
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Conventional houses have always 

evolved with time to cater to the 

changing needs of people in terms of 

security and comfort. These needs can 

be easily met by converting ‘normal’ 

homes into smart ones by 

implementing a home automation 

system. It initially involved the control 

and automation of systems that ensure 

human comforts such as lighting, 

heating, ventilation, air conditioning, 

and security. Recently, it has evolved 

to encompass most home appliances 

that use Wi-Fi and Bluetooth for 

remote monitoring. However, the 

emergence of cheap microcontrollers, 

like the Arduino, has enabled the 

implementation of low-cost smart 

home systems. In this project, we 

present a highly scalable, low-cost and 

multi-faceted lighting home system 

automation, using Arduino. In addition 

to the controlling the system remotely 

based on a smartphone via the 

Bluetooth technology. 

 الخالصة

 لتلبية الوقت مع التقليدية المنازل تطورت

 األمن حيث من لألشخاص المتغيرة االحتياجات

 بسهولة االحتياجات هذه تلبية يمكن. والراحة

 منازل إلى" العادية" زلالمنا تحويل طريق عن

 وقد. منزلي أتمتة نظام تطبيق طريق عن ذكية

 اآللي والتشغيل التحكم على البداية في اشتملت

 اإلضاءة مثل اإلنسان راحة تضمن التي لألنظمة

 في. واألمن الهواء وتكييف والتهوية والتدفئة

 األجهزة معظم لتشمل تطورت ، األخيرة اآلونة

 والبلوتوث فاي الواي تستخدم التي المنزلية

 ظهور فإن ، ذلك ومع. بعد عن للتحكم

 مكن ، االردوينو مثل رخيص، ميكروكنترولر

. التكلفة منخفضة الذكي المنزل أنظمة تنفيذ من

 إضاءة نظام أتمتة نقدم ، المشروع هذا في

 التكلفة منخفضة ، للتوسعة قابلة منزلية

 قادر اردوينو متحكم باستخدام ، األوجه ومتعددة

،  للمعدات اآللي والتشغيل األجهزة دمج على

 الهاتف أساس على بعد عن التحكم إلى باإلضافة

 .البلوتوث تقنية عبر الذكي
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