SAMINPARSIAN SMART HOME
دفتر کار هوشمند
در زمان هاي نه چندان دور مفهوم دفتر کار هوشمند در رديف موارد تخيلي و دست نيافتني بود که کارفرمايان
مختلف براي افزايش پرستيژ و سطح کاري از آن استفاده مي نمودند.ليكن شرايط تغيير بسياري کرده است  .در
سال هاي اخير  ،دفتر کار هوشمند نه تنها براي فعاليت هاي تجاري بزرگ  ،بلكه براي فعاليت هاي تجاري متوسط
نيز مقوله اي استاندارد شده است.
بر اساس قاعده ،در ترکيب يك دفتر کاري اتاق مديريت  ،بخش پذيرش و يا منشي  ،اتاق نگهباني و استراحت ،
اتاق کنفرانس و فضاهاي ديگري وجود دارند.هر فضاي کاري ،فانكشن کاري خود را انجام داده و در هر کدام از
آنها به طور مداوم افرادي که به دليل حضور مداومآنها بايستي شرايط راحتي براي کار و ايمني آنها فراهم نمود،
حضور دارند.سيستم خانه هوشمند که در دفاتر کاري مستقر مي گردد ،اجازه مي دهد که محيطي با حداکثر
شرايطآسايش براي انجام کار کارمندان ايجاد شده و کارايي و کيفيت کار آنها را بهبود بخشيده و همچنين ايمني
آنها را تامين نمايد.اين سيستم به خوبي نيازهاي کاربران متفاوت را در رابطه با پارامترهاي روشنايي ،رژيم دمايي
محيط در هر اتاق ،کارکرد سيستم صوتي و تصويري و همچنين محدوديت دسترسي افراد بيگانه به داخل
ساختمان و يا مكان هاي وابسته را از نظر امنيتي تامين مي نمايد.
دفتر کار هوشمند مجموعه اي اتوماتيك تشكيل شده از زير سيستم هاي برقي ،سيستم هاي کنترلي ،سيستم
هاي حفاظتي و امنيتي و اعالم حريق ،تلفن هاي داخلي و خارجي و کامپيوترهاي مرکزي مي باشد.در چنين
ساختاري ( در مقايسه با دفتر کار عادي)  ،تمامي سيستم هاي برشمرده شده در باال با يكديگر ارتباط برقرار
نموده و کارايي سيستم را باال مي برند.هوش مصنوعي به برآورده شدن تمايالت شما در مورد دفتر کاري ،از
جمله موارد اصلي ،اجراي سناريوهاي مختلف و الزامات کاري جامه عمل مي پوشاند.
کارکرد تجهيزاتي که براي ايجاد دفتر کار هوشمند و انجام وظايف خود به کار مي رود ،چگونه ارزيابي مي شود؟
براي تنظيم دماي مطلوب جهت کنترل سيستم سرمايش/گرمايش  ،سنسورهاي دما و يا کليد هاي ترموستاتيك
که اغلب در نقاط مختلف ساختمان نصب مي شوند،مورد استفاده قرار مي گيرد.بر مبناي سيگنال ارسالي از اين
سنسورها سيستم روشن و يا خاموش مي شود (دورهاي مختلف آن به کار وارد مي شوند) .تجهيزات
سرمايش/گرمايش ،تجهيزات گرمكن الكتريكي ،سيستم تهويه مطبوع(دمش و مكش) و حتي کارکرد
رادياتورهاي سنتي شوفاژ مرکزي را نيز مي توان با باز و بسته نمودن مسير جريان سيال حامل گرما به آن کنترل
نمود.
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روشنايي ها را مي توان با استفاده از سنسورهاي حرکت ) ، (Motion Detectorکنترل نمود(.روشنايي فقط
زماني که افراد در ساختمان و يا اتاق مذکور حضور دارند روشن مي شود) .عالوه بر آن روشن و خاموش شدن
روشنايي ها را مي توان بر اساس زمان هاي مختلف شبانه روز و روزهاي مختلف هفته برنامه ريزي نمود.همچنين
سطح روشنايي  ،به عنوان مثال با فرا رسيدن غروب  ،مي تواند به صورت اتوماتيك تغيير يابد.طبيعي است که
کنترل روشنايي ها را مي توان به صورت دستي از اتاق هاي مختلف و همچنين از طريق کنترل از راه دور ( از
طريق موبايل و يا تبلت) انجام داد.
کنترل ساير موارد اصلي فني در اصل شامل نشت آب و نشت گاز مي شود .سيگنال اين حوادث به پانل کنترل
مرکزي(سرور مرکزي) در دفتر کار هوشمند فرستاده مي شود و يا اطالعات از طريق ديگري به فرد مسئول( در
دفتر کار) ارسال مي گردد.
امنيت دفتر کار توسط دوربين هاينظارت تصويري و سيگنال هاي دزدگير تامين مي شود.امكان استفاده از حالت
قفل شدن اتوماتيك درب ها در صورت ورود غير مجاز افراد غريبه به فضاهاي دفتر کار وجود دارد.عالوه بر آن
در مفهوم امنيت ،تامين ايمني در برابر حريق نيز مي گنجد که در اين رابطه سنسورهاي مربوطه ( سنسورهاي
اعالم حريق) جوابگو هستند.
سيستم هاي ارتباطات ( خطوط تلفن سنتي ،شبكه محلي کامپيوتري و ديگر سيستم هاي ارتباطي) نيز مي
توانند در دفتر کار هوشمند مورد کنترل قرار گيرند .از آن جمله مي توان به امكان عدم استفاده کارمندان از
اينترنت به منظور استفاده شخصي از طريق بلوکه نمودن اينترنت و سلب امكان دانلود فايل هاي حجيم و يا
فايل هاي با تيپ خاص در شبكه اينترنت اشاره نمود.
به طور خالصه کارکرد دفتر کار هوشمند به شرح ذکر شده ،ارائه مي شود .تجهيزات چنين سيستمي در حالت
هاي ترکيبي مختلف امكان انجام موارد مختف برشمرده شده را داشته و ارائه اين امكانات به ميزان درخواست
و توانايي مالي کارفرما بستگي دارد.
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