
 نگاهی به خانه هوشمند

کسب اطالع از جزئیات این این روزها که نام خانه های هوشمند، بر سر زبان ها افتاده است، همگی به دنبال 

آن خواهد بود، هستند. شاید در نگاه اول گمانه زنی ها به این سمت رود که  ولوژی و مزیت هایی که به دنبالتکن

خانه هوشمند به معنای ساختمانی است که چراغ های آن از راه دور خاموش و روشن می شود و امکاناتی از این 

وشمند سازی ساختمان دست دارد. اما باید گفت که این تنها گوشه ای از مزیت های خانه هوشمند است و ه

اگر مایلید نگاهی به خانه هوشمند داشته باشید و از جزئیات این فناوری چیزی فراتر از این موارد می باشد. 

 سردرآورید، پیشنهاد می کنیم، ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

 

 

 خانه هوشمند چیست؟

چه ساختمان هایی هوشمند گفته می شود در ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که خانه هوشمند چیست؟ به 

و دلیل آن چیست؟ اگر قصد نگاه ساده انگارانه به هوشمند سازی ساختمان داشته باشیم، تنها به دست گرفتن 

کنترل از راه دور برخی امکانات نظیر درها و نورپردازی، کافی است. اما ماهیت اصلی این خانه ها، چیزی فراتر از 

در خانه هوشمند شما می توانید تمامی ابعاد و تجهیزات را  و دامنه ای بسیار گسترده دارد.موارد گفته شده است 

زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، می توان ادعا کرد که یک  از راه دور مدیریت کنید و کنترل آنها را به دست بگیرید.



در ادامه مورد بررسی قرار  هوشمند سازی به دو شکل مختلف انجام می شود که ساختمان هوشمند شده است.

 می گیرد.

 
 

 انواع روش های هوشمند سازی خانه

اتصاالت کابل و سیم  ساختمان ها وجود دارد. یکی از آنها توسط به طور کلی دو روش برای هوشمند کردن خانه و

مند سازی با سیم گفته می شود. روش دوم به کمک اتصال وای فای محقق خواهد شد که به است که به آن هوش

ساخته نشده و در  روش اول برای مواردی مناسب است که ساختمان هنوزهوشمند سازی بی سیم شهرت دارد. 

ام شود. اما را به نحوی انتخاب و نصب می کنند که هوشمند سازی انجابتدای ساخت، سیم کشی و تابلوی برق 

افی را پرداخت کند که چنانچه یک ساختمان آماده شده مایل به هوشمند سازی به این شیوه باشد، باید هزینه گز

 منطقی نخواهد بود. 

روش بی سیم هوشمند کردن خانه ها، بدون ایجاد تغییر در سیم کشی ساختمان است و تنها اتصال شبکه اینترنت 

ن های برای به دست گرفتن کنترل همه بخش های خانه کافی است. بدیهی است که چنین شرایطی برای ساختما

ساخته شده که قصد هوشمند سازی دارند، مناسب تر است. اما زمانی که دسترسی به شبکه اینترنت به هر دلیلی 

 قطع شود، قادر به کنترل از راه دور نخواهید بود و این مساله می تواند برای برخی از کارفرمایان مشکل ساز باشد.



 

 

 هزینه هوشمند سازی خانه

ینه هوشمند سازی خانه و یا ساختمان مد نظرتان چقدر است، ابتدا الزم است تا میزان اگر مایلید بدانید که هز

هزینه هوشمند سازی خانه برای کسانی که مایل به به دست گرفتن  پیشروی خود در این فرآیند را مشخص کنید.

، امنیت و بخش های دیگر ورودی هامانیتور کردن کنترل کلیه بخش ها، از جمله سیستم گرمایش و سرمایش، 

و ... هستند با کسانی که تنها بخشی از این درخواست ها را دارند، متفاوت است. از دیگر  ها منزل، نورپردازی

فاکتورهای تاثیرگذار در هزینه هوشمند سازی، ابعاد و اندازه محل مورد نظر شماست و طبیعتا کیفیت کار و نوع 

 هم در این مساله دخیل خواهد بود. (مبی سیم یا باسیهوشمند سازی )

 هوشمند سازی خانه چه مزیت هایی دارد؟

از جمله مهم  به کمک تکنولوژی شما قادر خواهید بود کنترل تمام بخش های محل مورد نظر را به دست بگیرید.

 ترین مزیت های خانه های هوشمند، فاکتورهایی است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

امنیت: سنسورهایی که در خانه هوشمند به کار برده می شود، می تواند امنیت شما را از جهات مختلف  .1

تامین سازد. سنسورهای حرکتی می توانند کلیه عبور و مرورها را به شما نشان دهند. از سویی سنسورهای 

خاصی می توانید از باز  دما می توانند هشداری برای افزایش دما، حریق و ... باشند. به کمک سنسورهای



و با بسته بودن درب ها اطمینان حاصل کنید و به طور کلی امنیت و ایمنی در خانه های هوشمند، به 

 شدت باالتر از سایر منازل می باشد.

اشید، بخش زیادی از اتالف صرفه جویی در انرژی: زمانی که به چنین شبکه هوشمندی دسترسی داشته ب .2

شما از راه دور به سیستم گرمایش و سرمایش منزل خود دسترسی دارید و  انرژی را مهار خواهید کرد.

 می تواند در زمان دلخواه این سیستم را روشن و یا خاموش کنید.

که هوشمند سازی ساختمان برایتان  به دست گرفتن کنترل همه بخش های خانه: از دیگر مزیت هایی .3

به همراه خواهد داشت، تحت کنترل داشتن همه قسمت های خانه است. به لطف این شبکه مدرن می 

توانید از راه دور، کنترل درها، کلیه وسایل آشپزخانه، چراغ های روشنایی، سیستم گرمایش و سرمایش 

د تا با خیالی آسوده خانه را ترک کنید و در نبود و ... را داشته باشید. این کنترل به شما کمک می کن

 خود نگران بخش های مختلف منزل نباشید.

 

 خانه هوشمند چه سنسورهایی دارد؟

این خانه ها به سنسورهای خاص و متعددی مجهزند که هر یک به طور جداگانه به شما در کنترل کردن خانه 

 وشمند عبارت است از:از جمله مهم ترین سنسورهای خانه ه کمک خواهد کرد.



  و راهرو ها وجود دارد و به کمک آن به محض ورودتان، سنسور حرکت: این سنسور در ورودی ها، پارکینگ

 چراغ ها روشن خواهند شد.

 یری می کند و زمانی که نیاز باشد، تهویه را به طور سنسور رطوبت: این سنسور میزان رطوبت را اندازه گ

 خودکار فعال می سازد.

  .هم چنین مخازن سنسور دما: از این حسگر به منظور سنجش میزان دمای محیط بهره گرفته می شود

 ساختمان هم به چنین حسگرهایی مجهز خواهند بود. آب

  سنجیدن فشار مخزن های آب مورد بهره برداری قرار می سنسور فشار: چنین حسگرهایی به منظور

 گیرند.


