
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تکنولوژی خانه هوشمند

هوشمند می  خانهمفهوم دستگاه شبکه و تجهیزات در تکنولوژی خانه هوشمند بیش از یک دهه به معرفی

این  ،استپرداخته خانه های هوشمند  ازبهترین تعریف  به ارائه بر این اساس انجمن خانه هوشمند پردازد.

کیفیت زندگی می  در جهت بهبود های شبکه هوشمنداز تکنولوژی و سرویس ترکیبی  عبارت است از:تعریف 

توانند  میدیوایس های مختلف ، بنابراین خانه هوشمند یک شبکه ی مبتنی بر ارتباط استاز آنجایی که  باشد.

  .گیرندبهوشمند مورد استفاده قرار  خانهتکنولوژی صورت یکپارچه در  به

 با و شده ساکنانش راندمان و کارایی افزایش باعث که است ساختمانی هوشمندخانه  تر، دقیق تعریفیک  در 

 را شما مطلب این ادامه در نماید. می مدیریت موثر را براساس نیازها ایجاد امکان هزینه کمترین

 .کرد خواهیم آشنا بیشتر هوشمندسازی ساختمان با

اکثر  از آن بهره مند گردیم، این است که در هوشمندسازی ساختمان می توانیمیکی از مهم ترین امکاناتی که 

کنترل و مدیریت نماییم. طراحی چه در دخل و چه خارج از خانه،تجهیزات داخلی و یا خارجی ساختمان را 

، زیبایی انرژی کاهش چشم گیر مصرف رتواند د عه در ساختمان هوشمند میمناسب و استفاده درست از هر قط

 .منحصر بفرد ساختمان و آسودگی و امنیت ساکنین آن تاثیر بسزایی داشته باشد

مهم ترین دلیل هوشمندسازی ساختمان، پیشگیری از آسیب هایی است که انسان به دلیل مشکالتی از قبیل 

نتوانسته با آن  دوره های زمانی مختلف، انساندر ه می باشد کمشغله ذهنی، کمبود فرصت و یا خطاهای انسانی 

چندین رشته از جمله   (BMS)هوشمند سازی ساختمانتعریف مختلف ها مقابله نماید. در مراحل 

ایده ها و  بنابراین های کامپیوتری و برنامه نویسی فعالیت دارند.، الکترونیک، شبکه تاسیسات ساختمانی برق،

 هانظرات طراحان ساختمان های هوشمند، نقش حائز اهمیتی در برطرف نمودن نیازهای ساکنین و یا کارفرما

خواهند داشت و با توجه به نیاز کارفرما و بودجه ای که برای این موضوع در نظر گرفته می شود به طراحی و 

 .هیز ساختمان می پردازندتج

آن توسط کاربر  بودن سیستم تعریف سناریو و برنامه پذیر امکان ،خانه هوشمند در تکنولوژی قوت طانقیکی از 

 سیستم سرمایش خانه هوشمند خود بندی برایو با تعریف زمان” مهمان سناریو” . بعنوان مثال با اجرایمی باشد

تان می  iosیا  androidاپلیکیشن گوشی هوشمند   و یا بوسیله ی ردوجود داکولرها شدن  امکان روشن

توانید، طراحی نورپردازی فضای نشیمن خود را متناسب با حال و هوای همنشینی در یک عصر بهاری یا یک 
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طبق یک برنامه ریزی از  یدپخش موزیک از سیستم صوتی هوشمند می تواننیمروز پاییزی تغییر دهید و با 

 . ه از مهمانان خود پذیرایی نماییددشپیش تعیین 

می توانند در زمان  و قابلیت ذخیره شدن در سیستم تکنولوژی خانه هوشمند شما را دارند سناریوها  تمامی این

در یک  برای سیستم تعیین نموده اید، که براساس برنامه ای بعنوان مثال هر روز صبح .خاصی اتفاق بیفتندهای 

روز  یک موسیقی مالیمپخش و با پرده ها به آرامی کنار می روند  ،ساعت مشخص از خواب بیدار می شوید

و  براحتی در سیستم هوشمند برای شما فراهم شده است تعریف سناریوامکان . جدید خود را آغاز می نمایید

یک نام ویژه را و  نموده ایجادخواه خود را سناریوی دلبراحتی می تواند شرکت، تکنسین فنی کاربر بدون نیاز به 

 .به آن اختصاص دهد

 و اینترنت به اتصال با صرفا و شود می نصب هوشمندتان گوشی روی بر که یافزار نرم طریق از توانید می شما

 هوشمند خانه کنترل به دنیا نقطه هر از  ) Static IP ( هب نیاز بدون خاص اتتنظیم اعمال گونه هیچ بدون

 رابط ی وظیفه که هوشمند خانه لمسی مانیتور در فارسی منوی از گیری بهره بدلیل بپردازید. تان رویایی

 یا و سالمند افراد حتی بطوریکه داشته یراحت کارکرد سیستم دارد، هوشمند خانه تکنولوژی در را کاربری

 مانیتور مکانیزم در توجه جالب های ویژگی از یکی .نمایند استفاده آن های قابلیت از توانند می نیز کودکان

  باشد. می صدا خروجی پورت بودن دارا آلفا هوشمند خانه در رفته کار به های لمسی

قابلیت ارتباط با یکدیگر را  خانه هوشمند تمامی وسایل الکترونیکی داخل خانه و پیرامون آن تکنولوژیبه کمک 

د. نکارها به صورت هوشمندانه یا خودکار انجام می گیردر اصطالح می توان گفت که در این حالت  می یابند.

مجهزمی امکان در آینده ای نزدیک به این  مورد نیاز منزل تمام وسایل با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، تقریباً

نولوژی خانه هوشمند خانه هوشمند را می توان به عنوان یک شبکه در نظر گرفت. تکتکنولوژی ند. در واقع گرد

به سرعت در حال توسعه و پیشرفت است. با استفاده از این تکنولوژی همه ی اتاق های خانه بویژه آشپزخانه و 

 .دناتاق نشیمن، هوشمند و قابل کنترل می شو

 کنترل مرکزی در تکنولوژی خانه هوشمند

استفاده از فناوری هایی  بر اما اساس آن ،تکنولوژی خانه هوشمند بسیارنوآورانه استبه نظر می رسد که اگرچه 

که توسط یک کامپیوتر  هستندعادی ایل وس ،هوشند دیوایس های خانه. ، می باشدرایج استنیز که امروزه 

. ارتباط بین وسایل الکترونیکی تنها از شوداضافه می  هاو قابلیت های جدیدی به آن گردند مرکزی کنترل می

که امکان کنترل خانه از فضای بیرون را ر ارتباطات بی سیم تکنولوژی های مبتنی بطریق کابل ایجاد نمی شود. 



 وسایل میان ارتباط ها فناوری این. است هوشمند های خانه های قابلیت جمله ازنیز فراهم می کنند، 

  آورند. می فراهم اینترنت طریق از را الکترونیکی

 بیشتری نسبی آرامش از آن بواسطه که نماید می ایجاد هوشمند خانه در را امکاناتی هوشمند سیستم تکنولوژی

  نمود: اشاره زیر موارد به توان می آن جمله از که بود. خواهیم برخوردار

 

  مطبوع تهویه ایجاد در هوشمند خانه تکنولوژی

و از سیستم های خنک کننده استفاده می  حضور داریدزمانی که شما در محل کارتان  یتابستانیک روز گرم  در

پیش از در زمان معینی  تهویه مطبوعبا وجود سیستم کنترل  .احتماال خانه شما به شدت گرم است ،کنید

دمای  و سیستم خنک کننده را روشن نموده بوسیله ی گوشی همراه هوشمند خود، رسیدن به خانه می توانید

 . برسانید مورد نظرتانبه اندازه مطلوب را هوا 

در بهینه سازی  چشم گیری بلکه تاثیر ،بیشتر میگرددآسودگی  منجر به ایجاد خانه هوشمند نه تنهاتکنولوژی 

 دارد. مصرفی نیز مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی

 تصویری نظارت و منیتا و هوشمند خانه تکنولوژی

و آسیب  هامن تر و محافظت شده تر در برابر خطریبسیار ا با بهره گیری از تکنولوژی های روزخانه هوشمند 

هنگامی که در خانه خود حضور ندارید  سیستم اعالم سرقت هوشمند، . با استفاده ازی احتمالی عمل می کندها

می توانید با بهره گیری از اپلیکیشن خانه هوشمند به کنترل ایمنی خانه خود بپردازید. عالوه بر این با فعال 

در سیستم های پیشرفته تر سنسورهای تشخیص حرکت در رقت از روی مانیتور لمسی، شدن سناریوی س

 صورت دیدن هرگونه حرکتی شما را از طریق پیام کوتاه مطلع خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 


