اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮد -
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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﯾﺮاﻧﺴﻞ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮥﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺧﺎﻧﻪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آیﺑﺎن« ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﺘﯽ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮥﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ۲۴ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﮐﺸﻮرﻣﺎن» ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذریﺟﻬﺮﻣﯽ« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و در
دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آیﺑﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﺧﺎﻧﻪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی و
ﻫﺎبﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺘﺮل وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ و
دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻃﯽ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﺎبﻣﺮﮐﺰی آیﺑﺎن ،ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وایﻓﺎی ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آیﺑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎب ،در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﯽویﺑﺎﮐﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ،ﮔﻮشدادن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺎزی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ )ﭘﺮﯾﺰی( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎیﺳﺎز،
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و… را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ،از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﮐﺮده و
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺴﻮر در ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه آیﺑﺎن ﻧﯿﺰ ،ﮐﺎرﺑﺮ را از ﻋﺒﻮر
و ﻣﺮور ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر ﺧﺎﻧﻪ و روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﭼﺮاغﻫﺎ از راه دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ را ﺑﺮای وی ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﺧﺎﻧﻪﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آیﺑﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻫﻮش و روان )ﻫﯿﻨﺎوا(«
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و در ﺳﻪ ﺑﺴﺘﮥ ﻣﺨﺘﻠﻒ »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﮥﻫﻮﺷﻤﻨﺪ«» ،راﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮥﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« و »اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﺎﻧﮥﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه

آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.
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