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 مقدمه

ایي هؼئلِ دس وـَسّبیی . ٍوبّؾ آى ، یىی اص ثضسگتشیي هـىالت وًٌَی ثـش اػتثحث ووجَد اة 

ایي دسحبلی اػت وِ ّوِ ی هب ّوِ .وِ دس هٌبعك گشم ٍخـه لشاس داسًذثیـتش لبثل دسن اػت

 .سٍصُ ؿبّذ اػتفبدُ ثیؾ اص ًیبص ٍغیش اكَلی آة ّؼتین

ٍسصی اػت اهب ًیوی اص وـبٍسصاى ثخؾ صیبدی اص هلشف آة دس توبم وـَس ّب هشثَط ثِ ثخؾ وـب

 .ساُ كحیح ٍصهبى هٌبػت آثیبسی سا اػوبل ًوی وٌٌذ

وـبٍسصاى دسحبل حبضش داسای تجشثِ . دسهٌبعك هختلف ایشاى وـت ّب دس فضبی آصاد اًجبم هی ؿَد

 .هی ثبؿٌذ... وبؿت ثزس، وـت هؼتمین یب ًـبء ٍ: ّبی فشاٍاًی دس صهیٌِ ّبی هختلف وـت اصجولِ 

پیـشفت دس كٌؼت وـبٍسصی اٍلیي گبم هغبلؼِ دلیك ػَاهل سؿذ ؿبهل ًَس، دهب، سعَثت، ثشای 

 .وَددّی، تَْیِ ٍآثیبسی اػت

ّوبًغَس وِ هی داًیذ دس وـت، چِ ًَیي ٍچِ ػٌتی صهبى ٍهمذاس آثیبسی هضاسع اص اّویت ٍیظُ ای 

ًٍذ ٍدلیل ػوذُ ایي هـىل آة یب ًجَد آة اص ثیي هی سثیـتش گیبّبى ثِ دلیل ووجَد. ثشخَسداس اػت

 .وبّؾ سعَثت خبن ٍ ًشػیذى آة ثِ هَلغ ثِ هحلَل اػت

ایي هؼئلِ ضشٍست اػتفبدُ اص ػیؼتن ّبی آثیبسی َّؿوٌذ دس هضاسع فضبی ثبص ٍگلخبًِ ّب سا ثیبى 

 .هی وٌذ

هی وـبٍسصاى ثب ثِ وبس گیشی اثضاس آثیبسی َّؿوٌذی وِ لبثلیت وٌتشل همذاس آثیبسی سا داسا ثبؿذ 

 .تَاًٌذ اٍلیي لذم سا دس ساُ ایجبد وـت ّبی وٌتشل ؿذُ دس هضاسع ٍیب گلخبًِ ّب ثشداسًذ
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 :هوشمند سازی و شرح کلی آن

ؿبیذ ثتَاى گفت هْوتشیي لؼوت دس عشح اثیبسی لغشُ ای لؼوتی َّؿوٌذ ػبصی ػیؼتن هی 

 . هبًذُ اػت لثبؿذ لؼوتی وِ ثِ دلیل ًگبُ ػٌتی ٍوبهال هْجَ

یه ػیؼتن لغشُ ای ثِ یه هیضاى هؼلَم دس هلشف آة كشفِ جَیی وٌذ ػیؼتن َّؿوٌذ  اگش ول

آثیبسی لغشُ ای ثِ ّوبى اًذاصُ دس هلشف اة ٍاًشطی ٍ ًیشٍی وبس هَثش اػت لزا ثب كشف ّضیٌِ 

 .اًذن هیتَاى ػیؼتن سا ثِ حذاوثش ثْشٍسی سػبًذ

عجیؼت دٍس ؿذُ ٍثِ آپبستوبى ًـیٌی سٍی دس دًیبی اهشٍص وِ ثِ ًبچبس ثخؾ اػظوی اص جبهؼِ اص 

آٍسدُ اًذ، ًگْذاسی گل ٍگیبُ ثِ یه ًیبص تجذیل ؿذُ ٍدس اوثش هٌبصل حذالل یه یب چٌذ گلذاى گل 

 .ًگْذاسی هی ؿَد

. ًگْذاسی اص گیبّبى اهشی اػت وِ هؼوَالً ًیبصهٌذ هشالجت ّبی هٌظن ٍگبّبً خبف هی ثبؿذ

. ّب ٍگیبّبى ، آثیبسی آًْبػتیىی اص اهَس هْن دس ًگْذاسی اص گل

اگش ّوَاسُ فشاهَؽ هی وٌیذ تب ثِ گیبّبى خَد سػیذگی وٌیذ، ػیؼتن َّؿوٌذ آثیبسی هی تَاًذ 

 . ووه حبل ؿوب ثبؿذ

ٍلی آیب . تٌَع گیبّبى ػجت ؿذُ تب ًَع ًگْذاسی ٍهیضاى ًیبص آًْب ثِ آة ًیض ثب یىذیگش هتفبٍت ثبؿذ

ثبصُ صهبًی هـخق ، ثِ هیضاى هٌبػجی ثِ گلذاى ّب آة ثذٌّذ؟ ّوِ فشكت ایي سا داسًذ وِ دس یه 

آیب هب ثِ ایي فىش ّؼتین وِ دس صهبى ّبیی وِ دس ػفشین یب دػتشػی ثِ گیبّبًوبى ًذاسین ، چگًَِ 

 ثِ آًْب سػیذگی وٌین؟

 ؿبیذ اٍلیي پبػخی وِ ثِ رٌّوبى ثشػذ ػپشدى گلذاًْب ثِ آؿٌبیبى یب ّوؼبیگبًوبى ثبؿذ ، ٍلی آیب

 آى ؿخق یب آؿٌب، اعالػبت وبفی دسهَسد ًَع گیبُ ٍیب عشیمِ ی ًگْذاسی اص آًْب سا داسد؟

. ثبپیـشفت تىٌَلَطی فىش ًوی وٌن وِ ایي ساُ دسػت ثبؿذ
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دػتگبّی وِ پیؾ سٍی ؿوبػت ، هؼئَلیت آثیبسی گلْبی ؿوب سا ثِ كَست ثشًبهِ سیضی ؿذُ 

هیضاى آة هلشفی گیبُ خَد ، تبیوش سا تٌظین ًوَدُ ، ثِ ایي كَست وِ ثب تَجِ ثِ .ثشػْذُ هی گیشد

 .هٌجغ سا اص آة پش وشدُ ٍ ػپغ دػتگبُ سا ثِ ثشق هتلل هی وٌین

 :اص ٍیظگی ّبی ایي دػتگبُ هی تَاى ثِ هَاسد ریل اؿبسُ ًوَد

 ایي دػتگبُ ّیچگبُ آثیبسی گلذاًْبی هحجَة ؿوب سا فشاهَؽ ًوی وٌذ(1

 (همذاس آثیبسی ون ٍصیبد ًوی ؿَد.)ثِ ّش گلذاى آة هیذّذایي دػتگبُ ثِ همذاس الصم (2

 :سا داسا هی ثبؿذ اص جولِ لبثلیت اتلبل ثِ اًَاع ػٌؼَسّب (3

وِ ثب ًلت ایي ػٌؼَس ایي لبثلیت سا ثِ دػتگبُ هی دّذ وِ ثب تٌظین همذاس : ػٌؼَس سعَثت 

اهی وِ سعَثت خبن ثِ سعَثت خبن تَػظ اپشاتَس ثب وبّؾ سعَثت خبن دػتگبُ فؼبل ؿذُ ٍ ٌّگ

  .حذ هغلَة سػیذ ػیؼتن غیش فؼبل هی ؿَد

  .ثب ًلت ایي ػٌؼَس دس ٌّگبم ثبسًذگی ػیؼتن غیش فؼبل هی ؿَد: ػٌؼَس ثبساى

ثش اػبع هلشف ّش گیبُ همذاس آة الصم ٍ سٍصّبی آثیبسی دس دػتگبُ تؼشیف ؿذُ وِ وبس آثیبسی (4

  .عجك تٌظیوبت كَست هی گیشد

ل دػتی ػیؼتن دس هَالؼی وِ ًیبص ثِ آثیبسی ثیـتشدس ثؼضی لؼوت ّب داؿتِ اهىبى وٌتش (5

 .ثبؿین

  .اًـؼبة تَػظ دػتگبُ 13اهىبى وٌتشل ٍ ػبپَست (6 

ٍلت ّیچ گًَِ خغش جبًی ًبؿی اص ثشق  12ثِ دلیل وبسوشد دػتگبُ ٍ ول ػیؼتن ثب ثشق (7 

 .گشفتگی ٍجَد ًذاؿتِ ٍ ػیؼتن وبهال ایوي هی ثبؿذ
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 ه ساختطریق

 :ٍػبیل هَسد ًیبص

 یه جؼجِ ضخین هبًٌذ جؼجِ وفؾ(1

 هخضى آة (2

 هذاس تبیوش(3

 ( پوپ آة خَدسٍ)ٍلت  12پوپ آة (4

 ًین هتش ؿلٌگ ثب لغش ون(5

 آهپش5ٍلت  12آداثتَس (6

7)LED (ثِ تؼذاد دلخَاُ)تخت 

 چؼت ثشق(8

. دس هشحلِ ی اٍل ، ثبیذ لَاصم ٍٍػبیل هَسد ًیبص فشاّن ؿَد

ایٌىِ ثتَاًین ٍػبیلی اص جولِ آداثتَس سا دسٍى جؼجِ جبػبصی وٌین ، الصم اػت وِ لؼوت ثشای 

. ّبیی اص جؼجِ ثشیذُ ؿَد 

اصلؼوت ثبالیی جؼجِ ػِ لؼوت سا ثشای خبسج وشدى ػین آداثتَس،خبسج وشدى ؿلٌگ آثیبسی ٍخبسج 

. وشدى كفحِ وٌتشل تبیوش ثشیذُ هی ؿَد

جبثجبیی یبثِ اكغالح لك صدى اجضای دػتگبُ دس هحل ثشؽ . ؿَد ثِ اًذاصُ ّبی همغغ تَجِ: ًىتِ

 .هَجت ایجبد هـىالتی هی ؿَد

. آداثتَس سا دسٍى جؼجِ لشاس دادُ ٍ ػین دٍؿبخِ آى سا اص هحل ثشیذُ ؿذُ خبسج هی وٌین

ثشای اعویٌبى حبكل وشدى اص ًجَد ّشگًَِ ثشق گشفتگی هی تَاى آداثتَس سا دسٍى جؼجِ ای وَچه 

 .دادلشاس 
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ٍلت سا ثِ هٌجغ آة هتلل ًوَدُ ٍاص خشٍجی پوپ اًـؼبثی سا تَػظ ؿلٌگ ایجبد هی  12پوپ 

 ؿلٌگ هتلل ثِ پوپ ٍهٌجغ آة سا اص هحل ثشیذُ ؿذُ ی جؼجِ خبسج هی ًوبیین. وٌین 

 

هؼوَالً دس پوپ ّبی هَجَد دس خَدسٍ ػین ّبیی ثب لغت هثجت ٍهٌفی ٍجَد داسد وِ اص سًگـبى 

. اػت لبثل تـخیق

. هذاس تبیوش هَسد اػتفبدُ دس ایي دػتگبُ ثبیذ ثِ ایي ػین ّب ٍكل ؿَد 

ٍآًْب ػین ّبی آثی ٍ لَُْ ای سًگ ( ثِ جبیی هتلل ًیؼت)دٍ ػین دس ایي هذاس ثذٍى اػتفبدُ اػت

 .هی ثبؿٌذ

 

دس هشحلِ آخش دٍ ػین سا ثِ لغت ّبی هثجت ٍهٌفی تبیوش لحین وشدُ ٍدٍ ػش دیگش آًْب سا ثِ 

. لحین هی وٌینLEDعجْبی هثجت ٍهٌفی الهپ ّبیق

ثِ ایي كَست ٌّگبم سٍؿي ؿذى دػتگبُ ٍتٌظین تبیوش ثب ّش ثبس ثِ وبس افتبدى دػتگبُ تَػظ تبیوش، 

دس ٍالغ ایي الهپ ّب هب سااص كحیح ثَدى ًحَُ .ّب سٍؿي ؿذُ ٍػپغ خبهَؽ هی ؿًَذLEDیه ثبس

 .ی ثؼتي هذاسّب هغوئي هی ػبصًذ
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 :ه ی استفاده طریق

 :ثشای ثِ ساُ اًذاختي دػتگبُ ثبیذ ثِ چٌذ ًىتِ تَجِ وشد 

 .دس غیش ایي كَست دػتگبُ سٍؿي ًخَاّذ ؿذ. آهپش ثبؿذ 5ٍلت  12آداثتَس حتوبً (1

دس هیضاى اة هٌجغ دلت وبفی سا داؿتِ ثبؿیذ، سٍؿي ؿذى دػتگبُ دس حبلی وِ هٌجغ آة خبلی (2

 .ثِ ػَختي دػتگبُ ؿَدٍثذٍى آة اػت هی تَاًذ هٌجش 

تب ثب خشٍج آة اص ؿلٌگ ، هؼیش  دس كَست ًیبص هی تَاًیذ ؿلٌگ آة سا ثِ ػبلِ گیبُ ثجٌذیذ(3

 .آثیبسی هٌحشف ًـَد

 .دستٌظین صهبى تبیوش دلت وبفی سا ثِ وبس ثجشیذ(4

كَست دس. ایي دػتگبُ لبثلیت ایي سا داسد وِ ثب اًـؼبة ّبی ثیـتش، ثِ گیبّبى ثیـتشی آة ثذّذ(5

 .ًیبص هی تَاًیذ اًـؼبة ّبی ثیـتشی سا اصهٌجغ دسیبفت وٌیذ

ّب LEDدس لحین وبسی ّب دلت وٌیذ ، ّشگًَِ لحین ػشد ٍغیش اكَلی هی تَاًذ اص سٍؿي ؿذى (6

 .جلَگیشی وٌذ

ثشای اػتفبدُ اص ایي دػتگبُ ػَوت آداثتَس سا ثِ تبیوش ٍكل وشدُ ٍ ػین دٍؿبخِ آى سا ثِ پشیضثشق 

. ًینهتلل هیه

 .ثب سٍؿي وشدى تبیوش ٍتٌظین آى ، دػتگبُ سٍؿي ؿذُ ٍ دس صهبى ّبی هؼیي ؿشٍع ثِ وبس هی وٌذ

 .ایي دػتگبُ ػالٍُ ثش وبسثشد ّبی ثبغجبًی ، لبثلیت آثیبسی گیبّبى خبًگی سا ًیض داساػت
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 :مشکالت ونارسایی ها 

 .دس حیي اًجبم وبس ثب َّیِ ، دچبس هـىالتی ؿذم(1

هذاسّبی تبیوش، چٌذیي ثبس دچبس هـىل ؿذم ٍهججَس ؿذم وِ اص یه هٌْذع الىتشًٍیه دسثؼتي (2

 .ووه ثگیشم

 .دس اًتخبة آداثتَس دلت ًىشدُ ٍ ًبچبس ؿذم آداثتَس جذیذی تْیِ وٌن(3

 .هذاسّبی تبیوش چٌذ ثبس ػَخت ٍ هي هججَسؿذم هجذداً تْیِ وٌن(4

 .مووی اؿتجبُ داؿت(ثشؽ جؼجِ)دس اًذاصُ گیشی ّب(5

ثِ دلیل ایٌىِ چٌذثبس هججَس ثِ خشیذ هجذد اهىبًبت ؿذم، ایي پشٍطُ ّضیٌِ ای ثیؾ اص حذ اًتظبس (6

 .ثشای هي ثِ ٍجَد آٍسد

ثشای ثؼتي هذاس تبیوش ٍاتلبل ػین ّب تحمیمبت صیبدی داؿتن ٍ ثب چٌذ ًفش دسایي صهیٌِ هـَست (7

 .وشدُ ٍاص آًْب ووه گشفتن

 

 

 

 ثبتـىش اص تَجِ ؿوب

 اللْیبسی


