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محبوبیت بیشتر
کنترلدسترسی
بیسیم

به کانال تلگرام مجله دنیای حفاظت بپیوندید

دریافت اخبار و مقاالت سیستمهای ایمنی و حفاظتی:

م��ا ه��ر روزه با حج��م اطالعاتی در
م��ورد ب��ازار روبرو هس��تیم .گاهی
اوقات ش��ناخت الگوها و گرایشات
بازار دش��وار میشود ،اما نه همیشه.
ب��ا بررس��ی و تحقی��ق در مورد بازار
کنترل دسترس��ی که اخی��راً انجام
گرفته ،ما تمامی این گرایشات را به
یک سمت دیدهایم .نتیجه چه بوده
اس��ت؟ کنترل دسترس��ی گرچه به
تدری��ج ،ام��ا مطمئن ًا در آینده به طور
کام��ل ب��ه فناوری بیس��یم تبدیل
خواهد شد.
کمپانی آس��اآبلوی به عنوان یکی از
کمپانیه��ای پیش��رو در صنع��ت
سیس��تمهای کنترل دسترس��ی و
بازکردن در ،تحقیقات
راهکاره��ای
ِ
گس��تردهای را در ای��ن زمین��ه ب��ا
کارشناس��ان امنیت انجام میدهد.
ای��ن کمپانی دادهه��ای تحقیقات
جدی��د خ��ود را ب��ا اطالعات س��ال
 2014مقایس��ه کرد و بدین وس��یله
گرایش��ات بازار به خوبی مش��خص
گردی��د .ب��ر این اس��اس 23 ،درصد
س��اختمانهای تجاری ،از سیستم
کنترل دسترس��ی بیسیم یا ترکیبی
ب��ا بیس��یم اس��تفاده میکردند .در
سال  2016این میزان به  29درصد
رس��یده ک��ه  5درصد سیس��تمها از
اس��اس به ص��ورت تنظیمات کام ً
ال
بیسیم بودهاند .این میزان افزایش،
جه��ش مهم��ی در یک مدت کوتاه
است.
از می��ان افرادی که در این پژوهش
ب��ا آنه��ا مصاحبه ش��ده ب��ود69 ،
درصد اعتقاد داش��تند که قفلهای
بیسیم بس��یار با صرفهتر از کنترل
دسترس��ی سیمی هستند .نتایج این
پژوه��ش در گزارش��ی تحت عنوان
"بازار کنترل دسترس��ی بیسیم در
سال  "2016منتشر شده است.
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کارآیی بیسیم فراتر از دربها 

سازگاری با بسیاری از بخشهای تجاری مختلف 
فناوریهای بیس��یم با بخشهای تجاری
مختلف س��ازگار میشوند .مدیران میتوانند
ای��ن سیس��تم را از راه دور کنت��رل نماین��د و
کارته��ای مفق��ود ش��ده را ب��دون آن که
اختالل��ی در عملک��رد به وج��ود بیاید ،باطل
نمایند یا سیس��تم کنترل دسترس��ی سیمی
کنونی را بدون جایگزینی س��اختاری باعث
ایجاد مزاحمت ،گس��ترش دهند که همهی
این موارد بس��یار ارزشمند هستند .تنظیمات
حس��اس مراک��زی مانن��د بیمارس��تانها و
بخشه��ای مراقب��ت از بیم��اران که نیاز به

اطالع��اتآن��یدارند،تنه��اازطریقکنترل
دسترس��ی الکترونی��ک امکانپذیر اس��ت.
قفلهای بیسیم آنالین باصرفهتر از فناوری
دیگری هس��تند .حتی میت��وان از آن برای
آببن��دی و عایقبن��دی ضدباکت��ری هم
اس��تفاده کرد .در حوادثی مانند نقض حریم
امنیتی یک مرکز درمانی ،قفلهای بیسیم
اطالع��ات دقیقتری در اختیار کاربرانش��ان
ق��رار میدهن��د .در کنت��رل ورود و خ��روج
دانشجویان که خطر گم کردن کلید باالست،
با جایگزین کردن کنترل دسترس��ی بیسیم

به جای قفلهای مکانیکی میتوان از صرف
هزینهه��ای اضافه جلوگی��ری کرد .کنترل
مراکز وسیع و پراکنده از طریق سیستمهای
بیس��یم ب��ه ش��یوهی کنت��رل از راه دور هم
مقدور است .قفلهای بیسیم نیاز به نیروی
الکتریس��یته ندارند .به همین دلیل گزینهی
خوب��ی ب��رای صرفهجوی��ی در مصرف نیرو
هس��تند و تسهیالت انتشار برق در آنها مورد
نیاز نیس��ت .این قفلها همچنین با داش��تن
امکان رمزدار کردن ،امنیت پیشرفتهای را در
اختیار کاربران قرار میدهند.

عملیات آسان ،یکپارچگی آسان 
چرا فناوری بیس��یم این قدر مورد توجه قرار
گرفت��ه اس��ت؟ جاذبههای آن ب��رای مدیران
س��ازمانها ،عرضه کنندگان و نصبکنندگان
چیست؟
مدیران سازمانها از این فناوری به دلیل کم
هزین��ه ب��ودن ،س��هولت نص��ب و تأمی��ن
نیازهایش��ان رضایت دارند .یکی از مهمترین
دالیل��ی ک��ه باعث ش��ده کنترل دسترس��ی
بیس��یم م��ورد توجه ق��رار بگی��رد ،نصب و
عملی��ات راح��ت آن اس��ت .سیس��تم کنترل
دسترس��ی دستهی س��وم کنونی به راحتی از
طریق س��وئیچ مکانیکی س��یلندرهای قفل با

نیروی باتری و مث ً
ال سیلندرهای الکترونیک
توسعه پیدا کرده است .میتوانید از آنها در
پن��ل کنت��رل از طریق هابه��ای ارتباطی
(یکپارهس��ازی آنالی��ن) ی��ا از طری��ق ب��ه
روزرس��انی کارتی (آفالین) استفاده نمایید.
ای��ن روش را ب��ا عملی��ات سیمکش��ی در
مقی��اس کام��ل که به قفله��ای آهنربایی
سنتی افزوده میشد ،مقایسه نمایید!
مجه��ز کردن درهای��ی که تا پیش از این با
سیس��تمهای کلید مکانیکی کار میکردند،
به سیس��تم کنترل دسترس��ی الکترونیک،
امنی��ت مح��ل را ف��وراً ارتق��ا میبخش��د.

نگرانیه��ای عمدهی مدیریت دربارهی گم
ش��دن کلید و خطرات امنیتی با کارتهای
هوش��مند RFIDرفع میش��ود 86 .درصد از
پاسخگویان این تحقیق از بابت این مسایل
نگرانی دارند .تأییدیههای قفلهای بیسیم
از س��وی  EN، DINو  CEباع��ث ج��ذب
بیش��تر مش��تریان به این تجهیزات ش��ده
است.
یکپارچگی آس��ان فناوریهای قفل بیسیم
دیگ��ر مانن��د  Aperioب��ا دوربینه��ای
مداربس��ته ،اعالم هش��دار و سیس��تمهای
امنیت دیگر ،مزیت دیگر آنهاست .از آنجا

ک��ه در عص��ر خانههای هوش��مند به س��ر
میبری��م ،طراحی و س��اخت سیس��تمهای
قفل که به صورت کامل با زیرس��اختهای
مدیریتی یکپارچه میشوند ،الزامی است.
بلِی��ک ک��وزاک تحلیلگر ارش��د تحقیقات
کمپان��ی  IHSدر گ��زارش اخی��ر
مینویس��د«:قفلهای بیس��یم مخصوص ًا
برای یکپارچه ش��دن با سیس��تمهای دیگر
طراحی ش��دهاند .قابلیت یکپارچه ش��دن و
س��هولت مصرف آس��ان آنها ،مزیت قابل
توجهی است».

در پژوهشه��ای اخیر دربارهی بازار
مشخص شد که کارآییهای بالقوهی
بیس��یم فراتر از دربهاست .بیش از
نیمی از پاس��خگویان اعتقاد داش��تند
ک��ه سیس��تم کنت��رل دسترس��ی
الکترونیک را میتوان برای جالباسی،
کابینت ،کمد ،گاو صندوق و ماشینها
اس��تفاده ک��رد .مش��ابه هم��ان
کارآییهای قفلهای قبلی ،میتوان
فناوری بیسیم را هم به کار گرفت.
کوزاک م��ی گوید«:برای دربهای
داخل��ی ،کابینته��ا و ماش��ینها هم
میتوان از سیس��تمهای الکترونیک
بیس��یم اس��تفاده کرد .کارشناسان
 IHSپیشبین��ی میکنن��د ،کارآی��ی
قفلهای مکاترونیک در آینده رش��د
چش��مگیری داشته باشد .در تمام دنیا
تولی��د ای��ن ابزارها  24درصد افزایش
داش��ته اس��ت .کلیده��ای مکانیکی
هیچگاه این س��طح امنیت و ردیابی را
فراه��م نمیکنن��د ».سیس��تمهای
کنترل دسترسی با امکان رد ممیزی،
س��هولت آس��ان ،صرف��ه جوی��ی در
هزینهه��ا و یکپارچگی بیس��یم ،کار
مدی��ران ،نصبکنن��دگان و
عرضهکنن��دگان سیس��تم امروزی را
راحت کردهاند .همین موارد راز رش��د
س��ریع این سیس��تمها بوده اس��ت.
براساس نظرسنجیهایی که صورت
گرفته ،پیشبینی میشود که گرایش
ب��ازار به این س��و همچن��ان افزایش
یابد.
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