
 

 

 
 چکیده
 سيستم. اند کرده طي را طوالني راهي 1910 سال اوايل در معرفي زمان از ، 1ساختمان مديريت هاي سيستم

 آموختن همواره ها مشخصه اين سبب به و هستند اطمينان قابل تر بيش و تر سريع تر، هزينه کم مدرن هاي

 در تقريباً و موفق کامالً صورت به اين سيستم ها همواره. است تر راحت ها آن از استفاده و کارگيري به ،

 يک عنوان به را ها آن امر همين و اند شده اندازي راه و نصب ها ختمانسا و تأسيسات انواع از بسياري

در اين پايان نامه طرحي از خانه هاي  .سازد مي مطرح است، موفق مديريت يک ي الزمه که ضروري نياز

که جديد ترين پياده سازي از سيستم هاي مديريت ساختمان هستند به همراه تلفيق و مديريت از  2هوشمند

ر اين سيستم ها با کمک پلتفرم اندرويد ارائه شده است. در اين طرح يک برنامه کاربردي بر اساس راه دو

به عنوان لوارم ارتباطي به  4و جي اس ام 3پلتفرم اندرويد ارائه شده است که با کمک فناوري اينترنت اشيا

تعبيه شده در  5سرور-وبصورت مکمل يکديگر ،  اتصال از راه دور ميان اين برنامه کاربردي و ميکرو 

خانه هوشمند را برقرار مي کند. همچنين طراحي کاربرپسند برنامه کاربردي ارائه شده و استفاده از سيستم 

تشخيص صداي گوگل اين سيستم را براي استفاده هر چه راحت تر کاربراني که به دليل کهولت سن و يا 

د ،  آسان کرده است. همچنين در اين طرح الگوريتم ناتواني جسمي قادر به فعاليت فيزيکي چنداني نيستن

هايي براي مديريت از راه دور سيستم خانه هوشمند ارائه شده است که از نظر کارايي ، عملکرد ، قابليت 

استفاده و پايداري با برنامه هاي کابردي پيشين مورد مقايسه و آناليز قرار گرقته که نتايج مطلوب تري را 

 پيشين از خود نشان داده است. نسبت به طرح هاي
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Abstract 

Building Management Systems pass a long way  since their introduction in 1970. Modern 

systems are cheaper, faster and more reliable , because of this properties their learning and 

using is very simple. This systems are always completely successful and used approximately 

for many kind of Installation and buildings , because of this building management systems 

are necessary for successful management. In this dissertation we propose smart home design 

that is the new kind of building management system with integration and remote management 

of this system with android operating system. In this Design we propose an App , based on 

Android platform that with using IoT and GSM as communication tools in complementary 

way that create remote connection between embedded Micro Web-Server in smart home and 

application. The User Friendly UI design in the proposed plan and using Google Speech 

Recognition Module  Make this App very easy to use for Old or Handicapped users . In this 

design we propose an Smart Home management system for remote accesses that compared 

with related works in fields of functionality, performance, usability and reliability and 

divulge better results in that areas. 
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