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 نگهبانيو گشت  سامانهمشخصات 

 

 معرفي

ريزيي گشزت، هزر     برنامهت. ارتي اسظهاي تعريف شده، مهمترين دغدغه مسئوالن حفاظتي و ن اطمينان از انجام گشت

افياري قوي اسزت   نرم سامانهيك  پاتيســا. كارايي الزم خواهد بودقدر دقيق باشد، چنانچه بدرستي اجرا نشود، فاقد 

رييي و كنترل گشت و نظزارت را مزديريت    كليه عمليات مربوط به برنامه RFID كه با استفاده از سخت افيار مبتني بر

 ر نقطزه يزك  و به هز  مشخص كردد، نقاط كنترلي را رها را تعريف ك ، شيفتنمودكند. كافيست نگهبانان را تعريف  مي

 .دهد طور هوشمند بقيه وظايف را انجام  هب پاتيســاتا چسباند،  (Tagبرچسب )

 

 بازرسي  سامانه اهداف 

تيابي بزه اهزداز زيزر را    اسزت، دسز   RFID (Radio Frequency IDentification)بازرسي كه مبتني بر فناوري  سامانه

 نمايد: فراهم مي

هزاي   سركشي و حراست از اماكن، اموال، تجهييات، ماشين آالت، صندوقبرقراري نظام كنترلي مناسب براي  .5

پستي و ...  در كارخانجات، ادارات، مجتمع هاي تجزاري، اداري و مسزنوني بزه منظزور حازول اطمينزان از       

 برقرار بودن شرايط ايمني و امنيتي

 آگاهي موثر و مناسب از نحوه عملنرد بازرسان )باورت نامحسوس( .4

 ها رييي بازرسي ع در مديريت و برنامهتسريتسهيل و  .6

 ها مشتمل بر: امنان مدل كردن بازرسي .2

o مسيرهاي مورد نظر، تعداد پيمايش هر مسير، زمان مورد انتظار در سركشي از هر نقطه بازرسي 

o وظايف مورد انتظار در هر بازرسي 

o دستورالعمل بازرسان 

 نامنظم و تخايص بازرسان مورد نظرهاي منظم و يا  رييي بازرسان باورت دوره امنان برنامه .1

 رييي بازرسان با توزيع مناسب در هر بازرسي و در نظر گرفتن مرخاي، غيبت و شيفت بازرسان برنامه .5

 بازرسان به انجام صحيح وظايف محوله  ترغيب .5
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 نقاط تمایز ما

 

زمزان و سزرمايه، سزواالت زيزر را از     اي، بزراي جلزوگيري از هزدر رفزت      كنيم قبل از خريد چنين سزامانه  پيشنهاد مي

در بررسزي نارازايتي مشزتريان از محازوالت      افيار، توسط تيم تخااي شركت آسانرم فروشنده بپرسيد. اين سواالت

اي از  بخزش عمزده   .هزا پاسزخ متبزت دارد    ي آن بزراي همزه   افيار بازار به دست آمده است و خوشبختانه شركت آسانرم

ي گشزت و نگهبزاني ازعيف را     ي ناكزام اسزتفاده از يزك سزامانه     هايي هستند كه تجربه افيار، شركت مشتريان آسانرم

 اند. داشته
 

 افزار واقعي است؟ افزار يك نرم آيا نرم .1

هزاي ثبزت    كه حزاوي زمزان  يا يك فرم ساده اي، يك برگ اكسل  متأسفانه برخي ارائه كنندگان چنين سامانه

افيار بايد قابليزت تنظزيم و ارائزه     كنند در حالي كه نرم ارائه مياست را به عنوان خروجي به مشتري   برچسب

خزوان را كزه    افيار چيني همراه با برچسب ي ساده را داشته باشد. برخي نيي ظاهر نرم انواع گيارشات و استفاده

توانزد از آن اسزتفاده كنزد. در     كنند و مشتري به سزختي مزي   با كمترين امنانات است، به فارسي ترجمه مي

افيار به خزوبي   افيار به تنهايي قابليت استفاده را ندارد مگر ايننه نرم باره بايد بسيار مراقب بود. زيرا سخت ينا

ي طراحي واسزط كزاربري را    افيار بومي كه اصول اوليه حتي نرم براي استفاده از آن تهيه و تنظيم شده باشد.

 ت بيندازد.رعايت ننرده باشد نيي ممنن است مشتري را بسيار به مشق

 

 كند؟ هاي ويندوز كار مي ي ويرايش افزار تحت همه آيا نرم .2

كزار   XPاند و با ويندوز  هاي قديمي ويندوز تهيه شده افيارهاي رايج كنوني در بازار براي نسخه بسياري از نرم

تزش   هاي مشتريان ناب است و پز  از   بر رايانه 58و  8در حالي كه اكنون نسخ مختلف ويندوز  .كنند مي

شزود حتمزا قبزل از     شوند كه چنين امناني وجود ندارد. لذا پيشزنهاد مزي   متوجه مي 8براي ناب بر ويندوز 

هزا مشزتري را مجبزور     ي مهزم ديگزر آننزه برخزي شزركت      ننته خريد اين سوال را از فروشنده داشته باشيد.

ي  ي استفاده تفاده كنند و اجازهي گشت و نگهباني اس كنند كه منحارا از كامپيوتر خود فقط براي برنامه مي

 دهند! ي ديگري بر آن رايانه را نمي هيچ برنامه

 

شود بايد به صورت مجزا  افزار قابليت اجراي تحت شبكه دارد يا براي هر مكان كه نصب مي آيا نرم .3

 استفاده شود؟

اسزت و فقزط بزا نازب      افيار ما عشوه بر مياياي كاربرپسندي كه در ادامه رويت خواهيد كرد، تحت شبنه نرم

هزا را در هزر نقطزه     خزوان  توانيد آن را در چندين منان يا نگهباني ناب كنيد و برچسب يك نسخه از آن، مي

هزاي بزيرگ    . اين مييتي است كه به ويژه براي منزان يت انتقال داده داردشبنه كه به رايانه متال كنيد، قابل

بهره هستند. اين قابليزت در   افيار، از آن بي كت آسانرمجي محاول شر  مناسب است و محاوالت كنوني بازار،

 هاي آتي شركت و سازمان نيي بسيار مهم است و ممنن است محازول فاقزد آن را از رده خزارن كنزد.     توسعه
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هزاي   زيرا به ازاي هر بخش در سازمان، بايد مجددا اسامي و نقاط را به سامانه معرفي كرد و هزر بخزش، داده  

 براي بخش ديگر قابل استفاده نيست. ،خوان يك بخش چسبجيا دارد و برخود را به صورت م
 

 افزار كيفيت سخت .4

ي آن چيني اسزت(   ي گشت و نگهباني در ايران چيني است )يا هسته گرچه عمده تجهييات موجود در زمينه

 افيار برتر كمك كننده است: اما موارد زير در انتخاب سخت

 اد آب و اربه بودن 

  ادخرابناري بودنمحنم و 

  يا پربودن دستگاه يا اعيف بودن باتري ،صحيح يا با خطا عشمت خوانده شدنداشتن چراغ و 

  داشتنIP 67 يا باالتر 

 (، يك ماه دوام داردبارخواندن در روز 188 متوسط با هر بار شارژبا ) مارز كم و دوام باتري 

 (هيار ركورد 58) ي باال ظرفيت حافظه 

 (بدنه محنم) اندازه و شنل ظاهري مناسب 

 خامو  شدن خودكار در صورت عدم استفاده 

  متر سانتي 1برد خواندن تا 

 داراي ساعت داخلي 

 سرعت تخليه اطشعات باال 

 هاي معتبر در سراسر جهان ها و شركت استفاده در تيراژ باال در مؤسسات و سازمان 

افزيار را رويزت    افيار را نخوريد مگر ايننه آدرس وبسايت شزركت مربوطزه و سزخت    دن سختفريب تايواني بو

 نماييد. 

 رساني از طريق پيامك وجود دارد؟ مانند اطالع هاي تكميلي امكان اتصال به سامانهآيا  .5

برخي نهادها به دليل اهميت عملنرد سامانه، مايلند در صورت عدم بازديد نگهبان يزا رويزدادهاي خزار در    

مانند پيامك مطلع شوند و در اولين فرصت اقدام الزم انجام  رساني هاي اطشع شيوهسامانه، بشفاصله از طريق 

رسزاني ماننزد پيامزك و تنظزيم      اطزشع  هاي افيار، امنان عراه به همراه سامانه دهند. محاول شركت آسانرم

 براي اطشع در شرايط خار را داراست.
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 افزار چند نما از نرم

  افيار آمده است: هاي مختلف نرم در ادامه چند تاوير از بخش
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 افزار سخت جزييات
 

 ضد آب، ضدضربه، ضدخرابكاريخوان  برچسب

ي ايران از جمله تركيه و كشزورهاي آسزياي شزرقي     فرو  در كشورهاي همسايهدنيا كه هياران مورد دستگاه رايج در 

 با مشخاات زير:افيار تست و كيفيت آن تاييد شده است.  و در آزمايشگاه آسانرمداشته است 
 

 فليي با بست پشستيني جنس بدنه

 ميليمتر 48×28×568 ابعاد

 كيلوهرتي 541 فركانس

 +81تا  -21از  دماي عملياتي

 درصد 78تا  58از  رطوبت

 4Mb flash ROM حافظه

 ركورد 580888 تا ميزان ذخيره

 ;V Lithium Recharge Battery, 800m Ah 3.7 باتري

 پذير امنان تعويض باتري

 گرم 445 وزن

 ركورد در دقيقه 2888با سرعت  POGO pin با رابط USBكابل  رابط ارتباطي
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 افزار آشنايي با آسانرم

 

اسزت.   RFIDهاي مختلف فناوري اطشعات از جملزه   در ايران در حوزه  شده  افيار به عنوان يني از فعاالن شناخته شركت آسانرم

هزاي معتبزر داخلزي در مقزاطع كارشناسزي       اين شركت با در اختيارداشتن كارشناسان خبر و باتجربه فارغ التحايل از دانشزگاه 

 سازي نموده است. پياده RFIDاي در رابطه با  هاي عمده ارشد، تاكنون پروژه

ي مناسزبي   بزه گيينزه   RFIDافيار را در تهيه محاوالت مختلف مرتبط بزا   شركاي معتبر تجاري از نقاط مختلف جهان، آسانرم

فناوري اطشعزات در  هاي مختلف اين شركت در نهادهاي مرتبط با  براي مشتريان بدل نموده است. همچنين مدارك و شناسايي

هزا و مجوزهزاي شزركت     دهزد. برخزي شناسزايي    ن شركت به مشتريان هديه مزي كشور، اطمينان خاطري مضاعف در رابطه با اي

 افيار به شرح زير است: آسانرم

 

 يابي راديويي عضو هيئت مديره سنديناي شناسايي و منان 

  شوراي عالي انفورماتيك 2داراي رتبه 

 هاي انفورماتيك ايران عضو انجمن شركت 

 عضو نظام صنفي رايانه اي كشور 

  ارائه خدمات اينترنتداراي پروانه 

 عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران 

 ايتاليا-عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 

 بلژيك-عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
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 افزار برخي همكاران تجاري آسانرم

 

مختلف اروپايي، آمرينايي و آسياي شرقي است و هاي  افيار داراي نمايندگي و قراردادهمناري مشترك با شركت شركت آسانرم

 اند. افيار در ادامه آمده هاي معتبر آمرينايي را نيي دارد. برخي از همناران فعال آسانرم امنان تهيه محاوالت شركت

 

است،   www.gaorfid.comاين شركت كه آدرس اينترنتي آن   GAOشركت

ي محاوالت برچسب هوشمند است كه  هاي توليد كننده از بيرگترين شركت يني

هاي مطرح  يني از شركت GAO . شركتمشتريان بسياري داردجهان  اكنون در

اين شركت  قرار دارد.كانادا  است كه در كشور (RFID) هاي هوشمند ي راهنارهاي برچسب ي توليد و عراه زمينه جهاني در

ا  كم كم به نهادي مجيا تبديل شد و  پيشرفت چشمگير و سريع بود كه به خاطر GAO Tek زيرمجموعه اي از شركت

 .بر كيفيت، سيرتعالي خود را تسريع بخشيده است اكنون با تأكيد
 
 

در  5775ي طوالني كه از سال  يك شركت معتبر فرانسوي با سابقه  STIDشركت  

با تنوع باالي محاوالت اعم از  Contactlessكارهاي  ي توليد محاوالت و راه زمينه

برچسب و انواع كارت فعال است.   ها، هاي مختلف، تراشه خوان در فركان  برچسب

اي انواع و محدوديتي در محاوالت اين شركت همچنين داراي كيفيت مناسب هستند بر

 سايت اين شركت دسترسي پيدا كنيد. توانيد به وب مي www.stid.comصدور به ايران ندارند. از طريق آدرس 

 

ي توليد  خاور در زمينه يك شركت معتبر و بيرگ آلماني كه به  UPM Raflatac شركت

 RFIDبراي بسياري از توليد كنندگان محاوالت   عنوان تأمين كنندهبه   inlayانواع برچسب و 

است و در مقياس باال و با  UHFو  HFهاي  كند، عمده محاوالت آن در فركان  فعاليت مي

ي اين شركت  ها و متخااين زبده كند. آزمايشگاه هاي مختلف توليد مي كيفيت عالي، برچسب

مشتريان به اثبات رسانيده است. همچنين مستندات فني ي بهترين محاول را براي  تضمين ارائه

دقيق در رابطه با محاوالت آن قابل ارائه است. براي آشنايي بيشتر با اين شركت به آدرس 

www.upmraflatac.com توان رجوع كرد. مي 

 

 

افيار با همناري يك همنار معتبر در اروپا كه داراي نمايندگي شركت  م همچنين شركت آسانر

Alien اقدام به تهيه تضميني محاوالت شركت   ،باشد آمرينا ميAlien  نموده است و بدون

 رساند. تهيه و خدمات گارانتي محاوالت اين شركت را به انجام مي  گونه محدوديتي، هيچ
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