سیستم کنترل پارکینگ توسط تگ RFID

Model : SHPP - 101
در طول یک دهه گذشته كمتر كسي از جك هاي برقي يا پنوماتيك  ،راهبند های خودرویی و  ...براي باز و بسته
كردن درب یا مسير تردد استفاده ميکردند  ،اما اكنون اغلب پاركينگ ها مجهز به اين سيستم رفاهي و کنترلی
هستند  ،حال در نظر بگيريد جايگزين ريموت هاي پاركينگ سيستمي قرار بگيرد كه ديگر نيازي به استفاده از
ريموت توسط راننده نباشد و به محض نزديك شدن خودرو مجاز  ،درب باز شده و خودرو مسير خود را ادامه دهد ،
حال به مزاياي اين سيستم ميپردازيم:
هزينه توليد و كپي هر ريموت کنترل نزديك به 20برابر مبلغ در تگ هاي آر اف آي دي می باشد
ریموت کنترل ها دارای باطری هستند که پس از گذشت مدتی این باطری ضعيف شده و بایستی تعویض گردد
ولی در تگ نياز به باطری نيست
ریموت کنترل ها دارای کليد های ظریفی هستند که پس از گذشت مدتی یا بر اثر ضربه از کار می افتند و دیگر
قابل استفاده نيستند و یا اینکه نياز به تعمير دارند
در هنگام به سرقت رفتن و يا مفقود شدن ريموت خودرويي  ،امكان ورود شخص يا خودرو ديگر حاصل ميشود  ،در
حالي كه اين تگ ها ميتواند در داخل خودرو و روی شيشه نصب گردد که باعث جلوگيری از مفقود شدن تگ می
شود
در هنگام سرقت و يا مفقود شدن ريموت خودرويي  ،ميبايستي از روي دستگاه حافظه تمامي ريموت ها را پاك
كرد و مجددا تمامي ريموت هاي ديگر همسايگان را جمع آوری و دوباره تعریف شوند  ،اين در حالي است كه به
محظ مفقود شدن و يا به سرقت رفتن تگ (RFIDكه احتمال آن بسيار پايين است ) فقط با وارد كردن شماره
سريال همان تگ روي سيستم كنترلي تگ  RFIDغير فعال می شود و ديگر قابليت استفاده را ندارد .
سيستم ريموت قابليت كپي برداري را به راحتي در اختيار دارنده آن قرار ميدهد و اين احتمال به خطر افتادن
امنيت ساختمان و ساكنين آن را بوجود مياورد  ،در حالي كه تگ هاي آراف آي دي فقط ميتواند توسط مدير
ساختمان و يا حراست توليد و صادر گردد و به هيچ عنوان امکان کپی برداری از روی آن نيست

تذكر : 1در نظر داشته باشيد تعداد ريموت ها در پاركينگ هاي برج ها ميتواند بسيار مشكل ساز باشند .
تذكر : 2در نظر داشته باشيد بسياري از آپارتمان هاي مسكوني و اداري در اختيار مستاجرين قرار دارد  ،و
احتمال كپي شدن از ريموت توسط آنها وجود دارد  ،و اين خود ميتواند امنيت ساختمان و ساكنين آن را بخطر
بياندازد .
قابليت های سيستم پردازش :
دارای نام کاربری و رمز برای ورود به سيستم جهت تعریف  ،غير مجاز کردن کارت و ....
دارای صفحه نمایشگر لمسی گرافيکی  4.3اینچی
تعریف تک
ابتدا توسط صفحه نمایش لمسی که بر روی سيستم پردازش قرار دارد وارد سيستم شده وسپس کد چاپ شده
بر روی تگ مورد نظر را وارد ميکنيم ( این عمل حد اکثر  1دقيقه زمان خواهد برد )
غير مجاز کردن تگ
همانطوریکه در باال گفته شد در صورت مفقود شدن تگ می توان اقدام به غير مجاز نمودن تگ نمود  .برای این کار
ابتدا وارد سيستم پردازش شده و سپس با وارد کردن شماره تگ اقدام به غير مجاز نموده تگ می کنيم ( این
عمل حد اکثر  1دقيقه زمان خواهد برد )
تعریف زمان
در برخی اوقات نياز به تعریف زمان تردد برای هر خودرو می باشد به طور مثال می توان اینگونه تعریف نمود که
خودرو ها در روز های در هفته و یا ساعاتی از روز فقط بتوانند خارج و وارد شود
ارتباط با چراغ راهنمایی
سيستم پردازش امکان ار تباط با چراغ راهنمایی را برای نمایش وضعيت کارت برای خودرو و متصدی پارکينگ را
داراست
امکان پخش آالرم در صورت خواندن تگ هایی که در سيستم توسط اپراتور غير مجاز تعریف شده اند
دارای پورت شبکه  LANجهت اتصال به رایانه و استفاده از اطالعات تردد جهت گزارش گيری  ،حضور و غياب و
...
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