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Vertinant Lietuvos ūkio rodiklius tenka dažnai išgirsti, kad pas mus
darbo našumas nepakankamas. Palyginti su pažangiomis šalimis,
Lietuvos ūkis patiria didesnių nuostolių. Taigi, siekdami didinti darbo
našumą Lietuvos rinkos dalyviai pirmiausia privalo sumažinti nuostolius, o tai galima pasiekti daugiau dėmesio skiriant saugos sprendimams. Saugos optimizavimą 80 proc. lemia technologiniai sprendimai, o 20 proc. – organizaciniai ir procedūriniai. Siekiant pozityvių
pokyčių būtina skatinti Lietuvos rinkos dalyvius daugiau dėmesio
skirti rizikos valdymui moderniais saugos sprendimais. Kuo greičiau
tai supras verslas ir valstybės institucijos, tuo greičiau šioje srityje kas
nors pasikeis į gera. Ar Lietuva pasiruošusi naujiems neprognozuojamiems iššūkiams? Norint atsakyti į šį klausimą būtini nuodugnesni
Lietuvos saugos industrijos tyrimai ir išsamesnė analizė. Ši industrija
Lietuvoje apima valstybinį ir privatų sektorius. Nuo jų darnios veiklos
priklauso ne tiktai Lietuvos piliečių gerovė, bet ir sveikata ir netgi
gyvybė.
1995 m. gruodžio 20 d. buvo įkurta asociacija Apsaugos verslo
grupė, vienijanti daugiau kaip 40 Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos srityje veikiančių įmonių. Asociacija aktyviai dalyvauja
Lietuvos valstybės integruotos saugos struktūros plėtroje, daug prisideda prie darnių santykių šioje srityje kūrimo. Ypač daug dėmesio
Apsaugos verslo grupė skiria saugos švietimui, informacijos sklaidai,
tarptautinių ryšių plėtrai, rengia Lietuvos įmonėms siūlomų saugos
produktų įsigijimo atviruosius konkursus. Reaguodama į saugos
inžinerijos specialistų poreikius Lietuvos darbo rinkoje asociacija
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos
universitetu. Asociacijos nariai prisidėjo prie mokymo programos
„Saugos sistemų inžinerija“ kūrimo ir siekia šios Lietuvoje naujos
specialybės mokymo plėtros, nes mūsų šalies saugos industrijos
raida daugiausia priklauso nuo saugos specialistų kvalifikacijos.
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PATIRTIS SVETUR

4

4

Niujorke duris atvėrė Baltijos ir
Amerikos komercijos rūmai

SAUGOS TARNYBOS
28 Inovacijos padeda suvaldyti riziką
30 Saugos valdymas
32 Asmeninio turto apsauga:
7 mitai ir tikrovė

ELEKTRONINĖ SAUGA
8

26

Belaidės apsaugos sistemų 			
tendencijos ir prognozės:
ką verta rinktis

12 JUNO-NET – viena pažangiausių 		
analoginė adresuojamoji gaisro 		
aptikimo sistema
18 2017- ieji – H.265 metai
20 Gilusis mokymas:
kodėl verta apie jį žinoti?
22 Visuomenės saugumo iššūkiai ir
nauji saugos industrijos prioritetai
26 Saugesnė visuomenė ir išmanesnis 		
gyvenimo būdas:
„Dahua Technology“, centralizuotų 		
išmanių „IoT“ vaizdo sprendimų ir 		
paslaugų tiekėja

34

28 Pasiekite tai, kas nepasiekiama, 		
arba 800 m ePoE – mažesnėmis 		
kabelių tiesimo ir retransliatorių 		
sąnaudomis

AUTOMOBILIŲ SAUGA
34 „Keyless“ sistema patogi ir vagims

46
4

LAISVALAIKIS
36 Kas išrado makaronus,
arba apie Kiniją paprastai

5

PATIRTIS SVETUR

N r. 1 2017/ L AP KRI TI S

Niujorke duris
atvėrė Baltijos
ir Amerikos
komercijos rūmai
O

NEW

NE
W Y

RK

K

O

R

Y

N

E

W Y OR

Baltijos ir
Amerikos
komercijos rūmų
pagrindinis
tikslas yra skatinti
verslą tarp JAV ir
Baltijos šalių.
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Šių metų pradžioje Niujorke veiklą pradėjo Baltijos ir Amerikos komercijos
rūmai (Baltic American Chamber of
Commerce – BACC). Rūmų steigėjai yra
advokatų kontoros GLIMSTEDT vadovaujantysis partneris Egidijus Bernotas
bei Niujorko advokatų kontoros „Watson
Farley & Williams“ partneris Johnas Kissane‘as, turintys daug verslo ryšių Lietuvoje ir JAV, ir Niujorke šiuo metu gyvenanti
GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė Inga
Klimašauskienė. Ji ir vadovauja rūmų
veiklai.
Rūmų pagrindinis tikslas yra skatinti verslą
tarp JAV ir Baltijos šalių. Rūmų veikla nukreipta abiem kryptimis: tiek iš Baltijos
šalių į JAV, tiek atvirkščiai. Pasak rūmams
vadovaujančios I. Klimašauskienės, bus
siekiama, kad šie rūmai taptų pirmuoju
pagalbininku ir tarpininku Lietuvos ir kitų
Baltijos šalių verslininkams, ieškantiems
kontaktų ir siekiantiems įžengti į JAV rinką
ir joje investuoti.

Nors rūmai žengia pirmuosius veiklos
žingsnius, jau vyko keletas renginių: sutiktos verslo delegacijos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, sudarytos galimybės Baltijos
šalių verslininkams užmegzti naudingus
verslo ryšius Niujorke siekiant steigti ar
plėtoti verslą Šiaurės Amerikos žemyne.
Š. m. kovo pabaigoje rūmai Niujorke sutiko Vilniaus verslo ir pramonės amatų
rūmų (VVPAR) verslo delegaciją. Po šio
susitikimo pradėti sėkmingai įgyvendinti
verslo projektai jaunai IT įmonei padedant
įžengti į JAV rinką. Vizito metu BACC ir
VVPAR pasirašė bendradarbiavimo sutartį,
kuri patvirtina abiejų organizacijų ketinimus padėti savo nariams sėkmingai augti
už Atlanto. Rūmai surengė priėmimus vienos didžiausių Šiaurės Amerikoje pramonės mugių „Fancy Food Show“, vykusios
Niujorke 2017 m. birželio pabaigoje, dalyviams, suvažiavusiems iš visų trijų Baltijos
valstybių. Maisto pramonė laikoma viena
stipriausių pramonės šakų Baltijos šalyse,

GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė INGA KLIMAŠAUSKIENĖ

tad pasižymėti Amerikoje turi galimybių
kiekvienas šios srities atstovas. Rūmai skiria dėmesio kiekvienam, norinčiam rasti
rinką JAV, – nebūtinai orientuojamasi tik
į stambius verslus. Pavyzdžiui, šių metų
rugpjūtį buvo surengti verslo susitikimai ir
seminarai verlininkams, kurie specializuojasi vaikų drabužių mados versle, taip pat
interjero ir kitų namų aksesuarų srityje.
Dalyviai buvo patenkinti gavę vienu metu
tiek verslo, tiek teisinės informacijos.
Verslas dažnai būna susipynęs su politika,
todėl valstybinio lygio pareigūnų palaikymas labai svarbus. Rūmų valdybos garbės
nariai yra visų trijų Baltijos valstybių Niujorke generaliniai konsulai, kurie ir noriai
bendradarbiauja ir rodo iniciatyvą siekdami padėti Baltijos šalių verslininkams
steigti savo įmones ir augti JAV.
Baltijos ir Amerikos komercijos rūmai
taip pat užmezgė ryšius su Niujorko merija, galinčia pasiūlyti įvairių programų ir
iniciatyvų užsienio verslininkams. Pasak
I. Klimašauskienės, tiesioginis kontaktas su
vietos valdžia taip pat labai svarbus verslui,
nes šioje srityje viską lemia laikas, o biurokratijos keliamų trukdžių, ko gero, išvengti
neįmanoma nė viename pasaulio krašte.
Geros iniciatyvos siekia ir toliau – nutiesti bendradarbiavimo tiltai su Baltijos
ir Kanados komercijos rūmais, kuriems
taip pat vadovauja lietuvė – ilgą laiką Kanadoje gyvenanti advokatė Birutė Lukšėnaitė. Tarpusavio ryšių puoselėjimas
naudingas abiem pusėms, o įmonėms
padaro prieinamesnę ne tik Amerikos,
bet ir Kanados rinką.
Daugiau apie Baltijos ir Amerikos komercijos rūmus galite rasti čia:
https://www.bacc.nyc/
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SAUGOS TARNYBOS

Saugos
valdymas
Privati sauga pasaulyje tapo profesine veikla. Saugos veiklos konvergencijos ir integracijos principai apima daugelį tarpusavyje nesusijusių sričių,
tokių kaip informacinė sauga, fizinė sauga, darbų
sauga, gamyba, prekyba ir pan. Saugos padaliniai
organizacijose tampa gyvybiškai svarbūs ir jų integracija į visas veiklas yra neišvengiama. Privati
sauga yra valstybės saugumo sistemos sudedamoji dalis. Privačios saugos ir valstybės saugumo
struktūrų (vidaus reikalų, teisingumo, krašto apsaugos, specialiųjų tarnybų ir kt.) bendradarbiavimas yra strategiškai svarbus ir valstybei, ir privačiam interesui.

SAUGOS ORGANIZACIJOS AR SAUGOS
PADALINIO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Prof. dr.
Stanislavas_Dadelo
Vilniaus Gedimino
technikos
universitetas
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Saugos struktūrų tikslas – mažinti nuostolius. Tai
gali lemti didelę pelno dalį visose veiklos srityse.
Saugos struktūros tikslai atsiranda, kai saugos uždaviniai siejami su konkrečios organizacijos darbo
aplinka. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos organizacijos tikslas – teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
Tokioje organizacijoje saugos padalinio tikslas –
apsaugoti aplinką taip, kad sveikatos priežiūros
paslaugos būtų teikiamos efektyviai ir siektų maksimalaus našumo. Vertinant Lietuvos organizacijų
veiklos našumą, pastebimi nepakankamai geri
rodikliai. Organizacijų veiklos našumas koreliuoja
su saugos sistemos veiklos rodikliais. Peršasi prielaida, kad Lietuvos saugos sistema nėra pakankamai efektyvi ir tai daro įtaką Lietuvos organizacijų
veiklų našumo rodikliams.

SAUGOS PADALINIO ORGANIZAVIMO
DĖSNINGUMUI
Siekiant efektyvios saugos būtina įvertinti
visų organizacijos veiklos sričių specifiką ir
principus:
1. Veiklų loginė seką.
2. Struktūrų (padalinių, pareigybių) įgaliojimus ir
atsakomybės logiką.
3. Vadovų įgaliojimus. Vienas vadovas gali efektyviai valdyti ribotą pavaldinių skaičių ir ši riba neturėtų būti viršijama (atsakomybės ribos atitinka
kontrolės plotą).
4. Organizacijos kolektyvo vieningumą.
5. Personalinę atsakomybę: ji turi būti proporcinga padalinio atsakomybės riboms.
6. Viso personalo ir pavienių asmenų pastangas –
jos turi būti darniai koordinuojamos atsižvelgiant į
organizacijos tikslus.
Saugos padalinio veiklų ir funkcijų paskirstymo kriterijai:
1. Tikslas ir uždaviniai:
•
		
•
		

nuostolių kontrolė: aptikti nuostolių 		
šaltinius ir priežastis;
prevencija: išvengti nuostolių aktyviomis
ir pasyviomis priemonėmis.

2. Procesas (nuoseklumas) ir metodai (taikomos priemonės).
Saugos padalinio struktūra skirstoma atsižvelgiant
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į darbo metodų panašumą (visos panašios veiklos
sutelkiamos viename struktūriniame vienete).
3. Klientai (pobūdis, specifika):
a) racionalus organizacijos padalinių suskirstymas
dažniausiai vyksta atsižvelgiant į veiklos tikslą, procesą arba klientus.

Saugos darbuotojai privalo žinoti ir savo darbo
tikslus bei uždavinius (1 pav.). Tai leidžia suvokti vidinės komunikacijos sistemą ir palengvina darbo
klausimų sprendimą (į veiklas tiesiogiai įtraukiant
tiktai atsakingus darbuotojus ir neįtraukiant asmenų, nesusijusių su sprendžiama problema).

b) stambaus kliento reikalaujamos kompleksinės
paslaugos:
•
•
		

klientų pažeidimų ir nusikalstamos veiklos
kontrolė ir t.t.

a) dažniausiai paros budėjimų laikas (24 val.) skirstomas į 3 pamainas po 8 val.;

efektyvumui ir neleidžia atsiskleisti talentingiems
darbuotojams.

Saugos darbuotojai turėtų būti kontroliuojami
savo tiesioginio viršininko (2 pav.).

Kaip efektyviai valdyti ir koordinuoti įvairių
padalinių ir personalo veiklas?

Užduotis turėtų būti atliekama dviejų ar daugiau
darbuotojų, jų veikla privalo būti tiesiogiai kontroliuojama vieno vadovo.

1. Vadovas asmeniškai neturi derinti visų darbuotojų ir padalinių veiklų ir jas harmonizuoti. Tokie
vadovo veiksmai gali paskatinti pavaldinių neveikimą.

Būdėtojų tarnyba

nesąžiningų darbuotojų veiklos tyrimai,

4. Laikas (trukmė ir pasiskirstymas):

LINIJINIS VALDYMAS
(TIESIOGINIS VALDYMAS)

TYRIMO
PADALINIO
VADOVAS

Greito reagavimo
tarnyba
Įvykio tyrimo
tarnyba

2. Būtina viso personalo bendra mokymo sistema,
atskleidžianti padalinių komunikacijos galimybes.

TINKAMA

3. Per mokymus dėmesys turi būti sutelkiamas į
kiekvieno darbuotojo ir kiekvieno padalinio indėlį
į bendrą įmonės veiklą (veiklos uždaviniai, tikslai,
metodai ir laukiami rezultatai).

VADOVAS

4. Įmonėje turėtų susiformuoti kiekvieno nario
asmeninės atsakomybės už bendrą saugumą suvokimas.

b) pamainos keičiasi 00.00, 8.00 ir 16.00 val.;
c) apsaugos darbuotojų skaičiaus poreikis yra nevienodas skirtingu paros laiku ir priklauso nuo saugomo objekto veiklos specifikos;
d) darbuotojų skaičiaus pamainoje poreikį lemia
daugybė kintamųjų:
•

objekto darbo laikas;

•

objekto veiklos pobūdis;

•

apsaugos personalo veiklų pobūdis.

5. Geografinė padėtis (nuotolis).
Jeigu saugos padalinys privalo užtikrinti atokesnio
objekto saugumą, būtina išspręsti šiuos klausimus:
a) apsaugos personalo pavaldumo (ar pavaldus
saugos padaliniui, ar vietiniam atstovui, nesusijusiam su saugos padaliniu);
b) saugos personalo kvalifikacijos – atokiuose
objektuose reikalaujama gebėjimų, dažnai tiesiogiai nesusijusių su apsaugos ar gelbėjimo uždaviniais:
•
		

valdyti vietinį (ne saugos) personalą ir 		
koordinuoti veiklą;

• išmanyti prekes, produkciją, gamybos 		
		procesą.
6. Įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymas
a) saugos padalinių valdymas turi linijinį pobūdį;
b) kiekvienas darbuotojas turi aiškiai žinoti savo:
•

darbo vietą;.

•

atsakomybės ribas;

•

įgaliojimus įmonės struktūroje.

Saugos padalinio darbuotojų informuotumo stoka
ir prastas savo vietos organizacijos hierarchijoje suvokimas sukelia sumaištį bei painiavą ir yra pagrindinis veiksnys, mažinantis darbo našumą ne tiktai
saugos organizacijoje, bet ir saugomame objekte.
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VADOVAS

Darbuotojas

Darbuotojas

NETINKAMA
Objektų apsauga

PREVENCIJOS
PADALINIO
VADOVAS

Objektų
administracija

VADOVAS

VADOVAS

1 pav. Saugos padalinio hierarchinė struktūra

KONTROLĖS ATSTUMO TAISYKLĖ
Kontrolės ribą lemia sprendžiamos problemos
svarba pareigybių hierarchijoje. Efektyvios Kontrolės riba siekia penktą pareigybių hierarchijos pakopą.
Kuo sudėtingesnė sprendžiama problema, tuo
trumpesnis kontrolės atstumas (sąveika tarp vadovo ir pavaldinių silpnėja, dominuoja asmeniniai
sprendimai ir atsakomybės prisiėmimas). Sudėtingėjant saugos padalinio sprendžiamiems klausimams ir (ar) taikomoms technologijoms, hierarchinė piramidė keičia formą ir atsakomybės valdymo
atstumas trumpėja, todėl didėja atskiriems padaliniams ir pareigybėms tenkanti atsakomybė. Šiuolaikinis pasaulis iš profesionalų reikalauja daugybės
gebėjimų ir žinių, tarp kurių dominuoja technologinės žinios. Plečiantis veiklos sričių spektrui didėja
tikimybė, kad dalis veiklos bus atlikta nekokybiškai.
Dažnu reiškiniu tampa skubotas, nedrausmingas ir
prastas saugos funkcijų vykdymas dėl pažeidinėjamos penkių pakopų kontrolės taisyklės.

Darbuotojas

2 pav. Tiesioginis valdymas

Linijinio valdymo principų pažeidimai dažniausiai įvyksta ne dėl organizacinių nesklandumų, o
dėl incidentų, nelaimingų atsitikimų, ekstremalių
situacijų. Kai ekstremalių situacijų metu į saugos
padalinio valdymą įtraukiami kitų padalinių atstovai, dažnai tai trukdo sklandžiai vykdyti užduotis
(prieštaringi įsakymai iš skirtingų vadovų skatina
neefektyvią ir klaidingą veiklą, sukelia daugiau
įtampos).

5. Turi būti identifikuotas kiekvieno nario indėlis.
Tai padės priderinti (sinchronizuoti) kiekvieno
darbuotojo asmeninius tikslus prie organizacijos
tikslų.

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR
SAUGA
Per pastaruosius 50 metų saugos veiksnys ir jo
vaidmuo visų organizacijų veikloje pasaulyje
tapo dominuojantis. Nepaisant to, kad įmonės
stambėja, spartėja mechanizacija ir techniniai
sprendimai išstumia žmogų, saugos personalas
yra nepakeičiamas. Dažnai susiklosto kritinės situacijos, per kurias ypač svarbi tampa visų sričių
veiklos kontrolė ir valdymas. Todėl saugos specialistai vis dažniau įtraukiami į organizacijų vykdomąsias struktūras. Ši tendencija pasaulyje tapo
ypač svarbi ir įgavo pagreitį po 2001-ųjų rugsėjo
11-osios įvykių Niujorke. Visiems tapo akivaizdu,
kad pasaulinio terorizmo keliama grėsmė yra reali. Realus teroristinis išpuolis gali bet kada būti
surengtas net ir, atrodytų, saugioje Lietuvoje.
Moderniame pasaulyje saugos funkcijos tapo
privaloma bet kurios veiklos sudedamąja dalimi. Privatus verslas yra atsakingas už visas savo
veiklos pasekmes (nelaimingi atsitikimai, avarijos
ir kt.). Daugumos organizacijų vadovų pavaduotojų pareigas dažniausiai eina saugos funkcijas
atliekantys darbuotojai.
Saugos svarba didėja dėl:

SAUGOS ORGANIZACIJOS TIKSLŲ
KOORDINAVIMAS

a) augančio nusikalstamumo.

Darniai valdyti organizaciją labai sudėtinga. Žmogaus silpnybės (pavydas, konkurencinė trintis
tarp asmenų ir padalinių) daro didelę įtaką veiklos

c) globalių politinių ir kultūrinių pokyčių.

b) socialinės ir ekonominės aplinkos kaitos.
d) vykstančios visuomenės elgesio kaitos (daugėja asocialaus elgesio apraiškų) ir dažnėjančių

11

SAUGOS TARNYBOS

N r. 1 2017/ L AP KRI TI S

išpuolių prieš turtą, asmenis bei informaciją.

SAUGOS PELNINGUMAS

e) teisėsaugų išteklių, skirtų saugai, ribojimo dėl
socialinių pertvarkų, nebeefektyvių prevencinių
priemonių.

Saugos padalinių veikla prisideda prie įmonės
pelno, mažina organizacijos nuostolius dėl darbuotojų ar klientų nusikalstamo elgesio, nelaimingų atsikimų, avarijų ir pan.

Todėl valstybė dažniau perduoda saugos funkcijas
privatiems asmenims ir įmonėms.

Pvz., sauga mažmeninėje prekyboje:

Pasaulyje dažnu reiškiniu tapo įmonių žlugimas
ne dėl teroristinių grėsmių ir pavojų, o tik dėl
techninių saugos spragų. Sunku įsivaizduoti
įmonę, užsiimančią kredito kortelių klausimais,
be saugos padalinio. Iškyla klausimas: kas galėtų koordinuoti ir stebėti nusikalstamą piktnaudžiavimą kredito kortelėmis visoje šalyje ir už jos
ribų?

1. 1 mlrd. Eur. apimties apyvarta gali generuoti 3
proc. grynojo pelno, o pardavimo procesas gali generuoti 3 proc. nuostolių.
2. Taigi prekyba gali patirti 30 mln. pelną arba 30
mln. nuostolį.
3. Efektyvios saugos sistemos priežiūrai būtina skirti
iki 1 proc. apyvartos (tai yra iki 10 mln. Eur.).
4. Efektyvi apsauga pelną sumažins nuo 0,3 iki 1,0
proc., tačiau leis išvengti nuostolių.

SAUGOS SPECIALISTŲ IR JŲ YPATYBIŲ
POREIKIS, DIKTUOJAMAS DARBO
RINKOS
YPATYBĖ

Pelno didinimas vien per įmonės valdymo optimizavimą nesuteikia didelių galimybių, nes:
PROC.

Komunikaciniai įgūdžiai

14

Platus saugos veiklos suvokimas

14

Techninės žinios

13

Naujausių saugos technologijų išmanymas

13

Gebėjimas formuoti organizacijos saugos politiką

11

Vadovavimo įgūdžiai

10

Verslo ir valdymo įgūdžiai

9

Projektų valdymo įgūdžiai

8

Teisinės žinios

6

1 lentelė. Ypatybės, kuriomis privalo pasižymėti saugos
profesionalas

SPECIALIZACIJA

PROC.

Saugos analitikas

18

Saugos inžinierius-projektuotojas

13

Saugos auditorius

12

Saugos inžinierius-paraiškų projektams rengėjas

11

Saugos architektas-inžinierius produktų ekspertas

10

Apsaugos sistemos administratorius

10

Internetinės saugos specialistas

9

Saugos konsultantas

8

Darbų saugos inžinierius

9

1. nėra galimybių mažinti žaliavų kainų;
2. negali būti sumažintos darbo sąnaudos;
3. negalima sumažinti fiksuotų išlaidų (nuoma, komunalinės paslaugos,
draudimas ir pan.).

Gamybos
ir valdymo
sąnaudas gali
padėti sumažinti
efektyvi
apsauga,
įtraukiama
į visos
organizacijos
veiklos valdymą.

2 lentelė. Saugos specialistų specializacijos poreikis
darbo rinkoje

12
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LINIJINĖ-TEMPERATŪRINĖ
GAISRO APTIKIMO SISTEMA

Inovacijos padeda
suvaldyti riziką
Šiuolaikinis verslas yra labiau linkęs investuoti į rizikos valdymą ir prevencines
priemones, kad būtų užtikrinti saugūs ir
nuoseklūs veiklos procesai, nei skirti atitinkamo biudžeto lėšų įvykių padariniams
likviduoti. Verslas patiria nuostolių tiek įvykus vagystei, tiek kilus gaisrui. Dažnu atveju, kad veikla visiškai atsigautų po gaisro,
prireikia didelių finansinių, žmogiškųjų ir
laiko resursų. Šiame straipsnyje pristatysime vieną iš tiksliausių ir patikimiausių sistemų, kurių tikslas – gana anksti nustatyti
gaisro grėsmes ir apie jas įspėti, – aspiracinę gaisro aptikimo sistemą, nuo 100 iki
1000 kartų pranašesnę už standartines
priešgaisrines sistemas. Taip pat trumpai
supažindinsime su linijine temperatūrine
gaisro aptikimo sistema, kuri temperatūros pokyčius nustato analogo pasaulyje
neturinčiu oro slėgio metodu.
Šveicarijos kompanija „Securiton“ siūlo
visą spektrą modelių, kurie lengvai aptinka kylantį gaisrą bet kurioje stebimoje
zonoje. Siūlomi modeliai turi intelektualią
programėlę („Self-training“), kuri leidžia
sistemai pačiai mokytis realiose situacijose ir sudaryti algoritmus apskaičiuojant
dūmų ir temperatūros pokyčių diapazonus. Saugos tarnyba „Argus“ pasirašė sutartį su naujovišką gaisro aptikimo signalizacijos sistemą sukūrusia „Securiton“ ir
tapo oficialia jos atstove Lietuvoje.

ASPIRACINĖ GAISRO APTIKIMO
SISTEMA
Aspiracinė gaisro aptikimo sistema at-
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Ši gaisro aptikimo sistema dažniau naudojama agresyvioje aplinkoje, lauko
sąlygomis arba objektuose, kuriuose
svarbiausias gaisro nustatymo parametras – temperatūra. Ši įranga atspari korozijai, rūgštims, didelei drėgmei, labai
aukštai temperatūrai ir kitam pašaliniam
aplinkos poveikiui. Tai leidžia visiškai automatizuotai stebėti didelius plotus.

jungiami net 400 metrų ilgio vamzdeliai,
kuriuose yra iki 120 taškų oro mėginiams
paimti. Dar vienas išskirtinis šios sistemos
privalumas – vamzdelius galima montuoti ir tiesiais, ir lenktais sujungimais, o
jų pozicija gali būti tiek vertikali, tiek horizontali. Greitą oro mėginių perdavimą į
jutiklius užtikrina aukštas slėgis, kuris sugeneruoja vienas galingiausių ir tyliausių
ventiliatorių rinkoje (ISO 11690-1 atitinka
direktyvą dėl triukšmo patalpose, kuriose
yra įranga).
pažįsta mažiausią gaisro tikimybę – tai
leidžia ankstyvas dūmų koncentracijos
pokyčio aptikimas. Jos dūmų jutikliai yra
net kelis tūkstančius kartų tikslesni už
standartinius taškinius jutiklius. Ši sistema
yra lengvai programuojama, plačiai pritaikoma ir paprastai prižiūrima. Pagal individualius nustatymus teikiamos ataskaitos
apie aptiktų medžiagų kiekius ir gaisrines
normas. Saugos tarnybos „Argus“ rekomenduojama aspiracinė gaisro aptikimo
sistema yra sumodeliuota ir tinkama stebėti didelius įrenginius ar teritorijas, kurių
stebimas plotas užima iki 5 600 kvadratinių metrų. Didesnėms teritorijoms stebėti
naudojami keli įrenginiai.

Atsižvelgus į objekto specifiką parenkamas vienas iš keturių galimų šios sistemos modelių. Sistemos valdymo skydelis
gali būti su dūmų lygio detekcijos ekranu
arba be jo. Dūmų lygio detekcijos ekrane rodoma faktinė dūmų koncentracija
objekte, pagal kurią galima įvertinti situaciją ir daryti sprendimus dar prieš pasiekiant pirmąją signalizavimo ribą. Taip
pat galima matyti aukščiausią pasiektą
dūmų koncentracijos lygį nustatyto laiko
intervale. Sistema gali būti su vienu arba
dviem jutikliais. Tai leidžia padalyti stebimą teritoriją į dvi zonas arba vieną zoną
praplėsti iki didžiausio numatyto stebėti
ploto. Prie kiekvieno jutiklio gali būti pri-

Ši sistema tinkama naudoti atšiaurioje
aplinkoje, tokioje kaip gilaus užšalimo zonos, sprogimo pavojaus zonos ar objektai,
kuriuose yra didelis užterštumas. Sistemos veikimas gali būti užtikrintas net ir
esant tokiems aplinkos trukdžiams kaip
drėgmė ir garai, dulkės, radiacija, stiprios
oro srovės ar labai aukšta temperatūra.
Aspiracinės gaisro aptikimo sistemos, atitinkančios EN 54-20 standartą, pagrindinės savybės:
• labai jautri reakcija į pradinius gaisro
židinius;
• momentinis pavojaus perdavimas ir
signalizacijos aktyvinimas;
• paprastas programavimas ir 		

konfigūravimas iš signalizacijos 		
valdymo skydelio;
• stebėjimo zonos – nuo vieno įrenginio
iki zonų, kurių plotas yra iki 5 600 kv. m;

Temperatūros pokyčiai matuojami nustačius oro slėgio pokytį jutikliniuose vamzdeliuose. Todėl ši sistema fiksuoja ir analizuoja
net mažiausius oro slėgio pokyčius, pavyzdžiui šaltesnio oro srauto patekimą į patalpas, kai atidaromos durys. Dėl trumpalaikių
temperatūros pokyčių klaidingi suveikimai
nėra generuojami. Signalizacija suaktyvinama tik temperatūrai kylant nuosekliai. Ši linijinė temperatūrinė gaisro aptikimo sistema
gali būti dviejų modifikacijų, nelygu objekto
specifika. Modelis su dviem jutikliais parenkamas norint išplėsti stebimą zoną arba
esant dvigubo monitoringo poreikiui.

• kokybės ir patikimumo ženklas – 		
sukurta Šveicarijoje, pagaminta 		
Vokietijoje;

Linijinės temperatūrinės gaisro aptikimo
sistemos pranašumai:

• savaiminis sistemos išsivalymas laiku;

• dviguba stebėsena dviem jutikliniais
vamzdeliais;

• patikimas ir ilgas tarnavimo laikas
(20 metų ir ilgiau).
Naujoviška sistema pritaikyta ir aktuali
viešbučiams, muziejams, serverio patalpoms ir įmonėms, vykdančioms gamybą
didesnės rizikos patalpose, pavyzdžiui:
chemijos, dujų, naftos, tepalų, šaldytuvų,
medžio apdirbimo, aukšto slėgio produktų gamybos ar perdirbimo ir pan. Dėl
estetiško instaliacijos dizaino sistema yra
tinkama ekspozicijose, kultūrinio paveldo
patalpose ar sveikatingumo įstaigose, taip
pat ji gali būti sumontuota esant sudėtingoms konstrukcijoms: laboratorijose, liftų
šachtose, dažymo kamerose, suvirinimo
baruose, angaruose ir kitose gamybinėse
patalpose. Saugos tarnybos „Argus“ saugomuose objektuose sumontuotos aspiracinės gaisro aptikimo sistemos ne tik
pasiteisino, bet ir viršijo klientų lūkesčius.

• atspari agresyviai aplinkai;

• negalimi klaidingi suveikimai dėl 		
laikinų temperatūros svyravimų;
• minimali techninė priežiūra dėl visiškai
automatizuoto sistemos stebėjimo;
• patikimumas ir ilgas tarnavimo laikas
(20 ir daugiau metų)
Ši sistema puikiai praverčia dujų bei naftos ir chemijos pramonėje, alkoholio gamyboje, transporto priemonių saugyklose, krovos platformose, kelių tuneliuose,
logistikos sandėliuose ir pan.
Norėdami daugiau sužinoti apie aspiracinę
ir linijinę-temperatūrinę gaisro aptikimo
sistemas kreipkitės į sertifikuotą „Securiton“
partnerį Lietuvoje – saugos tarnybą „Argus“.
Per nemokamą konsultaciją bus pademonstruotas aktualios sistemos veikimas,
pateikta rekomendacijų dėl jos naudojimo.
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Asmeninio
turto apsauga:
7 mitai ir tikrovė

Lietuvos
policijos statistika
pagaliau pradėjo džiuginti: nuo
2013 m. bendras
nusikalstamos veikos atvejų skaičius
Lietuvoje kasmet mažėja. 2013 m. šis rodiklis
buvo net 84 970, o 2016 m.
Lietuvoje užregistruotos 55 184
nusikalstamos veikos. 100 tūkst. gyventojų teko 1923 nusikalstamos veikos,
arba 1 nusikalstama veika 52 gyventojams. Ryškiausias nusikalstamumo mažėjimas užfiksuotas Šiaulių apygardoje,
mažiausias – Vilniaus.

Vis dėlto, nors nusikalstamų veikų mažėja, jų ištyrimas yra tik 57,6 proc., t. y.
beveik pusė visų nusikaltimų lieka neatskleisti.
Šįkart pakalbėsime tik apie vieną turtinės
žalos rūšį – vagystes.
Kaip jau įprasta, kasmet jos sudaro didžiausią dalį visų Lietuvoje užfiksuotų nusikalstamų veikų – 2016 m. (BK 178 str.) jų
buvo 39 proc., t. y. 21 522.
100 tūkst. gyventojų pernai teko 750 vagysčių, arba 1 vagystė 133 gyventojams.
Kylant pragyvenimo lygiui, žmonėms
naudojant vis daugiau buitinės technikos,
elektronikos prietaisų ir kt., vagystės atveju padaroma vis didesnė materialinė žala.

Ar tikrai manote, kad nebūsite tas vienas
Tomas_Reventas
Saugos tarnybos „Sigreta“
direktorius

16

iš 133?

Kokios dažniausios klaidos
siekiant apsaugoti savo turtą?
17
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1
2
MITAS. JEI NORĖS,
VIS TIEK APVOGS

Taip, jokios saugumo priemonės negali garantuoti visiško
saugumo. Tačiau žalos dydis
gali skirtis iš esmės ten, kur
vagys netrukdomi darbuojasi
ilgą laiką be didesnės rizikos ir
gali pasisavinti daugiau turto,
ir ten, kur yra sąlygos tik žaibiškai vagystei.

18

4

MITAS. 20 METŲ MANĘS NIEKAS
NEAPVOGĖ, TAI KAM MAN TA
SIGNALIZACIJA?
Statistika rodo, kad daug didesnė tikimybė, jog bus
apvogtas nesaugomas turtas negu saugomas. Ir tai
suprantama. Kam vagims brautis ten, kur įrengta signalizacija, rizikuoti ir skubėti žinant, kad po kelių
minučių atvažiuos objektą sauganti saugos tarnyba,
jei jie gali ramiai darbuotis ilgą laiką nesaugomame
objekte. Deja, mūsų praktika, kurią lemia, sakyčiau,
lietuviškas mentalitetas, rodo ką kita. Dažniausiai gyventojai dėl apsaugos kreipiasi po to, kai jie arba jų
kaimynai apvagiami.

3

5 6
MITAS. JEI SUVEIKS
SIGNALIZACIJA, IMS
KAUKTI SIRENA

MITAS. AŠ JAU
APSISAUGOJAU,
PASIRŪPINAU
ŠARVUOTOSIOMIS DURIMIS
Šarvuotosios durys stiprina buto apsaugą,
bet tikrai negarantuoja tinkamo saugumo.
Bet kokias duris galima atidaryti – skiriasi tik
laikas, o viską lemia „specialisto“ gebėjimai.
Be to, nepamirškite, kad yra ir kitos vietos, per
kurias gali įsiveržti vagys. Tai langai, balkonai,
net ir sienos. Todėl kartu su apsaugos signalizacija, sujungta su saugos tarnybos stebėjimo
pultu, būtų pravartu taikyti ir technines vagių
pristabdymo priemones: šarvuotąsias duris,
žaliuzes, apsauginę plėvelę ar dar ką nors, kas
būtų vagims nemaloni staigmena. Vienas iš
pigesnių ir paprastesnių sprendimų – įrengti
apsaugines rankenėles, kurios saugo langus ir
plastikines duris nuo išlaužimo.

MITAS. VISKAS SUTVARKYTA, AŠ JAU ĮSIRENGIAU
SIGNALIZACIJĄ
Investicija į apsaugos sistemas yra tikslinga tik jei tinkamai reaguojama į jos suveikimus. Šiuo metu tik saugos tarnybos, turinčios ištisą parą veikiančius stebėjimo pultus ir reagavimo ekipažus, gali suteikti tokią paslaugą.

Profesionalūs vagys žino daug priemonių, kaip ją nutildyti. O jei ir kauks, tai kas
privalo reaguoti? Kaimynai? Bet ar jie ištisą parą budi ir pagaliau ar rizikuos savo
sveikata ir gyvybe pavojaus akimirką?

7

MITAS. AŠ GAUNU Į SAVO
MOBILŲJĮ PRANEŠIMĄ APIE
SUVEIKUSIĄ SIGNALIZACIJĄ

Gavus tokį pranešimą paprastai negalvojama apie
veiksmus. Tuo metu galima būti kur nors toli, kelionėje, daryti skubų atsakingą darbą ar būti svarbiame susitikime. Tada ką daryti? Viską mesti ir skubiai
lėkti namo? O gal bandyti skambinti kaimynams,
tikintis, kad jie bus namie ir nepabijos pasipriešinti
vagims? Retas turi tokių kaimynų. Kol atvažiuosite,
praeis daug laiko, per kurį vagių ir pėdsakai bus ataušę.

MITAS. AŠ APSIDRAUDĘS,
MAN APSAUGOS NEREIKIA
Apsauga ir draudimas turi skirtingus tikslus, dėl to jų nereikėtų tapatinti. Apsaugos tikslas – užkirsti kelią žalos padarymui. Draudimu siekiama gauti kompensaciją
patyrus žalą. Bet draudimas negalės visko atlyginti, juolab sugrąžinti jums svarbių
dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, informacijos, nuotraukų, dokumentų, buvusių pavogtame kompiuteryje. O nusikaltėliai vėliau tai galės panaudoti ir šantažui. Todėl
siūlyčiau taikyti abi priemones, tuo labiau kad kainos rinkoje dėl didelės konkurencijos šiuo metu yra tikrai prieinamos.

TAD PATARIMAS TOKS:

nerizikuokite savo turtu, nepasikliaukite vien kaimynų budrumu, nerizikuokite nei jų, nei savo sveikata ar net gyvybe. Užsitikrinti
maksimalų saugumą dabar itin paprasta. Tiesiog išsirinkite, jūsų akimis, pačią patikimiausią saugos tarnybą, įsiklausykite į jų
siūlomus sprendimus, įvertinkite savo finansines galimybes ir gyvenkite saugiau ir ramiai.
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Belaidės apsaugos
sistemų tendencijos
ir prognozės:
ką verta rinktis

Tomas_Motuzas
Technikos direktorius
UAB „Sareme“

20

Įsibrovimo signalizacijos sistemų globali rinka, 2015-2021

Milijonai USD

Daugelis saugos srityje dirbančių įmonių susiduria su didele problema – kvalifikuotos darbo jėgos stygiumi. Ir, drįsčiau teigti, pagrindinė bėda –
ne aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų stoka.
Jų, nelygu įmonės dydis, pakanka vieno, dviejų
ar keleto, kad galėtų kurti kokį nors produktą,
generuoti idėjas ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
Didžiausia spraga – vidutinės kvalifikacijos inžinierių, kurie turi tą produktą įdiegti ir padaryti
veikiantį, trūkumas.

Įsibrovimo
signalizacijos
sistemos

Koks gali būti sprendimas? Net nebūtina toli dairytis – pažvelkime į Skandinavijos šalis. Ten jau
seniai į namus diegiamos belaidės signalizacijos
sistemos. Sakysite, kas čia naujo? Bet neskubėkite
užversti šio puslapio. Pakalbėkime apie viską nuo
pradžių.

Analitikai išskiria pagrindines tendencijas apsaugos sistemų integravimo aplinkoje:

Pažiūrėkime, ką mums žada rinkų analitikai.
2017 m. „IHS Markit“ atlikto tyrimo duomenimis,
prognozuojamas nemažas įsibrovimo signalizacijos sistemų (angl. intruder alarm) augimas globalioje rinkoje.

• regioninės plėtros statistikos duomenimis, apsauginės signalizacijos sistemos gyvenamojoje
rinkoje (angl. residential market) ypač populiarios
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Skandinavijoje, kitose Europos šalyse taip pat tampa vis populiaresnės.

Šaltinis: IHS Markit 2017

© 2017 IHS Markit
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• gyvenamojoje rinkoje apsauginės signalizacijos
vis dažniau integruojamos su vaizdo kameromis,
PIR kameromis, išmaniaisiais valdikliais (šildymo,
vandens, elektros valdymas, išmanusis namas ir kt.).

• jeigu naudojama laidinė infrastruktūra, hibridinių sistemų kaina žemesnė;

Tokios sistemos praplečia standartinę jų naudos sampratą:

Tačiau nuo seno žinomos tam tikros kliūtys:

• naujos funkcijos, tokios kaip papildoma valdymo kontrolė, palengvina gyvenimą;

• kartais veikimas būna nestabilus ir nepatikimas;

• suteikia saugumo jausmą – žmogus ramiau
miega, kai sistema viską mato, girdi, kontroliuoja;
• vaizdo patvirtinimas (angl. video verification)
užtikrina galimybę dar saugiau jaustis.
Kaip teigia rinkos analitikai ypač sparčiai auga hibridinių (angl. hybrid) ir belaidžių (angl. wireless)
sistemų paklausa. Hibridinės apsaugos sistemos,
kitaip nei belaidės, leidžia į bendrą sistemą integruoti tiek laidinius, tiek ir belaidžius jutiklius.
Pastaruoju metu itin didėja hibridinių sistemų paklausa. Sparčiausias augimas pastebimas Šiaurės
Amerikoje, lėtesnis – Europoje. Hibridinės sistemos vis dar labai populiarios Azijos šalyse.

Milijonai USD

Hibridinės apsaugos sistemos

Belaidės apsaugos sistemos
© 2017 IHS Markit

Tai gera naujiena belaidžių ir hibridinių sistemų
gamintojams: ateinantiems ketveriems metams
prognozės geros – paklausa tikrai bus!
Belaidžių ir hibridinių sistemų pagrindinės
ypatybės:
• belaides sistemas galima greitai ir lengvai įdiegti – sutrumpėja diegimo laikas ir kaina;
• daugiau galimybių integruoti išmanaus namo
sistemas – apibrėžtas atvirų protokolų „Z-Wave“,
„ZigBee“, „Bluetooth“ naudojimas kartu su patentuotu belaidžiu ryšiu;
• galimybės prijungti išmaniojo namo įrenginius: vaizdo skambučius, PIR kameras, elektros
valdiklius, kitus įrenginius;
• hibridinės sistemos dažniausiai turi daugiau
zonų – šis poreikis atsirado dėl padidėjusio išmaniųjų įrenginių naudojimo populiarumo;
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• belaidės signalizacijos kaina aukštesnė;
• nepakankamai didelis produktų komercinės
paskirties objektams pasirinkimas dėl taikomų
griežtų normų, įstatymų, draudimo reikalavimų
(pavyzdžiui, priešgaisriniai jutikliai turi būti sertifikuoti), retas gamintojas turi atitinkamą sertifikatą.
Įsilaužimo signalizacijos sistemų gamintojai, žinodami rinkos prognozes ir matydami kvalifikuotos
darbo jėgos trūkumo problemą, reaguoja į tai.
Tuomet sukuriamos paprasčiau paleidžiamos
išmanios, dažniausiai hibridinės, apsaugos
sistemos, kurios:
• būtų lengvai sumontuojamos ir suprogramuojamos;
• nereikalautų kvalifikuotos darbo jėgos sistemai
paleisti (naujo nekvalifikuoto darbuotojo paruošimas – iki 5 dienų mokymų kursas);
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• hibridinių sistemų plečiamumas ir lankstumas
didesnis lyginant tik su belaidėmis sistemomis.

Tokias sistemas gerokai lengviau programuoti.
• Šiuolaikinės programavimo sąsajos numatytos
per „Bluetooth“ ryšį – jokio programavimo laido,
keitiklio ar keitiklių derinio, sąsajos suderinamumas pašalinamas iš šios grandinės. Paprastesnis ir
greitesnis prijungimas.
• Programavimas per mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį palengvina ir pagreitinta sistemos
paleidimą.
• Standartinių programavimo šablonų įkėlimas,
nuotolinis programavimas, judesio jutiklių suprogramavimas skenuojant QR kodą – visos priemonės leidžia šiam darbui pasitelkti ir nekvalifikuotą
darbo jėgą.

KODĖL TOKIOS SISTEMOS YRA
PATRAUKLIOS MONTAVIMO
ĮMONĖMS IR GALUTINIAM
VARTOTOJUI?
Montuotojui patogu, nes:
• sumontuojama greitai – reikia tik priklijuoti belaidžius jutiklius, o centralę prisukti prie sienos;
• nereikia programavimo kompiuterio – pakanka
planšetinio kompiuterio arba mobiliojo telefono;

• stabiliai veiktų ir būtų patikimos;

• yra kelių žingsnių programavimo vedlys;

• būtų išmanios ir šiuolaikiškos;
• nereikalautų ypatingos priežiūros;

• sutaupytas montavimo laikas leidžia montuoti
kitą objektą ir uždirbti daugiau.

• atitiktų profesionalių sistemų standartus.

Nauda galutiniam vartotojui:

Apsaugos sistemų gamintojai belaidžių sistemų
trūkumams šalinti pasitelkia šiuolaikines technologijų naujoves, kad tik šias sistemas padarytų patrauklias ir sugriautų nepasitikėjimą jomis.

• sutaupoma laiko ir pinigų;

Dvipusis belaidis ryšys išsprendžia dalį problemų:
• pirmiausia, stabilumo – jutiklis, išsiuntęs pranešimą apie įvykį, laukia patvirtinimo iš imtuvo
(arba centralės), o nesulaukęs patvirtinimo signalą kartoja;
• patikimumo ir energijos taupymo: jutiklis visada žino apie sistemos būseną – įjungus signalizaciją jis pereina į parengties būseną ir reaguoja
į kiekvieną pavojų, o išjungus signalizaciją jutiklis
„užmiega“ ir taupo energiją (dėl to specifikacijose
nurodomas nominalus baterijos veikimo laikas –
apie 5 metus);
• dvipusis belaidis ryšys garantuoja kur kas (apie keturis kartus) didesnį veikimo atstumą nei vienpusis;
• pagrindinės belaidžių jutiklių priežiūros sąnaudos – baterijų keitimas. Ilgesnis baterijos veikimo
laikas – mažesnės priežiūros sąnaudos.

• sistemai valdyti naudojama išmanioji programėlė.
Palengvėja užduotis montuojančiai įmonei,
nes:
• nereikia ieškoti kvalifikuotos darbo jėgos;
• darbo jėga pigesnė;
• naujo darbuotojo mokymas nereikalauja didelių pastangų ir daug laiko;
• sistemai paleisti nereikia kompiuterio.
Ko gero, kiekvienam aišku, jog norint, kad šiuolaikinės apsaugos sistemos išliktų paklausios rinkoje, privalomos tam tikros sąlygos: gera kaina, patrauklus
dizainas, funkcionalumas, lankstumas, paleidimo ir
valdymo paprastumas. Per pastaruosius penkerius
metus susiformavo dar viena būtina sąlyga – mobilioji programėlė. Nėra jos – nėra ir sėkmės.
Toli pavyzdžių dairytis nereikia – prisiminkime vieną buvusių populiariausių Lietuvoje apsaugos sistemų gamintojų – kanadiečių DSC. Kas atėmė šio
gamintojo sėkmę? Tie, kurie yra inovatyvesni, grei-

tesni ir geriau reaguoja į rinkos poreikius. To paties
gamintojo NEO apsaugos sistemų serija – mano
manymu, bandymas suspėti į nuvažiuojantį traukinį. Deja, bent jau Lietuvoje nespėta, nes kiti gamintojai, tokie kaip „Paradox“, „Secolink“, AMC ir
kiti, jau skynė savo derlių.

KODĖL IŠMANIOJO TELEFONO
PROGRAMĖLĖ TOKIA SVARBI?
• Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra kišenėje –
pakeistas vartotojo ir apsaugos sistemos santykis.
• Tai nauja vartotojo sąsaja įvairiems įrenginiams.
• Patogi nuotolinė prieiga, universalumas.
• Galutinio vartotojo išlaidos: kai kurie gamintojai
apmokestina naudojimąsi programėle, kiti leidžia
naudotis nemokamai. Tai vienas iš aspektų, kuris
nulemia gamintojo populiarumą, bet neišbraukia
iš konkurentų rato.
• Mobilioji programėlė yra privaloma gyvenamosios paskirties apsaugos sistemoms, bet pamėgta
naudoti ir komercinės paskirties apsaugos sistemoms valdyti.
Jei apsaugos sistemą renkasi klientas (o ne ją parenka ir įperša montuotojas), jis tikrai rinksis tą gamintoją, kuris pirmiausia turi mobiliąją programėlę, o vėliau
vertins sistemą pagal dizainą, lankstumą ir kainą.
Lietuvoje belaidės sistemos iki šiol plėtojosi sunkiau. Neminėsime tų priežasčių, apie kurias buvo
kalbėta anksčiau. Prisiminkime, kad lito gyvavimo laikais buvo pigi darbo jėga. „Sukalti“ laidinę
sistemą ar pakabinti belaidę – tokie pat pinigai.
Belaidės sistemos buvo pasirenkamos tik kritiniu
atveju – kai negali vykdyti jokių statybos darbų ir
remontas jau padarytas.
Šiuo metu, kai įvedus eurą viskas pabrango, ypač
paslaugos, darbo jėga, o kvalifikuotos darbo jėgos
pertekliaus nėra, turime puikią išeitį – belaides
arba hibridines sistemas, kurios turi aiškias tendencijas ir teigiamas prognozes, o naujos technologijos išsprendžia aibę problemų, su kuriomis
buvo susidurta iki šiol.
Vyrauja dar viena nuomonė. DIY (angl. „Do It Yourself“ – pasidaryk pats) tipo apsaugos sistemos yra
kita belaidžių ar hibridinių apsaugos sistemų alternatyva. Tačiau jos populiarumas menkas ir vargu
ar kada nors tokio tipo sistemos smarkiai užkariaus
rinką. Žinote, kodėl? Nes galutinis klientas, pirkdamas apsaugą, perką ir saugumo jausmą, kurį jam
dovanoja profesionalus montuotojas, įdiegęs sistemą. Mat kai pats, būdamas, tarkim, žinių laidos
vedėjas, sugebi susimontuoti apsaugos sistemą,
vargu ar pasijusi saugus!
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KAIP NEURONŲ TINKLAI ATPAŽĮSTA ŠUNĮ NUOTRAUKOJE
atvažiavę žmonės palieka joje savo automobilius.
Dažniausiai pasikartojantis procesas tokioje vietoje yra žmogaus nuėjimas nuo savo automobilio arba žmogaus atėjimas iki savo automobilio.
Aikštelėje sumontuotos giliojo mokymo kameros
greitai įsimintų tokį algoritmą ir visi kiti algoritmai
joms taptų neįprasti. Tačiau įsivaizduokime nusikaltėlį, kuris eina nuo automobilio prie automobilio turėdamas tikslą pasižiūrėti, ar nėra neužrakintų automobilių, arba tiesiog išdaužti stiklą ir
pavogti vertingus daiktus, esančius automobilio
viduje. Tokiu atveju kamera, nereaguojanti į kasdieninę rutiną, perduotų signalą apsaugai, jog yra
pastebėtas neįprastas reiškinys, su prierašu: „Galimas vagis ar teroristas“. Apsauga reaguotų dar net
neprasidėjus nusikaltimui. Tai ir yra didžiausias giliojo mokymo pranašumas – sistemos gali pačios
nuspręsti apie gresiančius pavojus.

Gilusis mokymas:
kodėl verta apie jį žinoti?
Vadinamasis gilusis mokymasis (angl.
Deep Learning) skamba dar naujoviškai.
Pastaruoju metu vis labiau skleidžiamas
terminas skatina pažvelgti į jį atidžiau.
Kompanija „Hikvision“ išleido pirmuosius įrenginius, pagrįstus giliojo mokymo technologija, ir pavadino juos ateities
technologijomis. Ką iš tikrųjų reikėtų žinoti
apie gilųjį mokymą ir kodėl tai turėtų tapti viena labiausiai aptariamų temų po jau
įvykusios IP video stebėjimo revoliucijos?

Andrius_Dapkevičius
Plėtros vadovas
UAB „BK grupė“
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Šiame straipsnyje bandysime paprastai
apibūdinti giliojo mokymo vietą vaizdo
stebėjimo sistemose ir paanalizuoti galimas technologijų tendencijas.

metų, įvykus vagystei, tekdavo sėdėti kelias valandas prie įrašymo įrenginio ir bandyti aptikti vagystės momentą. O jeigu
kas nors paprašytų Šanchajaus saugaus
miesto stebėjimo sistemoje surasti įvykį,
kuris padėtas į šimtų petabaitų duomenų bazę? Būtent todėl giliojo mokymo
algoritmai tampa tokie svarbūs šiandien.
Didėjant informacijos srautui ir informacijos kiekiui duomenų centruose, įmonės
siekia efektyvumo tiek procesų, tiek paprasčiausios elektros suvartojimo prasme.
Elementarus duomenų įvedimo apdorojimo ir išvedimo procesų supaprastinimas
gali leisti sutaupyti milijonus dolerių vien
per sąskaitas už elektros energiją.

1965 metais ukrainiečių mokslininkas
Aleksejus Ivachnenka pirmasis pristatė
pirmuosius giliojo mokymo algoritmus
ir nuo tada buvo pramintas šios teorijos
tėvu. Praėjus daugiau kaip 50 metų nuo
pirmųjų algoritmų sukūrimo, gilųjį mokymąsi mes vis dar vadiname inovatyvia,
netgi ateities technologija. Kodėl? Pirmieji
giliojo mokymo algoritmai buvo labai
paprasti ir daugiausia taikyti automatinių
mašinų gamyboje. Procesai buvo lengvai
aprašomi, o priežasties ir pasekmės algoritmai turėjo tik po kelis kalkuliavimo
lygmenis.

2012 metais įvyko esminis lūžis giliojo
mokymo plėtroje, kai Standfordo universiteto profesorė Fei Fei Li tarptautinėje
konferencijoje Florencijoje pristatė dviejų
studentų programinę įrangą, kuri gebėjo
identifikuoti vaizdo objektus du kartus
tiksliau nei geriausios to meto sistemos.
Įdomu tai, jog technologija buvo išplėtota „Nvidia“ grafinių plokščių (GPU) pagrindu, kurios gerokai greičiau ir tiksliau
nei procesoriai (CPU) tvarkėsi su minėtais
vaizdo procesais. Būtent GPU pagrindu ir
buvo išleista „Hikvision“ giliojo mokymo
produktų serija.

Kai kalbame apie šių dienų giliojo mokymo sistemas, turime galvoje milijonus
milijardų operacijų per sekundę ir tai jau
atrodo kaip fantastikos sritis. Pavyzdžiui,
paimkime „Google“, „Skype“, „Amazone“
ar kitas duomenų bazes, kurios apima
ne tik rašytines, bet ir vaizdo bei garso
duomenų bazes, ir įsivaizduokime, kokie atributai turi būti taikomi norint rasti
duomenis begalinėse duomenų erdvėse.
Kai kas šiandien pamena, kai prieš dešimt

Žiūrint paprastai, giliojo mokymo technologija susideda iš trijų dalių: įvedamų duomenų, duomenų apdorojimo praleidžiant
juos per skirtingus neuronų lygmenis ir
išvesties duomenų. Neuronai turi aprašytą
funkciją, per kurią pereinantys duomenys
nukreipiami „taip“ arba „ne“ principu. Taip
duomenys pereina per visus nustatytus
neuronų lygius, kol galiausiai gaunamas
išvesties rezultatas. Pateikiamas paveikslėlis padės geriau įsivaizduoti, kaip tai atrodo.

Kalbant apie vaizdo stebėjimo sprendimus, tikėtina, kad ateityje mums patiems
nereikės konfigūruoti kamerų. Pakaks
kamerą pritvirtinti prie lubų ar sienos
ir nukreipti norima kryptimi, o dirbtinis
kameros intelektas jai pačiai leis nusistatyti reikiamą apžvalgos kampą (motorizuotas objektyvas), susireguliuoti jutiklio
jautrumą, eliminuoti nuolat judančius ir
neesminius objektus (triukšmus), kad nereikėtų nuolat įrašinėti, nustatyti aktualius
momentus ir panašiai. Dabartinės apsaugos sistemos mums duoda atsakymą
į faktą, jog vagystės ar kitoks atvejis jau
įvyko. Mes konstatuojame faktą ir pradedame analizuoti duomenis, kurie iš esmės
jau nepadeda išvengti paties fakto. Giliojo
mokymo sistemų esmė yra suteikti galimybę fiksuoti nusikaltimus ir įvykius dar
jiems nepasibaigus ar net užbėgti tiems
įvykiams už akių. Pavyzdys galėtų būtų
labai elementarus: į automobilių aikštelę

TESTO REZULTATAI

IP stebėjimo sistemos sukėlė didžiulę revoliuciją
vaizdo stebėjimo pasaulyje. Su dideliu susižavėjimu visi puolėme instaliuoti IP kamerų ir reikalauti
vis didesnės rezoliucijos – 1, 2, 3... 8 megapikseliai jau nieko nebestebina. Tačiau augant kamerų
ir sukauptų duomenų kiekiui didėja ir duomenų
centrai. Didėja gaunamos informacijos srautas,
visi šie veiksniai mus verčia turėti didžiulę priežiūros administraciją. Klaidingi suveikimai, užsikišę
tinklai, perpildyti diskų masyvai, mirštantys kietieji
diskai – visas šis ūkis pasauliniu mastu didėja milžinišku greičiu. Todėl giliojo mokymo technologija,
leidžianti taupyti resursus, šimtus ar net tūkstančius kartų mums leis sumažinti administravimo
sąnaudas ir nukreipti išteklius kitur. Paveikslėlyje
pavaizduotas elementarus testas, atliktas įprasta ir
giliojo mokymo technologija:

Dar šiais metais „Hikvision“ kompanija pristatys visą seriją produktų, turinčių giliojo mokymo technologiją, leidžiančią analizuoti žmones, automobilius, situacijas, elgesį ir kitus
svarbius aspektus. Tai bus kameros ir įrašymo įrenginiai, tinkantys dirbti tiek lauko, tiek
vidaus sąlygomis.
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SAUGOS INŽINERIJOS
AKTUALUMAS

Visuomenės
saugumo iššūkiai
ir nauji saugos
industrijos prioritetai

Prof. dr. Stanislavas_Dadelo
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas
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Eagles Can‘t Swim, CRC Press, Boca Raton, 2000.
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Saugos inžinerija plačiai apima inžinerijos ir taikomuosius mokslus ir yra sistemų
inžinerijos sudedamoji dalis. Saugos inžinerija dažniausiai siejama su sistemų
projektavimu, diegimu, eksploatavimu
bei jų plėtra. Saugos inžinerijos tikslas – valdyti riziką (identifikuoti įvairią
riziką, vertinti ir valdyti, pasirenkant optimalius organizacinius ir technologinius
sprendimus). Rizikos valdymas siejamas
su pažeidžiamumo ir tolerancijos pažeidžiamumui ribų nustatymu. Nustačius
tolerancijos rizikai ribas projektuojamos
ir diegiamos priemonės, skirtos valdyti
pažeidžiamumo galimybes iki rizikos tolerancijos ribos. Nustatytas
tolerancijos rizikai lygis atskleidžia
pažeidžiamas saugos sistemos
grandis, kurias privaloma stiprinti. Kuriant saugos sistemą būtina
vertinti galimus neigiamus poveikius ir prognozuoti jų tikimybę.
Šiame etape būtina optimaliai
parinkti grėsmėms proporcingas
atsakomąsias priemones, įvertinti jų diegimo ir eksploatavimo
sąnaudas bei poveikį sistemos
veiksmingumui. Būtina suprasti,
kad neįmanoma sukurti visiškai
saugios sistemos. Saugos sistemos prioritetas turėtų būti apsauga nuo labiausiai tikėtinų, o ne
nuo įsivaizduojamų pavojų. Šios
nuostatos turėtų būti realizuojamos ankstyvame projekto rengimo etape.
Saugos sistemos projektavimo pagrindinė dalis turėtų būti grėsmių ir pavojų
analizė bei jų neutralizavimo priemonių
parinkimas. Šis procesas yra neatsiejamas nuo visų saugos sistemos gyvavimo
etapų (grėsmių ir pavojų identifikavimas,
saugos sistemos projektavimas, diegimas,
eksploatavimas, modernizavimas, plėtra,
pakeitimas kita sistema). Būtina saugos
sistemos projektavimo sąlyga yra saugos
sistemos rezervinis pajėgumas tais atvejais, kai saugos sistemai iškils projekte nenumatytų pavojų.
Kuriamų saugos sistemų paskirtis –
užtikrinti žmonių, materialinio turto, informacijos bei įvairios veiklos saugumą
ir užkirsti kelią kenkėjiškiems išpuoliams

ELEKTRONINĖ SAUGA

(sabotažas, terorizmas, šnipinėjimas, turtiniai nusikaltimai ir pan.). Lietuvos asmens
ir turto saugos įstatymas (2004 m.) įteisina saugos industriją ir reglamentuoja
jos veiklos rūšis. Spartėjant ūkio technizacijos procesams ir verslo kuriamiems
algoritmams tampant sudėtingesniems,
saugos inžinieriams atitenka elitinės pozicijos įvairių organizacijų struktūroje. Nuo
jų veiklos daug priklauso ne tik organizacijos veiklos pelningumas, bet ir apskritai
jos likimas – juk vienintelis incidentas gali
būti lemtingas.
Pasauliui modernėjant ir išmanėjant atsiranda iki šiol negirdėtų pavojų, kuriems
neutralizuoti būtini sudėtingi techno-

Iš šių dienų
gyvenimo ir veiklos
kylančios rizikos
didėjimas ir įvairovė
skatina saugos
specialistų poreikį
ir paklausą visose
srityse.
loginiai bei organizaciniai sprendimai.
Šiuolaikiniam nusikaltėliui nebūtina apsiginkluoti ar grėsmingai atrodyti. Būnant
už tūkstančių kilometrų ir turint prieigą
prie interneto buitiniu kompiuteriu įmanoma padaryti milžiniškų materialinių ir
moralinių nuostolių, sukelti technologinių
avarijų, sukurti situacijų, keliančių pavojų
žmonių gyvybei. Negalima nuvertinti ir
teroristinės veiklos (propaganda, išpuoliai), plėšimų, chuliganizmo, vagysčių ir
kitų grėsmių, keliančių tiesioginį pavojų.
Iš šių dienų gyvenimo ir veiklos kylančios
rizikos didėjimas ir įvairovė skatina saugos
specialistų poreikį ir paklausą visose srityse. Saugos inžinierių profesija pasaulyje
priskiriama prie elitinių. Saugos specialistų poreikis auga sparčiau negu jų rengimo mastas. Būtina pažymėti, kad Lietuva
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neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų.
Atsakingų už saugą padalinių vadovai
organizacijose atlieka vadovo patarėjo
funkcijas ir dalyvauja priimant svarbiausius sprendimus. Sparčiai augantis saugos
specialistų poreikis jų kompetencijai kelia
išskirtinius reikalavimus. Pagrindinis saugos specialistų uždavinys – užtikrinti saugią ir patikimą komunikaciją tarp įmonės,
klientų, tiekėjų ir partnerių vykdant veiklą
vidinėje ir išorinėje įmonės erdvėse. Tam
kuriamos specifinės inžinerinės sistemos.
Todėl saugos inžinierius privalo gerai išmanyti visų įmonės veiklos sričių specifiką ir gebėti vertinti veiklos perspektyvas
sistemiškai, parinkti tinkamus inžinerinius
sprendimus. Saugos sistemų inžinieriui
būtina turėti inžinerinių, matematinių,
vadybos, projektavimo, kritinio mąstymo
kompetencijų.
Saugos sistemų inžinieriaus kompetencijos yra susijusios su saugos sistemos
kūrimu, diegimu, priežiūra, plėtra, be to,
būtinos elektronikos, informatikos, mechanikos, ergonomikos, architektūros,
statybos bei personalo valdymo žinios.
Sisteminis mąstymas saugos sistemų
inžinieriui leidžia integruotai sutelkti
dėmesį į visas organizacijos veiklas kaip
į bendrą sistemą. Saugos sistemų inžinierius privalo įvertinti organizacijos
projektų valdymą, jų technologinę eigą,
gyvavimo ciklą, atlikti saugos sąnaudų
analizę. Be to, jam tenka vykdyti visų veiklos sričių priežiūrą, organizavimą ir koordinavimą saugos aspektu.

SAUGOS INŽINERIJA KAIP
SISTEMŲ INŽINERIJOS
SUDEDAMOJI DALIS
Saugos sistemų inžinerija yra susijusi su
organizacijos veiklų kūrimu, įrangos eksploatavimu, priežiūra ir integravimu į kitas
veiklas siekiant didesnės saugos ir veiklos
efektyvumo. Siauros inžinerinės discipli-

KLIENTŲ
POREIKIAI

nos sutelkiamos į atskiras sritis. Specialistui, siekiančiam optimizuoti organizacijos saugą, būtinas sisteminis mąstymas,
pagrįstas integraliomis inžinerinėmis
žiniomis ir įgūdžiais. Saugos inžinerija iš
specialisto reikalauja sistemų inžinerijos
žinių ir įgūdžių, leidžiančių efektyviai didinti organizacijos veiksmingumą (mažinti sąnaudas, didinti produktyvumą, geriau
tenkinti klientų poreikius). Sistemų inžinerija – tai tarpdisciplininis mokslas, nukreiptas į kliento poreikių tenkinimą per
sukurtos sistemos gyvavimo ciklą.
Sistema – tai atskirų savarankiškų elementų konstruktas. Darni konstrukto
funkcijų sąveika leidžia pasiekti rezultatų,
kurių neleidžia pasiekti pavienių elementų funkcijos. Sistemos elementus sudaro žmogiškieji ištekliai, techninė įranga,
programinė įranga, veiklų organizacinės
nuostatos. Modernioje visuomenėje didžiausią pridėtinę vertę sukuria ne sistemos elementų veikla, o optimalūs jų santykiai (komunikacija) (Rechtin, 2000).
Sistemos kūrimo algoritmas (A. T. Bahill,
B. Gissing, 1998; 1 pav.):
1. Problemos identifikavimas – svarbiausia
užduotis. Identifikuojami klientai, analizuojami jų poreikiai, numatoma klientų
veiksmų eiga, detalizuojami būtini pokyčiai ir kuriamos naujos sistemos funkcijos
arba nauji funkcijų deriniai.
2. Alternatyvų vertinimas. Vertinamas alternatyvių veiksmų ar sprendimų efektyvumas (rezultatai, sąnaudos ir rizika).
3. Sistemos modeliavimas. Vertinamas
kuriamos sistemos veiksmingumas, pagrindžiami reikalavimai sistemos elementams, numatomos galimos kliūtys ir rizika.
Sistemos funkcijos (veiklos) skaidomos
siekiant išvengti veiklų dubliavimo.
4. Sistemos integravimas – ryšių tarp sistemos elementų kūrimas ir šių elementų
sujungimas, kad jie veiktų kaip visuma.
Kuriama sistemos elementų komunikacija

ir veiksmų koordinavimas.
5. Sistemos paleidimas. Optimizuojamas
sistemos veikimas, siekiama numatytų
rezultatų.
6. Rezultatų vertinimas. Suformuluojami
vertinimo kriterijai. Dėmesys sutelkiamas
į techninės veiklos rezultatų matavimą ir
vertinimą. Būtina laikytis nuostatos, kad
nesant galimybės matuoti veiklos rezultatų, neįmanoma jos kontroliuoti, o negalint kontroliuoti – neįmanoma jos tobulinti (optimizuoti).
7. Pakartotinis lygiagretus (dubliuojantis)
įvertinimas. Turi būti vykdomas nuolatinis sistemos procesų (veiklų) lygiagretus
vertinimas.
Sistemos gyvavimo ciklas apima
septynis etapus:
1. Poreikių identifikavimą ir reikalavimų
sistemai suformulavimą.
2. Alternatyvių sprendimų analizę.
3. Visapusiško projekto parengimą (inžineriniai organizaciniai sprendiniai).
4. Projekto įgyvendinimą.
5. Sistemos integravimą ir bandymus (testavimai).
6. Sistemos eksploatavimą, techninę priežiūrą, vertinimą, modernizavimą.
7. Sistemos gyvavimo ciklo pabaigą (pašalinimas ir pakeitimas kita sistema).
Dažniausiai įmonėse sistemų
inžinieriai, atsižvelgiant į jų veiklos
kryptis, skirstomi į:
SISTEMOS
POREIKIO
(REIKALAVIMŲ
SISTEMAI)
TYRĖJUS
SISTEMŲ
PROJEKTUOTOJUS

TESTUOTOJUSKONTROLIERIUS

Problemos
identifikavimas

Alternatyvų
vertinimas

Sistemos
modeliavimas

Sistemos
integravimas

Sistemos
paleidimas

Rezultatų
vertinimas

Patikrinimas

Patikrinimas

Patikrinimas

Patikrinimas

Patikrinimas

Patikrinimas

PRODUKTAS
+ PROCESAS

1 pav. Sistemos kūrimo algoritmas (Bahill and Gissing, 1998)
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SAUGOS SISTEMŲ INŽINERIJOS
KOMPETENCIJOS
Pažangiausi pasaulio universitetai rengia
saugos inžinierių studijų programas bei
specializacijos kursus. Lietuvoje nuo 2016
m. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) pradėta vykdyti Saugos siste-

Saugos inžinieriaus
profesinė veikla
neatsiejama nuo
komunikacijos su
klientais, pastovaus
vykdomų veiklų
analizavimo
sutelkiant dėmesį į
neeilinius įvykius.
mų inžinerijos studijų programa, kuri ruošia saugos sistemų inžinerijos specialistus.
Saugos inžinierių darbo rinkos paklausa didėja. Ji priklauso nuo organizacijų
patiriamos žalos masto (reputacija, finansai, technologiniai procesai ir pan.).
Naujausios tendencijos atskleidė, kad
organizacijoms kyla ypatingas duomenų
saugumo poreikis. Vertindamas didėjančias grėsmes ir pavojus buvęs Jungtinės
Karalystės (JK) kancleris George‘as Osborne‘as prognozuoja, kad iki 2020 m. JK
trūks 1,5 mln. saugos industrijos kibernetinio saugumo inžinierių.
Kibernetinės grėsmės yra laikomos pavojingiausiomis tarptautiniu ir nacionaliniu lygiais. Susiklostė situacija, kai
kibernetinėje erdvėje egzistuoja prieiga
prie beveik visų veiklos sričių. Dauguma
technologinių sistemų tarpusavyje susijusios ir priklauso nuo telekomunikacijų technologijų. Kibernetinio saugumo
iššūkiai skatina kurti saugos inžinerines
sistemas, gebančias užtikrinti informacinių sistemų konfidencialumą, vien-

tisumą ir prieinamumą. Siekiant kibernetinės saugos kuriamos informacinio
saugumo sistemos. Informacinės saugos sistema turi atlikti dvi pagrindines
funkcijas: užtikrinti fizinį informacinės
sistemos saugumą, administruoti prieigą prie informacijos.
Saugos specialistų trūkumas ir
didelis personalo kompetencijų
atotrūkis nuo pasaulyje vyraujančių saugos tendencijų saugos
inžinieriams atskleidžia puikias
karjeros galimybes. Darbdaviai
pageidauja, kad saugos inžinierius turėtų ne žemesnio kaip bakalauro lygmens išsilavinimą.
Kandidatai į saugos inžinieriaus
pareigas, nepriklausomai nuo
formalaus išsilavinimo (diplomo),
privalo pademonstruoti turimus
saugos administravimo įgūdžius,
todėl šioje profesijoje būtina sistemingai ugdyti kompetencijas
(dalyvauti kvalifikacijos kėlimo
kursuose, įsigyti sertifikatus veikloms vykdyti ir kt.). Saugos specialistai pastebi didelį atotrūkį tarp
personalo saugos kompetencijų
ir saugos industrijos pažangos.
Todėl saugos inžinieriaus profesinė veikla
dažnai siejama ir su personalo mokymais.
Saugos inžinerijos specialistų paklausa
didėja visose veiklos srityse, ypač susijusiose su konsultavimu. Didžiausia yra

organizatorių elgesį. Šiam tikslui pasiekti būtina gebėti derinti technologines ir
socialines žinias, kritiškai mąstyti ir priimti
nestandartinius sprendimus.
Saugos inžinieriaus profesinė veikla neatsiejama nuo komunikacijos su klientais, pastovaus vykdomų veiklų analizavimo sutelkiant dėmesį į neeilinius įvykius.
Kiekviena šios profesijos atstovo darbo
diena yra kitokia, gausu nestandartinių
situacijų ir įvairios veiklos, susijusios su
sistemų gedimais, personalo klaidomis,
informacijos rinkimu ir analize, incidentų
tyrimu ir kt.

• PAŽANGUMAS
• LANKSTUMAS
• PAPRASTUMAS

Kaip jauniems specialistams įgyti įgūdžių,
būtinų saugos sistemų inžinerijoje?
Geriausi pasaulyje šios srities
specialistai pataria:
1. Aktyvia veikla prisidėti prie organizacijų,
siejamų su saugumo užtikrinimu (policija,
kariuomenė, priešgaisrinė sauga, savivaldybė, interneto grupės ir kt.) veiklos.
2. Prenumeruoti ir skaityti naujausią informciją apie technologinius, kibernetinius ir kriminalinius įvykius pasaulyje.
3. Bandyti savarankiškai konstruoti ir diegti įvairias kibernetinės ir (ar) fizinės saugos
priemones.
4. Reguliariai žiūrėti ir analizuoti interneto
svetainės „YouTube“ vaizdo įrašus, susijusius su saugos incidentais.

Patraukliausias kainos ir kokybės santykis rinkoje
•
•
•
•
•
•
•
•

Iki 250 prietaisų gali būti prijungti prie kiekvienos sistemos kilpos.
Lifetime SensoIRIS detektorių garantija. Visai kitai įrangai taikoma 3 metų garantija.
Greitas techninis aptarnavimas.
Priešgaisrinės sistemos tinkle galima sujungti 32 valdymo pultus.
2 tipų adresacija: automatinė ir rankinė.
Visas nuotolinis sistemos valdymas (programavimas) per internetą.
Lengvas programinės įrangos atnaujinimas.
Patrauklus dizainas.

UAB “Baltų tinklo prekyba” yra oficialus “Teletek Electronics JSC” įrangos platintojas Lietuvoje.

Svarbiausia saugos inžinieriaus
ypatybė – noras ir gebėjimas mokytis
ir tobulėti.
smalsių ir tobulėti pasiryžusių darbuotojų,
pasižyminčių gerais socialiniais įgūdžiais,
gebančių dirbti komandoje, paklausa.
Atsižvelgiant į globalaus pasaulio modernėjimą bei vykdomų išpuolių, per kuriuos taikomos technologinės naujovės,
pobūdį, saugos inžinieriams keliami nauji
reikalavimai: gebėjimai analizuoti didelį
duomenų kiekį ir prognozuoti išpuolių

2015 m. saugos darbuotojų profesinės
veiklos tyrimas atskleidė, kad pasaulio
saugos industrijoje dirba tiktai 10 proc.
moterų ir per pastaruosius metus šis
rodiklis nekinta, todėl jaučiamas didelis
kvalifikuotų saugos darbuotojų moterų
poreikis. Moksliniai tyrimai atskleidžia,
kad subalansuotas kolektyvas užduotis
atlieka geriau.

UAB “Baltų tinklo prekyba” • Naugarduko g. 29, 03227, Vilnius • Tel.: 8 5 2330105
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H.265 metai
Ko gero, visi mėgstame žiūrėti filmus televizoriaus ekrane, vaizdo klipus internete,
mėgautis tiesioginėmis transliacijomis
savo išmaniuosiuose telefonuose. Visais
šiais atvejais vienas svarbiausių reikalavimų – vaizdo kokybė. Jau turbūt visi senokai pamiršo prastą filmų, vaizdo įrašų
ar tiesioginių transliacijų vaizdo kokybę
ekrane ir įprato mėgautis raiškiuoju HD,
FHD, UHD, 4K, 8K vaizdu.

Reikėjo laiko,
kad vaizdo
perdavimo įranga
prisitaikytų
prie naujo ir
itin efektyvaus
vaizdo kodavimo
formato.
Aurelijus_Rasimavičius
Technikos direktoriaus pavaduotojas
UAB „Sareme“
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Ne mažiau svarbu užtikrinti vaizdo kokybę
vaizdo stebėjimo sistemose. Šioje srityje
yra ypač aktuali ne tik vaizdo kokybė, bet
ir platesnis vaizdo formatas, perdavimo
sparta, saugomų vaizdo įrašų talpa. Tačiau
visi puikiai suprantame, kad perduodant
aukštesnės kokybės vaizdą ir jo formatą,
duomenų srautas gerokai išauga. Čia gelbėja vaizdo suspaudimas.
Iki šiol plačiausiai naudojamas vaizdo suspaudimo būdas yra AVC (angl. Advanced
Video Coding), dar kitaip žinomas kaip
H.264. Tačiau šis metodas praranda savo
efektyvumą augant vaizdo formato ir kokybės poreikiams. Šiuolaikinėje aukštos
raiškos vaizdo perdavimo įrangoje reikalingas ypač didelis vaizdo suspaudimo
efektyvumas, todėl H.264 užleidžia savo
pozicijas HEVC (angl. High Efficiency Video Coding), mums žinomą kaip H.265,
kodavimo metodui. H.265 plačiai paplito
dėl savo ypač efektyvaus suspaudimo
algoritmo, kuris sumažina vaizdo perdavimo srautą apie 50 proc. ir išlaiko tą pačią
vaizdo kokybę, palyginti su H.264. Tačiau

šis metodas nėra naujas – kaip ir jo pirmtakui H.264, H.265 kodavimui reikėjo laiko
įsitvirtinti.

DVIGUBAI

MAŽESNIS SRAUTAS
TA PATI VAIZDO KOKYBĖ

4

2

mbps

H.265

H.264

mbps

DVIGUBAI
MAŽESNĖ TALPA

TA PATI VAIZDO KOKYBĖ

FREE

H.265

H.264
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Grįžkime truputį atgal. HVEC (H.265) atsirado 2013 metais, tačiau kodavimo algoritmui reikėjo 10 kartų didesnio kompiuterio procesoriaus našumo, palyginti su
tuometiniu H.264 suspaudimo metodu.
Reikėjo laiko, kad vaizdo perdavimo įranga prisitaikytų prie naujo ir itin efektyvaus vaizdo kodavimo formato. Sparčiai
tobulėjant vaizdo perdavimo įrenginių
našumui ir tobulinant kodavimo algoritmą, buvo pasiektas laukiamas rezultatas. H.265 kodavimo algoritmas į vaizdo
perdavimo įrangą buvo pradėtas diegti
tik 2016 metų pabaigoje ir ėmė sparčiai
populiarėti. Šiandien dauguma montuotojų net nesusimąsto, kad jau diegia vaizdo stebėjimo įrangą su H.265 kodavimo
algoritmu. Be šio kodavimo 4 megapikselių ir aukštesnės raiškos IP kamerų vaizdo
perdavimas būtų negalimas arba tiesiog
neveiksmingas.
Koks skirtumas tarp H.265 ir H.264, arba
kaip kodavimo algoritmas veikia? Techniškai palyginkime abu kodavimo būdus.
Kiekvienas vaizdo kadras susideda iš tam
tikro pikselių skaičiaus. Kodavimo algoritmas analizuoja kiekvieną iš jų ir lygina
esamą ir būsimą kadrus. Taip išsaugomi
tik pasikeitimai, o statiško vaizdo pikseliai
tiesiog kopijuojami iš prieš tai buvusio
vaizdo kadro ir perduodama tik informacija apie jų padėtį. Analizuojamas vaizdas
yra padalijamas į atskirus vaizdo blokus.
H.264 vaizdą dalija į vaizdo blokus, kurių
dydis yra 16 x 16 pikselių, ir kiekvieną analizuoja individualiai. H.265 atlieka intelektualų blokų dalijimą, kuris priklauso nuo
judančio objekto vaizde ir yra vadinamas
CTU (angl. Coding Tree Units). CTU vaizdo
kadrą, nelygu judančio vaizdo detalumas,
gali padalyti nuo 4 x 4 pikselių iki 64 x 64

H.265
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9046
Kbps

1840
Kbps

H.265

pikselių dydžio blokais, taip tiksliau nustatydamas judantį objektą (besikeičiančius
pikselius), o statiškas vaizdas tiesiog kopijuojamas iš vieno kadro į kitą. Taip perduodamo vaizdo duomenų srautas sumažėja
perpus neprarandant vaizdo kokybės.
H.265 efektyvus kodavimo algoritmas turi
įtakos ne tik vaizdo perdavimo greičiui,
bet ir įrašo bylos dydžiui. Kuo didesnis
vaizdo formatas, tuo suspaudimo efektas
didesnis. H.265 gali koduoti vaizdą, kurio
dydis siekia net 8192×4320 pikselių (8K
UHD), ir tokios vaizdo bylos dydis bus apie
50 proc. mažesnis nei suformuotas H.264
kodavimo algoritmu.
Įsivaizduokime, kad turime vaizdo stebėjimo sistemą, kurioje yra H.264 kodavimas.
Turime aštuonias 4 megapikselių IP kameras, o įrašas daromas 24 val. per parą.
Vienos kameros srautas yra 6144 kbps,
bendras visų kamerų srautas bus 49152
kbps, bendra paros įrašų talpa – 530 GB.
Jei sistemoje turėsime 4 TB kietąjį diską,
tokia vaizdo stebėjimo sistema įrašus išsaugos apie 7 dienas.

H.264

Jei turėtume H.265 kodavimo sistemą,
vienos kameros srautas, išlaikant tokią pat
kokybę, kokia gaunama H.264 sistema,
butų 3072 kbps, bendras visų kamerų
srautas – 24576 kbps, bendra paros įrašų
talpa – 265 GB. Turėdami 4 TB kietąjį diską
ir naudodami H.265 kodavimą įrašą išsaugoti galėtume apie 15 dienų.
Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, H.265
kodavimu pagrįstos vaizdo stebėjimo
sistemos turi didelį pranašumą, turintį įtakos vaizdo stebėjimo sistemos saugomų
įrašų archyvo dydžiui ir duomenų masyvo sąnaudoms – jas sumažina perpus.
Vis labiau dominuojant mobiliesiems telefonams vaizdo perdavimo srityje, mažas vaizdo duomenų perdavimo greitis
leidžia vartotojui stebėti didelės raiškos
IP kamerų vaizdą mobiliuosiuose telefonuose ir nereikalauja didelio interneto
pralaidumo. Taigi galima drąsiai teigti, kad
2017-ieji – tai H.265 įsitvirtinimo metai, o
montuotojai, diegiantys H.265 kodavimą
turinčias vaizdo stebėjimo sistemas, visada bus priekyje ir galės pasiūlyti inovatyviausius sprendimus.

H.264
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JUNO-NET–

viena pažangiausių analoginė
adresuojamoji gaisro aptikimo
sistema

Analoginė adresuojamoji gaisro aptikimo sistema
JUNO-NET populiarėja pagrįstai – jai naudojama
tinklinė terpė lemia jos didelį lankstumą ir efektyvumą diegiant didelio ploto pastatuose, prekybos
centruose, gamyklose. Modulinė išmanioji sistema leidžia
gaisro aptikimo sistemą išplėsti kone
iki šimto ilgesnių nei
kilometrinių kilpų.

Kad sistemą būtų patogu ir efektyvu valdyti, naudojama grafinio atvaizdavimo programinė įranga
ODYSSEY. Visi sistemos įrenginiai gali būti grafiškai atvaizduoti pastatų žemėlapiuose, pastato
aukštų planuose. Galima sekti
įrenginių būseną, juos valdyti, suformuoti išsamias gaisro
aptikimo ir sistemos įvykių
ataskaitas.

„Global Fire“ siūlo
kombinuotus
jutiklius, kuriuos
galima lanksčiai
pritaikyti
sudėtingoje
aplinkoje.

Aurelijus_Rasimavičius
Technikos direktoriaus
pavaduotojas
UAB „Sareme“
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JUNO-NET gali veikti
kaip autonominė 14
kilpų gaisro aptikimo
sistema, kuri lanksčiai gali būti išplėsta
iki 96 kilpų, papildomų išplėtimo moduliais. Tokios architektūros pranašumas
yra tas, kad didelio
ploto pastatuose ar
prijungiant prie vienos sistemos keletą pastatų,
nereikia iki centrinio valdymo pulto tiesti gaisro
kilpų – pakanka jas prijungti prie išplėtimo modulių, o duomenys perduodami centriniam pultui duomenų magistrale. Duomenų magistralės
gali būti kelių tipų. Šiuo metu labiausiai paplitęs
RS485 ryšys, tačiau šiuolaikinėse gaisro aptikimo
sistemose būtinas greitas ir užtikrintas duomenų
perdavimas, todėl yra galimybė naudoti TCP/IP ir
optines sąsajas.

„Global Fire“ turi didelį gaisro
aptikimo įrangos asortimentą. Siūlomi kombinuoti jutikliai, kuriuos galima lanksčiai
pritaikyti sudėtingoje aplinkoje. JUNO-NET gaisro aptikimo sistemoms integruoti
su kitomis gesinimo sistemų
valdymo, gaisro aptikimo,
automatikos, dūmų šalinimo,
įeigos kontrolės sistemomis
naudojami įvesties ir išvesties moduliai, leidžiantys sujungti jas visas į bendrą gaisro aptikimo ir gesinimo sistemą.

PAGRINDINIAI SISTEMOS
PRANAŠUMAI

•

INTELEKTUALUS SISTEMOS 			
ADRESAVIMAS

Šis naujas adresavimo būdas labai palengvina

sistemos diegimą ir aptarnavimą. Nebereikia visiems sistemoje esantiems įrenginiams suteikti
adreso, sistemos adresavimas atliekamas automatiniu būdu, todėl nebelieka galimybės montuotojui padaryti adresavimo klaidų. Kad galėtų
patogiai ir efektyviai prižiūrėti sistemą, inžinieriui
reikia tik nešiojamojo programavimo įrenginio,
kuriuo greitai galima pakeisti, perprogramuoti
įrenginio adresą, nustatyti įrenginio gedimą ar jo
būseną.

•

DAUGIAKALBĖ VALDYMO TERPĖ

Atsižvelgiant į kliento poreikius, galima nustatyti
valdymo sąsajos kalbą. Visiškai integruota lietuvių
kalba.

•

LANKSTI IR EFEKTYVIAI
PLEČIAMA SISTEMA

JUNO NET analoginė adresuojamoji sistema gali
būti plečiama iki 96 kilpų, kurių kiekvienos ilgis
gali viršyti 1 kilometrą. Kilpų išplėtimo moduliai
pasirinktinai gali būti sujungiami RS485, TCP/IP
optinėmis ryšio sąsajomis. Kilpoje gali būti iki 125
įrenginių.

•

LANKSTUS SISTEMOS 			
PROGRAMAVIMAS

Galima nustatyti norimą jutiklių veikimo režimą,
atjungti vieną iš technologijų, pakoreguoti darbo
temperatūrą ar jautrumą. ZMU moduliais galima
prijungti senų konvencinių sistemų kilpas, taip
sudarant vientisą adresuojamąją sistemą. Įvesties
ir išvesties moduliai leidžia integruoti su kitomis

valdymo sistemomis. Sistemoje yra 384 laisvai
programuojamos zonos, 512 skirtingų sirenų bei
įvesties ir išvesties grupių.

•

GRAFINIS ATVAIZDAVIMAS IR
WEB SĄSAJA

Kai gaisro sistemų yra daug, joms valdyti, stebėti,
įvykiams peržiūrėti gali būti naudojama grafinio
atvaizdavimo programa. Nuotoliniam sistemos
valdymui ar priežiūrai naudojama WEB sąsaja, leidžianti per atstumą administruoti ir valdyti JUNONET gaisro aptikimo sistemą.

•

GAISRO PRANEŠIMO SIRENA
SU ĮGARSINIMO FUNKCIJA

„Valkyrie Vox“ sirenomis galima transliuoti iki 5
skirtingų garso takelių naudojant pačią sireną,
taip sumažinant išlaidas papildomai gaisro evakuacijos įgarsinimo įrangai. Garso takeliai gali būti
įrašomi individualiai pagal kliento poreikius.
Visos JUNO-NET ypatybės leidžia įdiegti itin
efektyvią gaisro aptikimo sistemą, kuri atitinka
visus kliento poreikius, nepriklausančius nuo
objekto dydžio, sudėtingumo ar agresyvios
aplinkos. Vertinant sistemos pranašumus galime tvirtai teigti, kad JUNO-NET analoginė adresuojamoji gaisro aptikimo sistema yra viena iš
lanksčiausių, efektyviai pritaikomų ir plačiausiai
naudojamų ne itin brangių, bet kokybiškų gaisro aptikimo sistemų.
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Saugesnė visuomenė ir
išmanesnis gyvenimo būdas:
„Dahua Technology“, centralizuotų išmanių „IoT“
vaizdo sprendimų ir paslaugų tiekėja
Kompanija „Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.“ yra
pirmaujanti sprendimų tiekėja pasaulinei vaizdo stebėjimo pramonei. Ši kompanija visame pasaulyje turi apie
11 tūkst. darbuotojų, o DAHUA sprendimai, produktai
ir paslaugos prieinami net 160 šalių bei regionų.
Pagal IHS ataskaitą nuo 2014 metų DAHUA užima antrą vietą pasaulinėje vaizdo stebėjimo įrangos rinkoje,
o 2016 m. užėmė ketvirtą vietą „a&s International“ paskelbtame „Security Top 50“.
DAHUA yra įsipareigojusi tiekti aukščiausios kokybės
produktus, kuriuose įdiegtos naujausios technologijos, kad galutiniai naudotojai galėtų sėkmingai
vykdyti savo veiklą. Nuo 2014 m. DAHUA investavo
maždaug 10 proc. savo metinių apyvartos pajamų į
mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (R&D).

Kompanijoje yra daugiau nei 5 800 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros inžinierių, dirbančių
su naujausiomis technologijomis, skirtomis „AI“, „IoT“,
„Cloud“ paslaugoms, vaizdo, kibernetiniam saugumui ir programinės įrangos patikimumui bei kitoms
technologijoms.
DAHUA siūlo visiškai sukomplektuotas vaizdo stebėjimo sistemas ir paslaugas, atitinkančias skirtingų klientų
poreikius įvairiose situacijose, kuriose tokios sistemos
taikomos. Šios sistemos palengvina daugelį išmaniųjų
techninių operacijų, kurių prireikia šiuolaikinio miesto
gyvenime, vertikalią rinkodarą ir įmonių valdymą, taip
pat praverčia ir individualiems vartotojams.
Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje
www.dahuasecurity.com.
Dahua Technology Co., Ltd.
No.1199, Bin‘an Road, Binjiang District, Hangzhou, China, 310053
Tel: +86 571 8768 8883, Faks.: +86 571 8768 8815
El. p. Baltijos šalims: dh_baltic@dahuatech.com

Pasiekite tai,
kas nepasiekiama,
arba 800 m ePoE – mažesnėmis
kabelių tiesimo ir retransliatorių
sąnaudomis
INOVATYVI EPOE IP SISTEMA
Kompanijos „Dahua“ siūloma ePoE IP sistema – tai labai paprastas ir efektyvus sprendimas, užtikrinantis transliaciją
dideliu, net iki 800 m, atstumu per Cat5E Ethernet kabelį ir pranokstantis įprastus Ethernet ir PoE apribojimus (jų
abiejų kabelių ilgis apribotas iki 100 metrų (328 pėdų) tarp tinklo jungčių). Be to, dėl šios sistemos tinklo konstrukcija tampa kur kas paprastesnė, nes sujungti ePoE kamerą ir ePoE tinklo komutatorių arba ePoE NVR užtenka tik
vieno kabelio, o tai garantuoja didesnį patikimumą ir mažesnes instaliavimo bei techninės priežiūros sąnaudas.
„Dahua“ ePoE IP sistemos sprendimas apima IP kameras, NVR bei tinklo komutatorius, jam būdingos šios
savybės:
• 800 m esant 10 Mbps ir 13 W arba 300 m esant 100 Mbps ir 25,5 W;
• automatinis nustatymas, savaiminis diegimas;
• sklandus analoginio vaizdo konvertavimas į skaitmenį: IP vaizdas, garsas, valdymas ir maitinimas 		
(keturi viename) per bendraašį kabelį su LR1002 EoC pasyviuoju keitikliu
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3. Išplėstinė
„Dahua“ ePoE technologija naudoja pažangią 2D-PAM3 kodavimo moduliaciją fiziniame lygmenyje, kad
būtų užtikrintas dvikryptis perdavimas vienu metu 800 m atstumu esant 10 Mbps ir 13 W arba 300 m
atstumu esant 100 Mbps ir 25,5 W per Cat5E kabelį. „Dahua“ ePoE technologija – tai naujas tolimo nuotolio transliacijos tarp IP kameros ir tinklo komutatoriaus arba įrašymo įrenginio būdas. Naudojant šią
sistemą galima daug lanksčiau projektuoti stebėjimo sistemą, ji yra patikimesnė, be to, galima sutaupyti
sumažinant išlaidas įrengimo darbams ir kabeliams.

„Dahua“
ePoE IP sistema

STANDARTINIS ĮRENGIMO BŪDAS
PAGRINDINĖS SAVYBĖS
1. Palanki aplinkai
„Dahua“ ePoE IP yra aplinką tausojanti stebėjimo sistema. Sujungti išorinį ir vidinį prietaisus užtenka tik
vieno kabelio. Atsižvelgiant į tai, kad tradicinėse sistemose transliacijai 800 m atstumu reikia 7 komutatorių ir kiekvienas komutatorius sunaudoja 3 W energijos, ePoE sutaupo iki 21 W vienai kamerai, arba
0,5 kWh per dieną, arba 15 kWh per mėnesį ir 182,5 kWh per metus, o tai yra lygu 143 kg mažesniam
anglies junginių išmetimui į aplinką!

Aplinką tausojanti
stebėjimo sistema –
„Dahua“ ePoE IP sistema

INOVATYVI EPOE IP SISTEMA
2. Ekonomiška
Dėl mažesnio prietaisų, kurių reikia išoriniams ir vidiniams įrenginiams sujungti, skaičiaus naudotojai iš karto
pastebės ekonominę naudą. Mes palyginome bendras išlaidas 800 m atstumu galinčiai transliuoti sistemai
įrengti taikant tris skirtingas strategijas. Standartinei optinei sistemai reikia brangių kabelių ir prietaisų. Standartinei IP sistemai reikia papildomų retransliatorių, kad būtų pailgintas transliavimo atstumas, dėl to išauga
išlaidos instaliacijai ir prietaisams.
Tuo metu „Dahua“ ePoE sistemai užtenka tik vieno tinklo kabelio, kad sistema būtų visiškai sukomplektuota, dėl to gerokai sumažėja išlaidos įrangai ir instaliacijai, nes Ethernet kabeliai yra daug pigesni už
optinius, be to, reikia mažiau įrangos nei standartinei sistemai įrengti. Apskritai su ePoE IP sistema galima
sutaupyti iki 30 proc., palyginti su standartine IP sistema.
Standartinė optinė sistema
Kiekis

Apsk.
išlaidos 1
įrenginiui

Iš viso

Kamera su optine
jungtimi

1

$736

$736

Serveris

1

$2400

Kabeliai 1000 m

1

Komutatorius su
optine jungtimi
Darbas
(2/komutatoriui)

Kiekis

Iš viso

Kamera

1

$486

$486

$2400

Serveris

1

$2400

$2000

$2000

Kabeliai 100 m

8

1

$114

$114

4-ių jungčių
komutatorius

2

$95

$190

Darbas
(2/komutatoriui)

3

$300

$900
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Kiekis

Apsk.
išlaidos 1
įrenginiui

Iš viso

ePoE kamera

1

$496

$496

$2400

Serveris

1

$2400

$2400

4. EoC

$100

$800

Kabeliai 800 m

1

$600

$600

8

$114

$114

4-ių jungčių ePoE
komutatorius

1

$114

$114

16

$95

$1520

Darbas
(2/komutatoriui)

2

$95

$190

3

$300

$900

3

$300

$900

Atnaujinant analogines sistemas, „Dahua“ ePoE IP sistema leidžia pakartotinai panaudoti esamą bendraašio kabelio tinklą ir prijungti IP vaizdo kameras. EoC pasyvusis keitiklis (LT1002) vienu galu jungiamas
prie IP kameros Ethernet jungties, o kitu galu – prie tinklo komutatoriaus. Sistema palaiko transliavimo
atstumą iki 1000 m per RG59 bendraašį kabelį 10 Mbps greičiu ir užtikrina PoE maitinimą IP kamerai.
Šis paprastas ir efektyvus sprendimas garantuoja sklandų savaiminį diegimą ir leidžia gerokai sumažinti
perėjimo nuo analoginės prie skaitmeninės sistemos sąnaudas.

-

Visa
sistema

$4700*

30 dienų įrašai

(2TB diskai)
Iš viso

ePoE IP sistema

Apsk.
išlaidos 1
įrenginiui

30 dienų įrašai

* Lentelėje pateikti skaičiai
pagrįsti Šiaurės Amerikos
duomenimis ir gali skirtis, nelygu
regionas ir rinkos sąlygos.

Standartinė IP sistema

30 dienų įrašai

(2TB diskai)
-

Visa
sistema

$6340*

Iš viso

(2TB diskai)
-

Visa
sistema

$6682*

Iš viso

Trumpiau tariant, „Dahua“ patentuota pažangi Ethernet technologija ePoE – tai geriausių analoginių ir tinklinių stebėjimo sistemų technologijų derinys.
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„Keyless“ sistema
patogi ir vagims
PAPILDOMOS APSAUGOS
PRIEDAI AUTOMOBILIAMS,
TURINTIEMS „KEYLESS“
SISTEMĄ
Atliekant automobilių, kuriuose įdiegta KEYLESS belaidė sistema, saugumo
testą, paaiškėjo, kad šią sistemą turintys automobiliai nėra saugūs – juos pavogti gana paprasta, tam net nereikia
brangios įrangos. Apie tai buvo rašoma
anksčiau publikuotame straipsnyje, kurį
galite rasti https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/vokieciu-tyrimas-sokiruojapavogti-automobili-dabar-lengva-kaipniekada.d?id=70759742

Andrius_Benokraitis
UAB „Kraitis“
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KAS YRA „KEYLESS“ SISTEMA IR
KAIP JI VEIKIA?
Automobilyje yra modulis, kuris radijo

bangomis sąveikauja su šeimininko kišenėje esančiu raktą imituojančiu pulteliu:
pulteliui nutolstant nuo automobilio per
keletą metrų (arba paspaudus mygtukus
ant durelių rankenų), jis automatiškai užsirakina. Atvirkščia procedūra įvyksta šeimininkui priartėjus prie savo transporto
priemonės. Dažniausiai pultelis turi būti
už kelių žingsnių nuo automobilio, kad
sureaguotų ir atrakintų jį. Norint užvesti
automobilį (paspaudžiant variklio paleidimo mygtuką), pultelis turi būti salono
viduje.

PARANKU AUTOMOBILIŲ
VAGIMS
Nors KEYLESS sistema ir labai patogi, tyrimo metu buvo atskleisti rimti jos trūkumai, kuriais pasinaudojus galima gana
lengvai pavogti automobilį.

Tyrimą vykdę technikai, naudodamiesi paprastais elektroniniais prietaisais
(bangų siųstuvu ir imtuvu), sugebėjo
pailginti automobilyje esančio modulio
ir saugos pultelio veikimo nuotolį. Su
siųstuvu priėjus arčiau tikrojo, savininkui
priklausančio pultelio (reikia numanyti,
kur yra automobilio savininkas su pulteliu) ir pailginus bangų veikimo nuotolį,
imtuvu signalas pagaunamas šalia automobilio ir perduodamas jame esančiam
moduliui. Taip automobilis atrakinamas
gerokai didesniu atstumu, nei numatyta
gamintojo. Norint automobilį užvesti, įlipus lieka tik bangų imtuvą pridėti arčiau
modulio ir dar kartą perduoti signalą.
Automobilis, net ir nutolęs nuo pultelio
nebepasiekiamu bangoms atstumu, variklio neišjungs, tik nebus galima jo dar
kartą užvesti.

automobilio buvimo vietą, blokuoti kitą
variklio grandinę.

KEYLESS sistemą turinčių automobilių savininkams pusiau juokais patariama saugos pultelius laikyti tokiose vietose, kur
jų skleidžiamų el. bangų nebūtų galima
pagauti. Tačiau ar tai tikrai yra patogus

Tai ekonomiškesnis sprendimas. Sistema
taip pat turi sireną, smūgio, posvyrio ir
tūrio jutiklį (pasirinktinai). Tokioje apsaugos sistemoje naudojama tokia pat kaip
prieš tai aptarta identifikuojamoji kortelė,
valdanti apsaugos sistemos blokavimo

sprendimas?

APSAUGA NUO TOKIŲ
SITUACIJŲ: SPRENDIMAS YRA
Tam tikri elektroniniai sprendimai leidžia
apsisaugoti nuo tokių vagysčių. Pagrindinės šių sprendimų naudingos savybės
yra naudojimo patogumas ir patikimumas. Tokios apsaugos sistemos neleidžia
KEYLESS sistemai užvesti variklio. Kai automobilyje yra „Keyless“ sistema, blokuojamas pats KEYLESS mygtukas ir netgi
OBD jungtis, apsaugos sistema gali įjungti
garsinį aliarmo signalą ar netgi skambinti į
mobilųjį telefoną.

IŠMANIOJI GSM / GPS
APSAUGOS SISTEMA
SU PAPILDOMU
INDENTIFIKATORIUMI
Tokios sistemos užtikrina ne tik automobilio saugumą, kontrolę, bet ir leidžia atlikti valdymą mobiliuoju telefonu. Sistema
turi sireną, smūgio, posvyrio ir tūrio jutiklį
(pasirinktinai). Aliarmo atveju sistema blokuoja KEYLESS mygtuką bei OBD jungtį
ir skambina į mobilųjį telefoną. Telefone
galima peržiūrėti įvykių istoriją, nustatyti

Pagrindinį vaidmenį saugantis nuo tokio
tipo vagysčių atlieka identifikuojamoji
kortelė, kurią turi savininkas. Kortelė visuomet yra aktyvi, turi savo kodą, kurio
minėta įranga negali atkoduoti, ir veikia nedideliu atstumu. Ji integruojama į
GSM/GPS apsaugos sistemą. Jei šios identifikuojamosios kortelės prie automobilio
nėra, bandant pavogti automobilį apsaugos sistema įjungia sireną ir blokuoja automobilio grandinę. Automobilio savininkas informuojamas apie įvykį realiu laiku
skambučiu ir (arba) SMS žinute.

ADAPTYVIOJI APSAUGOS
SISTEMA SU PAPILDOMU
INDENTIFIKATORIUMI

tele. Imobilizatorius turi savo papildomą
blokavimo grandinę. Jei šios kortelės
prie automobilio nėra, bandant jį pavogti apsaugos sistema blokuoja „Keyless“
mygtuką ir OBD jungtį arba blokuoja kitą
automobilio grandinę. Įlipus į automobilį
bet kam jo nuvairuoti nepavyks. Pagrindinis šio apsaugos sprendimo skirtumas
yra tas, jog automobilio savininkas apie
bandymą pavogti transporto priemonę gali ir nesužinoti – sirena neįsijungs,
o informacija apie bandymą pavogti
skambučiu ir SMS žinute perduota nebus. Kadangi sirena nesuveiks, vagis gali
tyliai įlipti anksčiau minėtu būdu ir bandyti surasti ir atblokuoti imobilizatoriaus
blokavimo grandines. Tiesa, tai irgi nėra
paprasta ir gali užimti laiko.

PAPILDOMOS
INDENTIFIKUOJAMOSIOS
KORTELĖS NAUDOJIMAS
Ši kortelė, kaip ir KEYLESS raktas, naudoja
elektros energiją. Tam joje įtaisyta baterija, kurią tam tikrais laiko tarpais tenka

Reikėtų pasvarstyti, ar vis dėlto
nusipirkus automobilį nevertėtų
patikrinti jo saugumo sistemų.
funkcijas. Pagrindinis skirtumas – sistema
neturi GSM / GPS modulio. Nesant tokios
kortelės, sistema blokuoja KEYLESS mygtuką, OBD jungtį ar kita grandinę, įjungia
sireną. Šiuo atveju automobilio savininkas
sirenos garso gali ir neišgirsti, o informacija apie bandymą pavogti skambučiu ir
SMS žinute perduota nebus.

IMOBILIZATORIUS
SU PAPILDOMU
INDENTIFIKUOJAMĄJA
KORTELE
Galimas dar paprastesnis ir mažiau kainuojantis automobilio apsaugos sprendimas. Tai – imobilizatorius su mūsų
prieš tai aptartu identifikuojamąja kor-

keisti. Standartiškai baterija tarnauja apie
8 mėnesius – tai labai priklauso nuo jos
kokybės. Naudojant GSM / GPS išmaniąją
apsaugos sistemą, automobilio savininkas apie senkančią kortelės bateriją informuojamas telefonu, SMS žinute, taip pat
papildomai garsu bei šviesos indikatoriumi kaskart įlipant į automobilį.
Naudojant kitokią, ne GSM / GPS, sistemą,
ji vairuotoją įspėja tik įlipant į automobilį
garsu bei šviesos indikatoriumi.
Keisti bateriją rekomenduojama patikėti
profesionalams – automobilių apsaugos
sistemas montuojančiai įmonei. Su šiais
elementais dirbantys specialistai turi
daug patirties – jie parinks ir įdės tinkamą,
kurio nereikės keisti ilgą laiką.
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APSAUGOS SISTEMOS IR
KASKO DRAUDIMAS
Šiuo metu vyrauja tendencija automobiliuose montuoti
tokias apsaugos sistemas, kurių reikalauja draudimo kompanijos. Draudimo kompanijos savo reikalavimus apsaugos
sistemai sudaro atsižvelgdamos į vagysčių statistiką bei
būdus sumažinti draudimo riziką. Tačiau draudikai ne visada laiku atkreipia dėmesį į galimus apsaugos sprendimus.
Todėl sistemos, kurias reikalaujama sumontuoti, nebūtinai
užtikrina visišką automobilio saugumą, o savininkas susikomplektuoja tik tokią apsaugą, kurios reikalauja draudimo
bendrovė.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įvykus automobilio vagystei KASKO draudimas moka išmokas pagal rinkos kainą ir
ne 100 procentų. Tokiu atveju vis tiek patiriamas finansinių
nuostolių. Automobilio savininkui vertėtų susimąstyti, ar jo
įsigytas automobilis nėra vertas daugiau nei galima KASKO
draudimo išmoka ir ar dėl to nevertėtų jame sumontuoti
apsaugos priedą.

VISADA PAGALVOKITE APIE
PAPILDOMĄ APSAUGĄ
Įsivaizduokite, kad jūs ką tik nusipirkote
automobilį. Pasirodo, kad jame jau sumontuota apsaugos sistema, atitinkanti
vienos ar kitos draudimo kompanijos
reikalavimus. Tai reiškia, kad Jums nebereikia papildomai investuoti į apsaugos
sistemą. Nesvarbu, ar tai būtų tik gamyklinis imobilizatorius, ar kitokia apsaugos
sistema. Dabar įsivaizduokite, kad žmogus, kuris pardavė jums automobilį, turi
pasigaminęs papildomą atrakinimo raktą,
apsaugos pultelį ar kortelę. Ir dar įmontaves GPS / GSM vietos nustatymo įrangą,
kad nuotoliniu būdu galėtų matyti, kur
yra Jūsų automobilis. Ar neatrodo, kad tokiam pardavėjui būtų pernelyg paprasta
pavogti parduotą automobilį už santykinai mažesnę kainą?
Reikėtų pasvarstyti, ar vis dėlto nusipirkus
automobilį nevertėtų patikrinti jo saugumo sistemų: perprogramuoti pultelius,
susimontuoti papildomą, tik jūsų valdomą
apsaugos įrangą. Taip pat ne pro šalį susimąstyti, ar automobilis vertas daugiau nei
galima draudimo išmoka ir ar dėl to nevertėtų jame sumontuoti apsaugos priedo.
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Kas išrado
makaronus,
arba apie Kiniją
paprastai

Senokai išaugau iš daugybę klausimų uždavinėjančio amžiaus, bet kadangi nuo
mažens buvau smalsus, pomėgis juos
uždavinėti liko. Tik prisidėjo noras pačiam
rasti į juos atsakymus. Netuščiažodžiaudamas užduosiu seriją klausimų jums. Kas
išrado makaronus? Žinote? Tada kas išrado koldūnus? O kas daugiausia pasaulyje
suvalgo varlių? Jau atsakėte? Tęskime toliau. Kas pasaulyje daugiausia išgeria degtinės? O surūko cigarečių? Nežinau, kaip
atsakėte jūs, bet į visus klausimus teisingas atsakymas vienas – kinai.

Gintautas_Matačiūnas
UAB „Sauginta“
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Ne koks nors rusų kulinarijos genijus sukūrė gastronominį stebuklą koldūnų vardu. Kaip ir ne rusai išgeria augiausia degtinės ir ne prancūzai suvalgo daugiausia
varlių. Deja, ir ne italai sugalvojo makaronus. Anot kinų, italai iš jų tiesiog nušvilpė
makaronų gaminimo paslaptis. Daug kas

pasaulyje paplito (kai kas plinta ir toliau)
iš Kinijos. Priminsiu: tai parakas, popierius,
aitvarai, spausdinimo technologija, šilkas,
mechaniniai laikrodžiai, porcelianas, alkoholis ir dar begalės kitų pasaulyje naudotų ir tebenaudojamų daiktų ir technologijų. Maža to, kad kinai tai išrado, dar visa
tai ir aprašė prieš 1–3 tūkstančius metų. Ir
dar išsaugojo savo rašytinę istoriją beveik
5 tūkstančius metų.
Kas yra tūlam lietuviui Kinija ir kinai? Ko
gero, tai galima būtų nusakyti taip: tolima,
egzotiška, tirštai apgyvendinta šalis – viso
pasaulio fabrikas, su nelabai išsilavinusiais
(nes reikia dirbti fabrikuose), valgančiais ryžius ir užgeriančiais juos arbata, tvirtai komunistinio režimo valdomais gyventojais.
Kinams visi europiečiai atrodo menkai
išsilavinę, nekultūringi žmonės. Kinai pa-

šiepia amerikiečius, nors ir daug ką nuo
jų kopijuoja. Taip pat kinai juokiasi iš dideliais besidedančių mažųjų šalių atstovų.
Kas yra Lietuva kinų akimis? Trys milijonai
gyventojų – tiesiog kaimo tipo gyvenvietė Kinijos mastu. „Jūsų tiek mažai, kad
vieni kitus visi pažįstate“, – juokauja kinai.
Kinai puikiai žino savo didingą istoriją.
Supranta savo vaidmenį pasaulyje ir sugeba išlikti darbštūs, naivūs, gana uždari, ištikimi savo civilizacijai ir kultūrai visą
gyvenimą. Kinai ne prisitaiko prie Vakarų
civilizacijos, bet pritaiko ją prie savo, kiniško, gyvenimo būdo. Taip pat kinai įsitikinę,
kad niekam pasaulyje, išskyrus savo valstybę, jie nerūpi. Tik Kinija gali pasirūpinti
ir rūpinasi kinais. Kinai gana nedėmesingi
ir nepakantūs vieni kitiems, bet vieningi,
jeigu juos bando skriausti kitataučiai. O
kokie jie kitataučiams?

Kinai – puikūs verslininkai. Jie patys juokauja: „Dar negimė pasaulyje toks verslininkas, kurio kinai nebūtų pravirkdę.“ Kinai
net nesistengia apsimesti kokiais nors gudruoliais ir apsukruoliais. Apgauti kitatautį
kinui yra visiškai natūralus dalykas. Niekas
netgi nelaiko to apgavyste. Jų akimis žiūrint, mes patys save apgaudinėjame. Kad
ir ieškodami „pigiai ir gerai“. Kinui tereikia
nuoširdžiai, naiviai šypsotis klausantis jūsų
norų, pritarti jūsų lūkesčiams, ir jūs patys
apsigaunate. Juk jeigu patys nesugebate
sau pasigaminti geros ir pigios prekės, kodėl tai turi padaryti ir kokiu būdu tai padarys kinai? Bet jeigu jūs to ieškote ir jums to
reikia, kinai, kaip tikri Rytų magai, sukurs
jūsų trokštamos prekės arba paslaugos
iliuziją. Ir visiškai nesupras jūsų, kai ta iliuzija išsisklaidys ir imsite piktintis. Jūs juk
pats įsivaizdavote esantis apsukruolis, ku-

ris be didelių pastangų kiną gali „apvynioti
aplink pirštą“. O kinas tiesiog jums pardavė jūsų iliuziją už jūsų pasiūlytą kainą.
Kinai nepakartojami visokiausių daiktų
kopijuotojai. Kinijos turguose visiškai natūraliai skamba „original copy“, arba „first
copy“ (originali, arba pirmoji, kopija) – jie
visiškai neslepia, kad tai yra originalios
prekės kopija. O kopijuoja kinai viską. Turėtų, žinoma, kilti klausimas, kad jeigu yra
„first copy“, tai kur nors bus ir „second“, ir
„third“ (antroji ir trečioji)...
Kopijų taisyklė galioja visoms be išimties
prekėms. Prekės, turinčios didesnę paklausą, kopijuojamos daugiausia. Visiškai
tas pat, ar tai garsus vakarietiškas prekės
ženklas, ar populiarus kiniškas. Svarbiausias kriterijus – paklausa. Bus paklausa –
pagamins. Ir „original“, ir „original copy“, ir
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2017

LAPKRITIS

Paroda APSAUGA

Universal Security, Information and Intercom Protection, Labor
Protection. Lapkričio 14-16 d., Jekaterinburgas, Rusija

Tarptautinė stebėjimo ir signalizacijos
įrangos paroda SICUREZZA

Int’l Exhibition for Surveillance and Alarm Electronics Equipment and
Safety and Security Devices. Lapkričio 15-17 d., Milanas, Italija

Tarptautinė apsaugos paroda ISC Expo EAST
Lapkričio 15-16 d., Niujorkas, JAV

Tarptautinė saugumo ir priešgaisrinės apsaugos paroda
CAIPS
Int’l Protection, Security and Fire Safety Exhibition. Lapkričio 15-17 d.,
Taškentas, Uzbekistanas

Paroda SECTECH SWEDEN

ženklas, ar populiarus kiniškas. Svarbiausias
kriterijus – paklausa. Bus paklausa – pagamins. Ir „original“, ir „original copy“, ir „first
copy“ ir t. t.
„Apgavystė! Kur žiūri valstybė?“ – paklausite
jūs. Valstybė primerktomis savo kontrolės ir
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Gruodžio 5-7 d., Orlandas, JAV

Daug storų knygų prirašyta apie Kiniją ir

Paroda Civil Protect. CIVILINĖ SAUGA, PRIEŠGAISRINĖ SAUGA,
AVARINĖS SITUACIJOS

Civil Protection, Fire Protection, Emergency. Vasario 23-25 d., Bolcanas,
Italija

Tarptautinė apsaugos paroda Securika Krasnodar.

Int’l Protection and Security Expo. Vasario 27 – Kovo 2 d., Krasnodaras,
Rusija

2018

KOVAS

Tarptautinė technikos mugė International Hardware Fair Cologne
The leading global trade fair for the hardware industries. Kovo 4-7 d.,
Kelnas, Vokietija

Paroda Security Show

Kovo 6-9 d., Tokijas, Japonija

Tarptautinė apsaugos ir atsparumo paroda ISNR

Tarptautinė apsaugos ir anti-terorizmo paroda Security & Counter
Terror Expo

Paroda CRITICAL INFRASTRACTURE PROTECTION AND RESILIENCE
AMERICAS

Bet tuo tik reikia džiaugtis. Juk neįdomu
gyventi pasaulyje, kur visi vienodi. Būkite
atviri ir paprasti. Juk dažniausiai apsigauname patys besistengdami apgauti kitus.

Int’l Security, Safety and Fire Protection Exhibition. Vasario 20-23 d.,
Madridas, Ispanija

Prevencijos, saugumo ir sveikatos apsaugos darbe
paroda LABORALIA

GRUODIS

kinus, bet kad suprastum, kaip mąsto kinai, reikia gimti kinu. Tikras faktas, kad jie
pasaulį mato kitaip, nei matome jį mes,
kitaip jaučia, nei jaučiame mes. Nors mes
visi esame žmonės, kuriuos išoriškai skiria
ne tiek ir svarbūs rasiniai skirtumai, mes
visiškai skirtingi savo mąstymu. Kitaip tariant, mūsų galvose viskas sudėliota ne
tik skirtingose lentynose, bet ir lentynos
priešingose pusėse.

Tarptautinės saugumo ir priešgaisrinės apsaugos paroda Sicur

Int’l Exhibition for Security and Resilience. Kovo 6-8 d., Abu Dabis,
Jungtiniai Arabų Emyratai

2017
priežiūros organų akimis žiūri pirmiausia,
kad Kinijos piliečiams būtų gera gyventi.
Jų daug. Konkurencija milžiniška. Išlikti nori
visi. Valstybė žiūri ir, kilus dideliam skandalui, įžūliausiems netgi per nagus uždrožia.
Bet ar valstybės rūpestis, jeigu tūlas Vakarų
verslininkas užsisako abejotinos kokybės
prekių partiją, sumoka pinigus ir po to nei
prekių, nei pinigų negauna ir neatgauna?
Valstybė neatsako už jūsų pasirinkimą.
Kreipkitės į Kinijos advokatų kontoras. Jos,
jeigu užmokėsite, paieškos adatos šieno kupetoje. Tik ar ras...

VASARIS

Lapkričio 15-16 d., Niujorkas, JAV

Integral Show for Prevention, Protection, Safety and Health at Work.
Lapkričio 29-30 d., Valencija, Ispanija

Daug storų
knygų prirašyta
apie Kiniją ir
kinus, bet kad
suprastum, kaip
mąsto kinai,
reikia gimti kinu.

2018

2018

SAUSIS

Tarptautinė komercinio saugumo, policijos, krašto apsaugos,
priešgaisrinės ir sveikatos apsaugos paroda INTERSEC

Int’l Exhibition for Commercial Security, Police and Homeland Security, Fire
& Safety & Health. Sausio 21-23 d., Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

Paroda apie apsaugos ateitį easyFairs Skydd & Säkerhet SYD

Trade Show within the Future in Protection and Safety. Sausio 24-25 d.,
Malmė, Švedija

Int’l Security for Evolving World. Kovo 6-7 d., Londonas, Jungtinė Karalystė

Paroda ISS World

Intelligence Support Systems for Lawful Interception, Criminal Investigations and Intelligence Gathering. Kovo 12-14 d., Dubajus, Jungtiniai Arabų
Emyratai

Tarptautinė apsaugos paroda Secon

Int’l Security Conference and Exhibition. Kovo 14-16 d., Gojangas / Seulas,
Pietų Korėja

Tarptautinė saugumo ir priešgaisrinės apsaugos paroda Securika
Moscow

Int’l Protection, Security and Fire-Fighting Exhibition. Kovo 20-23 d., Maskva, Rusija

Pasaulinis pasienio apsaugos kongresas World Border Security
Congress
Kovo 20-22 d., Madridas, Ispanija

Paroda Integraf’s Security Printers

Connecting Issuing Authorities and Solution Providers. Kovo 21-23 d.,
Dublinas, Airija

Tarptautinė priešgaisrinės apsaugos paroda CFE

Int’l Fire Industry Exhibition. Kovo 26-28 d., Kunmingas, Kinija

Tarptautinė paroda apie pramoninę, profesinę, priešgaisrinę bei
aplinkos apsaugą UzSecureExpo.

Int’l Exhibition on Industrial, Occupational and Fire Safety, Environmental
Protection. Kovo 28-30 d., Taškentas, Uzbekistanas
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