
 کاستهای سادگی ةه تىانمی سامانه دس
 و کشده تعشیف سا ػیشمجاص و مجاص

 کاست یک که صمانی محذوده همچنین
 سا شىد می تللی مجاص کاست عنىان ةه

 .منىد تعیین نیض
 یک ةه مجهض شذه طشاحی كفل ماژول
 ةا که ةىده داخلی سیمةی استتاط

-ماژول کلیه تىانمی آن اص استفاده
 و کشده شتکه یکذیگش ةا سا كفل های

 دس آنالین صىست ةه سا آنها وضعیت
 سیم ةی استتاط .منىد مانیتىس سامانه
 استتاط یک ماژول ةشای شذه تعتیه

 كاةل که ةىده امن کامال سیمةی
  .نیست شذن هک و شناسایی

 

 ماژول یک شذه طشاحی هىشمنذ كفل
 است ARM میکشوکنرتلش متنای ةش هىشمنذ

 و داخلی پیرشفته کاستخىان اص استفاده ةا که
 ةش دكیم نظاست امکان ،تشدد کنرتل سامانه

 مشاکض ها، هتل مناصل، دسب خشوج و وسود
  .کنذمی فشاهم سا ... و اداسی
 تشدد کنرتل سامانه و هىشمنذ كفل ماژول
 کلیه شناسه که انذ شذه طشاحی ای ةگىنه

 شىدمی گشفته ماژول ملاةل دس که کاستهایی
 رخیشه سامانه دس ساعت و تاسیخ همشاه ةه

 اتاق تشددهای کلیه تشتیث ةذین .شىدمی
 سامانه دس تنظیم كاةل صمانی ةاصه یک دس

 ساختامن دس مشکلی چنانچه و شذه رخیشه
 پیگیشی كاةل سامانه این طشیم اص آیذ پذیذ
 و نظاست عملیات سادگی منظىس ةه .است

 سیستم یک ةه مجهض سامانه پیگیشی،
-می آن ةىسیله که است پیرشفته جستجى

 کاست شخص، ةه مشةىط تشددهای کلیه تىان
 مىسد ساعت و تاسیخ دس سا نظش مىسد اتاق یا

   .منىد ةشسسی سادگی ةه نظش
 

و  هوشمندقفل 
 نترلسامانه ک
 تردد



 سامانه و هىشمنذ كفل مجمىعه
 متعذدی هایكاةلیت اص تشدد کنرتل
 ةشخىاسداس دسب امنیت حفظ جهت

 ةه تىانمی آنها مهمرتین اص که هستنذ
 :کشد اشاسه صیش مىاسد

 ةذون سوشی هش ةه دسب چنانچه -1
 شىد، ةاص مجاص کاست اص استفاده

 اسسال مذیشیت كسمت ةشای هشذاسی
 ةه هشذاس این چگىنگی که شىد می

 ةه .است تنظیم كاةل کاسةش سفاسش
 تىانذمی هشذاس این مثال عنىان
 صنچشمک چشاغ یا ةاشذ آژیش صذای

 صاحث یا نگهتان ةشای که پیامکی یا
  .شىد می اسسال اتاق

 

 و افضاسی سخت تجهیضات کلیه که آنجا اص
 ساصنذه تیم تىسط ماژول افضاسی نشم

 دس تؼییش گىنه هش ایجاد شذه، طشاحی
  افضاسینشم و افضاسیسخت ظاهشی، ساختاس
 تشتیث ةذین .است پزیش امکان ماژول

 سا خىد نظش مىسد ماژول تىانذمی کاسفشما
 مىسد جانتی امکانات و دلخىاه ظاهش ةا

 چنانچه این، ةش عالوه .دهذ سفاسش نیاص
 ةشای جذیذی نیاصهای صمان گزشت ةا

 سخت سسانی سوص ةه شىد، ایجاد کاسفشما
 صىست سادگی ةه ماژول افضاس نشم و افضاس
    .گیشد می

 

 ترددها کلیه سین بی و آنالین هانیتورینگ

 دلخواه زهان برای ترددها کلیه سازی رخیره و ثبت

 غیرهجاز ورود ایبر تالش گونه هر شناسایی

 پیاهک و آالرم از استفاده با هذیریت به رسانی اطالع 

 یاضطرار هواقع در ترددها کلیه سریع کردن سذوده

 خاسج اص ماژول اصلی ةشق چنانچه -2
 این ةا هشذاسی شىد، كطع و شذه دستکاسی
-می اسسال مذیشیت كسمت ةشای مضمىن

 .شىد
 چنذ کىتاه صمانی فاصله یک دس چنانچه -3

 ملاةل دس ػیشمجاص (کاستهای یا) کاست مشتته
 .شىدمی ایجاد آالسم شىد گشفته ماژول

 رس پشت مشتته چنذ کاست یک اگش همچنین
 شىد، شناسایی ػیشمجاص کاست عنىان ةه هم
 هشذاس و گشفته كشاس هاکاست سیاه لیست دس
 .شىدمی اسسال مذیشیت ةشای آن




