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تراکم باال در پچ پنل جدید آر اند ام - پچ پنل زاویه دار 48 پورت

پچپنلهایزاویهدارمیتوانندمدیریتکابلراازقسمتجلویرکها

بهطورقابلمالحظهایتسهیلکنند.عالوهبراینامکاندسترسیبه

موارد این میشود. ممکن راحتی به نیز پورت تراکم میزان باالترین

)R&M( ام اند آر HDELISOشرکت توسطپچپنلجدید48پورت

نشاندادهشدهاست.

آراندام)R&M(بایکپچپنلزاویهداربرایشبکههایاداریومراکز

داده،درحالگسترشخانوادهELISOاست.اینپچپنلمیتواندبا48

کانکشنماژولCat. 6A ELوCat. 6A ISOویژهکهمیتواننددارای

)unshielded( الکتریکی حفاظ بدون و )shielded( الکتریکی حفاظ

باشند،تجهیزشود.ایننوعماژولهابهطورمستقلدرنگهدارندههای

ماژولپچپنلELISOقفلمیشوند.کاریکهنصابانبایدانجامدهند

ایناستکهماژولهارادرجایخودفشاردهند،بدوناینکهنیازیبه

کمکهایمکانیکیاضافیوجودداشتهباشد.

زاویهمسطح
قسمت از را افقی کشی کابل مدیریت پنلها پچ این زاویهدار شکل

جلویرکسادهترکردهومسیررسیدنبهنگهدارندهکابلجانبیرا

کوتاهترمیکند.مدل48پورت،زاویهمسطحترینسبتبهپچپنلهای

قابلمقایسهباآندرسریمحصوالتآراندام)R&M(دارد.درحال

حاضربرآمدگیآنفقط100میلیمتراست.اینبدانمعنیاستکهپچ
پنلهابهفضایکمتریدررکاحتیاجدارند.

مستقیم پنلهای پچ برای شده آزمایش کابل نگهدارنده

حاضر حال در شود. استفاده اینجا در میتواند نیز ELISO

نزدیکتر بههم ارائهمیدهدکه را )R&M(نگهدارندهکابلی ام اند آر

بیرونی کابلهای تا بهینهسازیشدهاند پنلها پچ این برای و هستند

بتوانندبدونهیچگونهپیچخوردگیمسیریابیشوند.

R&MinteliPhyچراغسبزبرای
متضادبودنرنگشمارهپورتهابهتکنسینهادرکارشانکمکمیکند،

رافراهممیآورد.پچ لینکها امکانشناسایی ابتدا از امر این چراکه

پنلهایزاویهدارازمدیریتزیرساختهوشمندباR&MinteliPhyنیز

پشتیبانیمیکنند.سنسورهایمربوطهمیتوانندبعداًنصبشوند.

پچپنلهای48پورتHD ELISOبهرنگمشکیوخاکستریهستند.

باورودیهایپالستیکیتشکیلشدهاند. ازیکساختارفوالدی آنها

جایی هر در میتوان را )اختیاری( فوقانی فلزی ای ورقه روکش یک

استفادهکردوتنهایکپیچبرایثابتکردنآنموردنیازاست.

سیستممدیریتنگهدارندهکابلبهمونتاژمنظمکابلهاکمکمیکند

هر در )R&M( ام اند آر میکند. تضمین را ثابتی کششی مقاومت و

تعبیهکرده اضافی کابل کابلها،قالبهای قرارگیری ودرمحل طرف

ثابت زاویهمسطح یک با را کابلها میکند کمک نصابان به که است

بازگشتی تلفات و کابل عملکرد کیفیت کاهش از مانع کار این کنند.

)returnloss(ایجادشدهدراثرشعاعخمشکم،پیچخوردگیوجابه

جاییکابلمیشود.



مراکزدادهباظرفیتباال)hyperscale data centerها(اکنونباسرعت200

نوری فیبر راهکارهای رو پیش افق میشوند. اجرا ثانیه بر گیکابیت 400 و

برای 800Gbit/sو1.6Tbit/sاست.فیبرنوریتنهاراهحلبرایایناتصاالت

استکهبستهبهالزاماتومعماریمیتواندفیبرتکحالته)singlemode(یا

چندحالته)multimode(باشد.

چشمانداز:مرکزدادهجامبودرشمالنروژ.مساحتبرنامهریزیشده:تقریبًا

در داده مرکز پنجمین اندازه لحاظ از داده مرکز این مربع. متر میلیون 0.6

جهانخواهدبودوکاماًلباانرژیتجدیدپذیرادارهخواهدشد.

HDRArchitects:طرحگرافیکی

وسطحدسترسیبهسادگینمیتواندازپسآنبرآیدودادهها

مشبندی معماری میشوند. متراکم آن ترافیکی مسیرهای در

شدهleafspineتأخیرراکاهشمیدهد.اکنونشبکهمشبندی

شدهباکابلکشیمتقاطعتضمینمیکندکهسوئیچهادرسطح

دسترسی،دیگرچیزیبیشازhopهایدورازیکدیگرنیستند.

معماریشبکهمراکزبزرگدرحالتغییراست.Leaf spineناممفهومجدید

طرح میشود. تأخیر کاهش باعث و است شده مشبندی زیرساختهای

)R&M( گرافیکی:آراندام

راهکار آراندام )R&M( برای 

مراکز داده با ظرفیت باال

 4x100G 8 وx50G 400شاملپیادهسازیGاتصاالتپورت

Dell’Oro:منبع

سرعت 400Gbit/s یا 400G درحالورودبهدنیایمراکزدادهاست.تصویر

پیشبینیفروشپورتهایسوئیچیاسوئیچهایسریعتررانشانمیدهدکه

شاملکابلکشیbreakout)بریکاوت( 8x50G و 4x100G میشود.

مسیرهایترافیکیجدید

وخارج داخل به بیشتری دادههای دیتاسنترها( )مگا بزرگ داده مراکز در

ارسالمیشود.توپولوژیسلسلهمراتبیشبکهسنتیباسطوحهسته،تجمیع

4G/100G/400G سیرتکاملیبازار
پیشبینیپورتسوئیچ



پتانسیلفیبرنوری

100 و 40 برای است. افزایش حال در فیبرها تعداد نقل، و حمل سطح در

نیاز بهصورتجفتهایموازی بههشتفیبر ثانیه،مراکزداده بر گیگابیت

دارند.سرعتهایباالتربه16یا32جفتفیبرنیازدارد.بنابراینتراکمکابل

بسیاری اهمیت گذشته نسبت به نوری فیبر دقت یابد. افزایش باید کشی

پیداکردهاست.برایمثالPulse Amplitude Modulation 4یاPAM4به

به )WDM( نیازدارد.طولموجچندگانه نویزممکن بیشترینمیزانحذف

انتقالسیگنالبسیاردقیقوبهویژهنوعکابلمناسبنیازدارداینتکنولوژی

بهانرژیبرایلیزروسرمایشنیازدارد.

سازی متراکم و پذیری مقیاس به پسیو موازی اپتیکهای دیگر طرف از

میشود، استفاده بهتر ازرکها اینصورت در که است متکی زیرساختها

باعثصرفهجوییدرفضامیشودونیازیبهانرژیندارد.براساساپتیکهای

موازی،مراکزدادهمیتوانندبهسرعتبهسطحبعدیانتقالدادههاارتقایابند.

درواقعکاریکهبایدانجامشودایناستکهآنهاراقطعووصلکنید.

تخصصموردنیاز

درحالحاضربازارمرکزدادهفرصتهایویژهایرابرایمشارکتدراین

زمینهبهمتخصصانکابلکشیارائهمیدهد.کارشناسانبایدمایلبههمکاری

نزدیکباارائهدهندگانانعطافپذیرباشندوبرایسرمایهگذاریدوبارهسریع

تصمیمبگیرند.

بهویژهدرزمینه انتظارصالحیتدرست، بازاردر ازهرزماندیگری، بیش

فیبرنوریاست.متخصصانبایددرمباحثیمانندرایانشابریومحاسبات

لبهکاماًلآگاهباشند.

آراندام)R&M(ازاپراتورها،مدیرانوتکنسینهایمراکزدادهوهمچنین

برنامهریزان،مدیرانپروژهونصبانهاباتوسعهمحصولوچندیندههتجربه

پشتیبانیمیکند.چهدربرنامهریزیوچهدرانتخابمحصول،ارائهراهکارهای

جامعکابلکشی،لجستیکویاحتیدرکارهایپذیرشونگهداریرسمی.

نوآوریهایمربوطبهکابلکشیمانندNetscaleوQuickReleaseتوسطآر

اندام)R&M(باعثصرفهجوییدرهزینه،مکانوزمانمیشود.

)hyperscale datacenter(ارائهدهندگانمراکزدادهباظرفیتباال
سایتهایمرکزدادهبراساسکشور-دسامبر2018

)hyperscale data center(سهمبازاراپراتورهایمرکزدادهباظرفیتباال

براساسکشور.

hyperscaledatacenter:منبع

راهکارآراندام )R&M(برایمراکزدادهکارآمد

•تراکمباال:پچپنلهایفیبرنوریNetscaleمیتواندحداکثر120پورترا
درهرواحدیکرک19اینچیجایدهدکهاینباالترینمیزانتراکمدسته

بندیجهاندراینبخشاست.

این میکند. هموار ارتقا برای را راه 72 Netscale راحت: ارتقا امکان •
پلتفرمازکابلکشی8BASEو12BASEپشتیبانیمیکند.

•اتوماسیون:باماژولهایR&MTAP،کابلهایپورتمانیتورینگوسیستم
بصورت را شبکه اتصاالت داده مراکز ،R&MinteliPhy زیرساخت مدیریت

مرکزی،ازراهدور، end-to-end،خودکاروبهصورتبالدرنگکنترلمیکند.

توصیهها

•کابلکشیمرکزدادهرابهصورتجامع،بسیاردقیقوباهدفارتقاءدر
آیندهبرنامهریزیکنید.

ظرفیت مانند جدید نیازهای با سرعت به بتواند باید شبکه تکنولوژی •
بیشتر،پهنایباندباالتروغیرهسازگارشود.

و تعمیر اتوماسیون، افزونگی، تأخیر، باال، تراکم مانند اساسی موارد •
نگهداریسادهرادرنظربگیرید.

•سیستمهایماژوالروازپیشسربندیشدهمیتوانندبهسرعتوبدون
هیچگونهخطاوعوارضیپیادهسازیشوند.

•تضمینقابلیتاطمینانعملیاتییکضرورتبرایتکنولوژیشبکهاست.
مراکزدادهنبایدازکاربیافتند.

ازآن ناپذیر بایدجزئیجدایی مانیتورینگخودکارکابلکشی و •کنترل
باشد.هیچفیبرینبایدبدوننظارتباقیبماند.



All Over IP در هوشمند سازی ساختمان ها

اتوماسیونساختمان برای را پایدارترینگزینهها کدامفناوریشبکه

ارائهمیدهد؟سیستمهایمختلفکابلکشیچهکاریانجاممیدهند؟

اینهاسواالتیاستکهسرمایهگذاران،صاحبانساختمان،برنامهریزان

وطراحانسیستمهرروزازخودمیپرسند.آراندام)R&M(ضوابط

استفادهازپروتکلاینترنتراAlloverIPمینامد.درادامهباماهمراه

باشیدتابااینمفهومبیشترآشناشود.

AlloverIPبهچهمعنیاست؟

Allover بودند، fieldbusکهقباًلدردسترس برخالفسیستمهای

IPامکانتوسعهبهتریرابرایساختمانهایهوشمندفراهممیکند.

مزایایAlloverIPبهویژهدرساختمانهاوکارخانههایبزرگگسترش

خواهدیافت.اینچیزیاستکهآراندام)R&M(ازمحققشدنآن

مطمئناست.

در رفته کار به دستگاههای کلیه که است معنی این به Allover IP

تکنولوژیومدیریتساختمانبهطوریکسانوبدونوجودمانعیدر

ارتباط )Ethernet/IP( اترنت اینترنت/ پروتکل طریق از آنها، میسر

برقرارمیکنندوشبکهدادهمحلی)LAN(اساسارتباطاتفیزیکیرا

Powerover.تشکیلمیدهد.اینترنتوابرمیتوانندیکپارچهشوند

EthernetیاPoEازایجادمشکلبرایمنبعتغذیهجلوگیریمیکندو

برقنیزازطریقکابلهایدادهبهدستگاههاینهاییمنتقلمیشود

کهیکراهکارکارآمدوارزاناست.

AlloverIPنقاطقوت

Ethernet/سرمایهگذاری:دستگاههاوسیستمهاییکهباتکنولوژی

و ساده استانداردهای رقابت، هستند. ارزان نسبتًا میکنند، کار IP

تولیدانبوههزینههایتولیدراکاهشمیدهد.استانداردهایبازونرم

افزارهایبدونمجوزورایگان،کارمهندسیراسادهمیکند.

endto«بههمانزبان)IP(اتصاالت:دستگاههاوشبکههایآیپی

end«صحبتمیکنندونیازیبه»ترجمه«بینسرور،سیستمعاملها

آنها ندارند. نهایی دستگاه و کابل gatewayها(، با مثال عنوان )به

ارتباطبرقرارمیکنندکهکارنصب، RJ45 بارابطاستاندارد بهراحتی

راهاندازیونگهداریراسادهمیکند.

ازدادههارا Ethernet/IPدادههایپیچیدهومقادیرزیادی عملکرد:

آوری امکانجمع و منتقلمیکند fieldbus ازسیستمهای سریعتر

زیست سیستم یک میکند. فراهم را شبکه کل از دادهها توزیع و

کاربردی برنامههای همه برای اینترنت با وسازگار دیجیتالی محیطی

درساختمانوجوددارد.

اینترنت به سرتاسری طور به میتوانند ساختمانها مقیاسپذیری:

پروتکل فعلی نسخه شوند. کنترل دیجیتالی طور به و باشند متصل

اینترنتیعنینسخهIPv6(6(بهصورتتئوریمیتواندحدود1500

هیچ اجرا در دهد. تخصیص مربع متر هر در )IP(را پی آی آدرس

دسترسی آن به میتوانند که دستگاههایی تعداد برای محدودیتی

داشتهباشندوجودندارد.

امنیت:توپولوژیستارهایشکل،تعدادنقاطاتصالراکاهش

میدهدوبهشبکههایIPقابلیتاطمینانبیشتریمیدهد.

احرازهویتگنجانیدهشدهدر اقدامات و کنترلدسترسی

IP ،امنیتاتوماسیونساختمانرابهبودمیبخشد.



)R&M( چشماندازآراندام

از ارزانتر هوشمند ساختمانهای تحقق ،All-over-IP راهکارهای با

کابل و Ethernet/IP ماهیت امر این دلیل معمولیخواهدشد. راهکارهای

کشیشبکهمحلی)LAN(است.

رافراهم انعطافپذیر،جهانیوساده راهاندازی و امکاننصب Allover IP

اندازیکساختمان بااینراهکاربهچشم میکند.اینبدانمعناستکهما

اکولوژیکی،اقتصادی،مناسبوایمننزدیکونزدیکترمیشویم.درطوالنی

مدت،اتوماسیونساختمانهوشمندبهبخشیجداییناپذیرازاینترنتاشیاء

)IoT(تبدیلمیشود.

کاریکهآراندام)R&M(برایشماانجاممیدهد

و اداری فضای ساختمانها، در Ethernet/IP زمینه در )R&M( ام اند آر

تأسیساتدرمقیاسبزرگمانندکارخانههاوفرودگاههاتجربهزیادیدارد.

PassiveOpticalLANاینشرکتقباًلبرایمفاهیمجدیدکابلکشیمانند

کرده آزمایش خود محدوده در را راهکارهایی دیجیتال وسقف )POLAN(ا

است.

کیفیت با جامع راهکار یک R&Mfreenet ماژوالر کشی کابل سیستم

کابل اینسیستم ارائهمیدهد. پروژهای و کاربردی برنامه نوع برایهر باال

میگیرد. کار به را آینده و فعلی انتقال روش دو هر و است عمومی کشی

کل تا گرفته منحصربهفرد کانکتورهای خانواده )از R&Mfreenet اجزای

سیستمهایکابلکشیمسیوفیبرنوریساختمان(متناسببایکدیگروبه

گونهایطراحیشدهاندکههمیشهبهصورتسازگارکارکنند.

افزونهها:بهدلیلدردسترسبودندادههاازاجزایمختلف،برنامههای

کاربردیجدیدمیتوانندتوسعهیابندوادمینهامیتوانندهمهآنهارا

بایککلیکموسیکپارچهسازند.

سازگارباآینده:IEEEدرحالحاضرمشغولتولیدنسلبعدیتکنولوژی

انتقالباSinglePairEthernetیاSPEاست.SPEهزینههایاتصالو

همچنیناندازهراکاهشمیدهدوبرایاتوماسیونساختمانمناسب

بااینوجودقرارنیستجایگزینراهکارهایموجودشودبلکه است.

آنهاراگسترشمیدهد.SPEبرایاتصالتعدادزیادیسنسورکوچک

ومحرکمناسبخواهدبود.



معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان )BMS(، بیان مزایا و کاربردهایآن

سیستمهایتأسیساتمکانیکیوالکتریکیمصرفکنندگان

عمدهانرژیمیباشند.لذاتوجهویژهبهعاملمؤثردرمیزان

مصرفانرژیدرفرآیندهایینظیرسرمایش،گرمایش،تهویه

در بسزایی تأثیر ساختمان، روشنایی همچنین و مطبوع

بهینهسازیمصرفآندارد.

باتوجهبهگسترشروزافزونفناوریدرصنعتساختمان،امکانساخت

و تکنیکی فنی، لحاظ به تصور غیرقابل مقیاسهای در عظیم بناهای

که احداثساختمانهایی است. تبدیلشده امریجدید به اقتصادی

تمامیمقاصدبشررادرخودجایدهدودسترسیبهتمامیامکانات

نزدیکترین و زمان کمترین در را ساکنین و برداران بهره نیاز مورد

مکانممکنسازد،درکانونتوجهفعاالناینصنعتقرارگرفتهاست.

قابلیت همچنین و ساختمانهایی چنین در زندگی ملزومات تأمین

سازگاریبامحیطبیرونیازجملهکنترلمصرفانرژیبراساسشرایط

محیطبیروندرآنها،بااستفادهازروشهایسنتیامکانپذیرنخواهد

بود.لذابهموازاتگسترشفناوریهایساخت،فناوریجدیدیبهنام

)Building Management System( ساختمان مدیریت سیستمهای

یاBMSمطرحشدهاست.درادامهبهمعرفیاینسیستم،بیانمزایاو

کاربردهایآنمیپردازیم.

از انرژیدرساختمانهاحدود%40 اکثرکشورهایجهان،مصرف در

کلانرژیمصرفیرابهخوداختصاصمیدهد.درکشورمانیزازکل

با119.8میلیونبشکه ایراندرسال90کهبرابر انرژی مصرفنهایی

نفتخاممیباشد،حدود36%دربخشساختمانهایخانگی،تجاری

وعمومیمصرفمیشودکهازاینمقدارحدود86%مربوطبهمصرف

انرژیهایفسیلیوحدود12%مربوطبهمصرفبرقمیباشد.افزونبر

این،آمارنشانمیدهدکهدربینمؤلفههایمصرفانرژیدرساختمان،



درراستایکاهشمصرفانرژیتوجهبهدونکتهحائزاهمیتاست:

1-باوجوداینکهراهکارهاییچونایجادعایقهایحرارتیدرپوسته

... و دوجداره شیشههای از استفاده پنجرهها، جهتگیری ساختمان،

بر روشها این اکثر اما دارند، هدف این به نیل در محسوسی تأثیر

مبنایجلوگیریازاتالفانرژی،ونهمدیریتدرمصرفآن،پایهگذاری

شدهاند.

2-درکنترلسیستمهایتأسیساتسنتی،بهدلیلاستفادهازنیروی

انسانیباضریبخطایباال،عدمدقتکافی،فراموشیودرنظرنگرفتن

فاکتورهایمختلفبرایاعمالودستوراتالزمو...بهیکیازعوامل

افزایشهزینههابدلشدهاست.

است روشی تنها مدیریتهوشمندساختمان پیادهسازیسیستم لذا

کهمیتواندمدیریتجامعیبرنحوهمصرفانرژیداشتهباشد.استفاده

ازاینسیستمهزینههایاجراییسیستمهایجریانضعیفوهمچنین

و نگهداری و انرژی هزینههای جمله از ساختمان جاری هزینههای

تعمیراترابهمیزانقابلتوجهیکاهشخواهندداد.بهطوریکهکاهش

مصرفانرژیوکاربردبهینهآندرمدتزمانکوتاهی،عالوهبرخدمات

مناسبترنسبتبهروشهایقدیمی،کلیههزینههایطراحیواجرای

آنرانیزجبرانخواهدکرد.استفادهازشبکههایزیرساختهوشمند

وتجهیزاتمربوطبهآن،دربلندمدتسرمایهگذاریارزشمندیبرای

سودآوریودرنتیجهبازگشتسرمایهاولیهبهشمارمیروند.

انعطافپذیری دلیل به )BMS( ساختمان هوشمند مدیریت سیستم

نیازها با بهراحتی باالیشبکههایزیرساختوزیرسیستمهایخود،

عملکرد، نحوه در تغییر امکان و بوده منطبق مختلف کاراییهای و

ساختمانهوشمند

برایمفهومساختمانهوشمندوجود تاریخیسابقهکوتاهی لحاظ از

دارد.اولینتعاریفدراوایلدهه80میالدیصورتگرفتهکهبهمرور

تغییر همچنین و تکنولوژی روزافزون رشد و گسترش پی در زمان

ساختمانهای است. گردیده تحول دچار محیطی زیست نیازهای

خودکار صورت به آنها عملکرد که هستند ساختمانهایی هوشمند

در تغییر درحال نیازهای به پاسخگویی قابلیت و میشود کنترل

ساختمانومحیطپیرامونیآنرادارامیباشد.

بهطورکلیساختمانیهوشمنداستکهبتواند:

)ساختار، ساختمان اصلی مؤلفه 4 ارتباط جهت بهینه شرایطی -1

سیستمها،سرویسهاومدیریت(رافراهمنماید.

2-بافراهمنمودنشرایطمناسبمحیطداخلی،میزانبهرهوریافراد

ساکندرساختمانراافزایشدهد.

3-باحداقلهزینهبهطورمؤثرازمنابعموجوداستفادهنماید.

بنابراینیکساختمانهوشمندمیبایستشرایطداخلیساختمانرااز

نظرآسایش،ایمنیوامنیتیبهصورتراحتومناسبجهتساکنین

مهیانمودهوباتوجهبهسازگاریدرطولچرخهعمرآنازنظرزیست

محیطیومصرفمنابع،قابلیتحفاظتاززمینوکمکبهنسلآینده

راداراباشد.همچنینازلحاظاقتصادی،ارزشافزودهایبرایمالکینو

ساکنینآنفراهمنماید.

)BuildingAutomationSystem(سیستماتوماسیونساختمان

BASیا

و پایش،کنترلومدیریتخدمات اندازهگیریو سیستمیکهوظیفه

نرمافزارهای و ازسختافزارها ازمجموعهای استفاده با را سرویسها

مرتبطتحتیکشبکهاستاندارددرساختمانبرعهدهدارد،سیستم

اتوماسیونساختمان)BAS(نامیدهمیشود.

کارفرما درخواست به توجه با آنها مدیریت و برنامهریزی

مدیریت سرویسهای مناسب انتخاب لذا میباشد. میسر

برای سرمایهگذاری راههای از یکی ساختمان هوشمند

افزایشبهرهوری،ودرعینحالذخیرهسازیانرژی،مصرف

به رفاهساکنینساختمان و ایمنی افزایش امکانات، صحیح

شمارمیرود.



اتوماسیونساختمانبهعنوانجزءالینفکمهندسیاتوماسیونمطرح

شدهاستوراهحلهایویژهایرابرایمدیران،بهرهبردارانوکاربران

هرنوعساختمانیبههمراهداشتهاست.سنسورها،کنترلرهاوکنترل

ازطریقپروتکلهای ارتباط با اینسیستم پنلهایاستفادهشدهدر

استاندارداتوماسیونساختمانیمیتوانندکلیهدادههاواطالعاترابه

نرمافزارکنترلیمربوطهارسالنمودهوفرامینالزمراازایستگاهکاری

مرکزیدریافتنمایند.

امروزهازاتوماسیونساختمانیبهعنوانابزاریجهتیکپارچهسازی،

کنترلومدیریتکلیهزیرسیستمهایموجوددریکساختماناعماز

سیستمهایتأسیساتمکانیکی)گرمایش،سرمایشوتهویهمطبوع(،

خازنی، بانکهای برق، تابلوهای )روشنایی، الکتریکی تأسیسات

تصویری، نظارت حریق، اعالم سیستمهای دیزل(، و پست اتاقهای

پیادهسازی زیرسیستمهای دیگر و تردد پارکینگ،کنترل مدیریت

شدهدرساختماناستفادهمیشودکهبهآنسیستممدیریتهوشمند

ساختمان)BMS(اطالقمیشود.

)BMS(مدیریتهوشمندساختمان

امروزهباتوجهبهگسترشفناوریاطالعاتداشتناطالعاتبهروزدر

مدیریتساختمانهایعظیمبهامریاجتنابناپذیرتبدیلشدهاست

باچالشهای رویارویی به معنایجدیدی مدیریتساختمان مبحث و

راهبریومدیریتمصرفانرژیبخشیدهاست.

است. ساختمان مدیریت در نوین روشهای جمله از BMS سیستم

شرایطی تکنولوژیها آخرین بهکارگیری با است قادر سیستم این

اطراف تغییرات که ترتیب این به آورد. پدید ساختمانها در ایدهآل

مارااندازهگیریوارزیابیکردهونسبتبهآنهاعکسالعملداشته

باشد.اینتواناییدرکنترلتغییراتمنجربهتغییردرمحیطفیزیکی

اطرافما،بهخصوصساختمانهاییکهدرآنهازندگیویاکارمیکنیم

ساختمان مختلف بخشهای کنترل ضمن سیستمها این است. شده

سبب همزمان، سرویسهای ارائه با مناسب محیطی شرایط ایجاد و

بهینهسازیمصرفانرژی،افزایشسطحبهرهوریسیستمهاوامکانات

موجوددرساختمانمیشود.کنترلودسترسیبهسیستمبااستفاده

ازنرمافزارهایمربوطهازهرنقطهدرداخلساختمانوخارجازآناز

طریقاینترنتمقدوراست.

سیستممدیریتساختمان)BMS(یکسامانهمبتنیبررایانهاستکه

جهتکنترلومانیتورینگسیستمهایمختلفداخلساختمانبهکار

بردهمیشودوبهمعنایجدیدهزارهسومخوددرمقایسهباروشهای

سنتی،بخشهایزیرراشاملمیشود:

•مدیریتوراهبریتأسیساتی
•مدیریتوراهبریحفاظتیوامنیتی

•مدیریتمصرفانرژی
•مدیریتوراهبریاقتصادی

و نرمافزار بخش دو شامل )BMS( ساختمان مدیریت سیستم

سختافزارویکبخشارتباطیبینآنهامیباشد.سختافزارهاعمومًا

نیازراازطریق توسطکنترلرهاپیادهسازیمیشوندودادههایمورد

حسگرهاینصبشدهبهعنوانیکنقطهکنترلیورودیدریافتنموده

عملگرهای به خروجی کنترلی نقطه یک عنوان به را الزم فرامین و

مربوطهارسالمینمایند.نرمافزارنیزدربخشمهندسیوظیفهانجام

تعاریفالزمرویکنترلرها،پردازشاطالعاتموجودواجرای

سناریوهایازپیشتعریفشدهودربخشاوپراتوریوظیفه

دار عهده را سیستم مدیریت و گزارشگیری مانیتورینگ،

یک توسط نیز نرمافزار و میانسختافزار ارتباط میباشد.

پروتکلبازانجامخواهدشد.



)BMS(مزایایسیستممدیریتساختمان

آسایشساکنینوکابران
•ایجادمحیطمطلوبوارتقاءشرایطآسایشوراحتیساکنین

•امکانتفکیکمیزانمصرفانرژیدربخشهایمختلف
•امکانمانیتورینگوضعیتبخشهایمختلفساختمانوکنترلآنهاازراهدور

بهبودامنیت
•افزایشایمنیوبهبودشرایطامنیتیساختماندرشرایطبحرانی

•پیشگیریازوقوعخرابیویاگسترشآن

کاهشمصرفانرژی
•صرفهجوییوبهینهسازیدرمصرفانرژیهایفسیلیوالکتریکی

•ترغیبمشتریبهواسطهارتقایرتبهانرژیساختمان

راهبریونگهداریساختمان
و نگهداری هزینههای آن تبع به و وخرابیسیستمها استهالک هزینه کاهش •

تعمیرات

•جلوگیریازخرابیغیرمنتظرهتجهیزات
•گزارشنوع،محلوزمانوقوعخرابیدرصورتخرابیومعیوببودنهریکاز

تجهیزاتتحتکنترل

تأثیراتمثبتزیستمحیطی
•کاهشتولیدوانتشارآالیندههایزیستمحیطی

)GlobalWarming(جلوگیریازپدیدهگرمایشجهانی•




