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 دارد؟ هایی بدی و هاخوبی چه  و  چیست هوشمند خانه

 

 چیزی که باید در مورد خانه هوشمند بدانید هر آن

ها و لوازم خانگی متصل به  ها، دستگاهای است که تمام سیستمخانه هوشمند خانه •

 .مشترک است   یک شبکه

 .کندها را از راه دور فراهم میوانایی کنترل سیستماین اتصال، ت  •

 .ی ابهام نگریستتوان به آن با دیدهامروزه، گسترش فناوری به حدی بوده که نمی •

توانید همه  ای بوده که شما حتی با تلفن هوشمند خود میپیشرفت تکنولوژی به گونه •

 .چیز را از راه دور، کنترل و مدیریت نمایید 

ها، کولرهای آبی  کوئلوشمند، امکان دسترسی به تجهیزاتی نظیر: فنهای هدر خانه •

های افزار گوشیهای برقی، سیستم صوتی و… از طریق نرمو گازی، پرده

 .شودهای کنترل برای شما فراهم میهوشمند و ریموت

 .تر کردن زندگی هستندها همواره به دنبال راهی برای آسان انسان •

 .ر این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کردبه همین دلیل است که د  •

تخیلی نگاهی بیندازید، متوجه اهمیت این  - های علمیها یا فیلماگر به محتوای کتاب •

 .موضوع خواهید شد

 .ی معمولی شده استبا خانه هوشمند خانه گیری، مهمترین تفاوتقدرت تصمیم •

 .گیری برخوردار هستندهای هوشمند از قدرت تصمیمبله! درست متوجه شدید. خانه •

شده از سنسورها، مربوط  ها و اطالعات دریافتگیری به دادهالبته این قدرت تصمیم •

 .شود می

 .های فوق الکچری و بسیار مدرن باشدهای هوشمند، خانهشاید تصور شما از خانه •

توانند مجهز به سیستم  می  ها بسیار ساده بوده، امابا اینکه ظاهر بسیاری از خانه •

 .هوشمند باشند
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 آشنایی با مزایای خانه هوشمند 

 مدیریت و کنترل آسان خانه هوشمند  •

 .مدیریت و کنترل آسان آن است هوشمند خانه از مهمترین مزایای

 .ها، راحتی و آسایش کاربران بوده استریزی این مدل خانههدف بشر از طرح

ها و لوازم  توانید عملکرد دستگاهشما تنها با وجود یک برنامه در تبلت یا گوشی همراه می

 .خانگی را به آسانی مدیریت نمایید

 های جدید های هوشمند با فناوریقابلیت انطباق برنامه •

به نحوی است که از توانمندی الزم جهت انطباق با   هوشمند یخانه ریزیسیستم برنامه

 .های جدید برخوردار استفناوری

 .شوندلوازم خانگی به مرور زمان از لحاظ تکنولوژی به کار رفته در آنها، قدیمی می

 .زار وارد شوندافزون تکنولوژی باعث خواهد شد که محصوالت جدید به باپیشرفت روز

پذیری الزم جهت انطباق خود با محصوالت جدید  های هوشمند از انعطافسیستم خانه

 .کنندبرخوردار بوده و امکان دسترسی به سبک زندگی بهتر را برای شما فراهم می

 امنیت باالی خانه هوشمند •

 .توان به امنیت باالی آنها اشاره نمودها می خانه سازی هوشمند از مهمترین مزایای

های هوشمند اعمال شده که نگرانی  های امنیتی و حفاظتی در برنامه خانهسری ویژگییک

 .برندزندگی خود از بین میکاربر را از ورود سارقین به محیط

سایر  های نظارتی و های خودکار درب، دوربینتوان به قفلها میاز مهمترین این ویژگی

 .موارد اشاره نمود

شما چه در خارج و چه در داخل کشور باشید، همواره خیالتان جمع بوده که هیچ مشکلی از  

 .لحاظ امنیتی برای خانه هوشمند شما ایجاد نخواهد شد
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 های خانه هوشمندامکان کنترل از راه دور دستگاه •

 .ها اشاره نموددور دستگاه توان به قابلیت کنترل از راهمی هوشمند خانه از جمله مزایای

 .فرض کنید که در یک فروشگاه هستید و امکان رسیدن زودهنگام به خانه وجود ندارد

های صوتی  توانید با برنامه موجود در تلفن همراه خود، فر را گرم کرده یا دستگاهشما می

 .را روشن یا خاموش نمایید

 هوشمند جلوگیری از هدررفت انرژی در خانه  •

رفت انرژی جلوگیری کرده و به نوعی  توانید از هدری خود میهوشمند سازی خانه شما با

 .در مورد آن مدیریت داشته باشید

 .تان بستگی خواهد شدهوشمند خانه البته این مورد به نحوه استفاده شما از تکنولوژی

ن  ترموستات هوشمند جهت کنترل دقیق گرمایش و سرمایش منزلتان یا روشن و خاموش شد

 .کنندهای اتاق نقش مهمی در مصرف بهینه انرژی، ایفا میخودکار چراغ

 های خانه هوشمند کارایی بهتر دستگاه •

ها یا لوازم خانگی،  تواند به طور مستقیم بر کارایی دستگاهها میهوشمندسازی ساختمان

 .تاثیر مثبتی داشته باشد

گازهای هوشمند به پخت بهتر غذا کمک  های تعبیه شده در اجاقبه عنوان مثال، برنامه

 .خواهند کرد

های  ها یا موسیقیهای صوتی، کار شما را در پخش فیلمهمچنین طراحی هوشمندانه سیستم

 .کندتان تسهیل میمورد عالقه

 .ا نشان دهندتوانند تاثیر خود را بر سبک زندگی شمتمام مزایای ذکر شده می

 باشید  داشته دوست را  خود خانه  اینکه برای ساده روش 11 مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 ایجاد خانه هوشمند چگونه؟ 

  خانه ها درهمانطور که در جمالت قبلی اشاره نمودیم، ارتباط تمامی دستگاه •

پذیر  ، امکاناشیاء اینترنت از طریق یک شبکه مشترک و متصل به هوشمند

 .شود می

ها ارائه اندازی سیستم هوشمندسازی ساختماناص برای راههای خ برخی از برنامه •

 .شده است

• KNX یا Control4 اندازی سیستم خانه هوشمند بوده  های راهاز مهمترین برنامه

 .ها را از راه دور، کنترل یا مدیریت نمود توان تمامی دستگاهکه از طریق آنها می

های صوتی و  گاز، سیستمقها امکان دسترسی آسان به یخچال، اجااین برنامه •

 .کنند تصویری و… را برای کاربر فراهم می

ها از معایب مخصوص به   خانه سازی هوشمند با تمام این توضیحات باید گفت که •

 .خودشان برخوردار بوده که در ادامه به این موضوع مهم اشاره خواهیم کرد

 معایب خانه هوشمند شامل چه مواردی است؟ 

توان در بحث  را می هوشمند خانه ارد ذکر شده، مهمترین معایب عالوه بر تمام مو  •

 .ارتباطات خالصه کرد

 .ها به یک شبکه مرکزی متصل هستندهای هوشمند جهت کنترل سیستمخانه •

حاال تصور کنید که در اثر پیشامد نابهنگامی این ارتباط با اینترنت یا هاب مرکزی   •

 .قطع شود

های هوشمند و  این موضوع در افت کارایی دستگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلما، •

 .های متصل به آنها، تاثیرگذار خواهد بودسیستم

های خود به این مورد   خانه سازی هوشمند به همین خاطر بهتر است که قبل از •

 .مهم توجه نمایید
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هایی در  های هوشمند بوده که نگرانیها، یکی دیگر از معایب خانههک شدن گجت •

 .این مورد از سوی کاربران وجود دارد

 .البته باید گفت در این زمینه جای نگرانی وجود نخواهد داشت •

های باالی امنیتی استفاده  های خانگی از برنامهها در ساخت گجتزیرا شرکت •

 .ها را بسیار کاهش دهدتواند امکان هک شدن گجتکنند که این امر میمی

 گیری نهایی گفت چیزی که باید در نتیجه تمام آن

های متنوعی در بازار هستیم که  با پیشرفت روزافزون فناوری، شاهد حضور گجت •

 .توان به زندگی پر از رفاه و آسایش دست یافتبا استفاده از آنها می

دسته از افرادی است که عاشق  سیار جالبی برای آن، ایده ب هوشمند   خانه اندازیراه  •

 .دنیای فناوری هستند

های هوشمند  های بشر ایده ساخت خانه، یکی از مهمترین پیشرفت21در قرن  •

 .است

تر انجام شدن ها در بهبود کیفیت زندگی و آسانسازی ساختمانمسلما، هوشمند •

 .کندها نقش بسیار مهمی را ایفا میفعالیت

های روزمره شما با گوشی  کنید که تمامی فعالیتای زندگی میید در خانهفرض کن •

 .شودپذیر میهمراه یا ریموت کنترل از راه دور امکان

توانید همه چیز را از راه دور، کنترل کرده یا ی خود میشما با هوشمند کردن خانه •

 .مدیریت نمایید

 .خود اقدام کنید  پس زودتر دست به کار شده و جهت هوشمند کردن منزل •

 .هوشمند آشنا نماییم  این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با مزایا و معایب خانه •

 


