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 الملخص

 ذلك بسبب و و المراقبة   سلكيالالالهواتف المحمولة في الوقت الحاضر في تطبيقات مختلفة علي نطاق واسع مثل التحكم تستخدم 
الهدف من هذه  .، وألنها وفرت علي الناس الكثير من الجهد و الوقت و ساهمت في التقريب بين المسافاتاستخدامها وسهولة حيتهاامت

ظام المنجز مبني علي شبكة الن  المحمول. النظامباستخدام الهاتف  أمانإدارة وتحكم في أغراض المنزل ونظام  نظامالورقة هو تصميم 
 SMS (،"Short message service(، باستخدام خدمة الرسائل القصيرة " Global system mobile)، "GSM"الشامل للمحمول 

حكم والت إدارةاردوينو اونو في هذه الورقة ،النظام المطبق يصف كيفية  جهازو  GSM إشارةعلي محول  األساسالتصميم يحتوي في  ،(
 عيد قبلمكان بأي في منازلهم من  اءيأش إلنجازالناس يستطيعون استخدام هذا النظام باستخدام الهاتف المحمول .المنزل  أغراضفي 

مضخة  وأ المروحة أو الداخلية أو الخارجية  المنزل إنارة إدارةالتحكم في  بإمكانهسبيل المثال المستخدم  البيت، علي إليالوصول 
لمنزل عندما يكون المستخدم بعيد عن ا .في آية لحظة المنزلاعتداء علي  ةدثاح بأير يكون علي اتصال مباش أنالمياه أيضا يستطيع 

 ولةمفصشغالة أو ، مضخة الماء مفصولة أوشغالة  المروحةمفصولة،  أومنزله هل هي متصلة "شغالة"  إنارةيستطيع فحص حالة 
 ت الجهاز سوفانقضي الوق إذا، هكذا  ضبطهعلم الوقت الذي يستغرقه الجهاز لعمل واجب ما و الذي يمكن  إذا عالوة علي ذلك
واالردوينو اونو المتصل   SIM900 إليمعينة من الهاتف الذكي  SMSرسالة   بإرسالالتحكم يتم  بنفسه تمتكأو يفصل الكهرباء 

و للتحكم في الجهاز بشكل المتحكم الدقيق في االردوين إلي أمرسوف يرسل  SIM900لجهاز الذي بدوره حالما استقبل الرسالة  با
 مناسب.

 شامل ذكي، ،أتمتة دقيق، اردوينو اونو، ـتحكم، هاتف، محمول، رسائل، :مفتاحيةالكلمات ال

 

 

 .المقدمة1

مكن ي أخرمكان  أو أيكتب مال أوالمنزل الذكي هو عبارة عن مشروع يستخدم للتحكم في أي جهاز في المنزل  إدارةنظام 
 األجهزةبير من ك في عدد الذين يعيشون فيه من التحكم المنزل الذكي هو تمكينقطع التيار عنه. الهدف من نظام  أوتشغيله 

االقتصادي و أيضا ارتفاع مستوي المعيشة يوم بعد يوم المجتمعات الحديثة مع سرعة النمو  .[1]بعد هولة وعنبس اإللكترونية
لذكي يعتبر المنزل ا أتمته لهذا السبب ترغب في األمان و االقتصاد والراحة  و مالئمة الحياة و هي متطلبات مثالية لكل أسرة
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أكثر سالمة و أمان إلي استخدام الطاقة و الموارد  تتراوح من زيادة الراحة و المنزل أتمتهمن  الرئيسية جدا. المنفعةمجال واعد 
أيضا يقدم وسط فعال لمساعدة و دعم الناس من ومن ناحية اخري  للطاقة يسمحت بتوفير مجدوالتي األخرى بأكثر معقولية 

ي فميدان هذا التطبيق مهم جدا وسوف يزداد بثبات لذلك  ذوي االحتياجات الخاصة  و العجزة وبصفة خاصة المسنين
 . ]2[المستقبل.

وماتيكية المهندسون يناضلون لتوحيد األجهزة األوت لهذااألتمتة تمثل دور حيوي متزايد في التجربة اليومية واالقتصاد الشامل 
 بالرياضيات و األدوات النظامية لخلق أنظمة معقدة علي مدي التطبيقات  و األنشطة البشرية  السريعة التمدد.

لكن بتعزيز التقنية  و الخدمات الذكية  توقعات الناس تغيرت و  0791ذكي ظهر في األفق منذ أواخر   لمفهوم أتمتة المنزل ا
كثيرا مع مرور الزمن لتتحول تماما من المنزل التقليدي إلي المنزل الذكي و التفكير  فيما الذي سوف يتم عمله للمنزل او 

لذكي. ايصبح منزل ذكي و بذلك كانت فكرة أتمتة أنظمة المنزل في المنزل ل ناميكيف سوف تتحقق الخدمات  وتزداد و تت
ازل عبر إذا ما نظرنا إلي أتمتة المن و تسيير أغراض المنزلو  ل المستخدمين النهائيين من إدارةالمنزل الذكي يعني تخوي نظام

الزمن ، نجدها دائما تحاول تحقيق طرق كفؤة و مناسبة و أمنة لقاطني المنزل للتواصل مع منازلهم بغض النظر عن التغير 
متنامية في السنين األخيرة هناك رغبة .[3]  في أمل المستخدم  والنمو التقني أو تغير الوقت ، نظام أتمتة المنزل بقي هو نفسه

.المنازل الذكية تحتوي علي عدد من األجهزة المتصلة مثل أغراض التسلية و  [4]عن مفهوم المنزل الذكي المستهلكينبين 
دمجت في المنزل الذكي لتحقيق الراحة و المالئمة و  التي المراقبةأنظمة األمان و اإلنارة و أنظمة ومستلزمات التحكم و 

 .] 6,5  [األمان ألصحاب المنزل

معدات  بهذه التقنية كل شخص يستطيع التحكم فيو  الغرض الرئيسي من أتمتة المنزل الذكي هو  توفير استهالك الكهرباء
. اغلب الناس بغير قصد قد يتركون اإلنارة  [7]النظام امن و مرافق للمستخدم و موثوق و مرن و  المنزل أو المكتب أوتوماتيكيا
أغراض أخري من أغراض المنزل شغالة  عند خروجهم مما ينتج عنه هدر في الطاقة الكهربائية أو المراوح أو التكييف أو أي 

لكن مهما كانت الحالة سوف يبذل جهد و .ليست دائما من المعقول أن يكون المرء طبيعيا حاضر أو قريب من محيط المنزل 
 . ] 8 [تقليص هذا الهدر في استخدام الطاقة لذلك هناك حاجة لتوسيع التقنية الستئصال آو و أكثر لتخفيف هدر الطاقة 

أنظمة بوهي إلي حد ما المنازل الذكية بشكل نموذجي لها العديد من األنظمة المعقدة، لكن جميعها تعمل علي نفس المبادئ 
مثل اإلنارة و أنظمة التسلية و المدفئة و المكيفات .أجهزة المنزل االعتيادية  SMS، و SIM900 بسيطة اردوينو اونو، و 

يستقبل إشارة مبتدئة بالشفرة أو الكود  SIM900جهاز و  و أجهزة الحاسب وأنظمة األمان و الراديو جميعها مجهزة بمستقبالت
SMSقت الحاضر في الو و  كثر انتشارا تحكم عن بعد، الذي يمكن إقامته في جهاز، تحكم مثل مفتاح النور أو علي األغلب األ

بليون  2.2يوجد تقريبا  ويوجد تستخدم علي نطاق واسع كشكل من أشكال تواصل المعلومات SMSخدمة الرسائل القصيرة  
من مشتركي الهاتف المحمول يرسلون و يستقبلون رسائل نصية علي هواتفهم. خدمة الرسائل  %92مستخدم ناشط ما يعادل 

يسمح بتبادل رسائل نصية بين  وهو GSMصاالت المحمولتمثل تطبيق تواصل في النظام الشامل لنظام ات SMSيرة القص
 .]0[أجهزة الهاتف المحمول باستخدام مراسيم مجموعة من رموز   اتصاالت معيارية.
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التحكم في أجهزة المنزل تعتبر تطبيق شائع جدا وهي في المقام األول تعتبر  أساسخدمة الرسائل  القصيرة المبنية علي 
األكثر استعدادا )جاهزية ،تحضيرا( لالستخدام في جميع المجاالت .في بعض األحيان يبدو من الصعب تخيل واعتقاد أن 

ي ودائما ال يهم من أي مكان ف الهاتف المحمول يستطيع أن يعمل كجهاز تحكم عن بعد ألغراض البيت الشائعة االستخدام 
يمكن أن تستخدم للتحكم في أغراض المنزل  SMSالعالم يتصل بالبيت من خالل الهاتف المحمول. خدمة الرسائل القصيرة  

المختلفة  و لهذا يكون واضح تماما أن  هناك يجب أن يكون قد نشأ نظام ذكي في المنزل الذي سوف يستقبل خدمة الرسالة 
أ محتوياتها و في النهاية سوف يكون قادر علي تطبيق الفعل المقرر إلطفاء أو تشغيل األغراض. هذا النوع من القصيرة يقر 

وبعض  GSMنظام  الذكاء يمكن تصميمه بسهولة باستخدام المتحكم الدقيق و محول إشارة شبكة النظام الشامل للمحمول 
 .المرحالت الكهرومغناطيسية

 الدراسات السابقة: 1.1
Abbas  رعة الطبية مثل)معدل س اإلشاراتقراءة  يمكنهقامو بتصميم نظام لمراقبة غرفة العناية عن بعد ، والذي  ]7[وآخرين

ضات غرفة الممر  إليعن طريق الحاسب  هاوإرسالمن جسم المريض  بالدم( األكسجيننسبة  أودرجة الحرارة،  أودقات القلب،
عن (SMSصيرة)لة قارس إرسالكانت غير طبيعية يتم إذا لجتها ،اق البلوتوث و معبواسطة منصتي اوردوينو مربوطين عن طري

 لمستخدمهقفل باب يسمح  استحدثوه ]Mondal ] 01و Paulهاتف الطبيب. إلي GSM)) طريق النظام الشامل للمحمول
باستخدام الهاتف المحمول، (  SMSائل القصيرة )سعن طريق الر بعد  عن لفتح القفل) شفرة مفتاح( ببرمجة سلسة من الحروف 

 Shaligramو  GSM.Bangali)وهو عبارة عن مضمن مبني علي أساس المتحكم الدقيق و النظام الشامل للمحمول ) 
عندما تكون  ،االولي باستخدام الة تصوير مربوطة علي الشبكة العنكبوتية ،  طريقتين لتأمين المنزل ضد السرقة اقترحا،] 00[

مل و هاتف مح إلي SMSوالثانية ترسل رسالة  ، المستخدم إليالشبكة تعطي جرس تنبيه و رسالة  أمامهناك أي حركة 
  Atmega644p( والمتحكم الدقيق  GPS ( ،)sim48)– GSM)النظام الشامل للمحمول ) مضمن المستخدم عن طريق 

 حسسات و مرحالت وجرس.توم
Bhargav  نزل عن طريق خدمة الرسائل القصيرة بنو نظام اتمتة الم ] 02 [و اخرون(SMS) باستخدام الهاتف المحمول

عن بعد كانت داخل المنزل التي تحكموا بها  واألغراض، واردوينو اونو و مرحالت GSM)تضمين الشامل للمحمول) الونظام 
 .مروحة وجهاز إذاعة مرئية من حيث اإلطفاء  أو التشغيلالو  أإلنارة

 الهدف من البحث: .2
 التحكم عن بعد باستخدام الهاتف المحمول وال يهم من أي مكان  يمكنهالذي نظام المنزل الذكي يهدف هذا البحث إلي بناء 

حالة  و تنبيه المستخدم في من السرقة اإلنذارجهاز  تشغيل أو إطفاء، او تشغيل اإلنارة الخارجية أو الداخلية و إطفاءمثال 
مم النظام في هذه الورقة ص . و إطفاء أو تشغيل مروحة التهوية المياه مضخةإطفاء أو تشغيل  و،حدوث اعتداء علي المنزل

المتصل  GSMمن أي هاتف محمول إلي محول إشارة شبكة النظام الشامل للمحمول  SMSالستقبال رسائل نصية قصيرة 
  باالردوينو.
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 .النظام المقترح3

 :الرسم التخطيطي لمراحل النظام 3.1
 منزل  صمم  باستخدام منصة اردوينو اونو متطورة.  نظام أتمتةيوضح رسم تخطيطي بسيط لمراحل  (0)شكل

 
 ( رسم تخطيطي لمراحل النظام3)شكل        

 :وصف النظام 3.2
يتألف بناء العتاد االلكتروني (. Softwareوالعتاد البرمجي ) (Hardwareوهما باالسم العتاد االلكتروني) جزأينالنظام له 

ودائرة  GSM SIM900  إشارة)اردوينو اونو( و محول الحاكم الدقيق أساسمبني علي  بإحكامنظام استقبال مطوق  من
، SMSيوفر وسيط  االتصال بين صاحب المنزل و النظام عن طريق خدمة الرسائل القصيرة  GSM اإلشارةتشغيل. محول 

رسالة خدمة  ،نسق وشكل )ترتيب رموز الرسالة( معروف مسبقا ،تنفيذهاالمطلوب  األوامرخدمة الرسائل القصيرة تتألف من 
كرسالة  العامة للمحمول بواسطة شبكة النظام الشامل GSMالنظام الشامل للمحمول  إشارةمحول  إليالرسائل القصيرة ترسل 

لمرسلة الرسالة، األوامر ا GSMالشامل للمحمول  للنظام  اإلشارةمحول  لا استقبحالم،محدد و مسبق التعريفنصية بنسق 
في  اإلرسالنظام االستقبال و  المدمج )المشتمل علي GSMالنظام الشامل للمحمول  سوف تستخرج و تنجز بواسطة شبكة
ق المكتب تباعا عن طري أوالمحل  أوالمنزل  إغراض يطفئ أوو يشغل  األوامريترجم  أوقطعة واحدة ( .النظام سوف يفسر 

 .معيار مفتاح التحويل
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 :مكونات النظام 3.3
 -لوحة تثبيت عناصر -هاتف محمول -فولت  5مرحل  -GSM نممض -العتاد االلكتروني للنظام يتألف من : اردوينو اونو

 اسالك توصيل. - مصدر قدرة

 

 برنامج برتيوس باستخدامخريطة توصيالت الدائراة االلكترونية ( 9)شكل  

  SIM900 GSM المودم أو اإلشارةمحول 3.3.1 

كر المرسلة من قبل المستخدم و بعد ذلك يبعث ش SMSالستقبال الرسائل القصيرة  SIM900 GSM  اإلشارةيستخدم محول 
ذات صالحية  SIMو بطاقة   ATنوع  إشارة( مجهز بمحول  MODEM) اإلشارةمحول و محمول المستخدم  إليالوضع  أو

 اونو( مستخدم للتحكم في الغرض. ملحق مع متحكم دقيق )االردوينو

 ( Arduino  Uno.أردوينو اونو)3.3.2
 لواحأاعتمادا و استخداما من بين مجموعة  األكثر اللوحةتمثل  وهيمنصة  التوزيع في هذا المشروع  أوردوينو هي لوحة اال

 رقمية  إخراج/إدخالنقطة  02لها  ATmega328p  أساسعن لوحة متحكم دقيق مبنية علي  عبارةاالردوينو. االردوينو اونو 
 تهيئة. انه إعادةرئيسي و زر  ICSPو مقبس قدرة  USBصلت  بلورة كوارتز و و  16MHzنقاط دخل منطقية  و  6و 

بمصدر  أتغذيتهأو  USBبسلك  لحاسبا جهاز إليببساطة صله ويمكن و ء يلزم لدعم المتحكم الدقيق، يحتوي علي كل شي
 لبدء تشغيله. DC إلي ACمن  قدرة مهيأ
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 متطلبات العتاد البرمجي 3.3.3
،وهي من نظام البيئة المتكاملة  ++cيتطلب استخدام لوحة االردوينو اونو تطوير بيئة متكاملة مكتوبة بلغة برمجة تسمي 

من الصاق  يتألف وهو باإللكترونياتالذين ليست لديهم معرفة  لألشخاصة ت اللغة والتوصيالت . انة تم عملالجل عمليا
ويشغل وافق تفهو مزود بالية الضغطة الواحدة لي باإلضافة الي ذلك أوتوماتيكياالجمل ،وتحديدها، والبحث والتعرف واالستبدال 

 البرنامج.

 .(1,0) شفرة ألة ثنائيةيولد بواسطة برنامج توافقي كتابتها باي لغة برمجة  باإلمكانبرامج االردوينو 

 

 .عمل النظام4
(  1,0) األرجل( يشترك و يتواصل مع االردوينو عن طريق سلسة من  SIM900ظام الشامل للمحمول )نال إشارةمحول 
تسلسل  إليلتوجيه الرسالة القادمة الجديدة  أيضاو  SMSبنسق  إلعداده GSM  اإلشارةالي محول  AT أوامرترسل حيث 

سوف  إذاوافق عند وجد ت إذامع الشفرات المسبقة التعريف. نقطة استقبال االردوينو. الرسالة القادمة تترجم باالردوينو و تقارن 
 :. تم استخدام الشفرات التاليةباالردوينويطبق الفعل التابع للشفرة 

 ((Turn on the first floor---الدور االول تعمل  انارة
 ((Turn off the first floor  ---مطفأةانارة الدور االول 

 ((Turn on the second) floor تعمل اضاءة الدور الثاني
 Turn on the pump water) ) -----مضخة الماء تعمل 

 Turn off the pump water) ) ----- مطفأةمضخة الماء 
 Turn on the fan ) ) -----المروحة تعمل   

 Turn off the fan ))  -----   مطفأةالمروحة 
 ( Turn on the outdoor) lighting ---االضاءة الخارجية تعمل
 .( Turn off the outdoor) lighting ---االضاءة الخارجية مطفأة

لمرحل افي حالة وجود أي حركة غير طبيعة امام مدخل المنزل بالقرب من الباب فان حساس الحركة يستشعر الحركة ويعمل 
 والذي بدوره يشغل انارة التحذير وصفارة االنذار والنظام يرسل رسالة للموبايل. 6رقم 

الدور  ةاضاءو تشغيل  يعمل سوف  0 المرحل إذاعند  (Turn on the first floor) ة هو إذا كان محتوي الرسالة المستقبل
 التابعة.ال المبرمجة يتم تطبيق الد االول. نفس الشيء بالنسبة للرسائل المستقبلة

 األساسية: لتغيير وضع اإلرسال ، تكون الوظيفة كما يلي: ATأوامر 
SIM900.println("AT+CMGF=1"); 

 لقراءة الرسائل النصية القصيرة في وضع النص ، تكون الوظيفة كما يلي:
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  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r 
 وظائف: المرسل والمتلقي. كمرسل بيانات ثنائي االتجاه. لديها نوعين من GSMفي هذا النظام يعمل 

 :.عمليات التدفق5
المتصل بالحاكم الدقيق  GSMإلي محول اإلشارة  SMSالخطوة األولي في استخدام هذا النظام هو إرسال أمر علي صورة 

، عندما تستقبل الرسالة سوف تخزن في ذاكرة محول اإلشارة. محتوي الرسالة يكون قد اختبر لمعرفة ما هي العمليات التي 
 .(3)يريد ان يطبقها المستخدم ،العملية موضحة بالكامل في شكل 

 مل تهويةومروحة تمثل حداخلية لدورين البيح تمثل االنارة عمليا ببناء نموذج للمنزل المفترض يحتوي علي مصاالنظام تم تطبيق 
وتم تشغيل النظام  (.2كما موضح بالشكل ) االعتداء علي المنزلبومضحة مياه تمثل حمل امداد المنزل بالماء وحساس حركة للتنبيه 

  كما هو مطلوب. علي نموذج المنزل في كل من الحاالت المطلوب التحكم بها المذكورة سالفا وعمل بصورة جيدة

 
 رسم تخطيط لسياق العمليات في برنامج الكمبيوتر (3)شكل
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 .نتائج المحاكاة :6
  يغة نصيهصتحتوي علي  أنالرسالة يجب  العملية. بنيةالقرارات الختيار الغرض ، نوع في هذا الجزء هناك سلسلة من جمل 

 Turn on the) هي والرسائل اطفاء 1تشغيل  0البرمجي والذي يترجم في التطبيق ، تطبيقهتحمل معني االمر المطلوب 
first floor)و- (Turn off the first floor)  . علي التوالي 

 

 عن بعد المنزل المتحكم بها أغراضصورة لنموذج المنزل الذكي توضح  (2)شكل 

 ات والتوصيات:. االستنتاج7

التحكم في إدارة أغراض المنزل عن بعد، بهدف  توفير نظام أمن و  أوة السيطرة  لفي هذه الورقة تم التركيز علي حل مشك
المنزل و  أغراضالمنجز يستطيع التحكم عن بعد في  المنزل. النظاممرن واقتصادي و موفر في استهالك الطاقة لمستخدمي 

وحة اردوينو وريلهات ول GSMعلي الهاتف المحمول وشبكة النظام الشامل للمحمول  SMSعن بعد باستخدام رسائل  مراقبته
واندرويد الهاتف المحمول  GSMالمنجز يستفيد من شبكة االتصاالت الشاملة للمحمول   جرس. النظامومتحسس حركة و 

أو تشغيل أغراض المنزل عن بعد .بهذا النظام  إيقافيمكن المستخدم من  المنزل. النظام وأغراضللتواصل بين المستخدم 
 أغراض باإلضافة إلي التنبيه ضد السرقة. 5في يستطيع أن يتحكم المستخدم 

 كأعمال مستقبلية نوصي بإجراء نفس البحث ليشمل مراقبة التسرب في اسطوانة غاز الطهي .-
 درجة حرارة ورطوبة المنزل عن بعد. يمكن إجراء نفس البحث ليشمل التحكم في-
 كن إجراء نفس التنبيه ضد الحريق.يم -

غيل او تش إليقافالمنزل ، النظام يسمح للمستخدم  أغراضو تحكم في  إدارةهذه الورقة وصفت كيفية استحداث نظام 
 :. هذا النظام يستطيعأغراض 5 حتى. بهذا النظام يستطيع المستخدم التحكم في عدد اإلغراض

 في وقت واحد. إغراضالتحكم في عدة  -
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 .المستخدم  إلعالمالبعث برسالة ارتجاعية -
 .اإلغراضالقدرة علي معرفة حالة  إمكانية-
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