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Công nghệ luôn thay đổi và phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng. Trong năm 2014, một số xu hướng sản phẩm và công
nghệ mới của ngành công nghiệp an ninh sẽ được tập trung nghiên cứu và phát
triển.

  

Trong năm 2014, một số xu hướng sản phẩm và công nghệ mới của ngành công
nghiệp an ninh sẽ được tập trung nghiên cứu và phát triển, bao gồm giám sát hình
ảnh thông minh, công nghệ độ phân giải cao, cải tiến analog... Song song đó, thiết
bị kiểm soát ra/vào kết hợp với công nghệ sinh trắc học và ứng dụng xác thực qua
hình ảnh cũng có mức tăng trưởng ổn định.

  Phân tích hình ảnh thông minh: bước đột phá trong lĩnh vực
giám sát hình ảnh
  

Được giới thiệu lần đầu cách đây vài năm, tính năng phân tích nội dung hình ảnh
(Video content analytics–VCA) đã mang đến sự phấn khích không nhỏ cho thị
trường. Tuy nhiên, sự phấn khích của người tiêu dùng nhanh chóng nguội lạnh khi
công nghệ này không đáp ứng được những kỳ vọng cao hơn. Nhờ sự phát triển
mạnh mẽ của công nghệ trong thời gian gần đây, các nhà sản xuất đã lần lượt giới
thiệu nhiều ứng dụng phân tích hình ảnh nổi bật, đáp ứng nhu cầu của các thị
trường khác nhau. Ví dụ trong lĩnh vực bán lẻ, tính năng đếm người được đánh giá
cao, dùng để quản lý lưu lượng khách hàng hoặc nhận dạng các sản phẩm bán chạy
nhất trong trung tâm. Phương pháp sử dụng VCA như một bộ lọc để tách biệt các
hoạt động khả nghi, giúp xác định sự cố nhanh chóng. Ứng dụng này có thể được
lập trình trong camera giám sát, biến camera thành một máy dò phát hiện chuyển
động đơn giản và được kết nối với hệ thống báo động như đèn, còi... Một ứng dụng
khác là sử dụng camera như công cụ phân tích thông minh bằng cách kết hợp với
phần mềm phân tích hình ảnh. Khi đó, hình ảnh sẽ trở thành công cụ thông tin
phong phú, phục vụ tối đa cho việc xử lý sự cố sau này.
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Gần đây, VCA đã có nhiều cải tiến nổi bật, ứng dụng hai công nghệ mới nhất vào
các sản phẩm. Một là bổ sung công nghệ ba chiều (3D) bằng cách kết hợp các yếu
tố xác định như chiều cao tính từ mặt đất... Với công nghệ này, việc phân tích hình
ảnh có tính chính xác cao hơn, mang lại ứng dụng đáng tin cậy hơn. Hai là ứng dụng
công nghệ “tự khắc phục” của hệ thống VCA. Theo đó, độ chính xác của VCA phụ
thuộc vào việc camera thu thập nhiều dữ liệu hình ảnh cùng một lúc, phân tích và
đưa ra nhiều luồng thông tin hình ảnh về trung tâm để xử lý. Tuy nhiên, việc phân
tích đôi khi vẫn có sai sót, kèm theo những hạn chế nhất định cùa hệ thống VCA.

  

Camera giám sát an ninh giống như đôi mắt của con người. Khi hình ảnh được ghi
nhận không chỉ ở mức độ “nhìn thấy” mà còn “thấu hiểu”, ứng dụng sẽ càng giá trị
hơn. Các chủ đề nóng nhất trong lĩnh vực CNTT hiện nay là “Big data”. Một khi có sự
kết hợp giữa giám sát thông minh và “Big data”, thị trường an ninh sẽ được nâng
lên một tầm cao mới.

  Độ phân giải cao hơn, hình ảnh chi tiết hơn
  

Gần đây, công nghệ hình ảnh 4K hoặc chuẩn nén H.265 được nhắc đến như một
cuộc cách mạng mới của công nghệ, phục vụ tốt nhất nhu cầu của thị trường và
người tiêu dùng. Độ phân giải HD trong camera giám sát được mô tả như một tiêu
chuẩn hình ảnh hoàn thiện, tuy nhiên, nếu xét trên cả một hệ thống hoặc môi
trường kinh doanh thì độ phân giải này vẫn chưa được trọn vẹn. Thời điểm hiện tại,
rất khó để tìm ra sáng kiến mới cho thị trường IP vốn đã phát triển về mặt công
nghệ và phụ thuộc nhiều vào giá cả. Để luôn dẫn đầu trong ngành công nghiệp
giám sát, các nhà sản xuất cần tiên phong trong việc kết hợp các công nghệ 4K và
H.265 vào sản phẩm của mình, dù hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm chín muồi để
giới thiệu.

  Nhu cầu gia tăng ở những thị trường phân phối mới
  

Giải pháp camera IP giám sát đã dần được chấp nhận và tiêu thụ rộng rãi trên thị
trường, đặc biệt là camera giá rẻ. Các nhà sản xuất camera giám sát IP hàng đầu
như Axis, ACTi, Bosch, Sony… thường xuyên giới thiệu những sản phẩm mới với giá
thành thấp được thiết kế đặc biệt cho thị phần này. Nắm bắt xu hướng, các nhà sản
xuất “Made-in-Asia” cũng liên tục ra mắt các sản phẩm có chi phí thấp ở cả hai lĩnh
vực CNTT và thiết bị an ninh nhằm đáp ứng đầy đủ các dãy sản phẩm theo nhu cầu
của khách hàng.

  Kiểm soát truy cập tăng trưởng ổn định
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Các ứng dụng kiểm soát truy cập ra/vào đã và đang theo sát xu hướng IP, kết hợp
với các công nghệ hoàn thiện khác như sinh trắc học, RFID, khóa điện không dây,
chuông cửa màn hình IP. Khi công nghệ IP đang nắm ưu thế, các thiết bị kiểm soát
truy cập chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo.

  Analog– lạc quan với những cải tiến mới
  

Mặc dù vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm công nghệ IP, thị trường
sản phẩm công nghệ analog vẫn có sự phát triển đáng khích lệ. Tận dụng lợi thế
nhu cầu lớn của thị trường, các nhà sản xuất analog cố gắng ra mắt các sản phẩm
với giá cả phù hợp nhất. Thông qua những cải tiến và đổi mới công nghệ analog, các
nhà sản xuất có thể sử dụng các giải pháp như phát triển công nghệ 960H cho
camera giám sát, giảm giá thành công nghệ hình ảnh HD-SDI hoặc ra mắt các sản
phẩm camera 800TVL mới hiện có để mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

  Công nghệ sinh trắc học: vượt ra khỏi phạm vi an ninh
  

Vài năm gần đây, công nghệ sinh trắc học như nhận dạng vân tay, nhận dạng
khuôn mặt… đã được ứng dụng rộng rãi vào sản phẩm tiêu dùng mới, nổi bật là
iPhone 5s với công nghệ nhận dạng vân tay. Sinh trắc học tiếp tục phát triển mạnh
mẽ trong các sản phẩm tiêu dùng 3C (Computers/Communications/Consumer) khác.
Theo xu hướng đó, các sản phẩm an ninh cũng sẽ có ứng dụng nhận dạng khuôn
mặt, nhận dạng giọng nói và nhiều tính năng hơn trong thời gian tới. Thông qua 3C,
ngành công nghiệp giám sát có thể tìm thấy lối đi mới để tỏa sáng.

  Tăng cường ứng dụng xác thực qua hình ảnh
  

Báo động giả luôn là vấn đề đau đầu với các nhà cung cấp hệ thống báo động. Một
số quốc gia đã có quy định yêu cầu tất cả dịch vụ báo động phải bổ sung thêm hình
ảnh để tăng cường tính xác thực, giảm bớt gánh nặng cho cảnh sát làm nhiệm vụ.
Một số nhà cung cấp dịch vụ báo động đã thêm vào tính năng xác thực hình ảnh để
giải quyết nhanh gọn vấn đề, hạn chế những can thiệp không cần thiết từ nhân viên
bảo vệ. Điều này được đánh giá cao ở các nước châu Á, nơi người dân đã quen với
việc giám sát hình ảnh. Ở Ấn Độ, dù không được chú ý nhiều nhưng việc trang bị
kết hợp báo động và xác thực hình ảnh vẫn rất cần thiết để đảm bảo an ninh...

  Kết luận
  

Công nghệ luôn thay đổi và phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của khách hàng, đặc biệt trong ngành công nghiệp giám sát an ninh.
Thông qua liên kết với các thiết bị khác, chẳng hạn như điện thoại di động, ngành
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công nghiệp giám sát sẽ càng đạt hiệu quả hơn trong công việc. Những yếu tố chưa
được khai thác trong ngành công nghiệp an ninh sẽ thu hút ngày càng nhiều các
nhà sản xuất nghiên cứu và phát triển, mang lại nhiều lựa chọn tốt hơn cho khách
hàng.

  

Trần Ngọc Thanh

  

Theo A&S Magazine
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