ﻓﻨﺎوری زﯾﻤﻨﺲ در ﺧﺪﻣﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻓﻨﺎوری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﯾﻤﻨﺲ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی ،در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری دﻧﯿﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی
ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺘﻤﺎر ﺳﯿﺮس دورﻓﺮ  ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ زﯾﻤﻨﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﯾﮏ

ﭘﺮوژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ و در ﻧﻮع ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﯾﻤﻨﺲ در آن ،اراﺋﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ،راه را ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﺧﺺ ،ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
»دﻓﺘﺮ آﯾﻨﺪه« ) (Office of the Futureﺑﺎ اﺑﻌﺎد  250ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 6ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع 36 ،ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  12ﻣﺘﺮ
ﻋﺮض( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی در ﻣﺤﻞ ﺑﺮجﻫﺎی اﻣﺎرات در دﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺰای ﮐﻠﯿﺪی »دﻓﺘﺮ آﯾﻨﺪه« از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم Desigo CC
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻧﻈﺎرت ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ،دﺳﺘﺮﺳﯽ و
اﯾﻤﻨﯽ را از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﻔﺎرﺷﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ» ،دﻓﺘﺮ آﯾﻨﺪه« از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و
ﻧﻈﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪه وب
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،زﯾﻤﻨﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ را ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ زﻧﮓ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ
اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻧﮓﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺖ ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ،

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ از راه دور ،ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎرآﻣﺪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻮﺋﻦ ﺑﻮﮔﺮس ،ﻣﻌﺎون ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﯾﻤﻨﺲ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺖ:
»ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﯾﻤﻨﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ را در ﺑﺮ دارد؛ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ Desigo CC .ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی دﻗﯿﻖ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﮐﺎراﺗﺮ،
واﺿﺢﺗﺮ و ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و اﺗﻼف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی اداره ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  Desigo CCﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ،ﺑﺮق ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺰای دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  Desigo CCزﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

