
 فناوری تشخیص رفتار

اعمال  ریپردازش تصو یهایفناور یستیو اقدامات ترور یهمچون دزد یمیرخداد جرا یدگیچیپ شیبا افزا

 صیتشخ یفناور کندیم یاتفاقات باز نگونهیاز ا یریشگیدر پ یتر یدینقش کل ینظارت یها نیشده به دورب

 یآنها همراه با برخ طتوس اتیاز انجام عمل یریشگیو پ نیمجرم یریدر دستگ اریچهره با وجود کمک بس

 .هست زیها ن یکاست

به  ییاز اقدام به انجام آن قابل شناسا شیبار در حال ارتکاب جرم است ب نیاول یکه برا یمثال فرد یبرا

 ایکرد  یریفرد جلوگ نیاز وقوع جرم توسط ا یفناور نیتنها با ا توانیو به تبع آن نم ستیعنوان مجرم ن

و کرد  ییرا شناسا نیوربتوان توسط د یصورت خود را پوشانده باشد نم یکه دزد یمثال زمان یبرا

 .صادر نخواهد شد سیفرد به پل نیاز اقدام به جرم دوباره ا یریجلوگ یالزم براهشدارهای 

 کیدر صدد بر آمدند تا با خلق  ریپردازش تصو یها یرو دانشمندان متخصص در توسعه فناور نیاز ا

 یفناور ،یفناور این بر خالف قانون بشوند نام یحوادث وستنیمانع به وقوع پ شیاز پ شیب دیجد یفناور

 با هوش یامروز افتهیتوسعه  یها یتکنولوژ گریهمچون د یتکنولوژ نیرفتار است اساس ا صیتشخ

 یکه صحنه وقوع هر عمل خالف قانون ردیگ یم نیرا بر ا یفناور نیگره خورده است ا AIیا  ینوعمص

 .خاص است یها یژگیو یسر کیو  یقالب کل کی یدارا

با اسلحه وجود است را به صورت افراد حاضر در صحنه حالت  یصحنه واقع دزد کیمثال در  یبرا

افراد حاضر در صحنه و  گریدست فرد مسلح ساکن شدن د ینفر حرکتها کینشان گرفتن اسلحه در دست 

 چنددن همزمان مسلحانه است. رخ دا یصحنه وقوع دزد کی یهایژگیاز و یها جزئواکنش لیقب نیاز ا

با  توانیرو م نیحادثه باشد از ا نیبودن احتمال وقوع ا ادیز انگریتواند ب ینامبرده م یهایژگیرفتار از و

 کیحادثه در  کیرخ دادن  یژگیرفتار با و کیاز  یواقع تعداد قابل قبول صیپس از تشخ نیدورب یفناور

  .دیرا مطلع نما سیداده و پل صیصحنه را تشخ

اوقات از صحنه  یبعض یک صحنه فیو تعر نیبه دورب هایژگیو یدادن اطالعات مربوط به برخ یبرا

و فرار پس از آن در مقابل  فیک کی یمثال چند صحنه دزد یکه برا بیترت نیبه ا شودیاستفاده م یساز

رخ  یصحنه ها به عنوان الگوها نیو اتفاقات مشترک در ا ردیگیانجام م یبه صورت مصنوع گریکدی

 یبا الگوها یخوب بیحادثه با تقر کی یاگر زمان شودیم رهیذخ نیصحنه در دورب کیدر  یدادن دزد

 .را اعالم خواهد کرد یبه مرجع مربوطه هشدار وقوع دزد نیبود دورب کسانیشده  رهیذخ

انجام  نیتواند توسط خود دورب یم نیداده دورب گاهیو سبز در پا هایژگیو نینحوه به دست آوردن ا نیهمچن

مترو شهر  یهانیتوسط قطار در دورب یگرفته شده از اقدام به خودکش یها لمیف ینیمثال بازب یبرا ردیبگ

اطالعات بوده است فرد مورد نظر پس از عبور  یدرصد صحنه ها حاو ۹۰لندن مشاهده شده که بالغ بر 

 .کرده است سوم طارتوسط ق یدو قطار به خودکش

فراوان در چهره خود  یاضطراب و نگران یدارا ستگاهیاگر افراد در تمام طول مدت حضور در ا نیهمچن

پس از  نیشده است که دورب یفن آور نیامروز منجر به ا نیتوسط خود دورب یافتیاطالعات در نیبودن ا

کرد تا بر فرد  لعهخود در مترو پرسنل حاضر در سند را مطا یلمبرداریدر صحنه ف هایژگیو نیا افتیدر

از  یریجلوگ یالزم برا یآمادگ یبر رو دنیمورد نظر نظارت داشته باشد و در صورت اقدام فرد به پر

 یمستعد وقوع دزد یواقع در محل ها یها نیاز دورب یاریرفتارها در بس یآن را داشته باشد. البته برخ



رفتارها  لیقب نیاز ا یناگهان دنیمثال دو یاعالم هشدار ثبت شده است برا یرفتار محرک برا کیبه عنوان 

 .شود یمحسوب م

 

 فناوری دوربین های پالک خوان

که از  است یفناور  Automatic Number-Plate Recognitionتشخیص خودکار شماره پالک یا 

داده  گاهیاپ کیها را بخواند و  لیتا پالک اتومب کندیاستفاده م ریدر تصاوحروفکاراکتر و  یکیاپت ییشناسا

انون ق یبه اهداف مربوط به اجرا دنیرس یمعموالً در راستا ایدهد در سراسر دن لیآنها تشک تیاز موقع

به منظور پرداخت عوارض  یفناور نیا نیچنهم. ردیگ یمورد استفاده قرار م سیپل یروهایتوسط ن

با  یژتکنولو نیمنابع از ا یدر برخ شودیبه کار گرفته م زین کیتراف راتییو نظارت بر تغ یکیالکترون

 .کنند یم ادی زین LPRیا   Licence Plate Recognitionنام 

 

پالک در  یموجود بر رو یارز رهیهمراه با ذخ توانیخودکار شماره پالک م صیتشخ یبا کمک فناور

 زین از راننده خودرو یریکرد تا بتوان تصو رهیرا هم ذخ نیبرداشته شده توسط دورب ریهمان لحظه تصو

 .اردد ازین نهاپالک به آ ییشناسا یوجود دارد که نرم افزار برا یاصل تمیداشت اما الگور اریدر اخت

 رود یبه کار م ریالک در تصوپ یکردن و جداساز دایپ یبرا  -محل پالک  نییتع -۱

 یم ازیپالک را به اندازه مورد ن ریبرده و تصو نینحراف صفحه پالک را از با  -پالک  یمحور ساز -۲

 رساند

 .کند یم میرا تنظ ریو کنتراست تصو ییروشنا  - ینرمال ساز -۳

 .کندیم دایو جداگانه پ ریتصو یکاراکترها -کاراکتر  یبخش بند  -4



 . یکیکاراکتر اپت ییشناسا  -5

ورد نظر کشور م یسیپالک نو نیآنها را بر اساس قوان تیکاراکترها و موقع یهندس لیو تحل هیتجز -6

 .کند یم یبررس

 یریگ جهینت به منظور ریمختلف به دست آمده از چند تصو یو کاراکترها هامقدار  نیب یریگ نیانگیم  -7

 .ترمطمئن قیدق

و حرف  کنندیاست که از آن استفاده م یستمیدقت س انگریها ب تمیالگور نیبرنامه هر کدام از ا یدگیچیپ

 .ابدی یآن کاهش م صیتشخ خطایتر باشد درصد  شرفتهیبرنامه پ

 :شوندیمحدود م ریپالک به موارد ز ییبروز خطا در شناسا یعوامل اصل 

 یرربردایاز پالک در لحظه تصو نیبودن دورب ورد لیپالک که عموماً به دل ریتصو نییپا تیفیک  -۱

 . دهدیرخ م

 .ندیآیبه وجود م لیمتحرک بودن اتومب لیتار که اغلب به دل ریتصاو -۲
 .شودیم جادیپالکت ابودن هیدر سا اینور و کنتراست کمک به طرف وجود بازتاب نور و   -۳

 .بودن پالک فیکث لیمبهم بودن پالک به دل  -4
 یربرداریتصو هیزاو کی جادیبه ا یربرداریمکان و لحظه تصو در لیاتومب یحرکت نیال رییتغ  -5

 . دیجد

 نوشته پالک  رمعمولیفونت غ -6

 کشور را که خیبر نیو استاندارد ب یمخدوش کردن پالک به عمد توسط راننده عدم وجود هماهنگ -7

 .مختلف شود یدو خودرو نیب سانکیپالک  کی جادیممکن است باعث ا

ر دموجود و قابل حل هستند اما بهتر است که  یمشکالت توسط نرم افزارها نیاز ا یبرخ نکهیبا ا

د توان یم نیارتفاع دورب شیافزا .مشکل ها درآمد نیرفع ا یدر پ یدرجه اول از لحاظ سخت افزار

 . گسترهشدو پالک خواهد  نیدورب نیدر ب گریاجسام د یریاقدام ها باشد که مانع از قرارگ نیاز ا یکی

 یفناور نیا یپالک خوان با گذشت زمان در حال توسعه است کاربرد عموم یها نیکاربرد دورب ی

 هیدر کل کیمثال در کشور بلژ یاست برا نیقوان یکمک به مسائل اجرا یا برااز کشوره یاریدر بس

 شود. یاستفاده م  ANPRستمیشهر مکلن از س یها یو خروج یورود

و بدون  یدزد یها لیدارد که شامل اتومب اریدر اخت اهیس ستیموسوم به ل یستیکشور ل نیداده ا گاهیپا

ه شهر ب نیا سیبا اعالم مرکز پل اهیس ستیبا پالک مندرج در ل یاست و به محض عبور خودرو مهیب

رفه ح یها لیمباتو ونیلیم کیاز  شیراه پالک  ب نیاز ا کندیاعمال قانون در برابر خود را کمک م

 ..شودیشهر کنترل م نیبه ا یمنته یرهایدر مس

 در حال حاضر بهترین راه حل های کنترل دسترسی چیست؟

ً در جهان امروز که  کی یمنیاموال و ا یدر نگهدار ینقش مهم یکنترل دسترس محل دارد مخصوصا

و  یکنترل دسترس یها یاست دانست انواع فناور دهیتر گرد ریگ یبرا سمیترور داتیو تهد تیجنا

 خاص آنها را یازهایرا انتخاب کنند که ن یشنهاداتیکمک کند تا پ ییبه کاربران نها تواندیآن م یهاحلراه

 .کند یبرآورده م



در کسب و  تیامن یبرا یوبالگ تحت عنوان کنترل دسترس ریدر پست اخ Fermaxموضوع توسط  نیا

 نیا سندهیاست. پس از آن نو یضرب تیدر امن یاز نقش کنترل دسترس دهیکار ها و خانه ها مطرح گرد

 یهامحل و خواسته طیدرست که مناسب و متناسب با شرا یکند که نصب کنترل دسترس یپست استدالل م

که نقش  یعامل از جمله کنترل دسترس نیکسب و کار شامل چند یتیاست. بخش امن یضرور زیکاربرن

 یرینظارت تصو یها نیمسئول نظارت بر دورب میت یاستفاده از شناسه ها هماهنگ کندیم فایرا ا یاساس

 یهاازیبه ن ستفادهمورد ا دسترسیکنترل  ماتیاگر تنظ .اثر باشد یآالرم ممکن است ب تیامن یحت ایو 

 .پاسخ ندهد التیساختمان تسه

 یخارج یکنترل دسترس یها نهیگز

فرکانس  ویبه راد یکنترل دسترس یها ستمیبه س نیشده توسط ا عیتوز یها نهیگز انیپست در م نیبه گفته ا 

 .اند دهیتست گرد شگاهیآزما یها ستمیس گریاثر انگشت همراه با د یو تکنولوژ  PIN، مجاورت 

 

 دسترسی به صفحه کلید

 ییکه به شناسا یبرسد همچنان هنگام یمیممکن است به نظر قد دیصفحه کل کیدر   PINکد  کیورود به 

 نیمچند هرراه حل موثر ادامه دا کیبه عنوان  دیبه صفحه کل یوجود نداشته باشد دسترس ازین یخارج یها

 که یبه طور ندده رییرا تغ کدهای دسترسی یبه راحت رانیمد دهدیاجازه م Fremax دیصفحه کل ستمیس

 .کرد دیآنها را به طور منظم تجد رییاز هر شرکت و کارکنان آن تغ شتریحفاظت ب یبرا توانیم

 پروکسی کارت

Fermax :یپروکس یورود و خروج از محل کنترل دسترس یمناسب برا یاز راهها گرید یکی گفت 

 کیاز  ردیاز بخش مورد استفاده قرار گ یاگسترده فیط یبرا تواندیکه م یتکنولوژ نیکارت است، ا

پانل  یمتریحمله شود و در برادر چند سانت یپشتدر کوله یتواند به آسان یکند که م یکارت خاص استفاده م

فعال و  یالزم را در هر زمان یتواند کارت ها یمسئول م یتیامن میت شتریحافظت بم یبرا کندیم فعال

 کند. رفعالیغ



 

 اثر انگشت  لهیبه وس یدسترس

ً یبه عنوان مثال اثر انگشت تقر کیومتریب یتوسط فاکتورها یکنترل دسترس به  رایراه است ز نیامن تر با

 یهاستمیهمانند س نیهمچن. باشد  یتوان تکرار شود و تکرار یشخص نم یکیولوژیب یها یژگیو لیدل

 . باددهن رییتغ ایلغو و  هیرا در عرض چند ثان برکار توانند مجوزهای یمسئول م یتیکارکنان امن یقبل

ث که باع ییها یرسد که دسترس یدرصد به نظر م۰.8ها حدود  ستمیس نیا یخطا نیانگیم نکهیتوجه به ا

 .هستند تیشوند ضامن موفق یاثر انگشت عمل م ییشناسا

 دسترسی به رادیواکتیو

 کی ییویفرکانس راد یخروج توسط فناور ایو  یپست امکان باز کردن درب دسترس نیا یبنا به گفته ها

ر عملکرد ب ریو بدون تاث باشدیها و امکانات مشابه به عنوان شناسه م نگیگاراژها پارک یبرا یانتخاب عال

 .نگه داشته شود رندهیفاصله از گ کیدر  تواندیم ستمیس حیصح

 سیستم های ترکیبی و متمرکز

شده  یمختلف طراح یها یامکانات با ورود تیریمد یمتمرکز برا یکنترل دسترس یها ستمیس تیدر نها

 تیدودمح ایکننده و  دیبازد تیبسته به ظرف یها تیمحدود رینظ یبه استفاده از توابع خاص ازیاند که ن

 نیرا به صورت آنال یورود دادیرو کیتواند  یم نیمتمرکز همچن ستمیس کیمشخص دارد.  یزمان یها

راه .شود  یشناخته م زیچند منظوره ن تیهو دییکه به عنوان تا یبیترک ستمیس کی.و خاموش داشته باشد 

 ازی. عالوه بر نکندیم بیترک یاضاف یتیامن یهاهیافزودن به ال یفوق را برا یها یاست که تکنولوژ یحل

 که اگر با شناسه مرتبط یبه طور دگرد یم خواستدر دیصفحه کل نیکد پ کی یبه ارائه شناسه کاربر

 .شود یمجاز شناخته نم یدسترس جهینباشد درنت

 

 

 


