ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ )ﺑﺨﺶ اول(

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ از دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻻﻣﭗ ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن
در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل .اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﺳﺎل  1934ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﭘﺮوژه ﺧﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ،1980ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺷﺒﮑﻪای اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪرن
ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺨﺎریﻫﺎ ﯾﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ در واﻗﻊ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه از آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺻﻄﻼح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) ،(Internet of Thingsﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ) (Home Automationو وﺳﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ
) (Connected Deviceﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاﯾﯽ از
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ :در اﯾﻦﺟﺎ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻗﺒﻞ اﻋﻤﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻮﺗﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﺳﯿﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ :اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﻄﻒ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﯾﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﯿﭗﻫﺎی
آنﻫﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻓﺮا
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :در واﻗﻊ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﮏ ﮔﺮد ﺟﺎدوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را روی اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺤﻮل را ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ﭼﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟
در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﻂاﻧﺪاز و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ 200 .دﻻر ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺖ
ﺣﺒﺎب ﭼﺮاغ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت  250دﻻری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت را در زﻣﺎن ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ؟ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻧﮓ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻣﻔﻬﻮم

اﺻﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ.

شکل  :1با یک اسمارتفون و اپلیکیشنهایی مانند وینک میتوانید تقریباً تمام تجهیزات خانه را از کف دست خود
کنترل کنید.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺻﺤﺒﺖ آن
را ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغﻫﺎ را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮر آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درآﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ :وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ،آبﭘﺎشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وایﻓﺎی ،ﭘﺎﯾﺶ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﻣﺎژولﻫﺎی ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺷﺪت روی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و آب ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل :ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﻢ ،از ﻓﺮﻫﺎ و اﺟﺎقﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺰر و ﯾﺨﭽﺎل و در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ،اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ.
راﺣﺘﯽ :روﺷﻦ ﺷﺪن ﻻﻣﭗﻫﺎی اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﻟﺨﻮاه و ...ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ راﺣﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎص و ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی وﯾﮋه را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎل ﺷﻤﺎ ﭼﻪ دارد و ﭼﻪ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ً
اﯾﻦﮐﻪ ﺷﯿﺮ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ زﻧﮓ در ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪﻫﺪ
ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.

شکل  :2امنیت همواره بخش مهم و بزرگی از یک خانه هوشمند است .دوربینهای کوچک مجهز به وایفای میتوانند زمانی
که در خانه نیستید ،شما را به داخل خانه بیاورند .این دوربین که محصول شرکت دراپکم است ،حتی به شما این امکان
را میدهد که بتوانید با آن صحبت کنید.

اﻣﻨﯿﺖ :ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزان و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ را در  24ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز و ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وایﻓﺎی ،ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪهﻫﺎی دود ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ را
رﺻﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ را از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻤﻨﯽ :ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺖ آب را ﭘﯿﺪا و رﻃﻮﺑﺖ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ،
ﺣﺮﮐﺖ ،ﮔﺮﻣﺎ و ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﻮد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ :ﯾﺎدآورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺸﺪار ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻮت ﻓﻌﺎل
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﺎبﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را اﻣﻦ ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ؟
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺑﺰارﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ،ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﮑﺮﻫﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮه را
ﺑﺸﮑﻨﺪ و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺑﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .روشﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻊ ﮔﺬرواژهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ آنﻫﺎ ،رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺒﮑﻪ
وایﻓﺎی و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎده ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﺮاع رﯾﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ،
ﻧﺼﺎبﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺨﺼﺺ زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،اﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺧﻮب وایﻓﺎی ،ﯾﮏ روﺗﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ،ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪﻧﺎم ﻫﺎب اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد از ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﻨﯿﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻻﻣﭗﻫﺎی الایدی
وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ راﺣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺣﻠﻪای و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﺪ از راه دور ﻻﻣﭗﻫﺎ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

شکل  :3هابی مثل وینک میتواند بهعنوان کنترلکننده مرکزی خانه هوشمند عمل کند.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻻﻣﭗﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎ ﺣﺒﺎبﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ  ،GE Linkﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ  Nestو ﻗﻔﻞﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎ  August Smart Lockﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﺮودت ﻫﻮا و ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ ﮐﻤﯽ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎب
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﯾﮏ ﻫﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﻫﻢ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺎبﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در وﺳﺎﯾﻠﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آنﻫﺎ واﮐﻨﺶ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ در ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮاغﻫﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﺎب
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯽﺳﯿﻢ :ﯾﮏ ﻫﺎب دارای وایﻓﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ روﺗﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن آن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﯾﮏ ﻫﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر و از
آنﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ :ﯾﮏ ﻫﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Zigbee ،Z-Wave ،Wi-Fiو  Bluetooth LEﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﺧﺎﻧﻪ
دارﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل :ﻫﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
زﻣﺎنﺑﻨﺪی /ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی :ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﻣﺎنﺑﻨﺪی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص روی
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﺮاغﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎ :ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻮل
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ در اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﮐﺪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
دادهاﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﯽ ورود وی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اراﺋﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻞ  50ﻫﺰار دﻻری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻣﻦ و اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﻼ ً در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎده و ارزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻗﻔﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﯾﮏ ﻗﻔﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آنﻫﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی
اﺳﻤﺎرتﻓﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی وﯾﮋه دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ در دورهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
اﻃﻼﻋﺎت را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻔﻞ در ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.

شکل  :4قفلهای لمسی میتوانند با یا بدون اینترنت کار کنند.

ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه دور ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﺐ در ﺗﺨﺖﺧﻮاب ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻗﻔﻞﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺑﺎزار
ﻗﻔﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزار ﻧﻮﻇﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی را در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪزودی
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﻧﻈﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶﺗﺮی در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ و ﺳﭙﺲ روﺷﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه را در اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ
ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﺪ ،آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎرت
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از درون ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ در آنﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪاری روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
زﻧﺪه آن ﻣﺤﻞ را ﻧﯿﺰ روی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی را اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻫﺸﺪاری ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎن ورود ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ
از اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود ،ﻣﺪام ﭘﯿﺎم ﻫﺸﺪار درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 Dropcamﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶرو در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎدﮔﯽ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
زﯾﺎدی دارﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ دیﻟﯿﻨﮏ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،دیﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﺎﻣﻞ از اﻧﻮاع دورﺑﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ:
ﻧﺖورک ورﻟﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 03ﺗﻴﺮ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/923 :

