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 درب  هوشمند قفل خرید  با خانه سازی هوشمند

 

 قفل هوشمند چیست 

به دلیل امنیت باالیی که داشته در میان اکثر افراد رواج   هوشمند قفل امروزه، استفاده از

گونه نگرانی جهت ورود افراد غریبه به منزلتان  های دیجیتال هیچدارد. شما با تهیه قفل

 .نخواهید داشت

ی برخوردار است.  اامنیت منازل مسکونی و برخورداری از محیطی آرام از اهمیت ویژه

شود، این است که چه راهکارهایی جهت برخورداری از  اما سوال مهمی که مطرح می

های شب هایی از سوی افراد در مواقع سفر و یا نیمهمنزل امن وجود دارد؟ همواره نگرانی

 .به هنگام خواب جهت ورود افراد غریبه به منزل وجود دارد

جهت امنیت هرچه بیشتر منزلتان استفاده نمایید.   هوشمند قفل حل این است که ازبهترین راه

های خاصی را برای ساکنان  های دیجیتال عالوه بر ایجاد امنیت، امکانات و قابلیتقفل

 .کنندآپارتمان فراهم می

های  کند. امروزه، پیشرفتها تنها جهت ایجاد امنیت ضرورت پیدا نمیاستفاده از این قفل

های دیجیتال  توان به قفلوجود داشته که از مهمترین آنها می سازی لقف  صنعت زیادی که در

یا هوشمند اشاره نمود. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با ضرورت استفاده از این مدل  

 .ها آشنا نماییمقفل

 ضرورت خرید قفل هوشمند درب 

العاده آنها اشاره نمود.  باید به امکانات فوق هوشمند قفل از مهمترین مزایای استفاده از

هایی نظیر: کد، کارت، تگ، کلید مکانیکی یا اثر انگشت داشته که  های دیجیتال، قابلیتقفل

 .با وجود آنها دیگر نیازی به حمل کلید نخواهید داشت

توان نگهبان خانه یا محل کار شما دانست که با وجود آنها های دیجیتال را میدر واقع، قفل

ها در جذابیت هر چه  منیت محیط نخواهید بود. از طرفی، استفاده از این قفلدیگر نگران ا

 .بیشتر منزلتان تاثیر زیادی دارند

 



  

    

 

2 
www.greenlist.ir 

 درب  هوشمند قفل خرید  با خانه سازی هوشمند

 

توان در عدم گم  های قدیمی را میبا قفل هوشمند  هایقفل ترین مزایای جایگزینیاز اصلی 

 .شدن آنها دانست. در هر زمانی احتمال گم شدن کلیدهای قدیمی وجود دارد

ساز انجام شود.  مسلما، زمان زیادی طول خواهد کشید تا فرآیند تعویض کلید به وسیله قفل

انجام  دیگر نیازی به فرد متخصص برای  هوشمند هایقفل اما در صورت برخورداری از

 .این پروسه نخواهید داشت

توانید این کار را در کمترین زمان ممکن  های سابق میتنها با غیرفعال کردن کد و کارت

پشت سرتان قفل    انجام دهید. شما با وجود قفل هوشمند دیگر نیازی ندارید که بدانید درب را

ثانیه   5ای است که بعد از بسته شدن درب، تنها به گونه هوشمند قفل اید یا خیر؟ ساختکرده

 .واهد کشید تا حالت امنیتی آن فعال شودطول خ

های دیجیتال هم کار چندان سختی نبوده و برای انجام آن نیاز به کد، کارت و  باز کردن قفل

 .اثر انگشت خواهید داشت

 انواع قفل هوشمند 

 قفل هوشمند بیومتریک  •

ان به مدل  تو های متنوعی در بازار موجود بوده که از جمله آنها میدر مدل هوشمند هایقفل

های های بیومتریک افراد را به داده های دیجیتال، ویژگیبیومتریک اشاره کرد. این مدل قفل

دیجیتال تبدیل کرده و با شناسایی کردن آنها، امکان دسترسی به منزل یا محل کار را فراهم 

 .کندمی

یه چشم، کف  های فیزیولوژیکی افراد را نظیر: اثر انگشت، عنب های بیومتریک، ویژگیقفل

های اثر انگشتی از جمله  کند. قفلدست، صدا و… شناسایی کرده و هویت آنها را تایید می

 .های دیجیتال استهای قفلمدل

 قفل هوشمند پسوردی  •

تواند هویت  هوشمند بوده که با استفاده رمز می های قفلپسوردی، یکی دیگر از مدل قفل

 .افراد را تشخیص دهد
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دارای صفحه کلید بوده که با وارد کردن رمز، امکان دسترسی به خانه یا ها این مدل قفل

های پسوردی در میان بسیاری  شود. البته ناگفته نماند که استفاده از قفلمحیط کار فراهم می

 .از افراد رواج دارد

 قفل هوشمند کارتی  •

هایی  دیگر قفل کارتی که به آنها قفل کارتی هتلی هم گفته شده، از جمله هوشمند هایقفل

 .گیرندها یا مناطق پرتردد مورد استفاده قرار میاست که در هتل

های مغناطیسی خود را داشته و امکان ورود  ها، توانایی شناسایی کارتهر کدام از این قفل

ها به دلیل طراحی منحصر به فردشان  کنند. استفاده از این مدل قفلرا برای افراد فراهم می

 .حیط کار، کمتر رواج دارددر منزل یا م

 قفل هوشمند آنالین  •

دهد که از طریق  وجود داشته که به فرد این اجازه را می هوشمند هایقفل ای دیگر ازدسته

تلفن خود به محل مورد نظر ورود نمایند. البته جهت استفاده از آن باید، برنامه مورد نظر  

 .را بر روی گوشی هوشمند نصب نمود

های آنالین جهت ورود یا خروج نیاز به اینترنت برای برقراری دسترسی دارند. این  قفل

توانند امکان دسترسی به دستگیره درب را از طریق موبایل و از راه دور  ا میهمدل قفل

 .فراهم نمایند

 قفل هوشمند ترکیبی  •

ترکیبی از مجموع چند فناوری جهت دسترسی به منزل یا محیط کار   هوشمند هایقفل

ر  ها جهت امنیت هر چه بیشتر ساختمان از کاربر، رمز و اث کنند. این مدل قفلاستفاده می

 .کندانگشت او را درخواست می
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ها جهت دسترسی به قفل استفاده نمایید. اگر در مواقعی  توانید از دیگر روششما همچنین می

نتوانستید از یک روش جهت ورود یا خروج استفاده نمایید، روش دیگر به شما کمک کرده 

 .حل مناسب را پیدا کنیدتا بتوانید جهت رفع مشکل راه

 قفل هوشمند راهنمای خرید 

باید بودجه خود را مشخص کرده و با در نظر   هوشمند هایقفل قبل از خرید •

های گرفتن همه جوانب جهت انتخاب مدل مناسب، اقدام نمایید. مسلما هزینه قفل

های معمولی بسیار بیشتر بوده و به همین دلیل نیاز است که قبل از  دیجیتال از قفل

 .ی قرار دهید خرید، تمام جوانب را مورد بررس

های دیجیتال از جمله موارد مهم دیگری بوده که  صفحه ال ای دی و موتور قفل •

های دیجیتال قبل از اتمام باتری،  باید هنگام خرید مورد توجه قرار گیرند. تمام قفل

 .شما را آگاه کرده و در این باره نیازی به نگرانی نیست

هایی که صفحه لمسی داشته را های دیجیتال، بهتر است مدلهنگام خرید قفل •

انتخاب نمایید تا در صورت همراه نداشتن گوشی همراه، امکان ورود یا خروج از  

 .طریق کد میسر شود

های مختلف ایمنی از مهمترین کارهایی  با برنامه هوشمند  هایقفل سازگار کردن •

کسا، اپل  هایی نظیر: نست پروتکت، الاست که بعد از نصب باید انجام دهید. برنامه

توانید جهت امنیت منزل  هوم کیت و گوگل اسیستنت بسیار کاربردی بوده و شما می

 .یا محیط کارتان از امکانات مختلف آنها استفاده نمایید

 گیری نهایی نتیجه

تواند امنیت  ای ضروری است. استفاده از آنها میبرای هر خانه هوشمند هایقفل وجود

 .ان فراهم کندبیشتری را برای اهالی ساختم
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ها به مانند دیگر وسایل هوشمند، قابل هک شدن هستند. به همین دلیل توصیه  این مدل قفل

ها جهت امنیت بیشتر منزلتان استفاده شده که از دستورات امنیتی پیچیده و تغییر گذرواژه

 .نمایید

 


