
نظام كشف التسلل في المحیط

سیاج AGIL، الجیل التالي من حل مستشعر األلیاف الضوئیة



نظام كشف التسلل في المحیط (PIDS) باستخدام سیاج AGIL عبارة عن نظام كشف تسلل مثبّت 

على حاجز یوفر حمایة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع. ال تتطلب تقنیة مستشعرات األلیاف 

الضوئیة من الجیل التالي ھذه أي طاقة أو أجھزة إلكترونیة في المجال، وھو ما یمنحھا الحمایة من 

التداخل الكھرومغناطیسي والبرق، ومن ثم یمكن ضمان التشغیل اآلمن حتى في البیئات القاسیة.

یحدد نظام PIDS باستخدام سیاج AGIL موقع التسلل بدقة على طول كابل المستشعر الحاصل 

على براءة اختراع، وباستخدام تقنیة FBG (بوابة الترشیح الضوئیة)، فإنھ یتیح تمییز أي إنذارات 

بیئیة خاطئة بما في ذلك الطقس العاصف والحیاة البریة في مقابل التھدیدات الفعلیة للمحیط

 AGIL باستخدام سیاج PIDS االبتكار في نظام

تمثل كل بوابة ترشیح ضوئیة (FBG) عاكس موزع ُصنع من أجزاء قصیرة من األلیاف الضوئیة 

التي تعكس طول موجة معینة من الضوء.

وعلى النقیض من أنظمة مستشعرات األلیاف الضوئیة األخرى التي ال تعتمد سوى على كابل 

األلیاف الضوئیة نفسھ لقدرات االستشعار، یستخدم نظام PIDS تقنیة FBG كمستشعر أساسي 

للحصول على نتائج أكثر دقة.

تُدمج مستشعرات FBG ھذه في كابل األلیاف الضوئیة ثم تُركب على األسوار والجدران وحواجز 

الصرف. وعند محاولة اختراق األمن المادي للمحیط، ستتسبب أي حركة طفیفة مثل القطع أو 

التسلق أو الرفع على الھیكل في إنشاء ضغط على أقرب مستشعر، مما یتسبب في تغییر طول 

الموجة. واستجابة لذلك، سیُرسل المستشعر المشغّل إنذاًرا إلى مركز القیادة المركزي فوًرا.

ونظًرا لتولید المستشعر آلالف نقاط البیانات في كل ثانیة، فإنھ یمكن لنظام معالجة اإلشارات الذكي 

دعم كمیات ھائلة من البیانات وتحدید إشارات التسلل الموثوقة.

مع میزة استشعار المستشعرات التي یقودھا االبتكار، نحن مھووسون بإحساس عمیق بالتوجھ نحو 

الھدف المتمثل في تنفیذ حل أمني ال مثیل لھ لحمایة األرواح والمؤسسات. في مقابل كل حل أمني 

تم تصمیمھ، فإن نھجنا الفرید في ™AGIL لتقدیم الحلول بمثابة جوھر ابتكاراتنا الواعیة. ونحن 

نسأل ونتحقق باستمرار مما إذا كان كل منھما ذكیًا ومبتكًرا وبدیھیًا للمساعدة في حل مشكالت 

العالم الحقیقي.

وباستخدام أحدث تقنیات االستشعار لدینا، وقدرات الحد التكیفیة والتفكیر التجریبي، قمنا بتطبیق 

نقاط إثبات التنفیذ للعدید من البنى التحتیة الحّساسة والتركیبات الرئیسیة بما في ذلك المطارات، 

ومواقع المرافق، والمنشآت العسكریة والمباني الصناعیة على مستوى العالم.

الجیــل التالي
مــن مستشــعرات األلیــاف الضوئیة

الممیزات

تحدید موقع التسلل حتى 3 أمتار (10 أقدام)  •

مستشعرات FBG (بوابات ترشیح ضوئیة) من ألیاف ضوئیة حاصلة   •
على براءة اختراع على طول كابل المستشعر للبیانات الخالصة العالیة 

واإلنذارات الخاطئة المنخفضة

یتم مراقبة كل مستشعر FBG آنیًا مع وضع حد تكیفي  •

تحدید موقع حاالت التسلل بالمحیط عبر مواقع متعددة كلھا متصلة   •
بشبكة أمان واحدة*

عدم الحاجة لطاقة خارجیة أو أجھزة إلكترونیة للحمایة من التداخل   •
الكھرومغناطیسي والبرق

كابل واحد یعمل مباشرة على طول السیاج دون الحاجة إلى حلقات أو   •
تشغیل مزدوج

مناطق كشف مكونة بالبرامج للتكیّف مع متطلبات الموقع واألمن  •

تعدد القنوات لتحقیق مرونة عالیة في حالة حدوث قطع واحد أو عدة   •
قطوع في الكابل

PSIMو VMSو ISMS یتكامل مع األنظمة األساسیة  •

* معتمد على خادم المعالجة

AGIL نظام كشف التسلل في المحیط من سیاج
منتج معتمد من مركز حمایة البنیة التحتیة الوطنیة (CPNI) لحمایة البنیة التحتیة الوطنیة

الستخدامھ على سیاج حاجز بارتفاع 3 أمتار مع دعم شبكة ملحومة باستخدام أو دون استخدام 
أسالك كونسرتینة بشریط شائك



 AGIL باستخدام سیاج PIDS الطریقة األذكى باستخدام إعداد المستشعر الفردي بنظام

یمكن أن یكون لكل مستشعر FBG إعداده الخاص، مما یضمن التكیف مع حالة السیاج المحیط بالموقع.

سیتم تقلیل اإلنذارات الخاطئة (NAR) الناتجة عن اضطراب الریاح وھطول المطر مع الحفاظ على احتمالیة عالیة لكشف التسلل (Pd) للموقع بأكملھ. وإلى جانب ذلك، یكون كل مستشعر 

فریًدا من نوعھ، وعند إقرانھ بنظامنا الذكي، یمكنھ تمییز الموقع الدقیق للتسلل على طول المحیط. وعلى ھذا النحو، فإنھ یُساعد الفریق األمني في التركیز على التھدیدات الحقیقیة.

إعداد المستشعر 1  إعداد المستشعر 2إعداد المستشعر 1

البوابة

تضمن تقنیة FBG توفیر أكثر قدر من البیانات الخالصة 
مع أقل عدد من اإلنذارات الخاطئة 

تنبــع قــدرات استشــعار تقنیــة FBG لدینــا مــن مبــدأ الضغــط الــذي یقیــس القــوة مــن خــالل 

إظھــار اســتخدامھا علــى مخطــط الحــد األدنــى. وفــي معظــم األنظمــة، ال یتــم بشــكل عــام 

اكتشــاف المتســللین الذیــن یتســلقون ببــطء، بمســاعدة أو دون مســاعدة، نظــًرا ألن ذلــك ال 

یُســبب اھتــزازات قویــة. وعلــى النقیــض مــن ذلــك، فــإن أي شــكل مــن أشــكال التســلل 

اللوحــة  علــى  قــوة  ظھــور  إلــى  ســیؤدي   FBG بتقنیــة  المحمــي  للمحیــط 

المادیــة وبالتالــي، حــدوث ضغــط علــى أقــرب مستشــعر. وعلیــھ، مــن المســتحیل محاولــة 

تعطیل كابل مستشعر FBG بنظام PIDS باستخدام سیاج AGIL أو التالعب بھ دون انطالق 

إنذار التسلل.

إضافة إلى وضع الحد التكیفي، یراقب نظام PIDS باستخدام سیاج AGIL  باستمرار المدخالت من كل مستشعر FBG آنیًا. ویعمل على تكییف الحد لكل مستشعر تلقائیًا ودینامیكیًا وفقًا 

للظروف البیئیة مثل الریاح القویة واألمطار الغزیرة والعواصف الرملیة التي تؤثر في ھذا المستشعر. وتجمع تقنیة معالجة اإلشارة المتقدمة البیانات وتعالجھا للتمییز بین السیناریوھات 

وتحدیدھا، حتى في البیئات القاسیة.

الحالة المستقرة للبیئة لن تؤدي إلى تشغیل أي إنذار.  FBG أثناء ھطول األمطار أو في بیئات الطقس القاسي، لن تؤدي مستشعرات
المتعددة التي تكتشف التأثیر ذاتھ إلى تشغیل أي إنذار.

إشارة منعكسة

بوابة ترشیح ضوئیة
"مكتوب" على األلیاف

إشارة مرسلة



توفر المرونة من خالل تعدد القنوات في حالة حدوث قطوع متعددة في الكابل

یتكون النظام الذي نوفره من عدة قنوات مستقلة، وتحتوي كل قناة على مستشعرات متعددة. ولذا لن یؤثر أي قطع ممتد سوى في 

جزء من قناة معینة. وستستمر القنوات األخرى في العمل على نحو طبیعي.

كابل مستشعر سلبي تماًما، ال یلزم توافر أي طاقة في المجال

یمكــن نشــر مستشــعرات األلیــاف الضوئیــة بالكامــل التــي نوفرھــا باســتخدام كابــل واحــد لجمیــع أنــواع الحواجــز المحیطــة مثــل 

األسوار والجدران وحواجز الصرف والبوابات، مما یشكل خًطا من مسار تركیب أحادي حول المناطق المحمیة.

وال تتطلــب أي طاقــة أو أجھــزة إلكترونیــة فــي المجــال وھــو مــا یمنحھــا الحمایــة مــن التداخــل الكھرومغناطیســي والبــرق، ومــن ثــم 

یمكن ضمان التشغیل اآلمن حتى في البیئات القاسیة.

ھیكل نظام مستقبلي وقابل للتطویر لیسمح بالتوسع

یمكن تھیئة تكوین نظامنا القابل للتطویر لیناسب مساحة أي محیط، مما یوفر الحلول المناسبة لتلبیة جمیع االحتیاجات والمتطلبات 

الفریدة. یمكن أن تحظى المواقع الكبیرة والصغیرة براحة البال عند التفكیر في توسیع أي منطقة، حیث إن التصمیم قابل للتوسعة 

إلى موقع دون تغییرات أو بتغییرات بسیطة على البنیة التحتیة الحالیة.

حل متكامل بھیكل نظام قوي

سیاج من األوتاد

سیاج من الشبكات الملحومة
سیاج بمصّرف

جدارسیاج ببوابة انزالقیة

سیاج ببوابة مفصلیة

مركز األمن

وحدة االستشعار وحدة معالجة اإلشارات

المعدات الرئیسیة الموجودة في غرفة التحكم

مصدر إمداد متواصل بالطاقة

كابل مستشعر قابل لالستخدام في أنواع 
مختلفة من الحواجز

أمن الموقع یظل أمًرا فعاًال!



 مواقع متعددةموقع واحد

مراقبة وإدارة مواقع متعددة محمیة بواسطة نظام كشف التسلل في المحیط في آن واحد على نظام iPAMS.تلقي إنذار فوري ونافذة فیدیو منبثقة مع إشارة لخریطة دقیقة لتحدید األماكن عند حدوث تسلل

(iPAMS) نظام إدارة اإلنذار في المحیط المتكامل

یوفر نظام إدارة اإلنذار في المحیط المتكامل (iPAMS) من سیاج AGIL خیار المراقبة اآلنیة لمواقع اإلنذارات باستخدام واجھة مستخدم بسیطة تستند إلى الخریطة وقاعدة بیانات آمنة.

یمكــن أن یوفــر نظامنــا إشــعارات اإلنــذار والمراقبــة عــن بُعــد ومعلومــات الحالــة مــع خیــار لعــرض ھــذه البیانــات علــى نظــام أساســي موحــد - إمــا مــن خــالل نظــام iPAMS أو األنظمــة 

األساسیة األخرى إلدارة األمان حیث یمكن أن یتكامل بسھولة مع األنظمة األساسیة لنظام إدارة أمن المعلومات ونظام إدارة الفیدیو وبرنامج محاكاة الدارات اإللكترونیة األخرى.

(نطاق درجة الحرارة (التشغیل / التخزین
الحجم
استھالك الطاقة
 الحد األقصى لعدد بوابات الترشیح الضوئیة
لكل قناة
الموصالت الضوئیة
الواجھة

المواصفات الفنیة
كابل FBG مضمن مزود بمستشعرات ألیاف منفصلة

مكونات الكابل

فئة األلیاف الضوئیة

دقة / درجة وضوح الكشف

طول المنطقة (مخصصة للموقع)

أداء الكشف

درجة حرارة التشغیل

الحجم

وحدة االستشعار متعددة القنوات 4/8/16

نطاق درجة الحرارة (التشغیل / التخزین)

الحجم

استھالك الطاقة

الحد األقصى لعدد بوابات الترشیح الضوئیة لكل قناة

الموصالت الضوئیة

الواجھة

وحدة معالجة اإلشارات

نطاق درجة الحرارة

الحجم

استھالك الطاقة

سترة من البولي یورثان (TPU) مصفحة ومثبتة باألشعة فوق البنفسجیة وسوداء. العمر المتوقع ≧ 10 سنوات

الوضع األحادي 9/125 میكرومتر

± 3 م (9.85 قدم)، 30 م (98.43 قدم)

البرامج القابلة للتعیین

> %95 بیانات خالصة، معتمدة على موقع اإلنذار الخاطئ

50- درجة مئویة إلى 70 درجة مئویة (58- درجة فھرنھایت إلى 158 درجة فھرنھایت)/ال قیود على الرطوبة

الوزن / الطول لكل بكرة: 6 كجم / 150 م (نموذجي)
قطر الكابل: 4.3 ملم

20- درجة مئویة إلى 60 درجة مئویة (4- درجة فھرنھایت إلى 140 درجة فھرنھایت)، الرطوبة النسبیة < %80، دون تكثف /

30- درجة مئویة إلى 70 درجة مئویة (22- درجة فھرنھایت إلى 158 درجة فھرنھایت)، الرطوبة النسبیة < %95 دون تكثف

األبعاد: العرض 30.7 سم × العمق 27.4 سم × االرتفاع 6.9 سم (نموذجي)
مساحة الرف: 19 بوصة قابل للتركیب على رف، وحدتان

30 واط إلى 40 واط (12 فولت تیار مستمر)

50

موصل لوسینت/محول الطاقة اإلضافي

اإلیثرنت

10 درجات مئویة إلى 35 درجة مئویة (50 درجة فھرنھایت إلى 95 درجة فھرنھایت)/الرطوبة النسبیة %20 إلى %80، دون تكثف

األبعاد: االرتفاع 8.7 سم × العمق 44.5 سم × العرض 72.0 سم (نموذجي)
مساحة الرف: 19 بوصة قابل للتركیب على رف، وحدتان

750 واط (230 فولت/115 فولت)
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