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 چکیده 

بود کیفیت زندگی هدر شبكه ای خانگی برای ب هاو سرویس  ها ای از تكنولوژی شمند مجموعههوخانه 

ای مسكونی های اخیر بسیار گسترش یافته و به جزء جدایی ناپذیر تمامی ساختمان هاست .که در سال 

بود کیفیت زندگی و چه از نظر صرفه جویی هتكنولوژی که چه از نظر ب وغیر مسكونی تبدیل شده است.

در این نوع خانه ها می ای مصرف انرژی هصورت حساب بطوریكه . نرژی بسیار سودمند استدرمصرف ا

 Zig و  Z-Waveمچونه اییهاین به علت سیستم  باشد.به میزان یك سوم یك خانه معمولی تواند 

Bee خواب  وند، این وسایل در حالتش است که باعث کارکرد کمتر وسایل خانه می(sleep) قرار می 

 از کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:  می شوند. ((Wake upبیدار  هابا فرمان  گیرند و

اری از افراد معلول هددر مورد نگ، تنظیم نمودن دمای اتاق، به طور اتوماتیكها روشنایی اتاق خاموش شدن 

بیشتر  هاتی که داروو تماس با بیمارستان در صور هامصرف داروهشدار چون زمان همخدماتی  ،و سالمند

مصرف شوند یا قطع شوند، برای افراد دچار فراموشی بستن شیر آب در صورت پر شدن وان یا سینك و یا 

کنترل از راه دور خانه برای  خاموش کردن اجاق گاز در صورت سر رفتن غذا یا سوختن وجود دارد.

وشمند هشبكه خانه ردهای آن می باشد. از دیگر کاربا در خانه هداری از کودکان یا افراد سالمند تنهنگ

م همگون است که نیازمند برقراری ارتباط و تبادل داده با یكدیگرند تا بتوانند با های ناهشامل زیر سیستم 

برقراری موضوع اصلی، مكاری داشته باشند و وظایف مشترك را به درستی اجرا نمایند .در این رابطه ه

لذا وجود یك پروتكل بهبودیافته  .كاری و انجام وظایف مشترك استمهمچنین ه ا وهارتباط بین سیستم 

 مناسب برای برقرای ارتباط ضروری می باشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده است.

 اتوماسیون ساختمان، ،  Smart Homeپروتكل ارتباطی،  انرژی، ،خانه های هوشمند های كلیدی:واژه

BMS  
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 مقدمه 

وشمند باعث می ه.خانه  ردمراه یا اینترنت کنترل کهرا به وسیله تلفن  ا و وسایل خانههسیستم ن راحتی می توا امروزه به

ای روزانه در خانه ایجاد می هاتومات رفتار کند و این آسانی و آسایش را برای انجام تمامی فعالیت  شود خانه بطور کامال

وشمند و دسترسی از راه دور به این های ارتباطی و وسایل هیحی، ویژگی ای آموزشی و تفرهکند.کنترل اتوماتیك، ویژگی 

 .وشمند محیط مناسب تر و مرفه تر باشدهمكاری می کنند تا خانه هم همه با ها از طریق تلفن و اینترنت، هویژگی 

مكاری با هه متعددی نیاز ب 1مگونهای ناهوشمند به عنوان محیطی شناخته شده است که در آن سیستم همحیط خانه 

ا و وسایل در محیط خانه ه، سرویس هابا رشد سریع و روز افزون برنامه  یكدیگر و انجام وظایفشان به طور کار آمد دارند.

وشمند است که به صورت ساختاری هاین به علت طبیعت خانه  مكاری بسیار سخت به نظر می رسد.هوشمند ایجاد قابلیت ه

پلتفرم ر برگیرنده ی آنها دمكاری برای مدیریت همكاری نیاز دارد که هاطمینانی از قابلیت  توزیع شده است که به درجه قابل

ا هو سطوح متفاوتی از سرویس  ای متفاوتهمگون به صورت جدا و با سیستم عامل های نا هاین سیستم  متفاوت است. های

وت بتوانند با یكدیگر ارتباط برقرار کنند و به صورت ای متفاهدر نتیجه به مكانیسمی نیاز است تا این سیستم  ساخته شده اند.

 .مكاری داشته باشندهعملكردشان با یكدیگر  پلتفرمکار آمد و صرف نظر از 

ای اتوماسیون هق می شود که از کنترلر خانه برای مجتمع سازی سیستم الوشمند به طور رایج به مسكنی اطهح خانه الاصط

ا در طول برنامه نویسی به کامپیوتری بر پایه هکه تنهستند ایی های معمول آنهکنترلر گوناگون استفاده می کند.  2خانگی

ای خانگی مجتمع سازی شده در هسیستم  ویندوز متصل می شوند و در زمان اجرای وظایف به صورت مستقل عمل می کنند.

وماسیون خانگی به سرعت به صورت تكنولوژی ات وشمند از طریق کنترلر خانه می توانند با یكدیگر ارتباط برقرار کنند.هخانه 

ای کد هکه برای ارسال سیگنال  هستندایی ه تكنولوژی 3ای حامل جریان برقهسیستم  ای الكتریكی گسترش یافته اند.ه

این  ا بكار می روند.های قابل برنامه نویسی یا خروجی هشده در امتداد سیم کشی الكتریكی موجود در خانه برای سوئیچ 

یك  کنترل می کنند که یك وسیله در چه زمانی و چگونه باید عمل کند. وای خاص حمل هرا برای سرویس ها ا فرمانهلسیگنا

د و یك های خود را توسط سیم کشی خانه انتقال دهحامل جریان برق به عنوان مثال می تواند پیام  ایهفرستنده سیستم 

ایی برای هالبته تكنولوژی  فرمان مربوطه انجام شود. تارا دریافت کند  ر خروجی الكتریكی در خانه می تواند آنهگیرنده در 

  وسایل از راه دور نیاز است. وشمند برای کنترلهکنترل از راه دور نیز در خانه 

 توانمی آن از استفاده با که باشد می گسترش حال در زیادی سرعت با خانه هوشمندسازی و اتوماسیون حاضر حال در

 یك در رفته بكار قطعات از ای نمونه 1 شكل در .رساند حداکثر به را خانه محیطی و امنیتی ارتباطی، تفریحی، هایده استفا

 .است شده داده نشان هوشمند خانه از کلی نمای یك 2 شكل در و خانه

 
 

 

 

 

 

 

 

  
1-Heterogeneous 
2-Home Automation 
3-Powerline Carrier Systems 
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نیز از سه BMS (system management)      ساختمان مدیریت سیستم کنترلی، های سیستم دیگر همانند کلی طور به

 :شود می تشكیل شبخ

 حسگرها  : (sensors)هستند دار عهده را سیستم به اطالعات این ارسال و محیطی پارامترهای سنجش حسگرها .

 محیط، روشنایی میزان کننده، خنك یا کننده گرم سیال دمای ون،در و بیرون محیط دمای تواند می اطالعات این

 بهینه راهبری برای که اطالعاتی دیگر و محل در افراد حضور عدم یا حضور هوا، در گازها مقدار رطوبت، میزان

 .باشد است، حیاتی سیستم

 کنترلرها  : (controllers)بر و دریافت را حسگرها از دریافتی اطالعات که هستند سیستم از اجزایی ها رکنترل 

 .کنندمی  ارسال عملگرها به را فرامینی نیاز حسب بر و پردازش شبكه افزار نرم یا خود درونی افزار نرم اساس

 

 عملگرها (actuators)  براساس و دریافت را کنترلرها از ارسالی فرامین که هستند سیستم از اجزایی نیزعملگرها 

 رله ،هوا عبور تنظیم قابل های دریچه سیاالت، برقی شیرهای توانند می عملگرها این. دهند می نشان واکنش آن

 .باشند ....و الكتریكی جریان وصل و قطع های

 
  

 
 :است شده تشكیل مهم قسمت دو از خود که شوند می مرتبط هم با ارتباطی مكانیزم یك توسط شده یاد بخش سه 

 رادیویی امواج نوری، فیبر سیم، مانند (ارتباطی مدیای) رسانه -1

 BacNet , LonWorks مانند اجزا محاوره زبان یا ارتباطی پروتكل -2

  نمای کلی از قطعات بکار رفته در خانه هوشمند (1) شکل                                             نمای کلی از خانه هوشمند  ( 2شکل )      
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 ارتباط یكدیگر با ارتباطی پروتكل یا ای محاوره زبان براساس ارتباطی، مدیای طریق از عملگرها و کنترلرها حسگرها، حقیقت در

ای ارتباطی متفاوتی وجود دارد که بطور محاسباتی هبه پروتكل  هزای مجهای متعدد و میان افزارهاستاندارد  .کنند می برقرار

  UpnP 1،Jiniمچونهایی همیان افزار مثال  رای. بوشمند سازگار شده اندهمگون در محیط خانه های ناهبرای سیستم 

،HAVi   سرگرمی خانگی می توانند استفاده شوند در صورتی که تكنولوژیبرای ارتباط سیستم های  LonWorks وX10  

 .باشدمی ای مراقبتی و نظارتی همناسب برای اتوماسیون خانگی و سیستم 

 
 X10تکنولوژی 

ت امه منظوره و یك استاندارد باز غیر رسمی برای ارتباطهمچون یك پروتكل ه X10ای ارتباطی خطوط برق هتكنولوژی 

کنترل روشنایی  ،کنترل وسایل خانگی ای اتوماسیون خانگی شامل امنیت خانگی،هبرای تمامی جنبه است که  سیم کشی

ای دیجیتال بین وسایل هاین تكنولوژی از سیم کشی الكتریكی موجود در خانه برای انتقال داده  خانگی و ... استفاده می شود.

ا باید کد شده باشند و به فرکانس مناسب خطوط حامل جریان تبدیل هبرای اینكار داده  .استفاده می کند x10بر اساس 

نده و اجزاء هیز شده باشد به طور معمول شامل یك واحد کنترل کننده با یك انتقال دهتج x10 سیستمی که با پروتكل .ندوش

با کد آدرس خود از بقیه متمایز می شود.کد آدرس از کدام  رهکنترل شده چند رسانه ای با یك دریافت کننده می باشد که 

کد تابع ادامه  شامل یك کد شناسه است که با کد خانه و x10 بسته داده هر کد واحد ساخته شده است.11و دستور  کد 11

 بخش می باشد :شامل دو   x10ساختار د.یابمی 

الكتریكی  هایدر سوکت   x10هایاضافه می شوند. واحد  هابرای کنترل وسایل به آنها این واحد :  x10ماژول های  -1

 ند.نصب می شو

 

 کنترل را برایهای سیگنال x10 ستند. یك کنترل کنندهه  x10اء اساسی ساختاراجزها این:  x10 کنترل کننده -2

 د. را دریافت می کنهای الزم و پاسخ می فرستد خطوط انتقال توسط   x10هایماژول

 : تقسیم می شوندزیر سه دسته به   X10همچنین از نظر عملكردی نیز اجزای پروتكل 

  دارا می باشند.را  x10 ایهکه توانایی فرستادن سیگنال هستند  هاییکه وسیله  x10 ایهفرستنده  

 .ای فرستاده شده را دریافت کنندهوسایلی که می توانند سیگنال که  x10 ایهگیرنده  

ا هبه طور کلی تمامی واحدد. م دریافت می کننهسیگنال را می فرستند و  همکه  x10 ایهفرستنده  -یرنده گ       

 می باشند.فرستنده نیز ا هکنترل کننده  دریافت کننده اند و تمامی
 

 

 
1-Universal Plug and Play 

 
یه شده اند و اغلب برای های کاربران تهو برای دریافت فرمان  به خطوط انتقال وصل می شوند کنترل کننده های کوچك،

بر روی خطوط انتقال نصب می نیز که  ای بی سیمهکنترل کننده می باشند. در نمایش وضعیت وسایل دارای صفحه نمایش 

را  ها کاربران بتوانند فرمانمی باشند تا ستند و نیازمند یك کنترل از راه دور هد و البته دارای یك واسط فرکانس رادیویی نشو

ال به ا را تجزیه کرده و با اتصها فرستاده شوند.کنترل کننده آنهبه کنترل کننده  ،فرکانس رادیویی و در نهایت توسطوارد کنند 

 RS232ی خطوط انتقال و ها میت عملی فراوانی دارد و از واسطهاکه کنترل کننده کامپیوتر . ا را اجرا می کندهآنماژول ها 

ای های کامپیوتر وصل شوند که کاربران را قادر می سازد که از برنامه ها را قادر می سازد به گذرگاه هاستفاده می شود که آن

فاز  :دارای دو فاز است x10 رتباط. اا که توسط کنترل کننده تجزیه می شوندهرای وارد کردن فرمانب. اختصاصی استفاده کنند
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د و در فاز فرمان، هآدرس وسیله را برای کنترل در خطوط انتقال قرار می د ،انتخاب و فاز فرمان. کنترل کننده در فاز انتخاب

 .دهفرمان مورد نظر را روی خطوط قرار می د

 : می توان موارد زیر را نام برد ای مشابههدر مقایسه با تكنولوژی  x10 معایب  و ایااز جمله مز 

 زینه کمتر برای توسعه کامله.  

 به سیم کشی اضافی در خانه نیازی نیست. 

  آسانی نصب برای راحتی بیشتر ساکنان خانه 

  تجاری التمكاری در میان محصوهقابلیت سازگاری و قابلیت.  

  ه باکایلی وسحداکثر x10  عدد است 212قابل کنترل اند. 

  ایهسیگنال x10  آسیب ببینند یا متوقف  ایجاد شده توسط دیگر وسایل از بین بروند،تداخالت امكان دارد در اثر

 .شوند

  یا نه نداردانجام شده به درستی اجرا شده مكانیسمی برای درك اینكه فرمان. 

 X10  ردندا ها در مورد نوع وسیله العییچ اطه. 

 
 LonWorksتکنولوژی 

می  همای باز فراها در یك محیط شبكه سیستم ها و محرك هانتخاب ارزانی را برای اتصال حسگر  LonWorks ایهشبكه 

نامیده می شود و یك ریزپردازنده برنامه کنترل در یك تراشه  LonTalk از پروتكل ارتباطی که LonWorks تكنولوژی آورد.

  LonWorksوسایلمیان استفاده می کند تا استانداردی برای ارتباط  ،گویندمی آن تراشه عصبی مجتمع سازی شده که به 

وشمند می باشد و از ه هایمه منظوره است که شامل وسیلههیك شبكه کنترل نقطه به نقطه و  LonWorks .ایجاد کند

ل برق و فرکانس رادیویی و مادون قرمز ، فیبر ، خطوط انتقازوج سیمم محور و های همچون کابل ه ،ای ارتباطیهواسط 

ای کنترل هیك راه حل باز را برای اتوماسیون خانگی، صنعتی، حمل و نقل و شبكه   LonWorksپلتفرم پشتیبانی می کند. 

ا، ها، کنترل محرك هی از وسایل که در یك مد نقطه به نقطه برای نظارت سنسور هگرو ،یك شبكه کنترل م می آورد.هفرا

ای شبكه با یكدیگر کار هم کردن دسترسی محلی و از راه دور به داده هت قابل اطمینان، مدیریت عملكرد شبكه و فراارتباطا

 ANSI/EIA/CEA‐709.1 ای شبكه کنترلهاز پروتكل   LonWorks برای انجام این وظایف یك شبكه  می باشد. ،می کنند

وشمند پیاده های های عصبی و فرستنده گیرنده هائمی در تراشه این پروتكل که به صورت نرم افزاری د استفاده می کند.

را پیاده سازی   OSI مدل مرجع الیه هایمه ه  LonWorksتكنولوژی  .شناخته می شود LonTalk سازی شده به نام

خاص مدل الیه های  ر طبقل توابعی بمسئو هار یك از این کنترلر هرا کپسوله کرده است که هر سه کنترلرکوچك  .کنندمی

 های در الیهی شبكه را همسیر یابی و آدرس دشود. پیاده سازی می الیه فیزیكی  اولین کنترل و پردازش در است:  OSI مرجع

 

  LonWorks ر نقطه کنترل دره ای کاربر است.ها ی سیستم عامل و برنامه هدر آخر اجرای سرویس  باالیی انجام می گیرد و

مچنین یك گیرنده ه .بیتی یكتاست 84تراشه عصبی با یك کد شناسایی  یك حسگر/محرك،گره خوانده می شود که شامل 

 شده است.فرستنده که به واسط فیزیكی متصل 

از یك پروتكل استاندارد و واسط جهیزات ای معمول است زیرا تهبسیار ساده تر از شبكه  LonWorks نصب شبكه کنترل

ای همل اتصال وسایل به یك واسط فیزیكی و توصیف اینكه کدام وسایل باید با ابزارفرآیند نصب شا استفاده می کنند.ای شبكه 

ایی برای اتصال داخلی وسایل ارتباطی همچنین ممكن است نیاز باشد مسیر یاب می باشد. ه ،نصب به یكدیگر متصل شوند

برای آسان شدن مسیر یابی پیام د. دار ر کانالهبه حوزه شبكه و میزان ترافیك در گی بستکه این موضوع مختلف نصب شود 

 ای دامنه، زیر سیستم و گره تعریف کرده است.هی سلسله مراتبی را با استفاده از آدرس هفرم آدرس د LonTalk ا، پروتكله
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همچنین گره ی کامل دامنه، یك زیرشبكه خاص یا یك گره خاص استفاده شود. هی می تواند برای آدرس دهاین فرم آدرس د

 است. LonTalk ایهکانال یك واسط فیزیكی برای پیام . هر ی کردهده را می توان با آدرس دامنه و گروه آدرس دپراکنهای 

 فرکانس رادیویی و وسایل ارتباطی می توانند سیم کشی خطوط برق، فیبر نوری، ر گره بطور فیزیكی به یك کانال وصل است.ه

ا ها می تواند تنهیك ارتباط بین گره . ا در یك یا چند کانال استهگره  یك دامنه مجموعه ای منطقی از .دنباشمواردی دیگر 

ای های چندگانه می توانند کانال هدامنه  .دهدبنابراین یك دامنه یك شبكه مجازی را شكل می  در یك دامنه مشترك باشد.

ای متفاوت استفاده هدر شبكه  اها ممكن است برای جلوگیری از دخالت بین گره هیكسان را اشغال کنند، بنابراین دامنه 

 یا چند کانال است. ا در یك هیك مجموعه منطقی از گره ند. یك دامنه نیز شو

ا در یك زیر همه گره ه د.هگره می تواند یك دامنه را تشكیل د 222بیشتر از باشد.  222تا  121بین می تواند  اهتعداد گره 

اگر یك گره متعلق به دو دامنه باشد باید گره به یك زیر . م مرتبط اندهکه به ایی هشبكه باید در یك کانال باشند یا در کانال 

ا در یك دامنه به طور معمول به یك زیر شبكه اختصاص پیدا می کنند مگر هگره  مههر دامنه اختصاص پیدا کند. هشبكه در 

در این صورت چون زیر شبكه نمی تواند از د. قرار گیرنا ها در وسط آنهای متفاوت باشند و مسیر یاب ها در کانال هاینكه گره 

  .ای متفاوت قرار گیرندها باید در زیر شبكه ها عبور کند در این صورت گره همسیر یاب 
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  LonWorksمزايای

 یك گره:  مكاریهیی از قابلیت الدرجه با LonWorks از اجزاء استاندارد LonMark  استفاده می کند که درجه

 .مكاری را تضمین می کنندهقابلیت  ییالبا

 یك شبكه جدید می تواند با استفاده از سیم کشی سابق به  ا،هدر بسیاری از کاربرد : ای نصبهزینه هش اهک

 .گرانتر است X10 البته در مقایسه با که سیستم موجود اضافه شود

 ای ها می توانند به قسمت هیف نرم افزاروظا ا توزیع شده اند،هاز آنجا که برنامه  رها:ساده شدن توسعه نرم افزا

 .ای قابل مدیریت شكسته شوندهکوچك تر و برنامه 

  تكنولوژی :ای جدیدهگسترش سریع سیستم LonWorks  ارتباطات را مدیریت می کند پس طراحان سیستم

 .ا تمرکز نمایندهبر روی کارکرد مناست برنامه  توانندمی

  رای ارتباط دهآزادی در انتخاب واسط LonWorks  : مچون های ارتباطی مختلفی می توان استفاده کرد هاز واسط

 و...سیم کشی، فرکانس رادیویی 
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