 .1چرا نظارت تحت شبکه؟

 .1کیفیت تصاویر
• سنسور اسکن پیشرفته
• کیفیت مگاپیکسل
• حفظ کیفیت تصاویر
در صورت تبدیل به
ویدئوهای دیجیتال

 .2بازبینی از راه دور
• دسترسی وب
• نظارت سیار
• ذخیره سازی از راه دور

 .3تجهیز به هوش مصنوعی
•
•
•
•
•
•
•

پهنای باند بهینه سازی شده
تشخیص حرکت پیشرفته
دنباله روی خودکار
آنالیز
تشخیص اخالل فیزیکی
تشخیص صدا
محرک های داخلی

 .4مزایای نصب
• انتقال انرژی از طریق اترنت
• امکان بکارگیری شبکه موجود
• دوربین  PTZیکپارچه

 .5امنیت
•
•
•
•

رمزگذاری
حفاظت از رمر ورود
ضبط بی وقفه
احراز هویت دستگاه

 .5منسوخ ناشدنی/
مقیاس پذیری
• امکان توسعه
• سازگار با نرم افزار/سخت افزارهای
قدیمی
• تلفیق آسان

.2انتخاب VMSمناسب

.1
.2
.3
.4
.5
.6

به کلیت شرایط نگاه کنید.
در مورد انتظارات خود شفاف باشید.
با توجه به نیازهایتان به دنبال بهترین راهکار ذخیره سازی
بگردید.
با سرمایه ی خود همچون سایر سرمایه ها برخورد کنید.
سیاست های سازمان خود را نسبت به  VMSطراحی کنید.
انتخاب بین سیستم های آنالوگ و IP

 .3دوازده راهکار نظارتی
مقرون به صرفه

 .1شرکای داخلی بگیرید.
 .2از سرویس های ابری استفاده کنید.
 .3دوربین های مگاپیکسل و پانورامای تحت شبکه را مورد توجه قرار
دهید.
 .4بر انتخاب و کیفیت لنزها تاکید کنید.

 .5گزینه های انتقال را مرور کنید.
 .6روش های ذخیره سازی و بازیابی ویدئو را ارزیابی کنید.

 .7به مزایای انتقال  PoEدسترسی پیدا کنید.

 .8طرح مهاجرت سیستم های آنالوگ به سوی سیستم های تحت شبکه
را در مراحلی تنظیم کنید که به نیازهای امنیتی ،مکانها و همچنین بودجه
مطابقت داشته باشد.
 .9به هنگام کار با واسطه ی فروش یا نصاب ،راهکار یا آپگریدی را
انتخاب کنید که نصب و نگهداری آن آسانتر باشد.

 .10بر یک پلتفرم امنیتی تمرکز کنید که امکان گسترش آسان آن وجود
داشته باشد و سیستم های امنیتی گوناگون را در یک سطح کاربری خوب
با هم ترکیب کنید.

 .11با پایین آمدن هزینه های آنالیز ویدئویی ،این تکنولوژی را در شبکه ی
دوربین ها یا نرم افزار سیستم ها ،مددنظر قرار دهید.
 .12تا حدی از اینترنت اشیاء ( ﴾IoTاستفاده کنید.

 .4آینده روشن آنالیتیکس ها

 .1استفاده از داده ها جهت اتخاذ تصمیمات بیزینسی
 .2اطالع از چگونگی وقوع رخدادها با استفاده از داده های به
دست آمده از سیستم های امنیتی
 .3تاثیر مثبت آنالیتیکس های امنیتی و داده ها بر سایر بخش
ها و عملکردهای شرکت ها
 .4تاثیر آنالیتیکس ها بر بهره وری بهتر کاربران از بودجه های
امنیتی

 .5دنباله روی رخدادها و هدایت منابع به سوی مناطق
رخدادبرانگیز
 .6تقسیم بندی آنالیتیکس ها به دو دسته  :آنالیتیکس های با
تمرکز بر فعالیت ﴿ )Focus of Actionو آنالیتیکس های با تمرکز
روی توجه ()Focus of Attention

 .7تاثیر آنالیتیکس ها بر تغییر چگونگی عملکرد اپراتورها و
مانیتورهای امنیتی و بهبود کارآمدی ایستگاه های بازبینی امنیتی
 .8روندهای آینده ی آنالیتیکس های صوتی

 .5آنالیتیکس ویدوئویی:
اِج –محور یا سرور–محور؟

 .1قابلیت اطمینان
• سرور محور:

سرورها از قدرت پردازش باالیی برخوردار بوده و شما میتوانید حداکثر تعداد دوربین های موجود

در هر سرور را تعریف کنید تا از تحمل بار اضافه در سرور جلوگیری شود .از آنجایی که نرخ فریم و رزولوشن از طریق دوربین
منتقل میشوند ،معموال راهکارهای سرور– محور بیشتر قابل اعتماد هستند .تنها در صورتی خالف این موضوع صحت پیدا
میکند که کیفیت جریان های ویدئویی ورودی پایین بوده باشد.

• اج-محور:

معموال دوربین های تحت شبکه IPاز قدرت پردازش پایین تری برخوردار هستند ،مگر اینکه دارای

پردازنده ی به خصوص خود روی بورد باشند .با این حال ،از آنجایی که این دوربین ها به ویدئوهای خام و فشرده نشده دسترسی
دارند ،اعتبار این آنالیتیکس ها باال است .قابلیت اعتماد و اعتبار این آنالیتیکس ها در صورتی مشکل ساز خواهد شد که
پردازنده ی گنجانده شده به اندازه ی کافی برای کاربردهای آنالیتیکس ویدئویی قوی نبوده باشد.

 .2گزینه های آنالیتیکس ویدئویی
• سرور محور:

هیچ محدودیتی در مورد قدرت پردازش آنالیتیکس های ویدئویی وجود ندارد ،این به معنای

اجرای چندین کارکرد آنالیتیکسی به صورت همزمان است.

• اج-محور:

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 زنی نصب کرده باشید ،اما نمیتوانید شناسایی
هر دوی این موارد را به صورت همزمان انجام دهید.

 .3میزان کیفیت
• سرور محور:

با قرار دادن آنالیتیکس ها در مرکز (سرور – محور) ،دوربین های موجود در مناطق

دوردست به تنهایی کافی نیستند.

• اج-محور:

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 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.

 .4پهنای باند
• سرور محور:

آنالیتیکس های سرور – محور تنها زمانی استفاده میشوند که جریان های ویدئویی ورودی دارای

حداقل سطح کیفیت باشند؛ سطح کیفیت جریان های ویدئویی با توجه به نرخ فریم و رزولوشن تعریف میگردد.

• اج-محور:

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.

 .5انتخاب دوربین
• سرور محور:

سرور ـ محور بودن آنالیتیکس ها باعث میشود که به راحتی در تمامی دوربین ها اجرا شوند.

بدین شکل شما میتوانید هر مدل دوربینی را از هر شرکت سازنده ای که میخواهید تهیه کنید.

• اج-محور:

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.

 .6قابلیت جایگزینی
• سرور محور:

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 که نرم افزار آنالیتیکسی سرور– محور شما با سیستم مدیریت
ویدئویی ( ﴾VMSانتخاب شده سازگار باشد و یا تحت لیسانس VMSشما باشد.

• اج-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.

 .7آسودگی در نصب
• سرور محور:

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 استفاده نمود .این موضوع باعث میشود که نصاب ها به مراتب آسوده
تر تجربه کسب کنند و به متخصص تبدیل شوند.

• اج-محور:

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 باشد.

 .8ردپای کربنی
• سرور محور:

در صورتی که از یک سرور واحد برای آنالیتیکس و همچنین ضبط ویدئو استفاده شود ،میزان

انرژی بیشتری که برای آنالیتیکس ویدئویی الزم است 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.

• اج-محور:
ویدئویی استفاده میکند.

یک دوربین تحت شبکه  IPاز وات های بسیار کمی از انرژی و برق اضافه برای اجرای آنالیتیکس های

 .9هزینه کلی مالکیت
• سرور محور:

در صورتی که آنالیتیکس شما در حال اجرا روی دستگاه NVRباشد ،هزینه کل مالکیت قابل

چشم پوشی است ،چرا که انرژی مصرفی آنالیتیکس مربوطه از آنچه برای ضبط ویدئو الزم است باالتر نیست .با این وجود ،در
صورتی که آنالیتیکس شما در حال اجرا بر سرورهای مخصوص مجزا باشد ،هزینه کل مالکیت قابل توجه خواهد بود.

• اج-محور:

با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون انرژی ،خنک سازی و اندازه ی رک ،هزینه کل مالکیت در

آنالیتیکس های اِج ـ محور به شکل کارآمدی صفر است .این بدان خاطر است که یک دوربین تحت شبکه IPمجهز به کارت
 SDجایی را در رک اشغال نمیکند ،انرژی زیادی مصرف نمیکند و یا باری بر HVACنمیگذارد.

 .10قیمت
• سرور محور:

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.

• اج-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.

 .11صدور مجوز
• سرور محور:

آںالیتیکس های سرور -محور معموال بر پایه هر -دوربین مجوزدار میشوند ،اما معموال بعدها

میتوان این مجوز مجازی را در صورت تمایل به دوربین دیگری اختصاص داد.

• اج-محور:

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.

 .6سواالت
پیش از خرید یک
راهکار ذخیره سازی

.1
.2
.3
.4
.5
.6

آسودگی و نصب
تلفیق و یکپارچه سازی
دسترسی و مقیاس پذیری
مشخصات ظاهری سیستم
مسئله پشتیبانی
مسئله هزینه

 .7نصاب ها و نیازهای
ذخیره سازی کاربران

با توجه به نوع بازار مربوطه ،نیازهای ذخیره سازی متغیر است:

•

نظارت شهری :نیاز به دسترسی فوری به ویدئوها برای جمع آوری
سریع شواهد توسط افسران پلیس

•

خرده فروشی ها :نیاز به تامین امنیت دارایی افراد ،هوشمندی
بیزینسی و تجزیه و تحلیل مشتریان

•

حمل و نقل :نیاز به راهکارهایی که قادر به ارائه جریان های ویدئویی
با رزولوشن باال و آنالیتیک های همزمان با وقوع رخداد

•

آموزش :نیاز به دسترسی فوری به ویدئوها آن هم در صورت بروز
شرایط اضطراری و امکان یکپارچه سازی ویدئوهای ضبط شده توسط
دوربین های مختلف

 .8بحث "انتقال"
در مکان های بزرگ
و
نیازهای کاربران

 تاسیسات خدماتی ،نیروگاه ها ،فرودگاه ها و تاسیسات مربوط به ساخت و ساز از
جمله این مکان های بزرگ هستند.
 چرا بحث انتقال به موضوعی کلیدی در سازمان های با مقیاس بزرگ تبدیل شده است؟
به این دلیل که این نهادها مسئول حفظ آگاهی موقعیتی و ایمن سازی کارمندان و
اموال خود هستند.
 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 –PoEمحور
شده است.

کاربران به دنبال سیستمی هستند که:
• داشتن کارایی عملیاتی فارغ از شرایط آب و هوایی
• امکان بازبینی دورادور

• قابلیت اطمینان
• تجهیزات مقاوم و سرسخت

 .9ایمن سازی زیرساخت های امنیتی

مسائل حائزاهمیت از لحاظ امنیتی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

به صورت خالصه ،مدیر امنیتی باید سوالهای ذیل را از تیم خود
بپرسد تا از ایمن سازی درست سیستم اطمینان حاصل کند:
 .1کدام یک از نیازهای آموزشی کاربران سیستم باید
فراهم گردد؟
 .2چه اقدامات مداومی باید به عنوان حفظ ایمنی
پیشگیرانه ی سیستم انجام شوند؟
 .3چگونه اختالالت امنیتی باید شناسایی شوند؟
 .4در صورت وقوع اختالل ،چه اقداماتی باید انجام
شوند؟
 .5چه سطحی از بازگشت از بحران پشتیبانی میشود؟

 .6ارجحیت و اهمیت داده ها ،سیستمها و زیرساختهایی که سیستم
از آنها محافظت میکند چیست؟

 .7چگونه دادههای با سطوح ارجحیت گوناگون به کار گرفته
میشوند؟
 .8سیستم در حال تالش برای مبارزه با چه تهدیدهایی است؟

 .9چه سطحی از خطر قابل قبول است؟
 .10چه تعهداتی برای مستحکم نمودن امنیت زیرساختها صورت
گرفته است؟

 .11معموال هر چند وقت یک بار ،ارزیابی امنیت و تهدیدها باید مورد
بررسی مجدد قرار بگیرند؟

 .10ترکیب کنترل دسترسی
فیزیکی و منطقی

ترکیب کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی باعث تجربه ای آسوده تر در زمینه
کاربری های مختلف برای کاربران میشود ،به عنوان مثال:
 .1ساکنین یک ساختمان به هنگامی که وارد اتاقها یا از آنها خارج میشوند؛
 .2کارمندانی 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؛
 .3مسافرانی که پیش از رسیدن به مقصد خود ،از طریق مخابره ی بی سیم ،کلیدهای
دیجیتال اتاق هتل خود را دریافت میکنند؛
 .4و مشتریان بانکی که پیش از انجام تراکنش ،پیامی مبنی بر انجام/رد آن در گوشی خود
دریافت میکنند.

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.

 .11دستگاه های کنترل دسترسی IP
در مقابل
دستگاه های قدیمی

برخی تصورات غلط در مورد این دو نوع سیستم
وجود دارد:
تصور غلط

شماره  :1هیچ تفاوتی بین سیستم های کنترل دسترسی  IPو  RS485وجود ندارد.

تصور غلط شماره :2

سیستم های کنترل دسترسی IPدر مقایسه با سیستم های کنترل دسترسی قدیمی

تقریبا تست نشده هستند.

تصور غلط شماره :3

سیستم های کنترل دسترسی IPبیشتر در معرض عدم کارکرد درست قرار دارند.

تصور غلط شماره  :4سیستم های کنترل دسترسی IPدر برابر هکرها آسیب پذیر بوده و در مقایسه با
سیستم های کنترل دسترسی قدیمی ناامن تر هستند.
تصور غلط شماره  :5سیستم 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.

 .12چگونگی یادداشت مشخصات
محصول برای پروژه کنترل دسترسی

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.

 .13ده عامل گذار از
سیستم های کنترل
دسترسی قدیمی

 تقاضای بسیار زیادی برای ترکیب کاربری های کنترل دسترسی
مختلف (و امکان افزودن کاربری های جدید در آینده) در یک
کارت واحد
 تقاضای رو به افزایش کارمندان برای گزینه های موبایلی
 تغییر در تقاضاهای امنیتی

 شرکت هایی که تحت ادغام و تملک قرار میگیرند
 . مشغله ی ذهنی برای مدیریت چندین کارت به شدت افراد را
ناامید ساخته است

 ادغام ،افزودن و تغییرمکان تاسیسات

 برندسازی دوباره یک شرکت و ایجاد یک فرآیند صدور از نو
 مدیریت ریسک نیازمند ارتقاء سیستم ها میباشد
 نیاز به بکارگیری یک سیستم احراز هویت قوی در سرتاسر
سازمان

 وقوع تخلف و یا سایر رخدادهای امنیتی بزرگ

 .14چهار مزیت استفاده از
سیستم های کنترل دسترسی
الکترونیکی

 .1مدیریت تاسیسات و امور مالی :کارآمدی عملیاتی بهتر به
خاطر صرفه جویی در انجام کارها و هزینه های نگهداری.
 .2خدمات فروش و مشتریان :خرید و فروش سریعتر – بهبود و
ارتقاء تجربه ی مشتریان و فروش.
 .3طراحی داخلی و منابع انسانی :فضایی جذابتر و خوشایندتر برای
مشتریان و کارمندان.
 .4موضوعات حقوقی و مالی :کاهش ریسک های مربوط به عواقب
سرپیچی از قوانین.

 .15نکاتی برای انتخاب
بیومتریک های
چندوجهی

 .1مشخصات سخت افزاری سیستم و سایر مشخصات راهکار
 .2امکان بکارگیری و راه اندازی آسان
 .3سرعت عملکرد دستگاه
 .4بحث پشتیبانی

 .5تناسب راهکار با نیازهای کاربران

 .16تایید آالرم ویدئویی و افزایش فروش
برای توزیع کنندگان

•

تایید آالرم ویدئویی بخشی تصویری را به آالرم ها می
افزاید

•

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.

•

فروشندگان سیستم های اعالم سرقت میتوانند خدمات
رقابتی تری را ارائه کنند.

نکاتی برای نصب تایید آالرم ویدئویی
• تایید آالرم ویدئویی مستلزم سیستم های اعالم سرقت و
دوربین است.
• پیکربندی درست محرک های سیستم های اعالم سرقت برای به
صدا درآمدن دوربین درست
• موضوع حریم شخصی

