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  راهنماي خودكارسازي خانه

هاي خانه گرفته تا درجه حرارت و امنيت خانه،  از كنترل المپ 
تان را از راه دور  دهد كه خانه به شما امكان مي ) IoT( »1اينترنت چيزها«

شد اگر همه وسايل  چه مي. با گوشي يا تبلت تحت نظر بگيريد
د به اينترنت وصل شوند؟ نه فقط كامپيوترها و توانستن تان مي زندگي
، درب پاركينگ، بلندگو،  ساعت: هاي هوشمند، بلكه هر چيزي گوشي

توانستند با  شد اگر همه آنها مي و چه مي .لوازم آشپزخانه، و مانند آن
هاي شما را به اجرا در بياورند؟  يكديگر ارتباط برقرار كنند و فرمان

، كه به يك ستا» اينترنت چيزها«يست، تخيلي ن- يك داستان علمي
  . ها تبديل شده است خانه  در خودكارسازي واقعيت 

  

  
خودكارسازي وسايل : گويد همان است كه مي خودكاري خانه

. ها گرفته تا تغذيه حيوانات خانگي هاي پنجره از سايبان _ داخل خانه 
خانه فقط مخصوص پولدارهاست؟  كنيد كه خودكاري آيا فكر مي

  3.2گوگل به تازگي . هاست خير، در حال ورود به بسياري از خانه
يكي از  Nest Labs .هزينه كرد Nest Labs  ميليارد دالر براي خريد

  . توليدكنندگان مطرح وسايل خودكاري خانه و اينترنت چيزهاست

شركت سامسونگ از ابتكار جديد  CES 2014در نمايشگاه 
ي كرد، كه به شما امكان خواهد بردار پرده Smart Homeخودش به نام 

تان را از طريق گوشي گالكسي كنترل  داد كه تلويزيون و لوازم خانگي

                                                 
1 Internet of Things 

وسايل  بهينه  دماي Nest Learning Thermostatدستگاه 
  .گيرد ياد ميگرمايشي و سرمايشي شما را 

  دوستي و طبيعت يهوشمندساز
. اند هاي ما حاال زنده خانه. هاي ما حاال كامپيوتر هستند خانه
ا ب و حتي ،كشند زنند، و بو مي شنوند، حرف مي بينند، مي آنها مي

آنها با تغييردادن . شوند غم و شادي ما غمگين و شاداب مي
با و  ،خانه موسيقي ردادنييبا تغ ،رنگ و شدت نور خانه

خودشان را  ،هاي ديجيتال خانه عكس هاي قاب تغييردادن عكس
تر از همه، آنها  و مهم. كنند با وضعيت روحي ما سازگار مي

گيرند كه بهترين  ياد ميكنند، و به مرور  هاي ما را اجرا مي فرمان
در  كه رنديگ يم اديو  فراهم كنند  براي آسايش ما را وضعيت 

  ي مانند آب ارزشمند منابعمصرف  در  مصرف انرژي و 
  عبارتند از هوشمند يها اهداف مهم خانه. كننديي جو صرفه

 و ،تيامن ،يدر مصرف انرژ ييجو صرفه، رفاه ،آسايش
  .مانند آب رزشمند محيط زيستحفظ منابع ا  و يدوست عتيطب

از سوي ديگر رويه آب  مصرف بيآبي از يك سو و  كم
بزرگ  بسيار يكي از مشكالت ممكن است در آينده به

يك راه حل اساسي براي اين مسئله . تبديل شود كشورمان
» دوست عتيهوشمند و طب يها باغستان«گونه كه در مقاله  همان

؛ 1391ماه  دي( هريزپردازندماهنامه  220در شماره 
http://rizpardazandeh.com/fehrest/frst220.htm/p7.pdf  ( گفتيم

باغات و مزارع  يهوشمندسازها در شهرها و  ي خانههوشمندساز
و  يياروپا شرفتهيپ يكشورهاما  برخالف . در روستاهاست

در يك منطقه جغرافيايي  پرآب هستند  ييكشورهاكه   كايآمر
و نيازمان به مصرف هوشمندانه آب  كنيم آب زندگي مي كم

مان در هوشمندسازي  و سرعت عمل ،بسيار بيشتر از آنهاست
 ها و  جغرافياي متفاوت به طرح. بيشتر از آنها باشد بسيار بايد

  . تجهيزات هوشمند بومي نياز دارد
برپايي يك جشنواره و مسابقه معتبر ساالنه يا دوساالنه براي   
سراسر  يها دانشگاههوشمند، درگيركردن   هاي ها و باغستان خانه

از مهندسي _ هاي مختلف دانشگاهي  رشته انيدانشجوو كشور 
و كشاورزي  ،هنرفيزيك، گرفته تا  ، و مكانيكساختمان ،كامپيوتر

 و مسابقه در اين جشنوارهبخش خصوصي  دادن و مشاركت _
با دعوت  .دافزايش بدهرسيدن به اين هدف را  شتاب تواند مي
فرهنگ استفاده  توانيم  مي شده ز مردم براي تماشاي آثار ساختها

جويي  صرفه هوشمندانه هاي روشطبيعت و هوشمندانه از منابع 
  □.سترش بدهيمدر مصرف انرژي را گ
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 Connected Homeنيز وارد عمل شده است و سيستم  Archos. كنيد
 .شود سازد كه با يك تبلت كنترل مي را مي

  

  
  گوناگونهاي  ريفناو

سازي نشده  طور گسترده هنوز پياده  بهها  هوشمندسازي خانهكه  باآن
به بازار  خودكارسازي خانههاي مختلفي از محصوالت  است، گروه

محصوالت  ديبه هنگام خربا وجود اين، . عرضه شده است
توانند نقش داشته  هايي را كه مي ابتدا بايد فناوريخانه  يخودكارساز

هاي ارتباطي براي  انواع گوناگوني از پروتوكل. ررسي كنيدباشند ب
بعضي . هاي آنها وجود دارد كننده كردن با يكديگر و با كنترل صحبت

اي از آنها  ، و پارهسيم بيهستند، بعضي از نوع  باسيماز آنها از نوع 
براي راحتي نصب سعي كنيد محصوالتي كه . تركيبي از اين دو هستند

  .پروتوكل خاص تعلق داشته باشندخريد به يك  مي

  

X10   
 1975است و از سال  خودكارسازي خانههاي  پدربزرگ پروتوكل 

و از محصوالت بر بنياد خط برق شروع و به محصوالت  ،حضور دارد
خودكارسازي سرعت ارتباط بين وسايل شبكه . سيم رسيده است بي

  .ستپايين ااين سري از محصوالت  در  خانه

  

ZigBee  
 گروه. است IEEE مؤسسه  سيم از بي 802براي يك استاندارد  نامي

ZigBee Alliance2  خودكارسازي خانهكه از چند سازنده محصوالت 
                                                 
2 http://www.zigbee.org/ 

يكي . كند كار مي ZigBeeتشكيل شده است براي توسعه محصوالت 
آن ) نام واقعي اين استاندارد(  IEEE 802.15.4هاي مهم  از شاخصه

كه  سازد يماي  گونه را به) mesh( توري يا مش است كه يك شبكه
استاندارد . طور برابر با هم ارتباط برقرار كنند  وسايل متصل به شبكه به

IEEE 802.15.4  مصرف است بسيار كم.  

  

  
Z-Wave  

سيم ديگر است كه تحت  بي خودكارسازي خانهيك پروتوكل 
                   شركت. داردقرار  Sigma Designs3مالكيت شركت 

  Sigma Designs سازد و به سازندگان  هاي اين استاندارد را مي تراشه
  .دهد ارائه مي Z-Waveمختلف محصوالت 

  

Insteon  
باشد كه پروتوكل سيمي پروتوكل  نيبهترممكن است به اين دليل  

هر دو به . كند سيم تركيب مي بيپروتوكل بر بنياد خطوط برق را با 

                                                 
3 http://www.sigmadesigns.com/ 

چند پروتوكل مختلف ) Revolv )http://revolv.comهاب 
با . تواند به همكاري وا دارد را مي) Insteon، و Z-Waveفاي،  واي(

فون و اندرويد، وسايل گوناكوني مانند  بر روي آي Revolv برنامك 
را  Philips Hueهاي  مپ، و الSonosترموستات نست، بلندگوهاي 

  . دستيابي و كنترل كنيد ديتوان يم

دهنده دود و  گر تشخيص يك حس  Nest Protectدستگاه 
  . منوكسيد كربن است
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هاي شبكه  كنند؛ همه گره كار ميتوري يا مش شكل يك 
هستند كه هنگامي كه در ) peer(همتاياني  خودكارسازي خانه

اگر . ارتباط برقرار كنند با يكديگر  توانند هستند ميهم  همسايگي 
تواند ارتباط را برقرار  ارتباط با يكي ناموفق باشد، يك مش ديگر مي

  .كند

 

  
 Smarthome.comد از سايت يتوان را مي Insteon4وسايل  

 ،Insteonسازندگان  ، SmartLabsخريداري كنيد، كه توسط شركت 
  .سازگار است X10با . شود اداره مي

  

  
                                                 
4 http://www.insteon.net/ 

  

  
  )Wi-Fi(  فاي-واي

مان براي استفاده مشترك از اينترنت  رد استفادهپروتوكل شبكه مو 
هاي بازي، و مانند آن، و براي ساخت  ها، كنسول تاپ در ميان لپ

در نتيجه، بعضي از . است فراوان بسيار سريع و. است سيم هاي بي شبكه
اند كه از اين استاندارد بهره  سازندگان لوازم خانگي محصوالتي ساخته

، اما استهاي ديگر كمتر  لپروتوكباند  ينامصرف برق و په. دنگير مي
اي  توان ناديده گرفت، حتي اگر با صرف هزينه فاي را نمي- برد واي

  □.رودبها به كار  كردن  المپ نسبتاً باال براي خاموش و روشن

    
  

  http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2410889,00.asp  :منبع

هاي   كيت Lowesشركت 
توليد  Irisمختلفي را تحت نام 

كرده است كه وسايل مختلف را 
-Z كننده از  به يك هاب پشتيباني

Wave  وZigBee كند  وصل مي
 يفا يوا طريق  ازكه به نوبه خود 

شود، تا  وصل مير خانه روتبه 
سي  بتوانيد از طريق گوشي يا پي

دستيابي و كنترل وسايل خانه را  
  .كنيد

خود توليد  WeMoا در سري محصوالت مختلفي ر Belkinشركت 
فاي براي صحبت با روتر خانه و آنگاه اينترنت  كرده است كه از واي

و يك  WeMo Home Light Switchاين سري شامل . گيرد بهره مي
Motion Sensor شود كه هر حركتي وسايل متصل  است كه سبب مي

ايل همه اين وس. هاي واقع در نقاط مختلف خانه را فعال كند به سوئيچ
و اندرويد  iOSبراي  Belkin هاي موبايل  توان با  برنامك را مي

  .دستيابي و كنترل كرد
اي از محصوالتي  مجموعه: به دو چيز اشاره دارد  Smarthome نام

گيرند، و يك سايت فروش آن  بهره مي Insteonكه از فناوري 
د هاي ديگري مانن شركت خانه يخودكارسازمحصوالت و محصوالت 

Leviton ،X10 ،Lutron ،Bose،  Belkin   و سوني ،
)http://www.smarthome.com .(اي از  زيرمجموعهSmartLabs 

  . را ساخته است Insteon است كه فناوري 

 Smarthome.com تياز سا ديتوان يرا م  Insteon ليوسا
،  سازندگان SmartLabsكه توسط شركت  د،يكن يداريخر

Insteon شود ياداره م.  


