ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ )ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

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.

زﻧﮓ در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎلRing Wi-Fi Video ،
 Doorbellﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  199دﻻر ﺑﻪزودی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ در زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ ،اﯾﻦ زﻧﮓ ﻧﻤﺎی زﻧﺪهای از
ﺟﻠﻮ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﻨﺎوری در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﮓ درﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺪون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺲﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ در واﻗﻊ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ و روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺣﺲﮔﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ
آنﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺲﮔﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﻊ
ﺟﺮﯾﺎن آب در ﺟﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه  The Quirky+GE Tripperﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ
از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزانﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دو
ﺣﺲﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ )در ورودی ،ﭘﻨﺠﺮه و
اﺗﺎقﻫﺎ( ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

حسگرهای حرکتی ویمو میتوانند بهعنوان یک هاب کوچک نیز برای خانه هوشمند کار کنند.

ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ  Belkin’s WeMoﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺎب ﻧﯿﺰ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ وایﻓﺎی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﺲ ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از
آنﻫﺎ را ﺟﻠﻮ در ورودی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﭼﺮاغﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺲﮔﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دود
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب  Nestو  ،Kiddeاز ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﻣﺮوزه
ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻮع ﺣﺲﮔﺮ دود در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ دو ﻧﯿﺰ از وایﻓﺎی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻼﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺎم ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ او
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﺲﮔﺮ ﻧﺴﺖ از ﮐﯿﺪ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﻧﺴﺖ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دود را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﺣﺲﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺖ ﺑﻪﻧﺎم  Nest Protectﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﻧﺴﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻣﭗﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ و اﺟﺰای ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﯾﮏﭘﺎرﭼﻪ
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی روزﻣﺮه ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ،رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ را اﺣﺴﺎس و ﻗﻔﻞﻫﺎی در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ

ﻣﻄﺒﻮع ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﯿﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ و اﺟﺎق ﻧﯿﺰ ﻏﺬا را ﮔﺮم ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

هشداردهندههای دود کید که از طریق سیستم بیسیم متصل هستند ،میتوانند با یکدیگر و صاحبخانه ارتباط برقرار
کنند.

ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻠﯽ روی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﺗﺎ ﻧﻮرﭘﺮدازی
وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻻﻣﭗﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس ﺳﺎرﻗﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،2014ﺑﺎزار
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﺎم ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮدارد.

ﺳﻪ راه ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ:

یک دیمر بیسیم میتواند هر چراغی را در خانه هوشمند روشن کند.

 -1ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی الایدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻧﻮر را در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻻﻣﭗ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وای ﻓﺎی ﻣﺠﻬﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Belkin WeMo Switchﯾﺎ  Caseta Wireless Dimmerﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان ﻧﻮر
در ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﺳﻤﺎرتﻓﻮن و ﺗﺒﻠﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان
ﻧﻮر در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد و دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﺎب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دیﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.

چراغهای بیسیم هو که میتوانند  16میلیون ترکیب رنگ ایجاد کنند.

 -2ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻨﺎوری وایﻓﺎی درون ﻻﻣﭗ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن در
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮏﺗﮏ ﭼﺮاغﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮر ﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻻﻣﭗﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ( .ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺮاغﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻧﻮر ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ...را در آنﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﭼﺮاغﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺎب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ از  15ﺗﺎ  69دﻻر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ Belkin’s WeMo Lights ،TCP Connect
 ،GE Link ،Philips Hueو  Insteonﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -3اﺳﺘﻔﺎده از دوﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ :ﺑﺮای ﭼﺮاغﻫﺎی روﻣﯿﺰی ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دوﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻣﺜﻞ  WeMo Switchاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻪ
ﭘﺮﯾﺰ وﺻﻞ و آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ  WeMoﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮ دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﺑﺨﺎری را ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪﺻﻮرت رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﮐﺎری اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﻪﻧﺎم ) IFTTTﺳﺮﻧﺎم
 (If This happens Thenmake That happenوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  WeMo Switchرا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭼﺮاغﻫﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ

ﭼﺮاغ ﻣﺸﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ را از رﯾﯿﺲﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮏ زدن ﮐﻨﺪ.

در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮایﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
را ﺑﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭼﻮن  Chamberline MyQ Garageﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را از
ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻮل داده اﺳﺖ ﺑﻪزودی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ درﻫﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درﺑﺎره ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮕﻔﺖآور ﺳﻌﯽ
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮودت ﻫﻮای ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ترموستاتهای هوشمند نست نخستین محصولات جنبش هوشمندسازی خانهها هستند.

اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﺑﺎره ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺴﺖ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  30درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺎﻧﯽول ﻟﯿﺮﯾﮏ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻗﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﻧﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺮژی را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﯿﺮﯾﮏ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی رﻃﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ در ﺣﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ

ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از Quirky + GE
 Aros Smart Window Air Conditionerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ دو ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻫﺰﯾﻨﻪ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا را در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﺮاغﻫﺎ و
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی روی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮدﮐﺎری ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در زﻣﺎن ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا دﻣﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای
داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺎب ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب آنﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ماژول وایفای گرمکننده آب ریم به شما این امکان را میدهد تا با کنترل دمای آب در مصرف انرژی صرفهجویی کنید.

ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه آب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه آب ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ Rheem .ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺶرو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺎژول وایﻓﺎی را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آب ﮔﺎزی و
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ دارد و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی آنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎژول
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺪا و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ روی ﻫﺪررﻓﺖ
اﻧﺮژی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺮژی ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎی آب ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪررﻓﺖ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﯾﺎ دوﺑﺎره
ﮔﺮم ﮐﺮدن آﺑﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎژولﻫﺎی  Rheemﺗﻨﻬﺎ روی ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه آب
 Rheemﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.

آبﭘﺎش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
آبﭘﺎشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب

دارﻧﺪ .آبﭘﺎشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  The Rachioﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﺎرﺑﺮ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻓﺼﻠﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف آب را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻫﻨﺪ.

آبپاشهای هوشمند این امکان را به کاربر میدهند تا بتواند از هر جایی در دنیا که باشد ،آبرسانی را بهخوبی
مدیریت کند.

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺗﻤﺎم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد در ﯾﺨﭽﺎل رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه وارد
ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ( .اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و الﺟﯽ ﺣﺎﻻ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ را
اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺨﺖوﭘﺰ و ﺷﺴﺖوﺷﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺖﭘﺨﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﺟﺎقﻫﺎ و
ﻓﺮﻫﺎی دارای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺎﻧﻨﺪ  Anova›s Precision Oneﯾﺎ  LG’s Smart ThinQﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه دور
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺨﺖ ﻏﺬای ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ
و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺨﺖ ،ﻓﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

آشپزخانه هوشمند روزی به شما این امکان را میدهد تا از درون سوپرمارکت محتویات یخچال خود را چک کنید و
وسایلی مانند  Quirky Egg Minderنخستین قدمها را در این رابطه برداشتهاند.

در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻬﻮهﺳﺎز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ
درون ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ آنﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آنﻫﺎ را از راه دور ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺪن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن
آنﻫﺎ از راه دور اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﯾﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﺣﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﻪارﻣﻐﺎن آورد.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه دﻟﻬﺮهآور و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﺑﻪﺣﺪی ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بسیاری از لوازم آشپزخانه مدرن دارای سیستمهای خودعیبیابی هستند و با استفاده از اپلیکیشنی که کارخانه در
اختیار مشتری قرار داده است ،میتوان بهترین راه حل رفع عیوب آن را پیدا کرد.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﺪه ﻫﺎبﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻠﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺸﮑﻼت را
ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه از ﭼﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از  Zigbee ،Z-Wave ،Bluetooth LEﯾﺎ  ،Wi-Fiاﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ واﺣﺪ ﺑﻪﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺖ
ﻣﮏ ﮔﺎورن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﻨﮏ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،روی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ «.وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﻨﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح را
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﺎز ﯾﮏﺷﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮏ ﮔﺎورن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﭘﻮﻟﺪار ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ روال را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﺨﺘﺺ
اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در دﻧﯿﺎ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن دارد و ﺑﻪزودی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
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