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فصل  -1ساختمان مسکونی هوشمند
امروزه با توجه به بحثهايي كه در ارتباط با واقعي شدن قيمت انرژي و حذف يارانههاي مربوط به آن در كشور مطرح است،
افزايش هزينههاي مصرف انرژي محتمل به نظر ميرسد .بنابراين لزوم استفاده از هوشمندسازي ساختمان بيش از پيش
پررنگتر شده است .عالوه بر اين ،با توجه به پايان پذير بودن منابع انرژي و اثرات مخرب مصرف بي روية آن بر محيط زيست،
ميتوان همگام با جامعة جهاني ،با استفاده از تكنولوژيهاي نوين ،در كاهش مصرف انرژي سهيم شد.
سيستم هوشمند ساختمان ،عالوه بر نقشي كه در بهينه سازي مصرف انرژي دارد ،آسايش و رفاه را نيز به ارمغان ميآورد لذا
ميتوان اميدوار بود كه در زندگي پرمشغله و مدرن امروزي ،راهحلي مناسب جهت ايجاد راحتي بيشتر و سرعت بخشيدن به امور
روزانه باشد.
خانة هوشمند داراي يك زيربناي ارتباطي پيشرفته است كه در آن كلية سيستمهاي الكترومكانيكي ساختمان به صورت
مركزي مانيتور و كنترل ميشوند و ساكنين اين خانه ضمن استفاده از خدمات پيشرفتة  Smart Homeدر مصرف انرژي
صرفهجوئي قابل مالحظهاي كرده و لذت زندگي در يك خانة لوكس را نيز تجربه ميكنند.
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فصل  -2مزایای یک ساختمان مسکونی هوشمند
از مهمترين مزاياي هوشمندسازي يك واحد مسكوني ميتوان به موارد زير اشاره كرد:


بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی

با سيستم كنترل هوشمند ساختمان ميتوان تا حدود  50%در مصرف انرژي صرفهجويي كرد .يك سيستم هوشمند
انرژيهايي كه در ساعت اوج مصرف بيش از حد مصرف ميشوند را مهار كرده و انرژيهايي را كه در ساعات خالي از سكنه
تلف ميشوند را حذف ميكند و همچنين از منابع طبيعي در كنار منابع مصنوعي در زمان مناسب به طور هوشمند استفاده
مينمايد .بعنوان مثال در صورتي كه كسي در محيط حضور نداشته باشد سيستم روشنايي و سرمايش -گرمايش از كار ميافتد و
در ساعتي از روز به دليل وجود نور طبيعي خورشيد با باز شدن پردهها بطور هوشمند نور محيط تامين شده و نياز به استفاده
از سيستم روشنايي نيست.


ایجاد محیطی مطلوب برای ساکنین ساختمان

در يك ساختمان هوشمند تمامي تجهيزات به طور اتوماتيك و هوشمند بهترين شرايط را براي حضور ساكنين قبل از حضور
در منزل ،در داخل منزل ،هنگام خواب و خروج فراهم ميكنند كه در ادامه به تفصيل به آن پرداخته شده است.


افزایش ایمنی و امنیت

سيستم هوشمند ساختمان مي تواند عالوه بر ايجاد رفاه و آسايش ،امنيت جاني ساكنين را نيز باال ببرد .از آنجائيكه در
ساختمانهاي هوشمند تمامي سيستمهاي تاسيساتي و امنيتي به سيستم هوشمند متصل هستند براحتي ميتوان در زمان
خطر از ارتباط دادن آنها با يكديگر نهايت بازدهي را به عمل گرفت و درصد امنيت جاني ساكنين را بسيار باال برد .به طور
مثال با وقوع آتشسوزي سيستم عالوه بر اينكه با اعالم حريق از طريق آالرم و فرستادن  SMSصاحبخانه را از وقوع حادثه
مطلع ميكند ،درصدد اطفاي حريق نيز بر ميآيد.
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فصل  -3امکانات یک ساختمان مسکونی هوشمند
 -3-1کنترل هوشمند روشنایی
نظر به اينكه سيستمهاي روشنايي ،سهم عمدهاي از مصرف انرژي در يك ساختمان را شامل ميشوند؛ در يك سيستم
هوشمند ساختمان با بهره گيري از سنسورهاي تشخيص حضور ،سنسورهاي تشخيص نور محيط و نصب كليدهاي هوشمند
عالوه بر امكان تنظيم ميزان نوردهي محيط ،مصرف انرژي تا حد چشمگيري كاهش مييابد .بطور كلي امكاناتي كه در راستاي
كنترل روشنايي در يك خانة هوشمند در اختيار كاربران قرار ميگيرد ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:


قابليت كنترل سيستم روشنايي به طورمجزا در هر ناحيه



قابليت كنترل سيستم روشنايي بر اساس سناريو هاي مختلف مثل :سناريو ورود ،خروج ،مهمان ،خواب ،و ...

فرض كنيد در سناريو خواب بدون نياز به سركشي به تمام نقاط منزل ميتوان از داخل اتاق اصلي يا از طريق موبايل يا تبلت
خطوط روشنايي را در شدت روشنايي مورد نظر تنظيم كرد.


قابليت نور پردازي محيط :در يك خانة هوشمند اين امكان وجود دارد كه بر اساس سناريوهاي متفاوت نور محيط را در
حالت دلخواه تنظيم نمود كه عالوه بر زيبايي بخشيدن به محيط منزل تاثير به سزايي بر روحيه ساكنين ساختمان دارد.
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قابليت ديم كردن :در سيستم هوشمند اين مزيت وجود دارد كه
شدت روشنايي تعدادي از خطوط را بر اساس شرايط مورد نظر از 0
تا  %100ميزان خروجي تنظيم كنيد ،كه عالوه بر زيبايي محيط
باعث صرفهجويي در مصرف انرژي ميشود.



قابليت كنترل سيستم روشنايي بر اساس شدت نور محيط :اين
قابليت وجود دارد كه اگر درصد روشنايي محيط از ميزان مطلوب
بيشتر شد تعدادي از سر خط هاي روشنايي براي جلوگيري از هدر
رفتن انرژي به طور اتومات خاموش شوند و بالعكس.



قابليت كنترل سيستم روشنايي بر اساس حسگر :در محيطهاي خالي از سكنه سيستم روشنايي براي صرفهجويي در
مصرف انرژي غير فعال ميشوند و در صورت تشخيص حضور افراد به صورت خودكار فعال ميشود.



قابليت كنترل و فرمان به سيستم روشنايي در خارج از منزل از طريق ارسال SMS



قابليت كنترل و فرمان به سيستم روشنايي در هر نقطه از منزل از طريق ريموت كنترل



قابليت كنترل سيستم روشنايي تمامي نقاط منزل از طريق موبايل يا تبلت



قابليت كنترل سيستم روشنايي تمامي نقاط منزل از اتاق مستر

 -3-2سیستم کنترل پرده /کرکره /سایبان/درب اتومات
با استفاده از سيستم هوشمند مي توان براحتي انواع مدلهاي پرده ،كركره و سايبان را براحتي و با روش هاي مختلف كنترل نمود.
شما با اين سيستم مي توانيد با بهره گيري از كليدهاي هوشمند و تاچ پنل در قالبهاي دستوري مختلف همچون دستور مستقيم ،
سناريو و يا حتي با ارسال پيام كوتاه از راه دور نيز آنها را كنترل نماييد .در سيستم هوشمند پرده ها مي توانند در صورت تمايل
كاربر بصورت اتوماتيك در زمانهاي مختلف و يا تحت عواملي همچون تمايز شدت نور داخل و خارج ساختمان و يا شدت گرماي
محيط باز وبسته شوند بدون آنكه نياز به صرف وقت و انرژي خاصي جهت مديريت وضعيت پرده ها باشد.
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 -3-3سیستم سرمایش و گرمایش
براي كنترل سيستم سرمايش و گرمايش كه به وسيله دستگاه تهويه مطبوع انجام مي پذيرد دماي پيش فرض توسط كاربرتنظيم
گرديده ) (Set Pointو شروع به فعاليت مي نمايد .دراين حالت زماني كه دماي فضاي مذكور به حد مطلوب رسيد فرمان توقف
فعاليت سيستم سرمايش و گرمايش توسط برنامه از پيش تعيين شده صادر مي گرددكه منجر به كاهش مصرف انرژي مي انجامد.
شايد اين سئوال پيش آيد كه با استفاده از ترموستاتهاي سنتي نيز مي توان به همين هدف دست يافت ،اما بايد گفت سيستم
هوشمند مي تواند زمانيكه درب يا پنجره اي در فضا باز است سريعا تشخيص داده و سيستم گرمايش /سرمايش آن فضا را بصورت
خودكار خاموش نموده و مانع از هدر رفتن انرژي شد .در حاليكه اين امر در زمان استفاده از ترموستات سنتي امكان پذير نمي
باشد .از طرفي امكان كنترل يكپارچه فن كويل ها از جمله مزاياي سيستم هوشمند است.

بطور کلی امکانات یک ساختمان هوشمند در بحث کنترل سیستم سرمایش و گرمایش عبارتند از:


قابليت كنترل سيستم سرمايش و گرمايش به طورمجزا در هر ناحيه



قابليت كنترل سيستم سرمايش و گرمايش بر اساس سناريوهاي مختلف نظير :سناريوي ورود،
خروج ،مهمان ،خواب و  ....به طور مثال در سناريوي خروج اين امكان وجود دارد كه از روي
پنل يا از طريق موبايل يا تبلت به سيستم سرمايش-گرمايش تمام نقاط منزل فرمان خاموشي
ارسال كرد.



قابليت كنترل و فرمان به سيستم سرمايش و گرمايش در خارج از منزل از طريق ارسال
 ،SMSفرض كنيد قبل از ورود به منزل با ارسال فرمان  SMSسيستم سرمايش گرمايش را
در دماي مطلوب تنظيم كنيد.



قابليت كنترل و فرمان به سيستم سرمايش و گرمايش در هر نقطه از منزل از طريق ريموت
كنترل



قابليت كنترل سيستم سرمايش و گرمايش تمامي نقاط منزل از طريق موبايل يا تبلت



قابليت كنترل سيستم سرمايش و گرمايش تمامي نقاط منزل از اتاق اصلي
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 -3-4سیستم کنترل از راه دور ساختمان
كليه اماكني كه به سيستم هوشمند مجهز شده اند قابليت كنترل از راه دور ( خارج از ساختمان) از طريق تلفن همراه ،اينترنت ) (GPRSو
 SMSرا دارا مي باشند .اين امكان ما را قادر مي سازد تا به بهترين نحو ممكن محيط را براي استفاده و كنترل ،آماده و مهيا سازيم.

 -3-5سیستم کنترل موارد امنیتی و حفاظتی
برقراري ايمني و امنيت در يك ساختمان مسكوني همواره يكي از دغدغههاي
ساكنين بوده است .در يك خانة هوشمند عالوه بر سيستمهاي پسيو نظير آژيرها و
آالرم ها ،دتكتورهاي حضور ،دتكتورهاي تشخيص شكسته شدن شيشه و سنسورهاي
درب و پنجره سيستمهاي اكتيوي نظير شبيهسازي حضور نيز در بحث سيستم
امنيتي وارد ميشوند .از جمله امكاناتي كه سيستم هوشمند در بحث ايمني و
امنيت در اختيار ساكنين قرار ميدهد ،ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:


قابليت اتصال انواع سنسور هاي حركتي ،دتكتور هاي دود  ،گاز  ،نشت آب و  ....به سيستم هوشمند و اعالم آالرم هاي
امنيتي در صورت بروز مشكل به طور مثال در صورت وقوع آتشسوزي سيستم هشدارهاي الزم را به صورت آالرم و يا
پيام صوتي اعالم ميكند و در صورت عدم حضور ساكنين در داخل منزل به صاحبخانه پيام ارسال ميكند.



قابليت فعال كردن سيستم امنيتي براساس مدهاي امنيتي متفاوت نظير خروج از منزل ،مسافرت ،شب و ...



درصورت ورود شخص غير مجاز به داخل منزل آالرم هاي الزم داده ميشود و همچنين در صورت عدم حضور ساكنين
در منزل سيستم هوشمند به صاحبخانه  SMSارسال ميكند.



امكان شبيهسازي حضور :درصورت انتخاب مد امنيتي مسافرت سيستم هوشمند در ساعاتي از شبانهروز بر اساس
زمانبندي معين تعدادي از چراغها روشن و خاموش نموده و همچنين پرده ها را باز و بسته ميكند و اين تصور بوجود
ميآيد كه كسي در داخل منزل حضور دارد.



آگاهي از باز و بسته بودن در و پنجرهها در هنگام خروج از منزل به صورت آالرم و يا به صورت پيام صوتي

 -3-6سیستم کنترل تجهیزات صوتی وتصویری
در سيستم هوشمند ديگر نيازي به استفاده از ريموت  IRجهت روشن و خاموش نمودن تلويزيونها و  LCDها و يا اسپليتها نخواهيم داشت .اين
قابليت درسيستم هوشمند وجود دارد كه مي توان كدهاي ريموت هاي كنترلي مختلف را به كليدهاي هوشمند انتقال داد و تغييرات هريك
از دستگاهها را از هركليد در هر فضا اعمال نمود ويا در سطح باالتر ،شما ميتوانيد با استفاده از تاچ پنلهاي پرتابل و تب لتها كليه ريموت
هاي وسايل الكترونيكي مورد استفاده خود را بصورت يكجا در اختيار داشته و تنها با يك كليك به مديريت هريك از آن وسايل بپردازيد.
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 -3-7سیستم هوشمند زمانبندی  ،هدایت و کنترل قابل اجرا در ساختمان
كليه سيسمتهاي هوشمند  HDLاجرايي درساختم ان قابليت زمانبندي براساس نياز و درخواست كارفرما را دارا ميباشند .با اين روش مي توان
برنامه هاي روتين كه بصورت مكرر و روزا نه در ساختمان اجراء مي گردد را توسط اين سيستم برنامه ريزي و هدايت نمود .با اينكار تمامي
دستورات بدون هرگونه نقص يا فراموشي انجام و هزينه هاي مربوط به مديريت و اجراي اين دستورات را كاهش و در بيشتر موارد حذف مي
نمايد.

 -3-8کنترل هوشمند سیستم آبیاری فضای سبز و آبرسانی استخر:
سيستم هوشمند ميتواند پمپ مربوط به آبياري فضاي سبز و آبرساني استخر را به صورت زمانبندي شده ،
از طريق پنل هاي هوشمند و يا از طريق نرم افزار روشن و خاموش نموده و دستگاههاي تصفيه ،دما و ساير
كنترلهاي الزم را انجام دهد.

 -3-9آیفن تصویری و پنل زنگ هوشمند:
تاچ پنل  10اينچ  HDLكه عالوه بر كنترل و اجراي سناريو هاي هوشمند  ،قابليت استفاده به عنوان آيفن تصويري  ،اينتركام بين واحد ها و
همچنين مانيتورينگ دوربين ها را داراست ،
پنل زنگ بيروني چند واحدي در ورود ساختمان يا نگهباني نصب ميگردد و قابليت تعريف تعدادي نامحدود زنگ واحد را داراست همچنين
ميتوان به درب به صورت كدينگ و يا از طريق كارت  RFIDفرمان باز شدن را صادر نمود.
پنل زنگ بيروني تك واحدي در پشت درب واحد نصب ميگردد كه مجهز به دوربين و زنگ ميباشد و قابليت كنترل درب از طريق كارت
 RFIIDرا فراهم ميكند.
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 -3-10کنترل سطح دسترسی
سيستم كنترل سطح د سترسي با بهره مندي از تكنولوژي نوين به حذف كليد ها و قفل هاي
مكانيكي و جايگزيني كارت ها ي  ، RFIDاثر انگشت  ،رمز و تشخيص چهره جهت كنترل تردد
ميپردازد.كه ضمن آسان نمودن دسترسي به درب هاي مختلف از طريق يك كارت يا اثرانشگت
از ورود افارد ناخواسته به بعضي قسمت ها جلوگيري نموده و باعث امنيت در محيط ميگردد.

 -3-11مدیریت و ذخیره سازی در مصرف انرژی
هدف اصلي استفاده از سيستم كنترل هوشمند دريك ساختمان ذخيره سازي انرژي و مصرف صحيح و بهينه از امكانات ميباشد كه نتيجه اين
هدف عالوه بر ذخيره سازي انرژي ،بازگشت سرمايه اوليه اي است كه صرف اجراي سيستم كنترل هوشمند شده است .

 -3-12سیستم نورپردازی پیشرفته
امروزه با پيشرفت علوم طراحي نماي سازه ها و نيز بهره گيري از تجهيزات روشنايي مدرن در پياده
سازي سيستم هاي نوين نورپردازي سن ها ميتوان در اين زمينه نيز خدمات شاياني را ارائه نمود .در
اين راستا شركت مهندسي هوشمند پارس با استفاده از تجهيزات مختلف نورپردازي از جمله وال
واشرها ،پار-ال اي دي ها  ،چراغهاي دكوراتيو ،نورهاي مخفي RGB ،و حتي Moving Head
بهترين سيستم هاي نورپردازي نما ،صحنه ،سالن ها و  ...را ارائه مي نمايد.

 -3-13مانیتورینگ و کنترلینگ سیستم های هوشمند
امروزه با پيشرفت علوم كامپيوتري و طراحي برنامه هايي با گرافيك و انعطاف پذيري فوق العاده باال جهت سرويس دادن به افراد با سطوح
اطالعاتي مختلف  ،اين امكان فراهم شده كه بتوان اطالعات كامل و ارزنده اي را از كليه سيستم هاي هوشمند نصب شده در بدست آورده و
جهت مديريت بهتر استفاده نمود .اين اطالعات قابليت نمايش بر هريك از وسايل ارتباطي مدرن و پيشرفته امروزي را داشته و توسط نرم
افزارهايي كه تحت قالبهاي اندرويد ،آيفون ،ويندوز و وب -سرور طراحي شده اند ميتواند بروي هريك تجهيزات سخت افزاري همچون
كامپيوتر ،لب تاپ ،تب لت ،گوشيهاي تحت سيستم عامل اندرويد و  ،IOSقابل نمايش ،كنترل و برنامه ريزي باشند.
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همچنين نرم افزار هاي مديريت يكپارچه سيستم با هدف مديريت متمركز در سيستم  HDLقابل استفاده است كه براي مثال مي توان به نرم
افزار هاي  Iridium ،GMSو  Throneاشاره كرد.

-3-13-1

نرم افزار GMS
اين نرم افزار به منظور كنترل روشنايي ،سرمايش و گرمايش طراحي شده است و قابليت نمايش طبقات را به صورت درختي و
نمايش پالن هر طبقه را دارا مي باشد

-3-13-2

نرم افزار Iridium
اين نرم افزار به نسبت نرم افزار  GMSداراي قابليت هاي بيشتري بوده و از نظر گرافيك نيز قوي تر مي باشد  .در اين نرم افزار
كليه اجزاي سيستم را مي توان در سيستم مانيتور و كنترل نمود .از ديگر
قابليت هاي اين نرم افزار امكان نصب آن بر انواع سيستم عامل ها مي باشد.
نرم افزار به گونه اي طراحي شده است كه مي تواند با اغلب پروتكل هاي
 BMSارتباط برقرار كند.

-3-13-3

نرم افزار Throne
اين نرم افزار امكان كنترل تمامي تجهيزات سيستم هوشمند را به صورت سه بعدي ايجاد مي نمايد . ،در ضمن اين نرم افزار
قابليت كنترل سيستم هوشمند KNXرا نيز دارد.
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فصل  -4انواع سناریو های قابل پیاده سازی در خانه هوشمند:
شركت  HDLبه عنوان يكي از قدرتمند ترين شركت ها در زمينه هوشمند سازي ساختمان و با بهره مندي از تنوع زياد محصوالت اين توانايي
را داراست كه تمامي روياي شما از خانه هوشمند را بر اساس سناريو هاي كامال حرفه اي به واقعيت تبديل كند.
براي شبيه سازي بهتر از سناريو هاي يك خانه هوشمند چند مثال در ذيل ذكر ميگردد:
قبل از حضور در منزل:
اين امكان فراهم است كه قبل حضور در منزل سيستم هوشمند را خارج از منزل از طريق نرم افزار و يا  SMSدر وضعيت مناسب كنترل
نمود  .به طور مثال ميتوان بر اساس وضعيت آب و هوا سيستم سرمايش و گرمايش را فعال نمود تا در هنگام حضور در منزل دماي مطلوب
جهت فراهم نمودن آسايش و رفاه فراهم گردد.
مجوز ورورد از طریق اثر انگشت  ,رمز ورود و کارت الکترونیکی:
ديگر الزم نيست از يك دسته كليد براي ورود به منزلتان استفاده كنيد  ,تمامي دربها با اثر انگشت شما  ,رمزي كه در حافظه شماست و يا يك

كارت كم حجم و امن باز مي شوند.
در هنگام ورود:

در اين سناريو ميتوان مطابق با نياز صاحبخانه تمامي تجهيزات هوشمند را در راستاي فراهم نمودن حداكثر آسايش در محيط كنترل نمود .به
طور مثال در هنگام ورود با وارد نمودن رمز ورود بر روي پنل هوشمند سيستم امنيتي غير فعال ميگردد  ،چراغهاي كه در سناريو ورود تعريف
شده اند روشن ميگردد ،و موزيك دلخواه پخش ميگردد ،پرده ها به صورت خودكار باز ميشود و سيستم تهويه مطبوع دماي منزل را به دماي
از پيش تعريف شده ميرساند.
سونا  ,جکوزی و حمام هوشمند:
اين امكان در سيستم هوشمند فراهم است سونا و جكوزي خود را قبل از رفتن  ,فقط با يك اشاره روي صفحه لمسي مانيتور و يا از طريق نرم
افزار روشن و آماده كنيد .به محض ورود به حمام و بدون استفاده از هيچ كليدي  ,چراغهاي حمام روشن مي شوند و مادامي كه در حمام
حضور داريد  ,روشن باقي خواهند ماند .شما مي توانيد در سونا  ,جكوزي و يا حمام با استفاده از آينه تلويزيوني ضد بخار به تماشاي برنامه
هاي مورد عالقه خود بپردازيد.
: TV ROOM
با انتخاب سناريوي تماشاي تلويزيون بر روي ريموت كنترل  ،نمايشگر لمسي و يا نرم افزار مطابق با سناريو از پيش تعريف شده پردهها
جهت كاهش نور بسته  ,برخي از چراغها خاموش و برخي ديگر نورشان كم مي شود  ,سيستم سرمايش و گرمايش به دماي مطلوب شما در
هنگام ديدن تلويزيون تغيير وضعيت داده و صوت از طريق اسپيكر ها با ميزان صدا مشخص پخش و تغييرات ديگري كه شما آنها را برنامه

ريزي كرده ايد انجام مي شود.
سالن نشیمن و پذیرایی:

در سناريو مهماني شدت روشنايي محيط كاسته و سيستم پخش صوت به صورت خودكار شروع به پخش يك موزيك ماليم مي كند ،پرده هاي
برقي بسته و سيستم كنترل رنگ محيط مطابق با سيستم صوتي فعال ميگردد و سيستم سرمايش و گرمايش نيز به حالت تعريف شده براي
مهمان تبديل ميگردد.
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اتاق خواب اصلی:
در داخل اتاق خواب اصلي از طريق پنل هوشمند و يا نرم افزار نصب شده بر روي موبايل و تبلت  ،عالوه بر اينكه ميتوان به خطوط روشنايي به
طور مستقيم فرمان صادر كرد اين امكان نيز فراهم است كه سناريو هاي متفاوت مطابق با نياز صاحب اتاق تعريف نمود از جمله :








امكان تعريف سناريوهاي خانه هوشمند متفاوت در خصوص شدت روشنايي مورد نياز در مد روز  ،شب  ،مطالعه و ...
امكان تعريف سناريوهاي خانه هوشمند متفاوت ( روز و شب ) در خصوص كنترل پرده ها
امكان كنترل سيستم تهويه بر اساس دماي مطلوب
امكان تلفيق كنترل روشنايي  ,كنترل پرده ها و سيستم صوت و كنترل هاي الزم در فضاي حمام
سناريو صبح  :راه اندازي سيستم صوتي با صداي ماليم  ,ايجاد نور ماليم با تنظيم پرده ها و استفاده از نور طبيعي موجود در محيط ,
ايجاد دماي مطلوب در فضاي حمام  ,تنظيم دماي مطلوب
امكان كنترل و مانيتورينگ وضعيت سيستم هوشمند در تمامي فضا ها بر روي پنل هاي هوشمند
امكان فعال و غير فعال كردن سيستم امنيتي

سناریوی خواب:
در سناريو خواب ميتوان بدون نياز به سركشي به تمامي نواحي منزل از طريق كليد هوشمند و يا نرم افزار سناريو خواب را انتخاب نمود و آنگاه
خانه براي سناريوي خواب آماده مي شود .تمامي چراغهاي خانه خاموش مي شود .چراغ موجود در اتاق خواب نورش كم مي شود  ،سيستم
تهويه در دماي مطلوب تنظيم ميگردد ,،سيستم دزدگير فعال شده و شما مي توانيد باز و يا بسته بودن دربها و پنجرهها را نيز بر روي مانيتور
لمسي خود چك كنيد.
سناریوی مطالعه:


غير فعال كردن سيستم صوت



ايجاد دماي مطلوب در فضا



ايجاد نور مطلوب جهت مطالعه



تنظيم پرده و استفاده از نور طبيعي موجود در محيط

کنترل روشنایی خودکار:
حال فرض كنيد در نيمه هاي شب نياز داريد به سرويس بهداشتي مراجعه كنيد  ,به محض آنكه درب اتاق خواب را باز مي كنيد  ,چراغهاي
مسير تا سرويس بهداشتي به صورت خودكار و با نور كم كه چشم شما را در تاريكي اذيت نكند و بقيه اهل خانه را بيدار ننمايد  ,روشن مي
شود و شما به راحتي مي توانيد تا سرويس بهداشتي راه خود را پيدا نماييد.
سرویس بهداشتی هوشمند:
به محض ورود به سرويس بهداشتي  ,وجود شما تشخيص داده مي شود و چراغ و فن سرويس بهداشتي به صورت خودكار روشن مي شوند,

بدون آنكه به دخالت شما نياز باشد.به محض خروج از سرويس بهداشتي چراغ آن خاموش شده و فن آن براي مدتي روشن باقي خواهد ماند.

خروج از ساختمان:

www.HDLIRAN.com
در سناريو خروج از منزل و يا مسافرت نياز به كنترل وضعيت تجهيزات هوشمند نميباشد تنها كافي است سناريو خروج از منزل و يا خروج را
انتخاب نماييد آنگاه:



خاموش شدن كليه مسيرهاي روشنايي
سيستم هوشمند با خاموش نمودن سيستم سرمايش و گرمايش در هنگام خالي بودن ساختمان از اتالف انرژي جلوگيري مينمايد.



امكان تطبيق پردهها و چراغهاي پشت پرده با توجه به نور محيط بيرون



درسناريوخروج از منزل و يا مسافرت سيستم هوشمند با فعال نمودن سيستم امنيتي اين امكان را فراهم مينايد كه اگر منزل مورد
توجه سارقين قرار گرفته است با روشن وخاموش نمودن چراغ ها و يا باز و بسته كردن پرده ها حضور در منزل را شبيه سازي نمايد.



امكان گزارشگيري از وضعيت باز و بسته بودن درب و پنجره ها ( امنيتي و ذخيرهسازي انرژي )



خاموش كردن سيستم صوتي و يا تصويري



كليه وسايل برقي از جمله اتو ،چاي ساز و ...به جز يخچال از مدار خارج ميگردد.



كنترل زمان بندي باز و يا بسته شدن پرده ها و يا حتي يك مسير روشنايي جهت تامين نور الزم براي گلهاي زينتي



و ....

کنترل و نظارت بر خانه از راه دور:
سيستم هوشمند اين امكان را فراهم مينمايد كه در خاج از نزل از طريق اينترنت و يا  SMSبا خانه در ارتباط باشد.
از طريق نرم افزار و يا  SMSميتوان در هر لحظه از وضعيت سيستم مطلع شد و آنرا در جهت مطلوب كنترل نمود.ماژول  SMSهمجنين اين
قابليت را داراست كه در صورت بروز مشكل در سيستم از طريق  SMSصاحبخانه را از بروز مشكل مطلع كند.
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فصل  -5سیستم های کنترل تردد
منظور از يك سيستم كنترل دسترسي سيستمي است كه بر پايه يكي از مكانيزم هاي شناسايي به جايگزيني يك قفل و كليد
مكانيكي مي پردازد .بطور مثال در يك سيستم  Access Controlكه با روش رمز شناسايي )  ( PINكار مي كند  ،با وارد نمودن
يك رمز خاص قفل برقي متصل به چارچوب درب عمل نموده و درب باز مي گردد .بر مبناي اين تعريف يك سيستم Access
Controlبه رفع مشكل ذاتي قفل و كليد مكانيكي كه همانا محدوديت تكثير كليد است مي پردازد .بطوريكه براي يك قفل فقط
مي توان يك كليد را مشابه سازي نمود و براي افراد مختلف استفاده كرد .بديهي است كه در صورت گم شدن هر كليد  ،امنيت
قفل خدشه دار مي گردد .همچنين سيستم هاي كنترل دسترسي اين امكان را به مالك ساختمان مي دهد تا از ورود افراد نا
خواسته به برخي بخش هاي حساس ساختمان جلوگيري نموده و از بروز برخي مشكالت احتمالي جلوگيري نمايد .با توجه به
گسترش تكنولوژي روش هاي مختلف مانند كارت هاي هوشمند ،اثر انگشت ،تشخيص چهره و مواردي از اين قبيل مي تواند
ابزاراتي جهت كنترل تردد محسوب شود
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-5 -1

معرفی ساختار و تجهیزات سیستم کنترل دسترسی

سيستم كنترل دسترسي با وجود تنوع باال در خصوص انواع روش هاي تشخيص در نهايت داراي يك ساختار مشترک مي
باشد كه اين ساختار را مي توان در  3مرحله تقسيم بندي كرد.
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شناسایی افراد

شناسايي افراد مي تواند توسط تكنولوژي هاي گوناگون كه در زير به آن اشاره مي شود صورت پذيرد.

استفاده از رمز
ساده ترين روش موجود در شناسايي افراد وارد نمودن كد مي باشد كه غالبا در روي درب ها به صورت قفل هاي رمز دار استفاده
مي شود كه به دليل امكان شناسايي رمز توسط افراد مختلف روشي امن محسوب نخواهد شد.

کارت های RFID
اين كارت ها داراي يك ريز تراشه داخلي بوده كه مي تواند اطالعاتي را به صورت كد در خود جاي دهد .براي هر
فرد يك كارت تعريف مي شود و بر اساس برنامه ريزي سيستم ميزان سطح دسترسي وي نيز تعيين خواهد شد.
از ويژگي كارت هاي  RFIDمي توان به قابليت تعريف چندين سطح دسترسي براي مناطق مختلف ،امكان چاپ
اطالعات مانند اطالعات پرسنلي  ،نام شركت و سهولت استفاده و برنامه ريزي اشاره نمود.

اثر انگشت
با استفاده از حسگر هاي بيوالكتريك مي توان اثر انگشت را به عنوان اطالعات شناسايي در سيستم كنترل
دسترسي تعريف كرد .با توجه به تفاوت ميان اثر انگشت افراد مي توان اين اطمينان را داشت كه هيچ دو نمونه اثر انگشت با هم
يكسان نبوده و امكان تقلب در آن وجود ندارد .اين روش به وفور در حال حاضر در سيستم هاي كنترل دسترسي و حضور و غياب
مورد استفاده قرار مي گيرد.
مزيت اين روش بر روش  RFIDاين است كه در روش  RFIDامكان سرقت كارت و سوء استفاده وجود دارد و اين امر در خصوص
اثر انگشت صادق نيست.
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تشخیص چهره
همانند تشخيص اثر انگشت  ،تشخيص چهره يكي ديگر از روش هاي نوين در كنترل دسترسي ها مي باشد كه از سطح امنيتي
بااليي بر خوردار است.

در سيستم هاي كنترل دسترسي غالبا از تلفيق موارد فوق جهت باال بردن سطح امنيت سيستم استفاده مي شود .اين امر موجب
مي شود امكان تقلب و يا سوء استفاده به صفر برسد.

-5-1-2

پردازش اطالعات

اطالعات مربوط به هر شخص و سطوح دسترسي وي به صورت نرم افزاري تعيين و ذخيره مي گردد .با
شناسايي فرد توسط يكي از ابزار شناسايي  ،سطوح دسترسي تعيين شده براي وي بررسي و اقدام الزم در
اين خصوص انجام مي پذيرد.سيستم پردازشي مي تواند داراي دو حالت متمركز و يا مجزا باشد.

در سيستم متمركز از يك كنترلر اصلي جهت ثبت داده ها و سطوح دسترسي استفاده مي شود  .سيستم هاي شناسايي فوق به
عنوان ورودي و رله هاي داخلي آن جهت فرمان به انواع قفل هاي الكتريكي به عنوان خروجي در نظر گرفته مي شود و كليه
پردازش ها در آن صورت مي گيرد .در شكل زير نمونه هايي از انواع كنترلر هاي متمركز نشان داده است.
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ويژگي هاي كنترلر متمركز فوق را مي توان به صورت زير نام برد:


داراي پردازنده داخلي جهت افزايش سرعت پردازش و بدون نياز به هاست و سرور پردازنده مجزا.



پشتيباني از دو پروتكل  RS485و  TCP/IPجهت انتقال اطالعات با ساير كنترلر ها و نرم افزار هاي مانيتورينگ.



امكان تعريف و ذخيره سازي  3000اثر انگشت30000،كارت  RFIDو  100000رخداد در سيستم.



امكان اتصال انواع سيستم هاي شناسايي كه در باال به آن ها اشاره شد.



داراي رله خروجي جهت فرمان به قفل برقي و فعال سازي آالرم .



داراي ورودي جهت بررسي وضعيت در و كليد خروج.



داراي مدل هاي متنوع جهت كنترل يك تا چهار در به صورت مجزا.




داراي امكان برنامه ريزي متنوع جهت عملكرد هاي مختلف در مواجه به كاربران مختلف.
امكان اتصال سنسور جهت بررسي وضعيت درب.



امكان مانيتور وضعيت درب از طريق نرم افزار هاي مانيتورينگ.

-5-1-3

ساختار شبکه

ساختار اتصال تجهيزات كنترل دسترسي به يكديگر و نيز با سيستم هاي شناسايي ،قفل ها ،دوربين ها و سيستم مانيتورينگ در
شكل نشان داده شده است.
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ارسال فرمان های خروجی

با توجه به نوع كنترلر انتخاب شده پس از شناسايي فرد و بررسي دسترسي توسط سيستم نوبت به اجراي فرمان باز شدن درب و يا
جلوگيري از باز شدن آن مي باشد .اين فرمان ها توسط رله هاي موجود در كنترلر ها صورت مي پذيرد كه به قفل درب ها داده مي
شود و آن ها را كنترل مي كنند.
انواع مختلف قفل هاي برقي كه بر روي د رب هاي چوبي و فلزي نصب مي شوند ،راهبند ،درب هاي شيشه اي برقي و درب هاي
پاركينگي همگي مي توانند از جمله تجهيزاتي باشند كه از طريق خروجي كنترلر ها فرمان پذيرفته و كنترل شوند.
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نرم افزار مانیتورینگ و کنترل

يكي از مهمترين امكاناتي كه سيستم كنترل دسترسي در اختيار مدير ساختمان قرار مي دهد مانيتورينگ وضعيت بخش هاي
مختلف مي باشد .ويژگي هاي نرم افزار كنترل دسترسي به شرح زير مي باشد.


ظاهر ساده و قابل فهم براي كليه كاربران و امكان درج اطالعات به سادگي.



امكان اتصال سيستم شناسايي اثر انگشت جهت تعريف كاربر.



امكان درج تصو ير اشخاص در فرم اطالعات و نمايش تصوير وي در زمان بررسي وضعيت فضا ها.



امكان كنترل درب ها و آالرم ها ي هر در با كليك بر روي هر در و فعال سازي ويژگي مورد نظر.



امكان برنامه ريزي ساده و انتخاب سطوح دسترسي.



امكان ايجاد فايل پشتيبان از اطالعات.



ثبت تمامي رخداد ها ي سيستم جهت بررسي هاي آينده با قايليت جستجوي يك شخص خاص.



قابليت ارتباط با سيستم دوربين هاي امنيتي.



قابليت بررسي و مانيتورينگ سيستم از طريق اينترنت .



امكان نمايش نقشه ساختمان و افراد هر بخش از ساختمان ( مشابه تصوير)
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در هر بخش از ساختمان وضعيت هر در به صورت آنالين مطابق تصوير زير نمايش داده خواهد شد .كه اين وضعيت ها شامل موارد
زير مي شوند.


فعال شدن آالرم درب



باز بودن درب



زمان بسته شدن در



بسته بودن درب



نقص فني در سيستم



نصب نبودن سنسور درب



غير فعال بودن درب
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کنترل سطوح دسترسی آسانسور ها

با توجه به وجود آسانسور هاي متعدد در ساختمانها و برج هاي مسكوني  ،با استفاده از سيستم كنترل دسترسي آسانسور مي توان
تردد افراد را در بين طبقات مختلف محدود و كنترل نمود .در اين سيستم بر اساس تعريف هايي كه از پيش صورت مي گيرد به هر
فرد ،پرسنل و يا ميهمانان دسترسي ويژه اي داده مي شود كه در زمان ورود به آساسنسور تنها دستيابي به طبقه هاي مجاز ميسر
خواهد شد .اين سيستم بر روي هر آسانسوري قابل پياده سازي بوده و از نظر كاهش ترافيك آسانسور ها بسيار موثر مي باشد.
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فصل  -6سیستم نظارت تصویری
در هتل ها مواردي چون عمومي بودن كاربري برخي فضا ها و بزرگ بودن حجم فضا و كنترل دقيق مسائل امنيتي سبب
ضرورت نياز مدير هتل به سيستم هاي نظارت تصويري در فضاهاي حساس ميگردد .
سيستم نظارت تصوير در انواع متفاوت با كاربري هاي متفاوت از جمله:
 -1دوربين هاي تحت شبكه با قابليت تشخيص چهره ،شناسايي افراد و ارتباط با سيستم كنترل تردد
 -2دوربين هاي آنالوگ در مدل هاي متفاوت
 -3نرم افزار هاي هوشمند كنترل يكپارچه سيستم نظارت تصويري و كنترل تردد
 -4نرم افزار هاي سه بعدي كنترل و مانيتورينگ دوربين هاي مدار بسته تحت شبكه
از جمله قابليت ها سيستم نظارت تصويري اين شركت مي ت وان به ادغام سيستم كنترل تردد و دوربين مدار بسته اشاره نمود
كه در آن امكان شناسايي افراد و باز كردن درب توسط دوربين هاي مداربسته نصب شده در محيط وجود دارد و همزمان در صورت
وقوع هر گونه هشدار در سيستم كنترل تردد دوربين هاي آن منطقه شروع به ضبط ويژه و اطالع رساني مي نمايد
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آشنایی با انواع دوربین های مدار بسته

دوربينها از لحاظ نحوه ضبط و ارسال تصوير به دو دسته آنالوگ و ديجيتال ( تحت شبكه) تقسيم ميگردند.

 -6-1-2دوربینهای آنالوگ
دوربين اولين نسل از دوربينهاي سيستم  CCTVرا تشكيل ميدهند .اين دوربينها بصورت پيوسته و در قالب سيستمهاي تصوير
برداري  VHFو  UHFتصاوير را ضبط و به پنل مركزي مرتبط جهت ذخيره سازي  ،پردازش و كنترل ارسال ميدارند .اين دوربينها
نيز خود از دو نوع ثابت و متحرک تشكيل ميگردند.
دوربينهاي ثابت با زاويه ديد موثر لنز دوربين كه خود ميتواند بصورت گسترده ( )WIDEو يا متمركز ( )TELEطراحي و در نظر
گرفته شده باشد به تصويربرداري بپردازند.
دوربينهاي متحرک نيز با تجهيزات حركتي كه به دوربين اضافه ميگردند توانايي چرخش  360درجه اي بصورت افقي و نيز
چرخش  240درجه اي بصورت عمودي را دارا ميباشند.
در نهايت تصاوير براي ذخيره به مركز كنترل كه در آنجا دستگاهي بنام  )Digital Video Recording( DVRارسال ميگردد تا
تصاوير بر روي آنها ضبط و ذخيره ميگردد.

 -6-1-3دوربینهای دیجیتال
كه با نام دوربينهاي تحت شبكه نيز نامگذاري ميگردد در واقع خود قابليت پردازش اوليه را دارند .اين دوربينها تصاوير را بصورت
پاكتهاي ديتايي تحت پروتكل  TCP/IPتبديل نموده و بر روي شبكه ارسال ميدارد .كاربران ميتوانند از طريق كامپيوترهاي داراي
كارت شبكه ،تبلتها و يا حتي گوشي هاي تحت شبكه وب تصاوير را براحتي مشاهده نمايند.
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درنهايت ميتوان با استفاده از دستگاه  )Network Video Recording( NVRميتوان تصاوير ارسالي از تك تك دوربينهاي
تحت شبكه را ضبط ،پردازش و ذخيره سازي نمود.

انواع دوربینهای دیجیتال:
بطور كل دوربينهاي تحت شبكه با توجه به عملكرد آنها به سه دسته زير تقسيم ميگردند:
-

دوربين هاي تحت شبكه ثابت
دوربين هاي تحت شبكه ثابت دام
دوربين هاي تحت شبكه PTZ
دوربين هاي تحت شبكه دام

دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت :

اين دوربينها شامل يك بدنه و يك پايه جهت استقرار دوربين ميباشد .اين دوربينها شباهت ظاهري زيادي با
دوربينهاي آنالوگ داشته و در بعضي از اماكن كه نياز به رويت دوربين جهت رعايت نكات حفاظتي -نظارتي مي
باشد بسيار پركاربرد ميباشد .امتياز ديگر اين نوع دوربين قابل تعويض بودن لنز آنها ميباشد كه دست كاربر را
جهت استفاده از بهترين و موثرترين لنز باز ميگذارد.
در بعضي از مكانها كه آلودگي ،بار ان و يا مواردي از اين قبيل شرايط كه ميتواند به دوربين صدمه .پوارد نمايد از
جعبه هايي بنام  HOUSINGاستفاده ميگردد تا بتوان از دوربين بيشترين حفاظت را انجام داد.
دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت دام :

نام ديگر اين دوربينها  Mini Domeمي باشد كه از يك حفاظ كروي و يك دوربين ثابت تشكيل شده است.
اين دوربينها قابليت چرخش به هرجهت را داشته و پس از تنظيم آنرا ميتوان ثابت نمود .از مزاياي اين نوع
دوربين آن است كه ساختاري يكپارچه و مستقل دارد و اين خود باعث ميشود كه افراد متفرقه نتوانند آنرا
دستكاري نموده و يا جهت آنرا تغيير دهند .اما از معايب اين دوربينها لنز غير قابل تعويض آن ميباشد و در
برخي از آنها اگر بتوان لنز را تغيير داد ابعاد لنز بايد بگونه اي باشد كه در پوشش كروي اين نوع دوربين جا
گردد.

دوربینهای دیجیتال تحت شبکه : PTZ

اين دوربينها قابليت حركت افقي ،عمودي و همچنين زوم اپتيك و ديجيتال بصورت كنترل دستي و اتوماتيك دارند .در حالت
كنترل دستي ،يك دوربين  PTZميتواند افراد را تعقيب نمايد .اين دوربينها جهت ديد مشخصي دارند و فاقد امكان حركت 360
درجه اي بصورت كامل هستند و در كل براي حركت اتوماتيك دائمي ساخته نشده اند .زوم اپتيك اين دوربينها نيز بين  18تا 26
برار ميباشد.
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دوربینهای دیجیتال تحت شبکه دام :

اين دوربينها منهاي قابليت چرخش  360درجه اي خود ،با دوربينهاي دام ثابت داراي مزاياي مشتركي
هستند از جمله پوشش مستقل و يكپارچه و اينكه نقطه ديد آنها غير قابل رويت ميباشد .در مقايسه با
دوربينهاي  PTZاين دوربين قابليت حركت  360درجه اي پيوسته داشته و ميتواند براي مدت طوالني
بدون آنكه آسيبي به مكانيزم حركت داخل آن برسد حركت و چرخش داشته و زوم كند .با ارائه نقاطي
بصورت پيش فرض ميتوان يك  GUARD TOURبوجود آورد كه دوربين بطور پي در پي اين نقاط را
نمايش خواهد داد .با اين كار يك دوربين دام ميتواند كابردي برابر با ده دوربين ٍابت تحت شبكه داشته
باشد .زوم اپتيك دوربين هاي دام معموالٌ بين  18تا  30برابر است اما زومهاي باالي  20برابر در محيط
هاي ب از عمالً كاربرد ندارد زيرا جريان هوا و وزش باد تصوير ضبط شده را غير قابل استفاده مي نمايد.
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فصل  -7تلویزیون های تحت شبکه مسکونی : IPTV
IPTVعبارت است از تلوزيوني تحت شبكه با ارائه سرويس چند منظوره كه شامل ويدئو ،صدا ،متن ،گرافيك ،كنترل سيستم هاي
الكتريكال و انتقال اطالعات است كه از طريق شبكه هايي با پروتكل  TCP/IPمديريت مي شود و كيفيت ،امنيت و تعامل بين
سرويس دهنده و مشتري را تامين مي كند .براي دريافت اين سرويس به زيرساخت باند وسيع نياز است .اين سرويس ها مي تواند
به صورت محلي ) (Localدر داخل ساختمان و يا خارج از ساختمان به صورت اينترنتي پياده سازي شود.
آنچه  HDLiTVرا از ساير سيستم هاي  IPTVمتمايز مي سازد قدرت ها و امكانات جديدي است كه در آن در نظر گرفته شده
است .سيستم هاي  IPTVمرسوم قالبا در فضاهاي هتلي استفاده مي شود كه نياز است تمامي اتاق هاي داراي دسترسي هاي ويژه
اي به كانال هاي خاص باشند كه غالبا با هزينه هاي سنگين سرور ها و باكس هاي كنترل  TVمواجه مي شود و از ديدگاه صاحبان
هتل توجيه پذير است .آنچه در  HDLiTVمد نظر قرار گرفته ايجاد سيستم IPTVويژه با امكانات رفاهي و ويژگي هاي فوق العاده
همراه با هزينه هاي پايين در فضاي ساختمان هاي غير هتلي و نيز هتلي مي باشدكه مي تواند به صورت محلي و اينترنتي داراي
عملكرد مطلوب باشد.
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HDLiTV -7-1چیست؟
با توجه به اينكه سيستم  HDLiTVتحت شبكه است ،امكان يكپارچه سازي با ديگر سيستم هاي تحت  ipرا فراهم مي سازد و
متخصصان ،نيروهاي فني و دپارتمان  R&Dشركت  HDLدر كشور انگلستان يكپارچه سازي اين سيستم را با تجهيزات هوشمند
 HDLو استفاده از نرم افزار هاي قوي را در اين سيستم فراهم ساخته اند.

امکاناتی  HDLiTVرا می توان به بخش های زیر تقسیم نمود:
 -1تلویزیون تحت شبکه و ایجاد صدا و سیمای خصوصی  :كه شامل يك سرور اختصاصي براي كاربران در داخل ساختمان و
امكان اتصال به شبكه هاي ديجيتال و ماهواره اي مي باشد
 -2کنترل خانه هوشمند :امكان كنترل كليه سيستم هاي الكتريكال مانند روشنايي ،سرمايش و گرمايش ،مالتي مديا و مانيتور
دوربين هاي مداربسته و همچ نين اجراي سناريوهاي هوشمند از طريق كنترل تلويزيون مي باشد .عمال در اين سيستم هر بخشي از
سيستم هوشمند نصب شده در واحد مسكوني قابل كنترل مي باشد
 -3برنامه های کاربردی و تحت وب IPTV :اين امكان را به كاربران مي دهد كه تلويزين خود را به يك رايانه شخصي تبديل كرده و
با اختصاص دادن ارتباط اينترنتي هر زمان و هر جا قابليت دسترسي به اين رايانه را فراهم مي سازد .امكان نصب انواع برنامه هاي
تحت اندرويد بر روي اين سيستم از جمله ويژگي هاي منحصر بفرد ديگر سيستم  HDLiTVاست كه در ادامه تشريح خواهد شد.
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 -7-2امکانات  HDLiTVدر بخش صدا و سیمای خصوصی
پايه و اساس سيستم تلويزيون تحت شبكه اشتراک گذاري شبكه هاي ماهواره اي و آنتن هاي ديجيتال بين كاربران مي باشد كه
ويژگي هاي جذابي به نسبت تلويزيون هاي معمولي و هوشمند را به همراه خواهد داشت .جزئيات اين امكانات به شرح زير است.

 -7-2-1حذف دستگاه گیرنده ماهواره یا گیرنده دیجیتال
از ابتدايي ترين امكانات سيستم  HDLiTVحذف كليه گيرنده هاي ديجيتال و ماهواره اي مي باشد .در اين سيستم ديگر نيازي به
داشتن گيرنده ها وجود ندارد و يك گيرنده مركزي در ساختمان به صورت سرور مركزي نصب مي شود كه قابليت نمايش تمامي
كانال هاي ماهواري اي و ديجيتال را دارد.

 -7-2-2امکان ارائه کانال های تلویزیون و رادیوی به صورت نامحدود
در سيستم  HDLiTVهيچ محدوديتي در تعداد كانال هاي قابل دريافت توسط هر تلويزيون وجود نداردو براساس ويژگي هاي سرور
مي توان به اين مورد دست يافت .كاربران مي توانند براساس نظر مديران و سطوح دسترسي از كانال هايي خاص به صورت مشترک
و كانال هاي اختصاصي بهره مند شوند.

 -7-2-3ارائه EPG

 EPGيا ليست اعالم برنامه امكاني است كه توسط شبكه هاي تلويزيوني بر روي كانال هاي تلويزيوني ارائه مي شود و در سيستم
 HDLiTVعالوه بر نمايش ليست به صورت مرسوم امكان نمايش  EPGشبكه هاي مختلف به صورت همزمان نيز وجود دارد .ارائه
شرح مختصري از برنامه قابل پخش نيز از ديگر امكانات سيستم مي باشد.
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 -7-2-4امکان نمایش به صورت سه بعدی
تبديل شبكه هاي دو بعدي به شبكه هاي سه بعدي وامكان مشاهده هر كانال به صورت سه بعدي از ديگر ويژگي هاي سيستم
 HDLiTVمي باشد.

 -7-2-5امکان متوقف سازی کانال و نمایش ادامه)(Time Shifting

گاها براي همه ما پيش آمده است كه بخواهيم در حين ديدن يك كانال تلويزيوني ،پخش را متوقف نماييم ولي اين امكان در
تلويزيون شما وجود ندارد  HDLiTVبه هر كاربراجازه مي دهدكه متناسب باويژگي هاي سرورمركزي و سطوح دسترسي تعريف
شده تا زماني دلخواه يا تعيين شده پخش را متوقف كرده و مجددا ادامه آن را مشاهده كند.

 -7-2-6امکان ذخیره کانال
ذخيره سازي برنامه ها به صورت لحظه اي و يا برنامه ريزي شده از امكانات سيستم  HDLiTVاست كه به كاربر اجازه مي دهد هر
زمان نياز بود ،برنامه اي را ذخيره كند يا براي برنامه هاي آينده يك شبكه زمانبندي داشته باشد و جهت ذخيره شبكه اقدام نمايد.
 -7-2-7آرشیو فیلم و سریال و موسیقی)(AVOD

يكي از جذاب ترين امكانات  HDLiTVامكان آرشيو كردن و اشتراک گذاري فيلم ها ،سريال ها ،موزيك ها و انواع ويدئو است كه
قابليت دسته بندي بر اساس ژانر هاي مختلف و يا گروه هاي سني را دارد.تصاوير هر فايل ويدئويي  ،زير نويس ها و اطالعات همراه
آن قابل نمايش است.
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 -7-2-8امکان به روزرسانی آرشیوها
جهت بروزرساني اطالعات موجود در آرشيو ها مي توان از طريق ارتباط با سرور هاي مركزي و يا  STBهاي موجود در كنار
تلويزيون اقدام نمود .قاعدتا بروزرساني آرشيو نياز به سطح دسترسي مديريت دارد و كاربران با اين سطح دسترسي اين قدرت را
خواهند داشت.

 -7-2-9قابلیت کنترل والدین
نيازي نيست والدين نگران دستيابي فرزندانشان به محتويات  HDLiTVباشند.در سيستم HDLiTVبراي تمامي شبكه ها قابليت
كنترل والدين وجود دارد و فرزندان نمي توانند حتي در بخش تنظيمات كانال ها را اضافه نمايند و يا به محتواي برخي كانال هاي
خاص دسترسي داشته باشند.

-7-2-10

قابلیت تنظیم لیست های دلخواه

امكان گروه بندي شبكه هاي تلويزيوني بر اساس گروه هاي دلخواه از ديگر امكانات سيستم  HDLiTVاست كه دسترسي كاربران را
به دسته بندي ها و شبكه ها راحت تر مي سازد.

-7-2-11

ایجاد کانالهای ویژه فیلم و کارتون

يكي از ويژگي هاي  HDLiTVامكان تعريف كانال هاي ويژه كودكان ،مستند ،فيلم و  ...مي باشد كه به صورت خودكار اقدام به
پخش اطالعات موجود در آرشيو مي نمايد.

-7-2-12

ایجاد کانال مانیتور دوربین های مدار بسته

تبديل نمايش دوربين هاي مدار بسته ساختمان به كانال هاي تلويزيوني به كاربران ساختمان و مالكان اين اجازه را ميدهد موقعيت
هاي مختلف ساختمان را توسط تلويزيون مشاهده نمايند .انتخاب سطوح دسترسي به اين كانال ها توسط مديريت قابل تنظيم
است .به عنوان مثال مي توان راهكاري را در اختيار مالكان قرار داد كه ورودي هاي اصلي ساختمان و يا دوربين هاي پاركينگ
واحد خود را در تلويزيون به صورت زنده مشاهده نمايند و در صورت نياز ذخيره كنند.

-7-2-13

امکان کنترل دسترسی کاربران به کانال ها

دسترسي افراد به كانال ها كامل انعطاف پذير بوده و مي توان بر اساس گروه هاي مختلف تنظيمات مختلفي را پديد آورد .فلذا به
سادگي مي توان با توجه به سطح كاربران هر واحد و هزينه هاي پرداخت شده از سوي مالكين انتظارات ايشان را برآورده ساخت.

-7-2-14

مشاهده تلوزیون روی لب تاپ ،تبلت و گوشی هوشمند

از ديگر قابليت هاي  HDLiTVاين است كه كاربران مي توانند تمامي شبكه هاي تلويزيوني و امكانات آرشيو و نرم افزار هاي كنترل
خانه هوشمند را برروي تمامي گوشي هاي موبايل ،تبليت و لپ تاپ نيز به صورت همزمان داشته باشند.
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-7-2-15

امکان کنترل تلویزیون هوشمند از طریق موبایل:

يكي از ويژگي هاي سيستم هوشمند  HDLiTVامكان كنترل آن از طريق موبايل توسط اپليكيشن هاي مختلف مي باشدكه بدون
نياز به ريموت كنترل مي توان كانال هاي را پيمايش نمود و اطالعات موجود درآرشيو مورد نظر را مشاهده كرد.

 -7-3نرم افزار های کاربردیHDLiTV
بخش سوم ويژگي هاي  HDLiTVامكاناتي است كه با دستيابي به ويژگي هاي سيستم عامل هاي ويندوز ،اندرويد و لينوكس
پديدآمده است و به كاربران اجازه استفاده ازنرم افزار هاي گوناگون را مي دهد .قدرت سخت افزار سرور نيز در كيفيت و تعداد نرم
افزار هايي كه در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد موثر بوده و به سرور هاي سري  SXاين محصول اجازه مي دهد تا كاربران بر
اساس نياز سخت افزار هاي مورد نياز خود را انتخاب نمايند.
 -7-3-1سرویس های ارائه شده در سرور های مدل  S3وS6

امكانات اين سرور به شرح زير است:


امكان نمايش ساعت و وضعيت آب و هوايي در صفحه اصلي



امكان دسترسي به آرشيو فيلم و سريال و همچنين شبكه هاي اينترنتي صدا و سيماي ايران به صورت اينترنتي



امكان دسترسي به سامانه ابري ) (Cloudو در اختيار داشتن فضاي لينوكس ،ويندوز و صد ها نرم افزار ويندوزي ديگر



دستيابي به نرم افزار هاي كنترل خانه هوشمند همچون  Iridium ، I-lifeو  Throneجهت كنترل خانه هوشمند تحت
پروتكل هاي  BusproوKNX



امكان دسترسي به فايل هاي ويدئويي  ،موزيك و تصاوير از طريق درگاهUSB
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 -7-3-2سرویس های ارائه شده در سرور های مدلSX



تبديل  TVبه كامپيوتر شخصي و در اختيار داشتن ويندوز به صورت محلي)(LOCAL



نصب انواع نرم افزار هاي ويندوزي بر روي  HDLiTVيا نصب انواع نرم افزار هاي كاربردي تحت Android



امكان دسترسي به ماركت هاي بازارMyket ،Google play ،و  ...و امكان نصب و حذف نرم افزار هاي اندرويد



قابليت نصب بازي هاي اندرويدي بر روي HDLiTV



استفاده از نرم افزار هاي سفارش آنالين مانندDunro ،Snap ، Digikalaو  ...در صورت تمايل مصرف كننده



امكان دسترسي به شبكه هاي مجازي مانندWechat ،Whatsapp ،Telegram ، Instagramو  ....از طريق
HDLiTV

سيستم  HDLiTVبه گونه اي طراحي شده است كه حوزه اختيارات كاربران را كامال بدون محدوديت پخش مي كند.

 -7-4امکانات اینترنتیHDLiTV
 HDLiTVامكان دسترسي به سامانه هاي ابري و بانك فيلم آنالين و  ...را براي كاربران فراهم مي سازد.
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 -7-4-1سامانه ابری )(Cloud

سامانه ابري امكان تبديل تلويزيون را به رايانه شخصي فراهم مي سازد كه كاربر دسترسي كامل به محيط ويندوز دارد ،حتي
اطالعات و نرم افزارهايي را كه استفاده كرده در سامانه آرشيو و دسترسي كامل براي تغيرات بوسيله تلويزيون ،موبايل و  ...داردو
كافي است دسترسي به اينترنت داشته باشيد .نمونه اين نرم افزار ها و سيستم عامل ها در ادامه نمايش داده شد هاست.

 -7-4-2آرشیو فیلم و سریال تحت وب
با قرارگرفتن نرم افزار هاي ويژه و دسترسي به اينترنت بر روي  HDLiTVامكان دسترسي كاربران به آرشيو  7روزه تمامي شبكه
هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران بوجود آمده است و عالوه بر آن تمامي فيلم ها و سريال هاي مورد تاييد وزارت و
فرهنگ و ارشاد اسالمي در هر لحظه در اختيار كاربران خواهد بود .كيفيت تصاوير ويدئويي در اين سامانه به كيفيت اينترنت وابسته
مي باشد و با هر كيفيتي قابليت پخش وجود دارد.
حجم اينترنت مصرفي در اين شبكه صفر مي باشد و هيچ هزينه اي از نظر مصرف پهناي باند اينترنت شما در زمان مشاهده فيلم
ها و سريال ها از حساب اينترنتي شما كسر نخواهد شد( اين مورد براي برخي  ISPها بوجود آمده است و بزودي فراگير خواهد
شد)
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از ديگر قابليت هاي اين بخش دسترسي به شبكه هاي تلويزيوني به صورت آنالين مي باشد .اين بدان معني است كه عالوه بر
امكان دريافت شبكه هاي داخلي از طريق بخش IPTVسيستم از طريق اينترنت نيز اين امر ميسر ميباشد.
بيشتر بخش هاي اين سامانه به صورت رايگان در اختيار شما قرار مي گيرد و براي برخي موارد نياز به پرداخت هزينه مي باشدكه
خريد شارژ از طريق دفتر  HDLبا تخفيف ويژه همراه خواهد بود.

 -7-4-3نرم افزار های سفارشی
بر اساس سياست شركت  HDLمبني بر عدم محدود سازي كاربران امكان سفارشي سازي نرم افزار هاي اينترنتي در سيستم
 HDLiTVوجود دارد فلذا دسترسي به مرور گر هاي اينترنتي ،نرم افزار هاي شبكه هاي اجتماعي و  ...قابل پياده سازي است.

