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بحث هوشمندسازی خانه و ساختمان دارای اهمیت فراوانی شده    از راه دورو اهمیت انجام کارها    فناوری  با پیشرفت  در حال حاضر

زندگی   است که  در  سال  های  اخیر   در شبكه خانگی برای بهبود کیفیت   خدماتها و    فناوریانه هوشمند مجموعه ای از  خ  است.

  نظر   از  چه  که  فناوریاست.    شده  تبديل  مسكونی  غیر  و  مسكونی  های  بسیار  گسترش  يافته  و  به  جزء  جدايی  ناپذير  تمامی  ساختمان

. است سودمند بسیار  انرژی درمصرف جويی صرفه نظر از چه و  زندگی کیفیت بهبود
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                                                                                   مقدمه

ی خانگی برای بهبود  در شبكه  ها   خدمت  و   ها   فناوری  از  ای  مجموعه  هوشمند  خانه ،  هوشمند  های   خانه  انجمن  تعريف   طبقبر  

 معلول   افراد  برای  خدماتی   و  اطالعاتی  و  آسايشی،  امنیت،  سرگرمی،  ارتباطی   امكانات  شامل  هوشمند  شبكه  اين.  کیفیت زندگی است

  آسودگی  خانگی فاه در آن را دارند و شبكه ر افزايش و زندگی کردن تر راحت در آشكاری توانايی هوشمند های خانه. است سالمند و

  گذرد  می   آن  در   آنچه  از  را  شما هوشمند  خانه   ، تعطیالت  در يا  باشید کار  محل در  شما   خواه.  کند می  ايجاد   آن  ساکنان  برای  را  خاطر

  را ساکنان تنها نه سوزی آتشزمان  در. خواهد بود شما برای بزرگی کمك اضطراری مواقع در امنیتی سیستم يك  و سازد می مطلع

  روهاراه  های  المپ  کردن  روشن  و  نشانی  آتش  با  تماس،  درها  همه  کردن  باز  همچون  الزم  فعالیت های  کند  می  مطلع  خطر  زنگ  با

  ها   اتاق  روشنايی   . انه هوشمند همچنین باعث صرفه جويی در مصرف انرژی می شودخ.  دهد   می  انجام   نیز  را...   و   بیشتر  ايمنی  برای

  تنظیم   نه  يا  هست محل  در  کسی  اينكه  اساس  بر  ها  اتاق   دمای  و   کنند  ترك  را  اتاق   ساکنان  وقتی  .شوند  می  تنظیم  خودکاره طور  ب

 از   نگهداری  مورد  در .  بود  خواهد  معمولی  خانه  يك  سوم  يك  میزان  به   انرژی  مصرف  های حساب  صورت  هوشمند  خانه  در.  شوند  می 

  بیشتر مصرف شوند يا داروها که صورتی در بیمارستان با تماس و  داروها مصرف زمان هشدار همچون  خدماتی سالمند و معلول افراد

  سر  صورت  در  گاز   اجاق  کردن  خاموش  يا  و   سینك  يا  وان  شدن  پر  صورت  در  آب  شیر  بستن  فراموشی  دچار  افراد   برای،  شوند  قطع

سیستمها  و   وسايل   خانهی  خود  را  به  وسیله  ی  تلفن  همراه  يا   اينترنت   توانمی  راحتی  به  امروزه.  دارد  وجود  سوختن  يا   غذا  رفتن

  فعالیت  تمامی   انجام   برای  را  آسايش  و   آسانی   اين  و   کند   رفتار   خودکار  کامل   باعث   می   شود  خانه   به  طور  هوشمند  خانه کنترل  نمود.  

  . کند می   ايجاد خانه در روزانه های
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 هوشمند خانه های فناوری و ابزارها

 پروتکل های ارتباطی خانه هوشمند

های بُرد    شبكه :بندی کرد  ن براساس گستره پوشش به دو دسته زير تقسیممی تواهای ارتباطی اينترنت اشیاء را    ها و شبكه  فناوری

های بُرد کوتاه در کاربردهای محلی مانند موارد کاربرد درون خانه يا درون خودرو مناسب هستند    شبكه.  های بُرد بلند  شبكهو     کوتاه

 های مانند سطح يك شهر يا استان هستند.  ه و حتی منطق ها  ش ناحیههای بُرد بلند نیز مناسب پوش و شبكه

  الها معمو  های مخابراتی بدون سیم بُرد کوتاه وجود دارند. اين فناوری  عنوان شبكه  های مختلفی به  فناوری  :های بُرد کوتاه  شبكه 

تا چند ده متر را تحت    های چند ده سانتیمتر  گسترهها    کار میگیرند. اين فناوری  باندهای فرکانسی آزاد بدون نیاز به مجوز را به

ها برای ايجاد شبكه در خانه، کارخانه، خودرو   های مختلف شبكه بهره میگیرند. اين فناوری  پوشش قرار میدهند و هريك از توپولوژی

   :های بُرد کوتاه عبارتند از و مواردی از اين دست مناسب هستند. ُپرکاربردترين فناوری

WiFi •  

 Bluetooth •و  BLE 

 Zigbee • 

 Z-Wave • 

RFID • 

 NFC • 

 ANT • 
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بُرد بلند را  های همانطور که در شكل  نیز نشان داده شده است، براساس ديدگاه انجمن جهانی مخابرات شبكه :شبكه بُرد بلند

 LPWANبُرد بلند توان پايین  يا شبكه های  3GPPاستانداردهای غیر و   3GPPبر میتوان به دو دسته استانداردهای مبتنی

 تقسیم بندی کرد.  

 

 ساختار ابزارهای مربوط به اینترنت اشیا 
 : اند اصلــی تشــكیل شــده  اليهبزارهــای مربــوط بــه سیســتم اينترنــت اشــیا از ســه ا

 .ــودمی شای انجــام  لحظــه صــورت به طالعاتدريافــت و ســنجش ا  اليهدر ايــن اليه حسگر:  -1

صــورت  اليه مرکــزی ســروردر ايــن ارتبــاط بیــن اشــیای هوشــمند، اجــزای شــبكه و سیســتماليه شبكه:  -2

 .میگیــرد

 اليه خدمات: اين اليه موظف به ارايه خدمات به کاربران است. -3

 

 

 ی سیستم های مختلف فرآیند هوشمند ساز
 از خود را نیاز مورد  اطالعات کلیهجهت هوشمند سازی يك ساختمان نیاز به هوش مصنوعی  يا همان پردازشگر میباشد. پردازشگر،  

 می  تعیین را اطالعات بین ارتباط منطق که افزاری نرم اساس بر  و دريافت اند،   که در سطح پروژه توزيع شده هايیحسگر طريق

 و  بر اين اساس  عكس  العمل های  از پیش تعیین  شده را از خود نشان می  دهد. کرده پردازش،  کند

گاز و   برقی  شیر،  برقی  قفل  مثل  مديريت  تحت  تجهیزات  همچنین  و اعالم سرقت و خودکار    روشنايی،  گاز  نشت  اعالم،  های اعالم حريقحسگر

 ساير  مصرف  کننده  ها  همگی  از راه دور  به اين  پردازشگر  متصل می  شوند.    ها و  روشنايی،  کولرها،  آب
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                            هوشمندسازی سیستم های مختلف در منزل
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   خودکار یروشنای
در  يك  خانه  هوشمند  می  توانید چراغ برخی  يا تمام قسمت ها را  خودکار  نمايید.   به  اين  صورت  که  مثالً اگر  چراغ اتاق   خواب  را  در  

  خودکار  صورت  به  ها   چراغ،  زدن کلید برق نداريد و به محض وارد شدن  به  نیاز آن  به   ورود   هنگام   دروضعیت  خودکار  قرار  داده   باشید،  

ن چراغ ها را بوسیله گوشی  می تواهمچنین  .  میماند  ی که در اين فضا حضور داشته باشید چراغ آن روشن باق  مادامی و  میشوند  روشن

  هوشمند کردن المپ های جهت    ESP32کرد. از ماژول وای فای    مديريتکرد و حتی با وجود ديمر شدت نور آن را    مديريت موبايل 

  فرآيند فناوری ارتباطی در اين    طراحی کرد.  پايش توان داشبورد    می   Node-Red. توسط ابزاری مثل  می شودغیر هوشمند استفاده  

  پايشر در آن وجود دارد و شبكه ای که سیستم  مديريتبین دو شبكه مجزا )شبكه ای که میكرو  ند می توابود که    MQTTپروتكل  

ن فرمان خاموش يا روشن کردن چراغ را ارسال کرد. همچنین می توان هست( ارتباط برقرار کند. توسط اين پروتكل و وای فای آدر  

ن  می توابنابراين با هوشمند کردن چراغ های روشنايی  ن اين فرمان را طبق سناريو خاصی انجام داد.  می توابه صورت خودکار هم  

  .کرد مديريتن ها را از هر جايی آ

 :در هنگام استراحت شبانه خودکار  یروشنای

و ديواری   یهای سقف  چراغ  .شوندکلیدهای  روشنايی  در خانه های هوشمند دقیقاً مانند يك خانه معمولی  و به همان تعداد توزيع می

شوند و همچنین نوع چراغ ها نیز    ی سرجای خود تعبیه م  معمولی  خواب  اتاق  يك  کلیدهای   همانند،  ر يك اتاق خواب خانه هوشمندد

ه  ب  فرد  خروج  و  ورود   با،  دارند  قرار  زمانی   که کلیدها در وضعیت روشن  .نیاز ندارند  یخاص   ويژگی  به   و  بوده  کننده  مصرف  دلخواه  به

اتاق                                                                                                                                                                 جهت  که  شب  هنگام   در.  شوند  می   خاموش  و  روشن  مرکزی  دستگاه  توسطخودکار    صورت  به  ها  چراغ،  اين 

 متوجه   رادارها  اينكه  علیرغم   بنابراين   . است کلید چراغ ها را در حالت خاموش قرار دهید  کافی ،  داريد  خاموشی  به  نیاز  شبانه  استراحت

 شخص  و است مناسب کودکان يا مسن افراد برای  اغلب ساده بسیار روش اين .شود یهستند چراغ روشن نم فضا اين در شما حضور

،  سیستم  مديريت  راه دور  فرمان  ارسال  باخودکار    حالت  از  آن  کردن  خارج  يا  چراغلیكن  خاموش  کردن ندارد    آموزشی  نوع  هیچ  به  نیاز

 .نیز وجود دارد نمايشگرو يا   تلفن گوشی

برای مصرف کننده بوجود   نگرانی  دستگاه قرار دارند ممكن است اين   مديريتا توجه به اينكه چراغ ها در يك خانه هوشمند تحت  ب

 از چراغ ها را از دست بدهد! در چنین شرايطی چه بايد کرد؟ استفاده امكان شايد،  آسیب ببیند ی آيد که اگر دستگاه به هر دلیل

  بااليی   اطمینان  ضريب  از  استفاده  در  طراحی  اين سیستم به اين موضوع نگاه ويژه ای شده است.  اول  اينكه  کلیه  تجهیزات  مورد 

 به .  تدابیر الزم اتخاذ شده است  یيا اتصال  شكستگی،  فیزيكی  های  یمانند خراب  یبرخوردار هستند دوم اينكه برای شرايط استثناي

  يعنی   گردند  ی خود برم  سنتی  حالت  به  چراغ ها   تمام   و   شده  حذف  مدار  از  کامل   بطور  دستگاه،  مینیاتوری  با زدن چند کلید  راحتی

حالی   که دستگاه بطور کامل خاموش است،    ( دریشوند )مثل يك خانه معمول  ی روشن و خاموش م  ی چراغها توسط کلیدهای معمول

 بدون اينكه وقفه ای در سیستم پیش آيد.
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   در جدول زير آورده شده است:جهت هوشمند سازی يك المپ   قطعات مورد نیاز  قیمت

 قیمت نام قطعه

 ESP32 80-200ماژول 

 150-20 رله 

 PIR 25-40 حسگر

 390-125 مجموع قیمت 

                                                                                                                      

 

                         مدار شامل ESP32 و حسگر  حرکتی PIR                                       المپ های هوشمند و مديريت  ان ها توسط گوشی
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                                                                                                                  حریق اعالم سیستم
منحصر  به  فرد   سیستم  اعالم   حريق  نیز بهره مند   توانید از قابلیت های  می  هوشمند  خانه   يك  در  حريق  اعالم  هایحسگر  نصب  با

 دارای تنوع بسیار بوده و  به طور کلی شامل حسگرهای دود، حرارت و ترکیبی است.ها حسگر. اين شويد

 شرایط ایده آل 

از  توان گفت می  خالصه طور به  .( استنشانی آتش ) منطقه امنیت استانداردهای  از تبعیتبهترين نوع طراحی سیستم اعالم حريق،  

مستقل به صورت دائم در حال   بايد کل يك مجتمع مجهز به سیستم اعالم حريق مستقل بوده و اين سیستم بطور کامالًاين ديدگاه 

 احتمالیبنابراين در صورت بروز حريق  باشند    یهای الزم محسگرهمه واحدها دارای    طراحی  نوع  اين  در.  ساختمان باشد  مديريت

دستگاه هوشمند داخل واحد نیز  حريق  اعالم سیستم  ضمن فعال شدن سیستم اعالم حريق مرکزی و به صدا درآمدن آژير خطر آن

 بروز می دهد. های از پیش تعیین شده را از خود العمل شود و عكس یتحريك م

 گاز  یبرق شیر

       استفاده   گاز به هر واحد  اصلی  ورودی  قسمت  در  برقی  شیر  يك  از  گاز  نشت  و  حريق  اعالم  های  سیستم  عملكرد  بهبود  منظور  به

  قطع اين  از پس بلكه شود یدارد و از سیستم حذف نم  قرار در محل خود معمولی  های  خانه همانند  گاز دستی  کن  قطع  . کنیم  می

 دو   اين  از  يك  هر  شدن  بسته  صورت   در.  شود  می  نیز در مسیر قرار گرفته و سپس گاز وارد واحد  ی يك قطع کن برق  دستی  کن

در صورت   یمصرف کننده است و حت  یرعايت آسودگ  صرفاً  ،گاز  معمولی  شیر  حذفعلت عدم  گاز  واحد  قطع  خواهد  شد.   کنقطع

  باشند  نداشته  حضور  خانه  ساکنین  گاز  نشت  يا  حريق  بروز  زمان  در   است  ممكن  اينكه  توضیح.  کند  نمی  بروز  ای  مسأله  شیر  حذف اين

  همانند   لذا.  د و از نحوه عملكرد اين شیر اطالع نداشته باشندشون  منزل  يا همسايگان برای جلوگیری حادثه وارد   نشانی   آتش  مأموران  و

غیر از حريق يا نشت گاز نیز    شرايطی  در   است  ممكن  .  بندند   می  را  گاز  مسیر، دستی  کن   قطع  شیر  از  استفاده   با، معمولی  خانه  يك

ن امكان  آهم وجود دارد اما جهت امنیت بیشتر برعكس    از راه دورامكان بستن شیر گاز    . داشته باشد  ی کارآي  دستی   کن  شیر قطع

 پذير نیست.

 عکس العمل  ها نسبت به بروز حریق  

 الف – آژير خطر:  در صورت بروز حريق آژير به صدا درآمده و تا رسیدگی افراد به موضوع ادامه پیدا می کند. 

که با    ی شود تا زمان  می  قطع واحد  ورودی   گاز  ها حسگر  شدن  تحريك  محض  به  حريق  توسعه  از  جلوگیری  جهت  :  گاز  شیر  قطع –  ب

 صورت دستی باز شود. حضور افراد و پس از اطفاء حريق شیر گاز مجدداً به

 



 

11 
 

 

                                   در جدول زير آورده شده است:جهت فعال سازی سیستم اعالم حريق  قطعات مورد نیاز  قیمت

 قیمت حدودی قطعات 

 هزارتومان 100-40 حرارت  حسگر

 هزارتومان  550-140 دتكتور دودی

ESP32 80-200  هزار تومان 

 هزارتومان  15 )آژير خطر( ماژول بازر اکتیو

 هزارتومان  700-350 شیر برقی

 هزارتومان  1550-650 مجموع قیمت 

 

 
 دتكتور دودی                                            حرارت  حسگر                                                    
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                                            شیر برقی                                                                                  
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                                                                                               سیستم اعالم نشت گاز
 خاموش  گاز  اجاق  در آشپزخانه   دلیلی  هر  به   اگر.  است  گاز  نشت  اعالم  حسگر،  گیرد  میمورد استفاده قرار  که  یهايحسگرديگر از    يكی

  يك  سررفتن،  گاز نشت علت است ممكن. د می ده نشان عكس العمل  شود و یم  مطلع  دستگاه،  کند  پیدا نشت محیط در گاز و شود

 شهری در مورد اجاق  های فاقد ترموکوپل باشد.  ظرف شیر و يا  پاره  شدن شلنگ گاز يا  قطع و  وصل گاز

 ها  العمل عکس

 الف – قطع شیر گاز اصلی  واحد

 ب - آژير خطر
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 در جدول زير آورده شده است:جهت فعال سازی سیستم اعالم نشت گاز  قطعات مورد نیاز  قیمت

 قیمت حدودی قطعات 

های مختلف تشخصی حسگر)می توان از  اعالم نشت گاز  حسگر

 انواع گازها استفاده کرد( 

 هزارتومان 40-100

ESP32 80-200  هزار تومان 

 هزارتومان 150-20 ول رلهماژ

)آژير خطر( وی اکت  بازر ماژول  هزارتومان  15 

 هزارتومان  700-350 شیر برقی

 هزارتومان  1200-500 مجموع قیمت 

 

 

 گاز   نشت  اعالم  حسگر

 
 ماژول بازر اکتیو 
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 گلدان هاو  باغچه آبیاری های سیستم

هايی   از طبیعت را در زندگی  خود مشاهده   اين ترتیب گوشه   هباشیم تا ب   ی در خانه مگیاهان    یاز ما عالقه مند به نگهدار  بسیاری

نمايیم.  يكی از نگرانی  ها  در سفر،  آبیاری گیاهان  موجود در خانه می  باشد. در خانه هوشمند شما م ی توانید در ساعات  دلخواهی به

 . گیاهان خود آب داده و شرايط محیطی آن ها را مديريت  کنید و آسودگی خاطر خود را از بابت آن ها فراهم نمايید

  قادر  را  شما   ها   سیستم  اين   باشید  خود  یگ زند  محل   از  دور   گلخانه  يا   و   مزرعه ضمنا̋  در  صورتیكه  شما  دارای  زمین کشاورزی،  باغ  

زمان که تمايل  داريد   انجام دهید   و   از  آسیب  ديدن گیاهان  بر   اثر  کم   آبی     محصوالت خود را در هر یآبیار  راحتیه  ب  تا   ساخت  خواهد

ی خودکار آبیاررطوبت سنج نشان دهد که میزان رطوبت خاك کم است سیستم    حسگرچنانچه    يا بی  آب ی  ممانعت به عمل  آوريد.

دما نشان دهد که دمای هوا مطلوب نیست سیستم تهويه وارد    حسگربرسانی به گیاه را انجام میدهند. اگر  آب  آتوسط پمپ های  

ها نیاز داريم   حسگرپس عالوه بر  می شوندود و چنانچه نور محیط به حد کافی نباشد چراغ ها به صورت خودکار روشن می شعمل 

 و رله های مناسب قابل انجام است. ESP32ژول های  که عملگرهای هوشمند داشته باشیم که اين امر توسط ما
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 عبارتند از: برآورد قیمت برای اين سیستم هوشمند 

 حدود قیمت   قطعات 

 هزارتومان  15-20 رطوبت سنج  حسگر

 هزارتومان 40-140 دما  حسگر

 600هزارتومان... البته برد توسعه با امكانات متنوع تا  15-50 فشار سنج حسگر

 هززارتومان 30-70 سنجش میزان نور محیط  حسگر

 هزارتومان  250حدودا  گلدان يا باغچه کوچك   40ی  آبیاربرای    و شلنگ و نازل و...پمپ  

 هزارتومان ESP32 200-80ماژول 

 هزارتومان 20-150 رله 

 مان هزارتو 500-900 مجموع قیمت 

 

 خاك   سنج  طوبتر  حسگرفشار سنج                                حسگر                                             

 

 سروموتور جهت پمپاژ آب                                  دما  حسگر                                                 
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 تلفن همراهدوربین های هوشمند منزل و ساختمان توسط  نظارت 

اضافی  ه نقش مهمی در محافظت اموال يا مكان های خاص داشته اند. اين دستگاه ها مثل يك چشم  میشدوربین های امنیتی ه

استفاده از اين  فناوری  . با پیشرفتدنه، مغازه يا هر مكانی محافظت کننااز خ دننابدون هیچ استراحتی به بهترين نحوه ممكن می تو

 دوربین يك  در اين پروژه  .برای دوربین های امنیتی نوشت  توان  . مزيت های بی شماری می است  دوربین ها خیلی ساده تر شده

بالفاصله پس از    که  شدتنظیم    به نحویو    دبرای ما فراهم میكن  اکه قابلیت تشخیص اشیاء ر  ساخته شد IoT هوشمند  امنیتی

   . می نمايدايمیل  اشناسايی شخص يا شیء خاص، تمام اطالعات ر
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 برآورد قیمت برای اين سیستم هوشمند عبارتند از: 

 حدود قیمت  قطعات مورد نیاز

 میلیون  1400-2000 رزبری پای زيرو

 میلیون  1000-1400 مگاپیكسلی 8ماژول دوربین 

 هزار تومان 100-200 کابل دوربین و کابل تبديل 

 میلیون  2500-3600 مجموع قیمت 
 

 

 ی پا   یرزبر   با  یتیمنا  نیدورب

 

 بورد رزبری پای زيرو                             مگاپیكسلی  8ماژول دوربین                                           
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                                                                                             پایشو  مدیریتسیستم 

ود که از سیستم عامل لینوکس بهره برده و قابلیت اتصال به اينترنت بدون می شمحسوب   پايش   مديريت و  ين تجهیز يك سیستما

  و در تمام زير سیستم های خانه هوشمند قابلیت استفاده دارد.  را دارد   G4با استفاده از مودم   وابستگی به تجهیزات شبكه محلی

قفه و اختالل در عملكرد سیستم به کار خود ادامه  و  ايجاد  بدون  برق   قطعی  زمان  در  ندمی توا  پشتیبان  باتری   با داشتن  اين سیستم

  ود.می شمیلیون تومان براورد   5قیمت اين دستگاه حدود  . دهد

 


