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آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و راﯾﮕﺎن

در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ در ﮔﻮﮔﻞ آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام دارای وزن و ارزش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﮔﻤﺮاه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .اﮔﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دارد اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻠﺐ "اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ" را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺿﯿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ درک ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
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در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﯽ  ،ﻟﺒﺘﺎب  ،ﺗﺒﻠﺖ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور اﺑﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮور اﺑﺮی وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺣﺎﻻ ﺳﺮور اﺑﺮی وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺧﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ  .ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺎﻻ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ):(things or Device

ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﮔﺸﺘﺮده ﻫﺴﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ را
اﻧﺪازه ﻣﯿﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ رﻟﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮد ﻫﺎی آردوﯾﻨﻮ NodeMCU ، WeMos ، ،
 Raspberry Pi ، ESP8266ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از رﻧﺞ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺳﻨﺴﻮر و ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ  .ﻣﺎ در آﻣﻮزش  IoTﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻻزم ﻫﺴﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .
ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ):(Gateway

ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺳﺮور و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺮور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد  ،ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ) ، (Bluetoothوای ﻓﺎی ) ، (WI-FIﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ
) (Ethernetو ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭘﺲ ﻣﺎ اﮔﺮ از آردوﯾﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺎژول وای ﻓﺎﯾﻞ  esp8266اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از NodeMCU ،
 WeMos ، Raspberry Piو  ESP8266اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﭼﻮن دارای وای ﻓﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎژول ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ  .در آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻫﺎ را ﺷﺮح
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .
ﺳﺮور ):(Cloud

ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﺸﻮد  .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ دارای ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻮی و ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮن ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن  ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ
ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ  .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد ﺳﺮور  iotداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﯾﻦ ﺳﺮور ﻫﺎ را اﺟﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ):(User interface

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،ﺗﺒﻠﺖ  ،ﻟﺒﺘﺎب  ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب و ﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮد  .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ  .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽ ،ﺗﺒﻠﺖ،
ﻟﺒﺘﺎب و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮور ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﻮرات ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .
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اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮم ﯾﮏ ﺳﺮی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﻻزم دارﯾﻢ  ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده اﺳﺖ  .ﻣﺎ در آﻣﻮزش  IoTﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ را آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

 - 1اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻻزم ﻫﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  ،ﺑﺨﺶ ﺳﺮور و ﺑﺨﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﮔﺮﭼﻪ داﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﺶ را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﮑﺎم  ،ﮐﺪوﯾﮋن ﯾﺎ آردوﯾﻨﻮ را ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﭘﺲ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻻزم ﻫﺴﺖ ﮐﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﯾﻢ  ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ اﺻﻼ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ "دوره آﻣﻮزش آردوﯾﻨﻮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای" در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .

 - 2ﺳﺮور و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی IoT
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﺳﺮور ﻫﺴﺖ  .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﺮور ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎر اﺷﺘﺮاک و ﻣﺒﺎﻻ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد  .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی از ﺳﺮور و ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  Google Cloud IoTﯾﺎ  Arduino Cloud IoTاﺷﺎره ﮐﺮد  .ﺑﻌﺪا ﻣﻔﺼﻞ راﺟﺐ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﻠﺘﻔﺮم و اﻧﺘﺨﺎب
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .

- 3ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎر ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺘﺎب ﺧﻮد ﮐﺎر ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ  .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺮد دﯾﮕﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
آن را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ  .ﭘﺲ ﻻزم ﻫﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از "دوره آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ" دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ  3ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﯾﺎ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﻫﯿﭻ اﯾﺮادی ﻧﺪارد و در روﻧﺪ آﻣﻮش ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺳﺮور  Iotاﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﯿﺘﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ داﻧﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
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ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .ﮐﺎرﺑﺮاﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺮﺗﻨﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :

 - 1ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :
ﮐﺎرﺑﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  AVRو ﺑﺮد ﻫﺎی آردوﯾﻨﻮ و  ...ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺴﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .

 - 2ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :
ﮐﺎرﺑﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺤﺚ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وارد ﻣﺒﺤﺚ ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ  APIﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ از "دوره اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ" دﯾﺪن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

 - 3ﮐﺎرﺑﺮ وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ :
ﮐﺎرﺑﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز و  ...ﻧﯿﺰ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ از "دوره آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ" دﯾﺪن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

ﺷﺮوع اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ :
ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و ﻋﻤﻼ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .اﮔﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی درﺑﺎره آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎﻣﻞ وارد ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺪه و ﺻﺮﻓﺎ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و ﺳﺮور ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
آن ﺑﺮد آردوﯾﻨﻮ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮا آﻣﻮزش ﻫﺎ از ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ آردوﯾﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ آراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺑﺮد ﻫﺎی  NodeMcuو ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮد ﻫﺎ ﻧﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ .
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ : RemoteXY
اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎده ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺳﺪ  .ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ  .ﺑﺮای ﺷﺮوع اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن راﺣﺖ ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ را زﯾﺎد درﮔﯿﺮ
ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  RemoteXYدﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ  ،در ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای  Androidو  Iosاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺮﺗﻨﺖ  ، WI-FI ،ﺑﻠﻮﺗﻮث  ،ﮐﺎﺑﻞ و ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺧﻮد را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ  .ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  RemoteXYﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﺳﺎزو ﮐﺎر آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ  .آدرس اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم  remotexy.comﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ : RemoteXY
ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  remotexyﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﺎرا درﮔﯿﺮ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ
 .در زﯾﺮ ﻣﺰﯾﺖ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  remotexyرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ : RemoteXY
از ﺑﺮدﻫﺎی آردوﯾﻨﻮ  NodeMCU ، WeMos ، NodeMCU ، ESP32 ،و  ESP8266ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی  remotexyدر اﻧﺪروﯾﺪ و آﯾﻔﻮن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻞ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ  Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, USBو  Internetاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺳﻮرس آردوﯾﻨﻮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .
ﭘﻠﺘﻔﺮم  remotexy.comدارای ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم  Real-timeاﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .
اﻣﮑﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮل رﺑﺎت و  ...را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ : RemoteXY
ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺪارم.
WLE.IR
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ﺑﺮای ﭘﺮوه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .
در ورژن راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  4اﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺪون ﻣﺤﺪوﯾﺖ اﺳﺖ.

آﻣﻮزش ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ : RemoteXY
ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  remotexyﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻻزم ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮد ﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ :
ﯾﮑﯽ از ﺑﻮردﻫﺎی آردوﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎژول ESP8266-01
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮد NodeMcu
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮد WeMos
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮد ESP32
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻻ را دارﯾﻢ  ،ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺒﻖ آﻣﻮزش از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ وﯾﺪﺋﻮ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .
 https://wle.ir/downloads/education/iot/24090/1-Board.mp4ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ در ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ WeMos ،
 NodeMcuو ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  ESP8266ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮدﻫﺎی  ESP8266را ﺑﻪ آردوﯾﻨﻮ آﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
آدرس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ .
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﻃﺒﻖ وﯾﺪﺋﻮ زﯾﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎ را ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
 https://wle.ir/downloads/education/iot/24090/2-RemotXY-learn.mp4در وﯾﺪﺋﻮی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  RemoteXYﺷﺮح
داده ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی آن را ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .

آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل  LEDاز ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ آردوﯾﻨﻮ :
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ دو ﻋﺪد  LEDرا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ  RemoteXYﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ  .از زﺑﺎن آردوﯾﻨﻮ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .آﻣﻮزش را در
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮﻣﺎن را ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  :ﻣﺪار ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ :

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آردوﯾﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﻣﺪار ﺧﻮد را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ ﻣﺎژول  esp-01ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
WLE.IR

آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و راﯾﮕﺎن

7/21

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از  NodeMcuاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪار را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﺘﻔﺮم RemoteXY
اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﯾﺖ  RemoteXYﻋﻀﻮ و وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ادﯾﺘﻮر ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻗﺴﻤﺖ Elements : 1

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ  .اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ  Controls ، Indicationو  Decorationﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .روی ﻫﺮ ﮐﺪام
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﻮ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی از اﻟﻤﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن و رﻫﺎ ﮐﺮدن روی ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻮﺷﯽ )ﮐﺎدر ﺳﺒﺰ رﻧﮓ( اﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﺳﺘﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ  Controlsﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎری  ،ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺸﻮﯾﯽ  ،ﺳﻼﯾﺪر ﯾﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻮﻣﺘﺮ ﺧﻄﯽ  ،ﺟﻮی اﺳﺘﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﻫﺴﺖ  .ﻗﺴﻤﺖ  Indicationﺷﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورودی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  ، LEDﻧﻤﻮدار ﺧﻄﯽ و زاوﯾﻪ ای  ،اﻣﭙﺮ و  ...را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ Decoration
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐ و  ...اﺳﺖ .
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ﻗﺴﻤﺖ Properties : 2

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﺮد  ،ارﺗﺒﺎط و  ...ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻫﺮ اﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در در ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ  Elementsﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﻟﺨﻮاه را روی آن اﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ
ﻗﺴﻤﺖ Design template : 3

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻟﻤﺎن ﻫﺎ و رﻫﺎ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﯾﻦ ﻗﺎب ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺳﺒﺰ رﻧﮓ  Get Source codeوﺟﻮد دارد  .ﺑﻌﺪاز ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮرس ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آردوﯾﻨﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻗﺴﻤﺖ project option : 4

ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه و ﯾﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ .
ﻗﺴﻤﺖ Menu : 5

ﻣﻨﻮ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار دارد .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم  :ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮم  RemoteXYو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮﮐﻦ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺴﻤﺖ  2ﯾﻌﻨﯽ  Propertiesﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮد و ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط و  ..را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ  Configurationرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .

در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Configurationﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ  .روی آﯾﮑﻮن ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﮐﻠﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮ اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد
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در ﻣﻨﻮ ﺑﺎز ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ  Connectionﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Device ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﺮد  Module ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎژول ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و
 IDEﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ وﺟﻮد دارد  .اﺑﺘﺪا روی  Connectionﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را اﻧﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺪار ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Cloud serverرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺣﺎﻻ روی آﯾﮑﻮن  Deviceﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻮ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد
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در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﺑﺮد ﺧﻮد را ﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ  .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ  .ﺑﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .ﻣﺎ ﺑﺮد  NodeMcu V2را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Moduleﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻮع ﻣﺎژول ﺧﻮد را ﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ روش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ  .اﮔﺮ از ﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  esp8266ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ  WiFi on chipرا اﻧﺘﺨﺐ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮد
آردوﯾﻨﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ  WEP8266 WI-FI moduleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع  IDEﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ
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ﺣﺎﻻ در ﺑﺨﺶ  IDEﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ  Arduino IDEرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ  Applyﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ  .ﺑﻌﺪاز ذﺧﯿﺮه ﺗﻨﻈﻤﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 Configurationﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .
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ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﻮﮐﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮﮐﻦ ﺑﻌﺪاز ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  remotexyﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻮﮐﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و  Create new tokenرا ﺑﺰﻧﯿﺪ و در ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻧﺎم
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﮐﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد  .ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﮐﻦ رو اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ روی  Module interfaceﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻮدم  wi-fiرا اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ

در ﺑﺨﺶ  Wi-Fi connectionاﻃﻼﻋﺎت اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻮدم را وارد ﮐﻨﯿﺪ و درﺑﺨﺶ  ، Tokenﺗﻮﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ را از ﻣﻨﻮ ﮐﺸﻮﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم  :ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﺎ  iosدر ﭘﻠﺘﻔﺮم RemoteXY
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎزم را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ دارای ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻓﺸﺎی و ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺸﻮﯾﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن  2ﻋﺪد  ledرا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ  Controls ، Indicationو  Decorationﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﮔﺮ روی آن ﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن
ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .دﺳﺘﻪ اول اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺖ و دﺳﺘﻪ دوم ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ورودی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ  .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻮس آن ﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﻢ و روی
ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻫﺮ اﻟﻤﻨﺖ ﺗﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .
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 buttomو  Switchرو ﺑﺎ ﻣﻮس روی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﻗﺮار دارد  .ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ  .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Propertiesروی  Viewﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﯽ و رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﺎ
 Orientationرا روی  Verticalﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻮدی ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮس ﻣﮑﺎن اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ  .ﺣﺎﻻ روی اﻟﻤﻨﺖ  buttomﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .
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ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی اﻟﻤﻨﺖ  Buttonﻣﻨﻮ  Elementﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم را روی اﻟﻤﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ  .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﻋﺪاد  1ﺗﺎ  6ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮی اﻟﻤﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﮑﺎر ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﺨﺶ  7ﯾﻌﻨﯽ  Snap to pinﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ آردوﯾﻨﻮ ﯾﺎ ﺑﺮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود  .ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪ ای از ﺑﺮد ﮐﻪ  LEDﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺻﻮرت ﻓﺸﺎر دادن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد  .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻗﺴﻤﺖ  1ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﺪ  ،ﻗﺴﻤﺖ  2ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آردوﻧﻮ ﻣﻮرد  ،ﻗﺴﻤﺖ
 3ﺑﺮای ﻣﺘﻦ داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺪ  ،ﻗﺴﻤﺖ  4ﺑﺮای رﻧﮓ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ  ،ﻗﺴﻤﺖ  5ﺑﺮای ﻃﺮح ﺷﮑﻞ ﮐﻪ داﯾﺮه ای ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ  ...و ﻗﺴﻤﺖ  6ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪ دور ﮐﻠﯿﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود  .ﻗﺴﻤﺖ
 Snap to pin : 7ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  LEDرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻣﻨﻮ ﮐﺸﻮﯾﯽ  ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺎ ﭘﺎﯾﻪ ای را ﮐﻪ  LEDﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا آن را ﻗﺮار دادﯾﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی  D5و  D6ﺑﺮای  LEDﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ  .ﭘﺲ ﭘﺎﯾﻪ  D5را از ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )اﮔﺮ از آردوﯾﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﺪد  5را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ (
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ﺣﺎﻻ روی اﻟﻤﻨﺖ ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ  Switchﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  Switch ،ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﻨﺖ ﻗﺒﻠﯽ دارای ﺧﻮاص و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﺮ دﻫﯿﺪ  .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﮐﺎر دارﯾﻢ  Snap to pinاﺳﺖ  ،روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺎﯾﻪ  D6را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ  .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از  2اﻟﻤﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ  ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رو ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻫﺮ اﻟﻤﻨﺖ دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺧﻮاص و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﺮت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ  :درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮرس آردوﯾﻨﻮ و ﻧﺼﺐ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم RemoteXY
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮرس ﮐﺪ آردوﯾﻨﻮ را داﻧﻠﻮد و روی ﺑﺮد ﺧﻮد آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ  Get source codeﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮرس و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ
.
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وارد ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ  .ﻻزم اﺳﺖ اول ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  RemoteXYرا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﺪ ﻫﺎی آردوﯾﻨﻮ را اﺟﺮا و آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ورژن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را از ﺑﺨﺶ
 RemoteXY libraryو ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .
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در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎی آردوﯾﻨﻮ را ﮐﭙﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار آردوﯾﻨﻮ روی ﺑﺮد ﺧﻮد آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ  :ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار روی ﮔﻮﺷﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ رﺳﯿﻢ  .ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را روی ﮔﻮﺷﯽ ﻟﻮد ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺮد ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ال ای دی ﻫﺎ را روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ  .اﺑﺘﺪا ﻧﺮم اﻓﺰار  RemoteXYرا ﺑﺮای اﯾﻔﻮن ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ )داﻧﻠﻮد ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ( .
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ﺑﻌﺪاز ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار و اﺟﺮای آن ﺻﻔﺤﻪ آﺑﯽ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،روی ﻋﻼﻣﺖ  +ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه  Cloud serverرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻧﻔﯿﮏ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻮﯾﺪ  .ﺣﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﮐﻦ ﻫﺎ  ،ﺗﻮﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ را در ﺑﺨﺶ  Device Tokenوارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ  Connectﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ .

ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ دﮐﻤﻪ اﺗﺼﺎل را زدﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  . (1اﮔﺮ ﺑﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﻟﻮد ﻣﯿﺸﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  LEDﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  (3و اﮔﺮ ﺑﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  2ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﺮد ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .
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ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺎ : RemoteXY
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد  ،زﺑﺎن ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت وای ﻓﺎی را درﺳﺖ وارد ﮐﺮده اﯾﺪ .
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻢ  ،اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺳﺎز و ﮐﺎر آن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ  ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ دوره آﻣﻮزش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ راﯾﮕﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
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