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این یک نقطه آغاز است، آغازی بر نشر مدون و مرتب دانش و اخبار حوزه امنیت الکترونیک. در سال 1387 که پیشنهاد تدوین 
استانداردهای امنیت الکترونیک را به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه دادیم، این مفهوم کمتر در کشور شنیده شده بود، لکن 
حال که 10 سال از تالیف اولین استاندارد ملی امنیت الکترونیک می گذرد، امنیت الکترونیک واژه ای شناخته شده است. شاید 
امنیت الکترونیک، یکی از کاربردی ترین تبلورهای سیستم های پیشرفته الکترونیکی در جهان باشد، لکن هنوز راه زیادی را برای 

بلوغ پیش رو دارد.
بسیار  این حوزه  در  و دانش تخصصی  منابع  الکترونیک، کمبود  امنیت  زیرمجموعه های  تدریس در دوره های تخصصی  زمان  در 
خود نمایی می نمود. چه بسیار بودند متخصصانی که تشنه ی شناخت بیشتر به منظور راه اندازی و بهره برداری هر چه تخصصی تر 
و کارآمدتر تجهیزات امنیت الکترونیک و جویای منابعی قابل اتکا، به دور از شعار زدگی و همگام با جدیدترین پیشرفت های جهان 

بوده و هستند. 
الکترونیک   امنیت  فلذا صاحب ذینفعان کثیری در کشور است. مجله ی  الکترونیک، در حوزه های متعددی کارکرد دارد،  امنیت 
عالوه بر نشر دانش تخصصی و اطالع رسانی تکنولوژی های موثر امنیت الکترونیک، در نظر دارد تا با ارایه دیدگاه های سازمان های 
ارتقا  برای  را  زمینه  تجربیات متخصصان صنفی،  نشر  بر  این حوزه، عالوه  تجربیات مشتریان عمده  انعکاس  و همچنین  مسئول 

بهره وری این صنعت در کشور فراهم نماید.
لذا بدینوسیله از تمامی سازمان های ذینفع، فعاالن صنفی، مشتریان عمده و خصوصا متخصصین و دانشمندان امنیت الکترونیک 
اقدام  از آن  به بهره برداری  ارزشمند، نسبت  این مقال بهره مند شده، ضمن همکاری و مشارکت در مطالب  از  تا  دعوت می گردد 

نمایند.

دکتر محمد قلم چی مدیر مسئول و صاحب امتیاز مجله امنیت الکترونیک، مولف اولین استانداردهای ملی 
ایران در حوزه امنیت الکترونیک، مخترع دوربین مداربسته تحت شبکه با کارکردی خاص، مخترع و اولین 

تولیدکننده سامانه اتوماسیون صنعتی تحت شبکه و معرف دانش امنیت الکترونیک به کشور است.
وی رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم چی است  که این موسسه 
توانسته برای اولین بار در کشور، اقدام به تولید سامانه جامع نرم افزاری مدیریت ایکس ری و  سامانه کنترل 

کیفی و سطح بندی  تجهیزات نظارت تصویری نماید.

سخنمدیرمسئول

سخن



4

هوا مسیـح نفس گشت و باد نافه گشای                     درخـت سبــــز شد و مرغ در خــــروش آمد
تنور الله چنــان بر فروخــــت باد بــهار                     که غنـچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد
                                                                                                                                                                          حافظ شیرازی

  
          

با آغاز فصل جدید، بر آن شدیم با انتشار فصلنامه امنیت الکترونیک، بهاری سبز در حوزه امنیت الکترونیکی بیافرینیم و شکوفه های 
رنگارنگ تحول و بالندگی را در این عرصه به بار بنشانیم.

نشریه حفاظت الکترونیک تالش خواهد کرد با انتشار »مقاالت تحلیلی از محققینی که نوشته هایشان حاصل کارعملی آنها بوده و 
اثرات قابل استنادی در این عرصه و مرزهای دانش داشتند«، »معرفی سازمان ها و اشخاص تاثیرگذار در این عرصه و اقدامات انجام 
شده  و تاثیرات آن بر صنعت امنیت الکترونیک کشور« و همچنین »پوشش خبری رویدادهای مرتبط با این صنعت و تحوالت روز در 

سطح کشور و بین الملل«،امید است با توفیق الهی، قدم های بلندی را در جهت ارتقا این صنعت بردارد.
با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی در این حوزه، توجه به ارتقا بهروری و باالبردن سطح کیفی، ارتقا جایگاه جهانی 
کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان، افزایش اشتغال جوانان و در نهایت کاهش وابستگی به 
کشورهای دیگر می بایست در صدر موضوعات مدنظر دست اندرکاران این عرصه، بازار فروش و دانشگاهیان قرارگیرد و با توجه به 

روند جهانی شدن و پیامدهایش، این مهم بیشتر احساس می شود.
الزم میدانم از همکاران عزیزم که در راه اندازی و پیشبرد نشریه تالش نمودند، کمال قدردانی را ابراز نمایم. امیدوارم تمامی تالش ها 

در جهت تحقق روز افزون اهداف متعالی نشریه در کوتاهترین زمان ممکن به وقوع بپیوندد.
مطمئنا مشارکت شما عزیزان با ارسال مقاالت نغز و پرمایه، ارسال پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان در مورد محتوی مجله عالوه 
بر دنبال کردن محتوی فنی ارایه شده در این مجله، موجب افزایش سطح دانش و صنعت امنیت الکترونیک در ایران و جهان خواهد 

شد.

مهندس سارا قلم چی سردبیر ماهنامه امنیت الکترونیک، کارشناس ارشد رشته معماری و شهرسازی از 
نظام مهندسی  فعال سازمان  و  ایتالیا،  عضو  تورین  پلی تکنیک  بین المللی  دانشکده معماری دانشگاه 
استان تهران در زمینه طراحی و نظارت ساختمان های هوشمند، مدرس و طراح ساختمان های صنعتی، 

اداری و آموزشی است. 

سخنسردبیر

سخن





با توجه به اینکه حفاظت الکتریکی، یکی از دروس تخصصی مهندسی برق )قدرت( در دانشگاه ها بوده و در تولید، انتقال و توزیع 
انرژی برق در نیروگاه های آبی، حرارتی )بخاری – گازی – سیکل ترکیبی(، خطوط و پست های انتقال، فوق توزیع، و توزیع برق 
به مطالعات، محاسبات،  الکتریکی  باشد، مهندسین حفاظت  الکتریکی می  قبال خطاهای  به عنوان حافظ سیستم قدرت در   –
طراحی ، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری سیستم های حفاظتی )رله های حفاظتی، ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، .....( 
و نیز با توجه به تجهیزات نشان دهنده و ثبات خطاهای الکتریکی، به تحلیل وقایع الکتریکی رخداده در سطح شبکه برق، و ارایه 
راهکار اصالحی می پردازند و این شاخه حرفه ای از مهندسی در وزارت نیرو ) شرکت توانیر ، شرکت مدیر یت شبکه برق ایران ، 
سازمان توسعه برق ایران، سازمان مدیریت منابع آب کشور، شرکت های آب و برق منطقه ای، شرکت های توزیع برق(، وزارت نفت  
)پاالیشگاه نفت و گاز ، پتروشیمی(، وزارت راه و شهرسازی ) راه آهن و ...(، وزارت کشور ) مترو، اتوبوس های برقی و ... (، وزارت 
صنعت و معدن و تجارت )تولید کنندگان و وارد کنندگان تجهیزات PAC و کارخانه ها (، بخش خصوصی مرتبط و نیز تاسیسات مشابه 

در دیگر صنایع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفاهیمکلیدیسازمان

• رلیاژ :
 حفاظت ، اندازه گیری و کنترل الکتریکی ، تجهیزات برقی ) ژنراتور ، ترانسفورماتور ، موتور ، پست برق ، .... (

•سامانهحفاظت،اتوماسیونوکنترل)رلیاژواتوماسیون(:
دستگاه های  کمکی،  و  اصلی  رله های  پایانه ها،  مدارها،  نقشه  فرمان،  و  کنترل  ولتاژهای  ولتاژ،  و  جریان  ترانسفورماتورهای 
اندازه گیری، نشان دهنده ها، خبر دهنده ها، ثبات ها، فاصله یاب ها، کلید های فرمان، تابلو ها و ترانسفورماتورهای کمکی،نرم  افزارها 

و سخت افزارهای مربوط به اتوماسیون .
• مهندسیحفاظت،اتوماسیونوکنترل)رلیاژواتوماسیون(:

دانش ، هنر و تجارب مهندسی به کار رفته رلیاژ دربرق سطوح فشار قوی، متوسط و ضعیف 
• خدماتمهندسیرلیاژواتوماسیون: 

راه اندازی،                   و  تست  نصب،  و   اجرا  ساخت،  هماهنگی،  تنظیمات،  محاسبات،  طراحی،  مطالعات،  و  ریزی  برنامه  مراحل  کلیه 
بهره برداری، تعمیر و نگهداری، پایش، بهینه سازی و ارتقا  سامانه های رلیاژ، و اتوماسیون، و تحلیل حوادث شبکه وابسته می باشد.

•نظاممهندسیحفاظت،اتوماسیونوکنترل: 
تعیین کننده جایگاه حقوقی، فنی، وظیفه ای و مالی مهندس حفاظت، اتوماسیون و کنترل است .

به منظور تحقق بخش مردم نهاد این سازمان، با گرد هم آمدن تعدادی از متخصصین با سابقه و کیفی بازنشسته رلیاژ از شرکت های 
توانیر ، برق منطقه ای تهران و خدمات مهندسی برق) مشانیر ( و ......_  با رویکرد محوریت برای جمع آوری متخصصین بازنشسته 
و شاغل صنعت آب و برق _ کمیته تخصصی رلیاژ در کانون بازنشستگان صنعت آب و برق ، از تاریخ 1390/03/30 تاسیس گردید .

سازمـــــاننظـــاممهندسیحفاظــــت،

)IPACEO(اتوماسیونوکنترلالکتریکی
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از  ابتدا  در  شده  ذکر  هدف  تحقق  جهت  کانون  رلیاژ  کمیته 
جنبه یک سازمان مردم نهاد، سازمان نظام مهندسی حفاظت، 
 1391 ماه  مهر  از  را   )IPACEO  - )رلیاژ  کنترل  و  اتوماسیون 
تاسیس نمود، و پس از جذب 23 تن از متخصصین این حوزه، 
اجرایی  کمیته  سازمان،  این  مجمع  تشکیل  از  پس  کنون  تا 
نیز  و  شده  انتخاب  ای  حرفه  مهندسی  گروه  کار  اعضای  و 
حرفه  این  فنی  صالحیت  العمل  دستور  و  سازمان،  اساسنامه 
مهندسی تدوین شده است. با توجه به اینکه سازمان های نظام 
حاکمیت   – نهاد  مردم  های  سازمان  ساختار  نوع  از  مهندسی 
باره      این  در  قانونی  الیحه  به  نیاز  و  باشند  )NGO(می  ساخته 
در  الزم  پیگیری های  آن،  قانونی  مراحل  فرآیند  در   . می باشد 

دست اقدام است .

اسامیومعرفیمختصرمتخصصینحفاظتوکنترل

• مهندس محمد رضا محمدی عراقی) مدیر عامل اسبق شرکت 
برق منطقه ای باختر و معاون برنامه ریزی اسبق توانیر( 

• مهندس اباذر میرزایی) مدیر سابق مدیریت انتقال نیرو و رلیاژ 
توانیر و کارشناس مسئول سابق وزارت برق سوریه(

• مهندس وحید گل بابایی) مدیر اسبق دفتر فنی شبکه شرکت 
توانیر و عضو کارگروه PE سازمان ن. م. ح. و ک .(

• مهندس بهرام عطائی کچویی) قائم مقام سابق معاونت بهره- 
برداری برق منطقه ای تهران و مدیر اسبق LV مشانیر(

شبکه  فنی  دفتر  سابق  مدیر  خدا)  مسکین  محمد  مهندس   •
توانیر و نایب رئیس کمیته رلیاژ کانون بازنشستگان ص.آ.و.ب.(
و  مطالعات  دفتر  رشیدی)مشاور  عابد  میرجواد  مهندس   •

حفاظت شبکه و شرکت مدیریت شبکه برق ایران(
• مهندس مصطفی قلم چی) کارشناس ارشد حفاظت و مجری 

طرح در شرکت های توانیر، متن، قدس نیرو  و مشانیر(
رلیاژ  قسمت  سابق  سجادی)رئیس  عظیمی  بهرام  مهندس    •

برق تهران، مدیر دفتر فنی و مدیر کارخانه تابلو سازی فولمن( 
• مهندس کریم عباسی)مدیر سابق دفتر مطالعات و حفاظت 

شبکه, شرکت مدیریت شبکه برق ایران و عضو شرکت مشاور(
مهندسین  سابق  عامل  دوزبخشان)مدیر  هاشم  مهندس   •
مشاور غرب نیرو و معاون فنی طرح - سازمان توسعه برق ایران(
متانیر  شرکت  سازی  بهینه  محمودیان)طرح  حسن  مهندس   •

و برق تهران و مدیر عامل شرکت هماهنگ الکتریک صنعت(
اهرام  شرکت  عامل  گودرزی)مدیر  غالمرضا  مهندس  •مرحوم 
فن آوری آذرخش و عضو کارگروه PE سازمان ن. م. ح. و ک .( 

ای  منطقه  برق  رلیاژ  ارشد  حمزه)کارشناس  بهرام  مهندس   •
اصفهان و مدیر سابق امور رلیاژ برق منطقه ای باختر(

• مهندس محسن سلیمانی)رئیس سابق گروه های مطالعات 
سیستم – بهینه سازی حفاظت و کنترل برق تهران(

• مهندس مجید خدامی)مدیر سابق امور رلیاژ و مدیر دفتر فنی 
شرکت متانیر(

بهینه  های   پروژه  سابق  )مدیر  دادخواه  جمشید  مهندس   •
سازی شرکت متانیر( 

• مهندس حسین آخوندی )کارشناس مسئول گروه حفاظت و 
کنترل دفتر فنی شبکه شرکت توانیر(

پست  های  پروژه  سابق  کشانی)مدیر  مزرعه  امیر  مهندس   •
انتقال نیرو شرکت مشانیر(

و  کنترل  و  حفاظت  سابق  ارشد  )کارشناس  دباغ  •مهندس 
معاون فنی شرکت متانیر(

گروه  رلیاژ  سابق  )کارشناس  گنجی  تقی  محمد  مهندس   •
تخصصی حفاظت و کنترل شرکت مشانیر(

شرکت  پروژه  فراهانی)سرپرست  مشهدی  فرهاد  مهندس   •
مشانیر, مشاور برق سوریه و سرپرست در شرکت تهران پادنا(

• مهندس سید احمد سیادتی ) کارشناس حفاظت الکتریکی 
گروه تخصصی حفاظت و کنترل شرکت مشانیر (

• مهندس کیوان عراقی ) معاون فنی شرکت همیان فن هفکو  
)عضو سندیکای صنعت برق ایران ( (

•مهندس مجید مداحی )مدیر عامل سابق شرکت بهمن تابان(

هدفمحوریتاسیسسازمان:

این  به  به طور عمده  این سازمان  تاسیس  انگیزه موسسین در 
صنعت  مهندسی  و  فنی  بدنه  اساسا  که  گردد  برمی  موضوع 
برق که حوزه های گوناگون حرفه ای را شامل می شود به طور 
کل فاقد یک نظام تشکیالتی منسجم برای شناسایی و ثبت و 
قابلیت های  کلی  طور  به  و  شرکت ها   ، متخصصین  بندی  رده 
منتصب  نیرو های  میان  این  در   . است  برق  صنعت  در  موجود 
به مغزافزار سیستم های الکتریکی که کال در بخش حفاظت و 
کنترل کار کرده اند, پس از گذران سالیان متوالی, فاقد مرجع 
معلوم  کار  سال  سی  از  بعد  حتی  صالحیتند.بنابراین  تعیین 
نیست در چه درجه ای از مهارت قرار دارند.لذا هدف اصلی از 
طرح این موضوع و اقدامات به عمل آمده توسط کمیته اجرایی 
این سازمان در شش سال گذشته، جلب نظر عموم همکاران و 
نیز مجلس شورای اسالمی  و  برق  و صنعت  نیرو  وزارت  بزرگان 

برای رفع این نقص بود . 

و اتوماسیون حفاظت، مهندس بودن ای حرفه لزوم
کنترل

کنترل)رلیاژ(،  و  حفاظت  متخصصین  تایید  و  گواهی  به  بنا 
حفاظت  مسائل  حل  در  تدبیر  با  و  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت 
الکتریکی صنعت، نیازمند به زمانی بیش از ده سال تجربه در 
زمینه مطالعه، آموزش ضمن خدمت موثر و کارا، دیدن حوادث 
نقطه  به  تا  باشند  می  تیمی  همکاری  با  آنها  تحلیل  و  مختلف 
و  الکتریکی  حوادث  تحلیل  و  محاسبه  و  طراحی  قبول  قابل 
ارایه راهکار جهت بهینه سازی و بهبود سیستم های حفاظتی 

موجود برسند.

توسط برق صنعت به شده پیشنهاد فعالیتهای
سازمان

مهندسی  دسـتورالعمل های  تدویـن  در  •مشارکت 
بهره برداری(  و  راه اندازی  تعمیر،  تست،  )طراحی،تنظیم، 

سیستم های حفاظت و کنترل 
•  مشارکت در همسان سازی استانداردهای حفاظتی و کنترلی 

7 معرفی



در کلیه صنایع کشور)تهیه ضوابط و استانداردها( با برقراری ارتباط موثر با سازمان استاندارد ملی و جهانی
•  مشارکت در ارتقا و بروز رسانی تکنولوژی سیستم و تجهیزات حفاظت و کنترل صنعت برق

• مشارکت در آموزش کارشناسان جوان و صدور گواهینامه حرفه ای مهارت، به آن ها
ارایه( خدمات مهندسی  با تغییر الگوی انجام )و  بازیافت و انباشت تجارب خدمات مهندسین مجرب بازنشسته در این حرفه،   •

حفاظت و کنترل در صنعت برق 
• مشارکت در مدیریت دانش و تدوین منابع علمی و تجربی حفاظت، اتوماسیون و کنترل

• مشارکت در ارتقا  کیفیت مرحله ای خدمات مهندسی حفاظت، اتوماسیون و کنترل و ضابطه مند نمودن تعرفه انجام این خدمات
•  نظارت بر حسن انجام تعهدات حرفه ای ارایه دهندگان خدمات مهندسی حفاظت، اتوماسیون و کنترل

•  سایر مواردی که شورای سیاستگذاری سازمان IPACEO )متشکل از نمایندگان تام االختیار مدیران ارشد وزارت نیرو و صنعت 
برق و نمایندگان حرفه حفاظت و کنترل ( که به کمیته اجرایی این سازمان ابالغ می کنند. مانند تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه 

کشوری FAT )جهت سرویس دهی به طرح های اتوماسیون پست و نیروگاه( و یا آموزش های فوق تخصصی متمرکز.

تاریخهایکلیدیدرتاسیسسازماننظاممهندسیحفاظت،اتوماسیونوکنترل)رلیاژ(

• زمان تاسیس کمیته رلیاژ کانون بازنشستگان صنعت آب و برق :                                                                         30 خرداد ماه 1390      
• زمان تدوین طرح سازمان توسط هیات موسس  :                                                                                                                    بهار 1391
• تشکیل مجمع و نهادهای تاسیسی سازمان :                                                                                                            سوم مهر ماه 1391

IPACEOاسامیشرکتهایعضوحقوقیدرسازمان

مهندسی  آذربایجان،  برق  نیروی  تعمیرات  شمال)تانش(،  نیروی  انتقال  تعمیرات  گلستان،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت های 
پردیسان،                مهندسی  آسیا،  قدرت  پارس  مهندسی  نیرو،  مبنا  فن(،  هفکو)همیان  غرب،  شمال  اندیشمند  مهندسی  پرتوان،  پویا 
محورآزمای فارس، ریز موج الکتریک طوس، انرژی پرداز پارسیان پیشرو، وبکو امیرکبیر، باسط پژوه تهران، پیمان خطوط شرق، 

اختر برق اصفهان، زرین سامانه شرق، آذرخش انتقال نیرو پاژ.

برای دریافت اطالعات بیشتر پیرامون سازمان با مراجعه به سایت سازمان به آدرس  www.IPACEO.ir  می توانید اطالعات تکمیلی 
درباره سازمان، از جمله مجمع عمومی، ارکان سازمان، کمیته ها ی سازمان، هیئت مدیره، قوانین و دستورالعمل ها، نمایشگاه ها، 

مطالب فنی، نشریه، اخبار سازمان، اطالعات حساب سازمان، نحوه اعالم همکاری با سازمان را دریافت نمایید .

معرفی8



تعاملباسازمانها

طی نامه شماره 668_ 93 به تاریخ 1393/06/08 سندیکای صنعت برق ایران، آمادگی اش را جهت تعامل و همکاری با سازمان 
نظام مهندسی حفاظت، اتوماسیون و کنترل، از طریق کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا اعالم نمود . 

انجمن  با آن  آمادگی همکاری  بهار 1396،  نیروی برق، در  توزیع  انجمن صنفی شرکت های کارفرمایی  با  و مذاکره  طی مکاتبه 
صورت پذیرفته است.

نحوهدرخواستعضویتحقوقیوحقیقیدرسازمان

 متخصصین و شرکت های فعال در حوزه حفاظت، اتوماسیون و کنترل، می توانند با ارسال درخواست خود از طریق ایمیل سازمان 
) ipaceo@chmail.ir (، وارد فرآیند عضویت در سازمان قرار گیرند .

همچنین دیگر شرکت های مرتبط) به ویژه شرکت های تعمیر و نگهداری، توزیع نیرو ، سازندگان تجهیزات ( نیز می توانند درخواست 
عضویت حقوقی خود را از طریق آدرس الکترونیکی سازمان،ipaceo@chmail.ir ارسال نمایند.

9 معرفی

راههایارتباطباسازمان

     نشانی پستی: صندوق پستی  358-14875 ، شرکت پویا پرتوان ) به دست آقای مهندس مصطفی قلم چی برسد(
 IPCEO@CHMAIL.IR : تلفن تماس : 22965180-021 ، 09205481525  ، ایمیل     
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مالحظاتفنیدرخواستکارفرما

1.منابعسختافزاریموردنیاز

کامپیوترهای  از  استفاده  بر  مبنی  کارفرما  تمایل  به  توجه  با 
پردازشی  معماری  باید  پالک خوانی،  سرور  عنوان  به  معمولی 
اختالل  عدم  ضمن  مالحظه  این  که  باشد  گونه ای  به  سیستم 
در فرآیند پالک خوانی امکان اقدامات روزمره کامپیوتر موجود 
را نیز فراهم نماید، همچنین این سامانه اتوماسیون توانمندی 
شده  فراهم  جزییات  تمام  با  را  پارکینگ  یک  خودکار  مدیریت 
هرکدام  ارایه  که  باشد  می  دارا  دنیا  سیستم های  به روزترین  در 
فراهم                را  افزوده  ارزش  ایجاد  امکان  اشاره  مورد  جزییات  از 
می نماید، لکن چون در محیط پیش بینی شده برای دمو امکان 

ارایه فراهم نیست، به حداقل جزییات ممکن اکتفا شد.

2.تعیینمصادیقورودوخروج

ده  سامانه،  در  پارکینگ  به  شده  وارد  خودرو  پالک  ثبت  جهت 
نیازمندی های  کدام  هر  که  است  گردیده  بینی  پیش  شیوه 
از  استفاده  رویکرد  به  توجه  دارند.با  خاصی  سخت افزاری 
حداقل منابع جهت کاهش هزینه تمام شده، تصمیم گرفته شد 
که مبنای ثبت ورود برای خودرو، تشخیص پالک در نظر گرفته 
شود و مبنای خروج تشخیص مجدد پالک باشد، به این صورت 

مقدمه

بهساز              راهبری صنایع  دولتی، شرکت  بانکهای  از  یکی  به  متعلق  در حدود 60 ساختمان  نقلیه  تردد وسایل  ثبت  نیاز  به  توجه  با 
هزینه های  کاهش  جهت  نماید.  راه اندازی  ترددها  این  ثبت  جهت  سامانه ای  که  گردیده است  موظف  بانک  فنی  بازوی  به عنوان 
اجرایی در نظر می باشد که از کامپیوترهای موجود در ساختمان ها به عنوان سرور پالک خوانی استفاده گردد و همچنین حتی 
از سوی  بروز مالحظات فنی  این درخواست موجب  به عنوان دوربین پالک خوان استفاده شود.  از دوربین های موجود  االمکان 

کارفرما می گردد. یکی از نرم افزارهای مورد تست در این بررسی، نرم افزار مدیریت پارکینگ )پالک خوانی( می باشد.

نحـوهعملـــکردنرمافــــزارپالکخوان

جهــتمدیریــتپارکـیــنگ

معرفی

اطالعاتی  بانک  در  که  شد  مشاهده  تصویر  در  پالکی  اگر  که 
ورودی برای آن ثبت شده بود، خروج برای آن پالک ثبت شود. 
اول  دهد،  رخ  است  ممکن  خطا  حالت  دو  روش  این  در  البته 
اینکه پالک بنا به دالیلی مانند کثیف بودن یا پنهان شدن  زیر 
سپر عمدی یا سهوی در تصویر تشخیص داده نشود که در ذیل 
دوم  است.  شده  تعریف  بتا  خطای  عنوان  به  تعاریف  سرفصل 
اینکه پالک مقابل دوربین متوقف باشد که باعث ثبت چند باره 
پالک می شود که با توجه به این که ثبت دوم به منزله خروج 

تلقی می گردد موجب ثبت داده خطا در سیستم خواهد شد.

به منظور جلوگیری از خطای بتا استفاده از سنسورهای جانبی 
تشخیص حضور خودرو توصیه می شود و به منظور جلوگیری از 
خطای دوم دو شیوه قابل اجراست. در شیوه اول یک بازه زمانی 
به عنوان فاصله ثبت ورود تا خروج در نظر گرفته می شود تا در 
صورتی که پالک به دلیل توقف خودرو مقابل دوربین  چند بار 
مشاهده و  ثبت گردید ورود یا خروج فقط یک بار ثبت شود. دوم 
اینکه از سنسور های جانبی که ورود یا خروج را تشخیص دهند 
به عنوان مرجع تشخیص استفاده گردد که با توجه به رویکرد 
استفاده از حداقل منابع شیوه اول مالک تشخیص قرارگرفت 
که خطای دوم را تقریبا به صفر می رساند ولی خطای بتا در این 

شیوه قابل حذف نیست.
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تعاریف

پالک قابل پالک خوانی• 

پالکی که تمامی کاراکترهای آن با چشم قابل رویت باشد و در زاویه دید مناسب برای دوربین پالک خوان باشد

ورود خودرو• 

اولین ثبت پالک هر خودرو به عنوان ورود آن خودرو به پارکینگ تعریف می گردد.

خروج خودرو• 

دومین ثبت پالک هر خودرو پس از گذشت بازه زمانی تعریف شده در سیستم خروج آن خودرو از پارکینگ تعریف می گردد.

خودرو پرسنل• 

در بخش ورود اطالعات پایه سیستم، قسمتی جهت ثبت پالک های مربوط به خودرو پرسنل در نظر گرفته شده است که در 
گزارشات تردد به عنوان تردد پرسنل قابل مشاهده خواهد بود.

خودرو میهمان• 

در بخش گزارشات، پالک هایی که به عنوان پرسنل تعریف نشده باشند، به عنوان میهمان ثبت گردیده اند.

خودرو گروه خاص• 

در بخش تعاریف پایه، امکان تعریف چند گروه خاص وجود دارد که برای هر گروه خاص امکان تعریف پالک های زیرمجموعه، 
به صورت  گروه  این  در  ثبت شده  که پالک های  است  تعریف شده  پول  ماشین حمل  گروه  مثال،  عنوان  به  مقدور می باشد. 
متداول تردد در ساختمان رفت و آمد داشته اند در قسمت گزارشات امکان گزارش اختصاصی جهت گروه خاص ماشین های 

حمل پول فراهم است.

انواعخطا

معرفی

شرحنامخطا

خطایآلفا
خطای آلفا به معنی خطا در تبدیل تصویر به متن است. به بیان دیگر، در زمانی که پالک توسط 
تعداد کل پالک های  به  اند  تعداد پالک هایی که غلط قرائت شده  برنامه شناسایی گردید، نسبت 

قرائت شده، خطای آلفا نام دارد.

خطایبتا
خطای بتا، به معنی خطا در تشخیص تصویر پالک در تصویر کامل خودرو است. به بیان دیگر این 
خطا به معنی خطا در تشخیص تعداد وسیله نقلیه عبوری دارای پالک از گذرگاه است. خطای بتا 
برابر تعداد پالک خودرو شمارش شده توسط برنامه به تعداد کل پالکهای خودروهای عبوری است.

خطای گاما، به معنی میزان خطای کل در انجام اقدام پالک خوانی است. خطای گاما حال ضرب خطایگاما
خطای آلفا در خطای بتا است.

آنالیزتاثیرمیزاناهمیتعواملمختلفدربروزخطادرپالکخوانی

با توجه به موارد فوق، اولین خطایی که در پروسه پالک خوانی با اهمیت به نظر می رسد، خطای گاماست.لکن این خطا، تابعی از 
دو خطای دیگر است.

میزان تاثیر عوامل مختلف در خطاها )البته به فرض صحت کامل عملکرد شبکه و زیرساخت( به شرح ذیل هستند:
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توضیحاتتکمیلی
دلیلعدمتشخیص

پالک
)عاملایجادخطایبتا(

تصویرپالک تصویرخودرو ساعت پالک

ف
ردی

خروج هنگام  خودرو  همین   پالک 
ثبت شده است

نور نامناسب
نویز تصویر

کثیف بودن پالک
غر شدگی پالک

8:32 739/77 ب 47 1

صفر عدد  جز  به  پالک   کل 
شناسایی شده است

به صفر  عدد  نشدن   شناسایی 
دلیل نویز تصویر 19:11 258/10 د 11 2

کامل صورت  به  تصویر  در   پالک 
قابل رویت نیست

زاویه نامناسب دوربین
پالک از  بخشی  شدن   مخفی 

زیر سپر
19:17 258/10 د 11 3

تنظیمات، سهویی  تغییر  از   قبل 
 پالک همین خودرو در دو روز دیگر
شده قرائت  و  تشخیص  درستی   به 

است.

نویز بسیار زیاد در تصویر
پارامترهای تغییر  دلیل  )به    

صورت به  دوربین  نویز  در   موثر 
سهویی توسط کارفرما(

7:58 924/88 ل 95 4

تنظیمات، سهوی  تغییر  از   قبل 
 پالک همین خودرو در روزی دیگر
شده قرائت  و  تشخیص  درستی   به 

است.

نویز بسیار زیاد در تصویر
  )به دلیل تغییر پارامترهای موثر
نویز دوربین بصورت سهوی  در 

توسط کارفرما(

8:15 386/99 د 54 5

قطع بودن شبکه 13:00 523/38 د 12 6

نور تابش  زاویه  که  ساعاتی   در 
در پالک  این  است،  بوده   مناسب 
 سه روز مختلف به درستی تشخیص

و قرائت شده است.

نورپردازی نادرست
روشنایی توازن  عدم  دلیل  )به    
اقدام  پالک،  ریسکOCRدر    

شده کنسل  و  داشته   باالیی 
است.(

17:18 924/88 ل 95 7

صفر عدد  جز  به  پالک   کل 
شناسایی شده است

به صفر  عدد  نشدن   شناسایی 
دلیل نویز تصویر 12:52 877/10 د 81 8

نوری زاویه  که  روز  از  ساعاتی   در 
نمی پالک  شدن  دوتکه   باعث 
 شود، پالک به درستی خوانده می
روز چندین  مثال  عنوان  به   شود. 
درستی به  پالک  همین   مختلف 
یک نصب  با  است.  شده   قرائت 
بر تاثیری  آن  تشعشع  که   پروژکتور 
به مشکل  این  ندارد،  راننده   روی 

آسانی قابل حل بود.

 نورپردازی نادرست
روشنایی توازن  عدم  دلیل   )به 
اقدام  پالک،  ریسکOCRدر    

شده کنسل  و  داشته   باالیی 
است.(

19:07 239/66 س 37 9

این پالک با چشم هم قابل

خواندن نیست
کثیف بودن پالک 6:28 239/66 س 37 10

تنظیمات، سهوی  تغییر  از   قبل 
روز دو  در  در  خودرو  همین   پالک 
و تشخیص  درستی  به   متوالی 

قرائت شده است.

 نویز بسیار زیاد در تصویر
پارامترهای تغییر   )به دلیل 
صورت به  دوربین  نویز  در   موثر 

سهوی توسط کارفرما(

7:56 759/77 ی 91 11

معرفی
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جهت . 1 ستونی  کارفرما،  درخواست  به  گزارشات،  بخش  در 
بررسی  تا  گردید  ایجاد  شده  قرائت  پالک  تصویر  نمایش 

خطای آلفا را سرعت بخشد.

همانطور که در  بخش شرح اقدامات صورت گرفته مطرح شد، وجود قطعی دوره ای در شبکه شرکت بهساز و تغییر ایجادشده توسط 
 NVR کارشناس شرکت بهساز )که موجب افزایش شدید نویز گردید(در بخشی از  تنظیمات دوربین پالک خوان به دلیل افزودن به
) Network Video Recorder-شبکه ضبط ویدیویی(و همچنین زاویه نامناسب دوربین،  موجب اختالل در اقدام پالک خوانی 
تاثیر میزان اهمیت عوامل مختلف در بروز خطا در پالک خوانی دقت کنیم، متوجه می شویم  آنالیز  به  اگر  نرم افزار شد.   توسط 
انجین  به دلیل کیفیت عالی  )انجین( پالک خوانی است.  پردازشگر  موتور  آلفا، کیفیت  بروز خطای  در  موثر  ترین عامل  که مهم 
پالک خوانی نرم افزار، خطای آلفا در امن پایش صفر بوده است، بنابراین با توجه به پارامترهای موثر در خطای بتا، به دلیل قطع 
دورهای تصویر، افزایش نویز دوربین و همچنین زاویه نامناسب، خطای بتا به عدد 23% رسیده است که باید به گونه ای برنامه ریزی 

گردد که این اتفاق در عمل به وجود نیاید.

درصد خطا ی پالک خوان  

درصد خطا های پالک خوان در محل آزمایش در روزهای انجام گرفته به تفکیک، مطابق جدول ذیل می باشد.

معرفی

ردیف

تاثیر عامل قدرت موتور نرم افزاری 
شناسایی حروف پالک از روی تصویر

)ANPR Engine( 

تاثیر عامل رزولوشن یا تعداد پیکسل 
هایی که پالک از آنها تشکیل شده

)Pixel per Plate( 

تاثیر عامل 
میزان نویز 

تصویر

تاثیر عامل 
زاویه دوربین

21%24%19%36%خطا آلفا

35%29%12%24%خطای بتا

30%28%9%33%خطای گاما

آنالیز توانایی عملکردی پالک خوان

و  پارکینگ  نرم افزارها در حوزه مدیریت  ترین  نرم افزار، جزو قوی  این  نرم افزارپالک خوان،  پیاده سازی  تجربیات متعدد  به واسطه 
پالک خوانی به شمار می رود، لکن نظر به مشکالت به وجود آمده در زیر ساخت و شبکه در زمان تست که خارج از اختیارات نرم افزار 
بوده است، نیازمند تدقیق بیشتر، قبل از مقایسه توانایی نرم افزارها هستیم. گزارش عملکردی نرم افزار پالک خوان در نگاه اول 

به صورت ذیل است:

جمع
خطای 

گاما

تعداد وسایل نقلیه شناسایی شده تعداد پالک هایی تشخیص داده شده ای 
که درست قرائت شده اند

روز

خطای بتا ناموفق موفق
خطای 

آلفا
ناموفق موفق

7 %43 %43 3 4 %0 0 4 اول

1 %0 %0 0 1 %0 0 1 دوم

21 %24 %24 5 16 %0 0 16 سوم

17 %12 %12 2 15 %0 0 15 چهارم

10 %30 %30 3 7 %0 0 7 پنجم

56 %23 %23 13 43 %0 0 43 جمع

بازخوردهایفنیجهتتوسعه

در مراحل اجرای دمو، بازخوردهایی دریافت شد که بالفاصله با تیم توسعه در میان گذاشته شده و به روزرسانی هایی بر روی نرم افزار 
انجام گرفت. این بازخوردها به شرح ذیل هستند:

با توجه به اعالم نیاز کارفرما مبنی بر استفاده از کامپیوتر های . 2
پردازش،  بخش  در  پالک خوانی  سرور  عنوان  به  معمولی 
معماری را به گونه ای تغییر داده شد که سیستم با کمترین 

منابع سخت افزاری بهترین عملکرد را داشته باشد.
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با توجه به گستردگی جغرافیایی پروژه، کارفرما جهت کاهش . 3

هزینه های نگهداری در بخش هسته نرم افزاری، بخش های 
بروز  صورت  در  تا  شد  تبدیل  سرویس  به  نرم افزار  مختلف 
ترین زمان  هرگونه خطایی در منابع سخت افزاری در کوتاه 

ممکن مجددا شروع به کار نماید.

با توجه به گستردگی شبکه کارفرما در بخش شبکه، با توجه . 4
به چند مورد قطع شدن شبکه،  ماژولی جهت ارسال اطالع 
سیستم  کنار  در  که  گردید  طراحی  شبکه  وضعیت  رسانی 
ثبت اطالعات )log(  گزارشات کاملی از وضعیت شبکه ارایه 

نماید.

با توجه به نظر کارفرما در خصوص استفاده حتی االمکان از . 5
دوربین های موجود که برای پالک خوانی طراحی نشده اند 

زاویهدوربین

بهترین تصویر پالک جهت پردازش تصویر ، تصویری مستطیل شکل با نسبت ابعاد واقعی پالک است. جهت به دست آوردن تصویر 
مناسب بهترین زاویه عمود بر دوربین و ارتفاع مناسب هم ارتفاع پالک از سطح زمین می باشد.

تاثیرانتخابونصبدوربیندرپالکخوانی

زاویه پالک با دوربینمشاهده کامل پالک

زاویه نامناسب پالک با دوربینزاویه مناسب پالک با دوربینمشاهده ناقص پالکمشاهده کامل پالک

وضوح تصویر پالکارتفاع نصب دوربین

وضوح تصویر نامناسبوضوح تصویر مناسبارتفاع نامناسبارتفاع مناسب

معرفی

و همچنین سهولت نصب پالک خوان توسط تکنیسین های 
شرکت بهساز، تولید ابزاری پیشنهاد می شود تا اقدامات زیر 

را انجام دهد:

شناسایی بهترین تنظیمات دوربین )منبع تصویر(:   .1-5 

بعضا  گیرد،  می  قرار  مصنوعی  هوش  ورودی  که  تصویری 
بهترین  با  متناظر  تنظیمات  با  متفاوت  تنظیماتی  نیازمند 
بهینه دوربین  تنظیمات  برای شناسایی  تجربه بصری است. 
یا  نا متبحر  شخص  پالک خوانی،  پروسه  انجام  در  موجود 
نیمه متبحر در این حوزه، نیازمند ابزاری است که از تنظیمات 
حرفه ای منبع تصویر همچون سطح WDR )طیف گسترده 
پویا /Wide Dynamic Range( میزان I-Frame interval و 

مواردی از این دست اطمینان پیدا نماید. 
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نظر به ضعف دوربین های موجود در ارایه چند استریم ویدیویی . 6

مشاهده  خواهان  کالینت  چند  که  صورتی  )در  همزمان 
از  است  نیاز  تصویر  استریم  چند  باشند،  پارکینگ  وضعیت 
دوربین گرفته  شود که در این صورت کیفیت تمامی تصاویر 
کاهش داده خواهد شد(،  دوربین  توسط  ناخواسته  به صورت 
ماژول Re Stream قابل ارایه و اتصال به فرجا است که خود 
یک استریم از دوربین گرفته، به تعداد مورد نیاز پالک خوانی 

و کالینت ها از آن بازتولید می شود.

در بخش تشخیص ورود یا خروج، رویکرد استفاده حداقلی . 7
به بیان  از منابع توسعه افزونه ای در دستور کار قرار گرفت. 
پردازش  با  نوری،  سنسورهای  از  استفاده  به جای  دیگر، 
تصویر، عبور خودرو و همچنین جهت ورود یا خروج تشخیص 
داده شود. با استفاده از این افزونه  حتی در زمانی که پالک 
خودرو، در تصویر قابل رویت نباشد، سیستم می تواند تصویر 
خودرو را به همراه اطالع رسانی مورد نیاز به اپراتور انسانی 
موارد  این  برای  شده  تعیین  دستورالعمل  تا  نماید  ارسال 
به  نزدیک  بتا  خطای  بروز  افزونه  این  اجرای  با  شود،  انجام 

صفر خواهد شد و کارآمدی سیستم به 100% ارتقا می یابد.

در بخش تشخیص پالک، در صورت عدم امکان قرائت تمامی . 8
با  ناخوانا  کاراکترهای  زدن  حدس  قابلیت  افزودن  حروف، 
در  اطالعاتی  بانک  در  قبلی  شده  ثبت  پالک های  به  توجه 
در  قابل توجهی  تاثیر  افزونه  این  که  گرفت  قرار  کار  دستور 
در  محسوس،  طور  به  و   داشت  خواهد  بتا  خطای  کاهش 
پالک هایی که کاراکتر صفر در آنها وجود دارد، میزان خطای 

گاما کاهش خواهد یافت.

شناسایی بهترین موقعیت نصب دوربین:  .2-5 

 به منظور بررسی عملی زاویه دوربین با بردار هادی صفحه 
زاویه  بهترین  تا  می کند  نصاب کمک  به  قابلیت  این  پالک، 

نصب دوربین را شناسایی نماید.

تعیین نیاز به منبع نوری مکمل در صورت نیاز:  .3-5 

 تعیین نیاز یا عدم نیاز به منبع نوری مکمل عالوه بر دوربین، 
خودکار  )شناسایی   ANPR بهبود  در  ای  ویژه  اهمیت  از 
 )Automatic number plate recognition /شماره صفحه
کمک  آن  دقیق تر  سنجش  به  ابزار  این  که  است  برخوردار 

خواهد کرد. 

جـــمعبنــدی

ونتیجهگیری

آلفا که نشان دهنده توانمندی  اند، سامانه در خصوص خطای  با در نظر گرفتن مجموع تعداد پالک هایی که رفت و آمد داشته 
فاقد خطا  در تشخیص صحیح پالک می باشد،   )Optical Character Recognition /نوری )تشخیص شخصیت   OCR سیستم
بوده، به بیان دیگر 100% کارآمد عمل کرده است. به بیان دیگر، پالک هایی که خوانده نشده اند، همانطور که به صورت مفصل در 
بررسی شد، متاثر از زاویه نامناسب پالک، تغییر ناخواسته در تنظیمات انجام شده  پالک خوان  عملکردی سیستم  توانایی  آنالیز 
کارشناسان و خطای شبکه بوده، این خطاها متاثر از کیفیت نرم افزار پالک خوان نبوده اند. در خصوص مواردی نیز که به عنوان 
خطای بتا اتفاق افتاده با حذف عوامل تاثیرگذار و بروزرسانی های پیش بینی شده دستیابی به عملکرد 100%  میسر خواهد شد. 
به بیان دیگر، با انجام اقدامات اصالحی پیشنهادی در این گزارش، خطای کل )خطای گاما( در این پروژه پالک خوانی، امکان 

نزدیک شدن به صفر را دارد.

معرفی
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از  نمایند.  ارایه  را  خود  محکمه پسند  و  کارشناسی  رسمی، 
این  حقیقی  عملکرد  سنجش  برای  ابزاری  وجود  نیاز  رو  این 
شود. می  احساس  بسیار  متولیان  و  مشتریان  برای  تجهیزات 

ویدیو،  پارامترهای  سنجش  منظور  به  ابزاری  به  نیاز  سالهاست 
تصویری  نظارت  تجهیزات  و  دوربین  اصالت  و  امنیت  کیفیت، 
سامانه  یک  صحیح  طراحی  در  نیاز  این  شود.  می  احساس 
دیگر،  سوی  از  دارد.  فراوانی  کاربردهای  تصویری  نظارت 
از  تولیدکنندگان  توسط  کامل  اطالعات  ارایه  عدم  دلیل  به 
سوی  از  مشتریان  به  تجهیزات  این  فروشندگان  غلو  و  یکسو 
تجهیزات  واقعیت  که  دارد  وجود  مرجعی  به  نیاز  دیگر، 
نماید. مشخص  واقعی،  اندازه گیری  با  را  تصویری  نظارت 

تجهیزات  پارامترهای  دقیق  سنجش  ذکرشده،  دالیل  به 
ویژه ای  اهمیت  از  متخصصان  برای  تصویری،  نظارت 

نیازبهاطالعازواقعیتتجهیزات

بسیار   تنوع   تصویری  نظارت  تجهیزات  تولیدات  امروزه 
فعالیت  زمینه  این  در  فراوانی  شرکت های  و  دارد  زیادی 
تجهیزات  برند   1000 از  بیش  حاضر  حال  در  می نمایند. 
از  بسیاری  که  شده اند  ثبت  جهان  سراسر  در  تصویری  نظارت 
جهانی  بازار  وارد شده اند.  نیز  ما  کشور  بازار  به  تجهیزات  این 
هرکدام  که  است  محصوالتی  از  مملو  کشور  همچنین  و 
دارند. خود  تولیدات  کارایی  و  کیفیت  خصوص  در  ادعاهایی 

اندازه گیری عملکردی، مشتریان حتی  ابزارهای  نبود  دلیل  به 
نیز  تصویری  نظارت  تجهیزات  برداری  بهره  و  خرید  از  پس 
این  امنیت  سطح  و  کیفیت  سطح  عملکرد،  صحت  اصالت،  از 
کارشناسان  همچنین  نداشتند.  کامل  اطمینان  تجهیزات 
نظرات  دعاوی،  در  بتوانند  تا  نداشتند  اتکایی  قابل  ابزار  نیز 

معرفی

ابزاراندازهگیریدقیقپارامترهای

عملکردیتجهیزاتنظارتتصویری
بخشاول
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که  بود  خواهد  اتکا  قابل  زمانی  سنجش  این  است.  برخوردار 
باشد.  گرفته  صورت  دستگاه  واقعی  عملکرد  نتایج  اساس  بر 

آتن،ابزارسنجشواقعیتمحصوالتنظارتتصویری

نظارت  تجهیزات  عملکردی  پارامترهای  اندازه گیری  ابزار  آتن 
تصویری است. پارامترهایی که در حوزه های اصالت، کارآمدی، 
دسته بندی  اطالعات  تبادل  فضای  امنیت  و  کیفیت  پایداری، 
ثبت  اندازه گیری هستند. در سند  قابل  آتن  می شوند، توسط 
اختراع آتن به موارد زیر به عنوان ویژگی های منحصر به فرد آتن 

اشاره شده است:

امکان اندازه گیری پارامترهای ویدیو که قبل از آتن ممکن نبود 	•

کمترین وابستگی به نیروی انسانی در آزمایش ها	•

تجهیزاتقابلاندازهگیریتوسطآتن

تجهیزات قابل آزمون توسط آتن عبارتند از: 

دوربین های مداربسته )تمامی تکنولوژی ها و اشکال فیزیکی(	•

•	XVR ،NVR ،DVR دستگاه های ضبط تصاویر

•	)Video Encoders( دستگاه های انکودر

اجزایآتن

طبق استاندارد راهکار آتن، آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری 
 )structure(سازه همراه  به  استاندارد  تست  سلول  چند  شامل 
چاپگر،  مرکزی،  سرور  تست،  سلول  سرور  چند  نگهدارنده، 

نرم افزارهای آتن و همچنین مستندات فنی به شرح زیر است:

   1.سختافزار

عکسواقعیازدوبعداتاقتاریک

وظیفه بخش سخت افزاری آتن، ایجاد محیط مناسب برای تست 

از تعدادی سلول تست تشکیل شده که هر سلول،  آتن  است. 
یک اتاق تاریک به همراه مجموعه ای حسگر و عملگر )از جمله 
صفحه نمایش تست های اکتیو، نمایشگر وضعیت، سنسورهای 
سنجش میزان نور، توان، دما، رطوبت و صدا، عملگرهای نوری 

و صوتی، چارت های استاندارد و ...( است.

استاندارد،  چارت های  بر  عالوه  تاریک،  اتاق  در  تصویر  منبع 
نمایشگر شبیه ساز است. شبیه ساز قادر است با نمایش تصاویر و 
ویدیوهای گوناگونی، امکان اندازه گیری پارامترهایی که ممکن 
است برای این تجهیزات در حین عملکرد واقعی به وجود بیاید 
)اعم از میزان نویز، نور، رنگ، حرکت، راه اندازی مجدد تجهیز 

و ...( را مقدور سازد.

اتاقک آزمون دوربین و تجهیزات نظارت تصویری از سه بخش 
اصلی تشکیل شده است:

1- بخش مانیتورینگ و فرمان

2- محفظه انجام آزمون )محوطه تاریک(

3- هسته مرکزی و منبع تغذیه

شماییسهبعدیازداخلوخارجاتاقتاریک

1-1. بخش مانیتورینگ و فرمان

این بخش شامل یک صفحه نمایشگر لمسی 10 اینچی است 
که بر روی در اتاقک نصب شده است.  با استفاده از این ابزار 
ثبت  اتاقک،  اصلی  در  کردن  بسته  و  باز  قبیل  از  اقداماتی 
اطالعات مربوط به تجهیز مورد آزمون، نوع آزمون، زمان شروع، 
خاتمه و مشاهده شرایط لحظه به لحظه آزمون را  می توان انجام 

داد. 

1-2. محفظه انجام آزمون )محوطه تاریک(

این بخش، محل قرارگرفتن دوربین و انجام آزمون است. در این 
بخش ضمن ایجاد تصویر و ویدیوی مرجع، شرایط آزمون نظیر  
شدت نور، کنتراست نور، دما و رطوبت کامال کنترل می گردد. 

معرفی
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• کامپیوتر 	
• منبع تغذیه	
• 	POE سوییچ
• 	Data Acquisition ماژول
• برد رله	

• ولت متر	
• آمپر متر	
• کابل برق ورودی	
• کابل شبکه	
• 	KVM کابل

• مانیتور	
• پایه نگهداری دوربین	
• ریل های تنظیم دوربین	
• 	Ambient  المپ
• 	LED - RGB المپ

• حسگر تشخیص نور	
• حسگر دما	
• سنسور شتاب سنج	
• شیار صفحه های رنگی مرجع	
• المپ های نویز	

1-3-  هسته مرکزی و منبع تغذیه 

این قسمت در انتهای اتاقک آزمون و در محفظه های جدا از محفظه تاریک قراردارد.  در این قسمت تجهیزاتی به منظور اجرای 
آزمون و منبع تغذیه قراردارد. تجهیزات مورد استفاده در این محفظه عبارتند از:

برشطولیازاتاقتاریکوبخشهایمختلفآن

تجهیز نظارت تصویری در اتاق تاریک نصب می شود. داده های جمع آوری شده از آن، توسط سرور تحلیل داده ها تحلیل می شود. 
سرور مرکزی راهکار متولی سامانه مدیریت و گزارشات مرکزی است.  این سامانه، نتایج دریافت شده از رایانه های تحلیل داده را 

دریافت کرده، پس از ارزیابی مجدد آن ها، گزارش نهایی را تولید می کند.

نگهداری داده های تست کاربردهای متفاوتی از جمله صحت سنجی در آزمون مجدد نمونه ی شاهد دارد. لذا آتن نسبت به نگهداری 
بلندمدت داده های آزمون در ذخیره ساز داده خود اقدام می نماید.

)Latency( نمونه هایی از چارت های استانداردنمایی از خروجی شبیه سازی در تست تاخیر

این محفظه تاریک شامل موارد ذیل است:
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سازمان پدافند غیرعامل کشور یک سازمان )نهاد( حاکمیتی )لشکری و کشوری( است که به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش 
آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل مدیریت بحران و ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه 

دشمن، در چارچوب و در جهت تحقق منویات و سیاست های ابالغی و به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل گردیده است.
مطابق بند پ ماده ی 106 برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، دستگاه ها در راستای کاهش آسیب پذیری ملزم به رعایت اصول 
و ضوابط پدافند غیرعامل می باشند. همچنین طبق بند 19-4 اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور، شرکت های خصوصی و 
شبه دولتی ملزم به تامین اعتبار مورد نیاز جهت رعایت پدافند غیرعامل در زیرساخت های حائز اهمیت واگذار شده در قالب اصل 

44 قانون اساسی و ضوابط ایجاد آن زیرساخت ها در قالب بخش خصوصی، از منابع داخلی شرکت می باشند.
الکترونیکی،  ابزار تجهیزات حفاظت  از  با استفاده  ارگان های کشور  و  بر عملکرد سازمان ها  از نظارت  آنجا که بخش عمده ای  از 
ایمنی  پایداری،  این تجهیزات که موجب  پایداری و صحت عملکرد  امنیت،  پذیرد.بنابراین  نظارت تصویری صورت می  خصوصا 
سرمایه ها و پایداری سیستم در شرایط بحران برای سازمان ها می گردد، از اهمیت ویژه ای از منظر پدافند غیرعامل برخوردار است.
از سوی دیگر، نظر به اطالعات ارزشمندی که این تجهیزات جمع آوری می نمایند، دسترسی به این اطالعات مورد نظر دشمن قرار 

گرفته است.
به همین منظور، سازمان پدافند غیرعامل کشور، الزامات پدافند غیرعامل را به شرح زیر به تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی و 

همچنین بانک های کشور ابالغ نموده است:

الزامـــاتپدافنــــدغیـــرعامل

درسامانههاینظارتتصویری

شایان ذکر است نظر به این ابالغیه، بهره برداری ارگان ها از هرگونه تجهیزات فاقد سطح بندی از سوی اتحادیه الکترونیک و حفاظتی 
تهران، ممنوع است. 

»باعنایببهاینکهمراکز،انبیهوتاسیساتآنسازمانازسامانههایحفاظتالکترونیکونظارتتصویریبهرهمندمیباشند،
پدافند معیارهای تامین و عملکردصحیح در تجهیزات این عملکرد وصحت پایداری اطالعات، تبادل امنیت اصالت، کیفیت،
غیرعاملآنسازمانازاهمیتبرخورداراست،لذابهمنظورتامینتجهیزاتدارایاصالت،فاقدمشکالتامنیتیودارایپایداری

قابلقبولدربرابرتهدیداتنویناخذتاییدیهمتناسبباسطحبندیآندستگاهازمنظراهمیت،ضروریاست.
بهمنظوراجرایالزاماتپدافندغیرعاملدرسامانههاینظارتتصویریوحفاظتالکترونیک،پیشازتامیناینتجهیزات،انجام
اقداماتمقتضیبهمنظوربررسیسطحامنیت،اصالتوپایداریتجهیزاتیادشدهازاتحادیهالکترونیکوحفاظتیویاپایگاه

استعالمسطحبندیتجهیزاتنظارتتصویری)www.egovahi.ir(ضروریاست.«
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مقدمه
طبق قانون نظام صنفی جمهوری اسالمی ایران، مصوب مجلس 
شورای اسالمی، اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی 
از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت  است و پس 
و  موضوع  اصناف،  مصوب  اساسنامه  طبق  همچنین  می یابد. 
نظام  مقررات  و  قانون  در  مقرر  وظایف  »انجام  اتحادیه  اهداف 
تحکیم  و  ایجاد  اعضا،  صنفی  حقوق  حفظ  و  حمایت  صنفی، 
اصول همکاری بین افراد صنفی، تالش برای بهبود محیط کسب 
و کار، تعامل با دستگاه  های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی 
خود،  اختیارات  و  وظایف  راستای  در  خصوصی  بخش  و 
همچنین تالش در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی به مردم 

و اطالع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی« است.
سایر  همچون  تهران،  حفاظتی  و  الکترونیک  اتحادیه 
و  معدن  صنعت،  وزارت  از  را  خود  فعالیت  مجوز  اتحادیه ها، 
یکبار،  اتحادیه ها هر چهار سال  تجارت اخذ نموده است. مجوز 
اتحادیه  مجوز  گردد.  می  تمدید  اتحادیه  در  انتخابات  انجام  با 
الکترونیک و حفاظتی تهران، مورخ 1394/10/30 به شماره 
و  معدن  صنعت،  سازمان  ریاست  توسط   18279 پرونده 
تجارت تمدید گردیده که به مدت چهار سال معتبر است. پس 
اتحادیه  فعالیت  پروانه  این  دوباره  بعدی،  انتخاب  برگزاری  از 
شرح  اتحادیه،به  هیات مدیره  فعلی  اعضای  تمدید  خواهد شد. 

ذیل است:
صادقفیضآبادی )رئیس(•
فرهادنجمی )نایب رئیس(•
عمرانقاسمی )نائب رییس دوم(•
محمدقلمچی )دبیر(•
فرشیدجهانبخشی )خزانه دار( •
محمدرضاشهسواری )مسئولیت بازرس اصلی(•

اتحادیه الکترونیک در سال گذشته، به تشخیص اتاق اصناف، 

جزو پنج اتحادیه برتر قرار گرفته است.

تاریخچهاتحادیه
جمعی  همت  با  مهندسی  سندیکای   ،1344 سال  ماه  آذر  در 
شهردار  با  مالقات  بار  چندین  با  صنف،  پیشکسوتان  از 
اجازه  خواربار،  شورای  رئیس  و  بازرگانی  اتاق  ریاست  و  وقت 
را  الکتروتکنیک  متخصصین  و  مهندسین  سندیکای  تشکیل 
دریافت نمود. سندیکای مهندسین و متخصصین تهران و حومه 
طبق ماده 25 قانون کار در تاریخ 1334/07/27 به شماره 75 
چشمگیر  فعالیت  به ثبت رسید.  اداره کل روابط اداره کار  در 
بازرگانی  اتاق  و  اصناف  عالی  شورای  گردید،  موجب  سندیکا، 
بعضی از صنوف را که در ارتباط با لوازم برقی فعال بودند، نظیر 
و  ژنراتور  تعمیرکاران  و  لباسشویی  و  و کولر  تعمیر کاران یخچال 
الکتروموتور و چند صنف دیگر را به سندیکا معرفی کند و آنان 
و  پذیرفتند  را  سندیکا  عضویت  موضوع  این  از  استقبال  با  نیز 
مدت زمانی نگذشت که تعداد اعضا به بیش از پانصد نفر رسید 
انقالب  از  پس  به عمل آمد.  انتخابات  بار  چندین  آن  از  پس  که 
فراوان،  مکاتبات  و  پشتکار  با  ایران  شریف  ملت  شکوهمند 
هیئت  نظارت  تحت  را  صنفی  اتحادیه های  انقالب  شورای 
نظارت مورخ 1363/03/07 به رسمیت شناخت و سندیکای 
مهندسین و متخصصین با نام »اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم 
 1363/11/02 تاریخ  در   589 شماره  نامه  طی  تهران«  برقی 
به ثبت رسید و رسمیت یافت. در سال 1362  تحت شمار 66 
صنفی  رده  بین 14  در  انقالب  از  بعد  اتحادیه  انتخابات  اولین 
نماینده  یک  اصلی صنفی،  رده  هر  از  که  برگزار گردید  وابسته، 

برای هیئت مدیره انتخاب شد.
در  نهایت  در  متعدد،  محل های  تغییر  با  مدت  این  در  اتحادیه 
ذاکری،  شهید  کوچه  جنوبی،  فلسطین  خیابان  کشاورز،  بلوار 
با فراز و نشیب هایی که اتحادیه صنف  پالک 4 مستقر گردید. 
ادامه  طول  در  تهران  برقی  لوازم  تعمیرکاران  و  تولیدکنندگان 

جایگاهاتحادیهتولیدکنندگانوتعمیرکارانتجهیزاتالکترونیکوحفاظتی
دراتمسفرامنیتالکترونیککشور

معرفی
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وابسته  مختلف  صنوف   1381 سال  در  داشت،  خود  فعالیت 
به  برقی، تصمیم  لوازم  تعمیر کاران  و  تولید کنندگان  اتحادیه  به 
عالی  محترم  هیئت  موافقت  مورد  که  گرفتند  اتحادیه  تفکیک 
نظارت و مجمع محترم امور صنفی قرار گرفت و اتحادیه مذکور 
به چهار اتحادیه مستقل و مجزا تقسیم گردید. نام اتحادیه های 

تفکیک شده به شرح زیر است:
و . 1 الکترونیک  لوازم  وتعمیرکاران  تولید کنندگان  اتحادیه 

الکتروتکنیک تهران
اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران الکترو مکانیک.. 2
اتحادیه تولیدکنندگان وتعمیرکاران صنایع برودتی.. 3
اتحادیه تولید کنندکان وتعمیرکاران مخابرات.. 4

پس از تفکیک، هر اتحادیه انتخابات مستقل انجام داد. 
در سال های اخیر، از آنجا که برخی از رسته ها کمتر مورد اقبال 
قرار داشتند و برخی رسته های تخصصی جدید در حوزه فعالیت 
الکترونیک  امنیت  سیستم های  حوزه  در  خصوصا  اتحادیه، 
تولیدکنندگان  »اتحادیه  به  اتحادیه  نام  به وجود آمده بودند، 
تغییر  تهران«  حفاظتی  و  الکترونیک  تجهیزات  تعمیرکاران  و 
»توزیعی«  و  »تولیدی«  کلی  حوزه  دو  به  اتحادیه ها  یافت. 
تقسیم می شوند، اما اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران، شاید 
هم  و  است  تولیدی  هم  که  باشد  کشور  اتحادیه های  نادر  جزو 
تولید  تهران در حوزه  و حفاظتی  الکترونیک  اتحادیه  توزیعی.  
دارای  الکترونیک  امنیت  سامانه های  فروش  از  پس  خدمات  و 

رسته های زیر است:
تولید و تعمیرکنندگان آمپلی فایر و دزدگیر الکترونیک. 1
سیستم های . 2 فروش  از  پس  فنی  خدمات  و  نصب  تولید، 

حفاظتی و امنیتی و دوربین های مداربسته
خرده فروشی دوربین مداربسته. 3
عمده فروش دوربین مداربسته. 4

عالوه بر حوزه امنیت الکترونیک، اتحادیه دارای رسته های زیر 
نیز می باشد:

تعمیرکاران رادیو، رادیو ضبط و پخش اتومبیل. 5
تعمیرکاران رادیو و تلویزیون و ویدیو. 6
تولید و تعمیرکاران دستگاه های اندازه گیری. 7
و . 8 تلویزیونی  بازی های  دستگاه های  تعمیرکاران  و  تولید 

رایانه ای
تولید و بازسازی المپ تصویر تلویزیونی )گان(. 9

دروبین . 10 و  بصری  و  سمعی  سینمایی  های  دستگاه  تعمیر 
ویدیویی تلویزیونی

تولید و تعمیر دستگاه های لوازم پزشکی )الکترونیک(. 11
تولید و تعمیر و نصب آنتن های مجاز. 12
تولید و تعمیر انواع بردهای الکترونیکی. 13
دفتر کارگاه های تولیدی. 14

آیاپروانهکسبتولیدیدرحکممجوزبهرهبرداریاز
وزارتصنایعاست؟

صنعت،  وزارت  موافقت  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
استان ها  مراکز  اصناف  اتاق های  روسای  به  تجارت  و  معدن 

اعالم کرد: »برای رفع موانع تولید این تصمیم اتخاذ شده است 
به  تولیدی  برای فعالیت های صنوف  پروانه کسب  این پس  از  و 
شد.«  خواهد  تلقی  بهره برداری  پروانه  و  تاسیس  جواز  مثابه 
شایان ذکر است این مهم طی نامه شماره 60/87856 مورخ 
وزارت  تامین  و  ها  طرح  امور  دفتر  کل  مدیر   1394/04/13

صنعت، معدن و تجارت نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اتاق های  روسای  از  فاضلی،  علی  ایران،  اصناف  گزارش  به 
اصناف مراکز استان ها خواست این موضوع به اتاق های اصناف 
رئیس  صادقی،  یدا...  همچنین  شود.  اطالع رسانی  استان  آن 
مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت، موضوع 
جایگزینی پروانه کسب اصناف تولیدی به جای جواز تاسیس و 
سازمان های  به  را  صنفی  فعالیت های  برای  بهره برداری  پروانه 

صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابالغ کرده است.

بدون الکترونیک امنیت حوزه در شرکتها فعالیت
اخذمجوزازاتحادیهصنفیغیرقانونیاست

طبق قانون نظام صنفی کشور، هرگونه فعالیت در حوزه رسته 
اتحادیه ها، نیازمند اخذ جواز کسب از اتحادیه مربوطه است. از 
آنجا که مغازه ها تنها مجوزی که دریافت می نمایند، اکثراجواز 
به وجود آمده  برخی  ذهن  در  نادرست  تصور  این  است،  کسب 
که شرکت ها نیاز به جواز کسب ندارند، لکن هرگونه شخصیت 
حقوقی، از جمله شرکت ها، اگر در حوزه ای که اتحادیه صنفی 
اخذ  نیازمند  نمایند،  فعالیت  به  اقدام  دارد،  وجود  شده  ثبت 

پروانه از اتحادیه مربوطه هستند.
صنف  متولی  حفاظتی،  و  الکترونیکی  اتحادیه  که  آنجا  از 
حوزه  در  شرکت هایی  فعالیت  صرفا  است،  الکترونیک  امنیت 
امنیت الکترونیک مجاز است که از اتحادیه صنفی الکترونیک 
یک  مجوز  نداشتن  صورت  در  داشته باشند.  مجوز  حفاظتی  و 
برای  اقدام  به  نظام صنفی، مجاز  قانون  اتحادیه طبق  شرکت، 
پلمپ آن واحد می باشد.  مطابق ماده 27 قانون نظام صنفی 
شده  دایر  محل   ، اسالمی(  شواری  مجلس  )مصوب  کشور 
برای  کسب  پروانه  که  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هر  به وسیله 
آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف 

شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود.

فاقدجواز، ازشرکتها دریافتخدمات یا کاال خرید
چهمخاطراتیدارد؟

عضویت در اتحادیه، روند دقیق و مدونی دارد. افراد دارای سو 
پیشینه و فساد و یا معتاد به مواد مخدر، امکان اخذ جواز صنفی 
ندارند. از سوی دیگر، اتحادیه دارای نرخ نامه یکسان برای ارایه 
در  می کنند.  نظارت  اعضا  عملکرد  حسن  بر  و  است  خدمات 
صورت خرید هرگونه کاال یا خدمات از فعاالن صنفی غیر مجاز، 
به  بلکه  ندارد،  برای مشتریان وجود  احقاق حق  امکان  تنها  نه 
دلیل حساسیت حوزه امنیت الکترونیک، ممکن است مشکالت 
شرکت  چه  باشد،  فرد  )چه  مشتری  برای  نیز  دیگری  امنیتی 

خصوصی و یا حتی نهاد و ارگان دولتی( نیز به وجود آید.
 شایان ذکر است خطرات مراوده با شرکت های غیر مجاز، محدود 

معرفی
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عمده  مشتریان  از  نفر   20 از  بیش  حضور  با  اتحادیه  محل  در 
تجهیزات نظارت تصویری از جمله بانک ها، وزارت خانه  ها و 
ارگان هایی همچون نیروی انتظامی و صدا و سیما برگزار گردید. 
جلسات  این  در  شرکت کنندگان،  های  خواسته  استماع  ضمن 
نیازهای مشتریان عمده، شناسایی و اتحادیه برای حل آن ها با 

کمترین هزینه، راهکارهایی به متولیان صنفی ارایه می نماید.

صنفی فعاالن از حمایت در اتحادیه اقدامات اهم
امنیتالکترونیکچیست؟

اتحادیه حمایت های متعددی از اعضای خود، به منظور رشد، 
حمایت های  اهم  نماید.  می  اعمال  آنها  توانمند سازی  و  ارتقا 

اتحادیه از اعضا به شرح زیر است:

صدورپروانهکسب•
اتحادیه به درخواست کنندگان واجد شرایط، پروانه فعالیت اعطا 
می نماید که با این مجوز، امکان آغاز کسب و کار قانونی برای 

ایشان مقدور می گردد.
برگزاریدورههایآموزشیتخصصی•

آموزشی  های  دوره  اتحادیه،  اعضای  توانمندسازی  منظور  به 
این  برقرار است که شرکت در  اتحادیه  تخصصی، همه روزه در 
دوره ها برای اعضا رایگان است. در پایان دوره، پس از برگزاری 
آزمون، به واجدین شرایط، گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد. 

جلوگیریازفروشکاالیتقلبیوبدونخدماتپساز•
فروش

افزایش        صنفی  تخلفات  خریداران،  اقتصادی  توان  ضعف  با 
می یابد. فروش کاالی تقلبی )Fake( و یا کاالی فاقد خدمات 
پس از فروش یکی از روش های ارایه کاال ارزان تر از قیمت عرف 
بازار است که اتحادیه به وسیله طرح »استعالم تجهیزات نظارت 
تصویری« موجب شده تا با ایجاد آگاهی در خریداران، ایشان را 
از گزند فروشندگان تقلبی رهایی داده و همچنین موجب شده 
فعاالن صنفی بتوانند در فضایی سالم به رقابت و ارایه خدمات 

بپردازند.
حلمشکالتبینواحدهایصنفی•
تعیینارزشمنصفانهکاالهایوارداتیوحلمشکالتبا•

گمرکجمهوریاسالمیایران
برگزاریجلساتهماندیشی•
ارایهخدماتبیمهتکمیلی•
ارایهخدماتمشاورهمالیاتی•
ارایهخدماتمشاورهحقوقی•
تاییدیهعضویتبرایاخذمجوزاتازارگانها)آتشنشانی•

و...(
معرفیبهارگانهایواجدشرایطدرخصوصدریافتوام•

وتسهیالت

معرفی

به موارد فوق الذکر نیست.

مصرفکنندگان از حمایت در اتحادیه اقدامات اهم
چه اتحادیه چیست؟ الکترونیک امنیت تجهیزات

کمکهاییبهمصرفکنندگانمیکند؟

طبق اساسنامه خود، اتحادیه موظف به تشخیص تقلب و احقاق 
اتحادیه  اعضای  خدمات  و  محصوالت  مصرف کنندگان  حقوق 
صنفی خود است. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، 
برای  انجام می دهد.  مشتریان  هزینه  کاهش  برای  اقداماتی 
از  برخی  که  گرفته  صورت  متعددی  اقدامات  مهم،  این  انجام 

آن ها به شرح زیر است:

برگزاریکمیسیونشکایات•
اتحادیه  اعضای  از  مشتریان  شکایت  بررسی  به منظور 
کمیسیون  هفته  هر   ،)... و  تقلب  کم فروشی،  )گران فروشی، 
الزم  کمیسیون  این  رای  برگزار می گردد.  اتحادیه  در  شکایات 

االجراست و به سرعت تعیین تکلیف می شود.
شناسنامهدارنمودننصابها•

بر  عالوه  فنی،  آزمون  اخذ  به  نسبت  الکترونیک  اتحادیه 
اعتیاد  عدم  پیشینه،  سو  )عدم  نصاب  فردی  صالحیت  بررسی 
در  مجاز  نصابان  لیست  نماید.  می  اقدام   )... و  مخدر  مواد  به 
برای عموم هموطنان است  اتحادیه قابل دسترسی  وب سایت 
خود  خصوصی  حریم  به  غیرمجاز  نصاب  ورود  مخاطرات  از  تا 

جلوگیری نمایند.
)اصالت،• نظارتتصویری تجهیزات ماهیت تعیین

امنیت،کیفیتوپایداری(
به منظور جلوگیری از تقلب )که جزو وظایف اتحادیه طبق قانون 
نظام صنفی است(، اتحادیه نسبت به بررسی تجهیزات نظارت 
آزمایشگاه های  مدرن ترین  ظرفیت  از  بهره مندی  با  تصویری، 
خرید،  از  قبل  مشتریان  نموده است.  اقدام  کشور  تخصصی 
شوند.  مطلع  خریداری  موضوع  محصول  ماهیت  از  می توانند 
نظارت  تجهیزات  ماهیت  ملی  پرتال  روی  بر  سرویس  این 
است.  برقرار  نیز   egovahi.ir اینترنتی  نشانی  به  تصویری 
نظارت  حوزه  در  غیرعامل  پدافند  »الزامات  مبنای  آزمون،  این 
تصویری« است که به بانک ها و همچنین وزارتخانه و ارگان های 

دولتی ابالغ گردیده است.
ساماندهیخدماتپسازفروش•

از سال 1396، اتحادیه هماهنگی های الزم را با سازمان حمایت 
از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خصوص نظارت تخصصی 
برای ارایه خدمات پس از فروش کاالهای زیر مجموعه اتحادیه 
این  اجرایی  کار  و  ساز  و  بازرسی  دستورالعمل های  نمود.  آغاز 
اتحادیه  نظارت جامع  آغاز  با  نهایی شدن است.  اقدام در حال 
بر خدمات پس از فروش، امید است سطح ارایه این خدمات در 

حوزه محصوالت امنیت الکترونیک بهبود یابد.

برگزاریجلساتبهرهبرداریازحداکثرتوانتولیدداخل•
 در سال 1396، اولین جلسه حمایت از حداکثر توان  تولید داخل 
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برای  می کند(.  پیدا  اهمیت  خارجی  فضای  پارامتر  تجهیزات 
افرادی که انتقال تصویر نیاز دارند، آن دسته از افراد که امنیت 
مهم تر  برایشان  مهاجمان  نفوذ  از  جلوگیری  و  تصویر  انتقال 
است، به پارامتر "امنیت فضای تبادل اطالعات" دقت نمایند و 
آن دسته از مشتریان که انتقال تصویر اولویت اول آن هاست، به 
این شاخص توجه بیشتری داشته باشند. مشتریانی که مطمئن 
شاخص  از  است،  مهم تر  برایشان  شاخص  کدام  دقیقا  نیستند 

کلی بهره برداری کنند.

ارزیابی  طرح  در  تامین کنندگان  تمامی  حضور  آیا  پرسش:  
سطح بندی محصوالت نظارت تصویری اجباری است؟

پاسخ:بله، حضور تمامی محصوالت در این طرح الزامی است. 

امکان پذیر  برای عموم مشتریان  فهم سطح بندی  آیا  پرسش:   
از طریق  عنوان مشتری  به  مردم  عامه  آیا  دیگر  بیان  به  است؟ 
را  نیاز خود  به راحتی محصول مورد  تواند  این سطح بندی می 

شناسایی کند؟

است  گونه ای  به  بندی  سطح  گواهینامه  طراحی  بله،   پاسخ:
بتواند  آسانی  به  ندارد،  تخصصی  اطالعات  که  مشتری  که 
نماید.  انتخاب  مقایسه کیفی،  از  را پس  نظر خود  مورد  تجهیز 
خارجی"،  "فضای  داخلی"،  "فضای  گروه  چهار  در  تجهیزات 
بندی  دسته  تصویر"  "انتقال  و  اطالعات"  تبادل  فضای  امنیت 
که  باشد  داشته  دوربینی  خرید  به  نیاز  مشتری  اگر  اند.  شده 
در فضای داخلی می خواهد نصب کند، باید به سطح دوربین 
ذخیره ساز  دستگاه های  که  آنجا  از  کند.  دقت  داخلی  فضای 
آنها  برای  پارامتر  این  شوند،  می  نصب  داخلی  فضای  در  اکثرا 
از اهمیت بیشتری برخوردار است )البته هستند پروژه هایی که 
این  در  که  نصب گردد  بیرون  در  ذخیره ساز  دستگاه  است  نیاز 

پاسخبهپرسشهایفعاالنصنفی
درخصوصسطحبندیتجهیزاتنظارتتصویری

بخشاول 

ویژه

باتوجهبهاجراییشدنسطحبندیتجهیزاتنظارتتصویریونوبودناینطرحدرکشور،قطعاسوالهایفراوانیبرایتمامی
کسانیکهبهنوعیبااینتجهیزاتدرارتباطند،اعمازواردکننده،تولیدکننده،سرمایهگذار،فروشنده،وخریداراینتجهیزات

پیشآمدهاست.
بهمنظورپاسخبهپرسشهاوآشناییهرچهبیشترکاربرانباروندکارسطحبندیتجهیزاتنظارتتصویری،ازفعاالناینصنف
خواستهشدهکهسوالهایشانراازتمامیوجوهمطرحکنندوسپسمتخصصانطرح،بازبانیسادهوازتمامیزوایابهاینسواالت

پاسخدهند.
نشریهامنیتالکترونیکدرنظرداردبهمنظورروشنشدنکلیهیجنبههایاینطرحملی،سوالهایمطرحشدهکهممکناست

پرسششماهمباشدرابههمراهپاسخهایآن،دردوبخش،دراختیارمخاطبانقراردهد.
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خریداری  که  تجهیزی  بداند  که  است  مشتری  حق  مطمئنا 
سطح بندی  طرح  در  دارد.  قرار  کیفی  سطح  چه  در  می نماید، 
بلکه  شود،  نمی  مردود  تجهیزی  نظارت تصویری،  محصوالت 
واقعیت محصول از لحاظ کیفیت، امنیت، پایداری و اصالت با 
ابزار آزمایشگاهی، به  از مدرن ترین  نتایج به دست آمده  اتکا به 
اتحادیه  سند،  این  تالیف  تاریخ  تا  می رسد.  مردم  عموم  اطالع 
حفاظتی  و  الکترونیک  تجهیزات  تعمیرکاران  و  تولیدکنندگان 
تهران تصمیم به الزامی نمودن این طرح ندارد، ولی از این ابزار 
برای تصدیق اصالت و رسیدگی استناد خواهد نمود و فروشنده 
را  است  گواهینامه  این  فاقد  که  تصویری  نظارت  تجهیزات 

حمایت نخواهد کرد.
تمامی  به  زودی  به  که  گسترده ای  اطالع رسانی های  به  نظر 
مشتریان صورت خواهد پذیرفت، مطمئنا هیچ مشتری آگاهی، 
تجهیز نظارت تصویری را که نداند واقعیت آن چیست خریداری 
به  را  خود  تمایل  قانونی  مراجع  بسیاری  البته  کرد.  نخواهد 
الزامی نمودن این طرح اعالم نموده اند و الزام بررسی اصالت، 
مشتریان  به  را  تصویری  نظارت  تجهیزات  امنیت  و  پایداری 
دولتی و عمومی ابالغ نموده اند. به بیان دیگر، الزامی شدن این 

گواهینامه به تشخیص مراجع ذیصالح صورت پذیرفته است. 

چه  شامل  نظارت تصویری  تجهیزات  سطح بندی  پرسش: 
تجهیزاتی می شود؟

از دوربین ها )در  تمامی تجهیزات نظارت تصویری اعم   پاسخ:
 ،DVR جمله  )از  ذخیره ساز  تجهیزات  و  تکنولوژی ها(  تمامی 
شد.  خواهند  سطح بندی  اول  مرحله  در   )HVR و   NVR
مرحله  در  تصویری  آنالیزهای  جمله  از  تخصصی،  تجهیزات 

بعدی به روند سطح بندی افزوده خواهند شد.

تصویری،  نظارت  محصوالت  سطح بندی  طرح  در  پرسش:  
برند  از  یا هر محصولی  قرار می گیرد  ارزیابی  مورد  برند  آیا یک 

به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

به  برندها.  نه  می گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  دستگاه ها  پاسخ: 
برای بعضی  برند  برند، متولی  بیان دیگر، ممکن است در یک 
دیگر  برخی  برای  و  باشد  کرده  دریافت  گواهی  تجهیزاتش 
هر  ازای  به  بندی  سطح  گواهی  باشد.  نکرده  دریافت  گواهی 

محصول )Part Number( به صورت جداگانه صادر می گردد.

علت  به  تصویری  نظارت  برند  یک  خرید  مجوز  عدم  پرسش: 
مورد بحث  وقتی است  برند چند  این  تجهیزات  امنیتی  ضعف 
همین  به  نیز  آمریکا  کشور  در  برند  این  گویا  است.  گرفته  قرار 
دلیل تحریم شده است. آیا آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری 
در  دهد؟  تشخیص  را  تجهیزات  این  امنیتی  ضعف  می تواند 
صورت تشخیص این ضعف های امنیتی در یک برند چه اتفاقی 
تهیه  به  قادر  خصوص،  این  در  مذکور  آزمایشگاه  آیا  می افتد؟ 
گزارش می باشد و قابلیت تبدیل شدن از یک آزمایشگاه حفاظت 
الکترونیک به مرکز "دفاع سایبری حفاظت الکترونیک" را دارد؟  

  

آزمایشگاه های  در  که  آزمون هایی  از  اصلی  بخش  یک  پاسخ: 
مورد تایید اتحادیه به منظور صدور گواهینامه سطح بندی انجام 
اطالعات  تبادل  فضای  امنیت  با  مرتبط  آزمون های  می پذیرد، 
فقط  نه  حاضر  حال  در  اطالعات  تبادل  فضای  امنیت  است. 
برای مشتریان دولتی، بلکه برای بخش خصوصی و حتی عموم 
فضای  امنیت  است.  شده  برخودار  ویژه ای  اهمیت  از  مردم 
سطح  در  که  است  پیچیده  بسیار  مقوله ای  اطالعات،  تبادل 
ضعیفی در تجهیزات نظارت تصویری توسط تولیدکنندگان مورد 
ویژه ای  اهمیت  از  مهم  این  بررسی  لذا  است،  قرار گرفته  توجه 
برخوردار شده است. آزمون های ویژه ای در خصوص قابلیت ها و 
سطح امنیت تبادل اطالعات و امنیت سایبری و عملکرد تجهیز 
نتایج  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آزمایشگاه  در  حوزه   این  در 
و  می گردد  منعکس  آزمون  نتایج  در  جزییات  با  آزمایشات  این 
تدوین  گیرد.  قرار  مربوطه  ارگان های  استفاده  قابل  می تواند 
با  باید  الکترونیک" قطعا  "مرکز دفاع سایبری حفاظت  رسالت 
نظر متولیان این امر در کشور انجام شده، اتحادیه الکترونیک 
با  گذشته،  همچون  را،  الزم   همکاری  هرگونه  حفاظتی  و 

ارگان های مسئول،خواهد داشت. 
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پرسش:   تفاوت گواهی سطح بندی تجهیزات نظارت تصویری 

با گواهی استاندارد چیست؟

نظارت تصویری،  تجهیزات  سطح بندی  گواهی  در  پاسخ: 
اصالت،  تا  می گیرند،  قرار  دقیق  آزمون های  مورد  تجهیزات 
کارآیی، امنیت و عملکرد دقیق آن ها تعیین شود و برای مشتری 
و در چه  واقعا چه مشخصاتی دارد  این تجهیز،  معلوم شود که 
سطحی قرار می گیرد.از آنجا که تجهیزات نظارت تصویری جزو 
تجهیزات با دانش فنی باال )Hi-tech( محسوب می شود، تعیین 
تخصصی  ابزار  از  بهره مندی  نیازمند  آنها  در  تقلب  مصادیق 
است، این طرح در راستای اجرای ماده 59 قانون نظام صنفی 

به اجرا درآمده است.
یکنواختی  برای  که  است  قانون هایی  مجموعه  استاندارد 
بودن  دارا  همچنین  و  خدمات  محصوالت،  یکسان سازی  و 
نیز،  آن  رویکرد  و  شود  می  تدوین  تولیدها  ویژگی های  حداقل 
جامعه  فرد،  به  محصول  نرساندن  آسیب  و  ایمنی  بحث  بیشتر 
و محیط زیست را دربرمی گیرد؛ یعنی مجموعه قانون هایی که 
در الیحه های بین المللی )و یا ملی( نوشته می شود تا محصولی 
آسیبی  زیست  محیط  همچنین  و  جامعه  فرد،  به  و  باشد  سالم 
وارد  نکند. بنابراین استانداردها، موضوع یکنواختی خدمات را 
دنبال می کنند؛ یعنی اگر دو قطعه از یک محصول در دو کشور 
و  همسانی  یکدیگر  با  باید  قطعه  دو  این  شود  ساخته  متفاوت 

یکنواختی داشته باشند.
کیفیت به مجموعه عواملی گفته می شود که مشتریان به دلیل 
انتخاب  استفاده  برای  را  محصول  یک  ویژگی ها،  این  وجود 
می کنند؛ یعنی احتمال دارد که یک محصول به سبب گارانتی 
خود  به  را  کنندگان  مصرف  بیشتر  توجه  بتواند  خوب  جنس  و 

جلب کند. 
از سوی دیگر، گواهی سطح بندی محصوالت نظارت تصویری، 
عواملی ازجمله اصالت، پایداری، کارایی و امنیت فضای تبادل 
این  استانداردهای موجود،  در  که  را شامل می شود  اطالعات 

موارد بررسی نمی شود.

تصویری  نظارت  تجهیزات  بندی  روی طرح سطح  بر  پرسش:  
چقدر کار شده است و ابعاد آن بررسی شده است؟

پاسخ: این طرح از اردیبهشت ماه سال 1396 در هیات مدیره 
هیات  به  بیشتر،  بررسی های  جهت  و  گردید  مطرح  اتحادیه 
از  بیش  طرح  این  روی  بر  کل  در  گردید.  ارجاع  کارشناسی 
1000 نفر/ساعت کار کارشناسی انجام شده است. پس از انجام 
اقدامات کارشناسی، در نمایشگاه IPAS2017 از طرح رونمایی 
متخصصان  و  کارفرمایان  نظرات  نمایشگاه  اثنای  در  و  گردید 
طرح  تخصصی  کارگروه  نمایشگاه،  برگزاری  از  پس  شد.  اخذ 
کشور،  بزرگ  کارفرمایان  با  جلسات  برگزاری  با  و  شده  تشکیل 
نظرات ایشان اخذ گردید. سپس جلسه ای با حضور بیش از 20 
نماینده از کارفرمایان بزرگ کشور در محل اتحادیه برگزار گردید 
و اطالع رسانی های مربوطه در مجالت تخصصی مرتبط صورت 
پذیرفت. سپس طرح پس از تمامی این بررسی ها، 2 بار مجددا 
در هیات مدیره اتحادیه مطرح گردید. جلسات معرفی و بررسی 
مقررات  تنظیم  »سازمان  جمله  از  مرتبط  ارگان های  با  طرح 
رادیویی«، »وزارت صنعت، معدن و تجارت«، »سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان«، »مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی« 
و »سازمان پدافند غیرعامل کشور« نیز به منظور دریافت نظرات 

ایشان، برگزار گردید.

پرسش:  چگونه می توان یک آزمایشگاه همکار اتحادیه در حوزه 
گواهی سطح بندی تجهیزات نظارت تصویری راه اندازی کرد؟ 
برای این کار چه میزان سرمایه گذاری الزم است؟ آیا راه اندازی 

یک آزمایشگاه همکار اتحادیه، توجیه اقتصادی دارد؟

پاسخ:  آزمایشگاه هایی که آزمون های مورد نیاز ارایه سطح بندی 
می توانند  دارند،  اختیار  در  را  تصویری  نظارت  تجهیزات 
راه اندازی  نمایند.  اقدام  اتحادیه  به  درخواست  ارایه  به  نسبت 
با  و  تومان  میلیارد   7 حدود  ایرانی  تجهیزات  با  آزمایشگاه  یک 
تجهیزات خارجی حدود 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه 
به  توجه  با  اتحادیه،  همکار  آزمایشگاه های  تعرفه  دارد.  نیاز 
هزینه های آن بگونه ای است که هزینه هایشان پوشش داده 
مجموعه هایی  برای  لذا  باشند،  داشته  حداقلی  سود  و   شود 
آزمایشگاه  پیاده سازی  اقتصادی مدنظر دارند،  که صرفا درآمد 

توصیه نمی گردد.
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در  تصویری  نظارت  تجهیز  برد  طراحی  عیوب  آیا  پرسش: 

آزمایشگاه مشخص می شود و برد مورد آنالیز قرار می گیرد؟

پاسخ:  آزمون های تجهیزات نظارت تصویری در آزمایشگاه  مورد 
تایید اتحادیه، تماما عمکردی )Performance tests( هستند. 
مورد  تجهیز  عملکرد  واقعی  کیفیت  عملکردی،  آزمون های  در 
تجربیات  طبق  عمکردی،  آزمون های  می گیرد.  قرار  بررسی 
جهان امروز، قابل اتکاترین نوع آزمون هستند. به بیان دیگر، از 
آنجا که نتایج ملموس و قابل اندازه گیری اهمیت دارد، طراحی 
و ساخت، به جای بررسی مدار، توسط بررسی عملکرد دستگاه 

صورت می پذیرد. 

گرفته اند،  قرار  ارزیابی  مورد  که  برندهایی  از  برخی  پرسش: 
برندها در طرح  این  نبوده اند. دلیل حضور  قباًل شناخته شده 
سطح بندی چیست؟  با وجود چنین برندهایی، چه دلیلی وجود 
حاضر  طرح  این  در  تصویری  نظارت  مشهور  برندهای  که  دارد 

شوند؟ 

از  تصویری،  نظارت  تجهیزات  تمامی  طرح،  این  در  پاسخ:  
برندهای متفاوت مورد بررسی قرار می گیرند. این خود فرصتی 
با  تصویری  نظارت  تجهیزات  داخلی  تولیدکنندگان  برای  است 
مطلع  آن ها  تجهیزات  واقعی  کیفی  سطح  از  مردم  تا  کیفیت، 

شوند و امکان رقابت توسعه یابد.
برندی معروف  از محصوالت  چه بسا مواردی که در آن کارفرما 
از  یکی  که  نیامده  بدست  مطلوب  نتیجه  اما  کرده،  استفاده 
نیازهای  تطابق  عدم  اتفاق،  این  در  گذار  تاثیر  پارامترهای 
مشتری با مشخصات فنی واقعی محصول است. در مورد شرکت 
و  توسعه طرح  با  که  باید گفت  این طرح،  در  معروف  برندهای 
اطالع رسانی های صورت گرفته، بسیاری برندهای معروف برای 

حضور در طرح سطح بندی اقدام نموده اند.

 
تصویری  نظارت  تجهیزات  بندی  سطح  گواهی  آیا  پرسش: 

جایگزین استاندارد مورد نیاز جهت واردات کاال می شود؟

پاسخ:  ممکن است، گواهی سطح بندی پس از طی روند می 

تواند جایگزین استاندارد شود. البته از آنجا که اطالع از سطح 
کیفی و امنیتی محصول حق تمامی هموطنان است، ارگانهای 
همچون  را  بندی  سطح  گواهینامه  اخذ  دارند  نظر  در  مسئول 
استاندارد، از الزامات قراردهند. به پاسخ سوال "تفاوت گواهی 
استاندارد  گواهی  با  تصویری  نظارت  تجهیزات  بندی  سطح 

چیست؟" مراجعه فرمایید.

چه  هزینه شامل  این  و  است  چقدر  آزمایشات  هزینه  پرسش:  
آزمایشاتی می شود؟

 37 فعاًل  تصویری،  نظارت  تجهیزات  سطح بندی  برای  پاسخ:  
آزمون مختلف در آزمایشگاه تخصصی اخذ می گردد که هزینه 
هر آزمایش بسته به شرایط و ویژگی های آن، مابین 50 تا 100 
اخذ  متفاوتی  حوزه های  در  آزمون ها  این  است.  هزارتومان 
تمام  هزینه  مثال،  عنوان  به  فوق،  موارد  به  توجه  با  می گردد. 
آزمایشات الزم برای یک دوربین مداربسته تحت شبکه حدود 2 

میلیون تومان است.

تصویری  نظارت  محصوالت  سطح بندی  طرح  اجرای  پرسش: 
باعث بروز چه تحولی در بازار می شود و منافع اقتصادی آن برای 

فعاالن قانونمند صنفی چیست؟

با  تصویری  نظارت  تجهیزات  ارایه  شاهد  سال هاست  پاسخ: 
مشخصات فنی نادرست و یا ناپایدار و یا اجناس بدون اصالت در 
بازار هستیم. از سوی دیگر، مشاهده شده پس از اقبال مشتریان 
کیفیت  کاهش  به  نسبت  تجاری  نام  این  تجاری،  نام  یک  به 
همچنین  است.  نموده  اقدام  زمان  مرور  در  خود  محصوالت 
مشاهده شده برخی تجهیزات به صورت عرفی )پرداخت مدت 
دار( از تامین کننده خریداری شده و با قیمتی پایین تر در بازار 
به  صنفی  فعاالن  که  )اقدامی  رفته اند  فروش  به  نقد  به صورت 
آن زیرفروشی می گویند( و با عدم پرداخت وجه در زمان مقرر، 

تامین کننده را دچار مشکالت متعددی ساخته است. 
طرح سطح بندی محصوالت نظارت تصویری، با تعیین اصالت و 
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کارایی محصوالت نظارت تصویری، عالوه بر جلوگیری از امکان 
تقلب، موجب حمایت از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واقعی 
می گردد. وقتی مشتری به راحتی ابزاری برای تعیین اصالت و 
کارایی تجهیز پیدا می کند، کمتر در دام متقلبان و کاله برداران 
گرفتار خواهد شد و همچنین به آسانی می تواند فعاالن صنفی 
قانونمند و با اخالق را شناسایی نمود. از سوی دیگر، بسیاری 
و  تقلبی  کاالهای  ورود  همچون  پدیده هایی  صنفی،  فعاالن 
زیرفروشی را از مشکالت عمده این صنف می شناسند و بارها از 
اتحادیه تقاضای چاره اندیشی راهی برای حل مشکل داشته اند. 
به صورت خالصه، فواید این طرح برای فعاالن قانونمند صنفی 

به شرح ذیل است:
 جلوگیریازورودکاالیتقلبیبهبازار: با توجه به تعیین •

جلوگیری  بازار  به  تقلبی  برندهای  ورود  از  کاال،  اصالت 
می شود.

 به • نظر  عادالنه:  قیمت ایجاد و زیرفروشی با مبارزه
حذف روش های متقلبانه از جمله لیبل زدن، ارایه محصول 
تقلبی به جای محصول اصلی، ارایه مطالب خالف واقع یا 
اغراق آمیز با این سامانه،  زیرفروشی کاهش خواهد یافت.

 باشد • بهتر  شما  کاالی  هرچقدر  تبلیغاتی:   مزیت ایجاد
به همراه  تعداد بیشتر محصول، مزیت تبلیغاتی بیشتری 

به دست خواهید آورد. 
 ایجادمنابعمالیجدید: با توجه به اطالع رسانی گسترده •

پایگاه، مشتریانی که قبال با برند شما آشنایی نداشته اند، 
امکان آشنایی و خرید محصول شما را پیدا می کنند.  

 که • محصوالتی  از  شما  محصول  پذیری:  رقابت افزایش
قابل  رقابتی  مزیت  دارای  هستند،  کیفیت  گواهی  فاقد 

توجهی خواهد شد.
 افزایشسهمبازار:از آنجا که ریسک خرید محصول شما •

کاهش پیدا می کند، مشتری خرید بیشتری نسبت به قبل 
انجام خواهد داد. از سوی دیگر به دلیل آشنایی مشتریانی 
که قباًل محصول شما را نمی شناختند، در بخش بزرگتری 

از بازار حضور خواهید داشت.
 و • تولیدکنندگان  محصوالت:  تنوع و کیفیت افزایش

واردکنندگان می توانند جهت گیری تولید و عرضه محصول 
دهند.  سوق  تر  کیفیت  با  محصوالت  سمت  به  را  خود 
تنوع  توسعه  امکان  بازار،  شرایط  شدن  روشن تر  دلیل  به 
وارد  و  تولیدکنندگان  برای  نیز  کمتر  ریسک  با  محصوالت 

کنندگان مقدور خواهد شد.
 از • بسیاری  مشکل  سرمایهگذاری:  ریسک کاهش

بازار  بازخورد  پیش بینی  واردکنندگان  یا  تولیدکنندگان 
یا  انبوه  تولید  از  قبل  واردکننده  یا  تولیدکننده  اگر  است. 

کامل  اطالع  خود  محصول  کیفیت  بتواند  عمده  سفارش 
به  را  خود  سرمایه گذاری  ریسک  می تواند  باشد،  داشته 
مقدار قابل توجهی کاهش داده، به سودآوری مطمین تری 

برسد.
این آزمایشات از آنجاکه موجب افزایش آگاهی مشتری می شود، 
امکان انتخاب صحیح را برای مشتری افزایش داده، روش های 

نادرست رقابت تاثیر خود را از دست خواهند داد. 

پرسش:  نظارت بر آزمایشگاه های همکار اتحادیه چگونه انجام 
می شود؟

روش های  به  اتحادیه،  تایید  مورد  آزمایشگاه های  پاسخ:  
گوناگونی مورد نظارت قرار می گیرند، این روش ها به شرح زیر 

هستند:
بازرسان  بررسی  مورد  ای  دوره  بصورت  ها  آزمون  انجام  روند 

اتحادیه قرار می گیرد.
صورت  آزمایشات  از  یکی  نتیجه  تصادفی،  و  دوره ای  به صورت 
آزمایشگاه دیگری صحت سنجی  آزمایشگاه، در  گرفته در یک 

می شود. 
آزمایشگاه های همکار، طبق روال مدون شده از سوی اتحادیه، 
موظف به کالیبراسیون دوره ای تجهیزات و ضبط تصاویر مربوط 
به انجام تست ها و ایجاد مستند برای روند تست هر تجهیز خود 

هستند.

پرسش:  آیا در آزمایشگاه، طول عمر قطعات و ماندگاری کیفیت 
آنها در دراز مدت نیز بررسی می گردد؟

پاسخ: برخی از آزمون های عملکردی، مربوط به پایداری تجهیز 
 Stability آزمون های  به  اصطالحا  که  آزمون ها  این  است. 
پایداری قطعات در  و  با ماندگاری  test مشهور هستند، مرتبط 
عملکرد دراز مدت تجهیز می شوند. محاسبه طول عمر قطعات 
امروز، چالش بسیار مهمی  یافته  الکترونیکی در دنیای توسعه 
شده است و محاسبه دقیق طول عمر قطعات از آنجا که بسیار 
حدودی و با خطای بسیار همراه است، به جز تجهیزات نظامی و 

تجهیزات با ریسک باالی صنعتی، صورت نمی پذیرد.
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عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه 

خواهد بود.
بر استرداد کاالی   تبصره 1 . درصورت تقاضای خریدار مبنی 
مورد تقلب، فروشنده عالوه بر تحمل مجازات های مقرر، مکلف 

به قبول کاال و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
متقلبانه،  عمل  برای  دیگر  قوانین  در  که  درصورتی   .  2 تبصره 
مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات 

مزبور محکوم خواهد شد.
عالوه بر مجازات های درنظر گرفته شده در قانون نظام صنفی، 
تجهیزات  بندی  سطح  گواهی  خصوص  در  زیر  های  مجازات 
هر  ازای  به  متقلبین،  برای  اتحادیه،  توسط  تصویری،  نظارت 

تجهیز در نظر گرفته شده است:
1 مرتبهاولتخلف: درج در پرونده صنفی..
2 سطح . استعالم  پرتال  در  تخلف  درج  تخلف:  دوم مرتبه

 )www.egovahi.ir( بندی محصوالت نظارت تصویری
3 مرتبهسومتخلف: ابطال گواهینامه .

نظارت  تجهیزات  سطح بندی  گواهینامه  اخذ  روند  پرسش: 
بیان  به  انجامید؟  خواهد  طول  به  مقدار  چه  حداکثر  تصویری 
چقدر  سطح بندی،  گواهینامه  دریافت  تا  اقدام  زمان  از  دیگر 

زمان صرف خواهد شد؟

تجهیزات  سطح بندی  گواهینامه  اخذ  پروسه ی  پاسخ: 
روند  طبق  مخاطب،  درست  اقدام  صورت  در  نظارت تصویری، 
برنامه ریزی شده، حدود یک هفته به طول خواهد انجامید. به 
بیان دیگر، اگر مخاطب روند را طی بخشنامه اتحادیه به درستی 
طی کند، یک هفته پس از ارایه درخواست کتبی به اتحادیه و 
به طبع آن ارجاع به یکی از آزمایشگاه های مورد تایید اتحادیه، 

موفق به دریافت گواهینامه سطح بندی خواهد شد.

پرسش:  برای نگهداری نمونه های شاهد چه تمهیدی اندیشه 
شده است؟ به نظر می آید این حجم کاال انبار صنعتی نیاز دارد.

پاسخ:  نمونه های شاهد صرفا در مدت زمان اعتبار گواهینامه 
نگهداری می شوند و پس از آن، به صاحب کاال برگردانده خواهد 

شد.

کننده  وارد  یا  تولیدکننده  پایبندی  اجرایی  ضمانت  پرسش:  
برای  تامین کننده ای  اگر  دیگر  بیان  به  چیست؟  گواهی  به 
محصولی  گواهی دریافت کند ولی محصول با کیفیتی متفاوت 
از پارت نامبر ارایه شده به بازار عرضه کند، چگونه با وی برخورد 
تامین کننده  یک  تخلف  صورت  در  جریمه  میزان  شود؟  می 

چقدر است؟

پاسخ:  طرح سطح بندی تجهیزات نظارت تصویری، در راستای 
اجرایی  تقلب(  با  )مبارزه  صنفی  نظام  قانون   59 ماده  اجرای 
گردیده است، لذا مطابق قانون فوق الذکر، به شرح زیر، خاطی 

جریمه خواهد شد:
یا  از عرضه  ماده 59 قانون نظام صنفی - تقلب: عبارت است 
فروش کاال یا ارائه خدمتی که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق 
با مشخصات کاال یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه 
زیر  به شرح  تکرار در طول هر سال  به دفعات  با عنایت  تقلب، 

است:
خریدار  به  شده  وارد  خسارت  جبران   : اول  مرتبه  الف- 
ارزش  التفاوت  مابه  برابر  چهار  معادل  نقدی  جریمه  و 
یا  عرضه  کاالی  و  درخواستی  یا  ابرازی  خدمت  یا  کاال 
بود. خواهد  شده  داده  ارائه  خدمت  یا  شده   فروخته 
ب- مرتبه دوم : جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه 
نقدی به میزان هشت برابر ما به التفاوت ارزش کاال یا خدمت 
یا خدمت  یا فروخته شده  یا درخواستی و کاالی عرضه  ابرازی 

ارائه داده شده خواهد بود.
به خریدار، جریمه  وارد شده  : جبران خسارت  مرتبه سوم  ج- 
خدمت  یا  کاال  ارزش  التفاوت  مابه  برابر  دوازده  معادل  نقدی 
یا خدمت  یا فروخته شده  یا درخواستی و کاالی عرضه  ابرازی 
به  کسب  محل  سردر  بر  تابلو  یا  پارچه  نصب  و  شده  داده  ارائه 
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این  در  تهران  حفاظتی  و  الکترونیک  تجهیزات  تعمیرکاران  و 
نشست خبری گفت: سامانه www.egovahi.ir تقلبی یا اصل 
امکان  و  کرده  شناسایی  را  تصویری  نظارت  تجهیزات  بودن 
انتخاب، خرید مناسب، دقیق، کاربردی و در عین حال امکان 
مقایسه این تجهیزات بر اساس نتایج مورد تایید مرجع رسمی را 

برای مردم فراهم می کند.

وی افزود: سطح بندی تجهیزات نظارت تصویری، ابزاری برای 
نظارت  تجهیز  کیفیت  و  امنیت  کارآمدی،  اصالت،  از  اطالع 
تولیدکنندگان  برای  رقابت  امکان  کار  این  با  که  است  تصویری 

داخلی نیز به خوبی فراهم می شود.

سطح بندی  الکترونیکی  سامانه  اینکه  بیان  با  قلم چی  محمد 
راه اندازی  که  است  ماه  سه  حدود  تصویری  نظارت  تجهیزات 
می کند  کار  به  آغاز  رسمی  به صورت  امروز  از  و  شده  آزمایشی 
گفت: کارکرد این سامانه آن است که کیفیت، کارآمدی و اصالت 
تجهیزات نظارت تصویری را به استفاده کنندگان عام و خاص از 

این تجهیزات نشان می دهد.

کیفی  سطح  از  آگاهی  به  مشتریان  نیاز  دلیل  به  افزود:  وی 
تجهیزات نظارت تصویری و پاسخگویی به درخواست های متعدد 
ارایه شده به اتحادیه در خصوص تعیین اصالت این تجهیزات، با 
بهره مندی از دانش روز جهان و تجربه تولیدکنندگان، مشاوران 
و پیش کسوتان این حوزه، اقدام به ارایه راهکار تخصصی در این 
تصویری  نظارت  تجهیزات  کیفیت  سطح بندی  و  کردیم  زمینه 
کیفیت  از  اطالع  برای  ابزاری  پیداست،  نامش  از  که  همانطور 

این تجهیزات است. 

نظارت  تجهیزات  سطح بندی  استعالم  الکترونیکی  سامانه 
و  تصویری  نظارت  تجهیزات  اصالت  شناسایی  برای  تصویری
ایجاد امکان انتخاب، خرید مناسب، دقیق، کاربردی و در عین 
مورد  نتایج  اساس  بر  تجهیزات  این  مقایسه  امکان  ایجاد  حال 

تایید مرجع رسمی برای مردم، رونمایی شد.

تعمیرکاران  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  صادق فیض آبادی، رییس 
خبری  نشست  در  تهران  حفاظتی  و  الکترونیک  تجهیزات 
نظارت  تجهیزات  سطح بندی  الکترونیکی  سامانه  رونمایی 
از  مردم  گفت:  شد،  برگزار  تهران  اصناف  اتاق  در  که  تصویری 
از  استعالم  بدون  تصویری  نظارت  تجهیزات  هرگونه  خرید 
تصویری نظارت  تجهیزات  سطح بندی  الکترونیکی   سامانه 

»www.egovahi.ir«خودداری کنند.

وی بیان کرد: بعضا مشاهده شده که مشخصات واقعی دستگاه 
با مشخصات اعالمی تولید کننده مطابقت ندارد و شکایت هایی 
در این زمینه داشتیم، از همین رو سامانه الکترونیکی استعالم 
اندازی شد که همه  راه  نظارت تصویری  تجهیزات  سطح بندی 

مشکالت را حل می کند.

و  شده  تاسیس  هایی  آزمایشگاه  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
بررسی های الزم را در مورد تجهیزات انجام می دهد.

وی در عین حال بیان کرد: این آزمایشگاه ها به تهران محدود 
نمی شود و تمامی شهرها و برندهای مختلف را شامل می شود.

تولیدکنندگان  اتحادیه  دبیر  چی،  قلم  محمد  دکتر  همچنین 

گزارشخبری:سامانهالکترونیکیاستعالمسطحبندیتجهیزاتنظارتتصویریرونماییشد
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وی با اشاره به اینکه با این کار امکان رقابت برای تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  کرد:  اظهار  می شود  فراهم  داخلی 
داخلی که تجهیزات با کیفیت تولید می کنند با توجه به اینکه 
تصور مردم این است که تجهیزات خارجی بهتر است و از طرفی 
ابزاری برای سطح بندی این تجهیزات در دسترس عموم نیست، 
بنابراین امکان رقابت ندارند و این در حالی است که با این اقدام 
و سطح بندی مربوطه ضمن توسعه و رونق بازار داخلی، امکان 
صادرات نیز به وجود می آید؛ طبق برآوردهای صورت گرفته این 
پورتال دو زبانه است و در خارج از کشور بازدیدکنندگان بیشتری 

نسبت به ایران دارد.

سطح بندی  استعالم  الکترونیکی  سامانه  اجرایی  و  فنی  مدیر 
ابزار به  تجهیزات نظارت تصویری در عین حال بیان کرد: این 
مردم کمک می کند تا تجهیزات مناسبی خریداری کنند، چون 
تقلبی  تجهیزات  وجود  حوزه  این  مشکالت  بزرگترین  از  یکی 
است و این سامانه، تقلبی یا اصل بودن تجهیزات را شناسایی 
انتخاب، خرید مناسب، دقیق،  امکان  این موضوع  می کند که 
کاربردی و در عین حال امکان مقایسه تجهیزات بر اساس نتایج 
ایجاد شده توسط آزمایشگاه های تخصصی و مورد تایید مرجع 

رسمی را برای خریداران فراهم می کند.

کاال  ارزش  بررسی  سهولت  سامانه  این  با  افزود:همچنین  وی 
امکان   و  ایجاد  فروشنده  از سـوی  اعالم شده  قیمت  به  نسبت 
بهره مندی از خدمات اتحادیه نیز فراهم می شود.)تنها تجهیزاتی 
تجهیزات  کیفیت  سطح بندی  دارای  که  هستند  تایید  مورد 
و  تولیدکنندگان  که  تعهداتی  به  نظر  باشند.  تصویری  نظارت 
واردکنندگان این تجهیزات به اتحادیه داده اند، اتحادیه می تواند 

از خریداران این تجهیزات حمایت کند( .

اصلی  نیازهای  از  امنیت  تامین  اینکه  بیان  با  قلم چی  محمد 
این  کاربردهای  از  یکی  گفت:  شود  می  محسوب  انسان ها 
موضوع تامین امنیت در منازل مسکونی، فروشگاه ها، ادارات، 
از  درست  استفاده  مهم  نکته  است؛  مراکز  دیگر  و  کارخانه ها 
این ابزار است چون در غیر این صورت تبعات مخربی به همراه 

خواهد داشت.

وی در عین حال یادآورشد: در حال حاضر سیستم های کنترل 
شهر  سطح  در  دوربین هایشان  که  پالک خوان ها  یا  و  سرعت 
این  واقع  در  و  می کنند  استفاده  تجهیزات  این  از  دارد  وجود 

موضوع کاربری هوشمندانه تری از این ابزار است.

ایران  در  اولین بار  برای   egovahi.ir سامانه  اینکه  بیان  با  وی 
راستی  و  بررسی  امکان  عدم  گفت:  شده  راه اندازی  جهان  و 
آزمایی اکثر مشخصات فنی تجهیزات نظارت تصویری، خصوصًا 
تجهیزات  این  پایداری  و  امنیت  کیفیت،  با  مرتبط  که  مواردی 
از سوی دیگر، بسیاری  و  نگرانی مشتریان شده  است، موجب 
از مشخصات فنی کاربردی تجهیزات نظارت تصویری، در هیچ 
بنابراین سال هاست  یا کاتالوگی درج نشده است.   data sheet
نظارت  تجهیزات  واقعی  سطح  بتواند  که  مرجعی  وجود  نیاز 
تصویری را معین ساخته و تجهیزات اصلی را از تجهیزات متفرقه 
سامانه  این  که  می شد  احساس  کند،  مشخص  اصالت  بدون  و 
امنیت و اصالت تجهیزات  به تعیین سطح کیفیت،  برای پاسخ 

نظارت تصویری ایجاد شده است.

الکترونیک  تجهیزات  تعمیرکاران  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  دبیر 
و حفاظتی تهران با اشاره به اینکه این سامانه، مرجع استعالم 
کرد:  خاطرنشان  است  تصویری  نظارت  تجهیزات  رتبه بندی 
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نیز  ما  کشور  و  کنند  دریافت  بهتری  رتبه  تا  بدهند  ما  کشور  به 
باشد؛  داشته  جهان  در  را  حوزه  این  سیاستگذاری  می تواند 
تجهیزات  این  خرید  از  قبل  مردم  که  است  این  مهم  موضوع 
پرداخت  اضافی  اینکه هزینه  بدون  و  کنند  بررسی  را  آن  سطح 
کنند، انتخاب درست را انجام دهند که با این اقدامات در نهایت 
شکایت هایی که در این حوزه به اتحادیه ارجاع داده می شود نیز 

کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه برای فرهنگ سازی این طرح اقدامات خوبی 
با سازمان های مختلف صورت گرفته، عنوان کرد: برای برخی 
مکان ها این موضوع الزامی شده و احتمال دارد به زودی برای 
عموم مردم اطالع رسانی گسترده ای انجام شود و مجموعه های 
متولی از ورود تجهیزات کم کیفیت در گمرک جلوگیری کنند؛ 
به  نیاز  تخصصی  نهاد  عنوان  به  نیز  اتحادیه  حال  عین  در 

حمایت های بیشتری دارد.

در آستانه رونمایی از سامانه egovahi عالوه بر آزمایشگاه هایی 
آزمایشگاه هایی  همچنین  شده  راه اندازی  لحظه  این  تا  که 
توسط صنایع امنیت فضای تبادل اطالعات صاایران )صاافتا( و 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در حال ایجاد است.

 59 ماده  صحیح  اجرای  در  سامانه  این  اهمیت  به  توجه  با 
هیات مدیره  از  مراسم  این  در  کشور،  صنفی  نظام  قانون 
اتحادیه الکترونیک و حفاظتی همچنین تولید کننده بومی این 
لوح  اهدای  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس  سوی  از  آزمایشگاه ها 

تقدیر قدردانی شد.

را  اتحادیه  دارد  وجود  حوزه  این  در  حال  به  تا  که  مشکالتی 
برای  که  آزمایشگاهی  کند،  ورود  بخش  این  به  که  داشت  برآن 
این منظور راه اندازی شده برای این موضوع حدود دو سال کار 
مطالعاتی و 7سال کار اجرایی انجام داده و حدود 30 کارشناس 

و متخصص اشتغال زایی داشته است.

بوسیله  تجهیز،  هر  آزمایشگاهی  آزمون  نتایج  افزود:  وی 
استاندارد دیگری تبدیل به نمره می شود و نمرات پس از محاسبه 
 نهایی جمع بندی شده و نمره نهایی تجهیز در چهار حوزه فضای 
تبادل  فضای  امنیت  و  تصویر  انتقال  خارجی،  فضای  داخلی، 

اطالعات محاسبه خواهد شد.

محمد قلم چی تصریح کرد: متاسفانه در نبود ابزار مقایسه مانند 
egovahi، مردم تجهیزات بی کیفیت را خریداری می کنند و فقط 
مدت کوتاهی می توانند از آن استفاده کنند و این در حالی است 
که می توان از تجهیزات با کیفیت و قیمت پایین تری استفاده و 

از دورریز ثروت ملی نیز جلوگیری کرد.

فعالیت  اروپا  در  مجموعه ای  داد:  توضیح  مثالی  ذکر  با  وی 
انجام  کار مشابهی  اعالم حریق  تجهیزات  می کند که در حوزه 
می دهد، یعنی تولیدکنندگان در این بخش از این مجموعه رتبه 
خود را دریافت می کنند و این نیاز آنقدر احساس می شد که در 
حال حاضر بسیاری از شرکت های بیمه ای در دنیا نیز بدون این 

گواهی بیمه نمی کنند.

بی کیفیت  ابزار  اینکه  جای  به  کرد:  توصیه  حال  عین  در  وی 
برای  رقابتی  باید  بخریم  قیمت  باالترین  به  را  خارجی 
تولیدکنندگان ایجاد کنیم که بتوانند بهترین محصوالت خود را 

ویژه
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هدفاصلیاینمجله،افزایشسطحدانشامنیتالکترونیکدرکشوراستوبههمیندلیلبهدنبالراهکارهاییاستکهاین
اقدامراتحققبخشد.بهنظرمیرسدیکیازاینراهکارها،جدولکلماتمتقاطعتخصصیحوزهامنیتالکترونیکباشد.نخستین
جدولکلماتمتقاطعدر12دسامبر1913درروزنامهنیویورکورلدمنتشرشد.ازآنزمانتاکنون،جدولکلماتمتقاطعشاهد
انفجارمحبوبیتخودبودهاست.درحالحاضر،اینجدولهابهصورتآنالین،درروزنامههاوبسیاریازکتابهایجدولمنتشر

میشوند.

پژوهش ها نشان داده اند که حل کردن جدول کلمات متقاطع 
تنها برای وقت گذرانی  از فعالیتی ساده است که  چیزی فراتر 
و  روانی  سالمت  برای  بسیاری  فواید  آنها  می شود.  انجام 
فواید  این  از  برخی  با  ادامه  در  کنند.  می  ارائه  شما  جسمانی 

بیشتر آشنا می شویم.
جدول کلمات متقاطع خلق و خوی شما را بهبود می بخشد: 
انسان  حل کردن جدول کلمات متقاطع یک حس رضایت در 
شکل می دهد و این حس رضایت مفیدتر از آن چیزی است که 
ابتدا به نظر برسد. این احساس موجب تولید  ممکن است در 
عصبی  دهنده  انتقال  یک  که  می شود  مغز  توسط  دوپامین 

مسئول احساس رضایت و خوشی است. 
جدول کلمات متقاطع خطر ابتال به زوال عقل و بیماری آلزایمر 
به  روانی  تحریک  که  است  شده  ثابت  دهد:  می  کاهش  را 
پیشگیری از اختالالت عصبی مرتبط با افزایش سن، مانند زوال 
عقل و بیماری آلزایمر، کمک می کند. مطالعه ای که در دانشگاه 
کالیفرنیا، برکلی انجام شد، نشان داد افرادی که بیشتر درگیر 
کردن  حل  یا  مطالعه  مانند  برانگیز  چالش  ذهنی  فعالیت های 
سمی  پروتئین های  برخی  کمتر  تجمع  با  شوند،  می  جدول 
مواجه  منجر شود،  آلزایمر  مانند  بیماری هایی  به  تواند  که می 
می شوند،  انجام  فراغت  اوقات  در  که  فعالیت هایی  هستند. 
به  را  عقل  زوال  آغاز  متقاطع،  کلمات  جدول  کردن  حل  مانند 

تاخیر می اندازد.
جدول کلمات متقاطع استرس را کاهش می دهد: پژوهش ها 

نشان داده اند که فعالیت هایی که فکر و ذهن را درگیر می کنند، 
مانند حل کردن جدول کلمات متقاطع یا بازی شطرنج، ممکن 
است در کاهش اضطراب موثرتر از فعالیت های به ظاهر آرامش 

بخش، مانند تماشای تلویزیون یا خرید، باشند.
بهبود  را  شما  کالمی  مهارت های  متقاطع  کلمات  جدول 
می بخشد: پژوهشگران ایرلندی مطالعه ای را با حضور گروهی 
از دانشجویان دانشگاه که به مدت چهار هفته روزانه یک جدول 
کلمات متقاطع ساده را حل می کردند، انجام دادند. در نهایت 
با  مقایسه  در  می کردند  حل  جدول  که  افرادی  شد  مشخص 
افرادی که این کار را انجام نمی دادند، بهبود مهارت های ارتباط 

شفاهی خود را تجربه کرده اند.
شکل  را  بزرگ  اجتماعی  فعالیت  یک  متقاطع  کلمات  جدول 
مشارکت  با  که  هستید  افراد  از  دسته  آن  جزو  اگر  می دهد: 
موجب  شما  اقدام  این  کنید،  می  حل  جدول  اطرافیانتان 
افزایش توانایی کار تیمی می شود. پژوهش ها نشان داده اند که 
کار کردن در یک تیم می تواند سرعت تفکر و صحبت را بهبود 
دیگران  همراه  به  متقاطع  کلمات  جدول  کردن  حل  ببخشد. 
به اشتراک گذاشتن تجربیات  ایجاد پیوند و  روشی خوب برای 

نیز محسوب می شود. 
الذکر جدول کلمات متقاطع، درج  به مزیت های فوق  توجه  با 
این جدول در هر شماره، در لیست اقدامات مجله قرار گرفت. 

در شماره بعد، می توانید نتیجه جدول را مشاهده فرمایید.

جدولکلماتمتقاطعامنیتالکترونیک
شماره1 
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عمودی

2. لنزی که فاصله کانونی آن قابل تغییر است.
3. نام فارسی دکتور اعالم حریق.

4. اولین نرم افزار نظارت تصویری ایرانی.
7. نام عمل فشرده سازی در ویدیو.

 1942 سال  در  بسته  دوربین مدار  اولین  که  کشوری  نام   .9
توسط ارتش آن برای نظارت بر چگونگی شلیک موشک V2 در 

ایستگاه پرتاب این موشک نصب شد.

ویژه

افقی

1. اولین استاندارد ملی امنیت الکترونیک ایران در چه حوزه ای 
است؟

که  خودرو  مداربسته  دوربین های  بین المللی  مصطلح  نام   .5
اولین بار در روسیه فراگیرشد.

6. توانایی دوربین در تقویت سیگنال الکترونیکی.
به  دوربین مخفی  به عنوان  بیشتر  که  مداربسته ای  دوربین   .8

کار می رود.
10. اعتبار گواهی ماهیت تجهیزات نظارت تصویری که توسط 

اتحادیه صادر می گردد، چند ماه است؟
برای  فقط  و  شده  داده  توسعه  لوا  زبان  با  که  بدافزاری   .11

جاسوسی و جمع آوری اطالعات طراحی شده است.
12. از متدهای نوآوری.

پرسشها
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الف.فازصفر؛

مرحلهشناخت)شناسایی(،مطالعاتشناساییطرح

و  تحقیقات  مطالعات،  بررسی ها،  شامل  شناسایی  مطالعات 
اجزا،  شناخت  طرح،  هدف  تعیین  منظور  به  الزم  آزمایش های 
ستاده ها و داده ها و همچنین امکانات فنی اجرایی با توجه به 
تجهیزات و نیروی انسانی و تکنولوژی مورد نیاز و سایر امکانات و 
محدودیت ها و باالخره برآورد حدود سرمایه گذاری، زمان اجرا، 
محاسبات اقتصادی، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی 
و اقتصادی ناشی از اجرای طرح و همچنین اثرات متقابل روی 
طرح های دیگر که در ارتباط با آنهاست، می باشد.حاصل این 
اتخاذ  مبنای  تدوین می گردد که  به صورت گزارشی  مطالعات 

تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.

مقاله تحلیلی

تعریففازبندیمهندسیدرمطالعات

 در طراحی سامانه های حفاظت و امنیت الکترونیک، از آنجا نه فقط در کشور ما، بلکه در اکثر کشورهای جهان و حتی بعضا توسعه 
یافته، دانش این حوزه در دست تعداد انگشت شماری قرار داشته، به ندرت شاهد آن بودیم که استانداردهای اولیه مهندسی رعایت 
شده باشد. به همین دلیل عجیب نیست که این استانداردها، برای طیف وسیعی از فعاالن حوزه امنیت الکترونیک ناشناخته باقی 

مانده باشد.
در مطالعات مهندسی، 5 فاز اصلی تعریف می شوند که با پاسخ دهی و مطالعه مناسب این فازها می توان طراحی مناسب و کاملی 

از پروژه ایجاد نمود. این فازها بصورت عمومی به شرح زیر می باشند:

فاز صفر: مرحله شناخت و مطالعات شناسایی طرح
فاز اول: مطالعات مقدماتی طرح

فاز دوم: تهیه نقشه ها و اسناد و مشحصات اجرایی طرح
فاز سوم: خدمات مربوط به نظارت بر اجرای طرح

فاز چهارم: خدمات مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری

ب.فازاول؛

مطالعاتمقدماتیطرح

مبنای  بر  آن  کلی  مشخصات  تعیین  و  طرح  شناخت  از  پس 
و  فنی  توجیهی  مطالعات  یا  و  کلی  شناسایی  بررسی های 
اقتصادی خاص، مطالعات فاز یک مطرح خواهد شد. به بیان 
یا اتمام مطالعات  دیگر، انجام مطالعات فاز یک، قبل از وجود 

فاز صفر، یک خطای نابخشودنی مهندسی است.
خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل بررسی ها، مطالعات 
تحقیقات و آزمایش های الزم به منظور طراحی و تهیه نقشه های 
مقدماتی و مشخصات کلی و تعیین محل های مناسب و برآورد 
حل های  راه  از  یک  هر  هزینه های  و  کار  حجم  و  ابعاد  کلی 
پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر 

مراحلمطالعات
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• تکثیر اسناد و مدارک مناقصه

ذیصالح  پیمانکاران  انتخاب  در  اجرایی  دستگاه  با  همکاری   •
برای دعوت به مناقصه و انجام تشریفات و تعیین برنده مناقصه 

و عقدقرارداد با پیمانکار
• نظارت بر حسن اجرای کار و مطابقت عملیات انجام شده با 

مشخصات فنی و برنامه های زمانی و ارسال گزارش های الزم.
پایان عملیات  تا  پیمانکار  بر کار  و نظارت مستمر  • سرپرستی 

اجرایی
• تهیه نقشه های تکمیلی و جزئیات مورد نیاز اجرای کار

• پیشنهاد تغییرات و یا کاهش و افزایش مقادیر کار در صورت 
لزوم

• رسیدگی به دعاوی پیمانکاران و اظهارنظر نسبت به آنها
کیفیت  کنترل  نظر  از  الزم  های  آزمایش  انجام  بر  نظارت   •

عملیات انجام شده
• تهیه  صورت مجلس ها و دستور کار آنها

• انجام خدمات مربوط به تحویل موقت و نظارت بر رفع نواقص 
و تحویل قطعی

• نظارت بر بهره برداری آزمایشی در تحویل موقت
• پیشنهاد کار بهره برداری به کارفرما و تهیه برنامه آموزش آنها

• تهیه دستورالعمل های بهره برداری

راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یک از آنها است. 
تهیه کننده طرح مقدماتی, مناسب ترین راه حل را با ذکر دالیل 
الزم توصیه می نماید. مطالعات، تحقیقات، نقشه برداری ها و 
بررسی ها و آزمایش های این مرحله باید تا حدی کامل باشد 
هزینه  و  طرح  اجرای  دوره  هزینه  از  اعم  ها،  هزینه  برآورد  که 
دوره بهره برداری تا حد قابل قبول دقیق باشد تا اتخاذ تصمیم 
مبانی  چنین  هم  و  مطالعات  این  نتیجه  گردد.  میسر  منطقی 
محاسبات و برآوردها و روش انجام مراحل بعد به صورت گزارش 
دستگاه  توسط  گزارش  این  تصویب  از  پس  گردد.  می  تدوین 
اجرایی )یا مجری طرح( و انتخاب راه حل مناسب، نقشه ها و 
مشخصات برآوردی کلی ابعاد و حجم کار، هزینه های مربوط به 
راه حل انتخاب شده مبنای تهیه نقشه ها و اسناد و مشخصات 

اجرایی قرار خواهد گرفت.
شایان ذکر است، در پاره ای از طرح ها تفکیک مرحله شناسایی 
و مرحله یک)به صورت دو مرحله جداگانه( ضروری نبوده و این 
مرحله تواما در یک مرحله صورت خواهد گرفت. در بسیاری از 

پروژه های امنیت الکترونیک، این موضوع صادق است.

ج.فازدوم؛

خدماتمربوطبهتهیهنقشههاواسنادومشخصات
اجراییطرح

انجام  یک  مرحله  مطالعات  از  حاصل  نتایج  طبق  خدمات  این 
و  ها  بررسی  و  مطالعات  انجام  شامل  مرحله  این  شد؛  خواهد 
تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های الزم به منظور تهیه 
و  عمومی  شرایط  جمله  از  طرح  اجرایی  عملیات  اسناد  کلیه 
خصوصی پیمان و نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، نقشه و 
برنامه زمانی اجرایی کار، منابع تهیه تجهیزات موردنیاز، برآورد 
مقادیر کار و برآورد دقیق هزینه اجرا، تدوین خواهد گردید.این 
روش  اجرایی،  عملیات  اسناد  تهیه  نحوه  شامل  باید  گزارش 
و  فنی  های  محاسبه  ها،  آزمایش  تحقیقات،  از  گیری  نتیجه 
تاسیساتی؛ روش تعیین برآورد و نتایج برآورد هزینه تجهیزات؛ 
و  استاندارد  اجرا،  ضمن  نیاز  مورد  های  روش  چنین  هم 
معیارهایی که در طراحی به کار رفته و هم چنین دستورالعمل 
نظارت  دستگاه  طرف  از  باید  اجرا  ضمن  که  نکاتی  مورد  در 
رعایت شود و رواداری های )تلورانس ها tolerance( قابل قبول 
و هرگونه توصیه و پیشنهاد که اجرای کار را به نحو مطلوب می 

رساند، باشد.

د.فازسوم؛

خدماتمربوطبهنظارتبراجرایطرح

این مرحله از تصویب گزارش ها و نقشه ها و مشخصات و سایر 
اسناد عملیات اجرایی مشروح در مرحله 2و حصول اطمینان از 
مهیا بودن محل اجرای شروع خدمات فنی مورد نیاز ، نظارت 
بر اجرای عملیات بر حسب مورد بعضا یا کال شامل اقدامات زیر 

خواهد بود:

مقاله تحلیلی

هـ.فازچهارم؛

خدماتمربوطبهدورهبهرهبرداریونگهداری

در مواردی که ماهیت کار و شرایط اقتضا کند، می توان برای 
و  برداری  بهره  در  مشاور  مهندسان  خدمات  از  محدود  دوره 
خدمات  نمود.  استفاده  شده  ایجاد  تاسیسات  از  نگهداری 
انتخاب  و  تعیین  شامل  است  ممکن  مورد  برحسب  ارجاعی 
کادر بهره برداری و نگهداری باشد . این خدمات بر حسب مورد 
ممکن است همزمان با خدمات مرحله 3 انجام گیرد به نحوی 
که در شروع مرحله بهره برداری و نگهداری، وسایل و کادر بهره 

برداری و نگهداری آماده به کار باشد.

جمعبندیونتیجهگیری

مهندسی  فازهای  نمایید،  می  مشاهده  باال  در  که  همانگونه 
طراحی، شامل مفاهیم کلی بوده، در هر حوزه مهندسی، این 
بر روندهای اجرایی معینی نگاشته خواهند شد.  مفاهیم کلی 
به بیان دیگر، یک مشاور آگاه، باید طرح و برنامه های مدونی 
برای انجام کار خود داشته باشد تا تمامی روندهای فوق الذکر را 

با توجه به شرایط پروژه به اتمام رساند.
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1.دوربینهایآنالوگ:

سامانه های  دوربین های  نسل  اولین  آنالوگ،  دوربین  های 
نظارت تصویری به شمار می روند. این دوربین ها، دارای اجزای 
سیگنال  کننده  تقویت  تصویر،  سنسور  لنز،  جمله  از  ساده ای 
از  این دوربین ها، پس  تغذیه هستند. تصویر در  و منبع  تصویر 
تقویت کننده سپرده  به مدار  از طریق سنسور تصویر،  دریافت 
شده و مستقیمًا از طریق رابط BNC به خارج ارسال می شود. 
به بیان دیگر، تصویر ماهیت آنالوگ داشته و دیجیتایز نمی شود. 
رزولوشن در تصاویر دوربین های آنالوگ، به جای تعداد پیکسل 
از روش دیگری که تعداد  آنجا که ماهیت دیجیتال ندارد(،  )از 
خطوط تصویر است، محاسبه می شود. به دلیل پدیده شکست 
دوربین  های  تصویر  کیفیت  آنالوگ،  تکنولوژی  در  تصویر 
تکنولوژی،  این  است.  محدود  پایینی  بسیار  میزان  به  آنالوگ 
مشکالت متعددی در حوزه نظارت تصویری ایجادکرد، بنابراین 
متخصصین به دنبال حل این مشکالت، راهکارهای جدیدتری 
را خلق کردند که در ادامه این متن به آنها می پردازیم. ساختار 

عمومی دوربین های آنالوگ به شرح ذیل است:
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)AHD,CVI,ATI,SDI(2.تکنولوژیارتقایافتهیآنالوگ

معرفیفناوریارتقایافتهآنالوگ)معروفبهHDآنالوگ(

فناوری HD در سیستم های آنالوگ برای اولین بار در سال 2010 

بررسیتکنولوژیهایدوربینهایمداربسته

بخشاول 

در این بخش، تکنولوژی های متفاوت دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار گرفته، مزیت ها و معایب هریک مورد بررسی قرار 
می گیرند.

آنالوگ دوربینهای داخلی ساختار شماتیک
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سنتی  آنالوگ  سیستم های  برای  جایگزینی  عنوان  به  میالدی 
نظارت  صنعت  به   IP بر  مبتنی  تصویری  نظارت  سیستم های  و 

تصویری معرفی گردید. 
باالتری  کیفیت  با  ویدیویی  تصاویر  که  بود  قادر  فناوری  این 
)هم  کواکسیال  کابل های  روی  بر  آنالوگ،  تکنولوژی  به  نسبت 
پیچیدگی  زیادی  تا حد  ارائه دهد.  تابیده  زوج  به هم  و  محور( 
سیستم های  فناوری  به  نسبت  فناوری  این  اندازی  راه  و  نصب 

تحت شبکه پایین تر بود .
با این حال در آن زمان به علت این که این فناوری هنوز اثبات 
شده نبود و نسبتا هم گران قیمت بود، کارشناسان سیستم های 
امنیتی رویکرد مناسبی در جهت استفاده از فناوری HD آنالوگ 

از خود بروز ندادند.
سیستم های  کیفیت  افزایش  برای  انتظار  و  تقاضا  که  آنجا  از 
یافت،  افزایش  شدت  به  اخیر  سال  چند  در  تصویری  نظارت 
صاحبان این فناوری به فعالیت های خود سرعت بخشیده و در 
جهت هرچه کارآمدتر و مرقون به صرفه  شدن فناوری HD آنالوگ 
آنالوگ سرعت   HD فناوری این که  تا  برداشتند،  به سرعت گام 
فناوری های  جزو  اکنون  هم  و  کرد  پیدا  چشمگیری  رشد  روبه 
نزدیک  آینده  در  و  می باشد  تصویری  نظارت  صنعت  در  مطرح 
جایگزین بخش قابل توجهی سامانه های آنالوگ سنتی خواهد 

شد.

فرصتهادرفناوریارتقایافتهیآنالوگ

هنگامی که فناوری های آنالوگ سنتی و تحت شبکه را با فناوری 
فرصت هایی  آنالوگ   HDفناوری می کنیم،  مقایسه  آنالوگ   HD
آنها  ترین  مهم  که  نماید  می  ایجاد  تصویری  نظارت  پروژه  در 

عبارتند از:
•قیمتمناسب

قیمت تمام شده فناوری HD آنالوگ نسبت به قیمت و بازدهی 
همچنین  و  می باشد  رقابت  قابل  سنتی  آنالوگ  سامانه های 
تحت  فناوری   از  ارزان تر  تاحدودی  آنالوگ   HD فناوری  هزینه 

شبکه است.
•امکاناستفادهازبسترقبلیدرپروژه

های  داده  و  صدا  تصویر،  انتقال  برای  دوربین ها،   نوع  این  
کنترلی می توانند از کابل های هم محور و یا زوج به هم تابیده 
استفاده کنند. به بیان دیگر، اگر قباًل سامانه نظارت تصویری 
اید )در صورت سالم بودن  داشته  آنالوگ  و کابل تصویر  آنالوگ 
و نویز پایین(، می توانید بدون تغییر در بستر، از این تکنولوژی 

بهره برداری کنید. 
•امکانارسالهمزمانتصویر،صداودادههایکنترلیبر

روییککابل
 ،HDOC در برخی از تکنولوژی های زیرمجموعه دوربین های
انواع داده ازجمله تصویر، صدا و داده های  می توانید تمامی 
دلیل،  همین  به  نمایید،  منتقل  سیم  یک  روی  بر  را  کنترلی 
درصورت استفاده از این تکنولوژی های زیرمجموعه، نسبت به 

آنالوگ، سیم کشی کمتری خواهیم داشت.
•وضوحتصویربیشترازآنالوگ

آنالوگ   HD فناوری  بر  مبتنی  تصویری  نظارت  سامانه های  

قادر به ارائه تصاویری با وضوح تصویر خوب )نزدیک رزولوشن 
و   )FULL HD ایران، یعنی بازار  دوربین های تحت شبکه عرف 
اندازی )مانند فناوری  پایین راه  در عین حال سادگی و هزینه 
آنالوگ سنتی( می باشند. این سامانه ها در حال حاضر تصاویری 
آنالوگ  تصاویر  کیفیت  برابر  )چهار   1080p کیفیت  تا  حداکثر 

سنتی( ارایه می نمایند.
•سهولتنصبوراهاندازی

همانند  آنالوگ،   HD فناوری  بر  مبتنی  سامانه های  راه اندازی  
بدون  آنالوگ   HD )سامانه های  است.  ساده  آنالوگ،  تکنولوژی 
نیاز به بستر شبکه و یا صدور مجوزهای موجود در بستر تحت 

شبکه، راه اندازی می شوند.(
•تاخیرکمتردرتصاویر

به  تاخیر کمتر نسبت  با  را  ویدیویی  آنالوگ تصاویر   HD فناوری
سامانه های مبتنی بر فناوری تحت شبکه نمایش می دهد. البته 
آنالوگ،  دوربین های  از  آنالوگ  یافته  ارتقا  های  دوربین  تاخیر 

کمتر است.
•انتقالتصویردرفواصلطوالنیتر

در سامانه های مبتنی بر فناوری HD آنالوگ تصاویر ویدیویی را تا 
حدود دو برابر فاصله استاندارد در آنالوگ سنتی می توان انتقال 

داد .

تهدیدهادرفناوریارتقایافتهیآنالوگ

و  مشکالت  از  برخی  دارد.  تهدیدهایی  و  مشکالت  فناوری  هر 
آنالوگ  یافته ی  ارتقا  های  دوربین  فناوری  اصلی  تهدیدهای 
مربوطه به استفاده از بستر کواکسیال و یا فقط یک زوج سیم 
است. برخی نیز مربوط به ماهیت این تکنولوژی است که برخی 

از این تهدیدها به شرح زیر می باشند:

•محدودیتکیفیتتصویر
یا زوج سیم،  و  باند کابل کواکس  به محدودیت پهنای  باتوجه  
توانسته  تکنولوژی ها  این  تاکنون  که  تصویری  کیفیت  حداکثر 
این  است.  بوده  محدود  مگاپیکسل   2.4 به  کنند،  ارائه  اند 
درحالی است که در تکنولوژی تحت شبکه، شاهد دوربین هایی 

با بیش از ده برابر رزولوشن هستیم.
•محرومیتازمزایایسوییچوشبکه

در  کرده،  که  هایی  پیشرفت  با   Ethernet ساختار  شک  بدون 
فواصل باال، حجم زیاد و پروژه های بزرگ، موجب کاهش هزینه 
این  از  آنالوگ،  یافته ی  ارتقا  تجهیزات  لکن  شد.  خواهد  بستر 
 Ethernet مزایا محروم هستند، زیرا تکنولوژی انتقال داده آنها

نیست.
•عدمامکاناستفادهازکابلهایچندتکه

از آنجا که این تکنولوژی از حداکثر پهنای باند کابل کواکسیال 
یا زوج سیم استفاده می کند، در صورتیکه این کابل ها تکه شده 
باشند و بعد به هم متصل شده باشند، به دلیل کاهش پهنای 
پروژه  در  لذا  کرد.  استفاده  آنها  از  نمی توان  اتصالت،  در  باند 
هایی که از بستر کواکس برای این نوع سامانه نظارت تصویری 
استفاده می شود، باید توجه داشت که کابل ها تکه نشده باشند.

مقاله تحلیلی
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•عدموجودآنالیزهایهوشمندتصویری

تاکنون، سازندگان، آنالیزهای روی دوربین قابل توجهی برای  
این تکنولوژی ها ارایه نکرده اند.

•ریسکباالیشکستکابلکواکسیال
امکان شکست کابل کواکسیال در زوایای بسته زیاد است و در 
بروز  به دلیل  نیست. همچنین  استفاده  قابل  صورت شکست، 
به  توجه  با  ها  تکنولوژی  این  کواکس،  کابل  شدن  خم  در  نویز 
استفاده از حداکثر پهنای باند کواکس، دچار مشکل می شوند.

WDRکیفیتپایینبهبوددهندههایتصویرازجمله•
این  روی  بر  شده  ارائه  تصویر  سازی  بهینه  قابلیت های  
تکنولوژی ها ازجمله AWB ،AGC ،WDR تاکنون از کیفیت پایین 

تری نسبت به دوربین های تحت شبکه برخوردار بوده است. 

•ازبینرفتنبیدلیلسیگنالویدیوییبهصورتمتناوب
این یکی از اسرار حل نشده از دوربین های ارتقا یافته ی آنالوگ 
نادری در  اتفاق  از دست دادن ویدیو است  است. در حالی که 
میان دوربین های امنیتی نیست، در این مدل دوربین ها، شما 
نخواهید  آن  دلیل  یافتن  و  موضوع  این  ردیابی  به  قادر  معمواًل 
شد. مشکل این است که ازبین رفتن تصویر به صورت به خودی 
نیز  اندازی  راه  و  نصب  خطای  به  مربوط  و  افتاده  اتفاق  خود 
ویدیو  دادن  دست  از  و  تصویر  کیفیت  کاهش  نباشد.  می تواند 
وقتی  خصوصا  یافته،  ارتقا  آنالوگ  دوربین های  بین  در  کامل 

نامتکنولوژی
)Coaxial(کابلهممحور)Twistedpair(کابلشبکه

پخشتصویر
صدا

ضبط
صدا

پخشتصویرکنترل
صدا

ضبط
صدا

پشتیبانی از کنترل
Ethernet

SDI* ü-* ü* ü* ü-* ü* ü-
CVIü-üüü-üü-
TVIü-üüü-üü-

AHD* ü-* ü* ü* ü-* ü* ü-
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بررسیتکنولوژیهایارتقایافتهینظارتتصویریدرانتقالتصویر،صوتوداده

بیش از یک سال از نصب آنها بگذرد، رویدادی رایج است. در 
برخی از موارد نیز تصویر ثابت خواهد ماند و تنها راه حل شما، 
است.  سامانه  کامل  کردن  ریست  یا  کردن  روشن  و  خاموش 
متاسفانه در برخی موارد، این مشکالت از سوی سامانه گزارش 
نیز نمی شود. ممکن است با این مشکل چندین بار در یک روز 

مواجه شوید.
•مشکالتدرمنابعتغذیه

و یک مدل  برند  از یک  موارد، حتی دوربین هایی  بسیاری  در 
در تکنولوژی ارتقا یافته ی آنالوگ، مصرف جریان و حتی ولتاژ 
انتظار  وقتی شما  موضوع سبب می شود  این  دارند.  متفاوتی 
دوربین  حتی  و  بکشید  آمپر   0.5 ولتی،   12 دوربین  دارید 
نیز همین مقدار جریان می کشد،دوربین جدیدی که  دیگری 

در همان پروژه نصب می کنید، 2 آمپر جریان می کشد.

•سایهدرتصاویر،کشیدگیتصاویردرحرکت
در  سایه  تصاویر،  گشیدگی  مشکالت  ها،  دوربین  این  در  
از این دست،  تصاویر، ماندن رد جابجایی در تصویر و مواردی 

زیاد گزارش شده است.

•مشکالتدرمادونقرمز
گزارش شده که در برخی مواقع، مادون قرمز در این تکنولوژی 

ها به درستی کار نمی کند.

معرفیانواعتکنولوژیدرفناوریارتقایافتهیآنالوگ

AHDفناوری
)AnalogHighDefinition(

ذخیره سازی،  جهت  جایگزین  تکنولوژی  یک   AHD فناوری 
 HD انتقال و پخش تصاویر ویدیویی با وضوح تصویر با کیفیت
  Eyenix و NextChip می باشد که توسط تولیدکنندگان تراشه
به بازار نظارت تصویری عرضه شده است. فناوری AHD قادر 
  1080p 720 در 30 فریم در ثانیه وp به انتقال تصاویر با کیفیت

بسترموردنیازتکنولوژیهایارتقایافتهآنالوگ

بستر مورد نیاز انتقال تصویر، صوت و داده، در تکنولوژی های متفاوت HDOC متفاوت است. CVI و TVI می توانند بر روی یک کابل 
)یا زوج سیم( ، تمامی داده ها را منتقل نمایند، لکن SDI و AHD همچون تکنولوژی آنالوگ، نیازمند بسترهای متفاوت برای انتقال 

هرکدام از این نوع داده ها هستند.

در 25 فریم در ثانیه تا 500 متر می باشد که این عمل با حداقل 
فرم های از دست رفته انجام می شود . این فناوری با استفاده از 
یک اسکن پیشرفته جهت بازتولید رنگ  ها و ازبین بردن تاری و 

پرش تصاویر، تصویری با جزییات بیشتر ایجاد می کند .
دوربین های  تمامی  با  سازگار   AHD تصاویر  ضبط  دستگاه 
با  سازگار  ترکیبی  دستگاه های  برخی  در  و   AHD آنالوگ، 
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AHD برخی از قابلیت های فناوری

•	1080p ، 720p ، 960H پشتیبانی از دوربین های با کیفیت
کابل 	• روی  بر  صفر  به  نزدیک  زمانی  تاخیر  با  تصویر  انتقال 

کواکسیال در فواصل طوالنی
پشتیبانی از تمامی دوربین های آنالوگ و سازگار با کابل کشی  	•

سامانه های آنالوگ قدیمی و عدم نیاز به تغییر زیر ساخت در 
سامانه های  با  قدیمی  آنالوگ  سامانه های  بروزرسانی  زمان 

AHD مبتنی بر
•	CI- استانداردهای  با  دوربین ها  تصاویر  ترکیبی  )ضبط 

)F/960H/720/1080p

مقایسه فناوری AHD با دیگر فناوری های  HD آنالوگ

انتقال تصویر طوالنی تر نسبت به فناوری SDI و در کابل های 	•
CVI و TVI زوج به هم تابیده کوتاه تر از فناوری

•	TVI و SDI  کیفیت تصویری نسبتا پایین تر از فناوری های

به 	• شبیه   (  DVR تنظیمات  در  محدود  نسبتا  پذیری  انعطاف 
به  نسبت  کمتر  پذیری  انعطاف   .  )  CVI و   SDI فناوری های 

TVI فناوری

CVIفناوری

)High-DefinitionCompositeVideoInterface(
فناوری CVI قابلیت انتقال، ضبط و پخش تصاویر با رزولوشن 
توسط  فوق  فناوری  می باشد.  دارا  را  آنالوگ  بستر  روی  بر   HD
یعنی  چین،  کشور  از  امنیتی  محصوالت  معروف  تولیدکننده 
شرکت داهوا توسعه یافته و به بازار سیستم های امنیتی معرفی 
با  ویدئویی  تصاویر  انتقال  به  قادر   CVI فناوری  است.  شده 

دوربین های تحت شبکه می باشند ، این DVRها معموال دارای 
یک نرم افزار CMS عمومی سازگار با  دوربین های تحت شبکه، 

آنالوگ و AHD هستند.

از  پایین تر  نسبتا   AHD فناوری  تصاویر  وضوح  حاضر  حال  در 

AHDقابلیتهایفناوری

1080p @ 25 fps (AHD 2.0( حداکثررزولوشن
)720p @ 30 fps (AHD 1.0

فاصلهانتقالتصویر
)RG59( 500مترکابل کواکسیال

)CAT5( 150مترزوج به هم تابیده

پشتیبانیDVRاز
فناوریهای

تمامی برندها با تعداد کانال محدودآنالوگ سنتی
سازگاری با دوربین های هم برند در تمامی کانال هاHD آنالوگ
پشتیبانی از دوربین های تحت ONVIF در برخی DVRهاتحت شبکه

)AHD 1.0 )TX and RXپروتکلاستاندارد
AHD فناوری ویژگیهای 

مقاله تحلیلی

متر   500 فاصله  تا   720p و  400متر  فاصله  تا   1080p کیفیت 
می باشد.

CVI  قادر است که همزمان با انتقال تصاویر، انتقال   فناوری 
صدا و دیتا را نیز به طور همزمان و بر روی یک کابل کواکسیال 
سنتی  آنالوگ  فناوری  بر  مبتنی  سامانه های  در  دهد.  انجام 
انجام  یا صدا  و  انتقال تصویر  بر روی کابل کواکسیال که فقط 
می گرفت، این امر باعث می  شد که برای انتقال صدا و تصویر نیز 
نیاز به دو کابل مجزا باشد که باعث باال رفتن هزینه زیرساخت و 

طوالنی تر شدن پروسه نصب می گردید.

این قابلیت ضروری یعنی انتقال تصویر، صدا و دیتا به صورت 
که  می باشد  کاربردی  بسیار  قابلیت  یک  همزمان،  و  یکجا 
را بسیار   CVI بر فناوری  راه اندازی سامانه های مبتنی  و  نصب 
راحت کرده، باعث کاهش هزینه های کابل کشی و زیرساخت و 
همچنین کوتاه تر شدن زمان راه اندازی سامانه  نظارت تصویری 

شده است.

ارتباطی  کانال  بر روی کابل کواکسیال، یک    CVI فناوری  در 
فرستنده  دستگاه  و  )دوربین(  گیرنده  دستگاه  بین  دوطرفه 
 ، PTZ به جهت ارسال دستورات کنترلی مانند کنترل )DVR(

OSD  ، آالرم و ... در یک زمان ایجاد می شود.

بر  و  به طور همزمان  و دیتا  با کیفیت HD، صدا  انتقال تصویر 
روی یک کابل، یک قابلیت با ارزش می باشد که این قابلیت در 
سامانه های نظارت تصویری مبتنی بر فناوری CVI وجود دارد.

کیفیت تصاویر ویدئویی در فناوری CVI قابل مقایسه و رقابت با 
دیگر فناوری های انتقال تصویر در سامانه های نظارت تصویری 
می باشد .کیفیت تصاویر در فناوری فوق کمی پایین تر از کیفیت 
تصاویر در فناوری های SDI و TVI می باشد که البته این تفاوت 

کیفیت بسیار ناچیز است.

TVI است. البته قابلیت انتقال تصاویر در  فناوری های SDI و 
فواصل بیشتر و انطباق  با سیستم های آنالوگ سنتی و همچنین 
باعث  راه اندازی سیستم  و  تجهیزات  تمام شده خرید  هزینه ی 
گردیده که در کشور ما فناوری AHD نسبت به دیگر فناوری های 

HD آنالوگ فروش بیشتری داشته باشد.
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CVI برخی از قابلیت های فناوری

•	1080p ،720p ،960H پشتیبانی از دوربین های با کیفیت

انتقال تصویر با تاخیر زمانی نزدیک به صفر بر روی کابل کواکسیال در فواصل طوالنی	•

پشتیبانی از تمامی دوربین های آنالوگ و سازگار با کابل کشی های  سامانه های آنالوگ قدیمی و عدم نیاز به تغییر زیر ساخت در 	•
CVI زمان به روزرسانی سامانه های آنالوگ قدیمی با سامانه های مبتنی بر

قابلیت زوم دیجیتال در هر دو حالت زنده و بازپخش	•

•	)CIF/960H/720/1080p( ضبط ترکیبی تصاویر دوربین ها با استانداردهای

انتقال تصویر ، صدا و دیتا بر روی کابل کواکسیال 	•

مقایسه فناوری CVI با دیگر فناوری های  HD آنالوگ

•	 AHD و SDI انتقال تصویر طوالنی تر نسبت به فناوری

•	)CVI و SDI شبیه به فناوری های( DVR انعطاف پذیری نسبتا محدود در تنظیمات

•	TVI انعطاف پذیری کمتر نسبت به فناوری 

•	TVI انتقال تصویر ، صدا و دیتا بر روی کابل کواکسیال مانند فناوری

CVIقابلیتهایفناوری

1080p @ 25fpsحداکثررزولوشن
720p @ 30fps

فاصلهانتقالتصویر
)RG59( 1080 تا 400 مترکابل کواکسیالp ، 720 تا 500 مترp

)CAT5( 200مترزوج به هم تابیده

پشتیبانیDVRاز
فناوریهای

تمامی برندها با تعداد کانال محدودآنالوگ سنتی
سازگاری با دوربین های هم برند در تمامی کانال ها HD آنالوگ

تحت شبکه
 ONVIF پشتیبانی از دوربین های تحت

در برخی DVRها

CVI 2.0پروتکلاستاندارد

CVIویژگیهایفناوری
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مقدمه

این مستند به منظور آشنایی مقدماتی با کارکردهای اصلی و تکنولوژی های پایه به کار رفته در عموم دستگاه های بازرسی ایکس ری 
به رشته تالیف درآمده است. منظور ما از دستگاه در این مستند، تجهیزاتی است که برای شناسایی محتویات  مخاطب این مستند، 

مشتریان این دستگاه ها و همچنین کارشناسان فروش و بازریابی هستند.

دستهبندیدستگاههایبازرسیبراساسنوعورودی

از  به دلیل امکان عبور   x-ray بازرسی در جهان استفاده می شود. جذابیت برای   x-ray از تکنولوژی اشعه دیر زمانی نیست که 
حصارهای فیزیکی و نمایش تمامی محتویات، بدون باز کردن آنها است و بعضا این موضوع را افرادی خالف حقوق بشر قلمداد 
از نظر نوع  انواع دستگاه ایکس ری  با x-ray به منظور امور بازرسی اسکن شود.  کرده اند، خصوصا وقتی قرار باشد بدن انسان 

ورودی به دسته های زیر تقسیم می شوند:

کیف و بسته )کاال(کانتینر و اتوبوسسواریانسان

مقاله تحلیلی

آشناییبافناوریایکسری

بخشاول 

انواعدستگاههایایکسریاسکنربراساسنوعورودی

دستگاه بازرسی ایکس ری کیف و بسته. 1

دستگاه بازرسی ایکس ری خودرویی. 2

2-1. دستگاه های بازرسی ایکس ری خودروهای بزرگ ازجمله 
کانتینر و اتوبوس 

و      شخصی  خودروهای  ری  ایکس  بازرسی  دستگاه های   .2-2
وانت بار

دستگاه های بازرسی ایکس ری بدن انسان. 3
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اجزایسختافزاریدستگاهایکسری

تونل  سخت افزاری،  قسمت های  از  ری،  ایکس  دستگاه های 
تصویربرداری، نوار نقاله، شتاب دهنده یا ژنراتور و پنل کاربری 
این  کنار  در  کامپیوتری  معمواًل  همچنین  شوند.  می  تشکیل 
تصاویر  مدیریت  ویژه  افزار  نرم  که  شود  می  ارایه  تجهیزات 
دستگاه در آن نصب شده است. در این بخش به بررسی اجزای 
مطالعه  پردازیم.  می  ری  ایکس  دستگاه  یک  سخت افزاری 
گرفته  صورت  کاال  اسکن  دستگاه  روی  بر  بخش  این  موردی 

است.

 اجزایاصلیدرساختمانیکدستگاهایکسریکاال

1.تونلتصویربرداری:

سطح مقطعی است که کاال و یا وسیله نقلیه از داخل آن عبور 
کرده و تصویربرداری انجام می شود. در دستگاه های ثابت، این 
سطح کاماًل توسط پرده های سربی و همچنین پانل های سرب، 
از دستگاه  بیرون  به  تابش اشعه ایکس ری  از  جهت جلوگیری 
بر  بازرسی  یا  و  تصویربرداری  تونل  می شود.سایز  محافظت 
آنها  از  بارهایی که تصویربرداری  و  اندازه وسایل  و  ابعاد  اساس 
اسکن  دستگاه های  در  شوند.  می  طبقه بندی  می شود،  انجام 
و  شده  شروع   55cm × 35cm از  ابعاد  این  )کاال(،  بسته  و  کیف 
پیدا  افزایش  ثابت  دستگاه های  در   180cm × 180cm حداکثر  تا 
می کند که نوع ورودی دستگاه، بر اساس طول و عرض دهانه 

مشخص می شود.

تصویربرداری  همچون  بزرگتر  سایزهای  از  تصویربرداری  جهت 
می شود  استفاده  ویژه  دستگاه های  از  تریلرها  یا  و  کامیون  از 
طراحی  می شوند.  ساخته  و  طراحی  خریدار  نیاز  براساس  که 
متفاوت  بعضا  مختلف  سازندگان  در  کانتینری  های  ایکس ری 

است.

2.نوارنقاله:

جهت  و  گرفته  قرار  آن  روی  بر  بار  یا  و  کاال  که  است  سطحی 
در  می شود.  داده  عبور  ری  ایکس  داخل  از  تصویربرداری 
بزرگ  بارهای  از  تصویربرداری  جهت  که  بزرگ  دستگاه های 
غلتک های  از  نقاله  نوار  به جای  می شود،  گرفته  بکار  پالت  و 

مخصوص استفاده می شود.

3.شتابدهندهایکسری:

ری،  ایکس  دهنده های  شتاب  استاندارد،  و  معمول  به صورت 
اشعه تابشی را به سمت باال و با زاویه 90 درجه )مطابق شکل( 
دهنده هایی  شتاب  اکثر  می تابانند.  بازرسی  تونل  داخل  در 
می گیرند،  قرار  استفاده  مورد  ری  ایکس  دستگاه های  در  که 
از المپ های ایکس ری با قدرت تابشی 140، 160 و یا 180 
این  بزرگتر  سیستم های  در  البته  می کنند.  استفاده  کیلوولت 

المپ ها تا 200 ویا حتی 320 کیلوولت  نیز می رسد.

 

جایگاهشتابدهنده)ژنراتور(ایکسریدردستگاهاسکنکاال

3-1.سنسورهایآشکارساز:

 مجموعه سنسورهای آشکارساز از تعدادی دیود سنسور جهت   
می شوند.  تشکیل  انرژی  پائین  و  باال  سطوح  اندازه گیری 
زیر  شکل  مطابق  شکل   L به صورت  که  دیودها  مجموعه  این 
می باشند. جهت محاسبه انرژی عبوری از کاال و یا شی داخل 

تونل مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختارشتابدهندهوجایگاهسنسورهادرآن

4.واسطکاربری:

توسط این پانل،  اپراتور )کاربر دستگاه( می تواند تنظیمات  را 
اعمال و عملیات مربوط به دستگاه ایکس ری را هدایت کند. 
در حقیقت توسط این پانل استفاده کننده می تواند شروع و یا 
خاتمه بازرسی، همچنین کلیه امکاناتی را که نرم افزار در اختیار 
او قرار می دهد و جهت شناسایی بهتر کاال موجود می باشد را 

مورد استفاده قرار دهد. 

مقاله تحلیلی
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کارکرد در کننده تعیین سختافزاری مشخصات

دستگاههایاسکنایکسری

1.ولتاژشتابدهنده:

میزان ولتاژ المپ ایکس ری تابعی از میزان چگالی جسم و دهانه 
ابعاد تونل ایکس  تونل  دستگاه است، به عبارت دیگر، هر چه 
به شتاب دهنده ی  نیاز  بازبینی دقیقتر،  برای  باشد،  بزرگتر  ری 
رابطه خطی نیست و مالحظاتی در  این  البته  قوی تری داریم. 
این خصوص وجود دارد. به بیان دیگر، اگر توان شتاب دهنده 
خیلی باال باشد به دلیل نفوذ بسیار باال، امکان تشخیص کامل 

تصویر از بین می رود.

به طور کلی جهت دستگاه های ایکس ری از شتاب دهنده هایی 
با ولتاژ 140 کیلو ولت در دستگاه های کوچک  و 160 تا 180 
کیلو ولت در دستگاه های متوسط و بزرگ و 320 تا 450 کیلو 
انتظار  مورد  باالیی  بسیار  چگالی  که  دستگاه هایی  برای  ولت 

است، استفاده  می کنند. 

2.موقعیتقرارگرفتنشتابدهنده

طراحی محل قرار گرفتن شتاب دهنده ایکس ری به صورت عام 
در بخش پایینی و رو به باال می باشد. ولو در برخی از دستگاه ها 
بنا به مصالحی، شتاب دهنده در باالی دستگاه قرار گرفته و یا در 
پاره ای موارد در سمت راست و یا چپ دستگاه می باشد. البته در 
دستگاه هایی که از »دو دستگاه شتاب دهنده«  استفاده شده 
است، موقعیت قرار گرفتن ژنراتورها  یکی در پایین و دیگری در 

سمت چپ و یا راست و یا تلفیقی از این موارد می باشد.  

)Up-Shooting(2-1.تصویربرداریروبهباال

و  تونل  پایینی  بخش  در  ری  ایکس  ژنراتور  دستگاه ها،  این  در 
به سمت باال قرار گرفته که شامل اکثر دستگاه های ایکس ری 

می شود.

)Side-Shooting(2-2.تصویربرداریازپهلو

انجام  جانبی  به صورت  تصویربرداری  که  دستگاه هائی  در 
می شود، شتاب دهنده ی ایکس ری در قسمت راست و یا چپ 
از  تصویربرداری  که  مواردی  در  است.  گرفته  قرار  نقاله  تسمه 
به صورت  تصویربرداری  معمواًل  انجام می شود،  اجسام سنگین 

افقی انجام می شود.   

)Down-Shooting(2-3. تصویربرداریازباالبهپایین

دستگاه های  در  افقی،  تصویربرداری  سیستم های  مقابل  در 
دستگاه  باالیی  بخش  در  شتاب دهنده  باال،   از  تصویربردار 

تصویربرداری   پایین  به  رو  و  عمودی  به صورت  و  سوار شده 
انجام می شود.

تصویر  دریافت  جهت  دستگاه ها  این  فیزیکی  ساختار  دلیل  به 
مناسب الزم است تا سرعت حرکت جسم بسیار کمتر از موارد 
و  بزرگ  بارهای  از  تصویربرداری  جهت  عمدتا  و  باشد  دیگر 
پالت ها؛ از این روش استفاده می شود. بیشترین استفاده این 

روش، بازرسی بار Cargo است.

)DualView(2-4. تصویربرداریدوجهته

که  است  شده  نصب  شتاب دهنده  دو  دستگاه ها،  این  در 
دو  و  نموده  تصویربرداری  بار  از  مختلف  جهت  دو  از  همزمان 
تصویر همزمان را در دو مانیتور در اختیار اپراتور قرار می دهند. 
این دستگاه ها در مکان های بسیار حساس و برای تصویربرداری 

بسیار دقیق مورد استفاده قرار می گیرند.

3.ضریبنفوذدرفوالدوتشخیصسیم

عبارتی  به  یا  و  فوالد  در  نفوذ  میزان  ری،  ایکس  دستگاه  در   
تشخیص نوع موادی که با پوشش فلزی پنهان شده اند، بسیار 
مهم است. همچنین آشکارکردن و یا تشخیص سیم های بسیار 
شود،   گرفته  به کار  بمب  هرگونه  ساخت  در  می تواند  که  نازک 
پارامتر  دو  این  حقیقت  در  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
تصویربرداری  کاالهای  بیشتر  چه  هر  شناسائی  در  می توانند 

شده، مخصوصا با کارکردهای حفاظتی، موثر باشند.

3-1. نفوذ در فوالد

قابلیت تشخیص مواد و نوع آن، در حالتیکه توسط یک حفاظ فلزی 
به صورت کامل پوشیده شده است )اصالحا شیلد شده است(، را با 

عبارت ضریب نفوذ در فوالد معرفی می کنند .

این میزان معموال بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود و ضریب 
نفوذ آنها در استیل می تواند از 92 میلی متر تا 93 و برخی تا بیش از 

40 میلیمتر باشد.

3-2. تشخیص سیم

موارد  در شناسایی  نازک  فوق العاده  قدرت تشخیص سیم های 
تایمر  سیستم های  جهت  مواردی  در  است.  مهم  بسیار  تهدید 
بمب، از سیم های بسیار نازک استفاده می شود که شناسایی آن 

توسط دستگاه بسیار مهم می باشد.  

مقاله تحلیلی
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است.  امروز   ICT دنیای  چالش  وسیع،  حجم  در  داده  انتقال 
نیازمند  داده،  نوع  پرحجم ترین  عنوان  به  ویدیویی  محتوای 
شبکه های قدرتمند و پهنای باند بسیار زیاد است. سامانه های 
ویدیو  آنها  محتوی  که  هستند  سامانه هایی  تصویری،  نظارت 
است، لذا نیازمند شبکه های بسیار قوی هستند. از آنجا که در 
پروژه های با وسعت متوسط و بزرگ، حجم قابل توجهی از هزینه 
تصویری  نظارت  متخصصان  لذا  می باشد،  بستر  هزینه  پروژه، 
همیشه به دنبال راهکاری هستند که این هزینه را تا حد ممکن 

علیرغم حفظ کیفیت، کاهش دهند.
سیستم های نظارت تصویری از دیرباز تا کنون بر اساس ساختار 
از  عبارتند  که  می شوند  تقسیم  کلی  دسته  دو  به  دروبین ها 
آنالوگ و دیجیتال. جهت انتقال تصاویر در سیستم های دارای 
دوربین آنالوگ از کابل های Coaxial استفاده می شود و جهت 
کابل های  به  نیاز  دیجیتال  دوربین های  توسط  تصاویر  انتقال 
کواکسیال  کابل های  مفید  برد  است.حداکثر  به هم تابیده 
برای  لذا  است.  متر   100 تابیده،  هم  به  کابل های  و  500متر 
انتقال تصاویر از دوربین به مرکزی جهت نظارت تصاویر، نیاز به 
تجهیزات دیگری است که بتوان تصاویر را از طریق زیر ساخت 

به محل مورد نظر ارسال نمود.
وقتی  می شود،  استفاده  اکتیو   تجهیزات  از  که  شبکه هایی  در 
مسافت طوالنی باشد، نیاز به استفاده از وسایلی جهت تقویت 
سیگنال ارسالی از سوی دوربین وجود دارد. نسبت به نوع شبکه 
و مسافت انتقال، نیاز به فضایی جهت استقرار وسایل می باشد. 
در این شبکه نگهداری و تعمیرات و مصرف انرژی باالست و به 
علت عمر مفید کوتاه )3 تا 5 سال( هزینه بر است. برای حل این 
معضل، از فیبرهای نوری استفاده می شود تا تجهیزات بین راه 

به حداقل برسد. 

دیتادرنظارتتصویری
دیتای موجود در سامانه های نظارت تصویری در زمره اطالعات 
انتقال  برای  رو  این  می گیرند.از  قرار   )Big Data(داده کالن 
این اطالعات نیاز به بسترهای قدرتمند وجود دارد. با توجه به 
افزایش  و  دوربین  تکنولوژی ساخت  در  روزافزون  پیشرفت های 
توسط  تولیدشده  اطالعات  تصاویر،  کیفیت  بیشتر  هرچه 
بیشتری  باند  پهنای  به  و  شده  بیشتر  و  بیشتر  نیز  دوربین ها 

جهت انتقال این اطالعات نیاز پیدا می شود.
بتوان  که  است  آورده  پدید  را  امکان  این  فیبرنوری  امروزه 
باال در بستری  با اطمینان  و  به راحتی  را  اطالعات کالن داده 
مختلفی  حالت های  و  انواع  تکنولوژی،  این  داد.  انتقال  امن  
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  گوناگون  کاربردهای  برای  و  دارد 
یکی از تکنولوژی های فیبرهای نوری، فیبرهای نوری با سرعت 
 GPON بسیار باال بدون نیاز به استفاده از برق است که به آن
به  مقرون  و  اعتــــماد  قابل  امن،  قدرتمند،   GPON گویند. 
اضافی  تجـهیـزات  به  نیاز   GPON ارتقا  چون  است.  صرفه 
نداشته و می تواند در کنار تجهیزات شبکه موجود، نصب شود، 
نیاز به تغییر مسیریابی و ایمنی بسته های ارسالی وجود ندارد، 
می تواند به تجهیزات زیر ساخت مانند روترهای موجود متصل 
و  قدیمی  شبکه های  از  ارزانتر   GPON شبکه  تجهیزات  شود. 
 GPON تقریبا یک سوم آن ها است. تعداد تجهیزات مورد نیاز
فضای  درصد،  شصت  تا  چهل  که  طوری  به  می باشد  کمتر 
کمتری نسبت به شبکه های اکتیو نیاز دارد. GPON شصت تا 
و برای محیط زیست  انرژی کمتری دارد  هفتاد درصد مصرف 
مناسب تر است. عمر GPON سه تا پنج برابر شبکه های قدیمی 
درصد  پنجاه  حدود   GPON گفت  می توان  کل  طور  به  است. 

هزینه شبکه دیتا اکتیو را ذخیره می کند.
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PONتعریف

 )PON( یک شبکه مبتنی بر فیبر نوری به صورت پسیو است.
باالتر  بسیار  سرعت  دارای  ساختار  نوع  علت  به  شبکه ها  این 
نسبت به سایر شبکه ها هستند، لذا برای بسترهای انتقال صوت 
  IPTV و   Voip مناسب هستند. در شبکه های بسیار  و تصویر 
استفاده  بستر  نوع  این  از  می باشد،  باال  باند  پهنای  به  نیاز  که 

می شود.
به گزارش Ofcom محبوبیت PON در اروپا و آمریکا باعث شده 
برای  نیز  جنوبی  کره  و  ژاپن  مانند:  آسیایی  پیشرو  کشورهای 
استفاده  تکنولوژی  این  از  حجیم  داده های  و  تصاویر  انتقال 

کنند.  

شد.  شروع  خانه"  به  "فیبر  پروژه  روی  بر  کار   1995 سال  در 
توسط عده ای از ارایه دهندگان خدمات مخابراتی کارگروهی با 
نام )FSAN( تشکیل شد. این تشکل برای PON استاندارهایی 

نوشتند که ITU-TG .983  نامیده می شود.

)Passive Optical Network(PONانواع

)ATM PON(APON

پهنای  ارائه ی  با   FSAN رسما در سال 1995 توسط  APON
  ATM بر  مبتنی  که  شد  مطرح  چندگانه  سرویس های  باند 

)خدمات چندگانه( می باشد.

)Broad band PON( BPON

از  به تدریج  پیشرفت های بیشتر استاندارد APON و همچنین 
دور خارج شدن ATM به عنوان یک پروتکل منجر شد. نسخه 
 Broadband که  شود  ایجاد   ITU-T  G.983 کامل  و  نهایی 
معموال،   BPON و   APON شود.  می  نامیده   BPON یا   PON
برای   Mbps551 و   downstraem باند  پهنای  Mbpsبرای   226
با  استاندارد  این  اگرچه  می کنند.  فراهم   Upstraem ترافیک 
ITU-T  BPON استاندارد   دارد.  تطابق  هم  باالتر  نرخ های 
G.983.1 در سال 1998 منتشر شد و در سال 2005 نرخ خط 

باالتر به آن اضافه شد.

 )Gigabit PON( GPON

 PON به عنوان نسل بعدی تکنولوژی Gigabit-capable PON
توسط ITU-T بعد از BPON توسعه یافته است. GPON  دارای 
یک ارتقا در مقایسه با BPON در هر دو زمینه ی پهنای باند کلی 
و بازده پهنای باند در استفاده های بزرگتر، بسته به طول متغیر 
ارتباط  سرعت  پر  نسل  عنوان  به   GPON می باشد.  بسته ها 

فیبرنوری است.

)Ethernet PON( EPON

در سال 2004 استاندارد 802.3ah-2004 برای EPON تصویب 
پهنای  متقارن سازی  با  اترنت  فریم های  استاندارد  این  در  شد. 
 UpStreem و    DownStreem برای   1Gbps اندازه  به  باندی 

ایجاد می کنند.

PONاستانداردهایسیستم

ITU-TG.983

 BPON که  است  استانداردهایی  خانواده ی  از  استاندارد  این 
که  می کند  تعریف  مخابراتی  دسترسی  شبکه های  برای  را 
بوده   G.983.10 تا   G.983.1 استاندارد   10 شامل  درابتدا 
است. اما هنگامی که محتوای آنها در G.983.2 گنجانیده شد 
به  فعلی  استانداردهای  شدند.  حذف   10 تا   6 استانداردهای 

شرح زیر می باشند:
  

  PON  سیستم های دسترسی نوری باند پهن بر پایه :G.983.1
   )2005(

برای  کنترل  رابط  و   ONT مدیریت  مشخصات  :G.983.2
  )2005(  BPON

افزایش  با  پهن  باند  نوری  دسترسی  سیستم  یک    :G.983.3
توانایی سرویس با تخصیص طول موج )2001( 

افزایش  با  پهن  باند  نوری  دسترسی  سیستم  یک    :G.983.4
قابلیت سرویس با استفاده از تخصیص پهنای باند پویا )2001( 
G.983.5:  یک سیستم دسترسی نوری باند پهن با افزایش بقا 

)2002(

الگوهای GPON بر اساس استاندارهای BPON شکل گرفت و 
دو عامل باعث شد استاندارهای BPON از سال 2007 به بعد 
تغییر نکند. عامل اول استاندارد رده بعدی برای مدل مدیریت 

. GPON بود و عامل دوم، مهاجرت سازندگان به سمت ONT

ITU-TG.984

این سری از استاندارها مختص GPON تهیه شد. اولین نسخه 
آن در سال 2003 ایجاد گردید.

پارامتر  توضیحات  شامل  که  عمومی  ویژگی های   :G.984.1
است. محافظ  سوییچینگ  شبکه  الزامات  و   GPON شبکه 

)2008(
G.984.2:  شامل مشخصات الیه وابسته به رسانه های فیزیکی 
 Down Streem 2.488مشخصات پارامتر رابط نوری ، )PMD(
 UpStreem 1.44 Gbps و  مشخصات پارامتر رابط نوری Gbps

و تخصیص overhead الیه فیزیکی می باشد. )2003(
معرفی   ،GPON انتقال  همگرایی  الیه  مشخصات   :G.984.3
GTC، معرفی ساختار  پشته پروتکل و ساختار مالتیپلکسینگ 
مشخصات   ،ONU نام  ثبت  شدن  فعال  روند   ،GTC فریم 

 DBA و هشدارها و عملکرد را بیان می کند. )2008( 
 )OMCI( و رابط کنترل ONT مشخصات مدیریت  :G.984.4
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شامل شرح ساختار پیام OMCI ، چارچوب مدیریت دستگاه 

OMCI و اصول اجرای OMCI را ذکر می کند. 

IEEE802.3

نوعی  که  پرداخته   EPON مفهوم  معرفی  به  استاندارد  این 
از  که  می باشد   )p2mp( نقطه  چند  به  نقطه  شبکه  توپولوژی 
اسپیلیترهای نوری پسیو همراه با PMD های فیبرنوری که این 
براین،  می کند.عالوه  استفاده  می کند،  پشتیبانی  را  توپولوژی 
عملیات  نگهداری  و  مدیریت  مکانیسم  یک  استاندارد  این  در 

مقایسهPONها

BPONEPONGPONپارامتر 
ITU GIEEE802.3ah984.ITU G.983استاندارد

Downstream622, سرعتMbps ,155Mbps
1.2Gbps

1.25Gbps2.5Gbps ,1.24Gbps

Upsream622سرعتMbps 155Mbps or1.25Gbps ,1.2Gbps ,622Mbps ,155Mbps
2.5Gbps

Down- طولموج
stream

1500nm~14801500nm1500nm~1480

Upstream1360طولموجnm~12601310nm1360nm~1260

ATMEthernetEthernet over GEM and/or ATMپشتیبانیازالیه2

TDM over ATMTDM over packet Ethernet over ATM/IP or nativeپشتیبانیازصوت
TDM

RF overlay  پشتیبانیازویدئو
 )over1550nm( and/or

IP video

IP videoRF overlay )over1550nm(

and/or IP video 

Ponsplit321664حداکثر

20Km>20Km>60Km<فاصله

PON مقایسه مشخصات فنی انواع تکنولوژی
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یابی  عیب  و  شبکه  عملیات  تسهیل  منظور  به   )OAM( شبکه 
گنجانده شده است.

این  است.   IEEE 802.3 بر  اصالحیه  اترنت    IEEE802.3ah
تغییرات  این  و  است   IEEE 802.3 تغییرات  شامل  استاندارد 
باشد.این  براساس استاندارد های منتشر شده در گذشته می 
استاندارد خدمات و عناصر پروتکل را که اجازه ی تبادل فرمت 
فریم بین ایستگاه ها در شبکه دسترسی مشترک را می دهند، 

تعریف می کند.






