
6 xu hướng tác động ngành công nghiệp giám sát an ninh
Thứ hai, 11 Tháng 5 2015 10:06

  

Ngành công nghiệp giám sát an ninh đang có những đổi mới vượt bậc, từ độ phân
giải 4K Ultra HD trong camera giám sát an ninh đến công nghệ giao tiếp không dây
tầm ngắn NFC (Near-Field Communications) và Bluetooth được ứng dụng trong các
thiết bị kiểm soát truy cập thông minh cho phép người dùng mở các ứng dụng như
cửa ra vào hoặc cửa nhà xe từ cách xa 9 mét... Tất cả đều nhằm mang đến cho
người dùng những trải nghiệm mới mẻ và tiên tiến nhất.

  

Tuy nhiên, tính năng chính xác của các   công nghệ nêu trên vẫn chưa được kiểm  
chứng. Trên thực tế, người dùng cuối và   các nhà tích hợp hệ thống vẫn luôn mong 
 muốn nhận được nhiều tiện ích hơn từ   những thiết bị an ninh họ mua ngoài  
những tính năng đã được quảng cáo.   Vậy, những thị hiếu tiêu dùng và đổi mới  
công nghệ nào sẽ là chìa khóa thúc đẩy   tăng trưởng cho ngành giám sát an ninh  
trong thời gian tới? Hãy tìm hiểu qua 6 xu   hướng có thể tác động đến ngành công  
nghiệp giám sát an ninh dưới đây.

  

  1. Hiệu quả sử dụng và độ tin cậy cao
  

Dù xu hướng công nghệ giám sát an ninh thường xuyên thay đổi, các nhà sản xuất
thiết bị an ninh luôn phải nỗ lực nâng cao và hoàn thiện các tính năng, các sản
phẩm hỗ trợ… để phục vụ nhu cầu thay đổi của khách hàng. Tuy nhiên, có hai nhu
cầu vẫn luôn bất biến: hiệu quả sử dụng và độ tin cậy cao.

  

Những lỗi phát sinh lặp đi lặp lại như camera   giám sát cảnh báo sai phát hiện
chuyển động hoặc   thiết bị kiểm soát truy cập (access control) ngưng   hoạt động
đột xuất sẽ gây khó khăn, bất tiện cho   nhân viên an ninh trong việc thao tác và
quản lý. Do   đó, mọi giải pháp trong hệ thống đều phải đáp ứng   hai nhu cầu trên.
Nếu muốn cung cấp giải pháp hiệu   quả cho khách hàng, các nhà sản xuất phải
đảm bảo   sản phẩm của họ không chỉ cung cấp các tính năng   khách hàng cần, mà
còn phải đáng tin cậy và hiệu   quả khi sử dụng.
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  2. Khả năng mở rộng và tương tác
  

Thuật ngữ "mở rộng" thường được nhắc đến trong ngành công nghiệp an ninh để
mô tả một tổ hợp các thiết bị gồm: kiểm soát truy cập, camera giám sát, hệ thống
báo động… có thể liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống an ninh hoàn chỉnh.
Xu hướng mở rộng này có thể tác động đáng kể đến tâm lý của nhà tích hợp và
người dùng cuối, ảnh hưởng đến việc thiết kế ban đầu và tùy chọn các công nghệ
trong tương lai.

  

Nhờ tiêu chuẩn quy định bởi các tổ chức an ninh, người dùng có thể liên   kết các
giải pháp giữa những nhà sản xuất thiết bị an ninh khác nhau. Điều này   giúp thị
trường minh bạch hơn, nâng cao tối đa hiệu quả kết nối giữa các giải   pháp và cung
cấp nhiều tùy chọn linh hoạt cho người dùng cuối. Ví dụ, các   thiết bị kiểm soát truy
cập như đầu đọc thẻ hay bảng điều khiển thiết kế theo   chuẩn OSDP (Open
Supervised Device Protocol)– một tiêu chuẩn được phát   triển bởi Hiệp hội Công
nghiệp An ninh (SIA)– sẽ kết nối được với nhau. Tương   tự cho lĩnh vực camera giám
sát an ninh, mọi thiết bị hỗ trợ chuẩn ONVIF đều   sẽ kết nối được với nhau.

  

Cũng như những công nghệ trong thị trường máy tính hay điện thoại di động,   công
nghệ giám sát an ninh không ngừng thay đổi. Các nhà sản xuất thiết bị cần   đảm
bảo giải pháp họ cung cấp luôn đáp ứng những tiêu chuẩn bắt buộc, không   ngừng
nghiên cứu và phát triển các công nghệ nhằm đáp ứng xu hướng công   nghệ mới
trên thị trường, đảm bảo khách hàng luôn nhận được giá trị sử dụng lâu   dài từ các
giải pháp giám sát an ninh.

  3. Tác động của thị trường
  

Nhiều năm qua, thị trường giám sát an ninh có môi trường kinh doanh khá cục bộ,
chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà sản xuấtt hiết bị an ninh và các tổ chức
tiêu chuẩn an ninh. Nhưng điều đó đang nhanh chóng thay đổi. Những thay đổi này
sẽ tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp an ninh trong thời gian tới, đặc biệt là
các yêu cầu khắc khe hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện tại, một số thị trường đã sớm
đón nhận tác động này. Ví dụ, nhu cầu thị trường an ninh tại Mỹ đã thay đổi: những
yêu cầu nghiêm ngặt từ chính phủ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã ảnh hưởng
mạnh đến các nhà sản xuất, buộc họ phải nâng cao tiêu chuẩn thiết bị và hiệu suất
hoạt động. Điều này cũng mang đến tác động lớn hơn cho toàn bộ ngành công
nghiệp an ninh.
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Các nhà sản xuất thiết bị an ninh phải liên tục phát triển để đáp ứng kịp nhu cầu thị
trường đang thay đổi và những nguy cơ an ninh mới liên tục xuất hiện. Lúc này, cần
có sự hợp tác từ tất cả các bên liên quan: nhà sản xuất, nhà tích hợp hệ thống và
người dùng cuối để cùng phát triển những giải pháp toàn diện và hiệu quả, không
chỉ đáp ứng yêu cầu đặt ra mà còn ứng dụng tiến bộ công nghệ vào việc duy trì,
quản lý hệt hống.

  4. Thời đại của thiết bị di động
  

Nhiều nhà cung cấp công nghiệp an ninh đã giới thiệu về sự phát triển của công
nghệ NFC, đặc biệt là áp dụng NFC cho các thiết bị kiểm soát truy cập. Trước sự
bùng nổ của điện thoại thông minh và các thiết bị di động, kéo theo nhu cầu khách
hàng ngày càng đòi hỏi khả năng các giải pháp an ninh thương mại tiện lợi hơn, sự
phấn khích chờ đợi sử dụng công nghệ NFC là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bất chấp
những kỳ vọng, việc triển khai thiết bị truy cập NFC trên thực tế đã bị hoãn lại vì
nhiều lý do. Trong lúc đó, các nhà phát triển an ninh đã chuyển chú ý sang công
nghệ chuẩn truyền Bluetooth năng lượng thấp (BLE - Bluetooth Low Energy), hay
còn gọi Bluetooth 4.0. Công nghệ này có nhiều ưu thế hơn NFC, và thực tế đã có sẵn
trên hầu hết các điện thoại di động hiện tại.

  

Dù công nghệ nào giành chiến thắng, việc nâng cao độ tiện dụng và khả năng truy  
cập thông qua thiết bị di động là một trong những xu hướng sẽ tiếp tục phát triển
trong   thị trường giám sát an ninh nhiều năm tới.

  5. Tận dụng khả năng truy cập từ xa và cục bộ
  

Sự ra đời của công nghệ IP đã thay đổi đáng kể cách thức cài đặt, quản lý và theo
dõi hệ thống an ninh, đưa lĩnh vực CNTT và an ninh xích lại gần nhau một cách
ngoài dự kiến. Một trong số đó là khả năng kết hợp các công nghệ cho phép truy
cập từ xa đến vị trí vật lý các thiết bị và vào các mạng máy tính của một tổ chức.
Để đào tạo một đội ngũ nắm vững công nghệ có thể giúp người dùng cuối khai thác
hết mọi tính năng hiệu quả từ giải pháp vẫn còn là một thách thức. Tuy nhiên, hiệu
quả mang lại nhờ khả năng tận dụng việc truy cập từ xa và cục bộ là điều khách
hàng chắc chắn sẽ tận dụng.

  

Có những lợi ích nhất định khi kết hợp hai lĩnh vực CNTT và   an ninh với nhau. Tuy
nhiên, nhiều doanh nghiệp/tổ chức vẫn   chưa nắm rõ làm thế nào để tận dụng tối
đa lợi ích từ sự kết hợp   này. Điều này sẽ thay đổi nếu các doanh nghiệp/tổ chức
nắm rõ   hơn về công nghệ và các nhà sản xuất duy trì việc cập nhật các   công
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nghệ mới nhất cho khách hàng. Trong khi các giải pháp an   ninh còn chưa cung cấp
hết mọi tính năng truy cập từ xa và cục bộ   như đã quảng cáo, tiềm năng để khai
thác vẫn còn.

  6. Nâng cao khả năng lưu trữ và xử lý cục bộ
  

Về khả năng lưu trữ và xử lý cục bộ bên trong thiết bị, có thể triển khai rất nhiều
tính năng trên các thiết bị kiểm soát truy cập và camera giám sát an ninh nhằm
nâng cao giá trị sử dụng cho người dùng cuối. Ví dụ, có thể lưu hình ảnh trực tiếp
vào thẻ nhớ SDHC hoặc Micro SD tích hợp trong camera IP khi mất kết nối mạng;
hiển thị tin nhắn cảnh báo trên thiết bị kiểm soát truy cập khi người dùng va đập
mạnh thẻ kiểm soát tại cổng kiểm soát ra vào … Ngoài ra, thêm tùy chọn lưu thông
tin cá nhân và thông tin liên lạc là các chức năng mà nhà cung cấp thiết bị kiểm
soát truy cập sẽ xem xét để cải tiến trong thời gian tới.

  

Trong lĩnh vực giám sát hình ảnh, khả năng lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong thiết bị
không phải là mới. Thực tế, người dùng ngày càng quan tâm đến việc sử dụng tính
năng này hơn so với quá khứ. Do đó, các nhà sản xuất camera IP cần tiếp tục phát
triển các tính năng lưu trữ cục bộ tiên tiến hơn nhằm cung cấp nền tảng công nghệ
mạnh và linh hoạt hơn.

  Kết luận
  

Dù nền kinh tế đang dần phục hồi, nhưng ngân sách cho việc mua sắm thiết bị giám
sát an ninh vẫn chưa trở lại mức trước khủng hoảng. Vì vậy, khách hàng luôn phải
cân nhắc kỹ liệu hệ thống giám sát an ninh họ nhận được có tương xứng với chi phí
bỏ ra hay không? Làm thế nào để tận dụng hết mọi tính năng của một sản phẩm,
đồng thời đảm bảo giá trị sử dụng giải pháp lâu dài? Đó là điều các nhà sản xuất
lĩnh vực giám sát an ninh luôn phải chú trọng.

  

Trần Ngọc Thanh 
 Theo Security Today
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