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فصل  -1هتل هوشمند
با پیشرفت چشمگیر صنعت گردشگری در قرن حاضر ،رشد علم و فن آوری با تمام جنبه های مثبت و منفی آن تاثیری شگرف در
سبک زندگی انسانها بازی میکند و خواستهها و شیوﺓ زندگی نسل جدید تحت تاثیر آن ،میل به زندگی در محیطی مدرن را طلب
میکند از سوی دیگر رسیدن به مرزهای بحرانی مصرف انرژی و تبعات آن (مانند آلودگی هوا ،افزایش قیمت حاملها و )...برای
جوامع انسانی نیاز به بهره گیری از تکنولوژی در مدیریت و کنترل هوشمند انرژی را هرچه بیشتر نمایان می سازد .موارد فوق
دالیلی هستند که سرمایه گذاران در امر هتل را به استفاده از سیستمهای مدیریت یکپارچه هتل ترغیب می نماید.
نگاه هتل های امروزی به افزایش سطح رفاه و رضایتمندی مسافران و رقابت هر چه بیشتر در ارائه خدمات بیشتر  ،خود باعث ایجاد
دانشی جدید در عرصه هتلداری گردیده است  ،این دانش بر پایه دو ایده اصلی شکل گرفته است که به شرح ذیل میباشد :
 .1افزایش سطح رفاه و رضایتمندی مسافران و کاربری آسان برای تمامی فرهنگها و سنین
 .2بهینه سازی مصرف انرژی در سوئیتهای مهمان و مکانهای عمومی هتل
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 -1-1مزایای یک هتل هوشمند
از مهمترین مزایای هوشمندسازی در هتل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-1-1-1

بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی

آنچه بیش از هر چیز مدیر هتل را به هوشمند سازی متمایل میسازد ،بحث مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه های
مربوطه میباشد .سیستم مدیریت هوشمند هتلی به طرق مختلف باعث کاهش مصرف انرژی میگردد به طور مثال سیستم
هوشمند هتلی مانع از روشن ماندن تجهیزات الکترومکانیکی (به جز یخچال)در ساعاتی که مهمان اتاق را ترک نموده میگردد
و همچنین در صورت باز شدن در و پنجره برای جلوگیری از اتالف انرژی سیستم تهویه خاموش گردد.

-1-1-2

ایجاد محیطی مطلوب برای ساکنین ساختمان

در یک هتل هوشمند تمامی تجهیزات به طور اتوماتیک و هوشمند بهترین شرایط را برای حضور مهمان قبل از حضور در اتاق،
در داخل اتاق ،هنگام خواب و خروج فراهم میکنند که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته شده است.

-1-1-3

افزایش ایمنی و امنیت

سیستم هوشمند هتلی عالوه بر ایجاد رفاه و آسایش ،امنیت ساختمان را نیز باال میبرد .از آنجائیکه در ساختمانهای هوشمند
تمامی سیستمهای تاسیساتی و امنیتی به سیستم هوشمند متصل هستند ب راحتی میتوان در زمان خطر از ارتباط دادن آنها
با یکدیگر نهایت بازدهی را به عمل گرفت و درصد امنیت جانی افراد را بسیار باال برد .به طور مثال با وقوع آتشسوزی عالوه بر
اینکه حریق از طریق آالرم اعالم میگردد با توجه به یکپارچه بودن سیستم اعالم حریق و سیستم هوشمند این امکان فراهم
است که اگزاست فن ها روشن شوند فن هوای تازه و اسپلیت ها برای جلوگیری از هوارسانی بیشتر و جلوگیری از گسترش
حریق خاموش میگردد  ،درب ها به صورت خودکار باز میشوند و روشنایی محل و نشانگر های مسیر به طور کامل تامین
میگردد.
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فصل  -2امکانات یک سیستم مدیریت هوشمند هتلی
 -2-1کنترل سیستم روشنایی
در یک سوئیت هوشمند با بهرهگیری از پنل یا کلیدهای هوشمند ،تبلت و تلفن همراه میهمان،
امکان کنترل سیستم روشنایی به تفکیک یا بر اساس سناریوهای خاص فراهم است.

 -2-2کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
نصب پنلهای هوشمند دارای ترموستات داخلی ،امکان سنجش دمای اتاق و مقایسة آن با مقدار
مطلوب را جهت ارسال فرمان روشن و خاموش به سیستم سرمایش و گرمایش فراهم میکنند .عالوه
بر کنترل سیستم سرمایش و گرمایش به طور هوشمند امکان کنترل آن به صورت دستی ،بر اساس
سناریوهای تعریف شده و همچنین با استفاده از ریموت فراهم است .مسئول رسپشن بعد از تکمیل
مراحل پذیرش قادر است قبل از ورود میهمان به اتاق خود سیستم سرمایش و گرمایش را جهت
رسیدن به شرایط آسایش در دو مد مختلف  Heatingیا  Coolingفعال نماید .همچنین جهت
صرفه جویی در مصرف انرژی میتوان در صورت باز ماندن در و پنجره و یا خروج مهمان از اتاق از
کار کردن سیستم تهویه با حداکثر کارایی جلوگیری کند.

 -2-3سیستم ایمنی و امنیتی هوشمند
سیستم ایمنی هوشمند با بهرهگیری از سنسورهای بسیار پیشرفته تمامی
خطرات نظیر آتشسوزی ،نشت گاز ،نشت آب و  ...را سریعاً از طریق آالرم و یا
با ارسال پیام کوتاه بر روی موبایل و یا اعالم خطر در صفحه نرمافزار مدیریت
هتل گزارش داده و با مشخص کردن مسیر حقیقی خطر زمان رسیدگی به
مشکل را کاهش میدهد .معموالً سنسورهایی با کاراییهای متفاوت و با توجه
به نیاز (سنسور دما ،رطوبت ،شدت روشنایی ،دود و )...در محیط تعبیه
میگردد تا نهایتاً از دادهای رسیده از این حسگرها در کاربردهایی مانند
امنیت و کاهش مصرف و  ...استفاده گردد.
به عنوان مثال باز ماندن درب سوئیت پس از مدت زمان معین از طریق بستر
ارتباطی به اطالع میهمان و همچنین بخش پذیرش میرسد .عالوه بر این با
استفاده از دوربینهای مدرن میتوان کلیة مجموعه هتل را زیر نظر داشت .و
در مواقع الزم به تصاویر ضبط شده الزم دسترسی پیدا کرد.
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 -2-4ارسال پیامهای خاص
در داخل سوئیت های هوشمند برای افزایش سطح رفاه و آسایش میهمانان امکانی فراهم است که میهمان فرمانها و
خواسته هایش را از طریق پنل هوشمند به بخش پذیرش ارسال کند و مسئول پذیرش فرمانها را از طریق نرم افزار دریافت و
در حداقل زمان ممکن به آنها رسیدگی کند.
فرمان ها و درخواست های ارسال شده از داخل سوئیت عبارتند از:
 :SOSدر صورت قرار گرفتن میهمان در شر ایط اورژانسی این امکان فراهم است که مهمان در داخل سوئیت از طریق پنل
هوشمند به پذیرش اعالم خطر کند و پذیرش از طریق نرمافزار هتلی آالرم مربوط به آن سوئیت را دریافت کرده و در حداقل
زمان ممکن در جهت مرتفع نمودن خطر اقدام نماید.
 :MAKE UP ROOMمسافر تقاضای تمیز کردن اتاق را با انتخاب کلید مربوطه از طریق پنل هوشمند یا کارتهلدر و
به وسیلة سیستم مدیریت مرکزی به اطالع بخش پذیرش و یا خانهدار میرساند و چراغ مربوط به آن در پنل پشت درب
( )hotel doorbellروشن خواهد شد.
 :LUNDRYبا انتخاب این فرمان از روی پنل هوشمند و یا از محل کارتهلدر ،عالوه بر روشن شدن چراغ مربوطه در پشت
درب اطالعات مربوط به تقاضای شستوشوی لباس ها به بخش پذیرش ارسال میگردد.

 :DO NOT DISTURBدر صورت انتخاب فرمان مزاحم نشوید توسط مهمان سیستم مدیریت مرکزی مطلع شده و
مانع از ایجاد مزاحمت برای سوئیت مذکور میشود عالوه بر این سیستم زنگ لمسی نیز غیر فعال میگردد.

www.HDLIRAN.com

 :CHECK OUTهنگامی که مهمان تصمیم به ترک هتل دارد با ارسال فرمان  CHECK OUTبه سیستم مدیریت
مرکزی هوشمند ،پذیرش اطالعات را از طریق نرم افزار هتلی دریافت و و اقدامات الزم برای تحویل گرفتن سوئیت مذکور را
در حداقل زمان ممکن صورت میدهد.

 -2-5کنترل سیستم صوتی
در یک سوئیت هوشمند امکان کنترل پخش موزیک از طریق پنلهای هوشمند ،تبلت یا تلفن همراه مسافر امکانپذیر است.

جهت پخش موزیک میتوان از چندین منبع ورودی مختلف نظیر رادیو ،CD ،کارت حافظه ،فیبر نوری ،شبکه و بلوتوث
استفاده کرد.

 -2-6کنترل پرده و کرکرههای برقی
در یک سوئیت هوشمند از طریق پنل های هوشمند ،امکان کنترل باز و بسته شدن پرده و کرکره-
های برقی و اجرای سناریوهای مختلف نظیر روز ،شب ،خواب ،ورود ،خروج و  ...وجود دارد.
مسئول رسپشن قادر است قبل از ورود میهمان از طریق نرمافزار و از محل رسپشن بعنوان بخشی
از سناریوی خوشامدگویی ،پردههای سوئیت مربوطه را باز نماید.
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 -2-7کنترل تمامی امکانات و تجهیزات سوئیت از طریق تلفن همراه میهمان
در یک هتل هوشمند ،پس از پذیرش میهمان یک بارکد امنیتی در اختیار وی قرار میگیرد که
براحتی از طریق تبلت یا تلفن همراه قابل رمزگشایی است .پس نصب اپلیکیشن مربوطه،
میهمان با وارد کردن مشخصات و شمارﺓ اتاق خود تلفن همراه یا تبلت خود را جهت کنترل
سوئیت فعال مینماید.

به این ترتیب میهمان امکان کنترل تمام تجهیزات و امکانات سوئیت خود را از طریق تلفن همراه (یا تبلت) و بصورت جداگانه
و یا از طریق سناریوهای از پیش تعیین شده نظیر مطالعه ،استراحت ،تلویزیون ،شب ،روز و  ...خواهد داشت.

همچنین در یک سوئیت هوشمند میهمان قادر است درخواستهای مختلفی نظیر نظافت اتاق ،Check Out ،سرویس غذا،
شستشوی اتاق ،رزرو خودرو و  ...را از طریق تلفن همراه یا تبلت خود به رسپشن ارسال کند.
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از طرفی شناسایی افراد مراجعهکننده به یک اتاق همواره از دغدغههای یک میهمان بوده است .در یک سوئیت هوشمند فرد
قادر است از طریق دوربین نصب شده در محل زنگ درب ورودی تصویر پشت در را بصورت  real timeدر تلفن همراه خود
دریافت کند.
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فصل -3

مزایای منحصر بفرد هتل هوشمند

 -3-1ارتباط تمام تجهیزات یک سوئیت با یکدیگر و پایگاه مدیریت هوشمند هتل
در یک سوئیت هوشمند  )Room Controller Unit( RCUامکان ارتباط سوئیت را با نرمافزار مدیریت هوشمند هتل بر
عهده دارد.

از طریق  RCUامکان ارتباط تمام تجهیزات با یکدیگر از طریق یک پردازندﺓ مرکزی ممکن میشود و به این ترتیب میهمان
قادر به کنترل تمام تجهیزات را از طریق پنل های هوشمند ،تلفن همراه ،تبلت و  ...را خواهد داشت.
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 -3-2نرمافزار یکپارچة مدیریت سوئیتها
اگرچه سیستمهای نرمافزاری مختلف با کاربردهای متفاوت برای هتلها طراحی گردیده اما سیستم هتلیای که طیف وسیعی
از نیاز های یک هتل از سیستم رزرواسیون تا کنترل دسترسی به سوییتها و پوشش درخواستهای میهمانان را پوشش دهد،
نقش پررنگی در تسهیل امور ایفا خواهد نمود.
یکی از اساسیترین نیازهایی که نرمافزار مدیریت هتلی در جهت مرتفع نمودن آن به وجود آمده است بهرهمندی از قابلیت
مانیتورینگ ،مدیریت و کنترل یکچارچة سوئیت هاست .نرم افزار هتلی هوشمند ضمن نمایش شماتیک کلیة سوییتها و
تجهیزا ت داخل آنها بر روی مانیتور سرور پذیرش ،این امکان را برای مدیر هتل و مسئول پذیرش مقدور میسازد که به طور
متمرکز و یکپارچه به عملکرد سیستم و شرایط سوئیت ها نظارت داشته و بتواند کلیة تجهیزات را در جهت کاهش مصرف
انرژی ،افزایش بازدهی ،و مهمتر از همه افزایش سطح رضایتمندی مهمانان کنترل کند.
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نرم افزار مدیریت هتلی ضمن نمایش هر سوئیت به تفکیک طبقه و شماره سوئیت امکانات ذیل را نیز فراهم میسازد:
 توانایی تخصیص سوئیت به میهمان و تحویل کارت هوشمند با مدت اعتبار معین به وی
 توانایی نظارت بر حضور و یا عدم حضور افراد با سطوح دسترسی متفاوت (خانه دار-مهمان – مدیر) در سوئیت
 توانایی نظارت و حتی کنترل کلیة سیستم های داخل سوئیت ها شامل سیستم روشنایی ،سرمایش و گرمایش ،پردهها و
...
 توانایی پاسخگویی سریع به درخواستهای میهمانان (تمیز کردن اتاق ،کمک و )...توسط پذیرش
 اعالم هشدارهای مختلف (بازماندن درب سوئیت ،بروز حادثه و )...به صورت صوتی به پذیرش
 کنترل کلیة سیستمها به صورت متمرکز در زمان بروز حادثه
 گزارش رویدادهای به تفکیک هر سوییت مانند زمان ورود ،نوع دسترسی و...
 توانایی ارسال گزارشات در قالب SQL
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 -3-3تجمیعسازی با سیستم مدیریت دارایی هتل یا )Property Management System( PMS
در یک هتل هوشمند امکان تجمیع نرمافزار جامع مدیریت سوئیتها و سیستم مدیریت دارایی ( ،)PMSکه یک نرمافزار
جامع کاربردی است و جهت پوشش دادن موضوعات اساسی
همانند هماهنگ کردن توابع عملیاتی در ،Front Office
فروش ،برنامهریزی و  ...در یک هتل مورد استفاده قرار می-
گیرد ،وجود دارد .که این امر در نهایت به صرفهجویی در
زمان ،کاهش خطای انسانی و در نتیجه افزایش رضایتمندی
میهمانان میانجامد.

 -3-4مدیریت مصرف انرژی
در یک سیستم مدیریت هوشمند هتلی امکان تعریف مدهای عملیاتی مختلف برای تمام سوئیتها وجود دارد .این روش ،بدون
نیاز به کاهش کیفیت در خدمات ارائه شده در یک سوئیت ،به کاهش چشمگیری در مصرف انرژی میانجامد.
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از جمله اقداماتی که بصورت هوشمند در راستای بهینهسازی مصرف انرژی در مدهای مختلف صورت میپذیرد ،میتوان به
موارد ذیل اشاره کرد:
-

در مد  Emptyکه سوئیت به میهمانی اختصاص داده نشده است تمامی تجهیزات الکتریکی نظیر روشناییها و سیستم
سرمایش و گرمایش بصورت اتوماتیک خاموش میشوند.

-

در مدهای از پیش تعیین شده یا  ،Preset Modesمیتوان برای کارکرد تمام تجهیزات برنامههای مختلفی تنظیم
نمود .این مدها میتوانند شامل مد مطالعه ،خواب ،روز ،شب و حتی  Check Outباشند که بعنوان مثال در این حالت
تمامی تجهیزات الکتریکی پس از ترک سوئیت توسط میهمان ،غیرفعال میگردند.

-

در مد حضور ( ،)Occupied Modeبعنوان مثال دمای اتاق در بازﺓ معینی از زمان و با در نظر گرفتن اصل صرفهجویی
در مصرف انرژی افزایش مییابد.

-

در مد خروج میهمان یا  ،Guest Away Modeتمامی تجهیزات الکتریکی خاموش شده یا بحالت  Standbyمیروند
و به محض بازگشت میهمان تمامی تجهیزات نظیر چراغها ،پردهبرقی ،سیستم سرمایش و گرمایش و  ...به حالت اولیة
خود باز میگردند.

-

در مد نظافت ( ،) Cleaning Modeسیستم سرمایش و گرمایش و سایر تجهیزات الکتریکی خاموش بوده و تنها
سوکت ها و چند سر خط روشنایی که جهت نظافت اتاق ضروری هستند فعال میباشند.

در شکل زیر سطح مصرف انرژی در مدهای عملیاتی مختلف نشان داده شده است.
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 -3-5تجمیع تمامی سیستم ها
یکی از بزرگترین قابلیت های سیستم هوشمند را میتوان تجمیع سیستم هوشمند با سایر سیستم ها در نظر گرفت تا از
یکپارچه بودن سیستم هوشمند با سایر سیستم ها نهایت بازدهی را به عمل گرفت و درصورت بروز مشکل در سیستم احتمال
خطر را به حداقل کاهش داد .به طور مثال در صورت بروز حریق و دریافت سیگنال از تابلوی اعالن حریق عالوه بر اعالم و
شروع فعالیت سیستم اطفای حریق سایر سیستم جهت رفع خطا شروع به فعالیت مینماید  ،فن هوای تازه (در صورت وجود)
و دستگاه های نظیر اسپلیت برای جلوگیری از هوارسانی بیشتر و جلوگیری از گسترش حریق خاموش میگردد  ،درب ها
خروج به صورت اتوماتیک باز میشوند  ،آسانسور ها در طبقه همکف متوقف میشود روشنایی محل و نشانگر های مسیر به
صورت کامل تامین میگردد.
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فصل  -4پرکاربردترین تجهیزات یک هتل هوشمند
 -4-1کارت شناسایی هوشمند ()Intelligent ID Identify
کارت شناسایی هوشمند بر پایة تکنولوژی  RFIDقابلیت ذخیرﺓ اطالعاتی از قبیل مشخصات میهمان ،مدت اعتبار و فضاهای
مجاز استفاده را دارد .توانایی تعریف این کارتها با سطوح مختلف دسترسی این امکان را ایجاد مینماید که هر سوئیت نسبت
به هر کارت ،با سطح دسترسی خاص ،عکسالعملی خاص نشان دهد به عنوان مثال زمانی که خانهدار جهت امور نظافت به
سوئیت مراجعه می کند نیازی به روشن شدن سیستم گرمایشی نیست و این درحالی است که زمانی که میهمان وارد اتاق
میشود سیستم با تشخیص حضور میهمان در اتاق سناریوی خاص وی (روشن شدن و تنظیم خودکار دما ،تنظیم خودکار
شدت روشنایی و)...را اجرا خواهد نمود.
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 -4-2زنگ درب هتلی ()Hotel Door Bell
این ماژول با استفاده از تکنولوژی  RFIDمعموالً با نصب در ورودی سوئیت عالوه بر نمایش شماره سوئیت ،وظیفة تشخیص و
اجازه دسترسی افراد مجاز به سوئیت و نمایش خواستههای کاربر (نظافت سوئیت ،عدم مزاحمت و شستشو) را دارد همچنین
مجهز به زنگ لمسیایست که درخواست افراد جهت ورود به سوئیت را به اطالع میهمان میرساند.
استفاده از تکنولوژی  RFIDامکان تعیین سطح دسترسی افراد مجاز را فراهم میسازد که از آن جهت پاسخگویی به نیازهای
امنیتی و کاهش مصرف انرژی استفاده میگردد.
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 -4-3کارت هلدر ()Card Holder
دستگاه کارتهلدر در داخل سوئیت نصب میشود و با خواندن اطالعات مربوط به کارت  RFIDمخصوص آن سوئیت عالوه
بر کنترل سیستم برق قابلیت اجرا سناریوهای از پیش برنامهریزی شده برای ورود را داراست.
قابلیتهای این دستگاه عبارتند از :
 -1مدیریت تاسیسات داخل سوئیت با توجه به سطح دسترسی کارت (میمهان ،خانه دار و مدیر) در زمان ورود میهمان
و قرارگرفتن کارت داخل آن.
 -2اعالم حالت اتاق از رزرو ( )check inبه اشغال شده ( )occupancy inدر زمان ورود میهمان به اتاق ،به واحد
پذیرش.
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 -4-4پنلهای کنترل هوشمند
دستهای از این پنلهای هوشمند مجهز به ترموستات داخلی هستند که عالوه بر کنترل سیستمهای الکترومکانیکی مانند
سیستم روشنایی ،سرمایش ،گرمایش ،پردهها و ...امکان اجرای سناریوهایی همچون خواب ،بیدار شدن ،تماشای تلویزیون و . .
را داراست.
از مهمترین کارایی های این پنل عالوه بر موارد فوق ایجاد بستری جهت ارتباط آسان میهمان با پذیرش می باشد .میهمان
میتواند فرمانهایی از قبیل :تمیز کردن اتاق( ،)Make up roomلطفاً مزاحم نشوید)] ،(Do Not Disturb [DNDتقاضا
برای شستشوی لباسها) ،(LUNDRYعدم فعالسازی زنگ درب ورودی check out ،و درخواست کمک اورژانسی را بدون
نیاز به مراجعه به پذیرش از طریق پنل به پذیرش اعالم کند ،با انتخاب موارد فوق از روی پنل چراغ مربوط به هریک برروی
 Hotel Door Bellکه در پشت درب و خارج از سوئیت نصب گردیده نیز روشن میگردد.
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دستة دیگری از پنل های هوشمند فاقد ترموستات داخلی بوده و از آنها غالباً در کنترل روشنایی ،پرده و کرکرههای برقی،
ارسال فرامین به رسپشن و اجرای سناریوهای مختلف نظیر مطالعه ،خواب ،تلویزیون و  ...استفاده میشود .لمسی و غیرلمسی
بودن ،لیبل دار بودن یا نبودن و تعداد فرامین و سناریوهایی که این کلیدهای هوشمند میتوانند اجرا کنند تنوع زیادی در
ظاهر و قابلیتهای آنها ایجاد کرده است.

 -4-5رابط سیستم سنتی به هوشمند
جهت ارائه طرح اقتصادیتر در راستای هوشمندسازی سوئیتهای یک هتل استفاده از کلیدهای سنتی در برخی نقاط بجای
کلیدهای هوشمند پیشنهاد می شود ،که با توجه به عملکرد از طریق رابط مناسب قابلیت اتصال به سیستم هوشمند را
دارند .همچنین از این ماژول میتوان جهت اتصال سنسور های حرکتی سنتی و مگنت ها به سیستم هوشمند برای اجرا سناریو
های هوشمند بهره برد.
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 -4-6تاچ پنل های دیواری
در هتل های با درجه کیفیت و طراحی باال و یا در اتاق های ویژه همچون اتاق های  VIPیا  Presidentمی توان اضافه بر
کلید های  DLPو یا جایگزین این کلید ها از صفحه نمایشگر های لمسی دیواری استفاده نمود که عمال از قابلیت انعطاف و
گرافیک باالتری برخوردار می باشند .این نمایشگر ها تمام امکانات کلید  DLPرا به اضافه امکان ارتباط تصویری با نقاط
مختلف هتل را فراهم می سازد .به عنوان مثال مهمان می تواند از این طریق با شماره گیری پذیرش و یا خانه داری به صورت
صوتی و تصویری نیاز خود را اعالم نماید .همچنین همراه سازی این نمایشگر با پنل زنگ درب اتاق قابلیت Intercom
(ایفون تصویری) جهت اتاق را نیز فراهم می سازد .تصویر این تاچ پنل در ادامه آورده شده است.
در این طرح وجود بستر شبکه  Ethernetدر اتاق های هتل و بین نقاط مختلف جهت انتقال اطالعات تصویری مورد نیاز
می باشد.
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به منظور بهینه سازی انرژی و بهبود شرایط کنترل اتاق مهمان می توان از سنسور های هوشمند در نقاط مختلف اتاق بهره
برد که به شرح زیر می باشند

 -4-7سنسور هوشمند حرکتی
این سنسور به منظور تشخیص حرکت مهمان در فضا هایی همچون راهروی ورودی اتاق و سرویس های بهداشتی می تواند مورد
استفاده قرار گیرد و امکانات زیر را پدید آورد.


اجرای سناریوی ورود اولیه به اتاق و روشن نمودن چراغ راهرو با تشخیص ورود به سیستم جهت دستیابی آسان و سریع
مهمان به کارت خوان هوشمند



کنترل حضور و استفاده از سرویس بهداشتی به منظور جلوگیری از تماس مهمان با فضای آلوده سرویس بهداشتی که از
دیدگاه مهمان می توان کاربردی و بسیار هوشمند بنظر آید



جلوگیری از روشن ماندن سرویس های بهداشتی در زمان عدم استفاده از سرویس به دلیل خطای کاربری( مهمان عمدا
یا سهوا چراغ و فن سرویس را خاموش نمی کند)

 کنترل سیستم تهویه و چراغ سرویس ها پس از خروج مهمان از سرویس بهداشتی( سیستم هوشمند می تواند چراغ را
پس از گذشت مدت زمان اندکی از خروج مهمان از سرویس خاموش و پس از گذشت چند دقیقه هواکش سرویس را
خاموش نماید .این امر منجر به تهوی ه کامل فضای سرویس و جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع پس از استفاده از سرویس
می شود)
در محصوالت شرکت  HDLبا توجه به اهمیت شناسایی حرکت می توان از تکنولوژی های Microwave ، PIRو Ultrasound
و یا ترکیبی استفاده نمود که در ادامه ویژگی های سنسور ها و نیز تصاویر آن درج شده است.


امکان تشخیص حرکت بر اساس تکنولوژی های Microwave ، PIRو  Ultrasoundو یا ترکیبی جهت افزایش دقت
تشخیص



امکان تنظیم حساسیت تشخیص توسط نرم افزار ها



امکان کالیبراسیون پارامتر های سنسور به صورت نرم افزاری



امکان فعال و غیر فعال سازی سنسور در سناریو های مختلف

 امکان ارائه در دو حالت روکار و توکار(هالوژنی)
کلیه سنسور های  HDLبه صورت ترکیبی بوده و همزمان چندین پارامتر
مختلف را می توانند اندازه گیری نمایند مانند دما ،Lux،وضعیت درب و پنجره
و ....

www.HDLIRAN.com

 -4-8سنسور های دما
عمال سنسور های دما در اتاق هتل جهت کنترل سیستم تهویه (فنکویل و اسپلیت) مورد استفاده قرار می گیرد و از آن جا که در
اتاق های هتل پیشنهاد استفاده از کلید های ترموستاتیک دارای صفحه نمایش می شود ،نیازی به استفاده از سنسور های دمای
مجزا وجود ندارد و سنسور موجود بر روی کلید هوشمند وظیفه سنجش دما و کنترل سیستم تهویه را انجام می دهد.
با این حال چنانچه اتاقی دارای ابعاد وسیع ( )President Roomو بخواهیم نقاط مختلف اتاق را از نظر دمایی سنجش نموده و
بر اساس دمای میانگین سیستم تهویه کنترل شود می توان از کلید های ترموستاتیک بیشتر و یا سنسور های دما هوشمند استفاده
نمود
** الزم به ذکر است در صورت استفاده از کلید هوشمند ترموستاتیک دیگر نیازی به استفاده از ترموستات مجزا در سیستم تهویه
وجود ندارد

 -4-9سنسور های درب و پنجره
یکی از سنسور های پیشنهادی جهت اتاق مهمان که می توان به کاهش مصرف انرژی و استهالک سیستم تهویه کمک شایانی
ن ماید استفاده از سنسور های مغناطیسی درب و پنجره است است که با اتصال به سیستم هوشمند می توانند وضعیت باز یا بسته
بودن را به سیستم اطالع دهند  .این امر منجر می شود در زمان روشن بودن سیستم تهویه از بازشدن پنجره توسط کاربر جلوگیری
به عمل آید.
در این حالت به محض باز شدن پنجره سیستم تهویه خاموش می شود و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند.
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فصل  -5ارائه چند طرح پیشنهادی در یک سوئیت هوشمند

 -5-1طرح اول
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
 کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود ،خروج ،خواب و ... امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی کنترل باز و بسته بودن پردهبرقی قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارتهای RFID امکان تشخیص انواع کارتها شامل میهمان ،خانهداری ،مدیریت و  ...جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتناصل مصرف انرژی

www.HDLIRAN.com

 -5-2طرح دوم
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
 کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود ،خروج ،خواب و ... امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی قابلیت نمایش شمارﺓ سوئیت در محل زنگ درب هوشمند قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارتهای RFID امکان تشخیص انواع کارتها شامل میهمان ،خانهداری ،مدیریت و  ...جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتناصل مصرف انرژی
 -قابلیت کنترل پخش موزیک در سوئیت از طریق پنل هوشمند
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 -5-3طرح سوم
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
 کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود ،خروج ،خواب و  ...از طریق پنل هوشمند وکلیدهای سنتی که امکان اتصال به سیستم هوشمند در آنها لحاظ میشود.
 امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت قابلیت نمایش شمارﺓ سوئیت در محل زنگ درب هوشمند قابلیت اتصال زنگ درب ورودی به قفل مقابل برقی و باز شدن درب سوئیت به محض قرار دادن کارت مقابل آن قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارتهای RFID امکان تشخیص انواع کارتها شامل میهمان ،خانهداری ،مدیریت و  ...جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتناصل مصرف انرژی
 امکان ارسال درخواست کمک به رسپشن -امکان کنترل تلویزیون از طریق فرستندﺓ امواج IR
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 -5-4طرح چهارم
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
 کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود ،خروج ،خواب و ... امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت قابلیت نمایش شمارﺓ سوئیت در محل زنگ درب هوشمند قابلیت اتصال زنگ درب ورودی به قفل مقابل برقی و باز شدن درب سوئیت به محض قرار دادن کارت مقابل آن قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارتهای RFID امکان تشخیص انواع کارتها شامل میهمان ،خانهداری ،مدیریت و  ...جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتناصل مصرف انرژی
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 -5-5طرح پنجم
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
 کنترل روش نایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود ،خروج ،خواب و ... امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی قابلیت نمایش شمارﺓ سوئیت در محل زنگ درب هوشمند قابلیت اتصال زنگ درب ورودی به قفل مقابل برقی و باز شدن درب سوئیت به محض قرار دادن کارت مقابل آن قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارتهای RFID امکان تشخیص انواع کارتها شامل میهمان ،خانهداری ،مدیریت و  ...جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتناصل مصرف انرژی
 امکان کنترل تلویزیون از طریق فرستندﺓ امواج IR -امکان کنترل و اجرای سناریوهای مختلف از طریق پنل هوشمند رومیزی
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فصل  -6مدیریت هوشمند تاسیسات مکانیکی و موتور خانه
موتورخانه و سیستمهای سرمایش و گرمایشی قلب تپنده یک پروژه هستند که غالب انرژی نیز در آنها مصرف میشود .لذا
طراحی صحیح نقاط کنترلی و اعمال شیوه های مانیتورینگ و فرمان در موتورخانه از اهمیت باالیی برخوردار است.
بر اساس  I.B.Sدر استانداردهای جهانی تهویة مطبوع عبارتست از :نوعی از مکیدن و یا دمیدن هوا از طریق طبیعی و یا
مکانیکی به هر فضا یا از هر فضا برای کنترل برودت و حرارت ساختمان با تنظیم هوشمند دما ،رطوبت ،همراه با حذف
آالیندههای مختلف برای تامین آسایش حرارتی.
در یک هتل وظیفة سیستم کنترل تهویة مطبوع کنترل همزمان دما و سرعت هوای در حال حرکت توسط سیستمهای
مکانیکی ،بمنظور جلوگیری از ایجاد کوران های سرد یا گرم ،حفظ دمای داخلی در حد مطلوب ،تنظیم میزان رطوبت هوای
داخلی ساختمان و تامین آسایش مهمان و سکنه از نظر تنظیم متغیرهای هوای داخل ساختمان ،میباشد .این امر را میتوان
بنحوی هوشمندانه با توجه به فصل و با توجه به زمان انجام داد.

اپراتور سیستم مدیریت ساختمان میتواند مقدار مطلوب دمای ساختمان و
الگوریتم کنترلی مناسب را برای کنترل متغیرهای دمای ساختمان تعریف کند.
با توجه به آمار متخذه از زمان تردد افراد که به تدریج گردآوری میشود ،امکان
تامین شرایط مطلوب تهویه توسط حسگرهایی که در خارج ساختمان تعبیه
شدهاند فراهم میگردد سیستم از شرایط جوی آگاه شده و متناسب با آن میزان
و کیفیت تهویه را در ساختمان مشخص مینماید .از این طریق افراد در
ساختمان حداکثر استفاده از هوای طبیعی را خواهند نمود و از مصرف بیرویة
انرژی و فرسایش و اصطکاک تجهیزات سیستم تهویه جلوگیری میشود.
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در پروسه هوشمند سازی این تجهیزات موارد زیر در نظر گرفته خواهد شد:

 -6-1هواسازها ()Air Handling Units
هواساز ) (Air Handling Unitدستگاهی برای تامین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت مناسب است .هواساز
یکی از اصلیترین دستگاه های تهویه مطبوع است که در مسیر چیلر و بویلر با کانال هوا قرار میگیرد .هواسازها معموال جعبه
فلزی بزرگی است شامل ،دمنده ،کویل های گرم وسرد ،محفظه فیلتر ،صداگیر و دمپر می باشد .هواساز ها عموما به مجرای
کانالی سیستم ه ای تهویه مطبوع ،یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا رود قرار دارند .گاهی نیز هواساز هوای
تازه و هوای برگشتی را از فضای داخل (بدون کانال) دریافت می کنند .هواساز ها در صنایع مختلف نیز برای تولید هوای مورد
نیاز با درجه و رطوبت مورد نظر به کار برده میشوند.
هواسازها به دو دسته دارای کانال برگشت هوا و بدون کانال برگشت هوا تقسیم می شوند.
تصویر زیر نمونه یک هواساز را نشان می دهد:

اجزای این هواساز به صورت زیر است:
 .1کانال تغذیه
 .2محفظه فن
 .3لرزه گیر
 .4کویل های سرمایش و گرمایش
 .5محفظه فیلتر
 .6کانال اختالط هوای برگشتی و هوای تازه
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هواساز دارای کانال برگشت هوا:
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک هواساز دارای کانال برگشت هوا را نمایش می دهد:
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هواساز بدون کانال برگشت هوا:
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک هواساز بدون کانال برگشت هوا را نمایش می دهد:

www.HDLIRAN.com

 -6-2پمپها ()Pumps
پمپ ) (Pumpوسیله ای مکانیکی برای انتقال سیال است که با افزایش فشار در جریان ،امکان جابه جایی سیال را به ارتفاعی
باالتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معموالً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد .در موتور خانه اگر حجم آب و فشار
باالیی احتیاج نباشد از یک پمپ برای پمپاژ آب استفاده می شود اما اگر حجم و فشار آب پمپاژ شده باال باشد چند پمپ به
صورت موازی به کلکتور متصل شد ه و سپس آب از خروجی کلکتور به مصرف کننده ها منتقل می شود.


پمپ آب تکی:

ت صویر زیر نمونه پمپ استفاده شده در موتورخانه را نشان می دهد:
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک پمپ آب تکی را نمایش می دهد:



مجموعه پمپ متصل به کلکتور:

تصویر زیر مجموعه پمپ های متصل به کلکتور را نشان می دهد:
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شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای مجموعه پمپ را نمایش می دهد:
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 -6-3چیلرها ()Chillers
چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معموالً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی میزداید .این مایع
میتواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه هااستفاده شود که معموالً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد.
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم میشوند .چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و
چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما میشوند.


چیلر تراکمی:

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور ،متراکم میگردد .این گاز سپس به
کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط ،خنک شده و به مایع تبدیل میگردد این
مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنککننده (اواپراتور) میشود که در فشار
کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با
گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنککننده ،باعث ایجاد برودت در موادی که با
قسمت خنککننده در ارتباطند میگردد .سپس گاز ناشی از تبخیر ،به کمپرسور منتقل میشود.
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک چیلر تراکمی را نمایش می دهد:
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چیلر جذبی:
در چیلرهای جذبی برخالف چیلرهای تراکمی از جذب کننده
)(Absorberو مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده
میگردد .عمومیترین خنککننده در چیلرهای جذبی سیستم
برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است .در این سیستم ،در قسمت
جذب کننده ،بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در
قسمت مولد حرارتی ،آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار میشود.
بخار آب در کندانسور که دارای فشار  ۰/۱اتمسفر است به حالت
مایع در میآیدو سپس در خنککننده که تحت فشار ۰/۰۱
اتمسفر دوباره به بخار تبدیل میگردد و آب برای اینکه تبخیر
گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنککننده میگیرد و باعث
ایجاد برودت میگردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنککننده
به جذب کننده منتقل میگردد و دوباره این چرخه تکرار میشود.
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک چیلر جذبی را نمایش می دهد:
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 -6-4برجهای خنککن ()Cooling Towers
برج خنک کن ) (Cooling towerدستگاهی است که حرارت اضافی تجهیزات تهویه
مطبوع را می گیرد و آن را به محیط منتقل می کند .سیاالتی که جهت خنک کاری در
سیستم های تهویه مطبوع ،پاالیشگاه ها،صنایع پتروشیمی ،نیروگاه ها و ...استفاده می
شوند ،در اث .ر سیرکوالسیون گرم شده و دمای آن باال می رود .در سیستم های تهویه
مطبوع (گرمایش ،سرمایش) از برج های خنک کننده جهت دفع حرارت نامطلوب چیلر
استفاده می شود .چیلر های آب خنک معموال کارایی بیشتر نسبت به چیلر های هوا
خنک در کاهش دمای سیال ( تا نزدیکی دمای حباب تر) به برج آب دارند.

شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک برج خنک کننده را نمایش می دهد:
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 -6-5مبدلهای حرارتی آب گرم مصرفی ()Domestic Hot Water Generators
منابع کویل دار ) (Domestic Hot Waterمتداول ترین روش برای تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آب ،میباشد.
در منبع کویل دار  ،آب گرم یا بخار تهیه شده توسط بویلر ،داخل یک کویل حرارتی
که معموال از چند شاخه لوله رفت و برگشتی که از جنس مس میباشد گردش نموده و
پس از تبادل حرارت با دیوار لوله های مسی از کویل خارج میگردد .تبادل حرارت
انجام شده باعث گرم شدن لوله مسی و در نهایت گرم شدن آب سرد خارج لوله که آنرا
احاطه کرده است میشود.

شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک منبع کویل دار را نمایش می دهد:
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 -6-6اگزاست فنها ()Exhaust Fans
اگزاست فن  ، Exhaust Fanفنی است که برخالف فن های دمنده ،هوا را می کشد و از محیط
خارج می کند .ساده ترین نوع اگزاست فن ها ،هواکش های معمولی هستند .
اگزاست فن ها معموال در دو حالت گردش هوا و یا خروج هوا مورد استفاده قرار می گیرند .در
حالتی که از اگزاست فن ها در گردش هوا استفاده شود ،هوا پس از فیلتر شدن دوباره به محیط
باز می گردد .
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای یک اگزاست فن را نمایش می دهد:

منابع ذخیرة آب ))Water Reservoir Tanks
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 -6-7منابع ذخیره )) Reservoir Tanks
در موتورخانه ها از مخازن هم برای ذخیره آب و هم برای ذخیره سوخت مورد نیاز موتورخانه استفاده می شود که در ادامه
طرح نمونه کنترل این تاسیسات بررسی می شود.
شکل زیر طراحی  BMSنمونه برای مخزن را نمایش می دهد:
منابع ذخیره آب:
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منابع ذخیره سوخت:
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فصل  -7سیستم های کنترل تردد
سیستم های کنترل دسترسی این امکان را به مدیریت هتل می دهد تا از ورود افراد نا خواسته به برخی بخش های حساس
ساختمان جلوگیری نموده و از بروز برخی مشکالت احتمالی جلوگیری نماید .با توجه به گسترش تکنولوژی روش های
مختلف مانند کارت های هوشمند ،اثر انگشت ،تشخیص چه ره و مواردی از این قبیل می تواند ابزاراتی جهت کنترل تردد
محسوب شود .امروزه در هتل های بزرگ که روزانه افراد زیادی از آن بازدید می کنند و به آن رفت آمد دارند امنیت بخش
هایی از ساختمان با توجه به کاربرد ویژه آن ها مانند تاسیسات ،سرور های داده ،آسانسور های خاص ،پشت بام ها  ،اتاق
مدیران و  ...بسیار حائز اهمیت بوده و کنترل تردد در این مناطق جزء چالش هایی است که عموما مدیران ساختمان ها جهت
مدیریت صحیح با آن ها روبرو هستند.

سیستم کنترل دسترسی سیستمی است که بر پایه یکی از مکانیزم های شناسایی به جایگزینی روش های مدرن به جای
روش های سنتی می پردازد که این امر عالوه بر مشکالت مربوط به محدودیت های تکثیر کلید های مکانیکی سبب افزایش
بحث امنیت میگردد.
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معرفی ساختار و تجهیزات سیستم کنترل دسترسی

سیستم کنترل دسترسی با وجود تنوع باال در خصوص انواع روش های تشخیص در نهایت دارای یک ساختار مشترک می
باشد که این ساختار را می توان در  3مرحله تقسیم بندی کرد.
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شناسایی افراد

شناسایی افراد می تواند توسط تکنولوژی های گوناگون که در زیر به آن اشاره می شود صورت پذیرد.
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استفاده از رمز

ساده ترین روش موجود در شناسایی افراد وارد نمودن کد می باشد که غالبا در روی درب ها به صورت قفل های رمز دار استفاده
می شود که به دلیل امکان شناسایی رمز توسط افراد مختلف روشی امن محسوب نخواهد شد.
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کارت های RFID

این کارت ها دارای یک ریز تراشه داخلی بوده که می تواند اطالعاتی را به صورت کد در خود جای دهد .برای هر
فرد یک کارت تعریف می شود و بر اساس برنامه ریزی سیستم میزان سطح دسترسی وی نیز تعیین خواهد شد.
از ویژگی کارت های  RFIDمی توان به قابلیت تعریف چندین سطح دسترسی برای مناطق مختلف ،امکان چاپ
اطالعات مانند اطالعات پرسنلی  ،نام شرکت و سهولت استفاده و برنامه ریزی اشاره نمود.
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اثر انگشت

با استفاده از حسگر های بیوالکتریک می توان اثر انگشت را به عنوان اطالعات شناسایی در سیستم کنترل دسترسی تعریف کرد .با
توجه به تفاوت میان اثر انگشت افراد می توان این اطمینان را داشت که هیچ دو نمونه اثر انگشت با هم یکسان نبوده و امکان تقلب
در آن وجود ندارد .این روش به وفور در حال حاضر در سیستم های کنترل دسترسی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد.
مزیت این روش بر روش  RFIDاین است که در روش  RFIDامکان سرقت کارت و سوء استفاده وجود دارد و این امر در خصوص
اثر انگشت صادق نیست.
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تشخیص چهره

همانند تشخیص اثر انگشت  ،تشخیص چهره یکی دیگر از روش های نوین در کنترل دسترسی ها می باشد که از سطح امنیتی
باالیی بر خوردار است.

در سیستم های کنترل دسترسی غالبا از تلفیق موارد فوق جهت باال بردن سطح امنیت سیستم استفاده می شود .این امر موجب
می شود امکان تقلب و یا سوء استفاده به صفر برسد.
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پردازش اطالعات

اطالعات مربوط به هر شخص و سطوح دسترسی وی به صورت نرم افزاری تعیین و ذخیره می گردد.
با شناسایی فرد توسط یکی از ابزار شناسایی  ،سطوح دسترسی تعیین شده برای وی بررسی و اقدام
الزم در این خصوص انجام می پذیرد.سیستم پردازشی می تواند دارای دو حالت متمرکز و یا مجزا
باشد.

در سیستم متمرکز از یک کنترلر اصلی جهت ثبت داده ها و سطوح دسترسی استفاده می شود  .سیستم های شناسایی فوق به
عنوان ورودی و رله های داخلی آن جهت فرمان به انواع قفل های الکتریکی به عنوان خروجی در نظر گرفته می شود و کلیه
پردازش ها در آن صورت می گیرد .در شکل زیر نمونه هایی از انواع کنترلر های متمرکز نشان داده است.
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ویژگی های کنترلر متمرکز فوق را می توان به صورت زیر نام برد:


دارای پردازنده داخلی جهت افزایش سرعت پردازش و بدون نیاز به هاست و سرور پردازنده مجزا.



پشتیبانی از دو پروتکل  RS485و  TCP/IPجهت انتقال اطالعات با سایر کنترلر ها و نرم افزار های مانیتورینگ.



امکان تعریف و ذخیره سازی  3000اثر انگشت30000،کارت  RFIDو  100000رخداد در سیستم.



امکان اتصال انواع سیستم های شناسایی که در باال به آن ها اشاره شد.



دارای رله خروجی جهت فرمان به قفل برقی و فعال سازی آالرم .



دارای ورودی جهت بررسی وضعیت در و کلید خروج.



دارای مدل های متنوع جهت کنترل یک تا چهار در به صورت مجزا.



دارای امکان برنامه ریزی متنوع جهت عملکرد های مختلف در مواجه به کاربران مختلف.



امکان اتصال سنسور جهت بررسی وضعیت درب.
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امکان مانیتور وضعیت درب از طریق نرم افزار های مانیتورینگ.

ساختار شبکه

ساختار اتصال تجهیزات کنترل دسترسی به یکدیگر و نیز با سیستم های شناسایی ،قفل ها ،دوربین ها و سیستم مانیتورینگ در
شکل نشان داده شده است.
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ارسال فرمان های خروجی

با توجه به نوع کنترلر انتخاب شده پس از شناسایی فرد و بررسی دسترسی توسط سیستم نوبت به اجرای فرمان باز شدن درب و یا
جلوگیری از باز شدن آن می باشد .این فرمان ها توسط رله های موجود در کنترلر ها صورت می پذیرد که به قفل درب ها داده می
شود و آن ها را کنترل می کنند.
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انواع مختلف قفل های برقی که بر روی درب های چوبی و فلزی نصب می شوند ،راهبند ،درب های شیشه ای برقی و درب های
پارکینگی همگی می توانند از جمله تجهیزاتی باشند که از طریق خروجی کنترلر ها فرمان پذیرفته و کنترل شوند.
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نرم افزار مانیتورینگ و کنترل

یکی از مهمترین امکاناتی که سیستم کنترل دسترسی در اختیار مدیر ساختمان قرار می دهد مانیتورینگ وضعیت بخش های
مختلف می باشد .ویژگی های نرم افزار کنترل دسترسی به شرح زیر می باشد.


ظاهر ساده و قابل فهم برای کلیه کاربران و امکان درج اطالعات به سادگی.



امکان اتصال سیستم شناسایی اثر انگشت جهت تعریف کاربر.



امکان درج تصویر اشخاص در فرم اطالعات و نمایش تصویر وی در زمان بررسی وضعیت فضا ها.



امکان کنترل درب ها و آالرم ها ی هر در با کلیک بر روی هر در و فعال سازی ویژگی مورد نظر.



امکان برنامه ریزی ساده و انتخاب سطوح دسترسی.



امکان ایجاد فایل پشتیبان از اطالعات.



ثبت تمامی رخداد های سیستم جهت بررسی های آینده با قایلیت جستجوی یک شخص خاص.



قابلیت ارتباط با سیستم دوربین های امنیتی.



قابلیت بررسی و مانیتورینگ سیستم از طریق اینترنت .



امکان نمایش نقشه ساختمان و افراد هر بخش از ساختمان ( مشابه تصویر)
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در هر بخش از ساختمان وضعیت هر در به صورت آنالین مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد .که این وضعیت ها شامل موارد
زیر می شوند.



فعال شدن آالرم درب
باز بودن درب



زمان بسته شدن در



بسته بودن درب



نقص فنی در سیستم



نصب نبودن سنسور درب



غیر فعال بودن درب
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کنترل سطوح دسترسی آسانسور ها

با توجه به وجود آسانسور های متعدد در ساختمانها و برج های مسکونی  ،با استفاده از سیستم کنترل دسترسی آسانسور می توان
تردد افراد را در بین طبقات مختلف محدود و کنترل نمود .در این سیستم بر اساس تعریف هایی که از پیش صورت می گیرد به هر
فرد ،پرسنل و یا میهمانان دسترسی ویژه ای داده می شود که در زمان ورود به آساسنسور تنها دستیابی به طبقه های مجاز میسر
خواهد شد .این سیستم بر روی هر آسانسوری قابل پیاده سازی بوده و از نظر کاهش ترافیک آسانسور ها بسیار موثر می باشد.
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فصل  -8سیستم نظارت تصویری
در هتل ها مواردی چون عمومی بودن کاربری برخی فضا ها و بزرگ بودن حجم فضا و کنترل دقیق مسائل امنیتی سبب
ضرورت نیاز مدیر هتل به سیستم های نظارت تصویری در فضاهای حساس میگردد .
سیستم نظارت تصویر در انواع متفاوت با کاربری های متفاوت از جمله:
 -1دوربی ن های تحت شبکه با قابلیت تشخیص چهره ،شناسایی افراد و ارتباط با سیستم کنترل تردد
 -2دوربین های آنالوگ در مدل های متفاوت
 -3نرم افزار های هوشمند کنترل یکپارچه سیستم نظارت تصویری و کنترل تردد
 -4نرم افزار های سه بعدی کنترل و مانیتورینگ دوربین های مدار بسته تحت شبکه
از جمله قابلیت ها سیستم نظارت تصویری این شرکت می توان به ادغام سیستم کنترل تردد و دوربین مدار بسته اشاره نمود
که در آن امکان شناسایی افراد و باز کردن درب توسط دوربین های مداربسته نصب شده در محیط وجود دارد و همزمان در صورت
وقوع هر گونه هشدار در سیستم کنترل تر دد دوربین های آن منطقه شروع به ضبط ویژه و اطالع رسانی می نماید
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آشنایی با انواع دوربین های مدار بسته

دوربینها از لحاظ نحوه ضبط و ارسال تصویر به دو دسته آنالوگ و دیجیتال ( تحت شبکه) تقسیم میگردند.
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دوربینهای آنالوگ

دوربین اولین نسل از دوربینهای سیستم  CCTVرا تشکیل میدهند .این دوربینها بصورت پیوسته و در قالب سیستمهای تصویر
برداری  VHFو  UHFتصاویر را ضبط و به پنل مرکزی مرتبط جهت ذخیره سازی  ،پردازش و کنترل ارسال میدارند .این دوربینها
نیز خود از دو نوع ثابت و متحرک تشکیل میگردند.
دوربینهای ثابت با زاویه دید موثر لنز دوربین که خود میتواند بصورت گسترده ( )WIDEو یا متمرکز ( )TELEطراحی و در نظر
گرفته شده باشد به تصویربرداری بپردازند.
دوربینهای متحرک نیز با تجهیزات حرکتی که به دوربین اضافه میگردند توانایی چرخش  360درجه ای بصورت افقی و نیز
چرخش  240درجه ای بصورت عمودی را دارا میباشند.
در نهایت تصاویر برای ذخیره به مرکز کنترل که در آنجا دستگاهی بنام  )Digital Video Recording( DVRارسال میگردد تا
تصاویر بر روی آنها ضبط و ذخیره میگردد.
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دوربینهای دیجیتال

که با نام دوربینهای تحت شبکه نیز نامگذاری میگردد در واقع خود قابلیت پردازش اولیه را دارند .این دوربینها تصاویر را بصورت
پاکتهای دیتایی تحت پروتکل  TCP/IPتبدیل نموده و بر روی شبکه ارسال میدارد .کاربران میتوانند از طریق کامپیوترهای دارای
کارت شبکه ،تبلتها و یا حتی گوشی های تحت شبکه وب تصاویر را براحتی مشاهده نمایند.
درنهایت میتوان با استفاده از دستگاه  )Network Video Recording( NVRمیتوان تصاویر ارسالی از تک تک دوربینهای
تحت شبکه را ضبط ،پردازش و ذخیره سازی نمود.
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انواع دوربینهای دیجیتال:

بطور کل دوربینهای تحت شبکه با توجه به عملکرد آنها به سه دسته زیر تقسیم میگردند:
-

دوربین های تحت شبکه ثابت
دوربین های تحت شبکه ثابت دام
دوربین های تحت شبکه PTZ
دوربین های تحت شبکه دام

دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت :

این دوربینها شامل یک بدنه و یک پایه جهت استقرار دوربین میباشد .این دوربینها شباهت ظاهری زیادی با دوربینهای آنالوگ
داشته و در بعضی از اماکن که نیاز به رویت دوربین جهت رعایت نکات حفاظتی -نظارتی می باشد بسیار پرکاربرد میباشد .امتیاز
دیگر این نوع دوربین قابل تعویض بودن لنز آنها میباشد که دست کاربر را جهت استفاده از بهترین و موثرترین لنز باز میگذارد.
در بعضی از مکانها که آلودگی ،باران و یا مواردی از این قبیل شرایط که میتواند به دوربین صدمه .پوارد نماید از جعبه هایی بنام
 HOUSINGاستفاده میگردد تا بتوان از دوربین بیشترین حفاظت را انجام داد.
دوربینهای دیجیتال تحت شبکه ثابت دام :

نام دیگر این دوربینها  Mini Domeمی باشد که از یک حفاظ کروی و یک دوربین ثابت تشکیل شده
است .این دوربینها قابلیت چرخش به هرجهت را داشته و پس از تنظیم آنرا میتوان ثابت نمود .از مزایای
این نوع دوربین آن است که ساختاری یکپارچه و مستقل دارد و این خود باعث میشود که افراد متفرقه
نتوانند آنرا دستکاری نموده و یا جهت آنرا تغییر دهند .اما از معایب این دوربینها لنز غیر قابل تعویض آن
میباشد و در برخی از آنها اگر بتوان لنز را تغییر داد ابعاد لنز باید بگونه ای باشد که در پوشش کروی این
نوع دوربین جا گردد.
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دوربینهای دیجیتال تحت شبکه : PTZ

این دوربینها قابلیت حرکت افقی ،عمودی و همچنین زوم اپتیک و دیجیتال بصورت کنترل دستی و اتوماتیک
دارند .در حالت کنترل دستی ،یک دوربین  PTZمیتواند افراد را تعقیب نماید .این دوربینها جهت دید
مشخصی دارند و فاقد امکان حرکت  360درجه ای بصورت کامل هستند و در کل برای حرکت اتوماتیک
دائمی ساخته نشده اند .زوم اپتیک این دوربینها نیز بین  18تا  26برار میباشد.

دوربینهای دیجیتال تحت شبکه دام :

این دوربینها منهای قابلیت چرخش  360درجه ای خود ،با دوربینهای دام ثابت دارای مزایای مشترکی
هستند از جمله پوشش مستقل و یکپارچه و اینکه نقطه دید آنها غیر قابل رویت میباشد .در مقایسه با
دوربینهای  PTZاین دوربین قابلیت حرکت  360درجه ای پیوسته داشته و میتواند برای مدت طوالنی
بدون آنکه آسیبی به مکانیزم حرکت داخل آن برسد حرکت و چرخش داشته و زوم کند .با ارائه نقاطی
بصورت پیش فرض میتوان یک  GUARD TOURبوجود آورد که دوربین بطور پی در پی این نقاط را
نمایش خواهد داد .با این کار یک دوربین دام میتواند کابردی برابر با ده دوربین ٍابت تحت شبکه داشته
باشد .زوم اپتیک دوربین های دام معموالٌ بین  18تا  30برابر است اما زومهای باالی  20برابر در محیط
های باز عمالً کاربرد ندارد زیرا جریان هوا و وزش باد تصویر ضبط شده را غیر قابل استفاده می نماید.
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فصل  -9برخی از مهمترین پروژه های هتلی  HDLدر سراسر کشور:

هتل مدینه الرضا -مشهد


زنگ درب هتلی  HDLبا قابلیت باز نمودن درب اتاق توسط کارتهای
 RFIDو مجهز به نمایش شماره اتاق و عالئم مزاحم نشوید  ،نظافت
اتاق و شستشو لباس



کارت هلدر  RFIDبا قابلیت تشخیص نوع کارت و محدود نمودن
نوع دسترسی ومدیریت سوئیت در سناریو ورود و خروج



کلید هوشمند در هریک از سوئیت ها جهت کنترل سیستم
روشنایی ،سرمایش و گرمایش و...



مدیریت خانه داری جهت درخواست مهمانان به نظافت اتاق،
مزاحم نشوید و ...



نرم افزار یکپارچه مدیریت هتلی در رسپشن با قابلیت کنترل و
مانیتورینگ تمامی سوئیت ها به صورت آنالین
سوئیت ها به صورت آنالین
هتل گلشن رضوی-مشهد


زنگ درب هتلی  HDLبا قابلیت باز نمودن درب اتاق توسط
کارتهای  RFIDو مجهز به نمایش شماره اتاق و عالئم مزاحم
نشوید  ،نظافت اتاق و شستشو لباس



کارت هلدر  RFIDبا قابلیت تشخیص نوع کارت و محدود نمودن
نوع دسترسی ومدیریت سوئیت در سناریو ورود و خروج



کلید هوشمند در هریک از سوئیت ها جهت کنترل سیستم
روشنایی ،سرمایش و گرمایش و...



مدیریت خانه داری جهت درخواست مهمانان به نظافت اتاق،
مزاحم نشوید و ...



نرم افزار یکپارچه مدیریت هتلی در رسپشن با قابلیت کنترل و

مانیتورینگ تمامی سوئیت ها به صورت آنالین
www.HDLIRAN.com

مجتمع تجاری ،اقامتی امید یک-مشهد


زنگ درب هتلی  HDLبا قابلیت باز نمودن درب اتاق توسط کارتهای
 RFIDو مجهز به نمایش شماره اتاق و عالئم مزاحم نشوید  ،نظافت
اتاق و شستشو لباس



کارت هلدر  RFIDبا قابلیت تشخیص نوع کارت و محدود نمودن
نوع دسترسی ومدیریت سوئیت در سناریو ورود و خروج



کلید هوشمند در هریک از سوئیت ها جهت کنترل سیستم روشنایی،
سرمایش و گرمایش و...



مدیریت خانه داری جهت درخواست مهمانان به نظافت اتاق ،مزاحم
نشوید و ...



نرم افزار یکپارچه مدیریت هتلی در رسپشن با قابلیت کنترل و
مانیتورینگ تمامی سوئیت ها به صورت آنالین

هتل حیات ( دانش ) -مشهد


زنگ درب هتلی  HDLبا قابلیت باز نمودن درب اتاق توسط کارتهای
 RFIDو مجهز به نمایش شماره اتاق و عالئم مزاحم نشوید  ،نظافت
اتاق و شستشو لباس



کارت هلدر  RFIDبا قابلیت تشخیص نوع کارت و محدود نمودن
نوع دسترسی ومدیریت سوئیت در سناریو ورود و خروج



کلید هوشمند در هریک از سوئیت ها جهت کنترل سیستم روشنایی،
سرمایش و گرمایش و...



نرم افزار یکپارچه مدیریت هتلی در رسپشن با قابلیت کنترل و
مانیتورینگ تمامی سوئیت ها به صورت آنالین

www.HDLIRAN.com

