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 تشکر و قدردانی

در  که و مهربانم یزو مادر عز پدراز   م این مجموعه را گردآوری کنماکنون که به لطف و عنایت الهی موفق شد

از  و اند بوده یممحکم و مطمئن برا یبانیپشت ودلسوز و فداکار یاوریهمواره  یزندگ های ی و دشوار ها یسخت

لو که مرا در گرد آوری این مجموعه یاری نموده اند کمال  زحمات استاد گرانقدر جناب دکتر عباس غایب

همچنین جا دارد از کلیه  قدردانی و سپاس را دارم و از خدای متعال توفیقات روز افزون ایشان را خواستارم.

 اری نمایم.زدوستانی که مرا در انجام این پایان نامه یاری کرده اند سپاسگ
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 چکیده 

روشنایی از طریق گوشی همراه  سیستم کنترل هوشمندافزاری  هسته اصلی سخت افزاری و نرم در این پروژه،

سیستم عامل  که دارایبا یک دستگاه   ه شده است. در این پروژهمبتنی بر سیستم عامل اندروید طراحی و ساخت

ال ای دی متصل  ، وای فایبستر ارتباطی با استفاده از و به صورت بیسیم  باشد، میگوشی همراه مانند اندروید

خاموش تمامی وسایل خانه از جمله -کنترل روشنافزاری  ه معادل سختکشود روشن یا خاموش میبه میکرو 

ارتباط سریال میکرو با را در همین راستا  باشد. خطوط روشنایی، کولر ، هیتر. و... با اضافه کردن یک رله می

حی طرانرم افزار برقرار گردید و فرامین کنترل از طریق  ATبا مجموعه دستوراتی موسوم به ماژول وای فای 

 شود. می، ارسال فای از طریق وای اندروید و اتصال گوشی به ماژولشده در محیط 
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 : مقدمهفصل اول

شوند که  ها موجب  های هوشمند و امکانات ویژه آن چندان دور شاهد این باشیم که خانه ای نه شاید در آینده

های هوشمند هنوز تعریف دقیق  خانه. داده شود تمامی کارها با یک کنترل واحد و از طریق ابزارهای همراه انجام

یک ارتباط پذیری اشیاء خانه با  ،کرد بیان کلیطور  ها به توان برای آن که می تعریفیو تنها  ندارندای  و ویژه

با توجه به عدم وجود تعریف دقیقی از مفهوم  بدون سیم و از راه دوراستها  شبکه اینترنت و امکان کنترل آن

 می آید.های هوشمند وجود  های خاص در زمینه خانه های جدید و نوآوری همچنان روش دخانه هوشمن

به  وای فای امروزه ارتباط از طریق امواج رادیویی و مایکروویو در قالب استفاده از پروتکل هایی مانند بلوتوث و

های دوربین ،هوشمندهای تلوزیون ،هارایانه ،های موبایلگوشی طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

توانند با یکدیگر شبکه شده و اطالعات خود را بدون نیاز به می WiFi امواج از استفاده با …چاپگرها و، دیجیتال 

تا  2.1بدلیل استفاده از امواج مایکروویو در محدوده  WiFi کابل کشی و هزینه زیاد به اشتراک بگذارند. فناوری

با سرعت بسیار  Bluetooth آوری فن ارسال اطالعات را نسبت به , ا سادههمچنین کدینگ نسبت ،گیگاهرتز 9

 .باالتری انجام می دهد
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 [11]؟ خانه ی هوشمند چیست 1-1

منزل  یکیکترونزات الیم و کنترل تجهین آن امکان تنظیشود که ساکن یگفته م یا خانه هوشمند به خانه

آن  یبرایرا  یمتنوع یها ویسنارمختلف و  یها ز بتوانند برنامهین ك داشته باشند ویو نزد خود را از راه دور

 د.نیف و اجرا نمایزات تعریتجه

بوده است که بشر توجه  یاز موارد یکیکند، همواره  "در اصطالح "هوشمندکه خانه را  یامکانات یریکارگب

 یافتهن منظور یا یبرا یمتعدد یراه حل ها ،یفناور یمختلِف توسعه  یها به آن داشته و در طول دوره یادیز

  .است

 یطیجاد محیو ا یورو بهره ییش کارایه به منظور افزاک یزاتیز ساختمان به مجموعه تجهیتجه یبطور کل

 یشود. هدف از اجرای ده میساختمان نام یگردند، هوشمند سازیو اجرا م ین آن طراحیساکن یمطبوع برا

ك ساختمان یل ساختمان به یز و لوکس، تبدیمتما یك فضایضا به ل فیتواند تبدی م یهوشمند ساز یپروژه ها

 [11] .ت هوشمند باشدیریك خانه مدرن و امن با مدیل خانه به یا تبدیو  ینه انرژیبا مصرف به
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 خانه هوشمند 1-1شکل 

:ر در ساختمان باشدیرات زییاز تغ یا بخشیو  یتواند تمامیم لیتبدن یا   

 ا عدم ی ز حضور وین و یعیزان شدت نور طبیبر اساس زمان، م ییوشنام و کنترل هوشمندانه ریتنظ

  .نیحضور ساکن

 رون، فصل یب یهوا یه فضا بر اساس زمان، دمایتهو ش ویش وگرمایسرما م و کنترل هوشمندانهیتنظ

  .نیا عدم حضور ساکنیحضور و  سال،

 مختلف  یعدد در فضاهامت یها یقیم موسیس یو پخش ب  (یقی)موس یستم صوتیم و کنترل سیتنظ

  منزل

 ر امکانات مرتبطین ها و سنسورها و سایاعم از دورب یتیزات امنیتجه یو کنترل تمام یزیبرنامه ر. 

 ت در یر و امنیش، صوت و تصویش و گرمایستم کنترل سرمای، سیستم کنترل روشنائیس یکپارچه سازی

 کپارچه و هماهنگیستم یك سیقالب 
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، جهشی بزرگ در تغییر کردمعمولی به گوشی های هوشمند  های ، از گوشیهمراهگوشی های  نسلکه  مانیز 

. تفاوت اصلی خانه های هوشمند با خانه های معمولی در این است که همه ی وسایل در بوجود آمدارتباطات 

 ،کنترل آبهای  سیستمخانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه مرکزی کنترل می شوند. 

که می توانند به خانه های هوشمند اضافه هایی نمایشگر، چراغ ها،  قفل ها و انواع مختلفی از دوربین ها و تهویه

 داز هر جای خانه و حتی دور از خانه قابل کنترل می باشن و شوند

 

 پایه  مفاهیم  1-2

   [2]نقاط دسترسی 1-2-1

Wireless Access Point    از  ییک هر در واقع اسمی است که بر روی ،می باشدکه به معنی نقطه دسترسی

این تجهیزات که  .شده استگذاشته ، تجهیزاتی که در شبکه های بیسیم یا وایرلس مورد استفاده قرار می گیرد

های کامپیوتری به تجهیزاتی گفته می شود گفته می شود در شبکههم  WAP یا AP ه صورت اختصاری به آنهاب

بدین معنی که این امکان را فراهم  ،ی کابلی در شبکه های بیسیم دارندیچ شبکه هایه سوکه عملکردی شبیه ب

کرد چندین سیستم کامپیوتری را از طریق شبکه های بیسیم به همدیگر متصل  کنند که از طریق آنها بتوانمی 

سیگنال و ل می کنند تمامی سیگنال های رادیویی را دریافت و ارسا که عملکرد مرکزی دارند دستگاه ها این .

ها در شبکه های کوچک و یا شبکه های عمومی اینترنتی  AP نیز شامل می شود. معموال ازرا   Wi-Fi های

  .استفاده می شود Hot Spot برای ایجاد

 AP در کنار آن یک آنتن نیز قرار دارد در واقع یک و شود شناخته می ADSL دستگاهی که به عنوان مودم

 AP گفته می شود. یک نکته بسیار مهم در خصوص استفاده از Wireless Router فنی به آناست که در لفظ 
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این است که این تجهیزات به امواج و نویزها بسیار حساس هستند و یک موتور الکتریکی می تواند امواج آنها را 

سیگنال  ی تواند تواندرصد م 31خانگی تا  AP ، از طرفی وجود مانعی مانند دیوار در یکندبراحتی تضعیف ک

  .را کاهش دهد AP های

و دیگران را به خود  ردراه اندازی ک AP با کارت شبکه یکتوان میامروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی براحتی 

گوشی امروزه با تبلت ها و شده است. ایجاد  Ad-Hoc ، در این حالت در اصطالح فنی یک شبکهنمودمتصل 

 .نمودو دیگران را به آن متصل  کردایجاد  AP که های کوچک وایرلس ومی توان شب های هوشمند

Access Point  در ،  ردمی توان در همه جا مشاهده ک یوتریکامپ یگرفته تا شبکه ها یمخابرات یزاتاز تجه را

برده  به کار برای استفاده از شبکه های داخلی ها هم برای استفاده از اینترنت و هم APشبکه های کامپیوتری 

 طبق نظر کارشناسان ،امنیت را ناخواسته پایین می آوردها  AP، استفاده از تجهیزات وایرلس از جمله شوند  می

، در شبکه های بیسیم شما هر اندازه که اطالعات را امن کنید باز هم به اندازه شبکه های کابلی امنیت اطالعات

این خود به نشتی اطالعات  کهر همه جا یافت می شود امنیت نخواهید داشت زیرا سیگنال شبکه های بیسیم د

   .معروف است

 [1]سریال پروتکل ارتباط   1-2-2

   دارد وجود نیزم میس كی وبرای ارسال و دریافت  داده میس دو رندهیگ و فرستنده نیب ال،یسر ارتباط در

 تهایب زین رندهیگ سمت در و دهد یم قرارارسالی داده  میس یرو سرهم پشت صورت به را داده یتهایب فرستنده

بسیار کمتری  میس تنها الیسر ارتباط یبرا نکهیا به توجه با . رندیگ یم قرار هم کنار و شده افتیدر كی به كی

 در ارتباطات مثاًل  .دارد یعیوس کاربرد دور راه ارتباطات و یمخابرات زاتیتجه یبرا ارتباط نوع نیا است،الزم 

 چند الیسر ارتباط پروتکل در .کنند یم استفاده ارتباط نوع نیا از یلومتریک چند واصلف در تلفن خط با شبکه

 :رندیبگ قرار توجه مورد دیبا مهم موضوع



11 

 

 

 رندهیگ و فرستنده نیب ها داده افتیدر و ارسال سرعت یهماهنگ  •

 اطالعات  یبند قاب نحوه  •

 یابیخطا سمیمکان  •

   داده انیجر کنترل نحوه  •

 

 [1]هماهنگی سرعت بین فرستنده و گیرنده   1-2-3

 یرو را ییها جعبه آن، سمت كی در کارگر كی که گرفت نظر در نقاله نوار مانند توان یم را الیسر ارتباط

 دو هر کار سرعت است یهیبد .بردارد نقاله روز از را ها جعبه دیبا گرید سمت در یکارگر و دهد یم قرار نقاله

 یرو از ها جعبه برداشتن فرصت دوم کارگر کند، کار یشتریب سرعت با اول کارگر اگر ،شدبا کسانی دیبا کارگر

 نقاله به بارها کند یم کار عتریسر که دوم کارگر باشد، کمتر اول کارگر سرعت اگر .کند ینم دایپ را نقاله

 .باشد دهیرس یدیجد جعبه نکهیا بدون کند یم مراجعه

از  یکی یکی تها رایز بیرنده نیگذارد و گ یخط م یت رویت به بیداده ها را بال، چون فرستنده یدر ارتباط سر

 یوگرنه داده ها کسان باشدی رندهید سرعت فرستنده و گینقص با یك ارتباط بی یدارد، برا یخط برم یرو

ال، توافق یك ارتباط سری یموارد مهم در برقرار از یکین یشوند. بنابرا یافت نمیرنده دریدر گ یبه درست یارسال

 . است رندهین فرستنده و گیبر سر سرعت ارتباط ب

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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، «ادمین سیستم های هوشمند ساختماننویسنده : »متری،  111طرح پیشنهادی نمونه برای یک واحد  -1

 ( مراجعه شود.   www.kara369.irبه سایت ) 

 www.network.itpro.ir، به سایت «محمد نصیرینویسنده: »  ،انجمن تخصصی فناوری اطالعات ایران -2

 مراجعه شود. 

مراجعه    www.electrolab.irبه سایت ، «نویسنده: یونس عباس زاده» ، esp6266راه اندازی ماژول  -3

 شود.

 مراجعه شود. www.diginic.netبه سایت ، «نویسنده : اکبر محمدی» ، esp6266راه اندازی ماژول  -1

 مراجعه شود . www.roboeq.irه سایت ، ب«مدیر سایته : نویسند » ،فروشگاه روبوایکیو -9

 مراجعه شود.www.aftabrayaneh.com به سایت  ،«مدیر سایتنویسنده : » ، افتاب رایانهفروشگاه  -6

 مراجعه شود. www. fa.wikipedia.orgبه سایت   ارتباط جانبی سریال،گذرگاه  -1

 شود . www.zoomit.ir، به سایت «سینا دوشیری »برنامه نویسی جاوا، آموزش  -6

 .لف: جابر الوندی ، موavrمیکرو کنترلر کتاب  -5

 مراجعه شود. www.android-studio.ir، به سایت «نویسنده: مدیر سایت»اندروید استدیو، آموزش  -11

 مراجعه شود. www.digiato.com، به سایت «مجتبی بوالحسنی»، هوشمند چیست؟خانه  -11
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