« :در این شرایط به شدت بحرانی ،در راهکارهای کنترل دسترسی
مورد استفاده ،بدون تماس بودن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .شرکت ژئوویژن کارتخوانهای تشخیص
چهره و دکمه های خروجی بدون تماسی ارائه میکند که تمامی نیازهای پیش آمده با توجه به شرایط کنونی را
پاسخگو است».

مدیریت بازدیدکنندگان

مدیریت بازدیدکنندگان بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است ،چرا که سازمان های کاربر نهایی می
خواهند که از کارکنان و پرسنل خود در مقابل مراجعینی محافظت کنند که از بیرون می آیند و امکان دارد که

ناقل ویروس باشند .با توجه به آنچه گفته شد ،سیستم مدیریت بازدیدکنندگان میتواند اطالعات با جزئیات کاملی
را از بازدیدکنندگانی که داخل هستند و سازمان کاربر نهایی را مالقات نموده اند ،جمع آوری نماید و بدین شکل
کامال مفید واقع شود.

یکی از راه هایی که با کمک آن یک سیستم مدیریت بازدیدکننده ی خوب میتواند از شیوع بیماری های واگیردار
جلوگیری کند ،پرسیدن یک سری سواالت جزئی در طول فرآیند ثبت نام است .یک بیمارستان مخصوص کودکان
در آمریکا با استفاده از یک سیستم مدیریت بازدیدکنندگان ،تنها در طول دو سال موفق به پایین آوردن 25
درصدی نرخ گسترش بیماری های عفونی در ساختمان خود شد .با استفاده از این سیستم ،بسیاری از مشتریان
در شرکت های بزرگ تکنولوژیک در حال به حداقل رساندن تأثیر بیماری های عفونی هستند .با کمک این ویژگی
ها برای باال بردن سطح سیاست های مربوط به ثبت بازدیدکنندگان ،با طرح سواالت اجباری بیشتر برای کمک به
تشخیص هر بازدیدکننده ای که ممکن است به بررسی های دیگر احتیاج داشته باشد و بزرگ کردن کیوسک ثبت
نام بازدیدکنندگان که در طول فرآیند ورود آنها ،سواالت اجباری بیشتری به صورت پاپ-آپ از آنها پرسیده شود.
برای کمک به فاصله گذاری اجتماعی چه میتوان کرد؟ یکی از راههای عملی برای انجام این کار این است که تعداد
مشتریانی که در تمام بازههای زمانی کار فروشگاه در مغازه حضور دارند شمرده شوند .راهکار کنترل ازدحام
ژئوویژن قادر است که به صورت خودکار تعداد مشتریان داخل مغازه را به صورت زنده شناسایی کند و با یک
عالمت ،تعداد افرادی که وارد میشوند را محدود سازد.

عملکردهای گزارشدهی پیشرفته
حال عملکردهای گزارشدهی در سیستم های کنترل دسترسی میتوانند در جداسازی افرادی به کار آیند که ممکن
است در تماس نزدیک با افرادی بوده باشند که دچار یک ویروس شده اند .به عنوان مثال ،یک عملکرد گزارشدهی
جدید برای یک سیستم کنترل دسترسی که برای کمک به سازمان ها طراحی شده است ،تمامی افرادی را
شناسایی میکند که از یک درب در نزدیکی کسی که مشکوک به ناقل بودن ویروس بوده است ،عبور کرده اند .دور
از تصور نیست که این افراد شاید دستگیره ی درب یا سایر سطوح را آلوده کرده باشند و یا یک سری آالینده ی
پخش در هوا در مسیر عبور خود بر جای گذاشته باشند .این گزارش به شناسایی تمام افرادی کمک میکند که در
معرض ریسک باالی تماس با افراد آلوده یا دچار بیماری واگیردار قرار دارند.

این عملکرد گزارشدهی ،بر اساس میزان استفاده از سیستم کنترل دسترسی ،نزدیکی فیزیکی یک فرد آلوده را با
سایر کارکنان و بازدیدکنندگان به همدیگر ارتباط میدهد .یک گزارش را میتوان به سرعت تهیه کرد تا رخدادهای
دسترسی را با توجه به پنجره ی زمانی آنها به یکدیگر ربط داد تا بدین شکل افرادی که در معرض ریسک باالی
در تماس بودن با افراد آلوده یا دچار بیماری واگیردار قرار دارند ،شناسایی شوند و شرکت ها بتوانند از قبل در
مورد احتمال آلوده شدن افراد به آنها توصیه کنند و اقدامات بهداشتی الزم را اتخاذ کنند.

.10کووید :19-راهنمای محافظت پیرامونی در فضاهای تجاری

با اعمال محدودیت های عظیم دولت کشورهای مختلف برای مبارزه با کووید ،19-محافظت از پیرامون فضاهای
تجاری که معلوم نیست برای چه مدتی بسته خواهند ماند ،اهمیت پیدا کرده است .مغازه های خرده فروشی،
رستوران ها ،دفاتر اداری و سایر بیزینس ها احتیاج دارند که بدانند در این شرایط باید از چه نوع سنسورها و
راهکارهای امنیتی پیرامونی استفاده کنند.

در شرایط این چنینی ،با رکود اقتصادی و محدودیت های قابل توجه اعمال شده روی گردهمایی های تجاری و
عمومی ،ممکن است که افراد کارهایی انجام دهند که به صورت معمول انجام نمیدادند.

در شرایط حال حاضر ،ما شاهد ورودهای مشکوک بیشتری در مقایسه با حالت عادی همیشه هستیم که این
موضوع احساس نیاز به حفاظت از فضاها ،کاالها و تجهیزات سازمان ها را حائزاهمیت تر از گذشته نموده است.

از دیتکتورهای تشخیص حرکت پیرامونی تا آنالیتیک های ویدئویی
برای کابردهای امنیتی داخلی میتوانید دستگاه های تشخیص حرکت و آنالیتیک های ویدئویی دنباله روی افراد
را به زیربناهای نظارتی موجود خود اضافه نمایید .این آنالیتیک ها می توانند پرسنل امنیتی را نسبت به وقوع
فعالیت های غیرمجاز آگاه سازند و سازوکارهای کنترل دسترسی را بهبود ببخشند ،یا اینکه خیلی ساده ،کارکنان
را نسبت به وقوع فعالیت هایی از این دست در مناطق با ارزش باال باخبر کنند.

برای موفق عمل کردن و جلوگیری از نرخ های باالی آالرم های خطا ،راهکارهای آنالیتیک ویدئویی باید به صورت
کامال هوشمند بین فعالیت های بیزینسی موردانتظار ،رفتارهای مشکوک و اتفاقات بی خطر تمایز قائل شوند؛ این
اتفاقات بی خطر شامل مواردی چون روئیت سایه ها ،تغییرات نوری و حرکات تابلوهای تبلیغاتی میشود که سیستم
های تهویه آنها را ایجاد میکنند .در ساختمان های به سبک انبار ،مانیتورینگ و بازبینی کل منطقه که شامل
دیوارهای بیرونی مجهز به دوربین های ویدئویی میشود ،این کار میتواند چالش برانگیز باشد .در این شرایط،
سنسورهای تشخیص ورود غیرمجازی که اقدامات صورت گرفته برای عبور فیزیکی از دیوارها و سقف ها را شناسایی
میکنند ،مفید واقع میشوند.

در فروشگاه های با کاالهای گران قیمت ،سارقان ممکن است که درب ها و پنجره ها (که حضور سنسورهای
امنیتی قابل پیشبینی است) را نادیده بگیرند و خیلی راحت یک دیوار یا یک سقف را خراب کنند و از همانجا وارد
شوند .سنسورهای ورود غیرمجاز ساختمان ها میتوانند این حمالت را شناسایی کنند و نیروهای امنیتی را مدت
ها پیش از آنکه سارقین موفق به دسترسی شوند ،باخبر کنند.

انواع سنسورهای امنیت پیرامونی مورد استفاده
با پیشرفت تکنولوژی و ورود محصوالت جدید به بازار ،اغلب برای مشتریان این سوال پیش می آید که چه دستگاه
ها و سنسورهایی متناسب با نیازهای آنها خواهند بود .برای تضمین حفاظت مطمئنه ،دانستن اینکه چه نوع
سنسوری برای حفاظت پیرامونی مناسب است ،سوال به جایی تلقی میشود .در اینجا به ذکر لیستی از این موارد
می پردازیم:

 .1اسکنر موجودی کاال :با متصل کردن داده های مربوط به موجودی کاالهای اسکن شده به وسیله ی تصاویر
ویدئویی نظارتی از طریق پالگین های نرم افزاری اجرای  ،TCP/IPسازمان ها میتوانند شمارش دقیقی از
موجودی کاالهای خود داشته باشند ،که این خود پیش شرطی برای تأمین امنیت یک محل و برنامه های کاهش
ضرر و زیان است.

 .2تشخیص حرکت ویدئویی ( :)VMDبدون نیاز به افزودن دوربین ها یا سایر تجهیزات جدید ،روئیت
هرگونه حرکت را در طول بسته بودن بیزینس های مختلف تشخیص دهید .تشخیص حرکت ویدئویی
یا  VMDبرای فضاهای داخلی که فاقد تاثیرات فضاهای بیرونی همچون چراغ جلوی خودروها یا حرکت گیاهان
هستند ،ایده آل میباشد.

 .3آنالیتیک های دنباله روی افراد :با استفاده از مانیتورینگ و بازبینی ورود افراد از جهات مشخص و در بازه
های زمانی خاص ،از حفاظت از مکان های با ریسک باال و ارزش باال اطمینان حاصل نمایید .آنالیتیک های دنباله

روی افراد برای فضاهای بازی چون بازبینی پشت بام ها ،ورودی ها و محوطه ی پارکینگ ها که در آنها تأثیرات
محیطی ،همچون حرکت ماشین ها ،باد ،باران و گیاهان حس میشود ،آیده آل هستند.

 .4سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی ( :)EACبرای تأمین امنیت مناطق و محدودسازی دسترسی
به زمان های خاص و بر اساس سطوح و گروه های دسترسی ،از  EACاستفاده نمایید.

 .5سنسورهای ورود غیرمجاز :با استفاده از سنسورهای تشخیص ورود غیرمجاز کابل-محور ،از دیوارها ،سقف
ها و محوطه های نرده کشی شده و پارتیشن های امنیتی محافظت نمایید .این سنسورها میتوانند مناطق بزرگی
را با حداقل هزینه پوشش بدهند و زمانی که به درستی نصب شوند ،تقریبا نرخ آالرم خطایی برابر صفر دارند.

 .6سنسورهای گِیت :شما میتوانید سنسورهای گِیت را به دستگاه های تشخیص حرکت ویدئو-محور و درخواست
های خودکارسازی شده متصل نمایید تا تمام فعالیت های نزدیک گِیت را هم در طول ساعات کاری و هم در خارج
از ساعات کاری ،بازبینی و ضبط نمایید.

چطور باید سنسورها و راهکارهای پیرامونی را انتخاب کرد؟

کارکنان امنیتی باید یک رویکرد سیستماتیک را اتخاذ کنند و برای جلوگیری از خألهای موجود در حوزه ی
امنیت ،با متخصصین این صنعت مشورت کنند ،از ادامه یافتن اقدامات اولیه ی جدید اطمینان حاصل نمایند و
سرمایه ی خود را به حداکثر برسانند .مراحل زیر برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه شما بهترین سیستم حفاظت
پیرامونی را انتخاب کرده اید ،حائزاهمیت هستند.

•

تهدیدات و ریسک های احتمالی را تعریف نمایید.

•

مناطق دسترسی را تعریف نمایید.

•

با ارائه کنندگان خدمات امنیتی مشورت نمایید تا از داشتن راهکارهای جامع و پایدار اطمینان حاصل

نمایید.

•

خطرات شناخته شده را چه به صورت فیزیکی و چه با کمک تکنولوژی های موجود در زمینه ی راهکارهای

امنیتی کاهش دهید.
•

سیستم های نظارت ویدئویی و سیستم های کنترل دسترسی را با هم تلفیق کنید تا مطمئن شوید که

پرسنل امنیتی میتوانند فعاالنه نسبت به این شرایط واکنش نشان دهند؛ از تشخیص کارمندان گرفته تا باز کردن
درب ها ،کنترل دستگاه های بازدارنده ی موجود در محل که شامل تلفن های داخلی یا اسپیکرهای با صدای بلند
میشوند و در اختیار قرار دادن اطالعات فوری و دقیق به مقامات محلی.

چه چیزی در پیش است؟
در بیشتر کشورها ،هنوز هیچ کس نمیداند که شرکت ها ،موسسات و مغازه های تجاری تا چه مدت قرار است که
بسته بمانند و یا حتی زمانی که باز میکنند ،روزانه تا کی میتوانند فعالیت داشته باشند و اینکه چه مراحل دیگری
را باید پشت سر بگذارند.
عدم قطعیت زیادی وجود دارد و این عدم قطعیت اصال چیز خوبی برای بیزینس ها نیست .امنیت پیرامونی چیزی
نیست که در مورد آن نامطئن باشید و به قطعیت نرسیده باشید ،مخصوصا در چنین شرایطی! با داشتن راهکارهای
درستی که شامل گستره ای از سنسورهای پیرامونی و آنالیتیک های ویدئویی میشود ،دیگر جایی برای نگرانی
وجود ندارد و دغدغه ی کمتری خواهید داشت.

.11مبارزه با کووید :19-تشخیص دماهای باال با دوربین های دوطیفی

دوربین های دوطیفی برای مدتی در بخش های بی رقابت بازار همچون مراکز بهداشتی و درمانی ،شناسایی آتش
سوزی و بازارهای مربوط به نفت و گاز مورد استفاده بودند .با این حال ،در نتیجه ی شیوع ویروس کووید 19-که
در بیشتر کشورهای جهان پراکنده شده است ،در حال حاضر این بازارها خود را درگیر دست و پنجه نرم کردن با
شرایطی جدید می بینند.

برخی از صنایع ،دوربین های دوطیفی را به عنوان راهکاری بکار گرفته اند که میتواند برای تشخیص دمای باالی
بدن افرادی که وارد مکان هایی چون دفاتر ،ایستگاه ها و فرودگاه ها میشوند ،مورد استفاده قرار بگیرد .حال چرا
دمای باالی بدن؟ از این جهت که دمای باالی بدن و یا به عبارت دیگر همان تب ،یکی از عالئم اصلی و کلیدی
ویروس کووید 19-است.

دوربین های دوطیفی به دوربین هایی اشاره دارد که از دو طیف مرئی و مادون قرمز استفاده میکند .نور مرئی به
نوری گفته میشود که با چشمهای عادی قابل دیدن است و تنها بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل
میدهد و تنها بخشی از چشم انسان است که واقعا قادر به دیدن است .از سوی دیگر ،نور مادون قرمز برای چشمان
عادی قابل روئیت نیست و در دوربین های حرارتی برای تشخیص پرتوهای مادون قرمز مورداستفاده قرار می گیرد
و همین آنها را برای تشخیص دماهای باال ،کارآمد و مفید میسازد.

تشخیص دمای باال به مبارزه با کووید 19-کمک میکند
با استفاده از عملکرد تشخیص دماهای باال در گردهمایی های عمومی ،دوربین های دوطیفی راهکارهایی هستند
که بخش ها و صنایع مختلفی به آنها متوسل میشوند تا از مشتریان و کارکنان خود در برابر جهانی که با کووید-
 19محاصره شده است ،محافظت نمایند .از آنجایی که در مقایسه با دماسنج های عادی ،دوربین های دوطیفی از
دقت باالیی در تشخیص دماهای باال برخوردار هستند ،تقاضا برای این دوربین ها باال رفته است .دقت دوربین های
دوطیفی را میتوان تا حد زیادی باال برد ،اما چگونه؟ با ترکیب کردن این دوربین ها با یک دستگاه درجه بندی
بلک بادی (این دستگاه برای درجه بندی سنسور دمای مادون قرمز مورد استفاده قرار می گیرد) و قرار گرفتن آن
در میدان دید این دوربین که برای ارائه ی نقطه ی مرجع دمایی استفاده میشود ،میتوان دقت دوربین های
دوطیفی را تا حد زیادی باال برد.

مزیت تشخیص دماهای باال به عنوان ابزاری برای مبارزه با گسترش ویروس کووید 19-باعث شده است تا برخی
از شرکت های امنیتی به سرعت به دنبال پشتیبانی سیستم های خود از یکپارچه سازی با دوربین های دوطیفی
در نرم افزار مدیریت ویدئویی ( )VMSخود باشند .نرم افزار مدیریت ویدئویی  VMSاز نرم افزار ابری باز استفاده

میکند تا مطمئن شود که کاربر نهایی درگیر بن بست تکنولوژی نمیشود و سیستم مربوطه از نمایش از راه دور
پشتیبانی می نماید ،چیزی که در جریان ویروس کووید 19-تقاضای باالیی برای آن وجود دارد.

مزیت های پلتفرم های ابری باز و یکپارچه سازی سریع
این پلتفرم ابری باز امکان یکپارچه سازی با تکنولوژِ ی های جدید (همچون دوربین های دوطیفی) ارائه شده
توسط یک کمپانی یا کمپانی های دیگر را فراهم میسازد .این پلتفرم از گیر افتادن مشتریان در یک بن بست
تکنولوژی جلوگیری به عمل می آورد .هیچ احتیاجی نیست که مشتری نگران گیر کردن در محصوالت ارائه شده
توسط یک شرکت باشد یا اینکه بخواهد با قدیمی و منسوخ شدن سیستم خود سر و کله بزند .پلتفرم ابری اساسا
ویدئو را به فضای ابری منتقل میکند و از نمایش دورادور پشتیبانی می نماید – در حال حاضر این ویژگی بسیار
کارآمد است.

مجموعه ای از دوربین های حرارتی ،با رِنج های قیمتی متفاوت و با سطوح دقت مختلف مورد آزمایش قرار گرفته
و با یکدیگر تلفیق شدند و نتیجه ی این کار نشان داد که دقت تشخیص دوربین های دوطیفی مجهز به یک
دستگاه درجه بندی بلک بادی بسیار باالتر از دوربین های فاقد این تکنولوژی ها بود.

پشتیبانی سریع از این تکنولوژِی حرارتی پیشرفته ،ذات آینده نگرانه ی این سرویس را نشان میدهد .یکپارچه
سازی با تکنولوژِی های جدید ،دوربین های جدید و قابلیت های جدید ،پایه و اساس پلتفرم های ابری باز است.
این نمونه ی بارزی از توانایی ارائه ی سریع یک راهکار در مواجهه با یک شرایط غیرمنتظره است ،با تکنولوژی که
میتواند ثابت کند که بسیار حائزاهمیت است .این امر تنها با یک پلتفرم ابری باز ممکن است.

بکارگیری سریع دوربین های دوطیفی برای کنترل و نظارت بر دماهای باال در سیستم های  VMSتا حد زیادی
به صنایع سراسر جها ن منفعت رسانده است ،چرا که حال این صنایع میتوانند ،راهکار کنترل دماهای باال را در

سیستم  VMSخود به کار ببندند .این امر به صنایع مختلف ،کنترل بیشتری برای مدیریت دفاتر ،ساختمان ها و
مر اکز حمل و نقل میدهد تا بدین شکل پیش از ورود افراد مشکوک به ویروس کووید 19-به مناطقی که ویروس
میتواند پخش شود و یا باعث همه گیری آن شود ،آنها شناسایی شوند؛ این کار با کمک قرار دادن دوربین های
دوطیفی در خط مقدم مبارزه با شیوع این ویروس فراگیر صورت می گیرد.

.12پاسخ 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 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 کنن د .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 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.
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.

.13سنجش تاثیرات کوتاه و بلند مدت کووید 19-روی صنعت امنیت

درست است که سالمتی و امنیت کارکنان از باالترین میزان اهمیت در طول شیوع ویروس واگیردار کووید-
 19برخوردار است ،شرکت های امنیتی باید روی سالمتی بیزینس خود نیز تمرکز کنند و نگاهی به هر دوی
تأثیرات کوتاه و بلند مدتی داشته باشند که این ویروس روی بیزینس ها و صنعت آنها به صورت کلی خواهد داشت.

 .1تأثیرات کوتاه مدت :اختالل های ایجاد شده در زنجیره ی تأمین
تعطیلی های صورت گرفته باعث اختالل اجتناب ناپذیر در امنیت زنجیره های تأمین شده اند .بسیاری از
تولیدکنندگان به صورت موقت تمامی تولیدات خود را به خاطر قوانین وضع شده توسط دولت ها تعلیق کرده اند
و برخی از آنها زمینه ی فعالیت های خود را برای تولید تجهیزاتی چون ( PPEتجهیزات حفاظت فردی) و دستگاه

های تهویه تغییر داده اند .محدودیت های اعمال شده روی صادرات کاالها نیز روی زنجیره ی تأمین جهانی
تأثیرگذار هستند.

تولیدکنندگان سراسر جهان می بایست تحت این شرایط ،چگونگی تولید محصوالت خود ،تأمین منابع برای تولید
و نحوه ی تحویل آنها را به مشتریان ،مورد ارزیابی و بررسی قرار میدادند.

برای اطمینان حاصل نمودن از تحمیل حداقل میزان اختالل در این فرآیندها ،شرکت های امنیتی از هر زاویه ای
در حال بازبینی و مانیتورینگ زنجیره ی تأمین خود هستند .این امر شامل موارد زیر میشود:

•

ترتیب دهی مجدد موضوع حمل و نقل،

•

کار کردن با چندین تأمین کننده ی مختلف،

•

تهیه ی منابع جدید از جاهایی که تحت تأثیر این ویروس قرار نگرفته اند،

•

بازبینی و مانیتورینگ دقیق سطوح موجودی در سراسر زنجیره های تأمین.

 .2تأثیرات کوتاه مدت :افزایش تقاضا و تأخیر در پروژه ها
با اختالل در کار زنجیره های تأمین ،در حالی که مشتریان و نصاب ها در انتظار دریافت محصوالت سخت افزاری
و مخصوصا تجهیزات نظارت ویدئویی هستند ،پروژه های امنیتی دچار تأخیر و دیرکرد شده اند.

میزان عدم قطعیت در حال افزایش است و این موضوع به قطع روی سطح تقاضا تأثیر خواهد گذاشت .از آنجایی
که معموال راه اندازی و توسعه ی یک پروژه ی امنیتی چندین ماه طول میکشد ،برای ارزیابی و اندازه-گیری
پیامدهایی که این ویروس واگیردار روی شرایط تقاضا دارد ،خیلی زود است.

کاهش در تقاضا برای محصوالت نظارت تصویری اجتناب ناپذیر است ،چرا که نصاب های سیستم های امنیتی
اجازه ی کار در ساختمان های مشتریان را نخواهند داشت .هرچند که این وضعیت موقتی است ،با مرتفع شدن
اقدامات صورت گرفته برای تعطیلی ها و بازگشایی امن و ایمن دوباره ی بیزینس ها ،میزان تقاضا به سطوح عادی
بازخواهد گشت و یا حتی شاهد افزایش نیز خواهد بود.

 .3برای ارزیابی تأثیرات بلند مدت ،خیلی زود است!
ذات ناشناخته و دائما در حال تغییر ویروس واگیردار کووید ،19-پیش بینی اینکه تأثیرات بلندمدت این ویروس
روی صنعت امنیت چه چیزهایی میتواند باشد را دشوار نموده است ،اما چیزی که فعاالن صنعت روی آن با یکدیگر
توافق دارند این است که این بازار شاهد تغییر است.

محیط هایی چون فروشگاه های خرده فروشی در حال دست و پنجه نرم کردن با دستورالعمل های جدید و شرایط
احتماال خطرناکی هستند و این امر چالش های جدیدی را ایجاد میکند .نهادهای دولتی در حال سازماندهی دوباره
ی اهداف استاندارد خود هستن د تا در حال حاضر روی امنیت افراد متمرکز شوند .اما اساسا چیزی که شاهد آن
هستیم ،اهمیت دسترسی به اطالعات و انعطاف پذیری آنها است .قابلیت پاسخگویی سریع بسیار حائزاهمیت است.

ما شاهد از بین رفتن خألهای بین تکنولوژی ها ،بخش های خصوصی و دولتی و عملکردهای داخل سازمان ها
هستیم .ما به قابلیت ارائه ی داده هایی احتیاج داریم که تصمیم گیرندگان اصلی برای پاسخگویی سریعتر ،کارآمدتر
و موثرتر به آنها احتیاج دارند .از بین رفتن این خألها ،روندی است که اخیرا در این صنعت شاهد آن بودیم ،اما در
سایه ی ویروس کووید 19-این روند در حال سرعت گرفتن است.

متأسفانه ،همه ی شرکت ها نمی توانند از این بحران قسر در بروند .احتمال آن میرود که تعداد قابل توجهی از
شرکت ها قادر به ادامه دادن فعالیت های خود نباشند و به خاطر این ویروس واگیردار موقتا بیزینس خود را
متوقف کنند.

شرکت هایی که پیش از شیوع این ویروس از لحاظ اقتصادی ضعیف بودند ،قطعا به بازبینی مدل های بیزینسی و
مبناهای هزینه ای خود احتیاج پیدا خواهند کرد تا از ماندگاری و بقا بیزینس خود اطمینان حاصل کنند .این امر
باعث باال رفتن تعداد بیزینس های تعطیل شده میشود و این موضوع غم انگیز است ،اما همین امر در نهایت باعث
آن میشود که شرکت های باقی مانده بتوانند قراردهای موجود را از آن خود کنند.

 .4از اینجا به کجا خواهیم رفت؟

یک چیز قطعی است و آن این است که کووید 19-نیاز به مدرن سازی تمامی فرآیندهای کاری را در همه ی
شرکت ها نمایان کرد و روی برنامه های تداوم بیزینسی تأکید قابل مالحظه ای نمود .با اتخاذ یک رویکرد متمرکز
بر تکنولوژی ،به نظر فعاالن صنعت امنیت ،این امر امکان پذیر و ممکن است.

.14تکنولوژی 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.

 .14.1تکنولوژی 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.

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 بازبینی 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.

 .14.2نصب 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 می
اندازند ،پیشنهاد میشود که در منطقه ی تشخیص ،یک زیرانداز یا یک فرش ساده پهن کنید.

•

لوگوی روی دوربین ،جهت گیری صاف وعمود دوربین را نشان میدهد .برای آسودگی در پیکربندی ،پیشنهاد
میشود که دوربین موردنظر را طوری نصب کنید که لوگوی روی دوربین رو به افرادی باشد که از آنجا عبور
میکنند.

•

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.

 .14.3فراتر از شمارش افراد

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.

.15اندازهگیری 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 19-باعث
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 13154
 ISO/TRو  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.

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.

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.

.16دوربین های چندسنسوره برای چه صنایعی مناسب اند؟

دوربین های چندسنسوره از مزیت های بسیاری برخورداند .در مقایسه با نصب چند دوربین ثابت مختلف ،با
گنجاندن چندین لنز مختلف در یک دستگاه واحد ،یک دوربین چندسنسوره قادر به پوشش دهی منطقه ای
گستر ده است .این روزها ،دوربین های چندسنسوره در صنایع مختلفی بکار گرفته میشوند و کاربران میتوانند از
ویژگی های منحصربفرد این دوربین ها بهره مند شوند.

به صورت کلی ،دوربین های چندسنسوره برای کاربرانی که فضاهای باز وسیعی را در اختیار دارند بسیار مناسب
تلقی میشود  .این فضاها شامل محوطه های پارکینگ ،فرودگاه ها ،کارخانه جات و استادیوم های بزرگ میشوند.
در چنین فضاهایی ،به جای استفاده از سه یا چهار دوربین در هر یک از کنج های موجود ،تنها با داشتن سه
دوربین یا کمتر میتوانید همان منطقه را با تعداد نقاط کور کمتر پوشش دهید.

ساختمان های تجاری ،هتل ها ،مناطق مسکونی ،مدارس و فرودگاه ها دارای فضاهای بازی چون البی ،کافه تریا و
باشگاه خود هستند .این فضاهای باز معموال سقف های بلندی دارند که همین موضوع باعث دشواری نصب دوربین
ها میشود .در چنین مناطقی ،نصب یک دوربین که کار چندین دوربین مختلف را انجام دهد بسیار مطلوب است،
چرا که این کار باعث کم شدن زحمت نصب دوربین های متعدد میگردد .عالوه بر این ،اینگونه فضاها دارای
راهروهای زیادی داخل ساختمان خود هستند که دوربین های چندسنسوره میتوانند زوایای مختلف راهروها را به
خوبی پوشش دهند.

با توجه به آنچه گفته شد ،صنایع زیر از جمله مواردی هستند که میتوانند از مزایای دوربین های چندسنسوره
بهره مند شوند.

 .16.1نظارت شهری

از آنجایی که شهرهای بزرگ معموال دارای فضاهای بزرگ هستند ،دوربین های چندسنسوره میتوانند برای
کاربردهای نظارت شهری بسیار ایده آل باشند .خطر تروریسم نیز در دور و اطراف همه افراد احساس میشود .از
اینرو ،تمامی فضاهای باز باید بدون هیچگونه نقاط کوری موردبازبینی و مانیتور قرار بگیرند .راه حل این کار،
استفاده

از

دوربین

های

چندسنسوره

با

رزولوشن

باال

است.

چهار لنز با قابلیت جابجایی که هر کدام دارای سنسور تصویر  4Kباشند ،تصاویر واضح و شفافی را به دست میدهند.
مزیت چنین قابلیتی این است که نقاط کور به حداقل میزان ممکن رسیده و دوربین ها میتوانند خود را با تقاطع
های با اشکال مختلف و مناطق بازبینی موجود در مراکز شهر تطبیق دهند.

 .16.2نظارت حمل و نقل

حمل و نقل از جمله صنایع دیگری است که میتواند از مزیت های دوربین های چندسنسوره بهره مند شود .دوربین
های چندسنسوره در بازبینی چهارراه ها یا ایستگاه های مترویی که ساختار مسیریابی ﴿روی زمین/زیرزمین﴾
پیچیده ای دارند بسیار سودمندند.

در این قسمت به بررسی یک مثال میپردازیم .در این مورد ،مشتری مربوطه توانست تنها با کمک یک دوربین
چندسنسوره به بازبینی یک خیابان بزرگ و طوالنی بپردازد .این درحالی است که در صورت استفاده کردن از
دوربین های قدیمی ،حداقل به سه دوربین نیاز بود .با بکارگیری دوربین های چندسنسوره ،عالوه بر کاهش تعداد

کلی دوربین ها ،کار نصب و نگهداری از سیستم ها تا حد زیادی آسان میگردد؛ چرا که برای این کار تنها یک
دوربین باید نصب گردد و به تنها یک دسته کابل نیاز است.

عالوه بر این موارد ،با استفاده از دوربین های پانوراما میتوان به راحتی به دنباله روی اشیاء در سراسر مسیر پرداخت
و با اطمینان خاطر تمام جزئیات اساسی و مهم را به صورت تمام وقت ثبت و ضبط نمود .این درحالی است که در
صورت استفاده از دوربین های معمولی ،افراد برای مشاهده ی رخدادها ناگزیر به مراجعه به تصاویر ضبط شده
توسط دوربین های مختلف میشدند.

 .16.3مراکز دولتی

مراکز دولتی بخش دیگری از صنایع ذکر شده هستند که میتوانند از مزایای وجود دوربین های چندسنسوره بهره
مند شوند .دوربین های چندسنسوره قادر به بازبینی کنج های یک ساختمان دولتی و ارائه ی دیدی  180درجه
ای از این مناطق هستند .تکنیک هایی چون اتصال تصاویر به یکدیگر و اعوجاج گیری آنها به افراد اجازه میدهد
که با تعداد دوربین های کمتر به بازبینی کنج ها بپردازند .همچنین با کمک این دوربین ها میتوان مناطق پیرامونی
ورودی های ساختمان را موردبازبینی قرار داد .فرودگاه ها در ارتباط نزدیکی با مراکز دولتی هستند .با کمک
دوربین های چندسنسوره در فرودگاه ها میتوان به بازبینی مناطق گسترده ای چون محل تحویل بار و باند فرودگاه
ها پرداخت.

 .16.4مراکز آموزشی و بهداشتی

مراکز آموزشی و بهداشتی دو مورد دیگر از صنایعی هستند که از مزایا و کمک های ارائه شده توسط دوربین های
چندسنسوره بهره مند شده اند .به عنوان مثال ،در محوطه ی یک دانشگاه ممکن است که به نصب و بکارگیری
یک دوربین چندسنسوره در محدوده یک باجه تلفن اضطراری احتیاج باشد تا بدین شکل ،قبل از وقوع یک رخداد
و در حین وقوع آن ،پوشش دهی گسترده ای از آن منطقه به عمل آید .به عنوان مثالی دیگر ،بیمارستان ها
میتوانند با استفاده از دوربین های چندسنسوره ،میزان بازدهی و محافظت ارائه شده به بیمارستان ها را در مناطقی
چون البی های بزرگ موجود در ورودی یا در طبقه ی بیماران ارتقاء دهند.
دوربین های چندسنسوره قادر به ارائه ی تصاویر بهتر و پوشش دهی ببیشتر هستند و در نتیجه به تعداد دوربین
های کمتری نیاز خواهد بود.

در حقیقت ،مزیتی که دوربین های چندسنسوره برای این صنایع به ارمغان می آورند ،مسئله ی مهمی است که
موردتوجه اینگونه مراکز قرار دارد .برای بازارهایی چون مراکز آموزشی و بهداشتی که بودجه ی زیادی برای بخش
امنیت ندارند ،داشتن دوربین های چندسنسوره میتواند بار هزینه های وارده را تا حد زیادی کم و یا حتی رفع
کند.

به جای سرمایه گذاری روی دوربین های معمولی مختلف ،به دوربین های چندسنسوره فکر کنید .این دوربین ها
چندین سنسور مختلف را در خود جای داده اند که این به معنای افرایش میدان دید و حذف نقاط کور است ،بدون
آنکه هزینه های کلی افزایش پیدا کنند.

 .16.5نرم افزارهای خود دوربین

عالوه بر آنچه تا به اینجا گفته شد ،دوربین های چندسنسوره قادر به کار با انواع نرم افزارها و آنالیتیک ها هستند
و آگاهی موقعیتی و پیش آگاهی به مراتب بهتری را در اختیار کاربران قرار میدهند .از آنجایی که کاربران باید در
عین بازبینی مناطق گسترده ،رخدادهای به وقوع پیوسته را به سرعت تشخیص دهند ،به دنبال آنالیتیک های
ویدئویی مختلف هستند .با کمک نرم افزارهای پشتیبان بیشتر میتوان در صورت روئیت و تشخیص وقوع رخدادها،
وجود صداهای غیرطبیعی یا رفتارهای غیرعادی همچون افتادن یا درگیر شدن افراد ،آالرم های موجود را به صدا
درآورد.

دوربین های چندسنسوره میتوانند نرم افزارهایی را در خود گنجانده باشند که بدون اشغال فضای زیاد ،تصاویری
باکیفیت و پرجزئیات ارائه کنند .با ادغام هر دوی این تقاضاها در یک دوربین کارآمد واحد ،گزینه های زیادی در
اختیار کاربران قرار میگیرد تا بدین شکل سیستم های نظارتی امنیتی خود را بهبود ببخشند.

.17راهنمای جامع انتخاب سیستم های کنترل دسترسی تشخیص چهره در طول دوران کووید19-

انتخاب یک راهکار کنترل دسترسی تشخیص چهره-محور هیچ وقت به اندازه ی اآلن دشوار نبوده است ،چرا که
تعداد فروشندگان زیادی وارد این بازار شده اند .در این مقاله ،راهنمای جامعی را ارائه می کنیم که به شما در
چگونگی انتخاب یک سیستم کنترل دسترسی تشخیص چهره مناسب برای سازمان و اُرگان خود کمک میکند.

برای انتخاب یک سیستم تشخیص چهره ،مزیت های زیادی وجود دارد و این مزیت ها به فراتر از کنترل و
محدودسازی شیوع و گسترش ویروس کووید 19-میرود .به نقل از یکی از مشاورین تحوالت دیجیتال با چیزی
قالب بر  17سال سابقه در ارائه ی سرویس های یکپارچه سازی امنیتی در خاورمیانه ،جذابترین ویژگی این سیستم
ها به بحث سرعت برمیگردد .یک سیستم تشخیص چهره ی با کیفیت به قطع در مقایسه با یک سیستم اثرانگشت
خوان ،سرعت بیشتری در اعطا/عدم اعطای مجوز دسترسی خواهد داشت.

اما تقاضای فعلی برای راهکارهای تشخیص چهره باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان پا به این بخش از
بازار بگذارند .برای مشتریان ،این بدان معناست که انتخاب راهکارهای ایده آل ،فرآیند ساده ای نیست .برای تصمیم
گیری درست ،داشتن فهم و آگاهی واضح و کامل نسبت به ویژگی های یک سیستم ،امری ضروری است .شاید از
آن مهمتر ،مشتریان باید بدانند که آیا یک تولیدکننده محصوالتش را خودش تولید میکند یا آن را از یک شرکت
او.ای.اِم ( )OEMتهیه میکند .احتمال اینکه محصوالت فروشنده ای که خودش محصوالتش را طراحی و تولید
میکند ،منحصر به فرد و قابل اطمینان باشد بیشتر است.

با توجه به آنچه گفته شد ،در این مقاله به بررسی یک سری از فاکتورهای مهم واساسی می پردازیم که باید به
هنگام خرید یک راهکار کنترل دسترسی تشخیص چهره به دنبال آنها بگردیم.

.1نورپردازی و میزان دما برای استفاده در فضاهای باز
اگر برنامه ی شما این است که سیستم کنترل دسترسی تشخیص چهره ی خود را در فضاهای باز نصب کنید ،نور
مستقیم آفتاب یا سایر نورهایی که از پشت یک فرد میتابند ،فاکتورهایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
چنین نور تند و تیزی میتواند دقت دستگاه را تحت تأثیر قرار بدهد و از سرعت عملکرد آن بکاهد .از شرکت
سازنده ی سیستم کنترل دسترسی خود بپرسید که شرایط نوری ایده آل برای کارکرد درست محصولشان چیست
و سعی کنید که همان شرایط را فراهم کنید.
در صورتی که به ایجاد تغییرات در شرایط نوری فعلی خود احتیاج دارید ،شاید بخواهید که قبل از گرفتن هرگونه
تصمیمی ،هزینه های این کار را در نظر بگیرید .اما زمانی که شما سیستم خود را در فضاهای باز نصب می کنید،
میزان نور تنها دغدغه ی شما نیست .عالوه بر بحث نور ،شما باید فاکتور دمای محیطی را نیز در نظر بگیرید.

در صورتی که دستگاه را در فضاهای باز نصب کنید ،ممکن است که سیستم شما در معرض دماهای باالیی قرار
بگیرد که میتواند باعث توقف کار بسیاری از دستگاه ها شود .بنابراین معموال ،به هنگام انتخاب محصوالت کنترل
دسترسی تشخیص چهره-محور برای کاربری در فضاهای باز ،شما باید محصوالت مستحکم و قابل اعتمادی را
انتخاب کنید که در مقایسه با سیستم های به کار گرفته شده در فضاهای بسته ،برای استفاده در دماهای باالتر
طراحی شده باشند.

.2تکنولوژی ضد-جعلی سازی

برای اینکه سیستم های کنترل دسترسی تشخیص چهره کار کنند ،دستگاه مورد نظر باید قادر به شناسایی و
تمایز قائل شدن بین یک چهره ی واقعی و تصویر یک فرد باشد .این ویژگی به تکنولوژی ضد-جعلی سازی معروف
است و همه ی مشتریانی که به دنبال خرید یک راهکار تشخیص چهره هستند باید مطمئن شوند که فروشنده ی
سیستم موردنظر این ویژگی را در سیستم خود ارائه میکند.

.3سرعت

راهکار مربوطه باید یک چهره را در کمتر از یک ثانیه شناسایی و پردازش کند .در شرایط عادی ،این ویژگی برای
آسودگی افراد حائزاهمیت است ،اما در طول شیوع ویروس واگیردار کووید 19-و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی،
اهمیت این ویژگی پررنگ تر از قبل شده است.

دلیل اصلی اینکه مشتریان باید سرعت تشخیص را مورد توجه قرار دهند ،جلوگیری از تجمع افرادی است که به
خاطر سرعت پایین تشخیص پشت هم به صف شده اند.

با این حال ،مشکلی که اغلب شاهد آن هستیم این است که هنگامی که تعداد چهره هایی که یک راهکار باید مورد
پردازش قرار دهد باال است ،اغلب نوعی کاهش سرعت به وجود می آید.

این امر در سیستم های اثرانگشت خوان نیز مشاهده شده است .فروشندگان به شما می گویند که سیستم هایشان
قادر به پردازش چهره ی افراد در یک ثانیه هستند ،اما این امر در صورتی ممکن است که شرکت شما بین  50تا
 100کارمند داشته باشد .زمانی که تعداد کاربران شما یک هزار نفر و یا بیشتر باشد ،آن یک ثانیه تبدیل به دو،
سه و یا تعداد ثانیه های بیشتر میشود.

.4دقت شناسایی
در طول سالهای اخیر ،میزان دقت سیستم های تشخیص چهره به سرعت افزایش پیدا کرده است .به نقل از
موسسه ملی فناوری و استانداردها ( ،)NISTاز ماه آوریل سال  ،2020نرخ خطای بهترین راهکارهای تشخیص
چهره در حال حاضر  0.08درصد است که این نرخ در سال  2014چیزی در حدود  4.1درصد بوده است .مشتریان
باید به سطح دقت دستگاهی که قصد خریدش را دارند توجه کنند و در عین حال فراموش نکنند که سرعت و
دقت یک سیستم به شرایط آن محیط بستگی دارد.

.5تضمین امنیت سایبری
داده های جمع آوری شده توسط یک راهکار کنترل دسترسی باید مطمئن و امن باشند تا حریم خصوصی افراد و
شرکت مربوطه حفظ شده و دست نخورده باقی بماند .با این حال ،به نقل از برخی از متخصصین ،مشکل این کار
این است که بسیاری از راهکارهای کنترل دسترسی از واسط کاربری نامطمئنی استفاده میکنند.

یکی از نقاط منفی راهکارهای کنترل دسترسی تشخیص چهره-محور این است که اتصال بخش های پایانی به
سیستم کنترل دسترسی امن و ایمن نیست ،علیرغم اینکه شناسایی بیومتریکی مشکلی نداشته و امن و ایمن
است .بیشتر سیستم های دسترسی از واسط کاربری استاندارد  Wiegandاستفاده میکنند که امن نیست .اما
بسیاری از افراد از این موضوع آگاهی ندارند و این اطالعات چیزی نیست که همیشه با مشتریان در میان گذاشته
شود.

پیشنهاد میشود که از راهکارهایی استفاده کنید که از اتصال  Wiegandبه ارتباطات  485RSکه
با  AESکدگذاری شده یا پروتکل ( OSDPپروتکل دستگاه نظارت شده ی باز) ،برای داشتن ارتباطات امن و
ایمن تر بهره می گیرند.

.6تشخیص چهره تحت شرایط دشوار و پیچیده

قبال مشتریان سواالتی را در مورد سطوح دقت سیستم ها به هنگام روئیت افرادی با عینک روی چشم ها و داشتن
ریش مطرح کرده اند .اما حاال ،سوال افراد این است که آیا راهکار مربوطه قادر به شناسایی و تأیید فردی است که
ماسک به صورت دارد.

در حال حاضر ،یکی از ایرادهای بسیاری از راهکارهای تشخیص چهره این است که برای شناسایی چهره ی افراد،
آنها می بایست ماسک خود را بردارند .اما بسیاری از شرکت ها مدعی هستند که راهکار آنها حتی اگر فرد موردنظر
ماسک هم به صورت داشته باشد ،کار میکنند .در شرایط کنونی ،شاید مشتریان بخواهند که به هنگام تصمیم
گیری ،این ویژگی را نیز مورد توجه قرار بدهند.

.7احراز هویت چندوجهی
هر سیستم کنترل دسترسی برای اینکه قابل اطمینان و بدون خطا باشد ،باید برای کنترل بیش از یک حالت
داشته باشد .تشخیص چهره باید حالت اصلی این راهکار باشد ،اما حاالت دیگری چون کارتخوان  RFIDیا
تشخیص رگ های کف دست باید در کنار حالت اصلی قرار بگیرند .در صورتی که سیستم برای تشخیص برخی از
چهره ها دچار مشکل شود و در مورد صحت و درستی آنها اطمینان وجود نداشته باشد ،وجود این حالت های
ثانویه کارآمد واقع خواهد شد ،چرا که در صورت بروز مشکل در حالت اولیه ،سیستم از روش های احراز هویت
ثانویه بهره می گیرد.

در سناریوهای زیر ،روش های احراز هویت مختلفی چون تشخیص چهره ،اثرانگشت ،استفاده از کارت و تشخیص
عنبیه می توانند میزان دقت و سطح امنیت را باال ببرند:

•

سناریوهایی با ضروریات امنیتی باال ،همچون بانک ها

•

برای شناسایی پرسنلی که چیزهایی چون روسری به سر و ماسک به صورت دارند.

•

صحنه های دشوار و پیچیده تری در فضاهای باز

 .8گزینه اندازه گیری دما
در آخر ،ویروس کووید 19-شرکت های سراسر جهان را بر آن داشته است که دمای بدن کارکنان و در مواردی،
دمای بدن مشتریان خود را کنترل کنند .بازارهای جهانی شاهد باال رفتن تقاضا برای دوربین های کنترل
دما هستند .با شیوع این ویروس ،از آنجایی که شرایط فعلی ،شرایط نرمال جدید تلقی میشود ،افزودن این قابلیت
به سیستم کنترل دسترسی باعث میشود که به جای آنکه هر روز یک نفر با دماسنج روبروی افراد بایستد و میزان
دمای بدن آنها را چک کند ،کارها به مراتب آسانتر شوند .مشتریان باید این مورد را به موارد مورد نظر به هنگام
انتخاب یک سیستم اضافه کنند و آن را در نظر داشته باشند.

اینکه آیا یک راهکار تشخیص چهره ،قابلیت اندازه گیری دما را دارد یا خیر ،چیزی است که باید مورد توجه
مشتریان قرار بگیرد ،مخصوصا در طول شیوع این ویروس واگیردار! معموال مشتریان به هنگام انتخاب یک محصول،
تنها به یک سری از مشخصات توجه میکنند .به صورت ایده آل ،آنها باید متوجه شوند که آیا این راهکار تمامی
این معیارها را دارد یا خیر!

نگاهی نزدیکتر به تقاضای در حال رشد
بازارهای آسیایی ،علیرغم عدم تمایل اولیه برای بکارگیری سیستم های تشخیص چهره ،بیشتر این تکنولوژی را
به آغوش کشیده اند؛ این بازارها به دلیل دقت پایین و دغدغه های موجود در مورد حریم خصوصی به سیستم
های تشخیص چهره تمایل نشان نمی دادند .در طول دو سال گذشته ،میزان تقاضا برای سیستم های تشخیص

چهره به صورت قابل توجهی افزایش یافته است و تا حد ممکن به عنوان روش احراز هویت بیومتریکی قالب (نه
چیزی که ترجیح افراد بوده باشد!) جایگزین سیستم های تشخیص اثرانگشت شده است.

برای مناطق به شدت امنیتی ،سیستم های تشخیص چهره به جدیت مورد توجه قرار گرفته اند ،البته با یک فاکتور
مضاعف که اغلب شامل یک کارت هوشمند میشود .دیزاینی که عمال در گذشته استفاده میشد ،اثرانگشت به همراه
یک پین یا کارت بود .یک جهش بزرگ میتواند بکارگیری گسترده ی سیستم های تشخیص چهره توسط شرکت
های فعال در صنعت تکنولوژی-مالی باشد که به خصوص با سیستم پرداخت الکترونیکی چینی تغذیه میشوند.
این امر اعتماد زیادی را برای مشتریان امنیت الکترونیکی ایجاد کرد.

درست است که بازخورد مثبت اولیه به این تکنولوژی بیشتر در آسیا مشاهده شد ،شیوع ویروس واگیردار کووید-
 19باعث تسریع بکارگیری محصوالت تشخیص چهره در باقی جهان نیز شد .مشتریان بیشتر و بیشتری شروع به
استفاده از سیستم های کنترل دسترسی تشخیص چهره کرده اند تا از امنیت افرادی که وارد و خارج میشوند
اطمینان حاصل نمایند ،و این امردر کوتاه مدت ،رشد قابل توجهی را به ارمغان می آورد.

.18همگرایی عظیم سیستم های کنترل دسترسی

صنعت کنترل دسترسی در میانه ی مسیر حرکت به سوی یک همگرایی عظیم است .ظهور و غلبه تکنولوژی نظارت ویدئویی تحت
شبکه (آی.پی) دنیای سیستم های آنالوگ را به قبضه ی خود در آورده و این روزها مهاجرت از این نوع سیستم ها به سرعت در
حال رخنه یافتن در سیستم های کنترل دسترسی است.

ذات جذاب تکنولوژی های تحت شبکه که تبدیل به پایه و اساس سیستم های ویدئویی شده اند ،تکیه گاهی برای راهکارهای کنترل
دسترسی تحت شبکه نیز میباشند .قابلیت سفارشی سازی سیستم های کنترل دسترسی تحت شبکه با اتخاذ رویکردی تلفیقی و با
استفاده از چندین فروشنده مکمل و در عین حال حفظ انعطاف پذیری سیستم ها برای امکان توسعه سیستم با توجه به نیازهای
مشتریان ،هر دو از عواملی هستند که باعث ایجاد امنیت و بازگشت سرمایه ی معقول میشوند.

با این همه ،با رشد گزینه های کنترل دسترسی تحت شبکه ،امکان به وجود آمدن راهکارهای چه بسا قدرتمندتر با کمک افزایش
قابلیت های اینترنت اشیاء (آی.او.تی) در حال تکامل یافتن هستند .به گفته ی بسیاری از متخصصین فعال در تکنولوژی این
صنعت ،همگرایی سیستم های کنترل دسترسی قدیمی با دستگاه های متصل به اینترنت اشیاء آینده ی امنیت را تشکیل میدهند.

ظهور سیستم های تحت شبکه به قطع نعمتی بزرگ برای سیستم های کنترل دسترسی بوده و منجر به ابتکارات جدیدی در زمینه
دستگاه های کنترل کننده درب و ماژول های تحت شبکه شده است .شاید ظهور این سیستم ها از لحاظ دستگاه های مصرف
کنندگان منجر به رشد اینترنت اشیاء نشده باشد ،اما به قطع تاثیر بزرگی روی سیستم های کنترل دسترسی و استراتژی فروشندگان
این سیستم ها داشته است.

با باز شدن امکان برقراری ارتباط میان سیستم ها و دستگاه ها با استفاده از استانداردهای بکارگیری آسان معمول ،موانع موجود از
میان رفته اند .با از بین رفتن این موانع ،تکنولوژی جدید به آسانی میتواند با راهکارهای تحت شبکه تلفیق گردد و موارد استفاده ی
جدیدی را ایجاد کند.

عالوه بر این ،مهاجرت به سوی سیستم های تحت شبکه به فروشندگان سیستم های کنترل دسترسی اجازه ی بکارگیری بیشتر این
سیستم ها را داده است.

سیستم های بر جای مانده از پیشی که قابل اتصال به شبکه نیستند نیازمند یک اتصال سخت افزاری اختصاصی به یک سیستم
مر کزی یا نقطه جمع آوری داده ها بوده و هوشمندی این نوع سیستم ها تنها در ایستگاه اصلی قرار دارد .در صورتی که هوشمندی
سیستم شما در تمامی دستگاه های موجود پراکنده باشد ،شما میتوانید از ارتباط بین دستگاهی بهره ببرید .این موضوع پیش درآمدی
بر پیدایش اینترنت اشیاء بوده است .این دستگاه های هوشمند ،آی.پی های خود را اجرا نموده و از دستگاه های کنترل کننده ی
هوشمند و پایگاه های داده ی منطقی پشتیبانی میکنند .با وجود سیستم هایی که دستگاه های موجود در آن از پیش به شبکه
متصل اند ،کاربران میتوانند از اطالعات موجود بهره ببرند.

فضای ساختمان ها به سرعت در حال تغییر است .با جستجوی مدیران تدارکات برای جذب افراد به تاسیسات خود ،انتظار میرود که
رشد وسیع استفاده از تکنولوژی در این ساختمان ها به رشد خود ادامه دهد.

رشد سیستم های تحت شبکه که در نتیجه ی اقدامات مصرف کنندگان حاصل شده است ،ساختمان های را هوشمندتر خواهد
ساخت و باعث ایجاد سیم کشی های ساختارمندی میشود که بهره بردن افراد از یک شبکه را آسانتر میسازد .ما شاهد رشد سریع
ساختمان های به یکدیگر متصل و پیشرفته تر و همچنین رشد دستگاه های پیشگامی هستیم که اطالعات بسیار زیادی را در اختیار
افراد قرار میدهند ،اطالعاتی که در صورت استفاده ی مدیران از آنها سودمند واقع خواهند شد .در حال حاضر نوعی پویش عمومی
به سوی بکارگیری ای ن تکنولوژی ها شکل گرفته است که این افراد از مدیران تدارکات گرفته تا صاحبان شرکت ها و دارندگان
ساختمان ها متغیر هستند .افراد در حال بهره بردن از آنچه در حال حاضر دارند هستند و همچنین در حال جایگزینی دستگاه های
منقضی شده با راهکارهای جدید و هوشمندتر هستند.

در این شرایط ،مکمل های مورد نیاز برای ارائه ی یک تجربه ی کاربری قدرتمند و متصل به یکدیگر ،کم هزینه تر ،با کفایت تر تمام
شده و بیش از هر زمان دیگری بدون هیچ دردسری تحت پشتیانی قرار میگیرد.

تکنولوژی سنسور به نسبت کم هزینه بوده و امکان جمع آوری حجم زیادی از داده ها را فراهم می آورد .مجاری مورد نیاز برای
انتقال این داده ها بیش از هر زمان دیگری کم هزینه و مورد اطمینان هستند .ابزارهایی که این داده های به هم ریخته را به اطالعاتی
مرتب تر و قابل استفاده تر تبدیل میکنند ،بیش از گذشته در دسترس قرار گرفته اند و کم هزینه تر و پرسرعت تر هستند .این
موضوع در مجموع به معادله ای با متغیرهای هزینه /سود قدرتمندی می انجامد که به استفاده ی احسنت از دستگاه های قادر به کار
با اینترنت اشیاء کمک خواهد کرد.

پیشرفت سریع سیستم ها ی تحت شبکه ،راهکارهای کنترل دسترسی الکترونیکی را قادر ساخته است که به بخشی از دستگاه ها و
داده هایی تبدیل شوند که راهکارهای اینترنت اشیاء گسترده تر را تغذیه میکنند .این بدان معنا نیست که سیستم های کنترل

دسترسی مسیر رشد اینترنت اشیاء را تسهیل ساخته است ،بلکه این صنعت در مسیر خود برای دستیابی به راهکارهای تحت شبکه
قرار داشته و ضامن عملکرد و انطباق آن با صنعت و روندهای کلی آی.تی میباشد.

.19ترکیب کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی

افزایش نگرانی های امنیتی و پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی ،شرکت های سازنده ی دستگاه کنترل
دسترسی را بر آن داشته است که به فکر ساخت راهکارهایی نوین باشند .این اقدام تلفیقی از سیستم های کنترل
دسترسی فیزیکی و منطقی (سیستم های کنترل دسترسی منطقی ،مکانیزم های سخت افزاری و نرم افزاری
هستند) بوده است .به نقل از متخصصین فعال این صنعت ،این اقدام یکی از سیستم های مدیریت ورودی کارآمد را
ارائه میکند.

یکی از مزیت های تلفیق امنیت فیزیکی و منطقی ،آسان سازی مدیریت کاربران همزمان با ارتقاء امنیت است .این
تلفیق از بروزرسانی سریع و بی وقفه ی تغییرات صورت گرفته در پروفایل کاربران اطمینان حاصل میکند .در این
موارد ،مدیریت امنیت توسط یک کارمند  ITانجام میشود که این موضوع به کاهش نیاز به کارمندان بیشتر برای

مدیریت سیستم کنترل دسترسی و تمرکز روی خطرها و پیروی از قوانین کمک میکند .همچنین ،افزایش امنیت
مزیت دیگری است که این تلفیق به همراه دارد ،بدینگونه که در صورت عدم وجود دسترسی فیزیکی ،دسترسی
منطقی محدود میشود و مواردی چون ورود همزمان دو نفر کاهش می یابد و در نتیجه ی این کار امنیت آن
منطقه افزایش پیدا میکند.

اما به یاد داشته باشید که به هنگام تلفیق کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی ،چندین نکته را باید مورد توجه قرار
داد .هر دوی سیستم های دسترسی منطقی و فیزیکی به صورت مشترک نیازمند روش هایی قدرتمند برای احراز
هویت افراد در صفحه کلید یا درب هستند.

محلهای موجود به شکل فزاینده ای به دنبال استانداردسازی روش های استفاده شده در هر دو سیستم های
منطقی و فیزیکی و اتصال آنها به یک مرکز داده ی واحد برای هویت افراد هستند .فاکتورهایی که برای انجام این
کار باید مورد توجه قرار داد شامل این موارد میشود:

سیستم های منطقی و فیزیکی از چه فاکتورهای احراز هویتی ﴿همچون کارتهای هوشمند ،سنجش بیولوژیکی،
PINها و غیره﴾ میتوانند استفاده کنند؛
صدور و نگهداری این فاکتورها چگونه توسط سازمان ﴿به عنوان مثال ،آیا بخش های مختلفی به مدیریت صدور
معتبر برای سیستم های دسترسی منطقی و فیزیکی میپردازند؟﴾ کنترل میشوند؛
دو سیستم چه ارتباطی با پایگاه داده ای که شامل داده های واحد است برای هویت افراد دارند.

یکی از فاکتورهای اصلی که سازمان ها باید در مورد این نوع کنترل دسترسی مورد توجه قرار دهند ،امنیت
اطالعات در حال انتقال است.

دستگاه های کنترل دسترسی منطقی برای حفظ امنیت شبکه ها– برای شناسایی ،احراز هویت و کسب اجازه در
کامپیوتر -استفاده میشوند .ترکیب این دو محدوده باعث ایجاد امنیت در صورت مبادرت به تخلف میشود .به عنوان
مثال ،در صورتی که فردی به ساختمان دسترسی نداشته باشد و مبادرت به ورود به کامپیوتری در محیط کند،
پرچمی قرمز رنگ روی شبکه به حرکت در خواهد آمد .ترکیب این دو ،امنیت را یک قدم به سوی تقویت امنیت
شبکه و آگاهی سازی مقامات رسمی در صورت وقوع تهدیدهای بالقوه فراتر میبرد .با تغییر ویدئوهای آنالوگ به
تحت شبکه ﴿ ﴾IPدر محدوده ی نظارتی صنعت ،جامعیت شبکه باید به هنگام ترکیب دسترسی فیزیکی و منطقی
مورد توجه قرار بگیرد .همچنین این تغییر ،یک رابطه ی کاری مثبت را میان مدیران امنیتی و رؤسای  ITبه وجود
می آورد؛ برای پیاده سازی این نوع استراتژی ،هر دو گروه ذکر دشه باید به همکاری با یکدیگر بپردازند.

هنگامی که صحبت از این نوع تلفیق میشود ،احراز هویت چندفاکتوری بسیار اهمیت پیدا میکند و مزایای بسیاری
را در پی دارد.

با کمک تکنولوژی های جدید و مطمئن در زمینه ی هویت دیجیتال ،گستره ای از قابلیت های کنترل دسترسی
فیزیکی و منطقی امکان پذیر شده است .این تکنولوژی ها ،تجربه ای آسوده تر را در زمینه کاربری های مختلف
برای کاربران فراهم میکند؛ این کاربری ها شامل موارد ذیل میشود:

ساکنین یک ساختمان به هنگامی که وارد اتاقها یا از آنها خارج میشوند؛
کارمندانی که زمان حضور را ثبت میکنند و در کافه ی موجود در اتاق خرید انجام میدهند ،دربهای گاراژ پارکینگ
را باز نموده و به اپلیکیشن ها و سرویس های ابری و داده ها دسترسی پیدا میکنند؛
مسافرانی که پیش از رسیدن به مقصد خود ،از طریق مخابره ی بی سیم ،کلیدهای دیجیتال اتاق هتل خود را
دریافت میکنند؛
و مشتریان بانکی که پیش از انجام تراکنش ،پیامی مبنی بر انجام/رد آن در گوشی خود دریافت میکنند.

از میان فاکتورهایی که باید به هنگام ارزیابی راهکارها بدان توجه کرد ،ایجاد امکان انتخاب میان ترکیبات مختلفی
از کارتهای ، IDگوشی ها یا سایر دستگاه های الکترونیکی برای بهترین تجربه ی امنیتی ممکن است و در سالهای
پیش رو گزینه های بیشتری نیز در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

بیشترین مورد استفاده از ترکیب کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی شامل این موارد میشود:
افرادی که به یک اتاق دسترسی پیدا میکنند یا به صورت همزمان و دورادور قادر به دسترسی پیدا کردن هستند،
یا به بررسی رفتار افراد میپردازند؛
یا اینکه به هنگام دسترسی افراد ،در کدام منطقه ی ساختمان قرار دارند و اینکه در تالش برای انجام چه کاری
درون سیستم هستند.

.20دستگاه های کنترل دسترسی  IPدر مقابل دستگاه های قدیمی

با ادامه یافتن محبوبیت و شهرت دوربین های تحت شبکه ﴿ ،﴾IPسازندگان ،نصابان ،مشاورین و از همه مهمتر
مشتریان به شکل مضاعفی به دنبال سیستم های  IPبرای راهکارهای امنیتی دیگر خود هستند .تکنولوژی کنترل
دسترسی الکتریکی  IPشاید به اندازه ی همتای خود بالغ نشده باشد ،اما با تالش سازندگان برای دنباله روی از

موفقیت دوربین های تحت شبکه ،این تکنولوژی بیشتر در حال جا افتادن است .با معرفی اولیه دوربین های IPبه
بازار ،تعدادی تصور غلط در مورد قابلیت های دستگاه های کنترل دسترسی  IPبه وجود آمد که معموال در این
صنعت با آن مواجه هستیم .در ادامه ی این مقاله برخی از تصورات غلط ،مزایا و معایب دستگاه های کنترل تحت
شبکه در مقایسه با سیستم های  RS485قدیمی مورد بررسی قرار میگیرند.

 .20.1تصور غلط شماره :1
هیچ تفاوتی بین سیستم های کنترل دسترسی  IPو  RS485وجود ندارد :بر خالف سیستم های
کنترل دسترسی قدیمی  ،RS485در دستگاه های کنترل دسترسی  IPاز کابل های  Cat 6استفاده شده و
به جای کابل انتقال  RS485مسی از  PoEبهره گرفته شده و از کابل برق ولتاژ-پایین استفاده میشود .در
سیستم های  ،RS485کابل های مسی بین پنل های کنترل دسترسی و دستگاه های کنترل کننده ی درب و
از دستگاه های کنترل کننده ی درب به کارتخوان ها ،قفل ها و سایر دستگاه های نزدیک درب کشیده
میشوند .کنترل پنل و دستگاه های کنترل کننده ی درب معموال در یک اتاق مخصوص امنیت IT/یا روی سکوی
ارتباطات نصب میشوند .هر چند در سیستم های  ،IPکابل های  Cat 6از سوئیچ های  PoEنصب شده در
اتاق امنیت IT/یا سکوی ارتباطات ﴿ به جای کنترل پنل ها و دستگاه های کنترل کننده ی درب﴾ کشیده میشوند.
سیستم های کنترل دسترسی  IPدر مقایسه با سیستم های کنترل دسترسی  RS485قدیمی از مزایایی
برخوردارند .همانطور که گفته شد ،در این سیستم ها هیچ نیازی به کنترل پنل نیست ،چرا که هوشمندی سیستم
مستقیما در درب قرار داده شده است .در سیستم های  IPدیگر نیازی به واحدهای تامین انرژی ﴿ ﴾PSUنیست،
چرا که این سیستم ها از  PoEاستفاده میکنند .یک سیستم  IPبه شما این امکان را میدهد که به صورت
دورادور به بررسی و تشخیص مسائل بپردازید ،چرا که هر یک از درب های موجود به شبکه متصل هستند .از

آنجایی که سیستم های کنترل دسترسی الکتریکی  IPاز کابل های  Cat 6که امکان انتقال را فراهم نموده
استفاده میکنند و قادر به بکارگیری  PoEهستند ،سیستم های  IPنیازمند کابل کشی کمتری هستند .از سوی
دیگر سیستم های  RS485نیازمند کابل های انتقال و انرژی جداگانه هستند.
با این حال ،سیستم های کنترل دسترسی  IPدر مقایسه با سیستم های  RS485کاستی هایی نیز دارند؛
کاستی اصلی این سیستم ها آن است که علیرغم تحت شبکه بودن کارتخوان ها ،رید سوئیچ ها اغلب تحت شبکه
نیستند .این بدان معناست که کابل های  RS485مسی و کابل های انرژی ولتاژ-پایین هنوز هم باید در این
دستگاه تعبیه شوند .کاستی دیگر سیستم های  IPاین است که کابل های کشیده شده بین سوئیچ و کارتخوان
معموال به  100متر محدود است.

 .20.2تصور غلط شماره :2
سیستم های کنترل دسترسی  IPدر مقایسه با سیستم های کنترل دسترسی قدیمی تقریبا تست
نشده هستند :شاید سیستم های  IPدر مقایسه با رقیب خود RS485 ،مسی ،با توجه به سیستم های کنترل
دسترسی الکتریکی جدیدتر باشند ،تکنولوژی  IPخود یک تکنولوژی بالغ ،به خوبی تست شده و ثابت شده
است .سیستم های کنترل دسترسی  IPهمچنین میتوانند از تجربه و دانش گسترده ی صنعت  ITبه خوبی
استفاده کنند .بسته به اینکه چه نوع طراحی شبکه ای استفاده شده باشد ،سیستم های کنترل
دسترسی  IPمیتوانند مورد اعتمادتر از سیستم های  RS485قدیمی که در حال جایگزین شدن هستند ظاهر
شوند .در سیستم های  RS485مجهز به پنل های کنترل دسترسی و دستگاه کنترل کننده ی چنددربی ،قطع
شبکه در تنها یک نقطه میتواند باعث عدم کارکرد چندین درب شود .سیستم های  IPاین خطر را خنثی میکنند،

چرا که در این سیستمها هر یک از درب ها مستقیما به شبکه متصل میشود .قطعی شبکه در تنها یک نقطه از
این سیستم ها تنها باعث از کار افتادن یک درب میشود و ضرری به سایر درب ها نمیرساند.

 .20.3تصور غلط شماره :3
سیستم های کنترل دسترسی  IPبیشتر در معرض عدم کارکرد درست قرار دارند .شبکه ها به چنان
سرمایه ی پراهمیتی برای سازمان های تبدیل شده اند که هرگونه خرابی و قطعی در آنها باعث تحمیل تبعات
مالی ،عملیاتی و امنیتی قابل توجهی میشود .در صورت قطعی هر یک از منابع شبکه یا انرژی ،دربها دیگر امن و

ایمن نخواهند بود و این موضوع باعث ناامن شدن و از کارافتادگی دربها میشود .در سیستم های  ،IPهوشمندی
آنها « در لبه » قرار داده شده است ،این بدان معناست که هوشمندی این سیستم ها ،کپی پایگاه داده و توانایی
اعطای دسترسی و یا تصمیم بر عدم اجازه ی دسترسی در کارتخوانهای روی درب قرار داده شده است .در سیستم
های  ،RS485هوشمندی آنها به صورت مرکزی در پنل های کنترل دسترسی قرار داده شده است .اما این تفاوت
برای سیستم های  IPبه چه معناست؟ در صورت قطعی شبکه ،کارتخوانها میتوانند طبق معمول به کار خود ادامه
دهند و اجازه ی دسترسی یا عدم دسترسی به افراد دهند .با بازگشت شبکه و آنالین شدن دستگاه ها ،کارتخوانها
میتوانند تاریخچه ثبت شده ی دسترسی های داده شده در طول قطعی شبکه را در محل کار اپراتور بارگذاری
کنند .این عملکرد ضامن انعطاف پذیری سیستم های کنترل دسترسی  IPمیباشد.

 .20.4تصور غلط شماره :4
سیستم های کنترل دسترسی  IPدر برابر هکرها آسیب پذیر بوده و در مقایسه با سیستم های کنترل
دسترسی قدیمی ناامن تر هستند .آسیب پذیری امنیتی  ITکه سیستم های کنترل دسترسی IPبا آن روبرو
هستند هیچ تفاوتی با آسیب پذیری دوربین های تحت شبکه  IPو هرگونه سیستم دیگری که با شبکه ی سازمان
کار میکند ندارد .سیستم های کنترل دسترسی  IPبه اندازه ی اطالعات مالی یا مالکیت فکری سازمان ها در
معرض خطر هک قرار دارند .فراموش نکنید که سیستم های کنترل دسترسی  RS485نیز در معرض تعرض قرار
دارند ،مخصوصا سیستم هایی که از تکنولوژی ناامن پراکسیمیتی  125kHzکه از رایج ترین تکنولوژی کنترل
دسترسی الکتریکی موجود در بازار به حساب می آید استفاده میکنند .صنعت امنیت شبکه یک صنعت چند
میلیارد دالری است که در آن سازمان ها میتوانند به تضمین حفاظت و پکپارچگی سیستم های کنترل دسترسی
خود و هر گونه سیستم دیگری که با شبکه ی سازمان کار میکند بپردازند .اقدامات امنیت شبکه ی استانداردی
همچون ،برقراری شبکه های محلی  ،LANشبکه های اختصاصی مجازی  ،VPNاستفاده از رمزگذاری ،فایروالها،

سرورهای پراکسی و زیرشبکه های  DMZرا میتوان برای کمک به تضمین یکپارچگی سیستم های کنترل
دسترسی  IPبه کار بست.

 .20.5تصور غلط شماره :5
سیستم های یکپارچه سازی شده ﴿کنترل دسترسی  ،IPآالرم ها ،دوربین های تحت شبکه﴾ در
مقایسه با استفاده از سیستم های جداگانه از امنیت کمتری برخوردار هستند .بیشتر سیستم های امنیتی
تجاری امروزی سیستم هایی تماما یکپارچه سازی شده اند که از سیستم های مدیریت امنیتی
یکپارچه  ISMSجامع به همراه نرم افزارها و سخت افزارها ﴿سرورها﴾ی  ISMSبهره میگیرند .یکپارچه سازی و
تلفیق بین زیر-سیستم ها و استفاده از نرم افزار  ISMSدر مقایسه با استفاده از سیستم های امنیتی مستقل و
جداگانه ،فضایی فراگیر و امن تر را برای سازمانها فراهم میسازد .به عنوان مثال ،تلفیق و یکپارچه سازی دوربین
های تحت شبکه و سیستم های آالرم دهی میتوانند تصاویری فوری را از رخدادهای آالرم ارائه کنند و اپراتور
امنیتی را قادر میسازند که به سرعت به تایید آالرم بپردازد .بدون این سطح از تلفیق و یکپارچه سازی ،اپراتور
امنیتی می بایست محل رخداد آالرم را شناسایی کند و پس از آن به صورت دستی تصویر ویدویی ضبط شده از
منطقه را به محل کار دوربین منتقل کند .این فرآیند عالوه بر ناکارآمدی ،زمان بر نیز هست و هیچ ضمانتی وجود
ندارد که رخداد آالرم در گستره دید دوربین های  PTZضبط شده باشد .تلفیق بین این دو سیستم ﴿به همراه
استفاده از دوربین های  ﴾PTZضامن ضبط و تهیه تصویر فوری از رخداد آالرم میباشد ،با دوربین هایی که برای
« گرفتن » مکان رخداد آالرم برنامه ریزی شده اند.

به دنبال تکامل موفق دوربین ها به سوی سیستم های  ،IPسیستم های کنترل دسترسی  IPمقبولیت بیشتر و
گسترده تری را در صنعت یافته اند و با سرعتی کند اما مطمئنه سهم بازار آن در حال افزایش است .علیرغم اینکه
این سیستم ها نسبتا جدید بوده و در حال حاضر تمامی سازندگان از آن حمایت نمیکنند ،سیستم های تحت

شبکه  IPبه وضوح آینده ی سیستم های کنترل دسترسی الکتریکی است .با پذیرش و ارائه ی سیستم های کنترل
دسترسی  IPاز جانب تولیدکنندگان بیشتر و آشناتر و باتجربه تر شدن نصاب ها و مشاورین در این سیستم ها،
سیستم های کنترل دسترسی میتوانند سرمشقی برای مهاجرت موفق به سیستم های تحت شبکه IPباشند،
همچون آنچه در صنعت دوربین های تحت شبکه به وقوع پیوست.

.21چگونگی یادداشت مشخصات محصول برای پروژه کنترل دسترسی

هنگامی که صحبت از یادداشت بهترین مشخصات یک محصول میشود ،این موضوع قابل توجه است که از برآورده
شدن انتظارات کیفی کاربران از پروژه ها اطمینان حاصل شود .گام نخست در یادداشت چنین مشخصاتی ،فهم
نیازهای امنیتی و قابلیت های یک سیستم است؛ برای فهم این مسائل باید تعداد لوازم جانبی الزم برای کنترل
دسترسی های موردنظر را مورد بررسی قرار داد .در این مرحله ،بهترین کار نوشتن توصیفی عملیاتی از نیازهای
یک سیستم و همچنین محل و هدف این سیستم و دستگاه ها میباشد.

به قطع هنگامی که نویسندگان حرفه ای شروع به یادداشت مشخصات محصوالت برای پروژه های کنترل
دسترسی میکنند ،نکات بخصوصی باید مورد توجه قرار گیرد .این نکات شامل موارد ذیل میشوند:
تعداد کاربرانی که وارد این تاسیسات میشوند.

تعداد درب هایی (دسترسی هایی) که باید از دیدگاه دسترسی و مدیریت کلی کنترل شوند.
نوع تشخیص دهنده یا دستگاهی که کاربران باید استفاده کنند :اثر انگشت ،کارت ،کد و یا ترکیبی از این سیستم
ها.
نوع درب هایی که به سیستم متصل خواهند شد و مناسب ترین نوع محوطه مربوط به درب.
اینکه آیا ثبت وقایع مختلفی چون تاریخ و زمان ورود افرادی که وارد ساختمان میشوند ،الزم است یا خیر.
اینکه آیا مدیریت در محل و یا به صورت ارتباط از راه دور صورت میپذیرد یا خیر.

مورد توجه قرار دادن نکات ذکر شده به جلوگیری از اشتباهات کمک میکند .آماده سازی مشخصات محصول
موردنظر ساده است ،اما احتمال رخ دادن اشتباه وجود دارد .بنابراین این اشتباهات میتوانند عواقبی را برای پروژه
ی موردنظر در پی داشته باشند .نگرانی اصلی آن است که پس از تکمیل پروژه ی در دست کار ،نصب انجام شده
شاید به درستی کار نکند .در صورتی که این اتفاق رخ دهد ،این کار باعث متحمل شدن هزینه های مضاعف و
زمان بیشتر میشود .در این صورت باید دستگاه استفاده شده را برداشته و دستگاهی که انتظارات مشتری را برآورده
میسازد جایگزین آن کرد .هنگامی که مشخصات یک محصول نوشته میشود ،باید تمامی جنبه هایی که مدرکی
رضایت بخش را برای نیازهای یک پروژه فراهم میکند مورد توجه قرار داد .یک یادداشت مشخصات خوب ،نصب
دستگاه های موردنظر را کارآمدتر ،سریعتر و پرمنفعت تر میسازد.

یک اشتباه بزرگ عدم توجه به نوع آزادسازی قفل دربی است که باید کنترل شود .این موضوع اهمیت دارد که
قفل های الکتریکی که سیستم های تشخیص را آزاد میسازند ،مورد توجه قرار گیرند .فراموش کردن تعیین نوع
قفل درب میتواند باعث عدم برآورده سازی انتظارت و نیازهای حقیقی افراد از پروژه های انجام شده گردد.

.22نقش کنترل دسترسی در هوشمندسازی ساختمان ها

سیستم کنترل دسترسی برای مدت های زیادی است که کارکرد اصلی خود را انجام داده است – این کارکرد
اصلی به معنای صدور اجازه ی ورود به افراد مجاز و در نتیجه مراقبت از جان و مال افراد میباشد .اما با گذر زمان،
جز امکان باز کردن دربها از سوی سیستم های کنترل دسترسی ،شاهد کارکردهای بیشتر این سیستم ها خواهیم
بود .تلفیق این سیستم ها با سیستم های دیگر و داده هایی که این سیستم ها تولید میکنند ،هوش تجاری و
آگاهی های بیزینسی واقعی را ارائه میکنند .این موضوع بیشتر از هر جای دیگر ،در ساختمان های هوشمند خود
را نشان میدهد .در این ساختمان ها سیستم کنترل دسترسی میتواند ساختمان را چه بسا هوشمندتر بسازد.

صرفه جویی در مصرف انرژی ،حوزه ای است که در آن یک ساختمان هوشمند میتواند از سیستم کنترل دسترسی
بهره جوید .این سیستم اطالعات مربوط به تعداد افراد حاضر در ساختمان را در خود دارد .سیستم کنترل دسترسی
میتواند از طریق پروتکل های  OPCیا ، BACNetبا سیستم های مدیریتی ساختمان در تعامل بوده و با آنها
تلفیق شود و مقرراتی را مبنی بر تنظیم دمای اتاق با توجه به تعدا افراد حاضر در آن اتاق/منطقه وضع کند.

یک دستگاه کنترل دسترسی تنها یک سوئیچ است .هنگامی که این ’سوئیچ‘ را به درب متصل میکنید ،سوئیچ
مورد نظر به عنوان یک’ کنترل کننده ی دسترسی به درب‘ عمل میکند .حتی میتوان این ’سوئیچ‘ را به یک
المپ یا یک ترموستات وصل کرد .به این سوئیچ میتوان برنامه داد تا کاربر را (با کارت یا احراز هویت بیولوژیکی)
تشخیص دهد و با توجه به آن سیستم گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع و نورپردازی را تنظیم نمود.

با بکارگیری درست ترکیب تایمرها و تکنولوژی کنترل دسترسی ،صرفه جویی چشمگیری را میتوان در مصرف
انرژی شاهد بود .استفاده از این سیستم ها میتواند کمک شایانی به صرفه جویی چشمگیر در مصرف انرژی کند.
استفاده از یک سیستم کنترل دسترسی برای انتقال اطالعات کاربر ،همچون کارت شناسایی کاربر در یک دستگاه
کارتخوان به یک سیستم مدیریت ساختمان ﴿بی.ام.اس﴾ ،این امکان را برای سیستم فراهم میکند که به صورت
دقیق میزان هزینه های پرداخت شده برای سیستم های گرمایشی و نورپردازی را بر پایه ی پرداخت-برای-هر بار
استفاده بین کاربران تقسیم نمود .حوزه ی دیگری که در آن میتوان از کنترل دسترسی برای هوشمندسازی
سازی ساختمان استفاده کرد ،از طریق باال بردن کارایی عملیاتی صورت میپذیرد .فرقی نمیکند که موضوع بر سر
دسترسی به دروازه پارکینگ ساختمان اداره ،دربهای چرخنده ی منتهی به آسانسورها ،درب روبرویی اداره و یا
حتی کامپیوتر شما باشد یا خیر ،در هر صورت هر چه افراد با سرعت بیشتری به محل کار خود دسترسی پیدا
کنند ،از لحاظ عملیاتی سازماندهی آنها کارآمدتر میشود.

فراتر از حوزه ی امنیت فیزیکی ،سیستم کنترل دسترسی باید هزینه های پرداخت شده بابت خرید آن را جبران
کند و ارزشهایی حقیقی و قابل اندازه گیری را به بیزینس بیافزاید .برای نیل این اهداف میتوان هزینه های عملیاتی
را کاهش داد و یا کارهای بیشتری را با ارتقاء کارایی های عملیاتی انجام داد؛ این کار از طریق استفاده از «اپلیکیشن
های هوشمند» در مقابل درب یا کنترل و فرماندهی مرکزی سیستم های تلفیقی انجام میگردد .این کار نیاز به
یک راهکار اضافی و جدا از سیستم کنترل دسترسی را برای رزرو اتاق از بین میبرد.

به این شکل کاربران میتوانند به راحتی و از طریق تقویم مشترک برنامه ی  Microsoft Outlookخود و
یا به صورت مستقیم از طریق پایانه ی نصب شده ی روی درب به رزرو کردن اتاق مالقات و ویرایش رزروهای
انجام شده بپردازند.

چه کمکی از داده ها انتظار میرود؟
از همه مهمتر ،داده های ایجاد شده بوسیله ی دستگاه های کنترل دسترسی میتواند به کاربران کمک کند تا
آگاهی بیشتری پیدا نموده و با توجه به آن اصالحات مربوطه را انجام دهند .گزارش منطقه ای را میتوان جهت
شمارش افراد در یک منطقه ی بخصوص در ساختمان تهیه نمود و گزارش جمع آوری شده را میتوان جهت
دسترسی به شلوغی در مناطقی که نیاز به تخلیه شدن دارد ایجاد کرد .با توجه به اطالعات جمع آوری شده –
تکرر سرویس های ساختمانی را میتوان مورد توجه قرار داد.

از این داده ها همچنین میتوان جهت ارجاع دهی به طراحی و ساخت ساختمان های جدید استفاده نمود .طراحی
هوشمند به افراد این اجازه را میدهد که نسبت به نوع سیستمی که در حال ساخت اطالعات است آگاهی پیدا

کنند .به این شکل ،معماران و مهندسان میتوانند روی بهتر ساختن تجربه ی کاربران نهایی تمرکز کنند؛ این کار
با توجه به الگوی جریا نهای صورت گرفته و تکنولوژی های دیگری که میتوان به سیستم کنترل دسترسی افزود
صورت میگیرد  -این تکنولوژی ها تجربه ای بهتر را در اختیار افراد قرار میدهند که به عنوان مثال شامل یک
المپ خروجی روی درب یا یک قفل مجهز به چند اسپیکر میشود.

.23کنترل دسترسی و بهبود تجربه ی کاربر در ساختمان ها

جدای از صرفه جویی انجام شده در مصرف انرژی و بهبود کارایی عملیاتی در یک ساختمان هوشمند ،تجربه ی
کاربر هدف اصلی این گونه ساختمان ها است .پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی کنترل دسترسی –
به عنوان مثال تلفیق با مدیریت ساختمان و ابزار تایید دسترسی نوین تر -ضامن تجربه ای خودکارتر و آسوده تر
به هنگام ورود و خروج کاربران میباشد.

به غیر از باز کردن دربها ،سیستم های کنترل دسترسی حال میتوانند با سیستم های دیگر کار کنند تا فرایندهایی
را که در گذشته به صورت دستی انجام میشده است به صورت خودکار انجام گردد .یک سیستم کنترل دسترسی
خوب میتواند باعث تحریک اقداماتی در سایر سیستم های ساختمان شود؛ سیستم هایی که برای کنترل ورود

افراد به ساختمان طراحی شده اند .سیستم های کنترل دسترسی میتوانند باعث تحریک اقداماتی شخصی همچون
روشن نمودن برخی از المپ ها ،قفل گشایی و ورود به یک کامپیوتر و روشن نمودن سیستم تهویه هوای مجاور
یک میز شوند و به کاربران در شروع یک روز عالی کمک کنند.
برخی از مزایای این سیستم ها شامل موارد ذیل میگردد:
•

عدم نیاز به انتظار طوالنی برای آمدن آسانسور و هدایت شدن به سوی آسانسور بعدی

•

اطمینان حاصل نمودن از مطلوب بودن دمای اتاق

•

هدایت شدن به سوی یک ماژول/نقطه میز مشترک آزاد و تخصیص حقوق

•

انتقال تماس ها به هر دوی تلفن های ثابت و گوشی های همراه ،بسته به مکانی که فرد در آن قرار دارد (داخل یا
خارج از دفتر)

در همین حال ،سیستم های کنترل دسترسی امروزی امکان تعامل بیشتر با کاربر را فراهم میکنند .کارتخوان
های لمسی به همراه صفحه نمایش های رنگی و شاداب ،یک رابط کاربری هوشمند را برای کاربرانی که وارد
یک فضا میشوند فراهم میکند و میتواند با پیام هایی پیش فرض کاربران را نسبت به شرایط اضطراری یا وقایع
آتی آگاه سازد .با نصب این کارتخوان ها در کنار یک اتاق کنفرانس ،این کارتخوان لمسی میتواند به مدیریت
رزرو اتاق کمک کرده ،در صورت موجود بودن اتاق به کاربر اجازه ی رزرو اتاق کنفرانس را داده ،یا اطالعاتی
مبنی بر زمان خالی بودن اتاق کنفرانس در اختیار کاربر قرار دهد .و برخی از کارتخوان های لمسی مجهز به
ویژگی های صوتی داخلی هستند و به عنوان یک دستگاه مخابره عمل میکنند تا در صورت نیاز اجازه ی ارتباط
با یک ایستگاه نگهبانی را صادر کنند.

تایید دسترسی
امروزه ،کاربران نهایی بیشتر و بیشتری در حال رجوع به سایر ابزارهای تایید دسترسی برای کارمندان هستند؛
گزینه های بیشتری از کارت ها یا کلیدهای جیبی ) (keyfobکه به راحتی فراموش میشوند در اختیار این
افراد قرار دارد .یکی از این گزینه ها ،دستگاه موبایل افراد است .در دنیای امروز ،گوشی های تلفن همراه تنها گزینه
ای هستند که احتمال فراموش کردن آنها توسط افراد بسیار پایین است .بنابراین ،در حال حاضر اپلیکیشن های
کنترل دسترسی وجود دارد که به تلفن همراه شما این اجازه را میدهد که به عنوان یک "ابزار تایید دسترسی"
عمل کند و به دربهای دفتر اجازه ی دسترسی بدهد.

استفاده از سیستم تشخیص پالک فرم دیگری از تایید دسترسی است که به هنگام ورود به پارکینگ ساختمان
انجام میگردد .به تمام دفعاتی فکر کنید که به خاطر انداختن اتفاقی فوب/بج  RFIDدوربرد خود در

کنسول مرکزی خودرو یا افتادن آن به زیر صندلی خودرو ،با تاخیر وارد محوطه ی پارکینگ ساختمان اداره ی
خود شده اید .سیستم تشخیص پالک خودرو از این موضوع اطمینان حاصل میکند که کارمندان همیشه اجازه ی
دسترسی به محوطه ی پارکینگ ساختمان خود را دارند .دستگاه های کنترل دروازه ﴿ LPRتشخیص پالک
خودرو﴾ از امکان دسترسی آزادنه ی موتورسواران به محوطه ی پارکینگ اطمینان حاصل میکند .استفاده از
تکنولوژی تشخیص پالک خودر ( )LPRراهی عالی برای حفظ یک تجربه ی کاربر مثبت میباشد ،چرا که این
تکنولوژی جزئی از سیستم کنترل دسترسی میباشد.

در آخر ،سنجش بیولوژیکی ،چه اثر انگشت یک فرد و چه عنبیه یا چهره ی وی باشد ،میتواند به عنوان ابزاری
کارآمد برای تایید دسترسی عمل کند ،چرا که این گزینه چیزی است که افراد همیشه به همراه داشته و هرگز
فراموش نخواهند کرد .و روند موجود به گونه ای است که کنترل دسترسی با سیستم های تشخیص چهره تلفیق
خواهد شد تا دسترسی را بسیار آسانتر سازد .یک دوربین میتواند پیش از سیستم کنترل دسترسی ،به ضبط ویدئو
از افراد به هنگام ورود به تاسیسات بپردازد ،و امکان دسترسی آن فرد را به ساختمان تایید یا رد کند .تلفیق این
دو سیستم امکان های زیادی را به وجود می آورد ،چرا که این سیستم ها نه تنها در یک فضا با یکدیگر تعامل
میکنند ،بلکه در واقع قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند .بدین شکل ،سیستم مدیریت ویدئو میتواند به
عنوان یک سیستم تشخیص چهره استفاده شود تا بدون نیاز به یک ابزار تایید دسترسی ،اجازه ی دسترسی ارائه
شود .بدین صورت ،افراد تبدیل به ابزار تایید دسترسی میشوند.

.24ده عامل گذار از سیستم های کنترل دسترسی قدیمی

نصاب ها میتوانند به مشتریان خود کمک کنند تا به جای داشتن نگاهی پرهزینه نسبت به راهکارهای رسیدگی
به شرایط نامطلوب ،با تغییر طرز تفکر قدیمی آنها نسبت به تغییرات و تغییر رویکردشان به فرصتی برای سرمایه
گذاری در برتری عملیاتی مداوم ،سود کالنی را برای آنها به ارمغان بیاورند .چرا باید تغییرات را با آغوش باز
پذیرفت؟ دالیل مثبت زیادی در این باب وجود دارد که نصاب ها میتوانند با مشتریان خود به اشتراک بگذارند.

یکی از زمینه های کلیدی که در آن سازمان ها به کمک نصابان سیستم های امنیتی احتیاج دارند ،ارزیابی
راهکارهای کنترل دسترسی آنها و زمان گذار به یک تکنولوژی جدید میباشد .سازمانها اغلب اینگونه گذارها را به
دالیل بودجه ای و یا به دلیل نگرانی های حول تاثیرات نامطلوب این فرآیند بر میزان بازدهی و جریان کار به عقب
می اندازند .اما در دنیای امروز ،این تاخیرها میتواند خطرناک باشد و نصاب ها نقطه نظرات و راهنمایی های مهمی
در مورد تهدیدات امنیتی رو به افزایش ارائه میکنند؛ تهدیداتی که فشار زیادی بر زیربناهای کنترل دسترسی
منسوخ وارد میس ازد .با توجه به تجربه ی گسترده ی این افراد در ارائه خدمات مختلف به مشتریان در شرایط

متفاوت ،نصابان نسبت به فایده ی پیش فعالی (نه عکس العمل نشان دادن پس از وقوع رخدادها) به هنگام تصمیم
گیری در مورد بروزرسانی به تکنولوژی های جدید و ارتقاء یافته آگاه هستند.

همچنین ،دالیل مثبت زیادی در مورد اینکه "چرا باید تغییرات را با آغوش باز پذیرفت" وجود دارد که نصاب ها
میتوانند با مشتریان خود به اشتراک بگذارند .بهبود ارزش سرمایه گذاری ،بهبود آسودگی و راحتی کاربر و ایجاد
مسیری انعطاف پذیرتر برای افزودن قابلیت هایی در آینده از جمله دالیل گفته شده هستند .برای آنکه بتوان این
جنبه های مثبت تر تغییر را در سازمان ها گنجاند ،به پلتفرم کنترل دسترسی نیاز است که بتواند نیاز به سطوح
باالی امنیتی ،ایجاد آسودگی و تعامل پذیری دنیای امروز را برآورده سازد و در عین حال سازمان ها را قادر به
بکارگیری قابلیت های آینده سازد ،بدون آنکه در عملیات های بیزینسی فعلی اختاللی ایجاد کند.

این موارد از جمله مزیت های تکنولوژی های اخیر است .نصاب ها میتوانند مشتریان خود را نسبت به قابلیت این
تکنولوژی ها در آماده سازی سازمان ها برای تغییرات همیشه در جریان آگاه سازند و این موضوع نه به جهت
مبارزه با تهدیدات امنیتی در حال پیشرفت ،بلکه به جهت پیش بینی و رسیدگی به نیازهای عملیاتی جدید و در
ح ال ظهور حائزاهمیت است .عالوه بر این ،سیستم های امروزی تصمیم گیرندگان را قادر میسازد که با گذار به
تکنولوژی ها و قابلیت های جدید ،سرمایه گذاری های خود را در زیربناهای فعلی حفظ کنند .در حالی که نصاب
ها برای گذار به قابلیت های کنترل دسترسی جدید و ارتقاء این قابلیت ها برنامه ریزی میکنند ،در ادامه این مقاله
 10عامل معمولی را که نصاب ها میتوانند با مشتریان خود به اشتراک بگذارند بررسی خواهیم کرد.

 .1تقاضای بسیار زیادی برای ترکیب کاربری های کنترل دسترسی مختلف (و امکان افزودن کاربری
های جدید در آینده) در یک کارت واحد وجود دارد :کارت های هوشمند بدون تماس امروزی را میتوان

برای اهداف بسیار متفاوتی جز باز کردن دربها استفاده کرد؛ این کاربری ها از زمان حضور و غیاب تا مدیریت
پرینت ایمن و خرید و فروش بدون پول نقد متغیر است .اجرای این عملکردها در یک سیستم کارآمد و مقرون به
صرفه واحد گنجانده شده است .همچنین سازمان ها میتوانند به صورت یکنواخت کنترل دسترسی منطقی را برای
ورود به یک شبکه اضافه کنند تا بدین شکل بتوان یک راهکار امنیتی کامال تعامل پذیر و چندالیه را در سراسر
شبکه ها ،سیستم ها و تاسیسات شرکت ایجاد کرد.

 .2تقاضای رو به افزایش کارمندان برای گزینه های موبایلی :همچنین سیستم های کنترل دسترسی امروزی،
سازمان ها را قادر میسازند که سیستم های خود را با توجه به راحتی ،انعطاف پذیری و امنیت آی.دی های موبایل
موجود در گوشی های هوشمند یا سایر دستگاه ها بروزرسانی کنند .قابلیت کار با اپلیکیشن های موبایلی باعث
تغییر تجربه ی کاربر به یک جهان دیجیتال آسوده تر ،قابل اطمینان تر و ایمن تر میشود و به شکل قابل توجهی
باعث باال بردن سطح تلقی کاربران از امنیت میشود؛ این کار با فراهم نمودن امکان اتصال و استفاده مطمئن از
اپلیکیشن های بیشتر ،در مقایسه با گذشته ،با استفاده از یک آی.دی واحد و قابل اطمینان که قادر به اجرا در
دستگاه های هوشمند باشد ،انجام میگیرد.

 .3تغییر در تقاضاهای امنیتی :ممکن است که یک سازمان به جهت الزمات قوانین تصویب شده و مقررات
جدید ،مجبور به افزایش سطح امنیت خود شود .یا در صورت جذب یک مشتری جدید یا افزوده شدن تعداد
ساختمان ها و افراد داخل آنها سطح امنیت افزایش پیدا میکند .هر یک از این عوامل فرصتی را برای بروزرسانی
امنیت در سایر مناطق و همچنین ،به عنوان بخشی از یک بروزرسانی بزرگتر به سیستم های استانداردسازی شده
و مرکزی جدید ایجاد میکند.

.4شرکت هایی که تحت ادغام و تملک قرار میگیرند :در برخی موارد آن هم پس از صورت گرفتن ادغام و
تملک ،یک سازمان به صدور گواهی نامه های جدید نیاز پیدا خواهد کرد .این کار باعث ایجاد فرصتی میشود که

در آن تمام آنچه به صورت مجزا اداره میشده است با سایر سیستم ها ،تکنولوژی های و فرآیندها ادغام شود.
سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید اغلب با هزینه ی ادغام با سیستم های موجود از پیش قابل مقایسه است،
بنابراین این فرصت زمان مناسبی برای مهاجرت به سوی یک سیستم ایمن تر،پیچیده تر و قدرتمندتر است.

 .5مشغله ی ذهنی برای مدیریت چندین کارت به شدت افراد را ناامید ساخته است :همانطور که ادغام
و تملک میتواند باعث نیاز به ترکیب سیستم های کنترل دسترسی شود ،رشد سریع در یک بازه ی زمانی طوالنی
و یا استفاده از سیستم های اجرایی غیرمرکزی در چندین مکان فیزیکی مختلف نیز میتواند باعث این نیاز شود.
استانداردسازی و متمرکز ساختن مدیریت هویت امن ،ضامن یکپارچگی ،امنیت بیشتر و استفاده ی کارآمد از
منابع است.

 .6ادغام ،افزودن و تغییرمکان تاسیسات :هرگونه جا به جایی و یا افزودن معموال نیاز به صدور یک گواهی
برای محل جدید را ایجاد میکند .صدور بَج های جدید به صورت گسترده برای هماهنگ سازی و مدیریت با استفاده
از یک سیستم واحد و مرکزی به مراتب آسانتر است و آن را به زمانی ایده آل برای بررسی دوباره و همزمان سیستم
های کنترل دسترسی در سراسر یک سازمان یا ارگان تبدیل میکند.

 .7برندسازی دوباره یک شرکت و ایجاد یک فرآیند صدور از نو :هر زمان که یک برندسازی دوباره صورت
میگیرد ،شرکت ها معموال کارت های  IDجدیدی را برای کارمندان فعلی خود و همچنین برای کارمندانی که در
آینده بکار گرفته خواهند شد خریداری میکنند .تصمیم گیرندگان آینده نگر از این شرایط به عنوان فرصتی برای

سرمایه گذاری همزمان در تکنولوژی های کنترل دسترسی جدید به همراه انعطاف پذیری و قابلیت های پیشرفته
در آینده استفاده میکنند.

 .8مدیریت ریسک نیازمند ارتقاء سیستم ها میباشد :سازمان و یا ارگان ها اغلب با الزامات ضمانتی جدید
و سختگیرانه تر مواجه بوده و یا نیازمند کاهش مسئولیت ها و هزینه های مدیریت ریسک مربوطه هستند .این
کار را میتوان با ارتقاء چشمگیر امنیت از طریق مهاجرت از سیستم های منقضی شده به سوی سیستم های
پشتیبان استانداردهای فعلی انجام داد.

 .9نیاز به بکارگیری یک سیستم احراز هویت قوی در سرتاسر سازمان :ممکن است که سازمانها نیازمند
بکارگیری سطوح باالیی از امنیت همچون احراز هویت قوی در دربها باشند .این کار نیازمند گذار به یک سیستم
کنترل دسترسی میباشد که از کارت های  PIV-I ،PIVو CIVپشتیبانی کند و در صورت نیاز در راستای
راهی آسان برای انطباق با ملزومات دولتی باشد.

 .10وقوع تخلف و یا سایر رخدادهای امنیتی بزرگ :به صورت ایده آل سازمان ها باید پیش از وقوع مشکالت
سیستم های خود را آپگرید کنند ،مخصوصا زمانی که سیستم فعلی از تکنولوژی های بازمانده ای استفاده کند که
به آسانی مورد حمله قرار میگیرد .اما حقیقت این است که در برخی از موارد وقوع یک رخداد غیرمنتظره و یا یک
تجاوز امنیتی سبب سرمایه گذاری آن سازمان در سیستم های کنترل دسترسی جدید میگردد.

به هنگام تغییر حرکت به سوی یک سیستم کنترل دسترسی جدید ،این موضوع برای سازمان ها حائز اهمیت
است که سیستم صدور ایمن همراه آن که برای ایجاد کارت های  IDاستفاده میشود مورد ارزیابی قرار گیرد .هر
ساله سازمان های بزرگ تعداد کارت های  IDبسیار زیادی را صادر میکنند .در برخی از موارد ،صدور این کارتها
با کمک یک دفتر خدماتی انجام میگیرد ،اما در اکثر موارد این فرآیند در محل و توسط خود آن سازمان صورت
میگیرد؛ با کمک پرینتر موجود در دستک تاپ سازمان مربوطه کارت های خالی و یا از پیش پرینت شده به همراه
اطالعات تصویری دارنده ی کارت اختصاصی سازی میشوند.

سازمان ها معموال از د و تکنولوژی عمده ی مختلف برای تهیه پرینت و کدگذاری کارت ها استفاده
میکنند  :تکنولوژی ® HDPو تکنولوژی  .DTCبه صورت ایده آل ،یک راهکار باید از هر دو مدل های صدور
متمرکز و پراکنده پشتیبانی کند؛ این کار با ترکیب قابلیت اطمینان باال و ویژگی های اعتبارسنجی پیشرفته در
پرینترهای مرکزی بزرگتر با هزینه های کمتر و ردپای کوچکتر در مدل های پرینت پراکنده انجام میگردد.

نکات مهم دیگری در مورد صدور ایمن وجود دارد ﴿ مخصوصا در زمینه هایی چون مصرف انرژی ،مقدار کلی
ضایعات و مقرون به صرفگی﴾ که نصاب ها باید با مشتریان خود درمیان بگذارند .سیستم های صدور ایمن اخیر به
شکل قابل توجهی پایدارتر از سیستم های صدور گذشته هستند .دو مورد از پیشرفت های کلیدی در این زمینه
شامل الیه بندی «بدون ضایعات» و کاهش ردپای کربنی میشود که در طرح گواهی گرین سیرکِل تعریف شده
است.

با کمک الیه بندی بدون ضایعات ،تکه های الیه بندی که برای طول عمر بیشتر روی کارتها قرا گرفته اند ،در یک
جریان پیوسته از یک رول واحد به یکدیگر متصل میشوند .این کار نیاز به یک حامل زیربنایی را از میان میبرد .با
جدا شدن هر یک از تکه ها از رول منبع و چسبانده شدن آنها به کارتها ،چرخه ی الیه بندی کامل میشود .با

تخلیه شدن رول منبع ،تنها چیزی که باقی میماند یک حلقه ی خالی است .این فرآیند به شکل قابل توجهی
باعث کاهش هزینه های مواد مصرفی و ایجاد ضایعات میشود .الیه بندی بدون ضایعات بسیار مقرون به صرفه بوده
و باعث کاهش  50درصدی هزینه های الیه های قابل مصرف شده و در عین حال باعث حفظ باالترین سطح
امنیت و طول عمر میشود.

گواهی گرین سیرکِل قادر به تشخیص عواملی که باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میشود میباشد؛ این کار با
کمک پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی های الیه بندی کارت صورت میگیرد که میزان انرژی الزم برای
گرم سازی و حفظ بهترین دمای عملیاتی ممکن را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد .این تکنولوژی ها عالوه
بر صرفه جویی در مصرف زمان ،مقادیر قابل توجهی از انرژی را حفظ میکنند.

نصاب ها میتوانند به مشتریان خود کمک کنند تا به جای داشتن نگاهی پرهزینه نسبت به راهکارهای رسیدگی
به شرایط نامطلوب ،با تغییر طرز تفکر قدیمی آنها نسبت به تغییرات و تغییر رویکردشان به فرصتی برای سرمایه
گذاری در برتری عملیاتی مداوم ،سود کالنی را برای آنها به ارمغان بیاورند .با کمک به مشتریان در مورد چگونگی
منفعت بردن از این  10عامل گذار و بکارگیری یک رویکرد پایدار نسبت به صدور ایمن ،این سیستم ها دو مزیت
مهم را به دنبال خواهند داشت .نخست ،مشتریان این سیستم ها به راحتی و با کمترین هزینه برای برآورده سازی
نیازهای متغیر سیستم های خود را گسترش و بروزرسانی کنند ،از تکنولوژی ها و قابلیت های جدید بهره ببرند و
به صورت مسئولیت پذیرانه تری از لحاظ محیطی کارت های  IDبسازند .دوم اینکه با تکامل قابلیت های فعلی،
مشتریان میتوانند با اعتماد به حفظ سرمایه گذاری های خود در زیربناهای موجود ،خود را با تهدیدات همیشه در
حال تغییر به خوبی انطباق داده و با آنها مقابله کنند.

.25چهار مزیت استفاده از سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی

زمان دقیق استفاده از سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی به گذار از قفل ها و کلیدهای قدیمی به سوی
سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی موجود در کمدها باز میگردد که تمرکز این اقدام روی کاهش خطرات
و ریسک های امنیتی بوده است.

بدون شک سیستم های قفل کننده سطح باالی الکترونیکی در مقایسه با نمونه های مکانیکی پیشین خود ،در
محافظت از مواردی چون جواهرات ،داروها ،وجوه نقد و مدارک محرمانه ی انبار شده در کمدها پیشی میگیرند.
راهکارهای نوین میتوانند چهار برابر قفل های چرخشی قدیمی ،الیه ی محفاظتی قابل اعتمادتری را فراهم کنند
و قفل آنها را میتوان از دید سارقان پنهان نمود.

با این وجود ،ارزش ارتقاء سیستم های کنترل دسترسی به سیستم های الکترونیکی کمدی فراتر از فراهم نمودن
سطح امنیت باالتر است و این کار به صورت بالقوه تمام تشکیالت را تحت تاثیر قرار میدهد .با انتخاب و هدایت

بادقت گذار به سوی سیستم های قفل گذاری هوشمند و ساده ،یک مدیر ارشد امنیت میتواند نتایج بیزینسی بین
ساختمانی مثبتی را سازماندهی کرده و کارآمدی ،فروش و سودهای باالتری را به ارمغان بیاورد.

این تغییر حرکت و گذار ،به شرکت ها و تشکیالت آنها کمک میکند که ناکارآمدی قفل ها و کلیدهای قدیمی را
کنار گذاشته و آنها را با فرآیندهای پربازدهی که به کارمندان ،مشتریان یا سایر کاربران منفعت میرسانند جایگزین
کنند.

در این مقاله چهار مزیت بین ساختمانی استفاده از سیستم های الکترونیکی و نوین قفل گذاری کمد که با استفاده
از تکنولوژی  RFIDکار میکند مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

 .1مدیریت تاسیسات و امور مالی :کارآمدی عملیاتی بهتر به خاطر صرفه جویی در انجام کارها و
هزینه های نگهداری.
کارمندان عملیاتی از تاسیسات زمان بر و پرهزینه و نگهداری و استفاده از قفل ها و کلیدهای منسوخ شده صرف
نظر میکنند .قفل های جدید به آسودگی نصب شده ،با کمدهای موجود یا جدید تلفیق میشوند و نیازی به برقراری
تماس یا تعمیرات گران قیمت ندارند .دیگر الزم نیست که کارمندان نگران گم کردن ،دزیده شدن ،شکستن یا
کپی شدن کلیدهای خود باشند و کلیدها را از نو عوض کنند.
یک سیستم  -RFIDمحور را میتوان با سرعتی دو برابر نمونه های قبلی آن نصب کرد .معموال کارمندان به دانش
یا آموزش خاصی برای بکار انداختن یک سیستم قفل گذاری الکترونیکی نیاز ندارند و پشتیبانی فنی و سفارشی
سازی نیز در اختیار افراد قرارمیگیرد .برخی از راهکارها را میتوان در کشوی دراور کمدها قرار داد و یا اینکه آنها

را داخل درب کمدها نصب کرد .همچنین این راهکارها با سنسورهای هشداردهی و سیستم های نظارت
تصویری موجود کار میکنند و هزینه ی کلی مالکیت را کاهش میدهند.

اجرای این سیستم ها آسان است .همچنین در کسری از ثانیه میتوان امتیاز دسترسی را اضافه نموده ،تغییر داد و
حذف کرد .کارمندان نیز دیگر نیازی به چندین کارت نداشته و یک نشان کنترل دسترسی الکترونیکی را میتوان
به کارت شناسایی موجود وصل نمود.

قفل گذاری دوباره ی خودکار باعث کاهش زحمت بازبینی مدیریتی و آسیب پذیری در برابر سرقت میشود.

 .2خدمات فروش و مشتریان :خرید و فروش سریعتر –بهبود و ارتقاء تجربه ی مشتریان و
فروش.

در گذشته کارمندان زمان زیادی را صرف جستجو برای کلیدهای فلزی و برقراری تماس با سرپرست های خود
میکردند تا کمدهای حاوی کاالهای ارزشمند ،داروها ،وجوه نقد ،مدارک حساس و موارد مشابه دیگر را برای آنها
باز کنند .و یا در مواردی برای دسترسی به این آیتم ها مجبور به مراجعه به اتاق های پشتی بودند .بنا بر گزراش
ارائه شده توسط مدرسه مدیریت یو سی ال ای اندرسون ،تقریبا نیمی از ﴿ ﴾٪46مشتریان معتقدند که فرآیند
خرده فروشی بسیار زمان بر است ٪32 ،از افراد از انتظار برای آمدن معاون فروش و باز کردن کمد ناخشنودند و
حدود  ٪17از افراد هنگامی که یک فروشنده از کلید خود استفاده میکند احساس خوشایندی ندارند.

یک سیستم قفل گذاری الکترونیک به یک معاون فروش ،پرستار و یا یک صندوقدار این اجازه را میدهد که با
سرعت هر چه بیشتر یک کمد را باز کرده و با توجه به هر یک از شرایط پیش آمده ،جواهرات یا داروها را نمایش
داده یا وجوه نقد را به افراد بپردازد .با این کار زمان انبار کردن و بازیابی محصوالت کاهش یافته و خدمات مشتریان
ارتقاء پیدا میکند .صداقت ،فروش و سودآوری همگی از مواردی هستند که به افراد سود میرسانند.

.3

طراحی داخلی و منابع انسانی :فضایی جذابتر و خوشایندتر برای مشتریان و کارمندان.

قفل ها و سوراخ کلیدهایی که در معرض دید قرار دارند نه تنها باعث وسوسه سارقین میشوند ،بلکه باعث تضعیف
مطلوب بودن این نوع سیستم ها به عنوان ظاهری آرام و زیبا برای فروشگاه ها ،ارگان های مربوط به بهداشت،
نهادهای اقتصادی ،هتل ها ،مدارس و سایر سازمان ها میشوند.

سیستم های کنترل دسترسی الکترونیکی کمدهایی با ظاهر آراسته و مرتب را ارائه و دکوری زیبا و برازنده را برای
افراد به ارمغان می آورند.

عالوه بر این ،یک سیستم جدید که مجهز به ویژگی هایی چون باز شدن خودکار ،لمسی بودن و آرام بسته شدن
باشد باعث بی سرو صداسازی و عدم جلب توجه تجهیزات مربوط به باز و بسته کردن میشوند و تمامی این ویژگی
ها رضایت کارمندان و مشتریان را افزایش میدهند.

.4

موضوعات حقوقی و مالی :کاهش ریسک های مربوط به عواقب سرپیچی از قوانین.

معموال هنگامی که کارمندان از یک کمد به سوی کمد دیگری میروند ،این موضوع را فراموش میکنند که کمدهای
مربوطه را از نو قفل کنند .باز گذاشتن کشوی دراور یک کمد به صورت اتفاقی ،یک شرکت را در معرض دو خطر
بزرگ قرار میدهد :سرقت و برای برخی از سازمان های خاص چون ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ،هزینه های
دولتی .در نتیجه ،آگاهی عموم مردم نسبت به چنین تاوان هایی میتواند باعث خدشه دار شدن اعتماد آنها به یک
نهاد خاص شود.

در چنین موردی ،یک سیستم که دراور باز شده را به صورت خودکار و پس از یک بازه ی زمانی مشخص قفل
کند ،مشکل را حل میکند.

به صورت خالصه ،بروزرسانی به یک سیستم کنترل دسترسی الکترونیکی پیشرفته و پنهان از دید عموم باعث
ایجاد فرصتی برای خالص شدن از قید و بندهای پرهزینه شده و عملیات های سراسر یک شرکت را به صورت
قابل توجهی بهبود میبخشد .در کنار بهبود قابلیت جلوگیری از ضرر ،چنین سیستمی از قدرت کمک به سازمان
ها برای افزایش بازدهی ،کنترل هزینه ها ،ارتقاء تجربه ی مشتریان و افزایش رضایت کارمندان و افزایش فروش و
سود حاصل برخوردار است و درنتیجه ی تمامی این موارد ثبات بیزینسی نیز ارتقاء پیدا میکند.

.26پنج راه رایج دسترسی غیرمجاز و شیوه ی مقابله با آنها
پیش از ارزیابی یا خرید یک سیستم کنترل دسترسی ،دانستن اینکه انتظارات شما از سیستم مربوطه چیست از
اهمیت باالیی برخوردار است .افراد تازه کار باید در مورد تعریف « دسترسی غیرمجاز» و چگونگی وقوع آن در
سازمان خود شفاف سازی کنند .راه های زیادی برای دسترسی غیرمجاز یک فرد غیرمجاز به یک ساختمان وجود
دارد که این نوع دسترسی میتواند به صورت روزانه و در یک مکان مشخص به وقوع بپیوندد.

از درب های باز مانده ای که باید بسته میشده اند گرفته تا کارت هایی که به آسانی جعل میشوند ،انواع مختلفی
از دسترسی غیرمجاز وجود دارد که میتواند یک شرکت را در معرض خطر قرار دهد .در برخی از موارد بسیاری از
تکنولوژی هایی که برای کنترل دسترسی مورد استفاده قرار گرفته اند ،میتوانند به مجرایی برای در معرض خطر
قرار دادن آن شرکت تبدیل شوند .به هنگام اندیشیدن به یک سیستم دسترسی باید تمامی احتماالت مورد توجه
قرار بگیرند ،چرا که با داشتن پیش زمینه ای در مورد چگونگی وقوع دسترسی غیرمجاز در بیزینس خود ،زمان
آسوده تری را برای تشخیص مناسب بودن راهکار کنترل دسترسی مربوطه با نیازهای خود خواهید گذراند.

در این مقاله پنج مورد از رایج ترین راه های دسترسی غیرمجاز در کنار برخی از متدها و روش های مقابله با آنها
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ورود همزمان دو فرد پشت سرهم
یکی از رایج ترین انواع دسترسی غیرمجاز ،ورود هم زمان دو فرد پشت سرهم و با یک کارت است .این نوع از
دسترسی غیرمجاز زمانی رخ میدهد که یک یا چند نفر به دنبال یک کاربر مجاز سعی در عبور از یک درب میکنند.

اغلب کاربر مجاز مربوطه از روی ادب و احترام اجتماعی درب را برای افراد غیرمجاز باز نگه داشته و بدین شکل
سهوا آن ساختمان را در معرض خطر قرار میدهد .یکی از راه های کاهش احتمال ورود غیر مجاز دو فرد پشت
سرهم ،برگزاری کالس های آموزشی برای تمامی کاربران مجاز حول موضوع امنیت و آگاهی است .راه دیگری که
چه بسا کارآمدتر از راهکار قبل است ،بکارگیری درب های چرخنده ،تله های آدم گیر یا راهکارهای دیگری میباشد
که ورود افراد را به یک نفر در هر بار محدود ساخته و در صورت تخطی افراد از آن یک آالرم را به صدا در می
آورد.

باز نگه داشتن درب ها
همچون ورود همزمان دو نفر پشت سرهم ،باز نگه داشتن درب ها که اغلب برای راحتی افراد صورت میگیرد ،راه
رایج دیگری است که از طریق آن افراد غیرمجاز به یک مکان دسترسی پیدا میکنند و به صورت بالقوه شرایط

خطرناکی را برای افراد و اموال موجود در آن ساختمان ایجاد میکنند .برخی از سیستم های کنترل دسترسی از
قابلیت تشخیص باز ماندن درب ها برخوردار بوده و در صورت باز ماندن درب ها شروع به اخطار دادن به پرسنل
امنیتی میکنند؛ این پرسنل میتوانند به رسیدگی و تحقیق در مورد شرایط پیش آمده بپردازند.

باز کردن دربها با استفاده از اهرم فشار
شاید تعجب آور باشد که بدانید چگونه میتوان بسیاری از دربها را با استفاده از ابزاری به کوچکی پیچ گوشتی و به
بزرگی یک دیلم باز نمود .سیستم های کنترل دسترسی پیشرفته مجهز به بازبینی درب هایی هستند که با اعمال
فشار باز شده اند و در صورت روئیت چنین مواردی آالرم های مربوطه به صدا در می آیند .کارآمدی این سیستم
ها متغیر است ،بسیاری از این سیستم ها در معرض نرخ باالیی از آالرم خطا ،پیکربندی نه چندان قوی پایگاه داده

یا فقدان بازبینی فعال ورود غیرمجاز قرار دارند .هر چند با بکارگیری این ابزار و تاکتیک ها ،این سیستم ها در
تشخیص دربهایی که با اعمال فشار باز شده اند بسیار کارآمد هستند.

کلیدها
چه دزدیده ،گم یا قرض داده شده باشند ،در هر صورت کلیدها مسائل بزرگی را ایجاد میکنند .اغلب در صورت
گم شدن ،فراموش کردن ،دزدیده شدن یا قرض دادن کلیدها به افراد دیگر ،دنباله روی و جستجوی آنها غیرممکن
است و در صورتی که فردی گرایش به ورود غیر مجاز به صورت همزمان با فرد دیگری به ساختمان را داشته باشد،
او برای چندین روز متوجه کلیدهای گم شده ی خود نخواهد شد .در طول این زمان ،خطر زیادی ساختمان را
تهدید خواهد کرد و تنها راه برای اطمینان حاصل نمودن از امنیت مداوم یک ساختمان تهیه مغزی های جدید
برای دربهای مختلف است که این کار بسیار گران تمام خواهد شد .راهکارهای مدیریت کلیدهای الکترونیکی را

میتوان برای دنباله روی کلیدها بکاربست؛ ارزش افزوده ای که استفاده از بسیاری از این سیستم ها به ارمغان می
آورند ،امکان ادغام آنها با سیستم های کنترل دسترسی است که الیه ی مضاعفی از امنیت را ایجاد میکنند.

کارت های دسترسی
با مزیت افزوده شدن قابلیت تشخیص کاربران مجاز که با قرار دادن کارت خود روی کارت خوان وارد میشوند،
کارتهای کلید الکترونیک در مقایسه با کلیدهای قدیمی جایگزینی تکنولوژیک تر محسوب میشوند .با این حال،
این کلیدها نیز در معرض خطرهای مرتبط با کلیدها قرار دارند که این خطرات عبارتند از :احتمال گم شدن،
دزدیده شدن یا به اشتراک گذاشته شدن با افراد مجاز و غیرمجاز.

از منظر تکنولوژیک ،کارتهای دسترسی به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند :نوع مگنتی ،مجاورتی ،کارتهای
هوشمند مجاورتی و کارتهای هوشمند لمسی .هر یک از انواع کارت های دسترسی مزایا و معایب خود را دارند و
برخی از آنها بیشتر از بقیه در معرض خطر قرار دارند .کارت های نوع مگنتی آسان ترین نوع برای کپی کردن بوده
و بیشتر از سایر کارت ها در معرض فرسودگی ،شکستن یا آسیب دیدگی در میدانهای مگنتی هستند .کارت های
مجاورتی و کارتهای هوشمند مجاورتی کمتر در معرض کپی برداری قرار دارند و کارتهای هوشمند مجاورتی را
میتوان با اطالعات بیشتری در مقایسه با کارت های دسترسی برنامه ریزی کرد؛ این کار به افراد اجازه میدهد که
عالوه بر کاربردهایی چون دسترسی فیزیکی همچون دسترسی شبکه ،از آنها در جهت کاربری های تعاملی مختلف
استفاد کنند .با این حال برخی از کارت های هوشمند مجاورتی نیازمند یک باتری کوچک هستند که این موضوع
میتواند از طول عمر آنها بکاهد.

در صورتی که کارت های کنترل دسترسی به عنوان کارت های شناسایی عکس دار استفاده شوند ،کارایی آنها را
میتوان ارتقاء داد .این کار باعث میشود که افراد کمتر کارت خود را در خانه جا بگذارند .تکنولوژی ها و راهکارهای
مکملی چون کارت های شناسایی فردی و یا بررسی بیولوژیکی ،قابلیت اطمینان و کارآمدی به مراتب بیشتری را
برای کارت های دسترسی به ارمغان می آورند.

دسترسی غیرمجاز میتواند شرایط خطرناکی را برای هر بیزینس و سازمانی ایجاد کند ،بنابراین این موضوع اهمیت
دارد که تکنولوژی کنترل دسترسی را انتخاب کنید که توان مقابله با این خطرات را داشته باشد .برای داشتن
بهترین و آگاهانه ترین انتخاب ،عالوه بر توجه به پنج نوع همه گیر دسترسی غیرمجاز که پیشتر بر شمرده شد،
فهمیدن این پنج نوع دسترسی نیز امری ضروری است .در صورتی که سازمان شما در معرض یکی از این خطرات
قرار دارد ،این موضوع اهمیت دارد که به دنبال راهکار کنترل دسترسی باشید که پاسخگوی این نوع خطرات باشد
تا امکان دسترسی غیرمجاز کاهش پیدا کند و یا حتی از بین برود و باالترین سطح امنیت برای تاسیسات شما
تضمین گردد.

.27فراتر از امنیت

در حال حاضر دیگر نمیتوان استفاده از کنترل دسترسی را به عنوان هزینه ای ثابت تلقی و به ابزاری برای کنترل
ورود و خروج افراد مجاز به یک ساختمان یا منطقه محدود کرد .علیرغم اینکه بیشتر کاربران از کارکردهای اصلی
یک سیستم کنترل دسترسی و سیستم مدیریت امنیت بهره میگیرند ،بسیاری از ابزارهای ارزشمند دیگر این
سیستم ها که از لحاظ عملیاتی و بیزینسی کارآمدند اغلب نادیده گرفته میشوند.

استفاده از سیستم های کنترل دسترسی عالوه بر تامین امنیت ،به کمپانی ها این امکان را میدهد که کارایی
عملیاتی خود را باال برده ،مقرراتی را اجرا و هزینه ها را کاهش دهند .با به کارگیری این ابزار در سایر حوزه های
بیزینس ،سیستم های کنترل دسترسی فراتر از امنیت رفته و تبدیل به ابزاری برای کمک به فراهم سازی مقدمات
شروع یک بیزینس میشود .این حوزه ها از کنترل استفاده ی انرژی گرفته تا فروش بدون پرداخت پول نقد و با
کارتهای الکترونیکی و کمک به اجرای مقررات متغیر است.

کارایی های عملیاتی
سیستم های کنترل دسترسی میتوانند ،در مقیاس های محلی و جهانی ،نقش عظیمی را در افزایش کارایی
بیزینس ها به ارمغان آورند .استفاده از یک سیستم کنترل دسترسی که قادر به اتصال چندین محل در سراسر
جهان به یکدیگر باشد ،بدین معناست که یک شرکت میتواند از یک سیستم مدیریت امنیت مرکزی برای مدیریت
چندین ساختمان در مکان های مختلف استفاده کند .این امر با جلوگیری از دوباره کاری باعث بهبود کارایی
میشود و استفاده ی پرسنل از یک کارت کنترل دسترسی واحد در چندین محل باعث کاهش هزینه ها میگردد.
همچنین استفاده از یک رابط کنترل و فرماندهی مرکزی به عنوان بخشی از یک سیستم کنترل دسترسی میتواند
کارایی هایی عملیاتی را میسر سازد؛ با نصب تنها یک سیستم برای مدیریت تمامی محل ها از طریق یک تیم

امنیتی مرکزی به همراه گردش کاری روان آالرم و پاسخگویی ،نیاز به دوباره کاری را میتوان به حداقل رساند.

همچنین سخت افزار کنترل دسترسی همچون کارتخوان ها ،کارایی های بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها را به
ارمغان می آورد .استفاده از کارتخوان های کنترل دسترسی که ویژگی هایی همچون پیامگیر یا قابلیت رزرو اتاق
را در خود دارا هستند ،نیاز به یک سیستم مجزای دیگر و پرداخت هزینه های بیشتر را از میان میبرد .از آنجایی
که کاربران از پیش با سیستم های کنترل دسترسی موجود آشنا هستند ،این کارتخوان های کنترل دسترسی از
لحاظ

عملیاتی

کارایی

هایی

را

در

اختیار

افراد

قرار

میدهند.

اجرای مقررات
استفاده از سیستم های کنترل دسترسی جهت اجرای مقررات شرکت میتواند یکی از بهترین و بهینه ترین نوع
استفاده از یک راهکار مدیریت امنیتی باشد .با توجه به افزایش آگاهی نسبت به برنامه های سازگار با محیط زیست،
در فرودگاه گتویک انگلستان ،سیستم های کنترل دسترسی جهت اجرا و بازبینی این برنامه ها مورد استفاده قرار
گر فته است .در این فرودگاه ،هر موقع که الزم به روشن کردن دستگاهی باشد ،کارکنان از کارت کنترل
دسترسی خود برای روشن کردن آنها استفاده میکنند؛ این دستگاه ها شامل صفحه چرخان چمدانهای چک شده
و آماده تحویل ،پله های برقی ،میز تحویل چمدانها و غیره میشود .این امر نه تنها مصرف انرژی فرودگاه را کاهش
میدهد ،بلکه به فرودگاه این امکان را میدهد که به بازبینی و گزارش دهی در مورد پیروی آنها از طرح سبز مطرح
شده

توسط

دولت

بپردازند.

فرودگاه بین المللی واقع در هنگ کنگ نمونه ی دیگری است که در آن سیستم کنترل دسترسی بکار گرفته شده
است تا کارکنان بتوانند به خطوط هوایی دسترسی داشته و آنها را اداره کنند .این بدین معناست که تنها کارکنانی
که آموزش های الزم را دیده باشند میتوانند از چنین تجهیزاتی استفاده کنند و از اجرای مقررات مربوط به سالمتی
و امنیت اطمینان حاصل کنند .مزیت دیگر استفاده از این سیستم ها این است که در صورت تمایل کارکنان،
فرودگاه میتواند یک خط هوایی به خصوص را به استفاده از تجهیزات امنیتی اختصاص دهد.

سخت افزار سیستم کنترل دسترسی ،همچون کارتخوان ها ،همچنین میتوانند در اجرای مقررات شرکت ها نقشی
کمک کننده را ایفا کنند .کارتخوانهای دسترسی مجهز به ویژگی های تبلیغاتی میتوانند هنگامی که یک درب
مورد استفاده قرار ندارد ،رمایندیهایی را مبنی بر سالمتی و امنیت دربهای مهم و کلیدی ارائه کنند .قابلیت هایی
چون چک لیست ورود و خروج در کارتخوانهای دسترسی که در آن برای بازگشایی درب ،دارنده ی کارت باید به
یک سری سواالت از پیش تعریف شده پاسخ درست دهد ،همچنین میتواند ضامن اجرای قوانین در مناطقی چون
محلهای در دست ساخت یا داروخانه ها باشد.

کاهش هزینه ها
برخی از بخش های یک سیستم کنترل دسترسی را همچنین میتوان برای کاهش هزینه ها در ساختمان های
جدید یا از طریق بروزرسانی سیستم امنیتی استفاده کرد .به عنوان مثال ،به هنگام ساخت بیمارستان های ویکتوریا
و استاب هیل انگلستان ،از تکنولوژی ) (+Power over Ethernet Plus PoEاستفاده شد که

کاهش هزینه های قابل توجهی را به ارمغان آورد .تکنولوژی  +PoEبه تکنولوژی تامین انرژی از طریق یک

کابل  Cat5اطالق میشود .برای هر دربی که دسترسی آن کنترل میشود ،تنها یک کابل  Cat5برای تامین
انرژی هر دوی کارتخوان و قفل نیاز است .شاید صرفه جویی در استفاده از یک کابل چندان قابل توجه نباشد ،اما
در ساختمان های بزرگ این کار به شدت هزینه های کابل کشی را کاهش میدهد.

با نگاهی فراتر از کنترل دسترسی و استفاده از کارت کنترل دسترسی در سایر حوزه های مدیریت عملیاتی میتواند
منجر به صرفه جویی در هزینه ها گردد .دانشگاه هایی چون دانشگاه جان مورز لیورپول ،راهکار یک کارت هویتی
را اتخاذ کرده اند که با این راهکار ،کارتهای دسترسی مبدل به کارتهای هوشمندی میشوند که میتوان از آنها به

عنوان راهکاری برای خرید و فروش بدون پول نقد استفاده کرد .این کارتها شامل تمامی اطالعات مربوط به ثبت
نام دانش آموزان و دروس گرفته شده میشوند که میتوان از آنها برای دسترسی به کتابخانه و پارکینگ اتومبیل
هم استفاده کرد ،این کار به شکل چشم گیری باعث کاهش هزینه ها و باال رفتن کارایی سیستم ها در دانشگاه

میشود.

فراتر از کنترل دسترسی

کنترل و فرماندهی مرکزی برای ارتقای سطح امنیت
با گذر زمان ،شاهد آن هستیم که روز به روز استفاده ی منفرد از سیستم های کنترل دسترسی درحال منسوخ
شدن است و این سیستم ها در حال تلفیق با دامنه ای از سیستم های امنیتی چون سیستم های مدیریت ویدئو،
آتش ،ورود غیرمجاز و ساختمان و سایر سیستم ها هستند .این بدان معناست که راهکار کنترل دسترسی به یک
سیستم مدیریت امنیتی کامل تبدیل میشود ،سیستمی که در آن صرفه جویی در هزینه ها و کارایی های عملیاتی
از طریق عملکردهایی چون کنترل و فرماندهی مرکزی صورت میپذیرد.

کنترل دسترسی قادر به ارائه ی چیزی فراتر از امنیت است .بنابراین ،پیش از تصمیم برای خرید یک
سیستم کنترل دسترسی جدید یا بروزرسانی سیستم فعلی ،از خود این سوال را بپرسید که« :آیا سیستم کنترل
دسترسی من عملکرد کافی را دارد؟»

.28آینده ی روشن آنالیتیک ها – قسمت اول

در طول دهه ی گذشته آنالیتیک های مربوط به ویدئوها و داده ها ،به موضوعاتی داغ برای بحث میان
تولیدکنندگان و در نمایشگاه ها تبدیل شده است .رواج بکارگیری آنالیتیک ها در عملیات های امنیتی مراکز و
شرکت ها باعث مسرت است ،با این حال همچنان چالشهایی در برابر این تکنولوژی ها و کاربران آنها وجود دارد.
در این مقاله گفتگوی مجله ی سکیوریتی با یکی از متخصصین صنعت امنیت در مورد آنالیتیک ها ،تلفیق و
روندهای تکنولوژی موجود را خواهید خواند.

آنالیتیک داده ها
1.مجله :کاربران نهایی چگونه میتوانند از داده ها جهت اتخاذ تصمیمات بیزینسی استفاده کنند؟
متخصص :برخی از مشتریان در حال بکارگیری کالن داده ها و آنالیتیک داده ها هستند ،اما هنوز خیلی از آنها
به این مرحله نرسیده اند .چه این تکنولوژیها بکار گرفته شده باشند و چه افراد از آن غافل مانده باشند ،خیلی از
آنها متوجه ارزش جمع آوری داده ها و الیه الیه سازی آنالیتیک های پیشرفته برای مشاهده ی داده های قدیمی،
تجزیه تحلیل روند و الگو ،و تشخیص ناهنجاری برای هوشمندسازی تصمیمات بیزینسی هوشمند هستند .به عنوان
مثال میتوان به چگونگی استفاده ی کاربران از داده ها و آنالتیکس جهت استخدام کارمندان در یک ساختمان و
فراهم سازی سطح منا سبی از امنیت با توجه به سطوح تهدیدات موجود به صورت همزمان با وقوع رخداد و ارائه

ی تجربه ی امنیتی بهتر به کارمندان و میهمانان اشاره کرد .استفاده از گزارش های هوشمند داخلی و خارجی،

داده های بدست آمده از پلتفرم امنیتی اصلی و فرعی شما همچون سیستم های ، ITسیستم های اچ.سی.وی.آی،
نورپردازی ،روباتیک و سیستم های اتوماسیون ساختمانی همگی به شما در ایجاد یک مدل مدیریت نیروی کاری
پیش بینی شده کمک میکند؛ این مدل به تعیین تعداد ماموران امنیتی ،مسئوالن البی ساختمان و سرویس های
از راه دور مورد نیاز به صورت روزانه ،هفتگی و حتی ماهیانه کمک میکند .چنین رویکردی ،یک رویکرد داده محور

برای مدیریت نیروی کاری به صورت پیش بینی شده نامیده میشود.

2.مجله :چگونه داده های سیستم امنیتی در این کار نقش ایفا میکنند؟
متخصص  :در گذشته داده های بدست آمده از سیستم های امنیتی چندان مورد توجه قرار نمیگرفت .معموال
زمانی که به سیستم های کالن داده نگاه می اندازیم ،در واقع این بخش  ITاست که این داده ها را هدایت میکند.

به وجه  ITمنزل خود ،نه وجه فیزیکی آن ،نگاه بیاندازید .تحول  ITو تلفیق آن با ، OTتصویری بهتر از آنچه
در حال وقوع است ارائه میکند – آگاهی موقعیتی همزمان با وقوع رخداد ،فراتر از امنیت سنتی .امکان استفاده از
منابع داده مختلف در یک سیستم امنیتی ،کلید فهم چگونکی و زمان ورود افراد به یک ساختمان است .همچنین
این نیاز وجود دارد که افراد نسبت به چگونگی وقوع رخدادها و ناهنجاریها آگاهی پیدا کنند .اساسا ،هر چه قطعات
بیشتری از یک پازل را پیدا کنید ،تصویر بدست آمده دقیقتر خواهد بود و به شما امکان اتخاذ تصمیمات هوشمندانه
تری را میدهد .هنگامی که قادر به مشاهده ی تمامی این ابعاد مختلف باشید ،دید واضحتری پیدا میکنید.

به عنوان مثال ،شما میتوانید به آالرم های سرقت اولیه نگاه بیاندازید .به صورت سنتی شما میتوانید ،در فضاهای
خرده فروشی ،یک آالرم برای ساختمان قرار دهید که به هنگام نبود افراد در ساختمان از آن محافظت کند .در
طول سالیان گذشته ،شرکت ها به استخدام متخصصین علم داده و ساخت راهکارهای داده کاوی پرداخته اند.
حال شرکت ها میتوانند از سیستم های آالرم سرقت سنتی استفاد و از عملیات درب جلویی به عنوان یک اهرم
استفاده کنند و به کابران خود این اجازه را بدهند که الگوهای ترافیکی را در ساعات شلوغی مشاهده و پیش بینی
کنند .همچنین شرکت ها میتوانند از این داده ها برای اموری همچون کارگزینی مناسب استفاده کنند .به عنوان
مثال ،اگر یک شرکت بین ساعات پنج تا نه باز باشد ،اما بین ساعات یازده تا دوازده تعداد درب های باز بیشتری
از پنل آالرم دزدی مشاهد شود ،شاید در طول آن زمان تعداد پرسنل بیشتری نیاز باشد .پرسنل بیشتر در کنار
سیستم های پایانه ی فروش سنتی یا سایر تجربه های فروشندگان ،دید جزیی واقعی به آنچه در محیط در حال
وقوع است ارائه میکند .این شرایط میتواند از این مثال ساده تا شرایط پیچیده تر متغیر باشد؛ این شرایط پیچیده
مستلزم استفاده از داده های بیشتر و بازاریابی هدفمند برای ارائه ی تجربه ای بهتر برای خریداران است.

3.مجله :چگونه سایر بخش ها و عملکردهای موجود درون شرکت ها ،از آنالیتیک های امنیتی و
استفاده از داده ها سود برده و مستلزم آن هستند؟
متخصص :یکی از بخش های ذی النفع از آنالیتیک های امنیتی و استفاده از داده ها ،مدیران اموال هستند که
به دنبال بهره برداری از فضا هستند .در حال حاضر ،عملیات ها از چنان قدرت دیدی برخوردار هستند که میتوانند
به چیزهایی چون داده های کنترل دسترسی نگاه بیاندازند .به عنوان مثال ،شما میتوانید به  10ساختمان مختلف
نگاه بیاندازید و در تمامی ساختمان های متشکل از ترکیبی از کارکنان در محل و دورکار ،دستگاه های کنترل
دسترسی قرار دهید .بدون داشتن داده های درست ،دانستن اینکه چه کسی از چه ساختمانی استفاده میکند،
کدام محل کار در ساختمان آزاد و در دسترس است ،اینکه آیا فضای موجود در حال استفاده شدن است یا خیر و
اینکه با این فضا بای د چه کرد ،همگی چالش برانگیز خواهند بود .با نگاه انداختن به کاربری ساده کنترل دسترسی
متوجه خواهید شد که در صورت عدم استفاده ی افراد از فضا ،شما میتوانید با توجه به اطالعات جمع آوری شده
از طریق آنالیتیک ها در دستگاه های کنترل دسترسی ،مدیریت بازدیدکنندگان و بهره برداری از فضا ،به فروش یا
اجاره دادن فضای گفته شده بپردازید.

این کاربری برای مدت های زیادی وجود داشته است ،اما همچنان به عنوان مثالی عالی در مورد چگونگی بهره

برداری عملیات ها از این داده های اضافی جهت آگاهی بیشتر یافتن از آنالیتیک های آنها تلقی میگردد.

4.مجله :چگونه آنالیتیک ها میتوانند به کابران نهایی در جهت بهره وری بهتر از بودجه های امنیتی
خود کمک کنند؟
متخصص :آنالیتیک ها میتوانند به کاربران در جهت تصمیم گیری بهتر روی سرمایه گذاری اموال خود در جاهای
مختلف کمک کنند .این آنالیتیک ها به شناسایی ریسک های پیش روی یک سازمان کمک کرده ،در صورت وقوع
ریسک ،تاثیر اقتصادی آنها را نشان داده و به شما این امکان را میدهد که به صورت پیش فعاالنه اقدامات بازدارنده
در جهت فرونشاندن آن ریسک را ترتیب اثر دهید .آنالیتیک ها اقداماتی پیش فعاالنه در جهت فرونشاندن ریسک
ها و بهینه سازی بودجه ها تلقی میگردند .استفاده از آنالیتیک داده ها در جهت بهینه سازی کل برنامه امنیتی
یک مشتری ،آینده ی صنعت امنیت است.

ببینید که امروزه نصاب های سنتی چگونه سیستم های امنیتی را طراحی میکنند .سیستم انتخاب شده و اموال
امنیتی بکارگرفته شده معموال بر اساس گزارشات فروش و دانش فعلی و سطح آسودگی مهندسین فروش انتخاب
میشود یا توسط سازنده ای که در ارتباط نزدیک با آن نصاب است میتواند توجیح و قانع شده باشد .تغییر جهت
بزرگی به سوی مدل مدیریت ریسک انجام شده است که بخشی از این تغییرجهت با کمک آنالیتیک ها تغذیه
میشود .مدیریت ریسک ،از دو قسمت مهم تشکیل شده است:

1.ارزیابی ریسک – سوال اینجاست که "چه چیزهایی افراد ،اموال و دارایی های مشتریان را تهدید میکند؟" –

این کار دید دقیقی نسبت به قسمت های آسیب پذیر یک سازمان به شما میدهد.

2.کنترل ریسک – با کنترل ریسک ،شما از مدیریت ریسک و آنالیتیک داده ها برای ترتیب اثر دادن اقدامات
بازدارنده ی درست ،قرار دادن سیستم های امنیتی مناسب و حفاظت از منابع استفاده میکنید تا یک برنامه ی

امنیتی بهینه برای کاهش ریسک تشخیص داده شده در قسمت ارزیابی ریسک طراحی کنید.

.29آینده ی روشن آنالیتیک ها – قسمت دوم

در طول دهه ی گذشته آنالیتیکس های مربوط به ویدئوها و داده ها ،به موضوعاتی داغ برای بحث میان
تولیدکنندگان و در نمایشگاه ها تبدیل شده است .رواج بکارگیری آنالیتیکس ها در عملیات های امنیتی مراکز و
شرکت ها باعث مسرت است ،با این حال همچنان چالشهایی در برابر این تکنولوژی ها و کاربران آنها وجود دارد.
در این مقاله گفتگوی مجله ی  Securityبا یکی از متخصصین صنعت امنیت در مورد آنالیتیکس ها ،تلفیق و
روندهای تکنولوژی موجود را خواهید خواند.

 .29.1آنالیتیکس داده ها
مجله :کاربران نهایی چگونه میتوانند از داده ها جهت اتخاذ تصمیمات بیزینسی استفاده کنند؟

متخصص :برخی از مشتریان در حال بکارگیری کالن داده ها و آنالیتیکس داده ها هستند ،اما هنوز خیلی از آنها
به این مرحله نرسیده اند .چه این تکنولوژیها بکار گرفته شده باشند و چه افراد از آن غافل مانده باشند ،خیلی از
آنها متوجه ارزش جمع آوری داده ها و الیه الیه سازی آنالیتیکس های پیشرفته برای مشاهده ی داده های
قدیمی ،تجزیه تحلیل روند و الگو ،و تشخیص ناهنجاری برای هوشمندسازی تصمیمات بیزینسی هوشمند هستند.
به عنوان مثال میتوان به چگونگی استفاده ی کاربران از داده ها و آنالتیکس جهت استخدام کارمندان در یک
ساختمان و فراهم سازی سطح مناسبی از امنیت با توجه به سطوح تهدیدات موجود به صورت همزمان با وقوع
رخداد و ارائه ی تجربه ی امنیتی بهتر به کارمندان و میهمانان اشاره کرد .استفاده از گزارش های هوشمند داخلی
و خارجی ،داده های بدست آمده از پلتفرم امنیتی اصلی و فرعی شما همچون سیستم های ، ITسیستم های
اچ.سی.وی.آی ،نورپردازی ،روباتیک و سیستم های اتوماسیون ساختمانی همگی به شما در ایجاد یک مدل مدیریت
نیروی کاری پیش بینی شده کمک میکند؛ این مدل به تعیین تعداد ماموران امنیتی ،مسئوالن البی ساختمان و
سرویس های از راه دور مورد نیاز به صورت روزانه ،هفتگی و حتی ماهیانه کمک میکند .چنین رویکردی ،یک
رویکرد داده محور برای مدیریت نیروی کاری به صورت پیش بینی شده نامیده میشود.

مجله :چگونه داده های سیستم امنیتی در این کار نقش ایفا میکنند؟
متخصص  :در گذشته داده های بدست آمده از سیستم های امنیتی چندان مورد توجه قرار نمیگرفت .معموال
زمانی که به سیستم های کالن داده نگاه می اندازیم ،در واقع این بخش  ITاست که این داده ها را هدایت میکند.
به وجه  ITمنزل خود ،نه وجه فیزیکی آن ،نگاه بیاندازید .تحول  ITو تلفیق آن با ، OTتصویری بهتر از آنچه در
حال وقوع است ارائه میکند – آگاهی موقعیتی همزمان با وقوع رخداد ،فراتر از امنیت سنتی .امکان استفاده از
منابع داده مختلف در یک سیستم امنیتی ،کلید فهم چگونکی و زمان ورود افراد به یک ساختمان است .همچنین

این نیاز وجود دارد که افراد نسبت به چگونگی وقوع رخدادها و ناهنجاریها آگاهی پیدا کنند .اساسا ،هر چه قطعات
بیشتری از یک پازل را پیدا کنید ،تصویر بدست آمده دقیقتر خواهد بود و به شما امکان اتخاذ تصمیمات هوشمندانه
تری را میدهد .هنگامی که قادر به مشاهده ی تمامی این ابعاد مختلف باشید ،دید واضحتری پیدا میکنید.
به عنوان مثال ،شما میتوانید به آالرم های سرقت اولیه نگاه بیاندازید .به صورت سنتی شما میتوانید ،در فضاهای
خرده فروشی ،یک آالرم برای ساختمان قرار دهید که به هنگام نبود افراد در ساختمان از آن محافظت کند .در
طول سالیان گذشته ،شرکت ها به استخدام متخصصین علم داده و ساخت راهکارهای داده کاوی پرداخته اند.
حال شرکت ها میتوانند از سیستم های آالرم سرقت سنتی استفاد و از عملیات درب جلویی به عنوان یک اهرم
استفاده کنند و به کابران خود این اجازه را بدهند که الگوهای ترافیکی را در ساعات شلوغی مشاهده و پیش بینی
کنند .همچنین شرکت ها میتوانند از این داده ها برای اموری همچون کارگزینی مناسب استفاده کنند .به عنوان
مثال ،اگر یک شرکت بین ساع ات پنج تا نه باز باشد ،اما بین ساعات یازده تا دوازده تعداد درب های باز بیشتری
از پنل آالرم دزدی مشاهد شود ،شاید در طول آن زمان تعداد پرسنل بیشتری نیاز باشد .پرسنل بیشتر در کنار
سیستم های پایانه ی فروش سنتی یا سایر تجربه های فروشندگان ،دید جزیی واقعی به آنچه در محیط در حال
وقوع است ارائه میکند .این شرایط میتواند از این مثال ساده تا شرایط پیچیده تر متغیر باشد؛ این شرایط پیچیده
مستلزم استفاده از داده های بیشتر و بازاریابی هدفمند برای ارائه ی تجربه ای بهتر برای خریداران است.

مجله :آنالیتیکس ها چگونه به دنباله روی رخدادها و جلب توجه و کشاندن منابع به سوی مناطق
رخداد برانگیز میپردازد؟
متخصص :به صورت ساده میتوان گفت که آنالیتیکس ها به دو دسته ی مختلف تقسیم میشوند :آنالیتیکس
هویتی و آنالیتیکس رخدادی.
آنالیتیکس هویتی به شما این امکان را میدهد که مبنایی برای چگونگی حرکت افراد در ساختمان به صورت
ساعتی ،روزانه و هفتگی تعریف کنید .به عنوان مثال ،اگر شما بدانید که یک کارمند هر روز از ساعت  9تا  5در
محل کار بوده و رأس ساعتی خاص نهار میخورد یا کار خاصی انجام میدهد ،این اطالعات یک الگوی مبنایی نرمال

را به وجود می آورد .اما در صورت ورود آن کارمند به شرکت در شب ،چه اتفاقی می افتد؟ آیا وی در حال انجام
کاری خالف قوانین است؟ یا اینکه نشان کنترل دسترسی وی گم شده و فردی که آن را دزدیده است داخل
ساختمان حضور دارد؟ این تغییر در رفتار باعث ایجاد یک ناهنجاری میشود که از آن میتوان در سیستم مدیریت
رخداد استفاده نمود؛ به این صورت که به تحلیلگر موجود هشداری در مورد رویت رفتاری غیرمعمول و نیاز به
تحقیق بیشتر داده میشود.

آنالیتیکس رخدادی به داده های دیگری چون خطاها ،اشتباهات ،لغزش ها ،آمارهای جنایی رخ داده در خارج از
یک محیط که شامل دزدی ،سرقت ،خرابکاری و غیره میشود نگاه می اندازد .هر رخدادی با یک نشان زمان/تاریخ
و مکان ضبط میشود .بازبینی مداوم این داده ها در کنار الگوریتم های آنالتیکی درست میتواند به یافتن الگوهایی
که با چشم معمولی دیده نمیشود کمک کند .با کمک این داده ها شما میتوانید نقشه های حرارتی بسازید که
محل وقوع رخدادها را نمایش میدهد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که شما میتوانید محل وقوع رخداد بعدی را
در آینده پیش بینی کنید تا اقدامات بازدارنده ی درستی را به کار ببندید .این موارد شامل دوربینهای امنیتی
جدید ،کارمندان ثابت ،کارمندان متحرک و حتی استفاده ازسرویس های ویدئویی دورادور با قابلیت های صدای
پایین میشوند که از رخدادهای آینده جلوگیری میکنند.

 .29.2آنالیتیکس صوتی و ویدئویی
مجله :لطفا تفاوت میان آنالیتیکس های با تمرکز روی فعالیت ) (Focus of Actionو تمرکز روی
توجه )(Focus of Attentionرا شرح داده و برای کاربران توضیح دهید که این آنالیتیکس ها به چه
معنا هستند.

متخصص :طبق مالقاتی که اخیرا با یکی ازکمپانی های آنالیتیکس ویدئویی داشته ام ،این کمپانی آنالیتیکس ها
را به دو گروه تقسیم میکند :آنالیتیکس های با تمرکز روی فعالیت ) (Focus of Actionو تمرکز روی
توجه  (Focus of Attention) .این تقسیم بندی راهی بسیار هوشمندانه برای نگاه انداختن به چگونگی
کار آنالیتیکس در محیط یک مشتری است.

آنالیتیکس های ویدئویی با تمرکز روی فعالیت) ، (Focus of Actionیک سری قوانین نوشته شده است
که به هنگام نقض آنها ،یک سری فرآیندهای عملیاتی استاندارد برای پاسخگویی به هر رخداد دارد .یک مثال در
این زمینه  ،فضای بیرونی است که با آنالیتیکس های موجود در یک دوربین محافظت میشود .هنگام پیکربندی
دوربین ،شما میتوانید از بین لیست آنالیتیکس های موجود همچون تشخیص عبور از خطوط ،اشیاء جاگذاشته
شده ،اشیاء برداشته شده ،سرعت غیرمجاز ،پرسه زنی ،حرکت بر خالف جهت انتخاب کنید .برای این مثال ما از
تشخیص عبور از خطوط استفاده خواهیم نمود .هنگامی که فردی در تصویر دوربین از خطی عبور میکند ،این
آنالیتیکس اعالن وقوع یک رخداد را به صدا در آورده و آن را برای اپراتور حاضر در مرکز فرماندهی ارسال میکند
تا به بررسی لیست خود یا رویه های عملیاتی استاندارد ) (SOPآنچه که نیاز است بپردازد– این فرآیند بسیار
ساختارمند و استوار است– در صورت وقوع یک رخداد ،شما این کار را انجام میدهید .مثال دیگر میتواند فرودگاه
باشد ،هنگامی که چیزی چون یک کوله پشتی در جایی به حال خود رها شده باشد ،این یک تهدید بالقوه محسوب
میشود .در این مورد ،شما یک سری کامال جدید از رویه های عملیاتی استانداری که برای رسیدگی به این نوع
رخدادها نیاز است در اختیار خواهید داشت .بسته به نیازهای مشتریان ،هر یک از رخدادها میتوانند شامل یک
سری متفاوت از رویه های ضمیمه شده به آن باشند.

تمرکز توجه روی نوع جدیدی از آنالیتیکس ویدئویی میباشد که در حال ورود به بازار است .بر خالف مثال قبل،
به هنگام نصب دوربین ها نیازی به پیکربندی قوانین آنالیتیکسی وجود ندارد .در عوض ،دوربین هوشمند بوده و
در طول زمان یاد میگیرد که صحنه مبنای نرمال چگونه باید باشد .در صورت تشخیص فعالیت های غیرطبیعی
در صحنه ،این آنالیتیکس ویدئویی هشداری ایجاد کرده که به یک اپراتور امنیتی ارسال میشود تا توجه اپراتور
روی این دوربین متمرکز و از وقوع اقدامات غیرطبیعی در صحنه اطمینان حاصل شود .به عنوان مثال میتوان به
دوربین واقع شده در یک بازار اشاره کرد که رو به پله های برقی قرار داده شده است؛ این دوربین الگوهای ترافیکی
نرمال عبور افراد به سمت باال و پایین و در جهت درست را تشخیص میدهد .در صورت عبور افراد در خالف جهت
تعیین شده ،اخطاری از سوی دوربین به اپراتور امنیتی ارسال میشود تا به دوربین نگاه بیاندازد .این اخطار مبنی
بر عبور در خالف جهت افراد ممکن است در اثر بازی گروهی از کودکان روی پله برقی ایجاد شده باشد یا شاید
فردی از پله برقی به پایین افتاده و آسیب دیده باشد.

مجله :چگونه آنالیتیکس ها در حال تغییر چگونگی عملکرد اپراتورها و مانیتورهای امنیتی هستند؟
وجود این سیستم ها چگونه ایستگاه های بازبینی امنیتی یا مراکز عملیاتی امنیتی را کارآمدتر
میسازد؟
متخصص :بازبینی دوربین ها به صورت زنده ،بهترین راه استفاده از زمان اپراتورها نیست .گماردن تمامی افراد
حاضر در تیم اپراتورها به تماشای  24ساعته ی ویدئوها به صورت زنده ،از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
مشغول نگه داشتن اپراتورها در چنین فضایی تقریبا غیرممکن است .اگر نگاهی به چگونگی ارائه ی سرویس های
ویدئویی از راه دور از سوی مراکز بازبینی امروزی بیاندازیم ،بیشتر دوربین ها مجهز به آنالیتیکس ویدئویی هستند
تا در صورت وقوع یک رخداد ،اپراتورها یک سری دستورالعمل خاص برای دنبال کردن داشته باشند؛ این کار باعث

میشود که افراد قادر به رویارویی با انواع قوانین و شرایط بازبینی باشند .این رویکرد چه بسا کارآمدتراست .در این
رویکرد ،دیگر اپراتورها مجبور به تماشای مداوم ویدئوهای زنده ی ضبط شده توسط دوربین ها نیستند تا بلکه با
یک ناهنجاری مواجه شوند .در عوض آنها میتوانند مشغول فعالیت های پیشگیرانه ی دیگری شوند و به هنگام
وقوع یک رخداد به صورت  100درصد روی آن متمرکز شوند و پس از آن دوباره به ادامه ی کاری که در حال
انجام آن بودند بپردازند.

مجله :چه روندهایی را در آنالیتیکس صوتی پیشبینی میکنید؟ آیا موارد کاربرد و مکانهای خاصی
وجود دارد که در آنها آنالیتیکس صوتی ارزشمندتر از جاهای دیگر باشد؟
متخصص :این روندها مشابه روندهای آنالیتیکس ویدئویی بوده و از آنجایی که در ارتباط با تکنولوژی های
هوشمندتر هستند ،چه بسا پیشرفت های زیادی داشته اند .در زمینه ی تشخیص تیراندازی شاهد پیشرفت های
کوچکی بوده ایم .سیستم های قدیمی نیازمند سیم کشی های اختصاصی درون تاسیساتی بوده اند که این موضوع
بکارگیری این راهکارها را چالش برانگیز و پرهزینه میساخت .سیستم های تحت شبکه ی جدید به مشتری اجازه
میدهند که از زیربناهای تحت شبکه ی موجود خود برای بکارگیری سیستم جدید استفاده کنند؛ این موضوع
مشابه زمانی است که دوربین های تحت شبکه برای نخستین بار وارد بازار شدند .آنالیتیکس های صوتی را نیز
میتوان در گوشه ی دوربین های تحت شبکه قرار داد و این امکان را به مشتریان داد که آنالیتیکس هایی چون
تشخیص تیراندازی را به آسانی و به صورت مقرون به صرفه بکار ببندند .با آسودگی بکارگیری این سیستم ها،
پیش ب ینی میشود که در سالهای نه چندان دور آنالیتیکس های صوتی جدیدی پا به بازار بگذارند و هر یک از آنها
امضای صوتی خاص و منحصر به فرد خود را خواهند داشت .تشخیص حمله و تعرض یک مثال خوب است .این
آنالیتیکس در فضاهایی چون مکانهایی که در آنها زد و خورد صورت میگیرد یا مناطقی که صدای کمک خواستن

افراد در آنها شنیده میشود کارامد است و باعث تحریک اخطاردهی به کارکنان یا منابع امنیتی میشود تا از تحت
کنترل بودن مکان موردنظر اطمینان حاصل کنند.

.30آنالیتیک ویدوئویی :اِج – محور یا سرور– محور؟

در طول دهه ی گذشته ،اعتبار و عملکرد آنالیتیکس های ویدئویی به حدی پیشرفت کرده است که برای بسیاری
از عملیات های امنیتی ،دیگر سوالی چون «آیا باید از آنالیتیکس های ویدئویی استفاده کرد؟» مطرح نیست ،بلکه
سوالی که هم اکنون مطرح است «چگونگی بکارگیری آنالیتیکس های ویدئویی در ساختار فنی خود» میباشد.

برای بکارگیری نرم افزارهای آنالیتیکس ویدویی ،دو گزینه پیش روی افراد قرار دارد که بسته به محیط موردنظر
هر دوی آنها میتوانند کارآمد واقع شوند .نرم افزار شامل الگوریتم های آنالیتیکس ویدئویی میتواند در یکی از دو
فضای وسیع زیر قرار گیرد :داخل دوربین تحت شبکه  ﴿ IPکه از آن به عنوان اِج – محور نیز یاد میکنند ،چرا که
این نرم افرارها روی حاشیه شبکه قرار دارند) یا روی یک سرور مرکزی ( که از آن به عنوان مرکز یا سرور  -محور
نیز یاد میکنند) .یکی از زیرشاخه های رویکرد اِج را میتوان برای دوربین های آنالوگ استفاده نمود ،این زیرشاخه

فاقد قدرت محاسبه برای اجرای آنالیتیکس های گنجانده شده میباشد .این کار با قرار دادن نرم افزار آنالیتیکس
ویدئویی روی کدگذارنده های ویدئویی انجام میشود که روی حاشیه شبکه نیز قرار دارند.

هر یک از رویکردهای سرور -محور یا اِج -محور دارای نقاط قوت و ضعفی هستند .آشنایی با این تفاوت ها میتواند
به نصاب ها کمک کند تا بهترین رویکرد را به مشتریان خود پیشنهاد کنند .در برخی از پروژه ها ،ترکیبی از هر
دو رویکرد میتواند نتایج به مراتب بهتری را به ارمغان آورد.

این روش را میتوان به صورت اخص در شرکت های برق یا سایر سازمان هایی که دارای تاسیسات بزرگ هستند
و همچنین بسیاری از مکان های دوردست کوچکتر که پهنای باند محدودی دارند بکار بست .جدول ذیل معیارهای
تصمیم گیری در مورد اجرا و بکارگیری آنالیتیکس های ویدئویی داخل دوربین ها (اِج – محور) یا روی سرورها
(سرور – محور) را توصیف میکند.

عالوه بر خالصه ی شاخص های ارائه شده ،فاکتورهایی وجود دارند که باید مورد توجه نصاب ها قرار گیرند؛ این
فاکتورها شامل چگونگی استفاده از آنالیتیکس ها و محل نگهداری ویدئوهای ضبط شده میشود .به هنگام استفاده
از گونه های پیشرفته آنالیتیکس های ویدئویی ،محل نگهداری ویدئوها اهمیت باالیی پیدا میکند ،چرا که این
آنالیتیکس ها به ویدئوهای ضبط شده بستگی دارند.

نکاتی بیشتر در مورد آنالیتیکس های ویدئویی پیشرفته
در مواردی که از آنالیتیکس های ویدئویی ساده استفاده میشود ،نرم افزار مربوطه به تجزیه و تحلیل ویدئو ،بررسی
ناهنجاریها و به صدا در آوردن آالرم میپردازد .اما از سوی دیگر ،آنالیتیکس های ویدئویی پیشرفته به ضبط خالصه
ای از آنچه آنالیتیکس ها تجزیه و تحلیل میکنند میپردازند .به عنوان یک مثال خوب میتوان به استفاده از

آنالیتیکس های ویدئویی برای مرور ویدئوهای ضبط شده در  24ساعت گذشته اشاره کرد تا تمامی مواردی که در
آن فردی با یک کت قرمز از یک منطقه عبور کرده است را نمایش داد .از همین قابلیت میتوان در جهت شناسایی
اندازه ،اشیاء ،سرعت ،مسیر (سمت و سو) ،نسبت ابعاد یا شماره پالک خودروها استفاده نمود .این گونه های
پیشرفته تر از بکارگیری آنالیتیکس های ویدئویی ،اطالعاتی نهفته (منتسب به فراداده یا متادیتا) را برای استفاده
های آینده ایجاد میکنند.

برای بررسی این فراداده به عنوان بخشی از یک پژوهش همه جانبه ،باید آن را به همراه ویدئو روی  NVRذخیره
سازی نمود و سیستم  VMSنیز باید دارای یک رابط کاربری برای بررسی آن باشد .به همین علت است که
فروشندگان آنالیتیکس های ویدئویی و فروشندگان سیستم های مدیریت ویدئویی  VMSباید به صورت نزدیک
با یکدیگر همکاری داشته باشند؛ در حقیقت در مواردی که از آنالیتیکس های ویدئویی بسیار پیچیده استفاده
میشود ،ارائه ی تمامی اجزاء تحت یک راهکار با یک منبع واحد امری غیرعادی تلقی نمیگردد.

چه چیز را باید انتخاب کرد؟
استفاده از آنالیتیکس های اِج -محور به خصوص در مورد مکان های دوردست و با پهنای باند کم ،مزیت های
زیادی را در پی دارد .این آنالیتیکس ها میتوانند با قیمتی مناسب ،راهکاری بسیار کارآمد را ارئه کنند .قدرت
سی.پی.یو باال در آنالیتیکس های سرور -محور باعث میشود که بتوان آنالیتیکس های بیشتری را در هر دوربین
اجرا نمود .از آنجایی که این آنالیتیکس ها در تمامی دوربین ها قادر به کار هستند ،با انعطافی که این سیستم ها
در اختیار افراد قرار میدهند شما میتوانید دوربین موردنظر خود را با توجه به عملکرد دلخواه و نیازهای مکان
موردنظر ،از میان دوربین های مختلف انتخاب کنید.

اِج -محور

سرور-محور

معیار

معموال دوربین های تحت شبکه  IPاز قدرت پردازش سرورها از قدرت پردازش باالیی برخوردار بوده و شما
پایین تری برخوردار هستند ،مگر اینکه دارای میتوانید حداکثر تعداد دوربین های موجود در هر
پردازنده ی به خصوص خود روی بورد باشند .با این سرور را تعریف کنید تا از تحمل بار اضافه در سرور
حال ،از آنجایی که این دوربین ها به ویدئوهای خام جلوگیری شود .از آنجایی که نرخ فریم و رزولوشن از
و فشرده نشده دسترسی دارند ،اعتبار این آنالیتیکس طریق دوربین منتقل میشوند ،معموال راهکارهای
ها باال است .قابلیت اعتماد و اعتبار این آنالیتیکس ها سرور– محور بیشتر قابل اعتماد هستند .تنها در
در صورتی مشکل ساز خواهد شد که پردازنده ی صورتی خالف این موضوع صحت پیدا میکند که
گنجانده شده به اندازه ی کافی برای کاربردهای کیفیت جریان های ویدئویی ورودی پایین بوده
آنالیتیکس ویدئویی قوی نبوده باشد.

باشد.

قابلیت
اطمینان

اِج -محور

سرور-محور

معیار

بیشتر آنالیتیکس های ویدئویی قادر به اجرا در
حاشیه ی شبکه ها هستند ،اما به خاطر قدرت
پردازش محدود ،معموال هر یک از دوربین ها محدود
به اجرای یک کارکرد آنالیتیکسی در هر بار هستند.
بنابراین ممکن است که یک دوربین مخصوص سکوی
قطار را برای شناسایی کیف های رها شده یا پرسه

هیچ محدودیتی در مورد قدرت پردازش آنالیتیکس گزینه های
های ویدئویی وجود ندارد ،این به معنای اجرای آنالیتیکس
چندین کارکرد آنالیتیکسی به صورت همزمان است .ویدئویی

زنی نصب کرده باشید ،اما نمیتوانید شناسایی هر
دوی این موارد را به صورت همزمان انجام دهید.
در مکان های بسته ای که هر یک دارای تنها یک یا
دو دوربین هستند ،نباید سخت افزارهای چندانی
(مخصوصا سرورها) را در چنین مکان های دوردستی
گذاشت .چنین مکانهایی به احتمال زیاد گرم ،سرد،
کثیف و دشوار برای دسترسی و نگهداری هستند .با
هوشمند شدن حاشیه شبکه (اِج) ،دوربین ها قادر به
انجام همه چیز حتی ضبط در حافظه ی گنجانده
شده هستند .چنین استقاللی به معنای آن است که
دوربین موجود در دوردست قادر به شناسایی
تهدیدها و ترتیب اثر دادن اقدامات الزم در یک مکان

با قرار دادن آنالیتیکس ها در مرکز (سرور – محور)،
دوربین های موجود در مناطق دوردست به تنهایی
کافی نیستند.

میزان
کیفیت

اِج -محور

سرور-محور

معیار

بسته است .با قرار دادن آنالیتیکس ها داخل خود
دوربین (اِج – محور) ،حتی در صورتی که شبکه
ضعیف یا قطع شود ،آنالیتیکس مربوطه همچنان کار
خود را به خوبی ادامه خواهد داد.

آنالیتیکس های اِج – محور برای اتصاالت یا پهنای
باند کم مناسب هستند ،چرا که آنالیتیکس ها داخل
خود دوربین اتفاق می افتند و تنها یک آالرم ساده به
مرکز انتقال داده میشود.

آنالیتیکس های سرور – محور تنها زمانی استفاده
میشوند که جریان های ویدئویی ورودی دارای
حداقل سطح کیفیت باشند؛ سطح کیفیت جریان پهنای باند
های ویدئویی با توجه به نرخ فریم و رزولوشن تعریف
میگردد.

سازندگان دوربین ها معموال آنالیتیکس ها را تنها در
دسترس یک زیرمجموعه از مدل های دوربین ها قرار
میدهند .این موضوع بدان خاطر است که ( )1هزینه
های مضاعف ساخت چنین دوربین هایی میتواند به
عاملی بازدارنده تبدیل شود و ( )2دوربین های که
قادر به اجرای آنالیتیکس ها هستند درصد کمی از
کل دوربین های فروخته شده را تشکیل میدهند .از
دیدگاه یک کاربر ،این موضوع به معنای گزینه های
کمتر برای انتخاب از میان دوربین هاست.

سرور ـ محور بودن آنالیتیکس ها باعث میشود که به
راحتی در تمامی دوربین ها اجرا شوند .بدین شکل انتخاب
شما میتوانید هر مدل دوربینی را از هر شرکت دوربین
سازنده ای که میخواهید تهیه کنید.

اِج -محور

بیشتر سازندگان از یک نرم افزار آنالیتیکسی واحد در
تمامی دوربین های خود استفاده میکنند ،بنابراین در
صورتی که مشتری متوجه عدم کارکرد درست
آنالیتیکس شود ،احتماال باید تمامی دوربین های
موجود خود را با برند دیگری جایگزین کند.

سرور-محور

معیار

در صورتی که آنالیتیکس موجود انتظارت مشتری را
برآورده نسازد ،شما به راحتی میتوانید نرم افزار روی
سرور را جایگزین کنید .تنها به این نکته توجه کنید قابلیت
که نرم افزار آنالیتیکسی سرور– محور شما با سیستم جایگزینی
مدیریت ویدئویی ( ﴾VMSانتخاب شده سازگار باشد
و یا تحت لیسانس  VMSشما باشد.

مجموعه دوربین های یک سازنده معموال از یک نرم
افزار آنالیتیکسی واحد استفاده میکنند ،بنابراین با یاد
گرفتن پیکربندی یکی از آنها ،شما میتوانید تمامی
دوربین ها را پیکربندی کنید .با این حال ،برندهای
مختلف از نرم فزارهای متفاوت استفاده میکنند و در
صورتی که از چندین نوع دوربین مختلف در شبکه
ی نظارتی مشتری استفاده شده باشد ،نصاب آنها باید
در مورد پیکربندی همه انواع دوربین ها آموزش دیده

از آنجایی که این نرم افزار به راحتی در تمامی
دستگاه ها قابل اجراست ،از آن میتوان در تمامی
برند و مدل دوربین ها و یا حتی کدگذارنده ها آسودگی در
استفاده نمود .این موضوع باعث میشود که نصاب ها نصب
به مراتب آسوده تر تجربه کسب کنند و به متخصص
تبدیل شوند.

باشد.
یک دوربین تحت شبکه  IPاز وات های بسیار کمی در صورتی که از یک سرور واحد برای آنالیتیکس و
از انرژی و برق اضافه برای اجرای آنالیتیکس های همچنین ضبط ویدئو استفاده شود ،میزان انرژی
ویدئویی استفاده میکند.

بیشتری که برای آنالیتیکس ویدئویی الزم است

ردپای
کربنی

اِج -محور

سرور-محور

معیار

بسیار ناچیز خواهد بود .با این حال ،در صورتی که
نیاز به یک سرور مخصوص برای انجام آنالیتیکس
باشد ،این سرور به راحتی میتواند هزارها وات انرژی
مصرف کند که بین دوربین های متصل تقسیم شده
است.
با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون انرژی ،خنک در صورتی که آنالیتیکس شما در حال اجرا روی
سازی و اندازه ی رک ،هزینه کل مالکیت در دستگاه  NVRباشد ،هزینه کل مالکیت قابل چشم
آنالیتیکس های اِج ـ محور به شکل کارآمدی صفر پوشی است ،چرا که انرژی مصرفی آنالیتیکس
است .این بدان خاطر است که یک دوربین تحت مربوطه از آنچه برای ضبط ویدئو الزم است باالتر
شبکه  IPمجهز به کارت  SDجایی را در رک اشغال نیست .با این وجود ،در صورتی که آنالیتیکس شما

هزینه کلی
مالکیت

نمیکند ،انرژی زیادی مصرف نمیکند و یا باری در حال اجرا بر سرورهای مخصوص مجزا باشد،
بر  HVACنمیگذارد.
در حال حاضر بسیاری از سازندگان دوربین های
تحت شبکه ﴿ ﴾IPبرای ایجاد تمایز برای سخت افزار
خود و کسب یک حاشیه رقابتی ،آنالیتیکس های
خود را با قیمت هایی بسیار پایین در سیستم های
خود گنجانده اند.

هزینه کل مالکیت قابل توجه خواهد بود.

در آنالیتیکس های سرور-محور ،معموال هزینه در هر
دوربین باالتر است.تمرکز آنالیتیکس های سرور –
محور بیشتر روی اعتبار و قابلیت اطمینان ،انرژی،
مجموع ویژگی ها به نسبت هزینه است.

قیمت

اِج -محور
معموال دوربینها یا به صورت شماره قطعات به همراه
آنالیتیکس های فعال شده فروخته میشوند و یا به
صورت نرم افزاری که بتوان با پرداخت هزینه بیشتر
﴿مجوز﴾ در دوربین قفل گشایی کرد .این مجوز
معموال مخصوص یک دوربین مشخص است.

سرور-محور

معیار

آںالیتیکس های سرور -محور معموال بر پایه
هر -دوربین مجوزدار میشوند ،اما معموال بعدها
میتوان این مجوز مجازی را در صورت تمایل به

صدور مجوز

دوربین دیگری اختصاص داد.

در صورتی که مشتری شما با آنالیتیکس های ویدئویی آشنا نباشد و مایل به تست آن آنالیتیکس با یکی از دوربین
های موجود باشد ،انجلم یک آزمایش سرور -محور آسانترین راه است .در صورتی که مشتری از دوربین های تحت
شبکه  IPاستفاده کند ،تمام آنچه که برای امتحان کردن آن نیاز دارد ،وجود یک جواز آںالیتیکس روی سرور
خواهد بود .در صورتی که مشتری از دوربین های آنالوگ قدیمی تر استفاده کند ،شما میتوانید یک کوپی از
سیگنال آنالوگ را از طریق یک کدگذارنده ی کانال تکی ارسال و فورا نتیجه بگیرید.

استفاده از آنالیتیکس های ویدئویی اِج – محور ﴿یعنی نزدیک یا داخل دوربین﴾ مزایای زیادی دارد .یکی از مزیت
های این آنالیتیکس ها فراهم نمودن امکان پردازش آنچه در حال وقوع در میدان دید است و تشخیص درست
بودن آالرم به صدا در آمده میباشد .این نوع از آنالیتیکس ها در مقایسه با مدل آنالیتیکس های ویدئویی اورجینالی
که از یک سرور مجزای اختصاصی استفاده میکند ،میتوانند سریعتر و ارزانتر باشند .با این حال نمیتوان گفت که
تنها یک راهکار درست وجود دارد ،چرا که پیچیدگی آنالیتیکس های ویدئویی و قدرت پردازش دوربین ها همیشه
همتراز یکدیگر نیستند .برخی از آنالیتیکس ها میتوانند تجزیه و تحلیل را از داخل دوربین شروع کنند و همچنین

از یک سرور برای متعادل سازی حجم کار بهره بگیرند .از سایر این آنالیتیکس ها میتوان در بهترین حالت تنها در
مدل های سرور– محور استفاده نمود .سرعت هشدار نیز از اهمیت باالیی برخوردار است ،چرا که در صورت فوری
نبودن نتایج ،نمیتوان آن دوربین را قدرتمند نامید.

متغیر دیگر آن است که آیا این سیستم نیازمند ویدئویی از یک رخداد است یا اینکه تنها به دنبال اطالعاتی
﴿فراداده﴾ از این ویدئوها میباشد .هنگامی که در یک سرور نیازی به ویدئوی ضبط شده نباشد ،دوربین های
هوشمند ﴿اِج – محور﴾ به کم کردن پهنای باند موردنیاز کمک میکنند .دوربین های هوشمند و فضاهای ابری
رابطه ی نزدیکی با یکدیگر دارند .به عنوان مثال ،فراداده تنها چیزی است که به هنگام شمارش افراد نیاز است؛
بنابراین ،دوربین های هوشمند میتوانند تمامی کارهای مربوط به پردازش را در دوربین انجام دهند و تنها فراداده
ی موردنظر به فضای ابری ارسال شود .جهت تامین امنیت ،تنها یک جریان با پهنای باند پایین به فضای ابری
ارسال میشود ،در حالی که ویدئوی با رزولوشن باال در دوربین ذخیره میگردد.

در صورتی که به ویدئو نیاز باشد ،مزیت آنالیتیکس های اِج-محور بسیار کمتر میشود ،چرا که ویدئو باید به سرور
برسد تا ویدئو ضبط گردد .داشتن آنالیتیکس هایی چون تشخیص چهره و آمارگیری افراد در سطح سرور ،هزینه
های دوربین ها را پایین نگه میدارد ،چرا که پردازنده ی موجود در سرور بیشتر کارها را انجام میدهد .قدرت
پردازش موجود در سرورها چه بسا ارزانتر از داشتن یک پردازنده ی قوی در هر یک از دوربین ها تمام میشود.
آنالیتیکس هایی که نیازمند قدرت پردازش باال هستند به شدت هزینه های دوربین ها را افزایش میدهند ،چرا که
این دوربین ها باید پردازنده هایی بسیار قوی و قدرتمند داشته باشند .هنگامی که پردازش در سطح سرور انجام
میگیرد ،مشتری میتواند تمامی هزینه ها را با استفاده از دوربین های ارزانتر و یک سیستم سرور – محور مرکزی
پایین نگاه دارد.

گاهی یک رویکرد ترکیبی بهترین راهکار است .به عنوان مثال ،برخی از محصوالت از رویکردی برخوردار هستند
که امکان پردازش آنالیتیکس ها را هم در سرور و هم داخل خود دوربین فراهم میکند .سیستم این نوع محصوالت
با کمک سروری بین دوربین و سیستم مدیریت ویدئویی  VMSکار میکند و جریان های ویدئویی را تجزیه و
تحلیل و خروجی آنها را ارائه میکند .در این سیستم ها ،درون کداگذارنده های ویدئویی و دوربین های اِج –
محور یک ماژول نرم افزاری اجرا میگردد .این نرم افزار «پیش پردازش» را درون دوربین انجام میدهد و اطالعات
را به سرور ارسال میکند که سرور این فرآیند را کامل و خروجی را ارائه میکند .بر خالف آنالیتیکس های شدیدا
اِج – محور ،قدرت پردازش و حافظه ی دوربین برای این نوع رویکرد محدودیتی ایجاد نکرده است .در مقایسه با
تاسیسات سرور – محور ،این سیستم ها مقیاس پذیرتر هستند ﴿ با فاکتوری  10تا 20تایی در مقایسه با سیستم
های سرور – محور﴾.

هم اکنون در بازار فروشندگان دوربین ها ،روندی شکل گرفته است که همه در حال تبدیل کردن دوربین های
خود به پلتفرم هایی باز هستند تا فروشندگان نرم افزارها را قادر به بارگذاری آنالیتیکس ها ﴿و سایر اپلیکیشن ها﴾
در دوربین ها سازند .در گذشته ،فروشندگان نرم افزارها مجبور به همکاری نزدیک با فروشندگان دوربین ها و
حتی ایجاد نسخه های خاصی از نرم افزارها بودند .امروزه دوربین ها در سطح پلتفرم هایی چون آیفون و اندروید
نیستند ،اما این دوربین ها بسیار بازتر از این پلتفرم ها بوده و از لحاظ اپلیکیشن هایی که میتوانند بارگذاری کنند
تنوع بیشتری دارند.

به نظر متخصصین ،آنالیتیکس های اِج – محور جایگزین جالبی برای راهکارهای سرور – محور ﴿مرکزی﴾ قدیمی
هستند .بکارگیری آنالیتیکس های اِج-محور در راهکارهای پراکنده انتخاب مناسبی است؛ این راهکارها فاقد
زیربنای الزم بوده و در نتیجه انتقال ویدئوهای با کیفیت باال به یک سرور مرکزی یک گزینه تلقی نمیگردد .سیستم
حمل و نقل (جاده/ریل قطارها) یکی از بزرگترین مزیت های تکنولوژی آنالیتیکس اِج-محور بوده است .کمبود

زیربنای الزم باعث ایجاد نیاز به مدیریت پیچیده تر قوانین و وجوه احتماال چالش برانگیزتر محیطی میگردد .برای
اینکه راهکارهای آنالیتیکس ویدئویی پیشرفته قادر به کار در داخل سیستم (حاشیه شبکه) باشند ،به یک سخت
افزار مناسب نیاز است که دارای قدرت پردازش کافی باشد .با این حال ،اغلب در حاشیه شبکه ،سیستم باید
قدرتمند بوده و در گستره های دمایی باال قادر به کار باشد؛ در نتیجه ،احتمال یافتن چنین پلتفرم سخت افزاری
بسیار پایین است .به خاطر این مسائل ،بیشتر سازندگان تنها راهکارهای آنالیتیکسی پایه را در داخل سیستم ها
تعبیه میکنند.

آنالیتیکس های اِج-محور بر خالف ویدئوهای کدگذاری شده روی سرور ،روی داده های ویدئویی خام اجرا میشوند
که این موضوع به آنالیتیکس ها این امکان را میدهد که داده های حساس تر و دقیقتری را جمع آوری کنند .عالوه
بر این ،موضوع یاد شده به آنالیتیکس ها امکان کنترل سنسور را داده و ورودی های ویدئویی بهینه ای را برای
موتور تحلیلی فراهم میسازد .دوربین های مجهز به آنالیتیکس اِج-محور مزیت های زیادی را برای تاسیساتی که
نیازمند بازبینی فضاهای پیرامونی بزرگ ،فضاهای با محوطه های پیچیده یا فضاهای باز پراکنده از لحاظ جغرافیایی

در پی دارند .دستگاه های با آنالیتیک اِج-محور متکی بر سرورها یا نرم افزارهای سایر شرکت ها نیستند .این کار
نیاز به پهنای باند شبکه را کاهش داده و در عین حال عملکرد را در باالترین سطح حفظ میکند.

عالوه بر این ،طراحان تکنولوژی با ارائه ی راهکاری کامل که آنالیتیکس های اِج – محور را با مدیریت ویدئویی
ترکیب میکند ،کاربران را از یک راهکار واحد و به شدت تلفیقی بهره مند میکنند که این به معنای فرصت بیشتر
برای موفقیت است.

.31آنالیتیک های تشخیص ازدحام در عصر فاصله گذاری اجتماعی

فاصله گذاری اجتماعی که فاصله گذاری فیزیکی نیز نامیده میشود ،به عنوان یک استاندارد عمومی جدید برای
کمک به جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کووید 19-مطرح شده است .هر چند که اعمال و بکارگیری این
قوانین جدید خود یک چالش است .اینجا است که آنالیتیک های تشخیص ازدحام میتوانند به کمک ما بیایند.

 .31.1محدودسازی افراد حاضر در یک محل ،ازدحام
آنالیتیک های تشخیص ازدحام را میتوان برای محدودسازی افراد حاضر در یک محل و شناسایی ازدحام بیش از
حد در هر فضایی استفاده نمود .از آنجایی که برای فاصله گذاری اجتماعی هیچ استثنایی وجود
ندارد ،آنالیتیک های مربوط به تشخیص ازدحام میتوانند به عنوان ابزاری مهم و حیاتی برای کمک به تضمین
رعایت شدن فاصله گذاری اجتماعی در تمامی فضاها کاربرد داشته باشند.

آنالیتیک های مربوط به ازدحام زمانی در موثرترین حالت خود خواهند بود که در تمامی مناطق به کار گرفته
شوند ،مخصوصا با تأکید ویژه روی تنگناهایی که معموال افراد در آنها صف کشیده و یا جمع میشوند.

آنالیتیک ها – و هشدارهایی که در صورت تخلف از آستانه ی در نظر گرفته شده به صدا در می آیند – می توانند
در پیش بینی و تشخیص مسائلی چون تشکیل ازدحام ،تنگناها یا صف هایی که دستورالعمل های تخطی از فاصله
گذاری اجتماعی را به خطر می اندازند ،به محل موردنظر کمک کنند.

پیشنهاد میشود که از آنالیتیک های شمارشی متراکم در جلوی ورودی ها و خروجی های یک مکان استفاده شود
تا با این کار بتوان به اعمال و بکارگیری دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی کمک کرد .درست است که این
رویکرد مستقیما به بررسی مسئله ی جداسازی فیزیکی بین افراد نمی پردازد ،اما همین رویکرد میتواند در تضمین
برآورده شدن محدودیت های حضور افراد در یک ساختمان و یا در یک اتاق سازنده واقع شود.

 .31.2تغییر جریان ترافیک

از آنالیتیک های مربوط به ازدحام نه تنها میتوان در جهت محدودسازی تعداد افراد حاضر در یک محل استفاده
کرد ،بلکه از آن میتوان برای تغییر پویای مسیرها و جریان ترافیک استفاده کرد تا فاصله گذاری اجتماعی را
همچنان حفط نمود.

برای جلوگیری از ایجاد تماس نزدیک و تراکم جمعیت در فروشگاه ها و سوپرمارکت ها ،مدیران فروشگاه ها
میتوانند از تشخیص مسیر یک سویه ی تعبیه شده در آنالیتیک های ویدئویی در جهت هشداردهی به مشتریان و
آگاه سازی مدیران فروشگاهی نسبت به اینکه آیا کسی در مسیر اشتباه حرکت میکند یا نه ،استفاده کنند.

این کار همچنین میتواند اطالعات و آمارهای ارزشمندی را مبنی بر کارآمدی بکارگیری مسیرهایی که مدیران
فروشگاهی برای فروشگاه خود انتخاب کرده اند ،در اختیار آنها قرار دهد.

 .31.3صورت دادن اقدامات برای فاصله گذاری اجتماعی

فاصله گذاری اجتماعی و قوانین مربوط به آن ممکن است که بسته به مناطق مختلف و فضاهای گوناکون ،متغیر
باشد .به همین دلیل ،از آنجایی که صاحبان یک منطقه یا مکان با فضاهای خود بیشتر آشنا هستند ،موارد استفاده
از آنالیتیک های تشخیص ازدحام متغیر خواهد بود .از این رو ،هر منطقه یا مکانی باید تنظیم آستانه های خود را
تحت کنترل داشته باشد.

به عنوان مثال در یک سناریوی حمل و نقل ،اقدامات مختلفی که ممکن است صورت بگیرند ،شامل این موارد
میشوند:

•

استفاده از هشدارها برای بسته شدن یک ایستگاه یا سکو تا از حفظ فاصله گذاری اجتماعی بین مسافرین

و کارکنان اطمینان حاصل گردد.
•

استفاده از هشدارها برای کاهش ازدحام بیش از حد موجود در یک اتوبوس یا یک واگن که این کار با

هشدار دادن به راننده در مورد پر شدن ظرفیت انجام میشود.

یا اینکه مکان های مختلف میتوانند از طریق یک صفحه نمایش دیجیتال در مراکز خرید و یا از طریق اپلیکیشنی
که کاربران بتوانند وارد آن شوند ،یک داشبورد دیجیتال را در اختیار شهروندان خود قرار دهند .این کار به
شهروندان اجازه میدهد تا خودشان تصمیم بگیرند که آیا می خواهند پا به داخل یک منطقه و یا مسیر بگذارند یا
خیر.

جدای از آنالیتیک ها و هشدارهای تشخیص ازدحام ،برخی از راهکارها به مکان های مختلف امکان بررسی گزارشات
حسابرسی و گزارش تاریخچه ی سطح تراکم قدم های برداشته شده در آن مکان را میدهند .با داشتن این اطالعات،
این مکان ها میتوانند برای برنامه ریزی فضای شهری ،تصمیماتی عملیاتی اتخاذ کنند.

در صورت لزوم ،این گزارشات را میتوان برای نشان دادن سطح فاصله گذاری اجتماعی عملیاتی شده در یک منطقه
به مسئولین مربوطه استفاده کرد و یا برای اثبات اینکه در محل موردنظر اقدامات وظیفه شناسانه اتخاد شده است،
به کار گرفت.

اهمیت این اطالعات به قدری است که میتواند مکان های مختلف را از تعطیلی در آورد .برای از سرگیری دوباره
ی فعالیت های این مکان ها ،به سطح باالیی از اعتماد از جانب افراد احتیاج است که بیشتر از همه تحت تأثیر

آنها قرار دارند (به عنوان مثال ،کارکنان خط مقدم همچون معلمان ،خدمتکاران،فروشندگان فروشگاه ها و غیره).
بکارگیری ابزارهای تشخیص ازدحام در این مکان ها ،این مدرک مهم را به صاحبین این کسب و کارهای مهم ارائه
میکند که این مکان کاری را که برای حفاطت از افراد در توانش است ،انجام میدهد.

 .31.4برای بکارگیری تشخیص ازدحام در فضاهای عمومی ،چه دغدغه ها و راهکارهایی وجود دارد؟

بکارگیری وظیفه شناسانه و قابل اطمینان یک سیستم تشخیص ازدحام در فضاهای عمومی ،از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است .شما نمی توانید یکی از این ویژگی ها را بدون دیگری داشته باشید .با این حال ،بسیاری از دغدغه
های حول سیستم های شمارش ازدحام به یکی یا هر دوی این رویکردها مرتبط است.

 .31.4.1دقت ،قدرت پردازش و انعطاف پذیری

پر واضح است که برای بکارگیری یک راهکار تشخیص ازدحام موفق ،دقت امری ضروری است .بدون آن ،بکارگیری
چنین راهکاری هیچ توجیهی ندارد.

درست است که پیشرفت های صورت گرفته در الگوریتم ها – که مدیون تکنولوژی یادگیری عمیق و سایر تکنینک
ها است – به جنبه ی دقت و قابل اعتماد بودن این سیستم ها کمک میکنند ،یکی از بزرگترین دغدغه ها به
هنگام بکارگیری آنالیتیک های تشخیص ازدحام ،قدرت پردازش و مناسب بودن آنالیتیک ها برای محیطی است
که می خواهید این سیستم ها را در آنها به کار بگیرید.

برای برآورده شدن الزامات قدرت پردازش میتوان از قابلیت  GPUموجود روی سرور استفاده کرد ،اما راه بهتر
این است که از یک پلتفرم گنجانده شده در خود سیستم استفاده کنید که مجهز به مجموعه داده های از پیش
آموزش داده شده و سفارشی است.

ابزارهای آنالیتیکی ازدحام باید به قدر کافی انعطاف پذیر نیز باشند .انعطاف پذیری این ابزارها به کاربران نهایی
اجازه میدهد تا برای هر فضا و محیطی و در هر سطحی که احساس میکنند برای محیطشان احتیاج است،
محدودیت هایی بگذارند.

 .31.4.2حفاظت از حریم خصوصی

از آنجایی که از آنالیتیک ها در حوزه های عمومی استفاده میشوند ،موضوع حریم خصوصی یک دغدغه ی بزرگ
است .تا به اآلن در مناطق مختلفی از آمریکا ،سازمان های دولتی استفاده از نرم افزارهای تشخیص چهره را ممنوع
کرده اند .اوایل امسال اتحادیه ی اروپا نیز برای تا سقف پنج سال ،ممنوعیت گذاشتن روی استفاده از تکنولوژی
های تشخیص چهره را در فضاهای عمومی مورد بررسی قرار داد – و مدتی بعد از رویکرد خود منصرف شد.

امروزه ،شیوع ویروس کووید 19-باعث افزایش سرعت استفاده از تکنولوژی های دیجیتال در زندگی کاری ،در
خانه و در تعامالت اجتماعی ما شده است .این اتفاق فرصت های جدیدی را ایجاد نموده ،اما در عین حال خطرات
و و چالش هایی را در مقیاس جهانی به وجود آورده است .باید قدر نوآوری های طرح شده در تکنولوژی ها را
دانست ،اما ما باید وظیفه ی خود را در قبال ساخت و توسعه ی مسئوالنه ی تکنولوژی های جدید بدانیم.

از آنجایی که ذات تکنولوژی تشخیص ازدحام ،شناسایی تعداد افراد حاضر در یک فضا است ،واضح است که دغدغه
هایی در مورد حریم خصوصی افراد و داده های آنها وجود دارد .ارائه ی داده های درست و همزمان با وقوع رخداد،
در عین تضمین اینکه افراد «در دید» را نمیتوان تک تک شناسایی کرد ،از اهمیت باالیی برخوردار است.

به عنوان مثال ،یک راهکار میتواند با استفاده از هر یک از دوربین هایی که به عنوان سنسور عمل میکنند ،افراد را
در فضاهای عمومی شناسای ی کند .در این سناریو ،دوربین ها مستقیما باالی سر افراد قرار می گیرند تا چهره ی
افراد و ویژگی های فردی آنها توسط دوربین روئیت نشود .یا اینکه میتوان از سنسورهای لیدار بهره گرفت ،این
سنسورها بیشتر از آنکه ویژگی های فردی افراد را شناسایی کنند ،شکل و شمایل انسانی را تشخیص میدهند.

به عنوان مثالی دیگر ،یک راهکار میتواند با استفاده از داده های ناشناس جمع آوری شده از طریق شبکه های
وای.فای به مسئولین یک مکان کمک کند تا کنترل تعیین آستانه های خود را به دست بگیرند و یا اینکه اقدامات
پیشگیرانه را برای مدیریت یک ازدحام صورت بدهند.

مسئولین مربوطه میتوانند این اطالعات را منتشر کرده و یا اینکه آن را روی یک صفحه ی دیجیتال نمایش بدهند
تا جمعیت حاضر در آن مکان را نشان بدهند و به افراد امکان آن را بدهند که خودشان برای اتخاذ اقدامات
پیشگیرانه قدم بردارند .این رویکرد گمنام و ناشناس ،از حریم شخصی افراد حفاطت میکند و اطالعات مورد نیاز
برای مدیریت ازدحام موجود در یک محل را به مسئولین آنجا میدهد.

 .31.4.3ازدحام های امنتر

آنالیتیک های مربوط به ازدحام تنها زمانی به رشد و پیشرفت خود ادامه خواهند داد که الگوریتم های یادگیری
عمیق هوشمندتر شده و ارائه کنندگان سرویس های آنالیتیکی همچنان به نوآوری های خود ادامه بدهند و هیچ
زمانی بهتر از زمان حال حاضر نیست .در حالی که ما به تماشا نشسته ایم و در انتظار آن هستیم که ببینیم
این ویروس واگیردار چطور قرار است پیش برود و اینکه تأثیرات درازمدت آن روی نحوه ی تعامالت ما با یکدیگر
چگونه خواهد بود ،موارد کاربرد سیستم های تشخیص ازدحام همچنان پیشرفت و رشد خواهد کرد.

.32بکارگیری 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 ِشنِل ،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.

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.

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.

 .32.1بکارگیری  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 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.

 .32.2دقت 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.

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.

.33نکاتی برای انتخاب بیومتریک های چندوجهی

برای تعیین کیفیت و کارایی راهکارهای بیومتریکی چندوجهی ،یک سری پارامتر وجود دارد .برخی از این پارامترها
شامل ،ظرفیت ،نرخ صدور مجوز ورود برای افرد غیرمجاز ( ﴾FARو نرخ عدم صدور مجوز ورود به افراد مجاز
﴿ ﴾FRRمیشوند .اما نهایتا انتخاب یک سیستم نیازمند فهم اولیه این موضوع است که این دستگاه تا چه حد با
محیط کاربر متناسب بوده و نیازهای او را برآورده میکند.

به هنگام ارزیابی یک راهکار بیومتریکی چندوجهی ،کاربران میتوانند به مشخصات سخت افزاری سیستم و سایر
مشخصات راهکار مربوطه رجوع کنند .میتوان گفت که معیارهای ارزیابی شامل موارد ذیل میشوند :سرعت دریافت،
سرعت پاسخگویی ،کد فوت پرینت ﴿یا همان مدرک تطابق با قوانین استان مربوطه برای جلوگیری از خطراتی
چون آتش و انفجار﴾ ،مقتضیات /CPUحافظه ،نرخ تطابق نادرست ( ،﴾FMRنرخ عدم تطابق نادرست (،﴾FNMR
نرخ ﴿ EERنوعی الگوریتم در سیستم های بیومتریک که برای تعیین آستانه ی نرخ صدور مجوز ورود برای افرد

غیرمجاز ﴿ ﴾FARو نرخ عدم صدور مجوز ورود ﴿ ﴾FRRبرای افراد مجاز استفاده میشود﴾ ،نرخ ثبت نام ناموفق
( ،﴾FERعملکرد تشخیص زنده بودن افراد و یکنواختی عملکرد بین گروه های سنی/جنسی/نژادی مختلف.

بکارگیری و راه اندازی آسان ،ثبت و سرعت عملکرد دستگاه مربوطه از جمله فاکتورهای اصلی به هنگام
انتخاب بیومتریک ها محسوب میشوند .دستگاه تشخیص مربوطه نباید محدودیت های زیادی از لحاظ محل نصب
ایجاد کند ،ثبت نام در آن نباید دشوار بوده و هر تاییدی باید در ضریب ثانیه و بدون بروز هرگونه خطایی انجام
شود.

آسودگی نصب و بکارگیری سیستم ها موردی حائزاهمیت است .سیستم های تشخیص چندوجهی  IPبه شبکه
متصل شده و در برخی از مدل ها از طریق  PoEتغذیه میشوند .این سیستم ها دارای پیگتیلی هستند که به قفل
الکتریکی ،سنسورهای درب ،منبع تغذیه قفل ،سوئیچ  AUXو غیره متصل میشوند .کاهش سیم کشی در این
سیستم ها ،اتصال و نصب آنها را توسط خود افراد آسان میسازد .سیستم های تشخیص بیومتریکی با واسط های
کاربری  Wiegandو یا سایر واسط های  IPعرضه میشوند .سیستم های تشخیص  IPبرای نصب توسط افرادی
که نسبت به سیستم کامپیوترها و شبکه آگاهی دارند آسانتر است .این روزها نصاب های تیپ  ITشروع به جایگزین
کردن نصاب ها و فروشندگان سیستم های امنیتی تیپ آنالوگ کرده اند.

آسودگی در ثبت نیز به اندازه ی مورد قبل حائز اهمیت است .در صورت نیاز به دستگاه های تشخیص بیشتر ،به
قطع به در نظر گرفتن یک نرم افزار دسترسی به درب نیاز پیدا خواهید کرد .چنین نرم افزاری به شما کمک میکند
که تم امی دستگاه های تشخیص خود را به آسودگی ثبت کنید .اگر میخواهید که یک محل مرکزی برای
ضبط چهره و آثار انگشت افراد و یا حتی اطالعات اعتباری کارت آنها داشته باشید ،سیستمی را به کار بگیرید که
به صورت خودکار اطالعات اعتباری را بین تمامی دستگاه های تشخیص پخش کند .چنین نرم افزاری به شما

کمک میکند که به راحتی به ویرایش افراد در سیستم بپردازید .افراد میخواهند که امکان افزودن ،حذف و تغییر
حقوق تمامی افراد ثبت شده برای آنها فراهم شود .دستگاه های تشخیص باید پایگاه داده مربوط به ثبت افراد را
ذخیره کنند تا در صورت عدم وجود شبکه ،دستگاه های تشخیص قادر به ارائه عملکرد باشند (مادامی که بتوانند
انرژی الزم را تامین کنند).

بحث پشتیبانی نیز امری کلیدی است .همکاری با فروشنده ای متخصص که قادر به ارائه ی پشتیبانی پیش از
فروش ،پشتیبانی نصب و راه اندازی و پشتیانی فنی پس از فروش باشد متضمن آن است که نصاب مربوطه تجهیزات
درستی را ارائه کرده و به خوبی قادر به پشتیبانی از نصب انجام شده باشد.

در نهایت ،کاربر مربوطه نیاز به انتخاب راهکاری دارد که مناسب کاربرد موردنیاز وی و متناسب با نیازهای او باشد.
نرخ صدور مجوز ورود برای افرد غیرمجاز ﴿ ﴾FARو نرخ عدم صدور مجوز ورود برای افراد مجاز ﴿ ،﴾FRRبرای
تعیین میزان موفقیت بیومتریک استفاده شده معیار قابل اعتمادی نیست .تنها راهی که با کمک آن یک مشتری
میتواند به انتخاب بهترین تکنولوژی بیومتریکی بپردازد ،تست آن در محیط پیرامونی و با کاربران خود و در نظر
گرفتن ویژگی های جمعیتی کاربران ﴿سن وسال ،رنگ پوست و تیپ کاری اداری /فنی﴾ است .یک خودرو گران
قیمت و با عملکرد باال نمیتواند روی کوه های مملوء از برف کارایی مفیدی داشته باشد .فارغ از اینکه تکنولوژی
تشخیص اثرانگشت چه شرکتی استفاده شده باشد ،برای کارگران ساخت و ساز نمیتوان انتظار کارایی باالیی از
دستگاه های تشخیص اثر انگشت داشت.

هنگامی که صحبت از بیومتریک ها میشود' ،یک سیستم بیومتریکی واحد که متناسب تمامی نیازها باشد' وجود
ندارد .ابتدا میزان بودجه ی خود را تعیین کنید .در مرحله ی بعد به تعیین آن بپردازید که کدام یک از درب های
موجود از اهمیت باالتری برای شما برخوردار بوده و نیازمند محافظت است ﴿به عبارت دیگر مرکز داده ها ،اتاق

مربوط به گزارشات مالی یا انبارها﴾ .سپس روی این موضوع تصمیم گیری کنید که آیا دستگاه های تشخیص باید
در محیطی باز یا در محیطی بسته قرار بگیرند .در صورتی که تصمیم شما روی 'فضای باز' باشد ،دستگاه های
تشخیص اثرانگشت بهترین گزینه هستند .عالوه بر این ،ارجحیت خود را تعیین کنید که آیا امنیت یا آسودگی
برای شما از اهمیت باالتری برخوردار است .هیچ چیز راحت تر از آن نیست که به یک دوربین نگاه کنید و درب
مربوطه به صورت خودکار باز شود .در صورتی که امنیت از اهمیت باالیی برای شما برخوردار باشد ،ترکیبی از
دستگاه های تشخیص اثر انگشت و کارت خوان و یا یک بیومتریک چندوجهی بهترین انتخاب خواهد بود .خبر
چالش برانگیز در مورد تکنولوژی های امروزی آن است که گزینه های بیومتریکی زیادی برای انتخاب وجود دارد.
خبر خوب این است که در صورت پیدا کردن یک متخصص بیومتریکی خوب ،به قطع مناسب ترین و مقرون به
صرفه ترین راهکار امنیتی را که پاسخگوی الزمات بیزینسی و تکنولوژی شما باشد در دستان خود خواهید داشت.

چالش های فعلی
علیرغم پتانسیل رشد بیومتریک های چندوجهی ،برخی چالش ها همچنان پابرجا هستند .عدم تمایل کاربران به
استفاده و بکارگیری این سیستم ها یکی از این چالش هاست .دستگاه های تشخیص اثر انگشت و در حال حاضر

سیستم های تشخیص چهره به سرعت در حال بکار گرفته شدن توسط کاربران در سراسر جهان هستند؛ این
سیستم ها بیشتر موفقیت خود را مدیون تولیدکنندگان گوشی های هوشمند هستند .سیستم های تشخیص
اثرانگشت و تشخیص چهره عالوه بر اینکه برای امنیت افزوده عالی هستند ،آسودگی و راحتی بی بدیلی را ارائه
میکنند؛ چرا که با وجود این سیستم ها دیگر نیازی به حفظ رمز عبور نیست و در صورت فراموشی مشکلی پیش
نمی آید .تنها دلیلی که باعث میشود مشتریان بیشتر از قبل مایل به بکارگیری سیستم های تشخیص اثرانگشت
و/یا تکنولوژی تشخیص چهره در دفتر خود نباشند ،بحث برداشت آنها از هزینه های حاصل از 'ایجاد تغییر' است.

این موضوع اهمیت دانش و آگاهی از بازار را مشخص میکند .تصور موجود در بازار نسبت به دستگاه های
تشخیص بیومتریک آن است که در مقایسه با دستگاه های کارت خوان عادی باید هزینه ی بیشتری داشته باشند.
در این مرحله نوعی نیاز به دانش و آگاهی از بازار وجود دارد که با کمک آن بتوان کاهش قیمت دستگاه های
تشخیص بیومتریک را ت وضیح داد؛ در حال حاضر این دستگاه ها (و حتی دستگاه های تشخیص چندوجهی) از
قیمتی برابر با برخی از کارت خوان های تیپ  IPبرخوردار هستند.

چالش دیگر مسئله ی حریم شخصی کاربر است .علیرغم اینکه کارتخوان های جدید به ذخیره سازی تصاویر تهیه
شده از یک چهره و یا حتی اثر یک انگشت نمیپردازند ،موضوع نگران کننده ای که ذهن این بازار را درگیر خود
کرده ،امکان به سرقت رفته شدن یا استفاده ی نادرست از این اطالعات است .دستگاه های تشخیص جدید تنها
به ذخیره سازی کدی میپردازند که به قالب ایجاد شده از بیومتریک ها ربط داشته باشد ،بنابراین بحث حریم
شخصی موضوعی نگران کننده نخواهد بود.

.34سواالت پیش از خرید یک راهکار ذخیره سازی

خرید راهکارهای ذخیره سازی ویدئوها هیچ گاه امری آسوده نیست .با تولید داده های ویدئویی بیشتر و طوالنی
تر شدن مدت زمان نگهداری این داده ها ،امن نگه داشتن این داده ها نیازمند توجه به چندین فاکتور است که
این فاکتورها شامل آسودگی استفاده و تلفیق با سایر سیستم ها میشود .در این مقاله  9سوالی که باید پیش از
خرید یک راهکار ذخیره سازی پرسید مورد بررسی قرار میگیرد.

اغلب برای داشتن احساسی آرام و خوشایند ،پیش از وابسته ساختن کسب و کار خود به هرگونه سخت افزار
امنیتی ،یک سری فاکتور باید مورد توجه قرار بگیرد .نتیجه ی این کار تضمین استفاده از یک راهکار ذخیره سازی

است که اهداف امنیتی شما را برآورده و یا شاید فراتر از آن برود .برای انتخاب یک راهکار درست ،پیشنهادات
مربوطه به صورت خالصه در ادامه ی مقاله آورده شده است .

 .34.1آسودگی نصب و استفاده
ذخیره سازی باید برای نصب و استفاده آسان باشد .خوشبختانه با خارج کردن برخی از دستگاه های NVRاز
جعبه  ،به سرعت میتوان این راهکارها را به دستگاه وصل نموده تا به صورت خودکار شروع به کار کنند .نرم افزار
مدیرت ویدئویی ﴿ ،﴾VMSگواهی ها و سایر قابلیت های که نیازمند آن خواهید بود همگی از پیش در این NVRها
گنجانده شده اند .علیرغم نصب آسان ، NVRدر صورتی که راه اندازی آن دچار مشکل شود ،امکان دارد که کاربران
زمان بسیار دشواری را برای برنامه ریزی سیستم یا نشان دادن عکس العمل سریع به یک رخداد سپری کنند.
سیستم های مدیریت ویدئویی مجهز به واسط های کاربری هوشمند به کاربران اجازه میدهند که بدون هیچگونه
دشواری به بازبینی فضاهای بیزینسی بپردازند؛ این کار با کمک ویژگی هایی صورت میپذیرد که شامل آیکون های
آسوده برای یافت شدن ،منوهای آسوده برای برنامه ریزی و امکان انجام حرکت هایTilt ، Panو  Zoomبا تنها
یک کلیک میشود .

 .34.2تلفیق و یکپارچه سازی
پلتفرم های باز از اهمیت باالیی برخوردار هستند ،چرا که NVRهای با ساختار پلتفرم باز میتوانند با برندهای
مختلفی از دوربین های تحت شبکه  IPتلفیق شوند .زمانی که سیستم ها امکان یکپارچه سازی با سایر برندها را
فراهم میکنند ،کاربران میتوانند از قابلیت های دستگاه های مختلف استفاده کرده و از طریق یک شبکه تمامی
آنها را تنها از یک مکان مدیریت کنند .این بدان معناست که شما میتوانید تنها با یک کلیک در واسط

کاربری VMSخود یک درب را باز کرده و یا از طریق یک اسپیکر شبکه ،اعالمیه ای زنده و یا ضبط شده را پخش
کنید .

 .34.3دسترسی و مقیاس پذیری
در کسب و کارهای امروزی ،بیشتر متخصصین زمان الزم برای رفت و آمد روزانه به هر یک از محل های کسب و
کار خود را جهت بازبینی هشدارها یا تجزیه و تحلیل تصاویر ویدئویی ضبط شده ندارند .این مشکل را میتوان با
کمک NVRهای جدید حل نمود ،چرا که این سیستم ها به افراد اجازه میدهند که تصاویر ویدئویی ضبط شده
را به صورت دورادور و از طریق شبکه مشاهده کنند.
مقیاس پذیری راهکارهای ذخیره سازی نیز نکته ای کلیدی است .در طول زمان نیازهای کسب و کار شما به
عالوه ی نیازهای نظارتی شما تغییر خواهد نمود .برنامه ریزی برای آینده جنبه ای حائزاهمیت در اداره ی یک
کسب و کار تلقی می گردد .از خود این سوال را بپرسید که در حال حاضر و در آینده به چند دستگاه نیاز خواهید
داشت؟ چه مدت به نگهداری ویدئوهای ضبط شده نیاز خواهید داشت؟ در صورت نیاز به ارتقاء سیستم زودتر از
آنچه که در ابتدا انتظار میرفت ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 .34.4مشخصات ظاهری سیستم
هر چقدر فضای اشغالی توسط راهکار ذخیره سازی بیشتر باشد ،متعاقبا هزینه ی آن نیز باالتر خواهد بود .بنابراین
انتخاب یک NVRبا مشخصات ظاهری مناسب و باتوجه به نیازهای خود کاربر موضوعی حائزاهمیت است .با این
حال ،فاکتورهای مهمی دیگری نیز وجود دارد .مشخصات فنی ،ویژگی ها و مسئله ی اتصال سخت افزاری از جمله
عواملی هستند که پیشنهاد میشود به هنگام انتخاب NVRمورد توجه قرار بگیرند .به عنوان مثال ،برخی از
NVRها از ویژگی هایی چون قابلیت اشکال یابی دورادور ،مدیریت دستگاه و سوئیچ های مجهز به PoEداخلی
برخوردار هستند.

 .34.5مسئله ی پشتیبانی
در صورت عدم کارکرد ، NVRیافتن پشتیبانی در سریعترین زمان ممکن مسئله ای مهم است .در اینجا برخی
موارد دیگر نیز وجود دارند که باید به خاطر داشته باشید .آیا NVRمربوطه شامل گارانتی است؟ در صورت شامل
شدن ،این گارنتی چند ساله بوده و چه چیزهایی را پوشش میدهد؟ چه میزان زمان میبرد تا متخصص پشتیبانی
فنی بتواند در رفع مسئله پیش آمده به شما کمک کند و اینکه برقراری تماس با این فرد به چه میزان آسوده
است؟ افزودن سیستم های جایگزین و انتخاب سازندگان باکیفیت نیز در محافظت از سیستم های ذخیره
سازی موضوعی مهم تلقی میگردند.

 .34.6مسئله هزینه
مسئله ای که در آخر مطرح میشود ،بحث هزینه است .توجه کنید که کیفیت سیستم شما به میزان پولی که خرج
می کنید بستگی دارد .با این حال ممکن است که سیستمی با هزینه کمتر ،قابل اطمینان تر و ایمن تر از یک
سیستم گران قیمت باشد.

.35نصاب ها و نیازهای ذخیره سازی کاربران

برای نصابها یکی از راه های کسب پروژه ها و جذب اطمینان مشتریان ،فهم نیازهای ذخیره سازی مشتریانی است
که با توجه به نوع بازاری که در آن قرار دارند ،از ضروریات و اهداف مختلفی برخوردارند .در ادامه این مقاله ،برخی
از نیازهای ذخیره سازی حاکم در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.

 .35.1نظارت شهری
یکی از بزرگترین چالش های نظارت شهری و اعمال قوانین ،عمومیت یافتن داده های ویدئویی است که با
کمک دوربین های نصب شده در مکان های مختلف ایجاد شده اند؛ این مکان ها عبارتند از :نبش خیابان ها،
ساختمان ها ،دریچه ها ،محل های پذیرش و اتاق های مصاحبه در زندان و دوربین های کارگذاشته شده در لباس
افسران پل یس .در چنین شرایطی برای دسترسی یافتن سریع و مستقیم به ویدئو ،یک راهکار ذخیره سازیکارآمد
نیاز است که افسران پلیس را قادر به جمع آوری سریع شواهد برای موارد گذشته و حال سازد و همچنین فرآیند
مدیریت ویدئوی آنها را تسهیل سازد.

 .35.2خرده فروشی
برای خرده فروشان ،نقش ویدئو از تامین امنیت دارایی افراد به ارائه هوشمندی بیزینسی و تجزیه و تحلیل مشتریان
تغییر یافته است .داده های ایجاد شده توسط دوربین ها دوباره نیازمند راهکارهای ذخیره سازی کارآمد هستند.
این یکپارچه سازی آنالیتیکی با موارد استفاده کلیدی در خرده فروشی منجر به ایجاد انبوهی از داده ها میشود و
داشتن سیستم های ذخیره سازی (حافظه) هوشمند به یکپارچه سازی داده های ایجاد شده از منابع مختلف در
یک زیربنای گسترده کمک خواهد کرد.

 .35.3حمل و نقل
همچون بخش هایی که پیشتر ذکر شد ،اپراتورهای حمل و نقل نیز شاهد ایجاد حجم باالیی از ویدئوها هستند .با
توجه به تعداد دوربین های بسیار زیادی که در حرکت مداوم به ضبط ویدئو میپردازند ،داده های متمرکز بر حمل
و نقل بسیار پیچیده تلقی میگردند .مراکز تبادل سفر نیازمند راهکارهای ذخیره سازی با عملکرد باالیی هستند
که بتوانند از عهده ی جریان های ویدئویی با رزولوشن باالیی برآیند که با آنالیتیک های همزمان با وقوع رخداد

به صورت  100درصدی یکپارچه شده اند« .مراکز تبادل سفر یا قطب حمل و نقل ،منطقهای مرکزی است که
مقصد اکثر سفرهای حملونقل همگانی است و سفرها از آنجا به مناطق دیگر توزیع میشود» .یک راهکارذخیره
سازی که قادر به برآورده سازی این نیازها باشد ،این امکان را به مدیران  ITو مدیران امنیتی میدهد که به آسودگی
از داده های موجود در جهت حرکت از یک نوع بینش به سوی عمل استفاده کنند.

 .35.4آموزش
با توجه با رفتارهای خشونت آمیز فراوان مشاهده شده ی این روزها در محوطه ی دانشگاه ها /مدارس ،نظارت
ویدئویی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است .داشتن یک راهکار ذخیره سازی که در شرایط اضطراری
ضامن دسترسی سریع به ویدئوها باشد ،امری حیاتی است .یکی از مشکالت شایع در بخش های امنیتی و نظارتی
موسسات آموزشی ،یکپارچه سازی ویدئوهای ضبط شده از سراسر محوطه ی دانشگاه ها /مدارس است .هیچ فرقی
نمیکند که ویدئوهای شما از کجا ضبط شده باشند ،چیزی که اهمیت دارد داشتن حافظه ای است که بتوان بدان
تکیه کرد .ویدئوهای ضبط شده میتوانند از دوربین های ثابتی گرفته شده باشند که ناظر بر فضاهای پیرامونی و

ورودی ساختمان ها هستند و یا از طریق دوربین های متصل به لباس افسران پلیس حاضر در محوطه ی دانشگاه/
مدارس تهیه شده باشند.

 .35.5اهمیت تبحر نصاب ها
در این شرایط ،نصاب هایی که از دانش الزم در زمینه ی سیستم های ذخیره سازی برخوردارند ،نقش مهمی را
در برآورده سازی نیازهای کاربران ایفا میکنند .هر یک از فروشندگان سیستم های ذخیره سازی مدعی تخصص
در قابلیت های ذخیره سازی ویدئویی هستند ،اما هنگامی که در فضاهای مقیاسی و عملکردمحور میزان حافظه
یکسان نباشد – چالش پیش روی مشتریان ،یافتن نصابی حرفه ای است که نسبت به چگونگی برنامه ریزی برای
یک راهکار ذخیره سازی متناسب با نیازهای فردی کاربران آگاه باشد.

به عنوان مثال در پروژه های با مقیاس بزرگ ،چندین فاکتور وجود دارد که میتواند کارآمدی سیستم ذخیره سازی
را تحت تاثیر قرار دهد .زیربناهای شبکه باید به درستی نصب شده و توسط دسترسی ها ،همگرایی و الیه های
اصلی که به دقت طراحی شده و همچنین کابل های سطح باال پشتیبانی شوند تا بدین شکل انتقال بااطمینان از
دستگاه های اِج-محور به سیستم های ذخیره سازی تضمین گردد .پس از آن ،نصاب موردنظر باید مجهز به دانش
الزم برای طراحی و اجرای پروژه ای شود که متناسب با نیازها و بودجه ی کاربران باشد .در انتخاب یک
راهکار ذخیره سازی مناسب ،ترجیح شخصی نصاب اهمیتی ندارد .مسائلی چون ساختار فیزیکی سازمان کاربر
مربوطه ،نوع و اندازه ی خود پروژه و نیازها و اهداف کاربر از جمله موارد تاثیرگذار بر انتخاب یک راهکار ذخیره
سازی مناسب هستند.

یکی از بزرگترین نگرانی های بیزینس های با سایز کوچک و متوسط ،مسئله تصمیم گیری در مورد سرمایه
گذاری روی سیستم های ذخیره سازی یا ذخیره سازی همه چیز در فضاهای ابری بوده است .نصاب ها باید نقاط
مثبت و منفی تمامی راهکارها را برای کاربران توضیح دهند.

.36بحث "انتقال" در مکان های بزرگ و نیازهای کاربران

اهمیت موضوع انتقال در سیستم های نظارت ویدئویی واقع در مکان های بزرگ به قدری باال است که نیازی به
بیان نمودن آن نیست .این مکان ها شامل تاسیسات خدماتی ،نیروگاه ها ،فرودگاه ها و تاسیسات مربوط به ساخت
و ساز میشوند .انتقال داده ها و میزان انرژی الزم به مکان درست و تجهیزات درست ،در حفظ قابلیت اطمینان به
یک سیستم و یکپارچگی آن حائزاهمیت است .بنابراین انتخاب تجهیزات انتقال درست از اهمیت باالیی برخوردار
است .با مهاجرت به سوی سیستم های نظارت ویدئویی تحت شبکه  ،IPبسیاری از کاربران با جایگزین سازی
دستگاه های آنالوگ به دنبال صرفه جویی در هزینه های خود و در عین حال حفظ زیربناهای کواکسیال خود
هستند.

"انتقال" نقشی حیاتی را در نظارت ویدئویی ایفا میکند .بحث انتقال یکنواخت و بدون قطعی ویدئوها از دوربین
های تحت شبکه  IPبه سوی سیستم های  ،NVRموضوعی کلیدی در سازمان های با مقیاس بزرگ است؛ چرا
که این نهادها مسئول حفظ آگاهی موقعیتی و ایمن سازی کارمندان و اموال خود هستند.

عالو ه بر داده ،زیربنای انتقال به صورت همزمان به عنوان وسیله ای برای فراهم سازی و انتقال انرژی الزم عمل
میکند .دوربین های تحت شبکه  IPبه جای تامین انرژی موردنیاز خود از طریق منابع انرژی موجود درمحل ،این
انرژی را از طریق اترنت دریافت میکنند .در پس این صحنه ،سوئیچ ها و تجهیزات  PoEنقشی مهم را در تامین
انرژی الزم در دستگاه های تحت شبکه  IPایفا میکنند.

در حقیقت ،تقاضای رو به افزایش برای محصوالت و تجهیزات  PoEباعث رشد این بازار شده است .طبق یکی از
پژوهش های انجام شده توسط مارکتز اند مارکتز پیش بینی شده است که راهکارهای  PoEدر سال 2015
رشدی برابر  451.1$میلیون دالر خواهند داشت و با نرخ رشد مرکب ساالنه ای برابر  ٪12.56درصد بین سالهای
 2016تا  ،2022تا سال  2022به رشدی برابر  1$میلیارد دالر خواهند رسید .طبق این گزارش « :بکارگیری رو
به افزایش تکنولوژی  PoEجهت تامین انرژی الزم برای دستگاه هایی که با برق کار میکنند ،به جهت مزیت های
آن همچون هزینه ی نصب پایین ،آسودگی باال و قابلیت اطمینان آنها باعث افزایش تقاضا برای تجهیزات PoEمحور
و دستگاه های سازگار با  PoEشده و بدین شکل منجر به افزایش تقاضا برای راهکارهای  PoEشده است»« .طبق
پیش بینی های این پژوهش ،بازار راهکارهای  PoEبرای مدارهای آی سی ( ﴾ICو دستگاه های کنترل کننده ای
که با نیروی برق کار میکنند ،بین سالهای  2016تا  2022باالترین نرخ رشد را خواهند داشت .این رشد بازار را
میتوان به تقاضای باال برای دستگاه های  PoEمحوری که با برق کار میکنند ،مخصوصا تلفن های ویپ ﴿،﴾VoIP
نقاط دسترسی بیسیم و دوربین های تحت شبکه ﴿ ﴾IPارتباط داد».

طبق بررسی های منطقه ای این پژوهش ،آمریکای شمالی بزرگترین سهم از بازار راهکارهای  PoEرا در سال
 2015به دست آورده و در رتبه های بعدی مناطق آسیا-اقیانوسیه و اروپا قرار دارند .رشد باالی بازار این منطقه
را میتوان به تقاضای رو به افزایش موجود برای دستگاه های کنترل کننده  PoEو مدارهای آی سی – آن هم به
دلیل تعداد باالی تجهیزات  PoEکه با برق کار کرده و همچنین حضور پررنگ سازندگان اینگونه دستگاه ها در
آمریکای شمالی –ارتباط داد.

 .36.1کاربران به دنبال چه هستند؟

با توجه به اهمیت بحث انتقال ،کاربران خواهان قابلیت اطمینان به تجهیزات مربوطه هستند .این بدان معناست
که کاربران به دنبال سیستمی هستند که فارغ از آب و هوا و فضای موجود همچنان کارایی عملیاتی خود را حفظ
کند .عالوه بر این ،صدور مجوز برای بررسی وضعیت تجهیزات توسط اپراتورها نیز در تاسیسات بزرگ از اهمیت
باالیی برخوردار است.

در مکان های بزرگی چون تاسیسات خدماتی و نیروگاه های خورشیدی که در بیابان ها و فرودگاه ها قرار دارند،
تجهیزات انتقال نصب شده در آن منطقه میتوانند کیلومترها از یکدیگر و از مرکز فرماندهی و مرکز کنترل فاصله
داشته باشند .فرستادن افراد برای بررسی هر یک از تجهیزات موجود در آن منطقه میتواند پرهزینه و پردردسر
تمام شود.

د ر صورت عدم امکان بازبینی دورادور ،قطعا باید افرادی را به محل تجهیزات بفرستید که این کار خود هزینه
برانگیز و پردردسر است .به همین دلیل است که بسیاری از اپراتورهای سیستم های بزرگ به فضاهای مدیریت
شده نقل مکان کرده اند .به عنوان مثال در صورتی که داده های دریافتی یک محل زیاد باشد ،تعداد پهنای باندهای
اختصاص داده شده باید بیشتر شوند .اگر بتوانید این کار را به صورت دورادور انجام دهید ،نیازی به فرستادن افراد
به آن محل نخواهید داشت .در نتیجه داشتن تجهیزات انتقالی که افراد را قادر به بازبینی دورادور سازد میتواند
باعث آسودگی و کارایی عملیات های کاربران شود.

عالوه بر این ،قابلیت اطمینان عامل مهم دیگری برای انتقال است .تامین انرژی و ارسال داده های حیاتی به مکان
درست آن هم به صورت یکنواخت و بدون ایجاد هرگونه وقفه از جمله خواسته های کاربرانی است که در مقیاس
ب زرگ ،شرایط دشوار و آب و هوای نامساعد کار میکنند .در تاسیسات مربوط به ساخت و ساز ،مواد شیمیایی
خورنده وجود دارند .بنابراین داشتن تجهیزات سرسخت و مقاومی که قادر به مقاومت در برابر این شرایط باشند
موضوعی کلیدی است.

اپراتورها با توجه به شرایط عملیاتی خود نیازمند تجهیزات انتقالی با قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری باال هستند.
تجهیزات مربوطه باید سرسخت و مقاوم بوده و در محیط های خطرناک از خود مقاومت نشان داده و یا در محیط
های دشوار قادر به ارائه عملکرد باشد .به عنوان مثال در تاسیسات خدماتی ممکن است که این تجهیزات در محیط
باز کار کنند ،بنابراین تجهیزات مربوطه باید در گستره ی دمایی بین  40-تا  75درجه سلسیوس عملکرد داشته
باشد.

.37ایمنسازی زیرساختهای امنیتی

سیستمهای امنیتی به این منظور طراحی شدهاند که از دارایی و سرمایهی افراد در برابر تهدیدها محافظت کنند.
اولین نکتهی کلیدی در پیادهسازی موفق یک سیستم امنیتی الکترونیکی ،ایمنسازی درست خود سیستم است.
اگر یک سیستم به راحتی در برابر تهدیدهای داخلی و /یا خارجی مغلوب گردد ،نمیتوان گفت که آن سیستم
امنیتی به درستی پیادهسازی شده است.
هنگامی که یک سازمان تصمیم به پیادهسازی یک راهکار یکپارچهی سیستم امنیتی ،یا یک پلتفرم یکپارچهی
اختصاصی همچون مدیریت اطالعات امنیت فیزیکی ) (PSIMمیگیرد ،مدیر امنیتی آن سازمان چگونه باید
نسبت به ایمنی آن راهکار در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل کند؟ راهکارهای مدرن و امروزی،
تحت شبکه هستند و زیرساخت شبکهی  IPمیزبان آنها است .برای رسیدن به راهکاری موفق ،باید اقداماتی در
جهت طراحی و حفظ زیرساختهای ایمن صورت بپذیرد .در این سناریو ،چه کسی مسئولیت اطمینان حاصل
کردن از ایمنی زیرساخت شبکه را بر عهده دارد که میزبان پلتفرم یکپارچه است؟ پاسخ ،همهی افراد است و

همهی آنها باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشند که برای رسیدن به سطح قابل قبولی از امنیت ،هر یک
از آنها سهمی دارند.

این نکته حائز اهمیت است که تمامی ذینفعان نسبت به انجام اقدامات الزم برای ایمنسازی راهکارهای امنیتی و
الزام به حفظ و نگهداری امنیت مداوم سیستم ،آگاهی داشته باشند .این ذینفعان شامل صاحبان راهکارهای امنیتی،
مدیران امنیتی ،کاربران ،طراحان ،مشاورین و نصابها هستند .این احتمال نیز میرود که بخش فناوری اطالعات
کاربران نهایی به شدت درگیر این اقدامات امنیتی شوند ،چرا که ممکن است زیرساختهای آنها برای ارائهی
بخشهایی از راهکارهای امنیتی به کار گرفته شوند.

بنابراین ،آگاهی مدیران امنیتی نسبت به اینکه چه سواالتی را از تیم خود بپرسند تا از ایمنی درست سیستم
اطمینان حاصل کنند ،حائز اهمیت است .شاید این سواالت ،بحث موردنیاز برای آگاهی سازی نسبت به تصمیمات
را ایجاد کنند و همچنین به راهنمایی افرادی بپردازند که در نهایت مسئول ایمنسازی سیستم هستند .پاسخ این
سواالت به عنوان دادههایی عمل خواهند کرد که به بررسی نیازهای عملیاتی میپردازند تا از ایمن باقی ماندن
سیستم در برابر حمالت اطمینان حاصل کنند.

برای تدوین این سواالت ،یک مدیر امنیتی باید ارجحیت و اهمیت دادهها ،سیستمها و زیرساختهایی که باید
مورد حفاظت قرار بگیرند را تشخیص دهد و همچنین باید نسبت به مبانی رسیدن به راهکاری ایمن ،یک آگاهی
اولیه پیدا کند.

طراحی این سیستم باید به گونهای باشد که از جدایی فیزیکی بین شبکههای درون باندی و بیرون باندی اطمینان
حاصل نماید و عدم وجود هرگونه مسیریابی پیش فرض میان آنها و قفلکذاری درست این سیستمها در برابر
تغییرات وضعیت کنترل را تضمین کند.

یک نرم افزار مدیرت پسورد الزم است که باید نصب شود و با کاربران در ارتباط باشد تا از مدیریت درست تمامی
جنبههای سیستم از طریق این نرمافزار ،با حداقل یا هیچ گونه کپیبرداری از ورود دادهها ،اطمینان حاصل کند.
تمامی پسوردهای پیش فرض باید شناسایی و تغییر داده شوند.

چند مسئله وجود دارد که معموال از لحاظ امنیتی نیازمند توجه هستند ،شامل:
سرور ویندوز و کارابزار ،همچون دسترسی کاربر مهمان
به اشتراک گذاریهای ویندوز
سامانهی ورودی/خروجی پایه یا بایوس)(BIOS
سرورهای پایگاه داده (زبان اسکیوآل ،اوراکل و غیره)
نرمافزار بکاپ
صفحات وب دوربین
پسوردهای سوئیچ وب/تلنت /پروتکل انتقال فایل
ورودی/خروجی ) (l/Oو سرورهای یو اس بی /سریال دستگاه
سرورهای زمانی سختافزار

ساختار شبکه به برنامهریزی با دقت نیازمند است ،همچون استفاده از شبکههای محلی مجازی)، (VLAN
دیوارهای آتش (فایروال) و مدیریت تحمل پذیری خطا .تشخیص نفوذ و گزارشدهی دقیق ،در کنار بررسی دقیق
هدف و دامنهی حمالت ،ابزاری دقیق برای فائق آمدن بر نفوذ است .

قفلگذاری تجهیزات ،جنبهی مهمی در کنترل نمودن دسترسی عمومی کاربر به عملکردها و نرمافزار است ،چرا
که در صورت دسترسی کاربران به آنها ،تغییرات و تعامالت غیرمُجازی در آن حاصل میگردد .این قفلگذاری باید
مدیریت اتصال تجهیزات یا دستگاههای جدید ،همچون دستگاههای یو.اس.بی به سخت افزار محاسبهای را شامل
شود .مدیریت ویروس و تروجان ،عواملی مهم در دفاع از سیستم هستند تا خطر ایجاد شده از سوی بدافزارها را
به حداقل برسانند .

ارائهی آپگریدهای مکرر و جدید به بازار توسط سازندگان نرم افزارها به دالیل مختلفی صورت میپذیرد؛ از این
دالیل میتوان به پرداختن به ایرادهای نهفته وپنهان یا خطرات امنیتی شناسایی شده اشاره کرد.

به عنوان یک قاعدهی کلی ،تنظیمات پیش فرض سیستم عامل اغلب دارای وضعیت امنیتی آسیبپذیری است.
تجزیه وتحلیل اختصاصی این تنظیمات باید با تمرکز روی امنیت مستحکم صورت بگیرد تا به محفاظت از راهکار
امنیتی کمک کند .

بدون در نظر گرفتن اقداماتی که برای ایمنسازی سیستم ،شبکه و زیرساخت انجام میشوند ،تضمین وجود یک
استراتژی بکاپ گیری از سیستم و ایجاد یک طرح بازگشت از بحران مسلم ،حائز اهمیت است .بایگانی نظارت
شدهی بکاپهای متوالی باید به صورت مرتب انجام شود .

طرح امنیت فیزیکی باید به کنترل نمودن دسترسی به تمامی سختافزارهای فیزیکی همچون سرورها ،سوئیچها
و سایر دستگاههای زیرساختی گسترش پیدا کند .تهدید ورود دستگاهها و واقعهنگارهای غیرمجاز را نباید دست
کم گرفت .نمونه استراتژیهای کاهش برای این نوع ریسک عبارتند از :

•غیرفعال سازی درگاههای شبکه ای که استفاده نمیشوند تا از افزودن دستگاههای دیگر جلوگیری شود
•شناسایی اخالل فیزیکی در شبکههای حیاتی و نقاط دسترسی سختافزار
•احراز هویت مبتنی بر گواهی الکترونیکی
•شناسایی فعالیتهای  link up/link downروی شبکه ،جهت هشداردهی به اُپراتورها در مورد اضافه
شدن دستگاههای جدید به شبکه
•وجود فرآیندهای مناسب مدیریت وقایع تا امکان نشان دادن عکسالعملی مناسب وجود داشته باشد

تمامی کارابزارها باید پیش از اضافه شدن به شبکه ،به صورت تمام و کمال اسکن و پاکسازی شوند .از این گذشته،
کارابزارها باید به شکل دلخواه پیادهسازی شوند و روی اینکه چه نرمافزاری میتواند نصب شود دارای کنترل کافی
باشند .پیادهسازی و کنترل ورژنها باید در طول حیات ماشین مدیریت شوند .کاربران باید آموزش دیده بوده و به
صورت مداوم خطرات و روشهای فیشینگ و مهندسی اجتماعی به آنها یادآوری شود .دنبال کردن پروتکل ها و
فرآیندهای امنیتی در تمامی مواقع ،بدون هیچ استثنایی یک نیاز است .تمامی کاربران سیستم ،شامل سرپرستان
و مدیران باید مطلع باشند ،بدین منظور که متوجه عواقب احتمالی فرآیندهای امنیتی غالب شوند و بتوانند به
درستی خطراتی را که در پی دارد را ارزیابی کنند.

استاندارد  ISO/IEC 27002را میتوان به سیستمهای جدید ارجاع داد و برای گسترش و توسعهی یک
نقطهی رسیدگی برای مدیریت مداوم استفاده کرد .

به صورت خالصه ،مدیر امنیتی باید سوالهای ذیل را از تیم خود بپرسد تا از ایمن سازی درست سیستم اطمینان
حاصل کند:
 .1ارجحیت و اهمیت داده ها ،سیستمها و زیرساختهایی که سیستم از آنها محافظت میکند چیست؟
 .2چگونه دادههای با سطوح ارجحیت گوناگون به کار گرفته میشوند؟
 .3سیستم در حال تالش برای مبارزه با چه تهدیدهایی است؟
 .4چه سطحی از خطر قابل قبول است؟
 .5چه تعهداتی برای مستحکم نمودن امنیت زیرساختها صورت گرفته است؟
 .6معموال هر چند وقت یک بار ،ارزیابی امنیت و تهدیدها باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرند؟
 .7کدام یک از نیازهای آموزشی کاربران سیستم باید فراهم گردد؟
 .8چه اقدامات مداومی باید به عنوان حفظ ایمنی پیشگیرانه ی سیستم انجام شوند؟
 .9چگونه اختالالت امنیتی باید شناسایی شوند؟
.10

در صورت وقوع اختالل ،چه اقداماتی باید انجام شوند؟

.11

چه سطحی از بازگشت از بحران پشتیبانی میشود؟

.38تایید آالرم ویدئویی و افزایش فروش برای توزیع کنندگان

تایید آالرم ویدئویی بخشی تصویری را به آالرم ها می افزاید و به صاحبان منازل ،ایستگاه های بازبینی و ماموران
قانونی تاییدی تصویری از رخدادها به دست میدهد .این سیستم ها عالوه بر فراهم نمودن اسباب آرامش خاطر

کاربران ،مزیت های مضاعف دیگری چون فروش بیشتربرای فروشندگان آالرم ها و نصاب ها را نیز به ارمغان می
آورند.

توزیع آالرم بسته به هر منطقه متفاوت است .در منطقه اروپا ،خاورمیانه و آفریقا ،فروشندگان اساسا محصوالت
خود را به توزیع کنندگانی به فروش میرسانند که این محصوالت را به نصاب ها میفروشند و معموال خریداران
برای دریافت سیستم های خود مقادیری بیعانه پرداخت میکنند .در منطقه ایاالت متحده آمریکا ،آالرم ها عمدتا
از فروشندگان آالرمی خریداری میشود که اغلب با یک مدل درآمد ماهانه ی تکرار شونده کار میکنند .در بیشتر
موارد نصاب/فروشنده مربوطه از یک ایستگاه بازبینی مشارکتی برخوردار است که وی را به کاربر مرتبط میسازد.
در برخی از موارد آنها از کاربر میخواهند که ایستگاه بازبینی را انتخاب کند.

کاری که تایید ویدئویی انجام میدهد ،فراهم نمودن سود بیشتر برای پیشنهادات فروشندگان و ایجاد فرصت های
بیشتر برای تشویق مشتریان به خرید محصوالت است .هنگامی که دیتکتور یا سیستم تشخیص ورود غیرمجاز
آالرم را به صدا در می آورد ،دوربین به صورت خودکار به ضبط و انتقال تصاویر تهیه شده از رخداد مربوطه
میپردازد .یکی از مزیت های قابل توجه این سیستم ها برای کاربران ،امکان ارسال تصاویر تهیه شده به گوشی
های موبایل و یا تبلت های آنها است .همانطور که میتوان مشاهده کرد ،آالرم های تایید شده ی ویدئویی به قطع
گزینه ی ارزشمندی هستند که در نتیجه ی مزیت های عرضه شده به مصرف کنندگان به خدمات فروشندگان
سیستم های اعالم سرقت اضافه شده اند.

فروشندگان سیستم های اعالم سرقت میتوانند خدمات رقابتی تری را ارائه کنند .در صورتی که رقیب آنها چنین
خدماتی نداشته باشد ،به قطع این فروشندگان میتوانند مدعی متفاوت بودن خدمات خود شوند و فروشندگان
دیگر به محکوم ناکارآمدی هستند .فروشندگان رقیب یک آالرم را در اختیار افراد قرار میدهند اما چیزی که شما
به مشتریان خود هدیه میدهید تایید ویدئویی و آرامش خاطر است .راهکاری که شما ارائه میکنید برای کاربر
جذابتر بوده ،بنابراین تعداد پروژه های بیشتری را از آن خود میکنید.

 .38.1نکاتی برای نصب تایید آالرم ویدئویی

از آنجایی که تایید آالرم ویدئویی مستلزم سیستم های اعالم سرقت و دوربین است ،نصب اینگونه سیستم ها
میتواند تا حدی پیچیده و دشوار باشد .این نکته حائز اهمیت است که دوربین ها در مسیر پیش بینی شده برای
عبور افراد غیرمجاز نصب شوند تا بدین شکل حتی در صورت جابجایی فرد مربوطه از یک نقطه به نقطه ی دیگر،
شناسایی وی در هر صورت انجام گردد .همچنین نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد ،پیکربندی درست
محرک های سیستم های اعالم سرقت است تا بدین شکل هر یک از سیستم های تشخیص ورود غیرمجاز ،دوربین
درست را به صدا در بیاورند.

مسئله ی مهم دیگر موضوع حریم شخصی است .شاید بزرگترین چالشی که کاربران نهایی با آن مواجه هستند
عدم امکان نصب دوربین در مکان دلخواه آنها است .اما به عنوان مثال ،در صورتی که روی صحبتمان به سوی
سنسورهای تشخیص حرکت باشد ،این سیستم ها را میتوان در هر جایی از منزل نصب کرد .در این مورد مسئله
حریم شخصی چندان مطرح نیست .با این حال در مورد دوربین ها نمیتوان این چنین صحبت کرد .اگر واقع بین
باشیم میبینیم که دوربین ها را تنها در برخی مکان ها میتوان نصب کرد.

بنابراین امکان کنترل آنچه دیگران باید/نباید ببینند ،به موضوعی حائز اهمیت مبدل شده است .شما میتوانید
ویدئوی خود را به حالت حریم شخصی کامل تنظیم کنید تا هیچ صوت و ویدئویی در اختیار افراد متفرقه قرار
نگیرد .اما در صورت فعال شدن آالرم ،مسئولین میتوانند به سرعت و به صورت دورادور به فایل های ویدئویی
ضبط شده دسترسی پیدا کرده و با محل موردنظر ارتباط برقرار کنند.

همچنین واسط های کاربری پیشرفته ای برای بازبینی نرم افزارها وجود دارد که دارای واسطی مخصوص برای
حفظ حریم شخصی هستند؛ این واسط ها این امکان را برای شما فراهم میکنند که افراد مجاز و شرایط مورد نیاز
برای صدور این مجوز را برای مشاهده ی دوربین ها تعریف کنید.
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