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فصل 5
نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند 
)BMS( ساختمان

اتوماسیون )مدیریت هوشمند( ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته است. چرا که 
با توجه به باال رفتن هزینه های انرژی و رویکرد جوامع از بهره گیری انرژی های نو، چگونگی مصرف 
به هوشمندسازی  را می توان در یک جمله  اتوماسیون ساختمان  یافته است.  بیشتری  اهمیت  انرژی 
مدیریت منابع ساختمان، تعریف نمود. این هوشمندسازی در راستای کنترل دقیق و همچنین حذف 

خطای انسانی است.
مفهوم  نمی تواند  تنهایی هوشمندسازی شوند،  به  اگر  معرفی شده اند.  به حال  تا  که  تجهیزاتی  تمام 
اما مدیریت و کنترل یکپارچه تمام تجهیزات هوشمند است که  ساختمان هوشمند را برآورده کند. 

می تواند آرامش و اطمینان خاطر را به انسان هدیه دهد.
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واحد یادگیری 7
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان

معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

بحث کنید
متن پایین می تواند در تکمیل کردن فعالیت مفید باشد:

با  را  هوشمند  خانه  سیستم   ،Z ـ  Wave وایرلس  تکنولوژی  با  زیپاتو  هوشمند  خانه 
این سیستم  به کمک  برای شما فراهم می کند. شما   )Cloud( ابری  نوین  تکنولوژی 
مشاهده  را  منزل  زندۀ  تصاویر  کنید،  کنترل  را  منزل  برقی  وسایل  کلیۀ  می توانید 

نمایید و در مواقع خطر هشدارهای امنیتی را دریافت نمایید.
به  طور خالصه به کمک این سیستم می توانید منزل خود را از هر مکان و در هر زمان 
کنترل و مدیریت نمایید، راحتی را برای افراد منزل به ارمغان آورید و در مصرف انرژی 

صرفه جویی نمایید.
زیپاتو در حال حاضر تنها برندی است که تمامی راهکارهای هوشمندسازی ساختمان 
را یک جا و در شکلی ساده به شما ارائه می کند. خانه هوشمند زیپاتو از تمام نقاط دنیا 
و همیشه در دسترس است و توسط کامپیوتر، موبایل، تبلت، آی پد و هر وسیله ای که 

به اینترنت دسترسی داشته باشد قابل کنترل است.
بنابراین به کمک این تکنولوژی، شیوۀ زندگی شما تغییر خواهد کرد. زمانی که منزل را 
ترک می کنید، از امنیت خانه هوشمند خود اطالع دارید. می دانید در منزل چه می گذرد 
را  المپ ها  تمام  دارید  اطمینان  دارید.  خود  نظارت  و  کنترل  تحت  را  خانه  وسایل  و 
خاموش کرده اید و شیر گاز را بسته اید. دمای منزل و وضعیت باز یا بسته بودن درب ها 

را می دانید. مطلع می شوید که فرزندتان از مدرسه به منزل بازگشته است.
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ترجمه کنید Intelligent building management center…

مرکز مدیریت هوشمند ساختمان
ساختمان هوشمند ساختمانی است که با ساخت چهار عنصر اصلی شامل یک محیط 

پویا و مقرون به صرفه می شود: سیستم ها، ساختار، خدمات و مدیریت
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BMS معرفی پُروتُُکل ها در

جدول زیر مهم ترین پروتکل های خانه هوشمند را معرفی می نماید. به کمک هنرآموز پژوهش کنید1 
خود و اطالعاتی که از تحقیق خود کسب می نمایید جدول زیر را کامل کنید.

نوع 
معایبمزایاپروتکل

Z-wave

پشتۀ  کمک  با  پایین  بسیار  برق  مصرف 
شده  فشرده  فریم  شکل  کوچک،  پروتکلی 
و بسیار کوچک از نظر اندازة سخت افزار که 
وسایل  دیگر  با  شدن  مجتمع  برای  را  آن 

میکند. مناسب 

متصل  و  کردن  اضافه  محدودیت  داشتن 
کردن دیوایس ها )تجهیزات( به یکدیگر تا 

دستگاه  232

KNX امنیت باال به دلیل سیم کشی بودن به صورت
کامل

سیم کشی  کل  در  تغییر   KNX معایب  از 
است. تجهیزات  زیاد  فضای  و  ساختمان 

برای نصب باید فضاهای موردنیاز را تخریب 
کرد.

Zigbee در صورت نبودن اینترنت قابل کنترل از راه کم مصرف، کم هزینه
دور نیست.

X10
هزینۀ کمتر برای توسعه، قابلیت سازگاری 
با تمام محصوالت، و فعال شدن با پروتکل 

 RF
فوق العاده نویزپذیر

C-Bus
نسبت به X10 براي ساختمان هاي بزرگ و 
به صورت  و  باشد  کارهاي تجاري مناسب تر 

است. بیسیم 
محدودیت در سناریو پذیری

 Lon
Worksقیمت تقریباً زیاد، نیاز به سیم کشی و تخریب مزیت خاصی نسبت به بقیه ندارد

برای نصب، استفادة تقریباً سخت از دستگاه

UPB دامنه و  است  حساس  برق  نویز  به  کمتر 
می دهد. افزایش  را  کاربرد کمتر نسبت به پروتکل های دیگرارتباطی 

Insteonقیمت باالی محصوالتمزیت خاصی نسبت به بقیه ندارد

Z.WAVE - Zigbee در ایران کدام پروتکل از نظر اقتصادی ارزش بیشتري دارد؟  
Z.WAVE-KNX - Zigbee در ایران از کدام پروتکل بیشتر استفاده می شود؟  
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ترجمه کنید 2 This system is the only system …
این سیستم تنها سیستم در بازار با یک رابط گرافیکی ساده است.

این اجازه می دهد تا شما را به تغییر وابستگی بین دستگاه ها، صحنه ها و تمام اطالعات 
از هر کامپیوتر در هر زمان بدون هیچ نرم افزار تخصصی و یا نیاز به تماس با سرویس.

اجزای سیستم مدیریت خانه هوشمند

جدول زیر ورودی و خروجی سیستم BMS را نشان می دهد. به کمک هنرآموز خود 
جاهای خالی را پرکنید.

ترموستات، سنسور دود، کارت خوان و...ورودی

روشنایی، شیر برقی گاز، تلفن کننده، آژیر، پرده برقی و... خروجی

فعالیت کالسی1
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جدول زیر نمونه هایی از کنترلر مدیریت هوشمند ساختمان را نشان می دهد. با توجه 
ـ  Z ، جاهای خالی را کامل کنید.   wave به شکل دستگاه ها با پروتکل

شماره 
وظیفه و کاربردتوضیحاتشکل

روشن شدن دستگاهبرق ورودی1

درگاه ارتباطی دستگاه با شبکه های محلیدرگاه ارتباطی2

آنتن دهی و دریافت فرکانسآنتن3

انجام بوت یا ریست شدن دستگاهدکمه ریست4

اتصال آنتن جهت استفاده از پروتکل های دیگر )optional(رزرو برای آنتن ثانویه5

نشان دهنده برق دستگاهچراغ نمایشگر6

7Z  ـ wave نشانگرZ  ـ wave نشان دادن

جهت تنظیمات دستگاهمحل اتصال ماژول ها به کنترلر8

نشان دهنده اتصال اینترنتچراغ نمایشگر9

نشانگر LANنشانگر شبکه10

نشان دهنده آپلود یا Learn شدننشانگر رسیور11

فعالیت کالسی2
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جدول زیر اجزای مدیریت هوشمند ساختمان را نشان می دهد، با توجه به فیلمی که 
مشاهده نمودید جاهای خالی را کامل کنید.

وظیفه و کاربردنام قطعهتصویر

ماژول تک پل
کنترل روشن و خاموش شدن یا قطع و وصل 

شدن از راه دور

ماژول دوپل
کنترل روشن و خاموش شدن یا قطع و وصل 

شدن از راه دور

ماژول دیمر
کنترل  نور،  میزان  کردن  زیاد  و  کم  قابلیت 

راه دور از 

رله کرکره برقی
کنترل پرده از صفر تا 100درصد از راه دور 

و قابلیت دادن برنامه

سنسور تشخیص 
حرکت

اندازه گیری شدت  و  حرکت  دادن  تشخیص 
نور و سناریوپذیر و اعالم کردن تغییر وضعیت 

به روش های مختلف و کنترل از راه دور

سنسور رطوبت 
و آب

تشخیص رطوبت و اعالم وضعیت و کنترل از 
راه دور، سناریو پذیر

کنترل آسان از راه دورسنسور کولرگازی

سنسورهای 
تشخیص دود و گاز

اعالم تغییر وضعیت به صورت های مختلف و 
به صدا در آمدن هشدار و انجام کار خواسته 

شده

فعالیت کالسی3
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سنسور چندکاره 
)درب و پنجره(

سنجش میزان دما، رطوبت، شدت نور و باز و 
بسته شدن درب

قطع و وصل برق از راه دورپریز هوشمند

قطع و وصل برق از نزدیک ترین مکاناستپ قارچی

اتوماسیون خانگی است و به شما  خانه هوشمند زیپاتو جدیدترین نسل سیستم 
امکان کنترل تمام سیستم های الکتریکی منزل را می دهد.

خانه تان را کنترل کنید   
در هر زمان از هر کجای دنیا  

هشدار 24 ساعته
هیچ چیز از دید شما پنهان نمی ماند

سرورهای 
خانه هوشمند

به راحتی و از هر کجا، جاده، محل کار، 
را  خود  خانه  می توانند  سفر  هنگام 
کنترل کنید سرویس های زیپاتو قابل 
رابط  و  کاربر  چند  توسط  دسترسی، 
کاربری بسیار راحت و قابل دسترسی 

از تلفن همراه تبلت و اینترنت

تبلت   موبایل   کامپیوتر

سنسور پنجره

سنسور درب

کنترل کننده مرکزی

کنترل آب و هواسنسور آبکنترل کننده مرکزی
کنترل شیر آب

سنسور تشخیص دود
کنترل روشنایی

سالمتی   |   امنیت   |   آرامش   |   صرفه جویی انرژی

ایمیلپیامکتماس تلفنی

کاربر آتش نشانی

پلیساورژانس

سرویس  زیپاتو  کنترل  مرکز 
24 ساعت و هر روزه هشدار از 
طریق تلفن، پیامک یا ایمیل را 
به افراد دلخواهتان را می دهد.
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روشنایی
  نصب بسیار راحت و راه اندازی آنالین بسیار ساده

  روشن شدن چراغ ها هنگام تاریک شدن و خاموش شدن هنگام روشن شدن 
هوا با شکل کاماًل خودکار

  تنظیم شدت نور و خاموش  / روشن  کردن چراغ ها از راه دور و به  وسیله تلفن همراه 
شما

  روشن شدن خودکار چراغ ها در مواقع اورژانسی )زلزله، سیل و...(

آب و هوا
  کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش منزل از طریق تلفن همراه

  برنامه نویسی پیشرفته و زمان دار آنالین و قابل دسترسی به وسیلۀ اینترنت
  کنترل رطوبت نقاط مختلف خانه هوشمند شما به وسیله دستگاه های پیشرفته
  استفاده از اطالعات آنالین هواشناسی برای تنظیم خودکار آب و هوای منزل شما

نورگیری
  کنترل پرده و سایه بان خانه هوشمند به وسیله تلفن همراه

  نصب بسیار آسان با استفاده از شبکه وایرلس و سیستم های هوشمند از پیش 
طراحی شده

آبیاری
  کنترل هوشمند سیستم های آبیاری

  سیستم آبیاری هوشمند بر اساس اطالعات هواشناسی آنالین

آب و گاز
  کنترل جریان آب

  کشف نشتی آب یا گاز
  بررسی جریان و نشتی آب یا گاز خانه هوشمند از هر جا و به وسیله تلفن همراهتان

دسترسی
  قفل  کردن یا باز  کردن درب خانه هوشمند شما از راه دور و به وسیله تلفن همراهتان

  باز یا بسته کردن درب گاراژ از راه دور
  دریافت اخطار )notification( تصویری هنگام باز شدن درب ها

  باز شدن خودکار درب ها در مواقع اورژانسی )زلزله، سیل، آتش سوزی(، ...
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صدا / تصویر
  کنترل وسایل صوتی تصویری خانه هوشمند از راه دور و به وسیله تلفن همراه

  روشن شدن وسایل صوتی تصویری به طور خودکار هنگام پخش برنامه مورد 
عالقه شما

  خاموش شدن خودکار وسایل در زمان مقرر یا هنگام خالی بودن اتاق
  روشن کردن خودکار وسایل صوتی تصویری برای گول زدن سارقان هنگامی که 

منزل خالی است.

نظارت تصویری
  دسترسی به تصاویر زنده یا ضبط شده از طریق اینترنت و به وسیله تلفن همراه
  دریافت اخطار )notification( به صورت email یا sms همراه فیلم و عکس

  تنظیم و کنترل از راه دور دوربین مدار بسته

انرژی
  مانیتورینگ و بررسی مصرف انرژی برروی تلفن همراه

  مقایسه مصرف و هزینه انرژی خانه هوشمند با سایر همسایه ها
  آنالیز گرافیکی مصرف انرژی
و بسیاری از کاربردهای دیگر...

با توجه به اطالعاتی که دارید، جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.

سنسور نوری و خازنی کنترل سطحشمارش تولید

سنسور القایی و خازنیکنترل سطح مخازن

سنسور نوریکنترل حرکت پارچه

سنسورهای القایی، خازنی و نوریکنترل انحراف پارچه

سنسور نوری و خازنیتشخیص پارگی ورق

سنسور نوریاندازه گیری فاصله قطعه

سنسور القایی آنالوگ اندازه گیری سرعت

سنسور نوری و خازنیکنترل تردد

فعالیت کالسی4
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حال به بررسی کامل تجهیزات یکی از دستگاه های خانه هوشمند که با پروتکل 
 WAVEـZ کار می کند می پردازیم:

1 ماژول تک پل زیپاتو

نحوه اضافه کردن ماژول: ابتدا ماژول را در محل مورد نظر نصب نمایید، در این 
مرحله، از قطع بودن برق اصلی اطمینان داشته باشید.

زمانی که برق اصلی به ماژول وصل می شود، LED ماژول شروع به چشمک زدن 
می کند، حال باید کنترلر زیپاتو )زیپاتایل یا زیپاباکس یا زیپامیکرو( نزدیک ماژول 
ادد کردن  برای  برای شما گفتیم  از قبل  به توضیحاتی که  با توجه  قرار دهیم و 
ماژول دو پل تمام آن مراحل را تکرار می کنیم و سپس دکمه ادد را که در شکل 
باال نشان دادیم، 3 بار پشت سرهم فشار دهیم، تا کنترلر مورد نظر آن ماژول را در 

خود ذخیره کند.

نقشه سیم کشیشمای کلی ماژول
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2 ماژول دوپل زیپاتو

3 ماژول پرده زیپاتو

نقشه سیم کشیشمای کلی ماژول

نقشه سیم کشیشمای کلی ماژول

نحوه اضافه کردن این ماژول مانند ماژول تک پله می باشد.
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نحوه اضافه کردن: ابتدا ماژول را در محل مورد نیاز نصب کرده. )هنگام نصب، از 
قطع بودن برق اصلی اطمینان داشته باشید( سپس کنترلر را در نزدیکی ماژول 
قرار دهید. زمانی که برق اصلی به ماژول وصل می شود LED ، ماژول شروع به 

چشمک زدن می کند 
حال کنترلرخانه هوشمند را به نزدیکی ماژول برده و دکمه Sync روی ماژول را 

یکبار فشار داده و رها کنید.

4 المپ RGBW زیپاتو

نحوه اضافه کردن: برای معرفی کردن المپ به کنترلر، از  طریق سیستم مراحل 
معرفی به سیستم را اجرا می کنیم و سپس المپ را از طریق سرپیچ به برق شهر 
وصل می کنیم و زمانی که ثانیه شمار کنترلر آغاز شد، یک تا دو بار به سر المپ 

ضربه می زنیم تا سنسور المپ فعال شود و المپ به سیستم معرفی شود.

MCO HOME 5 کلید دوپل

نقشه سیم کشیشمای کلی ماژول

Zipato

MCO HOME
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نحوه اضافه کردن: برای معرفی صفحه کلید دوپل به کنترلر، ابتدا کلید را به برق 
شهر وصل می کنیم سپس یکی از کلیدهای لمسی روی تاچ را به مدت 10 ثانیه 
گرفته و این کار را تا زمانی ادامه می دهیم تا تمامی کلیدهای روی تاچ به حالت 

رنگی چشمک زن در بیایند.
سپس انگشت خود را بر می داریم و صبر می کنیم تا عملیات همگام سازی تکمیل 
شود سپس در ثانیه شمار آخر یکی از کلیدهای تاچ را 2 بار لمس می کنیم و در 

این صورت صفحه کلید به کنترلر معرفی شده است.

6 پریز هوشمند زیپاتو

نحوه اضافه کردن: برای ادد کردن پریز هوشمند زیپاتو، ابتدا از طریق سیستم وارد 
و شروع به مراحل راه اندازی و معرفی دیوایس می کنیم سپس دکمه روی دیوایس 
را فشار می دهیم و در صورتی که پریز تا به حال به سیستم معرفی نشده باشد، 
LED شروع به چشمک زدن می کند که ما در ثانیه شمار اول می بایست دکمه 
روی پریز را 3 بار فشار دهیم، این کار را در مدت زمان 2 ثانیه مجدداً تکرار کنیم.

حال پریز ما در حال معرفی شدن و ادد شدن به سیستم است.

7 سنسور تشخیص نشت آب زیپاتو
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نحوه اضافه کردن: بعد از اینکه سنسور تشخیص نشت آب شناسایی شد در 60 
ثانیه شمارش برای ادد کردن معرفی تشخیص نشت آب دکمه کوچکی که در داخل 
سنسور در کنار باتری قرار دارد را یک تا دو بار فشار می دهیم و صبر می کنیم تا 
سنسور را پیدا کرده و بشناسد. و زمانی که دیوایس شروع به شمارش کرد، کاغذی 

که بین باتری و دیوایس قرار دارد را از پشت سنسور کشیده و جدا می کنیم.

8 سنسور حرکت زیپاتو

نحوه اضافه کردن: الیۀ باالیی موشن را باز می کنیم و زمانی که دیوایس شروع به 
شمارش کرد، کاغذی که بین باتری و دیوایس قرار دارد را کشیده و جدا می کنیم 
ادد کردن  برای  ثانیه شمارش  اینکه سنسور موشن شناسایی شد در 60  از  بعد 
معرفی موشن دکمه کوچکی که در داخل موشن و در کنار باتری قرار دارد را یک 

تا دو بار فشار می دهیم و صبر می کنیم تا سنسور را پیدا کرده و بشناسد.

9 سنسور دود زیپاتو

نحوه اضافه کردن: دیوایس را در نزدیکی کنترلر زیپاتو قرار می دهیم و دکمه مود 
دیوایس را 3 بار با فاصله زمانی 1/5 ثانیه  فشار می دهیم، بعد از 20 ثانیه دیوایس 

با موفقیت ثبت می شود.
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ثبت نام در پورتال زیپاتو: برای فعال سازی و استفاده از امکانات کنترلرهای مرکزی 
خانه هوشمند زیپاتو در اولین قدم می بایست، در پورتال زیپاتو ثبت نام نمایید.

مرحله اول ثبت نام از طریق سایت:
ابتدا به آدرس زیر می رویم:

www.my.zipato.com
در این صفحه بر روی گزینه !SIGN UP کلیک کرده و مشخصات درخواست شده 

را وارد می نماییم.

First Name: نام
Last Name: نام خانوادگی

Email: ایمیل )رایانامه(
Password: رمز عبور

» در این قسمت حتمًا یک ایمیل آدرس صحیح وارد کرده و از یک پسورد قوی 
استفاده کنید«

بعد از وارد کردن اطالعات درخواست شده بر روی دکمه REGISTER کلیک 
نمایید. در صورت صحیح وارد کردن اطالعات پیغام زیر را دریافت خواهید کرد:

حاال به ایمیل ای که در قسمت باال وارد نمودید مراجعه کرده و در داخل ایمیل 
ارسالی از طرف شرکت زیپاتو بر روی لینک Verify کلیک نمایید.
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رجیستر کردن کنترلر
مرحله دوم: رجیستر کردن: در ابتدا زیپاتایل خود را به پریز برق متصل کرده و 
سپس دکمه پاور را فشار می دهیم، حال زیپاتایل شما روشن خواهد شد، اکنون 

می بایست تایل خود را به اینترنت وصل نمایید.
سپس با این صفحه روبه رو می شوید:

حال می بایست در کادری که در تصویر زیر مشاهده می کنید، ایمیل و پسورد خود 
را وارد نمایید:

پس از وارد کردن ایمیل و پسورد، بر روی گزینه connect کلیک می کنید:
اکنون صبر می کنیم تا همگام سازی شود مطابق شکل زیر:

که  می شوید  روبه رو  زیر  شکل  همانند  پنجره  یک  با  زیپاتایل،  به  ورود  از  بعد 
می بایست شماره تماس خود را وارد نمایید:
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پس از ثبت شماره تماس باید موقعیت مکانی خود را مطابق شکل زیر وارد نمایید:

و پس از وارد کردن موقعیت مکانی، گزینه next را انتخاب نمایید:

حال شما وارد پنل خود شدید همانند شکل زیر:
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مرحله سوم: اضافه کردن دستگاه ها به کنترل مرکزی: پس از وارد شدن به صفحه 
کنترل مرکزی خود، برای اضافه کردن دستگاه ها ابتدا می بایست، پس از باز کردن 

Linebar ، مطابق شکل زیر برروی گزینه Device manager کلیک می کنیم.

سپس در منوی باز شده مطابق شکل زیر گزینه add new device را کلیک می کنیم.
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حال باید پروتکل مورد نظر را بسته به نوع دستگاه که چه پروتکلی را پشتیبانی 
می کند، انتخاب نمایید:

حال با آغاز شمارش باید مراحل بوت کردن متناسب با دستگاه خود را باید انجام دهیم:
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اکنون در حال ذخیره کردن دستگاه در کنترل مرکزی می باشد.

حال دستگاه شما به زیپاتایل معرفی شد همانند شکل زیر:

مانند  تایل در حال همگام سازی می باشد  تایل،  به  معرفی شدن دستگاه  از  پس 
شکل زیر:

دستگاه شما با موفقیت ثبت شد.
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معرفی محیط برنامه نویسی

این محیط  است.  زیپاتو  برنامه نویسی خانه هوشمند  نام محیط   Rule Creator
به صورت گرافیکی طراحی شده است و به شما اجازه می دهد به راحتی، قوانین 
منزل خود را تهیه و تدوین نمایید. هیچ گونه دانش برنامه نویسی الزم نیست و به 
کمک بلوک های گرافیکی این کار را به راحتی انجام خواهید داد. در این بخش به 

توضیح مختصری در این رابطه خواهیم پرداخت.
در محیط برنامه نویسی خانه هوشمند زیپاتو بلوک های پازلی مناسب برنامه دلخواه 
را انتخاب می کنیم و به کمک موس در محل دلخواه جایگذاری می کنیم و به این 

طریق قانون دلخواه خانه هوشمند را می نویسیم.
 Rule دکمه  روی  بر  زیپاتو،  هوشمند  خانه  برنامه نویسی  محیط  به  ورود  برای 
محیط  وارد  تا  نمایید  پنل کلیک  راست  سمت  و  باالیی  درگوشه   Creator

.My Home .برنامه نویسی خانه هوشمند شوید
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زمانی که گزینه Rule Creator را انتخاب می کنید، در این محیط با سه قسمت 
Rules و Devices و Blocks مواجه می شوید.

مجهز کردن خانه به این سیستم این امکان را برای شما فراهم می آورد تا از راه دور 
و در هر مکان و هر زمان وسایل خانه را کنترل کنید. وضعیت امنیتی را بررسی 

کنید. از باز یا بسته بودن درب و پنجره ها آگاه شوید و... .
از  بتوانید یک سری  تا  تایمر می باشد  و  دارای زمان بندی  این سیستم همچنین 
قوانین و اتوماسیون را برای منزل، با استفاده از ساعت خاص و یا طلوع و غروب 

خورشید انجام دهید.
برنامه نویسی به کمک این روش آسان و لذت بخش است و نیاز به هیچ گونه دانش 

فنی ندارد.
این سیستم برنامه نویسی خانه هوشمند مجهز به امکانات زیر است:

محیط گرافیکی ساده و کاربرپسند این امکان را به شما می دهد تا از کدنویسی های 
پیچیده و کامپایل کردن های بیهوده رهایی یابید.

عدم نیاز به دانش برنامه نویسی
شرایط منزل می تواند با توجه به عوامل زیر تحت تأثیر قرار بگیرد: 

شرط های خاصـ  تغییر در وضعیت ماژول هاـ  زمان دقیقـ  طلوع/ غروب خورشید  ـ 
دریافت ایمیل ـ فرمان از پنل امنیتی ـ فرمان از ریموت کنترلرها ـ طبق بازه های 

زمانی خاص
در پاسخ به شرایط پیش آمده سیستم به صورت های زیر پاسخ می دهد:

ارسال سیگنال روشنایی و یا صوتی ـ ارسال ایمیل، پیامک، تماس صوتی ـ فعال 
کردن شرطی دیگر ـ ارسال پیام ویدیویی و تصویری
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به شکل نکته بلوک هایی که  تنها  بلوک(  بلوک های کنترل )شرط  باالی  در قسمت خالی 
6  ضلعی هستند قرار می گیرند )مانند: بلوک های سنسور  عملگرها یا متغیرها(

بلوک های operator عملگر:
 and , or , between , => , > , =< , < , =! , = , / , * , +  های اصلی opererator

و not هستند.

حال که با محیط برنامه نویسی زیپاتو به طور کامل آشنا شدید می خواهیم آن سه 
قسمت Rule Creator را بررسی کنیم:

بلوک های کنترل
WHEN: همیشه ابتدای هر rule می آید و اگر شرط ذکر شده در این بلوک برقرار 

باشد عملیات مورد نظر انجام می شود.
IF: معموال داخل بلوک when قرار می گیرد اگر شرط ذکر شده در آن  برقرار باشد 
نباشد هیچ  برقرار  اگر شرط  ولی   انجام می شود  بلوک  در  عملیاتِی خواسته شده 

کاری انجام نمی شود.
ELSE ـIF: دقیقاً مثل بلوک if عمل می کند با این تفاوت که اگر شرط ذکر شده 
برقرار نباشد هم عملیات خاصی  که از قبل برای آن  تعریف شده را انجام می دهد.

REPEAT: داخل بلوک WHEN قرار می گیرد و عملیاتی که در آن  نوشته شده 
است را به تعداد باری که بخواهیم )عددی ثابت( انجام می دهد.
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بلوک های Variable متغیر:
NOW: به عنوان متغیر در بلوک های TIME و Date استفاده می شود.

 Operator یا   Variable بلوک های  بقیه  در  متغیر  عنوان  به   :DATE/TIME
استفاده و برای وقتی  که می خواهید rule یا سناریویی بسازید که در آن  زمان یا 

تاریخ مشخصی  استفاده می شود، کاربرد دارد.
DATE OF  /  TIME OF: دقیقاً مثل بلوک های DATE و TIME عمل می کند با 
این تفاوت که در بکوک TIME /DATE زمان یا تاریخ را مشخص کنید ولی  در 

خود بلوک های DATE OF/TIME OF باید بلوک دیگری قرار دهید
کنترل  بلوک های  در  متغیرها  تعیین  برای   :VARIABLE/SET VARIABLE

به کار می رود.
بلوک  در  متغیرها  کاهش   / افزایش  برای   :INCREMENT/DECREMENT

کنترل به کار می رود.
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:Sensor بلوک های
زمان  در  آن   از  قسمتی   یا   rule که  می شود  باعث  زمان بند:   SCHEDULER

مشخصی )ساعت معینی از روز و در روزهای معینی از هفته( یا تا زمان شما تعیین 
کرده اید عمل کند.

بلوک های action )اقدام(:
بلوک های action کاری را که از قبل برایش تعریف شده را انجام می دهد مانند 
تنظیم  که  مشخصی   مقدار  )به  نور  شّدت  تنظیم  کلید،  روشن کردن   / خاموش 

کرده اید و...(
ACTION: با این بلوک شما می توانید وسایلی  که actuator هستند را با کم یا 

زیاد کردن ویا تعیین کردن مقدار آنها کنترل کنید.
SET: این بلوک مقدار مشخصه  دلخواهتان در دیوایس )وسیله( را به آن  مقداری 
که تعیین کرده اید تغییر می دهد مثاًل می توانید با انتخاب دیمر شّدت نور آن  را به 

مقداری که تعیین کرده اید تغییر دهید.
)این بلوک دیوایس های actuator را قبول نمی کند(

SEND MASSAGE: خانه هوشمند با تشخیص این بلوک در rule به شما پیام 
 Push تماس تلفنی، پیامک یا ،E ـ mail می فرستد. این پیام ها می تواند به شکل

Message باشد.
WAIT: این بلوک در اجرای بلوک بعد از خود تأخیر ایجاد می کند.

)مثاًل اگر در این بلوک 60 ثانیه را انتخاب کرده باشید 60 ثانیه تا اجرای بلوک 
بعد فاصله وجود دارد(
:HTTP REQUEST

:SOCKET REQUEST

SENSOR

METER

SCHEDULER CONFIGURE
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حال می خواهیم رول نویسی را با توجه به توضیحاتی که قباًل برای شما ذکر کردیم، 
شروع کنیم:

به طور مثال می خواهیم پرده در زمان مشخص به طور خودکار باز یا بسته شود:
اول رول باز شدن پرده را برای شما می نویسیم:

در قسمت Rule creator گزینه بلوک ها را انتخاب می کنیم و بلوک when را در 
صفحۀ خالی می کشیم، همانند شکل زیر:
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را می کشیم و در   scheduler configure sensor ها گزینه  از قسمت  و سپس 
جای خالی 6 ضلعی قرار می دهیم:

مطابق شکل زیر:

از قسمت configure جزئیات برنامه )اسم، ساعت، تاریخ و...( را انتخاب می کنیم:
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و با انتخاب گزینه Edit  می توانید روز و تکرار این برنامه را تعیین کنید همانند 
شکل زیر:

انتخاب کنیم و سپس در قسمت  را  اول  بلوک   ،Action باید در قسمت  و حاال 
Device ها، ماژول پرده را انتخاب کنیم:

در گزینه gotovalue ،select action را انتخاب می کنیم و با توجه به درصدی که 
از قبل برای پرده خود تعیین کردیم، آن مقدار را در کادر مربعی شکل قرار می دهیم:
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با  شما  رول  حال  می کنیم   sync و  می کنیم  انتخاب  را   save گزینه  آخر  در  و 
موفقیت ذخیره شده است:

یک رول نویسی ساده:
در این بخش می خواهیم یک رول نویسی سادة دیگری را بنویسیم:
به طور مثال می خواهیم زمانی که در باز شد، چراغ ها روشن شوند:

در قسمت Rule creator گزینه بلوک ها را انتخاب می کنیم و بلوک when را در 
صفحۀ خالی می کشیم، همانند شکل زیر:
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و سپس از قسمت sensor ها، الگوریتم سنسور را انتخاب می کنیم. مطابق شکل زیر:

و از قسمت بلوک ها گزینۀ کنترل، بلوک If را انتخاب می کنیم:
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و دوباره از قسمت سنسورها، گزینه سنسور را انتخاب می کنیم اما این بار در بلوک 
If قرار می دهیم:

و حال باید از قسمت Devices، گزینۀ Door را انتخاب کنیم و در کادر خالی 
سنسورها قرار دهیم:
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و باید گزینه select را انتخاب کنیم، برای کادر اول گزینه Any را انتخاب می کنیم 
و برای بعدی گزینه Unlocked را انتخاب می کنیم:

سپس از قسمت بلوک ها، گزینه Action را انتخاب می کنیم و اولین الگوریتم را 
انتخاب می کنیم:
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و حال باید از قسمت Devices کلید مورد نظر را انتخاب کنیم:

و باید از قسمت Select action، گزینه on را انتخاب کنیم:

و در آخر باید گزینه Saved را انتخاب کنیم و سپس sync کنیم.
رول ما با موفقیت ثبت شد.
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1  قانون موشن )حرکت(: 

می خواهیم قانونی بنویسیم که در صورت تشخیص حرکت، کلید 1 را روشن کند:
ابتدا باید از قسمت بلوک ها، گزینه when را روی صفحه بکشیم:

و سپس از قسمت بلوک ها گزینه سنسور را انتخاب می کنیم و در کادر 6 ضلعی 
قرار می دهیم و از قسمت دیوایس ها، سنسور موشن )حرکت( را انتخاب می کنیم 

و در قسمت سنسور قرار می دهیم:
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و سپس از قسمت اکچویتورها )actuator(، گزینه select action را انتخاب می کنیم 
و از قسمت دیوایس ها کلید 1 را انتخاب می کنیم و در قسمت select action قرار 

می دهیم و گزینه on را انتخاب می کنیم، همانند شکل زیر:

و در آخر گزینه saved را انتخاب می کنیم و sync می کنیم. برنامۀ ما با موفقیت 
ثبت شد.

2  قانون تشخیص نشت آب: می خواهیم قانونی بنویسیم که در صورت نشت آب، دیمر 

را روشن کند. ابتدا باید از قسمت بلوک ها، گزینه when را روی صفحه بکشیم:
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و سپس از قسمت بلوک ها گزینه سنسور را انتخاب می کنیم و در کادر 6 ضلعی 
قرار می دهیم و از قسمت دیوایس ها، سنسور فلود )نشت آب( را قرار می دهیم:

از  و  انتخاب می کنیم  را   ،select action اکچویتورها، گزینه  از قسمت  و سپس 
دیوایس ها، دیمر را انتخاب می کنیم:
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و در آخر گزینه saved را انتخاب می کنیم و sync می کنیم. برنامۀ ما با موفقیت ثبت شد.

3  قانون کلید: می خواهیم قانونی بنویسیم که به محض روشن شدن پل اول کلید 

هوشمند، پل دوم آن را بعد از 5 ثانیه روشن کند. ابتدا باید از قسمت بلوک ها، 
گزینه when را روی صفحه بکشیم:
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و سپس از قسمت بلوک ها گزینه سنسور را انتخاب می کنیم و در کادر 6 ضلعی 
قرار می دهیم و از قسمت دیوایس ها، کلید 1 را انتخاب می کنیم و در کادر سنسور 

قرار می دهیم:

و سپس از قسمت اکچویتورها actuator، گزینه wait را انتخاب می نماییم، به طور 
مثال 5 ثانیه را انتخاب می کنیم و گزینه select action را نیز انتخاب می کنیم و 

کلید 2 را انتخاب می کنیم، همانند شکل زیر:

و در آخر گزینه saved را انتخاب می کنیم و sync می کنیم. برنامۀ ما با موفقیت 
ثبت شد.
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شرح کار
مطلوب است به کمک دستگاه هوشمند بی سیم موارد زیر را انجام دهید:

 هنگام بازشدن درب کارگاه کلیه چراغ های کارگاه روشن شود.
 با باالرفتن دمای کارگاه کولر به صورت خودکار عمل کند.

 درصورت نبود افراد در محیط کارگاه پس از 1 دقیقه به صورت اتوماتیک تمامی چراغ ها و لوازم برقی کارگاه خاموش شوند.

استاندارد عملکرد
سیم کشی و معرفی ماژول ها به صورت اصولی و با رعایت فواصل و رعایت ایمنی انجام می شود.

شاخص ها
 مطالعه کاتالوگ و شناخت دستگاه و قطعات مهم در نصب تجهیزات

 رعایت نحوه سیم کشی ماژول ها و تجهیزات دیگر
 برنامه ریزی دقیق سناریو با توجه به مطالب باال

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 20°C ± 3 شرایط: 1ـ کارگاه و میز استاندارد؛ 2ـ نور یکنواخت با شدت 400 لوکس؛ 3ـ تهویه استاندارد و دمای

ابزار و تجهیزات: ابزار و وسایل موردنیاز استاندارد ـ تجهیزات موردنیاز سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ـ یک عدد رایانه، 
تلفن همراه، ماژول های موردنیاز و دستگاه مرکزی

معیار شایستگی

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2سیم کشی دستگاه مرکزی و تجهیزات دیگر1

2معرفی ماژول ها به دستگاه مرکزی2

1تعریف سناریو3

2صحت عملکرد سیستم4

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی

2ـ رعایت دقت و نظم )ویژگی شخصیتی(
3ـ مستند سازی

2

میانگین نمرات*:

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.

ارزشیابی شایستگی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان


