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چکیده سيستم هاي مديريت ساختمان ، از زمان معرفي در اوايل سال 1970 راهي طوالني را طي
کرده اند. سيستم هاي مدرن کم هزينه تر، سريع تر و بيش تر قابل اطمينان هستند و به سبب اين

مشخصه ها همواره آموختن ، به کارگيري و استفاده از آن ها راحت تر است. این سیستم ها همواره
به صورت کامالً موفق و تقريباً در بسياري از انواع تأسيسات و ساختمان ها نصب و راه اندازي شده
اند و همين امر آن ها را به عنوان يک نياز ضروري که الزمه ي يک مديريت موفق است، مطرح مي

سازد. در این پایان نامه طرحی از خانه های هوشمند که جدید ترین پیاده سازی از سیستم های مدیریت
ساختمان هستند به همراه تلفیق و مدیریت از راه دور این سیستم ها با کمک پلتفرم اندروید ارائه شده

است. در این طرح یک برنامه کاربردی بر اساس پلتفرم اندروید ارائه شده است که با کمک فناوری
اینترنت اشیا و جی اس ام به عنوان لوارم ارتباطی به صورت مکمل یکدیگر ، اتصال از راه دور میان

این برنامه کاربردی و میکرو وب-سرور تعبیه شده در خانه هوشمند را برقرار می کند. همچنین طراحی
کاربرپسند برنامه کاربردی ارائه شده و استفاده از سیستم تشخیص صدای گوگل این سیستم را برای

استفاده هر چه راحت تر کاربرانی که به دلیل کهولت سن و یا ناتوانی جسمی قادر به فعالیت فیزیکی
چندانی نیستند ، آسان کرده است. همچنین در این طرح الگوریتم هایی برای مدیریت از راه دور

سیستم خانه هوشمند ارائه شده است که از نظر کارایی ، عملکرد ، قابلیت استفاده و پایداری با برنامه
های کابردی پیشین مورد مقایسه و آنالیز قرار گرقته که نتایج مطلوب تری را نسبت به طرح های

پیشین از خود نشان داده است.
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