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فييه هييلو الورقيية سيينناقم تصييميم منظوميية تحكييم بييالمنزل ومراقبتيي   —الملخصصص

ة سيييتخدام ميييتحكم االردوينيييو وشيييريحإمييين لييي   وللييي  عبييير وتيييوفير السيييلمة واأ

GSM مي  تييوفير تقبييه للهواتيي  التيه تعمييل بنظيام  Android   لتسييهيل توهييي

وهيي  إمكانيية ت GSM  حيي  ييوفر IoTوامر  وهلا ما يعر  بانترنت االشياء اآل

وهييي  مكانييي  تإميير يييوفر لييه المييتحكم عبيير الرسيياةل النصييية  وهييلا اآلإواميير اآل

تيم  ل. فقيدوامر من أي مكان فيه العيالم يتيوفر فيي  اتصيال بيانيات الهيات  الهيوااآل

م اللي تي ما عن قريه تقبيه الهات إتصميم هلو المنظومة للتحكم بها بقريقتين  

ه حييت سييتم اليتحكم في  SMS  ل النصيية القصيير أو عن قريه الرساة  تصميم

  ارهيييية وفيييت  وبليييه البوابييييةخضييياء  للمنيييزل الداخليييية والقفييياء اإإتشييي يل و

نيين رواستعمال بعض من المستشعرات والحساسات للتحلير من الحراةه ولتفعيل 

لل  زل  وكاالنلار وللتش يل التلقاةه للضاء  والتكي  على حسب رببة مال  المن

زل او روقيات للمنيخرسال رساةل فه حالة حيدو  اي أ ى  لمنزل برقم للقوارربق ا

لمصيمم احراةه وكلل  فه حالة االسيتعلم عين حالية المنيزل  ومين مزاييا التقبييه 

عاقية وي اإوامر بالصوت  وهلا ما يمكن ان يسيتفال مني  ليلآلان ل  قابلية لقبول ا

 البصرية.

 االشياء  انترنت، GSM، بالمنازل  االردوينومنظومة تحكم  الكلمات المفتاحية: 

IoT ،SMS. 

 مقدمةال .1
 فصصي العصصصر الحصصديا، تصصم اسصصتخدم العديصصد مصصد ا جهصصة  والمعصصدات  اليصصة    

لقضصايا اد ا مد يعد أحصد أ التقنية إلنجاة وظائفنا وجعل الحيا  أسهل، وبما
د ومص المهمة، فقد تغير نظام أمد المناةل بشكل كبير خصلل العقصد الماضصي

المتوقصصأ أد يسصصتمر التغييصصر فصصي السصصنوات القادمصصة، وأصصصبحت السصصلمة مصصد 
تسرب الغاة والحريق ومستشعرات الحركصة وأجهصة  الصتحكم  صد بعصد مصد 

د أ فمصصد المهصصم المتطلبصصات ا ساسصصية للمنصصاةل والمكاتصصب والمبصصاني الحدي صصة،
يصصتحكم صصصاحب المنصصةل فصصي زصصمن ا جهصصة  مصصد أ  مكصصاد، حيصصا قصصد يكصصود 

إد  د المنةل في مكاد العمصل أو مسصافر، وبالتصالي فص ا  المنةل بعيد صاحب
 نظام المراقبة والتحكم  د بعد ضرور  للغاية.

لراحصة احصدا التقنيصات مةيصد ا مصد أيمنحنا تنفيصم أتمتصة المنصةل باسصتخدام     
واتص  وا ماد والسلمة، ويمنح التحكم فصي ا جهصة  المنةليصة باسصتخدام اله

للمسصصتخدم القصصدر   لصصك الصصتحكم فصصي ا جهصصة   Androidالتصصي تعمصصل نظصصام 
 ويوفر الوقصت الصم  يقضصيه ،المنةلية في أ  مكاد وفي أ  وقت في منةله

ا  نظمصة التشصغيل ايلصي للمنصةل نظصرفي البحا  د وحد  التحكم  صد بععصد  
 [ 3،2 د زات  المستخدم  اد  ما يكود في متناول اليد. ]

 
 ا  مال مات الصلة .2

ديصد مفهوم المنةل المكي ليس بجديد بل زصو قصديم، ودائمصا مصا كصاد زنصا  الع
دات مد الطرق التي يتم استخدامها في تطبيقه، للتحكم ومراقبصة جميصأ المعص

 .وا جهة  بالمنةل
 
 
 

وص  نظام التحكم في ا جهصة   صد تم  ]7، 6، 5، 4، 2[في الورقات     
ا جهصة  المنةليصة المختلفصة  صد طريصق إرسصال بععد والم  يمكنصه الصتحكم فصي 

رسالة نصية قصير  مد الهات  المحمول ومراقبة سلمة وأمد المنةل  صد 
 GSM-SMS، ويمكصصد اسصصتخدام تقنيصصة طريصصق رسصصالة نصصصية قصصصير  فقصصط

للتحكم فصي ا جهصة  المنةليصة مصد ا مصاكد البعيصد   صد بعصد ، ويسصمح النظصام 
لمنةلية والتحكم فيها  بصر زاتفصه المحمصول لصاحب المنةل بمراقبة أجهةته ا

واسصتلم  SMSالم  تم ضبطه  د طريق إرسال أوامر  لك شكل رسصائل 
 حالة ا جهة .

 ومنهم مد اقترح تصصميم نمصومأ أولصي للصتحكم فصي ا جهصة  الكهربائيصة  بصر
 GSM SIM 900، واسصصصتخدم GSMالرسصصصائل القصصصصير  باسصصصتخدام 

(، حيا يتم استلم الرسصالة Relayللتحكم في وحد  الترحيل ) Arduinoو
  فتصصصتم مقارنتصصصه بعشصصصر  جمصصصل محصصصدد Arduino صصصم تمصصصر الصصصي  GSM بصصصر 

 ل.لة يتم تشغيل او إيقا  تشغيل المرحبمسبقا، وبناء  لك الجملة المستق
 ومصصد ا نظمصصة التصصي تصصم اقتراحهصصا والتصصي تصصوفر للمسصصتخدم كصصل مصصد ا مصصد    

يا تكش   صد الشصخص الغيصر مصصرح لصه بالصدخول باسصتخدام والسلمة، بح
، بعصصد Arduino Uno( وPIRمستشصصعر ا شصصعة تحصصت الحمصصراء السصصلبية )

 (.SMSمل  سيتم إبلغ مال  المنةل  د طريق خدمة الرسائل القصير  )
أد  وفي قسم ا ماد ايضا ، تم استخدام مستشعرات الغاة والدخاد لضصماد   

ور  فية، إما تصم تنشصيط أ  مصد أجهصة  اعستشصعار المصمكالعقار آمد بدرجة كا
. وكصصمل  GSMأ صصلن، ليصصتم إخطصصار مالصص  ا ر  مباشصصر  بمسصصا د  وحصصد  

قصصل لنوتصصصميم مقيصصاس طاقصصة مكي صصا جديصصد ا لنظصصام القيصصاس والفصصوتر  التلقصصائي، 
 ،لمولصد  االبيانات م ل الطاقة المستهلكة بالكيلو وات في السا ة ، والفصاتور  

  GSM.ت ا مد )قطأ / تشغيل الخط(  بر شبكة الهات  المحمول وخدما
، نظام التحكم  صد بعصد Yoshidome 2012و Kawarazaki ناقش    

لألجهة  الكهربائية المنةلية باستخدام التعر   لك الكلم )الصصوت(، حيصا 
صصا للمسصصنيد للصصتحكم فصصي  إنصصه نظصصام مناسصصب لألشصصخاص ضصصعا  البصصصر و أيض 

 ا جهة  المنةلية بناء   لك أوامر الكلم. 
صا  لصك نظصامJivani  2014 وقدم    كم الصتح ، تطبيق ا للهصات  المحمصول قائم 

، ويتم الصتحكم فيصه  صد طريصق برنصام  GSMفي ا جهة  الم  يعمل بنظام 
 تم تصميمه للهوات  المكية.

 تصميم منظومة التحكم بالمنةل .3

 تم تصميم طريقتيد للتحكم في أجهة  وأدوات المنةل  د طريصق مصتحكم    
، ا ولصصصك بإرسصصصال ا وامصصر مباشصصصر    صصصد طريصصصق GSMاعردوينصصو ولوحصصصة 

، وال انيصصة بتصصصميم تطبيصصق للهواتصص  الجوالصصة يعمصصل SMSالقصصصير   الرسصصائل
  وامصر، وكصملفي توجيه اي ة لك نظام اعندرويد، حيا يوفر التطبيق سهول

تصصم اسصصتخدام العديصصد مصصد العناصصصر اعلكترونيصصة والحساسصصات والمستشصصعرات 
 . [10-14]لتصميم الدائر  العملية 

 تصميم تطبيق الهات  الجوال 1.3

لتصصصصميم برنصصصام  تطبيصصصق  Appinventor MITتصصصم اسصصصتخدام موقصصصأ      
، وتصصم التوجصصه الصصي نظصصام اعندرويصصد بسصصبب انصصه نظصصام [14,1]للهصصات  الجصصوال 

  2021 نوفمبر 7 وروجعت في 2021 اكتوبر  29استلمت الورقة بالكامل في 
 ، 2021 نوفمبر 7وقبلت للنشر في 

 
 .2021 نوفمبر 18ونشرت ومتاحة  لك الشبكة العنكبوتية في 
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مفتوح المصدر وانتشصارن الواسصأ فصي العصالم. حيصا يتكصود التطبيصق الصم  تصم 
 تصميمه مد  لا واجهات:

 الواجهة الرئيسة: (1

جهصة  خانة اختيصار يصتم مصد خللهصا اختيصار ا الرئيسية يوجد في الواجهة     
امصصر (، ويتصصوفر أربصصأ اةرار لتوجيصصه ا و1المصصراد الصصتحكم فيهصصا كمصصا بالشصصكل )
وةراد  (،ON,OFF,OPEN,CLOSEبعصصصصد تحديصصصصد اعجهصصصصة  وزصصصصي )

وع يمكصصد اسصصتعمالها مصصأ  ،(OPEN.CLOSE)تسصصتعمل للصصتحكم بالبوابصصة 
ة فصصود لتوجيصصه ا وامصصر الصصصوتينصصار ، ويتصصوفر ةر لتفعيصصل الميكرواةرار اإل

مصر الصصوتي الصم  تصم توجيهصه (، وبعد التحقق مصد ا 1الموضحة بالجدول )
 بصصصر صصصصندوق العصصصر  الخصصصاص بصصصه يوجصصصد ةر لتنفيصصصم اعمصصصر، ويتصصصوفر ةر 

 للستعلم  د حالة المنةل، واةرار للنتقال للواجهات ا خرى.

 واجهة اع دادات: (2

لمصصة راد اسصصتخدامه للصصتحكم فصصي المنصصةل وكيصصتم فيهصصا تحديصصد رقصصم الهصصات  المصص   
ي فصالسر في حالة وجودزا، ويمكد مد خللها التحكم بكلمة السصر الموجصود  

 (. 2المتحكم ورقم الطوارئ كما زو موضح بالشكل )

 
 ( الواجهة النهائية للبرنام 1شكل )

 
 ت( واجهة اإل دادا2شكل )

 واههة توضي  تفاصيل البرنامج: (3

 معلومات حول التطبيق، و د مصممي البرنام .تحتو   لك 
 

 (Google Assistantالقوقل المسا د ) 2.3.

زصصو اسصصتعمال الصصصوتية سصصتخدامها لتوجيصصه ا وامصصر إمصصد الطصصرق التصصي تصصم     
(، ويتمية بأنصه يمكصد إضصافة سلسصل Google Assistantمسا د قوقل )

 ةوامصر صصوتيآمد السلسل المتكونة مصد  ة داد مجمو إليقوم بها، حيا تم 
رقم لي الصإ ةمحدد  مسبقا في حالة تم التعر   ليها يقوم بإرسال رسالة نصي
سصتخدام زصما إالمحدد مسصبقا. وكصمل  فهصو يسصا د مو  اإل اقصة البصصرية مصد 

 وامر الصوتية.اي هالتطبيق لتوجي

 الدائر  العملية المنفم  3.3

( يوضح الدائر  العملية التي تصم تصصميها باسصتخدام مصتحكم 3الشكل رقم )    
 DCمحصصر  تيصصار مسصصتمر ، حيصصا تحتصصو   لصصك GSMاعردوينصصو ولوحصصة 

Motor  لتشغيل المروحة )وتمتل التكيي  بصالمنةل(، محصر  خطصو  للصتحكم
ضافة مؤقصت للبوابصة كصي تغلصق تلقائيصا بعصد فتصر  معينصه إالمنةل وتم  ةفي بواب
تحها، ومرحل لتشغيل اإلنار  الداخلية، وحساس ضصوء للصتحكم باإلنصار  مد ف

الخارجة، وحساس حرار  لمعرفصة درجصة حصرار  المنصةل وتشصغيل المروحصة 
)التكيي ( تلقائيا  ند ارتفاع درجصة الحصرار  لحصد معصيد، ويمكصد الصتحكم فصي 
اعنار  والمروحة والحساسات مد قبصل المسصتخدم، وتصم إضصافة حسصاس لهصب 

رسال رسصالة تحصمير إجرس لتحمير مال  المنةل في حالة حدوا حريق، وو
رسصاله إالرقم المخةد ورقم الطوار  الخاص بالجهات المعنيصة الصم  تصم  كلإ

 بالبرنام . همد قبل المستخدم وربط

 طريقة  مل الدائر  4.3

، وبعصصد GSM نصصد تشصصغيل اعردوينصصو يقصصوم باعتصصصال مصصأ الشصصبكة  بصصر     
اعتصال بالشبكة يقوم بالتحقق مد وجود رسالة، ويقصوم بمراقبصة  ةإتمام  ملي

المنافصصم المتصصصلة بالحساسصصات. و نصصد اسصصتلم الرسصصائل يقصصوم بفحصصص الرسصصالة 
 د كلمصة السصر فصي حالصة تصم تفعيلهصا، حيصا يمكصد إضصافة كلمصة  والبحا أوع  

سصر بطصول معصيد يصتم تحديصدن مسصبقا، مصأ إمكانيصة تعصديل كلمصة السصر متصك مصا 
دخصصصال كلمصصصة السصصصر القديمصصصة للتأكصصصد مصصصد المسصصصتخدم، إو حصصصمفها، بشصصصرط أراد أ

ولضصصماد  صصدم تمكصصد أحصصد مصصد الصصتحكم فصصي المنصصةل فصصي حالصصة معرفتصصة لصصرقم 
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وزما يوفر المةيد مد ا ماد، وتم إضصافة كلمصة  GSMالشريحة المتصلة بـ 
سصصر  ابتصصة يصصتم اسصصتخدامها فصصي حالصصة نسصصياد كلمصصة السصصر التصصي قصصام المسصصتخدم 

ضعها، ويجب اعحتفاظ بكلمة السر زصمن و صدم مشصاركتها مصأ أحصد، حيصا بو
 نصصد اسصصتخدامها يقصصوم المصصتحكم بحصصم  كلمصصة السصصر التصصي تصصم اضصصافتها مصصد قبصصل 

 المستخدم دود الحاجة إلدخال الكلمة القديمة.
 بعد التحقق مد وجود كلمة السر يقصوم بفحصص الرسصالة مصد جديصد ومقارنصة  

 الرسصصالة بمجمو صصة مصصد الكلمصصات المفتاحيصصة التصصي يصصتم تحديصصدزا مسصصبقا، حيصصا
توجصصصد مجمصصصو تيد مصصصد الكلمصصصات المفتاحيصصصة، المجمو صصصة اعولصصصك الموضصصصحة 

 مصصا بالنسصصبة للمجمو صصةأمصصر المصصراد تنفيصصمن، ( وتحتصصو   لصصك ا 2بالجصصدول )
يهصا. ففتحتصو   لصك ا جهصة  المصراد الصتحكم  ،(3مفتاحيصة ال انيصة بالجصدول )ال

ه تحكم فيصمصر المصراد تنفيصمن، يصتم تحديصد الجهصاة المصراد الصبعد اد يتم تحديد ا 
وتنفيصصم اعمصصر الصصي اد يصصتم المصصرور  لصصك جميصصأ ا جهصصة ، حيصصا يصصوفر الكصصود 

 رسالة. ا جهة  في نفس المد إمكانية تنفيم اعمر  لك مجمو ة 

اما بالنسبة لنظام رقم الطوارئ فيتكود مد رقم أساسي يكصود مخصةد فصي    
و أضافته وتغييرن مد قبصل المالص  فصي أ  وقصت إالمتحكم مسبقا، ورقم يمكد 

في الماكر  الرئيسصية، وفصي حالصة حصدوا حريصق يقصوم  هحمفه، حيا يتم حفظ
 Your house may be on لصي الصرقميد م صل  إ ةبإرسال رسالة نصي

fire now وتصصم تصصصميم التطبيصصق بحيصصا ع نحتصصاأ الصصي اعلتصصةام بترتيصصب . 
معيد في كتابته معظم ا وامر، وتم توفير نظصام اسصتعلم  صد حالصة المنصةل، 
والتي تعطينا معلومات  د حالة اعنصار  الداخليصة والخارجيصة والبوابصة ورقصم 

( 5،4والشصكليد )الطوارئ في حالة كاد زنا  رقم مخةد ودرجة الحرار ، 
، هيوضصصصحاد النمصصصومأ التجريبصصصي الصصصم  تصصصم تصصصصميمة لتطبيصصصق التصصصصميم  ليصصص

( يوضصصصح مكصصصاد المروحصصصة والحساسصصصات والمستشصصصعرات 4) والشصصصكل رقصصصم
 المستخدمة. 

 

 ( جدول يوضح ا وامر الصوتية1جدول )

 رهيةلخاتش يل او اقفاء التحكم التلقاةه باإنار  ا تش يل او اقفاء همي  المصباح االنار  الداخليةتش يل او اقفاء  تش يل او اقفاء االنار  الخارهية

on / off out door on / off relay on / off all lamp on / off auto out lamp 

on / off out light on / off in door Turn on / off all lamp on / off auto out lamp 

Turn on / off out light Turn on / off light  اطفئ التحكم التلقائي باإلنار  /شغل  اطفئ جميأ المصابيح /شغل 

 اطفئ التحكم التلقائي باإلنار  الخارجية /شغل  ===== اطفئ اعنار  الداخلية /شغل  شغل / اطفئ اعنار  الخارجية

  فت  او ابلق البوابة التلقاةه للمروحةتش يل التحكم  تش يل او اقفاء المروحة

on / off fan on / off auto fan open / close gate  

Turn on / off fan  اطفئ التحكم التلقائي للمروحة /شغل open / close the gate  

  افتح / اغلق البوابة اطفئ التحكم التلقائي الخاص بالمروحة /شغل  شغل / اطفئ المروحة

 المفتاحية الخاصة با جهة ( جدول الكلمات 2جدول )

 المهموعة المفتاحية الخاصة باأوامر

 on تش يل

 off إيقا  التش يل

 open فت 

 close ابلق

 home للستعلم عن حال المنزل

 sos إضافة رقم القوارئ

 sos_delete القوارئحل  رقم 

 new_pass إضافة كلمة سر

 delete_pass حل  كلمة سر

 hello_arduino_2021 حل  كلمة السر دون الحاهة إدخال الحالية

 

 المفتاحية الخاصة با جهة ( جدول الكلمات 3جدول )

 المهموعة المفتاحية الخاصة باأههز 

 relay اإنار  الداخلية

 out اإنار  الخارهية

 fan المروحة

 Gate البوابة

 all اإنار  الداخلية والخارهية

 auto_out التحكم التلقاةه باإنار  الخارهية

 auto_fan التحكم التلقاةه بالمروحة
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الدائر  العمل  (3شكل )

 

 والمروحة( الحساسات والمرحل 4شكل )

 

 

 GSMالمتحكم ولوحتي المجسم و( 5شكل )
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 الخلصة واعستنتاجات .4

، تصصم فصصي زصصمن الورقصصة تصصصميم منظومصصة مكيصصة متكاملصصة للصصتحكم فصصي المنصصاةل    
وال انيصصصة  ،سصصصتخدام الرسصصصائل النصصصصيةإولصصصك بوملصصص  باسصصصتخدام طصصصريقتيد، ا 

م تصالغصر ، وقصد  ستخدام تطبيق لهوات  اعندرينو والم  تم تصصميمه لهصماإب
، GSM سصصصتخدام مصصصتحكم اعردوينصصصو ولوحصصصةإتصصصصميم الصصصدائر  المسصصصتخدمة ب

لكترونية والحساسصات منهصا، مرحصل ومحصر  خطصو  والعديد مد العناصر اإل
 صد اللهصب )الحرائصق(، وقصد  هوحساس لقياس درجة الحرار  وحسصاس للتنبيص

اخليصصصصة تصصصم التصصصصميم بحيصصصصت يمكصصصد للمالصصصص  الصصصتحكم فصصصي تشصصصصغيل اإلنصصصار  الد
و  صصد طريصصق أرسصصال الرسصصائل النصصصية إوالخارجيصصة والتكييصص  متصصك شصصاء ب

ريصصق و التشصصغيل التلقصصائي لةنصصار  الخارجيصصة لصصيل   صصد طأالتطبيصصق مباشصصر  ، 
ة متحسصصس اإلضصصاء ، وكصصمل  فصصتح وغلصصق البوابصصة، وغلقهصصا اتوماتيكيصصا  فصصي حالصص

ر  يمكصصد لغلقهصصا بعصصد مصصد  ةمنيصصة، وتصصم ربصصط المنظومصصة بصصرقم للطصصوا هنسصصيان
قصات رسال رسائل تلقائية له للتنبيصة  صد الحرائصق والخرومتك شاء إل هإضافت

م قبصول مني للمنظومة فل يصتبالمنةل، وتم اعخم في  يد اع تبار الجانب ا 
زصو  مهدخال كلمة السر، ومد مةايا التطبيق الصم  تصم تصصميإع بعد إوامر اي

وامصصصر اي هاسصصصتخدامه بتوجيصصصشصصصخاص مو  اإل اقصصصة البصصصصرية مصصصد قصصصدر  ا 
 للتطبيصق، وقصد تصمالصم  تصم إضصافته مسا د قوقل الصوتي مد خلل الصوتية 

 تجريب التصميم  لك مجسم لمنةل وتحصلنا منه  لك النتائ  المرجون.

 
 :ملحظة

 فيديو توضيحي لفكر   مل زما التصميم: يحتو   لكالرابط التالي 
https://www.youtube.com/watch?v=vj1QaMq5E5U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجأ

 .برمجة اعردوينو(، 2017) .قراميم.سامي  [1]
[2] Akanksha Singh, Arijit Pal and Bijay Rai. “GSM Based Home 

Automation, Safety and Security System Using Android Mobile 
Phone”. International Journal of Engineering Research & 

Technology (IJERT). Vol. 4(5), 2015.  

[3] Karanjeet Indrajeet Chauhan, Indrajit Chauhan, Shashikant Yadav, 
Saurabh Suman. “Home Automation System Using Bluetooth 

Technology”. International journal of Modern Trends in 

Engineering and Research (IJMTER), 2015. 
[4] Tigor Hamonangan Nasution, Muhammad Anggia Muchtar, Ikhsan 

Siregar, Ulfi Andayani, Esra Christian, Emerson Pascawira 

Sinulingga. “Electrical Appliances Control Prototype by Using 
GSM Module and Arduino”. 4th International Conference on 

Industrial Engineering and Applications. 2017.  

[5] Halgurd Nawzad Awl & Bakhtiar Ali Karim. “Smart Home System 
Based on GSM Network”. Kurdistan Journal of Applied Research 

(KJAR).  Vol. 3(1), 2018. 
[6] R. Chutia, D. Sonowal and S. Sharma. “Remote Household 

Appliance Control System Using GSM”. Proc. of the International 

Conference on Advanced Computing and Communication 
Technologies (ACCT 2011). 

[7] Md Masudur Rahman, Noor-E Jannat, Mohd. Ohidul Islam; Md 

Serazus Salakin. “Arduino and GSM based smart energy meter for 
advanced metering and billing system”. International Conference on 

Electrical Engineering and Information Communication 

Technology (ICEEICT), 2015. 
 [8] Noriyuki Kawarazaki and Tadashi Yoshidome, "Remote Control 

System of Home Electrical Appliances Using Speech Recognition", 

in 8th IEEE International Conference on Automation Science and 
Engineering, Seoul, pp. 761-764, 2012. 

[9] Mahesh N. Jivani. “GSM Based Home Automation System Using 

App-Inventor for Android Mobile Phone”. International Journal of 
Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation 

Engineering. Vol. 3(9), 2014. 

[10] ARDUINO PROJECTS BOOK Scott Fitzgerald , Michael Shiloh 
and Tom Igoe, Torino, Italy ,September 2012. 

[11]https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoGSMShield 

[12] https://components101.com/resistors/ldr-datasheet 
[13] https://www.electroschematics.com/flame-sensors/ 

[14] https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vj1QaMq5E5U
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoGSMShield
https://components101.com/resistors/ldr-datasheet
https://www.electroschematics.com/flame-sensors/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction

