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  دوست عتيهوشمند و طب هاي باغستان
البد دوست داريد كه هرگاه  چه انتظاري داريد؟ خانه هوشمند از يك
شما را شناسايي كند و در را به  تان درب وروديسيستم رويد  به منزل مي

(چه به شكل يك روبات فيزيكي، چه به شكل  آواتارتان باز كند، يك  روي
)  به شما خير مقدم بگويد HDويزيون افزاري بر روي يك تل يك تصوير نرم

اند يا  و گزارشي همراه با عكس و ويدئو از كساني كه در غياب شما آمده
و به شما بگويد كه در حال  اند و مانند آن را به شما ارائه بدهد تماس گرفته

هاي محبوب  آهنگها يا  آلبوميك منو از  .حاضر چه كساني در منزل هستند
انتخاب كنيد. هرگاه به اتاقي براي پخش  شما يكي را شما را نشان بدهد و

رويد المپ و سيستم صوتي/تصويري  آن اتاق به طور خودكار  ديگر مي
از  .جا شود جابهبه طور خودكار بسته به نور خورشيد پرده اتاق و ، روشن شود

سوي ديگر، جارو برقي روباتي خانه پيش از رسيدن شما به منزل همه جا را 
در   Brian Conteسال پيش، مهندسي به نام  6اي كه  (خانه .باشده تميز كرد

  .) ناميد كلئوپاتراو آواتار خود را  سياتل آمريكا ساخت
هاي صوتي/تصويري، سينماي خانگي،  (از طريق سيستم رفاه ،يراحت 
و  هاي ديجيتال، و مانند آن كه به شبكه خانه و اينترنت وصل هستند عكس قاب

 تيامنو  ،يدر مصرف انرژ ييجو صرفه ،)دهند پوشش مي سراسر خانه را
   است.  ها خانهاين براي ساكنان   هوشمند يها خانهچهار هدف مهم 

سازي  هاي هوشمندسازي و ديجيتالي واضح است كه بسياري از فناوري
هاي امنيتي  ها، مانند شبكه كامپيوتر، سينماي خانگي، دربازكن، و دوربين خانه
ها اكثراً به صورت  ها وجود دارد، اما اين فناوري سياري از خانهاكنون در ب هم

شايد يك علت روند و با يكديگر ارتباط ندارند.  واحدهايي مجزا به كار مي
در هر حال،  باشد. در بازار  يك استاندارد مورد پذيرش عامعدم وجود مهم 

. اند ا كردهآشن هوشمندسراهاهاي گوناگون  ها مردم را با فناوري اين فناوري
كه گستردگي پذيرش افزار مديريت خانه  عامل يا نرم اما چرا يك سيستم

   ؟داشته باشد هنوز به وجود نيامده استدر سطح جهان بااليي 
 يليخدهند  تحقق آنها را نويد مي هوشمند هاي خانه امكاناتي كه ديشا

 الزم است يسالمت يكه برا_ را ساكنان خانه د، اما تحرك نبه نظر برس يعال
 نيسكونت در چن يمردم آرزوبسياري از . در گذشته كنند يكم م اريبس _ 
را  يتحرك از كم يناش يها يمارياما حاال كه همگان ب ،را داشتند ييها خانه

ممكن است ميل به خودكارسازي كمتر شده باشد و شايد همين  شناسند يم
رفدار براي وجودنيامدن يك استاندارد پرط ل بهي از دالئمسئله يك

نيز به چهار هدف ديگر  سالمتياگر هدف خودكارسازي خانه باشد. 
اضافه شود ساخت  _كه پيشتر ذكر گرديد  _ خانه يخودكارسازهاي  فناوري
  هاي با  خودكاري باال احتماالً بسيار بيشتر خواهد شد. خانه

  
  هاي هوشمند  باغ خانه

در يك  هوشمند اغهاي هوشمند داخل يك ب حاال تصور كنيد كه خانه
اينترنت پرسرعت   يك پيوند ، ودوست ساخته شود باغستان هوشمند و طبيعت

هاي  فناوري را براي ساكنان اين باغستان فراهم كند.  دوركاريامكان 

د با نتوان ) افزون بر آن كه ميgarden automation( خودكارسازي باغ
را براي باغدار  يراحتهاي مهمي از كارهاي باغداري،  خودكاركردن بخش

د. نجويي كن د در منابع آب و انرژي نيز صرفهنتوان د، مينبه ارمغان بياور
منابع آب در بسياري از نقاط خواهد و  عامل طبيعت براي حيات آب مي سيستم

هاي دماي گر حس، 1هاي رطوبت خاك گر حسمحدود است. مجموعه 
توانند آبياري را چنان تنظيم كنند كه  مي هاي ميزان نورگر حس،  و 2خاك

كننده  كنترلحتي درختان با كمترين ميزان آب محصول خوبي توليد كنند. 
 ييها هوا را رصد كند و در زمان تيوضع نترنتيا قياز طر تواند يم يمركز

(شرح يك قطع كند.  ايرا كاهش بدهد  ياريآب زانيكه قرار است باران ببارد م
را در سايت  باغ يخودكارسازسايل ساز و نمونه دست

http://gardenbot.org توانيد ببينيد.) مي  

  
است، چون هوشمند  يها باغ خانهيكي از خصوصيات اين   باالوري  بهره

توانند با دوركاري به كار روزانه خود برسند  ساكنان آنها افزون بر آن كه مي
كه خودكار  براي اموريتوانند بخشي از اوقات فراغت خود را به باغداري  مي

اختصاص بدهند كه هم  _  كردن يا كاشتن درخت مانند هرس _ اند نشده
 سالمتيبراي اين كه هدف است و هم درآمدزا.   عامل تحركمفرح و 

كرد و  دوست عتيطبتوان  را مي ها باغساكنان بهتر تأمين شود اين 
ها را  تصاوير ميوه ها هاي باغ محصوالتي اُرگانيك توليد كرد. چنانچه دوربين

هاي  هاي تازه را از باغ توانند ميوه در اينترنت به نمايش بگذارند ساكنان مي
  ديگر خريداري كنند. يك

توانند با كمترين  ميبا توجه به آن كه  باغ يخودكارسازهاي  فناوري 
توانند بسياري از  مصرف منابع آب درختان تحت پوشش را آبياري كنند مي

 يها خانههاي  ها  با فناوري را آباد كنند. تركيب اين فناوري هاي باير زمين
هاي  ها با فناوري را باال ببرد. تركيب اين فناوري وري بهرهتواند  مي هوشمند
و  ها يگار يحت  اي يبرق ياستفاده از خودروها ، ماننددوست طبيعت
تفاده عدم اس يا  دودزا در داخل باغستان يخودروها يبه جا يسنت يها درشكه

ساكنان را تأمين كند و هم محيط  سالمتيتواند هم  از سموم شيميايي مي
  زيست را سالم نگه دارد. 

هاي آينده در بسياري از مناطق جهان چنين شكلي داشته  احتماالً خانه
و تنوع جغرافيايي  برداري قابل بهرههاي  زمين ايران  باشند. كشور عزيزمان
تواند كارآفرين  تنها مي هايي نه روي چنين باغستانگذاري  فراواني دارد. سرمايه

هاي  هاي كشاورزي و فناوري باشد و صادرات خوبي از ناحيه فراورده
هم   ،فراهم كند، بلكه در شرايط اقتصادي كنوني  هوشمند يها باغ خانه
نقدينگي سرگردان را به طرف خود هدايت كند و موجب بخشي از تواند  مي

افزودن بر ميزان توليدات تواند با  ميدر آينده و هم  ،دشكوفايي اقتصادي شو
   □.كشاورزي در كاستن از تورم نقش بازي كند
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