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Evde olmadığınızda, küçük şüpheler sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Kahve makinesini kapattım mı? Güvenlik
alarmını ayarladım mı? Çocuklar ödevlerini yapıyor veya televizyon izliyorlar mı?

Akıllı bir evde, bu endişelerin bazılarından akıllı telefonunuza veya tabletinize hızlı bir şekilde bakarak
kurtulabilirsiniz. Evinizdeki cihazların birbirleriyle ve sizinle iletişim kurabilmelerini sağlayabilirsiniz.

Evinizde elektrik kullanan herhangi bir cihaz, ev ağınıza ve komutanıza eklenebilir. İster sesle, uzaktan
kumandadan, tabletten veya akıllı telefondan bu komutu verin, ev cevap verir. Çoğu uygulama, aydınlatma, ev
güvenliği, ev sineması ve eğlence ve ısınma sistemleri ile ilgilidir.

Akıllı bir ev fikri, George Jetson'u ve onun fütüristik yerleşim yerini ya da akıllı evini inşa etmek için 100 milyon
dolardan fazla harcayan Bill Gates'i düşünmenizi sağlayabilir. Teknoloji ile birlikte gelişen akıllı evler ve ev
otomasyon çözümleri günümüzde daha yaygın hale geliyor.

Eskiden, kullanımı zor fırfırlı ürünleri ortaya çıkaran tuhaf bir endüstri, nihayet tam bir müşteri eğilimine girdi.
Şirketler yerine, daha donanımlı teknoloji kuruluşları yeni akıllı ev ürünlerini piyasaya sürüyor. Akıllı Ev Otomasyon
sistemlerinin satışı 2015'de yaklaşık 9.5 milyar dolara ulaşmıştı [kaynak: Berg Insight]. 2017 yılında , bu rakamın 44
milyar dolara çıkacağı düşünülüyor [kaynak: CNN].

Bunun çoğu, akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların çığır açan başarısından kaynaklanıyor. Bu ultra taşınabilir
bilgisayarlar her yerde bulunur ve sabit İnternet bağlantıları, sayısız diğer çevrimiçi aygıtı denetlemek üzere
yapılandırılabilmeleri anlamına gelir. Her şeyin İnternet'iyle ilgilidir.

Şeylerin İnternet'i, dijital ağlar vasıtasıyla birbirine bağlanmış ve tanımlanabilen nesneler ve ürünler anlamına
gelen bir deyimdir. Bu web benzeri ürün yayılımı her geçen gün daha da büyüyor. 

ww
w.
ak
il
li
-e
v.
in
fo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                            1 / 1

http://www.akilli-ev.info/Etiket/akilli-ev-otomasyon/
http://www.akilli-ev.info/Etiket/akilli-evler/
http://www.akilli-ev.info/Etiket/akilli-evler-nasil-calisir/
http://www.akilli-ev.info/Etiket/seylerin-interneti/
http://www.akilli-ev.info
http://www.akilli-ev.info/ev-otomasyonu-nedir/
http://www.tcpdf.org

