
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانه هوشمندنقش هاب ِ

ها و  پیش از اختراع ریزپردازنده، خانه هوشمند ذکر این نکته ضروری می باشد که برای تحلیل نقش هابِ

اطالق می شد که یک پروژه کلی  به و تبدیل آن به یک خانه هوشمند خودکارسازی خانهفرآیند  ،ها فون اسمارت

این  .بود داری تعمیرات و نگه جهت های ماهانه هزینه  ای و پرداخت های حرفه نصابشامل نصب تجهیزات برقی، 

نیاز دارید یک اتصال  به آن تنها چیزی که ه، اما امروزندهزینه و تخصص زیادی نیاز داشتموارد درگذشته به 

. می باشد هاب نام کننده مرکزی به فون یا تبلت و یک کنترل  سیم، یک اسمارت فای، یک روتر بی خوب وای

 باید هدف اصلی خود خانه هوشمند،بد این است که به عنوان یک کاربربنابراین اولین نکته ای که اهمیت می یا

 .نمایید از خودکارسازی خانه را مشخص

نیاز خواهید داشت. اگر  حرکتی رهایگحسو یا  است، به دوربین در خانه هوشمند امنیت  ا ایجادشم هدف اگر

، هستید راحتیبه دنبال استفاده کنید. اگر سیستم روشنایی هوشمند ، باید از مورد نظرتان استتنظیم روشنایی 

 انتظارات شما از خانه هوشمندتان قرار  فای باید در فهرست های صوتی متصل به وای های هوشمند و سیستم قفل

ای و  انجام تغییرات در کل خانه را به تغییرات مرحله ،هوشمند این است که  خانه در گیرند. زیبایی خودکارسازی

هایی که نیاز دارید، تغییر داده است. به همین دلیل، به یک سیستم پیچیده که تنها بتواند از راه  تنها در بخش

توانید با یک  انجام دهید، می خواهید ها را روشن کند، نیاز ندارید؛ زیرا اگر این تنها کاری است که می دور المپ

 .ابزار بسیار ساده آن را انجام دهید

 فعالیت می کند کننده مرکزی خانه هوشمند عنوان کنترل بهکه یک هاب ،می تواند بوسیله ی در واقعاین اقدام 

فاوتی های مت که معموالً هم از پروتکل ییبه تمام ابزارهابواسطه هاب ِخانه هوشمند می توانید  .نمایدعمل 

جود مو زمینهافزارهایی که در این  نرم دلیل وجود کند تا بتوانند با هم کار کنند. به کمک می ،کنند استفاده می

صورت هوشمندانه عمل کند  تواند به میهاب ِخانه هوشمند هستند، هایی که در دسترس  برنامهبوسیله ی  و است

آن وسایل  ارسال نماید، طوریکهدیگر  استفاده در وسایل و برای دریافت نمودهو اطالعات را از یک وسیله 

تعیین  توان های خانه هوشمند می کننده لکنتربوسیله ی  واکنش دهد. برای مثال،داده های ارسالی متناسب با 

 .دده یت خود ادامهفعالبه ها در خانه خاموش است،  زمانی که تمام چراغ، در قفل کرد که

نصب شده ها  فون  روی اسمارت که هایی از راه دور با برنامه را های هوشمند قفل دتوان میهاب ِخانه هوشمند 

توانید تنها با لمس صفحه  اید، می خواب خود خوابیده در حالی که شب در تخت،در این صورتد. نمایکنترل است 



رشد  ، ازرود است که انتظار می پاییهای هوشمند بازار نو ها را ببندید. بازار قفل خود تمام قفل گوشی هوشمند

 .برخوردارگرددگیری در آینده نزدیک  چشم

 های هوشمند استفاده از دوشاخه

های  ز دوشاخهتوانید ا هایی که حتماً به پریز نیاز دارند می های کف و سایر چراغ های رومیزی، چراغ برای چراغ

فای از  و آن را با استفاده از وای نموده به پریز وصل. کافی است که دوشاخه را نماییدستفاده ا فای مجهز به وای

  .فای نیاز ندارند . این ابزارها به واینمایید راه دور کنترل

د یهایی که به آن متصل هست ر دستگاهسای ،تواند د که عالوه بر کنترل نور میندار ی همقابلیت دیگر هاکلیداین 

ریموت  وسیله  وقتی شما این امکان را دارید که نور خانه را به. نماید کنترل نیزتلویزیون یا بخاری را  انندم

  باشد.پذیر  امکان می توانددیگری نیز تقریباً هرکار، نماییدکنترل 

عنوان پلی برای اتصال تجهیزات به یکدیگر کمک کند تا حدی مشکالت  تواند به که می هاب ِخانه هوشمندایده 

 یجهت اجرا از چه پروتکلی ،بدانید کدام دستگاهکه حتما نیست  یاست و به عبارتی نیاز نمودهرا بر طرف 

از  برخی د.پذیر می صورتهاب  بوسیله کار خود به خودزیرا که این  ،نماید استفاده می دستورالعمل ها

  Zigbee ازشوند عبارتند  های هوشمند استفاده می های رایجی که در حال حاضر در تجهیزات خانه پروتکل

،-Z Wave ،Bluetooth LE  یا Fi-Wi گرددشدت احساس می به نیز ، اما نیاز به وجود یک پروتکل واحد. 

هاب، سوئیچ یا روتر را  ماننداشته باشید، حتما نام ابزارهایی های کامپیوتری سر و کار د در صورتی که با شبکه

در می باشد.  متفاوت یک هر کاربرد مکانیزمدر ظاهر بسیار شبیه به هم باشند، اما  ،اید. شاید این ابزارها شنیده

  .شبکه خواهیم پرداخت مرتبط با های این سه ابزار ادامه به بررسی تفاوت

ترین روش اتصال دو یا چندین کامپیوتر به  های کامپیوتری و ارزان هاب، یکی از تجهیزات متداول در شبکه 

های داده را  فریماین دیوایس  نماید. فعالیت می  OSI. هاب در اولین الیه مدل مرجعمی باشدیکدیگر 

های داده بر  د که فریمنمای ید( و صرفاً این اطمینان را ایجاد مده ری که سوئیچ یا روتر انجام مید )کاخوان نمی

 .ها، تکرار خواهد شد روی هر یک از پورت

 نحوه کارکرد هابِ خانه هوشمند

، استفاده  Unshielded Twisted Pair (UTP)های های متصل شده به هاب از کابل کامپیوترها یا گره

با استفاده از یک هاب هشت پورت،  برای مثالتواند به هر پورت هاب متصل گردد.  نمایند. صرفاً یک گره می می



قیمت  نرخ و نبود متداول ازه ی امروزاند به  هاب استفاده از . زمانی کهداردامکان اتصال هشت کامپیوتر وجود 

 .گردید های کواکسیال، استفاده می های نصب شده در ادارات یا منازل از کابل ، در اکثر شبکهباالتری داشتند

هایی  . زمانی که یکی از کامپیوترهای متصل شده به هاب اقدام به ارسال دادهمی باشد نحوه کار هاب بسیار ساده

های  پورت دیگرو برای  شده )داده ارسالی تکرار نمودهای هاب نیز آن را دریافت خواهند  نماید، سایر پورت می

 (. خواهد شدهاب نیز فرستاده 

 هابِ خانه هوشمند چیست؟

. هر یک نماید ی محلی به یکدیگر متصل می چندین رایانه را در یک شبکهای است که  وسیلههابِ خانه هوشمند 

دارد، ای دیگر قرار سوی دیگر آن وسیله های هاب که د، به تمام پورتگرداز اطالعاتی که در شبکه رد و بدل می

 .شود ارسال می

هابِ خانه هوشمند، توانایی تفکیک آدرس های ورودی و خروجی را نداشته و نمی تواند پیام های دریافتی را برای 

های موجود ارسال  های دریافتی از یک پورت به تمام پورت رو بسته ، از ایننمایدعضو مشخصی از شبکه ارسال 

.شود می  

ها پیامی را برای یک  کامپیوتر وجود داشته باشد و یکی از رایانه ۵ای  ی رایانه در شبکه کهبرای مثال در صورتی

ی دیگر پیام ارسال  برد، ارسال کند، تمام چهار رایانه ی دیگر تحت همین شبکه که از وجود هاب بهره می رایانه

.شته باشند، هرچند نیازی به دریافت اطالعات مورد نظر ندانمود شده را دریافت خواهند  

  تواند به صورت یک پورت معمولی یا یک پورت د که میباش دارای یک پورت خاص میشمند هابِ خانه هو

uplink  با استفاده از یک پورتارتباط برقرار نماید .uplink  توان یک هاب دیگر را به هاب موجود، متصل  می

 گردد.  ها افزایش یافته و امکان اتصال تعداد بیشتری کامپیوتر به شبکه فراهم می نمود. بدین ترتیب تعداد پورت

این ابزار  کار با د.ه های شبکه به یکدیگر بکار می روکه برای اتصال دستگا ستا هیدستگاهاب عالوه براین، 

 .وجود داردهمه ترافیک دریافتی قابلیت انتشار بدون هیچ نوع مدیریتی  وساده است بسیار 

یا مقصد  درنتیجه درمورد منبع و، وری نمی گرددآدر این حالت هیچگونه اطالعاتی درباره جریان ترافیک جمع 

 د.ش خواهد در هاب، ترافیک دریافتی به همه پورت های دیگر فرستاده ترافیک دریافتی چیزی نمی دانیم.

ممکن است ترافیک  که هاب ترافیک را به تمام دستگاه های متصل به پورت های خود ارسال می کند، از آنجایی

روی شبکه فرستاده شود. دستگاه ها باید با بررسی اطالعات مربوط به آدرس بسته،خودشان  غیرضروری بر

 شده است. برای آنها در نظر گرفته ،تشخیص دهند که کدام بسته اطالعاتی



اما، هاب ها می توانند  یند تکراری می تواند برای شبکه های بزرگ با ترافیک سنگین مشکل ایجاد کند.رآاین ف

  گیرند.ری وجود دارد، مورد استفاده قراردر شبکه های کوچک، جایی که امکان مدیریت فرایند تکرا

 سوئیچ توضیح و کاربرد 

شبکه های همانطورکه می دانید، ( هستند. LANمدرن اترنت محلی )سوئیچ ها، بخش مهمی از شبکه های 

محلی کوچک )دفاتر کوچک یا دفاتر خانگی( تنها از یک سوئیچ استفاده می کنند، شبکه های محلی بزرگ 

چندین سوئیچ مدیریت شده )سوئیچ مدیریت شده روش هایی از قبیل رابط خط فرمان برای اصالح عملیات 

 آورد( دارند.سوئیچ فراهم می 

کنند اجازه می دهند تا دستگاه هایی که به پورت ها متصل هستند  می عملکه در الیه پیوند داده  ییسوئیچ ها

 بدون هیچ گونه تداخل در ارتباط با ایجاد حوزه های ارتباط جداگانه برای هر یک از پورت ها ارتباط برقرار کنند.

ای مختلف )مانند پیوند داده ها، شبکه و یا حمل و نقل( به طور سوئیچ ها می توانند بر روی الیه ه همچنین

 همزمان بکار روند. 

 و سوییچ  هابِ خانه هوشمندبین  های تفاوتبررسی 

 معموال .میشود نامیده سوئیچ دستگاه شبکه که برای اتصال قطعات شبکه به هم مورد استفاده قرار می گیرد،

 ( برای پردازش اطالعات استفاده می شوند.OSIمدل  ۲ الیه) داده پیوند الیه در ها سوئیچ

( و باالتر پردازش OSIمدل  ۳سوئیچ های چند الیه نوعی از سوئیچ ها هستند که داده ها را در الیه شبکه )الیه 

 می کنند.

هاب گیری از  شود، اما بهره تر پیشنهاد می های کامپیوتری، هاب به علت داشتن قیمت پایین در زمان ایجاد شبکه

که سوئیچ با  د، چراگرد سوئیچ حل میبهره گیری از که این مشکل با  ،شود باعث ایجاد سربار زیاد در شبکه می

یا هر ابزار مبتنی بر شبکه ارسال   های موجود را به رایانه در اختیار داشتن آدرس هر رایانه در شبکه، بسته

 .ی مورد نظر است کند که مقصد بسته می

 


