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   21 век е най-динамичното време от човешката история. Само пред последните 
десетилетия се случиха редица открития и иновации, които изведоха 
обществото на ново ниво. Привилегиите до голяма степен се паднаха на 
комуникациите, начините, по които се свързваме и общуваме и не на последно 
място – началото на революцията в автоматизациите.
   Заедно с ползите се появиха и недобронамерени ползватели на 
общественото израстване с различни цели. Тези злонамерени резултатите 
могат да се обединят под популярното име – хакване на системите.

Когато сигурността е приоритет
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   За да подсигурим необходимото ниво на сигурност и защита от VAiOS 
използвахме софтуерна защита на 2 нива.
       > Чрез SSL комуникация подсигурихме софтуерната платформа.
       > Допълнително създадохме LAN модул, чрез който комуникацията между 
контролерите и сървъра е криптирана. 
   Двете нива на подсигуряване правят софтуера с практически непробиваема 
защита.
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Предоверяването на неподсигурени софтуери

   Както при всяко производство и в автоматизацията не мина много време 
преди да се появят дубликати и фалшификации на обезпечените системи. За да 
се котират на пазара  тези „конкуренти” предлагат софтуерни продукти с 
по-ниско ниво на сигурност или липсата на такова, като така успяват да 
продават и на много по-ниски цени. Това се отразява позитивно за тях в 
продажбите, но подвеждат и клиентите, на които не им е ясно какво купуват.

   Какъв риск поема човек с неподсигурена система?
   От десетилетия с ползването на персонални компютри и лаптопи всички сме 
се запознали добре с необходимостта и ползите от инсталирането на надеждни 
антивирусни софтуери, които да ни защитават от недоброжелателни 
вграждания на „бъгове”, отстраняването на които да ни струва пари или още 
по-лошият вариант да присвоят и злоупотребят с лична информация. Не са 
малко обаче случаите и потребителите, които с цел да намалят моментните си 
разходи или по други причини, залагат сигурността си на по-евтини, но и не 
толкова надеждни системи или въобще не инсталират антивирусни програми. 
Последствията са познати на всеки.

   В областта с автоматизациите на дома и офиса ситуацията е идентична. 
Въпреки не много дългата история от началото на автоматизациите до днес, 
вече има редица ненадеждни дубликати и софтуери без всякаква защита, които 
злепоставят полезността на системите за автоматизация.

   В областта с автоматизациите на 
дома и офиса ситуацията е 
идентична. Въпреки не много 
дългата история от началото на 
автоматизациите до днес, вече има 
редица ненадеждни дубликати и 
софтуери без всякаква защита, 
които злепоставят полезността на 
системите за автоматизация.
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   Инсталирането на модула се осъществява към контролера (VAiOS WAC4), 
комуникиращ със сървъра на системата (VAiOS MSC или друг сървър). 
Конструиран е с възможност да бъде включван в равнината на планката на 
контролера или перпендикулярно под 90° ъгъл.

Какво е модулът
VAiOS LAN?

   VAiOS LAN позволява системата да 
може да бъде наблюдавана и контролира- 
на през web-базирана платформа. 
Защитата на потребителите се 
осъществява на две нива:
  • Чрез SSL комуникацията на софтуера, 
вложен във всеки софтуерен продукт на 
VAiOS. Това е комуникация, използвана 
при изграждането на системи с 
необходимост от най-високо ниво на 
защита, каквито са финансовите 
институции (банки и други)
   • Чрез криптиране на протокола, с които 
комуникират системите помежду си. Това 
е постигнато с LAN модула на VAiOS.

Гъвкавост при инсталиране и монтаж



   Системите за автоматизация VAiOS са изградени надеждни и гъвкави не само 
в структурно, но и в бюджетно отношение. Всяка система на VAiOS може да 
бъде създадена и инсталирана както с локален сървър, така и с cloud сървър.
   При локалният сървър (чрез добавяне и инсталиране на Smart контролер 
VAiOS MSC или друг хардуерен сървър на място) системата има възможност за 
работа, извършване на мониторинг и всички останали функционалности 
постоянно и по всяко време. Наличието на локалния сървър дава възможност 
функционалностите на системата да са на разположение и при прекъсване на 
интернет връзката с обекта, като системата работи на локално ниво, но без 
web-мониторинг и контрол до възстановяване на интернет връзката.

Със или без сървър
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   Системите за автоматизация VAiOS също могат да бъдат изградени без 
наличието на локален сървър. В този случай системата изпълнява 
функционалностите от cloud сървър, достъпът до които се подсигурява от 
интернет връзката. Това решение за автоматизация е по-бюджетно и е добър 
избор при надежден интернет. Недостатъкът е, че когато тази интернет връзка 
прекъсва системата спира да изпълнява функционалностите, за които е 
проектирана и автоматично влиза в режим на локална система за контрол на 
достъп. Така подсигурява безпроблемното движение на хора вътре и извън 
помещенията и сградата, което е определящо и при спиране на токоподаването 
или аварийни ситуации.

   Чрез LAN модула и web-базираният софтуер дава възможност да разгърне 
мащабите на автоматизацията не само на съвременно ниво, но и на такова 
каквото има клиента като предпочитание, според въображението му.


