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يف زمن معجزات التكنولوجيا احلديث�ة، يب�دو أّن الناس قد أصبحوا 

مهووسني بالتحّكم. األمر الذي يستدعي املزيد من املنتجات الذكّية 

لك  تسمح  أجهزٌة  اليومّية.  لألدوات  الضبط   من  املزيد  ّقق 
ُ

حت اليت 

مات احلرارة، حىّت إناء الطهو. وكّل ذلك من  بالتحّكم باإلضاءة، وُمنظِّ

خالل هاِتفك الذكّي.

التحّكم  من  تمّكُنك  متكاملة  بيئّي�ة  وأنظمة  باألطنان  منتجاٌت 

ios  وأندرويد. حتتاج إىل أن ختتار  بمزنلك من خالل تطبيقات أنظمة 

وفًقا  ذكّي  مسكن  لتجهزي  وحسب،    )gadget( املفّضلة  أداتك 

لشروطك. 

الكهربائّي�ة،  املصابيح  الكامريات،  املّتصلة:  األجهزة  تتضّمن 

باملساعد  باّتصالها  جميعًا  تشرتُك  املهمالت.  سّلة  حىّت  والروبوتات، 

الكامل  التحّكم  لك  وحيّقق  وعاداِتك،  صوَتك  حيفُظ  الذي  الرقيّم، 

خالل  ومن  اجلهاز،  وبدوره  فقط.  اجلهاز  مخاطبة  خالل  من  باملزنل 

»الصوت النسايّئ«، يقوم بإبالغك بكّل املعطيات واإلحداثّي�ات.

 ومن هذه املنتجات:

جميع  وتسّجل  والنهار  الليل  يف  احلركة  تلتقط  مراقبة:  كامريا   -

األحداث الواقعة. 

وجهاز  باللمس  تعمل  واجهة  حيتوي  الذكّي:  احلرارة  منّظم   -

استشعار عن بعد، يساعد على تأكيد أّن كّل الغرف يف املزنل حتصل على 

احلرارة املناسبة. 

البيوت
ـّة    الذكي

علي زين

تكنولوجيا بقعة



M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

53

كهَربائّي�ة:  مصابيح  عّدة   -

مصباحني  على  حتتوي 

ومحور لربطها جبهاز مزنيّل ذكّي آخر. يمكن للمحور ضبط سطوع 

.brightness هذه املصابيح  

بالطاقة  التحّكم  يمكنك  الذكّي:  القابس  ذ- 

من  الذكّي  الهاتف  خالل  من  القابس  على  الداخلة 

 away“ وضعّية   على  وحيتوي  فيه.  أنت  مكان  أّي 

يب�دو  حىّت  املزنل  يف  األجهزة  كّل  فتشتغل   ،”mode

فيه.  كأّنك 

يمّكنك  الذكّي:  املرأب  باب  فتح  حتّكم  جهاز   -

وتسعى  كنت.  أينما  إغالقه  و املرأب  باب  فتح  من 

يفتح   ،sensor حّساس   إضافة  إىل  الشركات 

منه. سيارتك  اقرتاب  فور  أوتوماتيكّيًا  ويغلقه  الباب 

- قفل الباب الذكّي: باإلضافة إىل القفل اإللكرتويّن 

على  حيتوي  العادّية،  مفاتيحك  استخدام  تستطيع 

اخرتاقه.  السارق  على  يصّعب  معّقد  نظام 

تستخدم  ضغط،  مساحة  على  حيتوي  الذكّي:  الطهو  إناء   -

تستخدم  احلرارة.  وضبط  الطعام،  لطبخ  الساخن  الماء  خبار 

تشغيلها  ويمكن  االستخدام  سهلة  إّنها  وطهوها.  اللحوم  لسلق 

من  اآلالف  على  حتتوي  الذكّي،  الهاتف  على  تطبيقات  خالل  من 

الشهّية. الوصفات 

علي زين
إعاليم ومتخصص يف التكنولوجيا ووسائل 

التواصل االجتماعي

تكنولوجيا




