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 ساختمان هوشمند چیست ؟ -۱
چند عنصر پایه ای سازه ، سیستم ،خدمات ،  از بهینه که با استفادهت ساختمانی اس هوشمندساختمان های 

ها نظارت کرده محیطی مناسب واقتصادی ایجاد ها به فعالیت ها و امور ساختمانمدیریت و روابط درونی آن

 نماید و در مواقع الزم با توجه به تغییرات شرایط محیطی ، تغییرات الزم را بطور خودکار اعمال نماید . 

 

در اکثر ساختمانها برای کنترل تاسیسات گرمایش و سرمایش ، روشنایی و هوشمند سازی به طور معمول 

کنترل تردد بهره برداری می شود . اما این سیستمها به دلیل استفاده از پروتکل های استاندارد و معماری مبتنی 

مانند  دیگر مورد استفاده در ساختمانبر استاندارد های شناخته شده ، امکان لینک شدن به کلیه سیستمهای 

سیستمهای نظارت تصویری، تجهیزات اندازه گیری و میترها ، سیستم های اعالم حریق ، سیستمهای امنیتی و 

حفاظت پیرامونی و آسانسورها را دارند و یک مدل کنترل مجتمع برای همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را 

ستم جامعی در یک ساختمان کامال آن را به یک سازه امن و هوشمند تبدیل ایجاد می نماید. اجزای چنین سی

 خواهد کرد . 

 
 

 مزایای ساختمان مسکونی هوشمند -۲

در یک ساختمان مسکونی نیاز های مختلفی وجود دارد مانند نیاز به آرامش و آسایش، نیاز به امنیت و .. و 

زندگی در آن خانه برای ساکنین آن محبوب تر و جذاب تر است. در  ر رفع شوندهرچه این نیاز ها بیشتر و بهت

خانه هوشمند برای تمامی نیاز های افراد چاره اندیشی شده و به بهترین شکل مرتفع شده اند. در این راستا از 

 .مهمترین مزایای یک خانه هوشمند می توان به موارد زیر اشاره کرد
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                                                                       مصرف انرژی هینه سازی و صرفه جویی درب ۱-۲

  
انرژی صرفه جویی کرد یک سیستم در مصرف  % ۵٠می توان تا حدود با سیستم کنترل هوشمند ساختمان 

 انرژی هایی که در ساعت اوج مصرف از حد مصرف مجاز فراتر می روند را کنترل و مهار  هوشمند می تواند

را که در ساعت خالی بودن منزل تلف می شود را به صفر می رساند و همچنین می تواند   کند و انرژی هایی

 استفاده ندطورهوشم هب مناسب زمان در انرژی تولید معمولاز منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی در کنار منابع 

                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            برساند ممکن میزان کمترین به را انرژی مصرف تا .نماید

کارمی افتد  گرمایش از -روشنایی و سرمایشم بعنوان مثال در صورتیکه کسی در محیط حضور نداشته باشد سیست

نیاز به  تامین شده وودرساعتی از روز به دلیل وجود نور طبیعی خورشید با باز شدن پرده ها بطور هوشمند نورمحیط 

                                                    .                                                                                                                            استفاده روشنایی نیست

 

ساختمان ساکنین برای مطلوب محیطی ایجاد ۲-۲  

 

 دشون می انجام خودکار صورت به که هایی فعالیت و امکانات وجود دلیل به هوشمند ساختمان یک در

 سناریویی توان یم ها سناریو نوشتن در مثال عنوان به. شود می تامین شکلبهترین  به ساکنین راحتی و آسایش

 های یستمس تمام کلید یک فشردن با تنها ازخانه شدن خارج هنگام در تا کرد تنظیم منزل از خروج زمان برای

 ساز ایچ آشپزخانه به شما رسیدن از قبل ،روز سناریوی در یا و شوند خاموش شما خواسته طبق ضروری غیر

 هک مشابه موارد و شود جویی صرفه شما زمان در تا شوند می روشن ها چراغ و افتد می کار به جوش قهوه یا

   دهد. می افزایش را هوشمند خانه یک در زندگی راحتی اینها تمامی
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 افزایش ایمنی و امنیت  ٢-۳
 

یستم ها را می توان به سی امنیتی اعم از دوربین های مداربسته و انواع دزدگیردر ساختمان هوشمند تمامی سیستم ها

ه می شود، بیشتری به امنیت خانه شما اضافعملکردی یکپارچه داشته باشند. با این کار امکانات اهوشمند متصل نمود ت

برای مثال اگر در هنگام خالی بودن خانه مگنت های قرار گرفته بر روی درب ورودی باز شدن درب را تشخیص 

سیستم می تواند موضوع را از طریق .و یا سنسور های تشخیص دود روی دادن حریقی را در منزل تشخیص دهند  دهند

د و نیز می توانید در همان لحظه تصویر دوربین های مدار بسته را از طریق اینترنت و به راحتی پیامک به شما اطالع ده

 ل،منز ایمنی و امنیت افزایش بر عالوه دیگر بسیاری موارد و امکانات این .بر روی گوشی موبایل خود مشاهده کنید

   .دهد می قرار شما دستان در سادگی به دنیا جای هر از را چنینی این های رویداد مدیریت و کنترل
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    کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات ۲- ۴

ر یک ساختمان هوشمند به دلیل عملکرد یکپارچه و مدیریت صحیح و بهینه از تجهیزات مختلف مانند سیستم های د

ایش پیدا می کند افزسرمایشی و گرمایشی، سیستم های روشنایی و سایر تجهیزات الکتریکال ساختمان عمر مفید آنها 

 .دو نیز میزان خرابی نیز کاهش می یابد که موجب کاهش هزینه های نگهداری و تعمیر یا تعویض تجهیزات می شو

 

زگشت سرمایهبا ۲-٥   

 

 هوشمند سازی ساختمانشده و آمار های بدست آمده از پروژه های اجرا شده بر  اساس ساختار با توجه به مطالب ذکر 

درصد کاهش مصرف وجود داشته است و بازگشت ٠٤الی  ٥٢به طور میانگین در بحث ذخیره سازی انرژی حدود 

به دلیل کاهش هزینه ها در بخش انرژی و نیز کاهش هزینه های  هوشمند سازی سرمایه به موجب استفاده از ساختار 

 سال امکان پذیر است . به طور مثال در ساختمان برخی پروژه های ۳ الی  ٢/٥حدود  نگهداری و تعمییر تجهیزات در 

ده گویای این مطلب است که با هوشمند سازی ات مربوط به پروژه نتیجه بدست آماز تحلیل آمار و اطالعانجام شده 

                                                                درصد در مصرف انرژی صرفه جویی  نمود.  ۳٤می توان حداقل 

 

 ۳-    مسکونی هوشمند امکانات موجود در یک ساختمان  

 

 کنترل هوشمند روشنایی ٣-۱

اي از مصرف انرژي در یک ساختمان را شامل  دها توجه به این موضوع که سیستم هاي روشنایی، سهم عمب

                                                                                                                         ؛دشون می

در یک سیستم هوشمند ساختمان با بهره گیري از سنسورهاي تشخیص حضور، سنسورهاي تشخیص نور 

وردهی محیط، مصرف انرژي تا حد چشمگیري تنظیم میزان ن برامکان  محیط و نصب کلیدهاي هوشمند عالوه
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کاهش می یابد. بطور کلی امکاناتی که در راستاي کنترل روشنایی در یک خانة هوشمند در اختیار کاربران 

                                                                                                                                                    د:قرار می گیرد می توان به موارد ذیل اشاره کر

 
 ناحیه یا اتاقرمجزا درهرتنظیم برنامه و سناریو به طولیت کنترل سیستم روشنایی وقاب                                                                         

 

 ثل : سناریو م های مختلفایی درتمامی بخش های ساختمان براساس سناریوابلیت کنترل و تنظیم سیستم روشنق        

                                                                                                                                                              ...               و منزل در حضور  خواب ، شبیه سازی

از همان محلی که در آن  نبرای مثال فرض کنید در سناریو خواب بدون نیاز به سرکشی به تمام نقاط منزل میتوا

و یا همگی المپ ها را  خطوط روشنایی را در شدت روشنایی مورد نظر تنظیم کردستیم از طریق موبایل یا تبلت ه

 خاموش کرد و یا سناریوی خاصی را اجراء نمود .        

                                                                                                         

  خصوص م  اساس سناریوهای متفاوت و هوشمند این امکان وجود داردکه بر هبلیت نور پردازی محیط: در یک خانقا

در حالت و رنگ دلخواه تنظیم نمود که عالوه بر زیبایی بخشیدن به محیط منزل تاثیر به سزایی بر روحیه نور محیط را 

           د.ساکنین ساختمان دار

  

 

   سدر سیستم هوشمند این مزیت وجود دارد که شدت روشنایی تعدادی از خطوط را بر اسا  : کردنقابلیت دیم 

 در جویی هصرف باعث محیط زیبایی بر عالوه ، کنید تنظیم خروجی میزان  درصد صد تا صفر از  مورد نظر  شرایط

     .شود می انرژی مصرف

 درصد راگ روز طول در که دارد وجود قابلیت این :محیط نور شدت اساس بر روشنایی سیستم کنترل قابلیت 

 های خط سر از تعدادی شد بیشتر مطلوب میزان از شود، می بررسی نور تشخیص های توسط سنسورمحیط  روشنایی

                                                                                                                     بالعکس. و شوند خاموش اتوماتیک طور به انرژی رفتن هدر از جلوگیری برای   روشنایی

                                                 

 در  جویی صرفه رایب روشنایی سیستم ازسکنه خالی محیطهای در :حسگر براساس روشنایی سیستم نترلک قابلیت 

 هک شود می فعال خودکار صورت به افراد حضور یا ورود تشخیص صورت در و خاموش می باشندانرژ ی  مصرف
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 ریدهایتانخ از شما های دست که منزل به ورود هنگام در یا انبار تاریک بسیار های محیط در مثال برای شود می باعث

  .نور مطلوبی به شما در محیط بدهد تا با فراغ بال اقدام به فعال نمودن سناریوی دلخواه خود نمائید . است پر

 

 
 در تبلت یا موبایل روی بر هوشمند کنترل افزار نرم از استفاده با منزل نقاط تمامی روشنایی سیستم کنترل قابلیت 

 تجهیزات هوشمند پس از اجرای فرمان شما وضعیت مشاهده نیز دنیا و جای هر از اینترنت از طریق ارتباط یا و خانه

 مستر اتاق از منزل نقاط تمامی روشنایی سیستم کنترل قابلیت 
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سیستم  کنترل پرده و سایبان 3 -2   
 

 از سیستم هوشمند می توان انواع مدلهای پرده ،کرکره و استفاده

 را  براحتی و با روش های مختلف کنترل نمود . سایبان 

 سیستم می توانید با بهره گیری از کلیدهای هوشمند و شما با این

 تاچ پنل در قالب های دستوری  مختلف همچون دستور مستقیم 

 با موبایل و  از طریق سناریو  از روی پنل های ارتباطی یا کنترل

 سیستم در. نمایید کنترل را آنها نیز از راه دور  ، یا تاچ پنل  تبلت

 تحت یا و مختلف  های صورت بههوشمند پرده ها می توانند  

 گرمای شدت یا و ساختمان عواملی همچون تمایز شدت نور

 .شوند بسته و باز داخلی دمای یا محیط ، برای تنظیم میزان نور

 مدیریت جهت خاصی انرژی بدون آنکه نیاز به صرف وقت و

 .     باشد ها پرده وضعیت

  

 
 

 

 

سیتم های سرمایش و گرمایشی  3-3  

 کف، از گرمایش انندم ها سیستم دیگر یا مطبوع تهویه دستگاه وسیله به که گرمایش و سرمایش سیستم کنترل برای

ضا که فدمای پیش فرض توسط کاربر تنظیم گردیده و در زمانی که دمای  پذیرد می انجام   و... گازی های کولر

 می تفعالی به شروع سیستم باشد شده تنظیم دمای این از متفاوت شود، می سنجیده توسط سنسور های دقیق دمایی

Figure 1  
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 گرمایش و شسرمای سیستم فعالیت توقف فرمان رسید حدمطلوب به مذکور فضای دمای که زمانی حالت دراین. نماید

                                  .                                                                                                                            گردد می انرژی  مصرف کاهش به منجر گرددکه می صادر شده تعیین پیش از برنامه توسط

 گفت باید اما ،یافت دست هدف همین به توان می نیز سنتی ترموستاتهای از استفاده با که آید پیش سئوال این شاید

 سرمایش / رمایشگ سیستم و داده تشخیص سریعا است باز فضا در ای پنجره یا درب زمانیکه  تواند می هوشمند سیستم

 زا استفاده زمان در امر این حالیکه در. شود  انرژی رفتن هدر از مانع و بصورت خودکار خاموش نموده را فضا آن

 اپلکیشن توسط دور هرا از کنترل وها، کویل فن یکپارچه کنترل امکان طرفی از. باشد نمی پذیر امکان سنتی ترموستات

  .    است هوشمند سیستم مزایای جمله از...  و

                                      

 عبارتند هوشمند گرمایشی و سرمایشی های سیستم از استفاده در موجود امکانات کلی طور به

                   از:

 ساختمان فضای یا ناحیه هر در مجزا طور به گرمایش و سرمایش سیستم کنترل قابلیت                                                                    

 خواب مهمان، ،خروج ورود، سناریوی: نظیر مختلف سناریوهای اساس بر گرمایش و سرمایش سیستم کنترل قابلیت 

 یستمس به تبلت یا موبایل طریق از یا پنل روی از که دارد وجود امکان این  خروج سناریوی در مثال طور به    .... و

                    .                                                                                                                              کرد ارسال خاموشی فرمان منزل نقاط  تمام  گرمایش-سرمایش

 یک  توانید می کنید فرض ، موبایل طریق از منزل از خارج در گرمایش و سرمایش سیستم به فرمان و کنترل قابلیت

خاموش نموده بودید از طریق گوشی همراه  حین مسافرتکه از بازگشت از مسافرت سیستم گرمایش را  قبلروز 

روشن نمایید یا کولر منزل را یک ساعت قبل از عزیمت به منزل در تابستان روشن نمائید. تا در هنگام ورود شما به 

   منزل دما در حد مطلوب قرار گیرد .

 اینترنت به اتصال اب دور راه از یا تبلت یا موبایل طریق از منزل نقاط تمامی گرمایش و سرمایش سیستم کنترل قابلیت 

                                                                         هترب مدیریت برای سیستم از بخش هر بودن یا خاموش  روشن و وضعیت مشاهده و کردن مانیتور امکان نیز و
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 یا گوشی همراه  تاچ توسط اصلی اتاق ازقبل از خواب   منزل نقاط تمامی گرمایش و سرمایش سیستم کنترل قابلیت  

                                                                                                       ایمنی و حفاظت هوشمند کنترل سیستم  ۳- ٠

. ستا بوده ساختمانی هر در ساکنین های دغدغه از یکی همواره مسکونی ساختمان یک در امنیت و ایمنی برقراری

  شخیصت دتکتورهای حضور، دتکتورهای آالرمها، و آژیرها نظیر پسیو سیستمهای بر عالوه هوشمند خانة یک در

 

 امنیتی سیستم حثب در نیز حضور سازی شبیه نظیر اکتیوی سیستمهای پنجره و درب سنسورهای و شیشه شدن شکسته

میتوان به  میدهد، قرار ساکنین اختیار در امنیت و ایمنی بحث در هوشمند سیستم که امکاناتی جمله از میشوند. وارد

 موارد ذیل اشاره کرد :

 آالرم اعالم و هوشمند سیستم به....  و آب نشت ، گاز ، دود های دتکتور حرکتی، های سنسور انواع اتصال قابلیت 

 رتصو به را الزم هشدارهای سیستم سوزی آتش وقوع صورت در مثال طور به ، مشکل بروز صورت  در امنیتی های

  .ندوشیر گاز ورودی خانه را بصورت هوشمند قطع میک.  کند می اعالمبه تگهبانی و آتش نشانی  صوتی پیام یا و آالرم

 .   میکند ارسال پیام یا تماس  صاحبخانه با منزل داخل در ساکنین حضور عدم صورت در و

 

 و بش مسافرت، منزل، از خروج نظیر متفاوت امنیتی مدهای براساس امنیتی سیستم کردن فعال قابلیت... 

 

 حضور عدم صورت در همچنین و میشود داده الزم های آالرم منزل داخل به مجاز غیر شخص ورود درصورت  

 .یا پیامک ارسال می کند  حاصل نموده  تماسو مراکز پلیس  صاحبخانه با هوشمند سیستم   منزل در ساکنین
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 اساس بر وزر شبانه از ساعاتی در هوشمند سیستم مسافرت امنیتی مد انتخاب درصورت: حضور سازی شبیه امکان 

 تمسیس یا کند بسته و باز را ها پرده تواند می همچنین و نموده خاموش و روشن چراغها از تعدادی معین زمانبندی

 دارد.  حضور منزل داخل در کسی که آید می بوجود تصور این و نماید روشن را صوتی

 

  آالرم صورت به منزل از خروج هنگام در پنجرهها و در بودن بسته و باز از آگاهی

 افزار نرم از استفاده با تبلت یا گوشی روی بر ساختمان در موجود بسته مدار های دوربین تصویر مشاهده مکانا  

 

 

 

 یا ایلموب روی بر آیند می شما منزل درب به که افرادی مشاهده و هوشمندآیفون های  با سیستم هماهنگی امکان 

 آنها به ورود اجازه صدور و گفتگو امکان و تبلت
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   قابلیت صدور اجازه ورود با استفاده از اثر انگشت و یا کارتDIFR در ر به جای کلید که عالو براستفاده ساده ت

 و ردک خارج دسترسی از را شده مفقود کارت سادگی به توان به سادگی کارت توانکارت می  صورت مفقودی

 .نیست قفل تعویض به نیازی

 ساختمان گهبانن کنید فرض مثال برای شوند، می منزل وارد که مختلفی اشخاص برای دسترسی سطح تعیین امکان 

 کارت با تواند نمی  اما دهد می شما اطالع با و ضروری مواقع در را ها واحد به ورود اجازه که استدارای کارتی  

                                                         .                                                                                                                             کند باز راق های واحد ها اتا  درب خود

  اشتنند حضور صورت در ساختمان مدیر یا نگهبان به امنیتی موارد یا حریق مانند اضطراری موارد اطالع امکان 

 موقع به قداما برای منزل در مالک

 

 

سیسم هوشمند زمان بندی  ٣- ٥  

 برای .دارد وجود مشخص بندی زمان اساس بر متفاوتی های سناریو و ها عملیات اجرای امکان هوشمند ها سیستم در

 مشخصی زمان در را شوند می تکرار روز هر که خواب سناریو یا صبحانه سناریو مانند ها عملیات از برخی توان می مثال

 ادهخانو تولد اعضای روز مانند خاص های مناسبت برای یا و تعیین کرد کاری روزهای و تقویم اساس بر و روز از

 به مربوط یها هزینه و شود می انجام و فراموشی نقص بدون دستورات تمامی اینکار با. کرد تعیین مشخصی سناریو

                    یابد. می کاهش دستورات اجرای و مدیریت

       

استخر آبرسانی و سبز فضای آبیاری سیستم هوشمند کنترل ٣-۶  

 و آبیاری به اهانگی نیاز زمانی دوره اساس بر سبز فضای آبیاری به مربوط پمپ میتواند هوشمند سیستم

 ریقط از یا و هوشمند های پنل طریق از ، شده بندی وزمان خودکار صورت به را استخر آبرسانی نیز
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 با هک  . دهد انجام را الزم کنترلهای  سایر و دما دستگاههای تصفیه، و نموده خاموش و روشن افزار نرم

 .                                                                                          رسد می صفر به گیاهان آبیاری فراموشی یا استخر بآ پمپ ماندن باز در انسانی خطای کار این

 

 

 انرژی مصرف مدیریت ۱-۳

 

     اهدهمش و مانتیورینگ امکان انرژی مصرف میزان کاهش برای هایی برنامه تنظیم بر عالوه هوشمند ساختمان در

اهش برای  ک توان می آنها بررسی با که دارد وجود سالیانه حتی و ماهیانه روزانه، صورت به انرژی مصرف گزارشات

 مصرف انرژی برنامه ریزی کرد و یا هزینه های ماه یا آینده را پیش بینی کرد . )انرژی میترها (   

       

                هوشمند های سیستم کنترل و مانیتورینگ ۳ - ۸   

 سرویس جهت باال العاده فوق پذیری انعطاف و گرافیک با هایی برنامه طراحی و کامپیوتری علوم پیشرفت با امروزه

 سیستم لیهک از را ای ارزنده و کامل اطالعات بتوان که شده فراهم امکان این ، مختلف اطالعاتی سطوح با افراد به دادن
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 مایشن قابلیت اطالعات این. نمود استفاده بهتر مدیریت جهت و آورده بدست ساختمان در شده نصب هوشمند های

 های املع سیستم تحت که افزارهایی نرم توسط و داشته را امروزی پیشرفته و مدرن ارتباطی وسایل از هریک بر

 تتح گوشیهای لت، تب همچون افزاری سخت تجهیزات هریک بروی میتواند اند شده آیفون،طراحی اندروید،

                                                                    .                                                                                                                            شوند ،نصب  IOSو اندروید عامل سیستم

 از را انساختم در شده نصب هوشمند های سیستم و زاتتجهی کنترل قابلیت هوشمند های افزار انرم این بر عالوه  

                                                                                                                                                                                                         .        دارند ساختمان   خارج یا و درون

 

FTPIاز استفاده ۹-۳  

 قابل ماهیانه مبلغ پرداخت و باکس تاب ست یک نصب و خریداری با که کند می ارائه را شبکه تحت تلوزیون یک

 طرفه دو تصور به اطالعات انتقال و گرافیک متن، صدا، ویدئو، مانند مختلف های سرویس با ارائه و است دسترسی

 اما شد می پخش و دریافت گیرنده در فرستند طرف از سیگنال یک تنها سنتی زیونیتلو سیستم در. سازد می ممکن را

 بوجود یزیاد ارتباطی امکانات بیننده، طرف از اطالعات انتقال امکان به دلیل FTPI همان  یا تعاملی زیونیتلو در

 پیام یک ارسال با و زیونیتلو طریق از را خود عالقه مورد موسیقی یا برنامه پخش خواست در توانید می مثال آید، می

 ساختمان در محلی صورت به اجرا قابلیت و باشد می وسیع باند ساخت زیر به نیاز سرویس این اجرای برای .دهید انجام

 .                                        دارد را ساختمان خارج در اینترنتی صورت به یا

تکرار برنامه های پخش شده که ما فرصت دیدن آن را نداشتیم و برنامه های   سیستم این از استفاده دستاورد مهمترین

 دلیل به این بر عالوه. ستا وسیع باند پهنای از استفاده کیفیت با تصاویر کیفیت زیاد بسیار افزایش همچنین و انتخابی

 در توان می و دارد طریق وجود همین از نیز تصویر بر عالوه  دیگر های داده ارسال امکان اینترنت بستر از استفاده

  ارسال کرد. گیرنده به را زیادی اطالعات بسیار کوتاهی زمان
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 تان عالقه مورد برنامه خودکار ضبط تنظیم قابلیت زیرا دهید نمی دست از را ای برنامه هیچ شما تعاملی تلویزیون در

 را آن به دسترسی امکان زمان هر شما شده و ذخیره کننده پخش شبکه توسط ها این برنامه بر عالوه. دارد وجود

داشت . خواهید   

 پرداخت ایه سرویس از استفاده با تلوزیون طریق از خرید امکان به توان می تعاملی تلویزیون دیگر های قابلیت از

یشرفت سینما و ... اشاره کرد . با پ یا مسافرتی بلیط خرید مجازی، های کالس در حضور و دوستان با بازی اینترنتی،

 و یامحتو رائها امکان  ها سیستم این سریع پیشرفت با. کرد اشاره..  و سینماسریع این سیستم ها امکان ارائه محتوی 

 خواهد جودو نیز اختصاصی صورت به بیننده هر فکری نوع و تخصص ، سلیقه اساس بر شخص هر ویژه های برنامه

 .داشت

 اینترنت یرو بر اینترنتی های تلوزیون. است متفاوت اینترنتی های تلوزیون با IP TVکه  شود توجه نکته این به باید  

 IP TVی  ارتباط خطوط حالیکه در کند می عمل سایت یک روی بر و شرکت یک های اینترنتی سرور از استفاده و

                                  شوند.                                                                                                                         می تلویزیونی ایجاد های شرکت توسط و منظور همین به تنها

 های هزینه با TVکنترل   های باکس و سرور به نیاز علت به که شود می استفاده هتلی فضاهای در غالبا ها سیستم این

 IPاما   کند می ناپذیر توجیه اقتصادی لحاظ از مسکونی واحدهای برای را سیستم این کردن که پیاده است همراه باال

TV است. نموده برطرف را مشکل این پایین بسیار های هزینه با العاده فوق های وویژگی جدید امکانات کردن اضافه با 
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 IPTVمزایای استفاده از  ۳-۷٤

  های هشبک به اتصال امکان و ساختمان داخل در کاربران برای خصوصی و شبکه تحت تلوزیون یک ساخت 

 جداگانه گیرنده به نیاز بدون ای ماهواره و دیجیتال

 برنامه فتوق یا ضبط تصاویر، بردن جلو و عقب مثال برای تلوزیونی، های برنامه پخش در تصرف و دخل امکان 

 ...و همزمان صورت به ها برنامه مشاهده ها، برنامه کامل اطالعات دریافت ها،

 بعدی سه صورت به دوبعدی های شبکه نمایش مکان 

 و دامک هر برای مختلف های بندی دسته ایجاد و عالقه مورد کتاب یا و موسیقی و سریال و فیلم آرشیو ایجاد 

 میزان مدیریت

اینترنت و شبکه بستر طریق از تلوزیون کنترل و تبلت و تاب لبت و گوشی روی بر زیونیتلو مشاهده  

 با مختلف زارهایاف نرم اجرای قابلیت و فرد به منحصر های ویژگی با شخصی رایانه یک به زیونیتلو تبدیل امکان 

 اینترنت به اتصال ابا تنها و پایین بسیار هزینه
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 به نیاز بدون دیگر ویندوزی افزار نرم صدها و لینوکس و ویندوز فضای از فادهتاس و ابری سامانه به دسترسی امکان 

 نصب

 

هوشمند خانه در سازی پیاده قابل های سناریو انواع -٤  

 اردد وجود ها عملیات برخی خودکار انجام امکان آسایش و راحتی افزایش برای ساختمان هوشمند های سیستم در

 :                                                                                است شده آورده زیر در ها سناریو این از تعدادی که هستند تنظیم قابل مختلف های سناریو در که

 منزل در حضور از قبل سناریو ٠-۷

 و سونا انمیتو مثال طور به نمود کنترل افزار نرم طریق از منزل از خارج را هوشمند سیستم که است فراهم امکان این

 رد تا کرد روشن را جوش قهوه یا ساز چای حتی یا شرا روشن یا خامو گرمایش و سرمایش سیستم یا و جکوزی

 .باشد شده آماده شرایط بهترین در چیز همه منزل به شما رسیدن هنگام

 :الکترونیکی کارت و ورود رمز,  انگشت اثر طریق از ورورد مجوز ٠-٥

 در که رمزی,  شما انگشت اثر با دربها تمامی,  کنید استفاده منزلتان به ورود برای کلید دسته یک از نیست الزم دیگر

 .                                                    کنند یم تامین را منزل به دسترسی در باال امنیت که شوند می باز امن و حجم کم کارت یک یا و شماست حافظه

 

 :ورود هنگام در ٤-٣

 خرید و وسیله از پر هایتان دست حالیکه در و تاریکی در شوید، می منزل وارد شلوغ روز یک از پس کنید فرض

 ندارد وبیمطل دمای سرمایی یا گرمایی سیستم بودن خاموش دلیل به هم خانه و گردید می چراغ کلید دنبال به است

 یتوانم سناریو این در. داشت نخواهد وجود این مشابه موارد  و مشکالتی این دیگر ورود سناریوی از استفاده با اما

. نمود ترلکن محیط در آسایش  حداکثر نمودن فراهم راستای در را هوشمند تجهیزات تمامی صاحبخانه نیاز با مطابق

 چراغهای ، میگردد فعال غیر امنیتی سیستم هوشمند    پنل روی بر ورود رمز نمودن وارد با ورود هنگام در مثال طور به
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 باز ارخودک صورت به ها پرده میگردد، پخش دلخواه موزیک و میگردد، روشن اند شده تعریف ورود سناریو در که

   .                                        میرساند شده ریفتع پیش از دمای به را منزل دمای مطبوع تهویه سیستم و میشود

 نبودن نزلم صورت در تا کنید تعریف را سناریوی خود میهمانان مثال مختلف اشخاص برای توانید می قسمت این در

 از وانیدت می سناریو این با .نگذارید منتظر در پشت را خود مهمانان است آمده پیش ناگهانی که کاری انجام یا شما

 یستمس کردن روشن کنار در همچنین و کنید گفتگو  بیشتر،  او با و گرده باز خود میهمان برای را درب دور راه

 روشن او برای نیز را ساز چای و تلوزیون   راحتی برای مطلوب حد به فضا دمای رسیدن برای سرمایش و گرمایش

 .                                                                                                 کنید

 

هوشمند  حمام و جکوزی,  سونا ٠-٠  

 لمسی حهصف روی اشاره یک با فقط,  رفتن از قبل را خود جکوزی و سونا است فراهم هوشمند سیستم در امکان این

 چراغهای , کلیدی هیچ از استفاده بدون و حمام به ورود محض به. کنید آماده و روشن افزار نرم طریق از یا و مانیتور

و حتی میتوان پر کردن وان را  .ماند خواهند باقی روشن,  دارید حضور حمام در که ومادامی  شوند می روشن حمام

  نیز به سیستم هوشمند یا سناریوی استحمام سپرد.
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   تلویزیون تماشای ۴- ٥

 چند را فیلم یدند جذابیت سناریو تنظیم با توانید می دارید عالقه فیلم دیدن به که هستید افرادی دسته آن از شما اگر

 پرده شده تعریف یشپ از سناریو بامطابق تاچ پنل یا گوشی  روی بر تلویزیون تماشای سناریوی انتخاب با. کنید برابر

 رمایشگ و سرمایش سیستم,  شود می کم نورشان دیگر برخی و خاموش چراغها از برخی,  بسته نور کاهش جهت ها

  مشخص دایص میزان با ها اسپیکر طریق از صوت و داده وضعیت تغییر تلویزیون دیدن هنگام در شما مطلوب دمای  به

        .                                                                                                                            شود می انجام اید کرده ریزی برنامه را آنها شما که دیگری تغییرات و پخش

  

 پذیرایی و نشیمن سالن ۶-۴

 الزم تنها...  و ، چای ساز گرمایش، مایشسر ، پردازی نور همانند بخشها تمام سازی آماده جهت ورود سناریو در

 میتما حالت این در,  نمایید انتخاب هوشمند پنل یا و کنترل ریموت روی بر را مهمان ورود سناریو کلید است

 ات شوند می روشن دکوراتیو چراغهای  مثال عنوان به,  آیند می در     شده  تعریف قبل از حالت به خانه چراغهای

 شود یم   روشن پذیرایی قسمت لوسترهای و راهروها چراغ,   آید چشم به بیشتر ساختمان داخلی معماری و تابلوها

 گرمایش و سرمایش سیستم و کند می مالیم موزیک یک پخش به شروع خودکار صورت به صوت پخش سیستم و

 حال در دکنی فرض سناریو این سودمندی بهتر درک برای.  شود می تبدیل مهمان برای شده   تعریف حالت به نیز

 به نیدتوا می حالت این در آید، می شما منزل به سرزده مهمانی که  است خاموش نیز  ها چراغ و هستید فیلم تماشای

 انمهم استقبال به و بزنید را مهمان   سناریوی کلید جوش، قهوه یا ساز چای و ها چراغ کردن روشن عجله با جای

 .                   بروید خود
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 اصلی خواب اتاق ۷-۴

 ینکها بر عالوه ، تبلت و موبایل روی بر شده نصب افزار نرم یا و هوشمند پنل طریق از اصلی خواب اتاق داخل در

 مطابق متفاوت های سناریو که است فراهم نیز امکان این مستقیم فرمان صادر کرد  طور به روشنایی     خطوط به میتوان

                                                                                                                                                                                        :   ملهج  از نمود تعریف اتاق صاحب نیاز با

 عهمطال ، شب ، روز مد رد نیاز مورد روشنایی شدت خصوص در متفاوت هوشمند خانه سناریوهای تعریف امکان 

                  ...    و

  روز و شب ( در خصوص کنترل پرده ها         متفاوت هوشمند خانه سناریوهای تعریف امکان(                                                      

   مطلوب  دمای اساس بر تهویه سیستم کنترل امکان  

 حمام فضای در الزم های کنترل و یصوت سیستم و ها پرده کنترل,  روشنایی کنترل تلفیق امکان       



 هولدینگ ایمن گستر
اتحادیه اروپا     KNX پارتنر رسمی    

 و نماینده انحصاری شارپ در کشور    

 

آموزش و  جدید روبروی  شهریور  ۷۱: خیابان  دفتر مرکزی تبریز  

   ۸  فاز دوم مجتمع پزشکی خاتم طبقه اول واحد  پرورش ناحیه دو 

   ۰۶۶۱۵۵۶۳۱۰۰ -۰۶۶۶۵۵۶۳۱۰۰:با ما  ارتباط  های  شماره 

 

 نور از تفادهاس و ها پرده تنظیم با مالیم نور ایجاد,  مالیم صدای با صوتی سیستم اندازی راه:  اتاق در صبح سناریو 

                                                                                              ساز چای سازی آماده,  حمام فضای در مطلوب دمای ایجاد,  محیط در موجود طبیعی

هوشمند های پنل روی بر ها فضا تمامی در هوشمند سیستم وضعیت مانیتورینگ و کنترل امکان                                                      

امنیتی سیستم کردن فعال غیر و فعال امکان  

 خواب ناریویس  ۴-٨

 خواب سناریو افزار نرم یا و هوشمند کلید طریق از منزل نواحی تمامی به سرکشی به نیاز بدون میتوان خواب سناریو در

. دشو می خاموش تلوزیون و خانه چراغهای تمامی. شود می آماده خواب سناریوی برای خانه آنگاه و نمود انتخاب را

 ودن دربهاب بسته یا و باز توانید می شما و شده فعال دزدگیر سیستم ، شود می کم نورش اتاق خواب موجود در چراغ

 کنید. چک خود لمسی مانیتور روی بر نیز را بسته مدار ها دوربین تصویر یا و و  پنجرهها
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 مطالعه سناریوی ۹-۴

  هستید که فضایی در صوت سیستم کردن فعال غیر 

ی اتاق مطالعه فضا در مطلوب دمای ایجاد   

مطالعه جهت مطلوب نور ایجاد   

محیط  در موجود طبیعی نور از استفاده و پرده تنظیم   

 

 خودکار روشنایی کنترل ۴-۱١

 سناریوی لیدک زدن با توانید می شوید خارج اتاق از داشتید نیاز دلیلی هر به یا شدید گرسنه شب نیمه هنگام در اگر

 بگردید لیدهاک دنبال به تاریکی در اینکه بدون و افراد دیگر برای مزاحمت ایجاد بدون خودتان، نزدیک در شب نیمه

 .         کنید حرکت شده روشن برایتان هوشمند سیستم ی بوسیله که مسیری در

                                                                                                                                              

  هوشمند بهداشتی سرویس ۱۱-۴

 ورتص به بهداشتی سرویس فن و چراغ و شود می داده تشخیص شما وجود,  بهداشتی سرویس به ورود محض به 

 آن  چراغ بهداشتی سرویس از خروج محض به.باشد نیاز شما دخالت به آنکه دون.  ب شوند می روشن خودکار

قابل تنظیم جهت تهویه هوای  مدتی برای آن فن و میکندعمل  خودکار صورت فالش تانک به و  شده خاموش

        .  ماند خواهد باقی روشن سرویس
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 خروج از ساختمان  ٤-۱۲

 خاموش رویدب مسافرت به خواهید می یا کنید ترک را منزل سرعت به باید که آمد پیش برایتان فوری کار زمانی اگر 

 بعضی نیدک فراموش عجله دلیل به است ممکن حتی و است گیر وقت بسیار لوازم دیگر و ها چراغ تک تک کردن

 خروج هنگام در کلید یک زدن با تنها خروج سناریوی از استفاده با. کنید خاموش را اتو مانند لوازمی یا ها چراغ از

 را جخرو یا و منزل از خروج سناریو است کافی تنها کار این برای .بود خواهد آسوده مسائل این تمامی از خاطرتان

 :                                                                 آنگاه نمایید انتخاب

 روشنایی مسیرهای کلیه شدن خاموش 

 رژیان اتالف از ساختمان بودن خالی هنگام در گرمایش و سرمایش سیستم نمودن خاموش با هوشمند سیستم 

 .مینماید جلوگیری

 .سیستم امنیتی در صورت مسافرت روشن میگردد 

 ها پرده کامل شدن کشیده یا بیرون محیط نور به توجه با پردهها تطبیق امکان   
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 (انرژی سازی ذخیره و امنیتی ) ها پنجره و درب بودن بسته و باز وضعیت از گزارشگیری امکان 

 تصویری یا و صوتی سیستم کردن خاموش  

 میگردد خارج مدار از یخچال جز به... و ساز چای اتو، جمله از برقی وسایل لیهک. 

 زینتی لهایگ برای الزم نور تامین جهت روشنایی مسیر یک حتی یا و پردهها شدن بسته یا و باز بندی زمان کنترل 

 گیاهان به بیاریآ برای آب رقیب شیر کنترل یا و

...و   

 

 

 منزل در حضور ساز شبیه سناریو ۴-۱٣

 وجهمت کسی تا گذارند می روشن منزل در را چراغ چند یا یک روند می روزه چند مسافرت به که زمانی مردم اغلب

 احتمالی دزدان به و کند می مصرف زیادی برق است روشن روز طول تمام در که چراغی اما نشود خانه بودن خالی

 ای گونه به ار خانه های چراغ حضور، ساز شبیه سناریو تعریف با توانید می شما .نیست منزل در کسی که فهماند می

 صادفیت صورت به را ها چراغ برخی یا شوند روشن هستند روشن معموال که زمانی در و شب در مثال که کنید تنظیم

 .هست خانه در کسی دهد اطمینان که طوری به کنید پخش خانه در موسیقی یا کنید روشن

 

  غذا صرف سناریو ٤-۱٤

 بیشتری لذت مالیم موسیقی یک پخش با معموال که است خانواده بودن هم کنار لحظات بهترین از یکی غذا صرف

 کند می تر یمیصم را جمع و شود می غذا میز بیشتر جذابیت باعث کند پیدا کاهش کمی اگر نیز محیط بقیه نور. دارد

 های مهمان یا خانواده کنار در بیشتری شادی غذا صرف بار هر در توانید می لحظات  این برای سناریو یک تنظیم با



 هولدینگ ایمن گستر
اتحادیه اروپا     KNX پارتنر رسمی    

 و نماینده انحصاری شارپ در کشور    

 

آموزش و  جدید روبروی  شهریور  ۷۱: خیابان  دفتر مرکزی تبریز  

   ۸  فاز دوم مجتمع پزشکی خاتم طبقه اول واحد  پرورش ناحیه دو 

   ۰۶۶۱۵۵۶۳۱۰۰ -۰۶۶۶۵۵۶۳۱۰۰:با ما  ارتباط  های  شماره 

 

 انوادهخ اعضای سایر به ها اتاق در چراغ یک زدن چشمک طریق از را غذا صرف کلید یک فشردن. باشید داشته خود

 . نباشد جداگانه صورت به کدام هر کردن صدا به نیازی تا دهید اصالع

 

  

 

 حریق  سناریوی ۴-۱٥

 مشغول شدت به که زمانی در یا بیفتد اتفاق حریقی منزل از قسمتی در هستید خواب که زمانی در و شب در کنید فرض

 در. شود می دود ایجاد و غذا سوختن باعث فراموشی این که کنید کم را گاز شعله کردید فراموش و هستید کاری

 که یصورت در و کند قطع را گاز شیر خودکار صورت به تواند می دهد تشخیص را دود سنسور، وقتی صورت این

 .دهد اطالع را موضوع شما به ندارد حضور منزل در کسی


