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نتایج مقدمه

مان ها و با توسعه شهرها و گسترش زندگی آپارتمان نشینی مدیریت هزینه های آپارت
 سازی ما در این پروژه به پیاده. مجتمع های مسکونی اهمیت بسیاری پیدا کرده است

دتر نرم افزاری جهت انجام این امر پرداختیم تا در نهایت محاسبه عادالنه تر و هوشمن
.هزینه های ساختمان محقق شود

استفاده RIAو MVCبرای توسعه سریع تر و بهتر پروژه از ترکیب معماری  های 
 تر کردیم و برای محاسبه و تقسیم هزینه ها روش هایی ارائه شد تا هزینه ها عادالنه

نعطف تر به نیازهای خود بتوانند مبنا تقسیم شوند و از طرفی افراد ساکن ساختمان 
.از نرم افزار استفاده کنند و توانستیم به اهداف خود برسیم

داختیمپرکالینتسمتوسرورسمتجداگانهنرم افزاردوتوسعهبهپروژهاینانجامبرای
مدل.استRIAوMVCمعماریدوازترکیبیکاراینبرایاستفاده شدهمعماریکه

MVCمعماریوسرورسمتنرم افزارتوسعهبرایبیشترRIAکردنجدابراینیز
Djangoچارچوبازسرورسمتدر.استرفتهکاربهسرورسمتازکاربریرابطقسمت

.شده  استاستفادهReactJSچارچوبازنیزکالینتسمتدرو
احتمساساسبرتقسیمومساویتقسیمروشتقسیمبرعالوههزینه هاتقسیمبرای

:شدپیشنهادنیزدیگرروشدوواحدها
داردقرارآندرواحدکهطبقه ایاساسبرتقسیم-1
واحدهاهزینهیاومصرفمیزاناساسبرتقسیم-2

مانندهزینه هاییمورددربیشتر2موردوآسانسورهزینه هایمورددربیشتر1موردکه
.داشته باشندکاربردمی توانندگازوبرقوآب

تحلیلی که روی مصرف برق یک ساختمان انجام دادیم دریافتیم که واحدهایبا 
ار مختلف الگوهای مصرفی کامال متفاوت دارند و اختالف مصرف واحدها بعضا بسی

فاحش است پس بهتر است از این موضوع جهت عادالنه تر کردن تقسیم هزینه ها 
توانستیم RIAو MVCاستفاده از معماری های هم چنین با توجه به . استفاده شود

که سرعت تولید محصول را افزایش داده و در نهایت محصول باکیفیتی ارائه دادیم
استفاده با ضمندر و پتانسیل باالیی برای بهتر کردن و افزودن ویژگی های بیشتر دارد 

تا به کنیمانعطاف پذیری خوبی در زمینه پایگاه داده ایجاد توانستیم  ORMروشاز 
تدابیری از طرفی با در نظر گرفتن. راحتی بتوان از پایگاه داده های مختلف استفاده نمود

بات سعی کردیم که فرمول های مورد نظر تا حد قابل قبولی قابلیت انعطاف در محاس
.یدبه نیاز خود بتواند از یکی از آن ها استفاده نمابسته ایجاد کنند تا هر مجتمع 

جمع بندی

ولید شد و با توجه به ابزار و روش های مورد استفاده در نهایت محصول با کیفیت قابل قبولی ت
در فاز تحلیل های انجام شده مقدار داده در دسترس به . عملکرد خوبی را از خود نشان داد

عادالنه تر و نسبت کم بود که شاید با داشتن داده های بیشتر می توانستیم در نهایت محاسبات
.هوشمندانه تری انجام دهیم

:کاربرد های صنعتی
تفاده این پروژه پتانسیل باالیی برای تجاری شدن دارد و می توان از آن در مقیاس وسیع اس

.کرد و هم چنین با توسعه ویژگی های این محصول پرداخت
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