
 

 (شامل همه آموزش های وبسایت) جامع و پیشرفته پکیج 

با یکی از جذاب ترین و پولساز ترین پکیج های آموزشی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. میخواهیم اینترنت اشیا 

دوره ای را به شما آموزش میدهیم که خود ؛ آموزش دهیمبه صورت عملی و کاربردی را از پایه تا سطوح فوق حرفه ای 

، لوازم منزل تان را از هر کجای جهان با روش های مختلف مثل های هوشمند شویدمیتوانید وارد دنیای ساخت دستگاه 

با صحبت کردن کنترل کنید، ارسال یک پیامک ساده و یا برقراری تماس تلفنی و یا حتی از طریق اینترنت و همچنین 

سیستم های امنیتی طراحی و برنامه نویسی کنید، سامانه های تحت وب پیشرفته مثل سامانه حضور و غیاب کارمندان 

 ی پیشرفته و حرفه ای طراحی کنید،پیاده سازی کنید،  برنامه ها و گجت های هوشمند موبایلی جهت مانیتورینگ ها

خصص میتوانند در آن این دوره هیچ گونه پیشنیازی نداشته و تمامی افراد با هر ت کنید. ایجاد اشتغال کنید کسب درآمد

آموزش  ل، الزم به توضیح است آموزش کاربردی الکترونیک و برنامه نویسی نیز در این مجموعه به صورت کامشرکت کنند

 .تی در بازار ایران یافت میشوندهمچنین تمامی قطعات و ابزار های مورد نیاز این دوره به راح داده شده است.

  :به چند قسمت مهم تقسیم شده مجموعهآموزش در این 

 به صورت جامع و پروژه محور آموزش کاربردی برنامه نویسی و الکترونیک .1

 آموزش نرم افزار شبیه ساز پروتئوس و فریتزینگ برای رسم مدار ها و شبیه سازی پروژه های اینترنت اشیا .2

 به صورت پروژه محور و حرفه ای NODEMCUآموزش برنامه نویسی برد های آردینو و  .3

 - PWMواحد  –آموزش جامع و پیشرفته واحد های داخلی انواع میکروکنترلر ها به صورت کامال عملی ) واحد های وقفه  .4

 و ...( ADCواحد  – SPIواحد   – I2Cواحد  - UARTواحد ارتباط سریال 

 دینو اندازی ماژول ها و سنسور های مختلف توسط برد آرراه آموزش  .5

 دستگاه و ارتباط اون با شبکه  wifi راه اندازی ماژول و ارتباطآموزش  .6

 نحوه راه اندازی و کنترل دستگاه های الکترونیکی و سوییچ و رله ها توسط وب آموزش  .7

 (OLED - TFTبه صورت پیشرفته )با انواع السیدی های  IOT ها در پروژه های lcd آموزش کار کردن با نمایشگر ها و .8

 آموزش نحوه راه اندازی و ساخت وب سرور های داخلی دستگاه ها برای کنترل آنها  .9

 و اپ های مانیتورینگ پیشرفته IOT آموزش ساخت اپلیکیشن های موبایل به ساده ترین روش برای کنترل دستگاه های .10

 و گرافیکی آموزش ساخت اپلیکیشن های موبایلی با یوزر اینترفیس فوق العاده  .11

 SPIFFS و EEPROM آموزش ذخیره سازی اطالعات در انواع حافظه داخلی و استفاده از آنها مانند .12

 در پروژه های اینترنت اشیا (SD CARDآموزش استفاده از مموری کارت ها ) .13

  IOT و اینترنتی برای آپدیت اتومات و دستی دستگاه های آموزش ایجاد آپدیت سرور های داخلی .14

به یکدیگر و اتصال آنها به سرور های اینترنتی و ارسال  MQTT با زبان اینترنت اشیا IOT آموزش ارتباط دستگاه های .15

 هشدار آالرم و ارتباط با ایمیل 

 برای اتومات کردن فرآیند ها ) ارسال ایمیل و انواع نوتیفیکیشن ها( IFTTT.COMپیشرفته سرویس  آموزش  .16

 برای پروژه های ردیابی  GPRS و GPS کار کردن با انواع ماژول های آموزش .17



 

 آموزش پلتفرم های اینترنت اشیا به صورت پیشرفته و کاربردی .18

 آموزش کنترل لوازم و مانیتورینگ دیتا توسط بلوتوث .19

 NRF24L01وسط امواج رادیویی توسط ماژول های آموزش کنترل لوازم ت .20

 NRF24L01 برای استفاده از ماژول RF24 کامل و تخصصی کتابخانهآموزش  .21

 به صورت وایرلس از طریق بلوتوث NRF24L01+ ارتباط بین اپلیکیشن های اندروید و ماژول .22

 آموزش کنترل لوازم از طریق ارسال پیامک و برقراری تماس .23

 به صورت پیشرفتهآموزش کنترل لوازم از طریق اینترنت از هر کجای جهان  .24

 آموزش کنترل لوازم از طریق صحبت کردن و فرامین صوتی .25

 GSMوای فای و  –ول های بلوتوث ژبرای کانفیگ ما AT COMMANDآموزش جامع و پیشرفته فرامین  .26

 ول های پر کاربردژآموزش جامع و تخصصی اشکال زدایی و راه اندازی برخی از ما .27

 به صورت پیشرفتهو برنامه ریزی کار ها  IOT پیاده سازی زمان و ساعت برای پروژه های آموزش .28

 آموزش ساخت اپلیکیشن های واسط توسط سیشارپ و ویژول بیسیک .29

 SQL EXPRESSو  SQL SERVERآموزش ارتباط آردینو با بانک های اطالعاتی مختلف مانند اکسس،  .30

 پروژه محوربه صورت  RFIDآموزش جامع و پیشرفته ماژول و تگ های  .31

 RFID1 و MFRC522 کتابخانه هایجامع و کاربردی آموزش  .32

 آردینو یک به مختلف  متصل کردن ریدر های )کارت خوان(آموزش  .33

 آموزش جامع و تخصصی سیشارپ در قالب پروژه های تجاری و پیشرفته .34

 برای مدیریت بانک های اطالعاتیSQL آموزش پیشرفته و تخصصی دستورات .35

  آموزش نوشتن کوئری های پیشرفته برای دستکاری و مدیریت اطالعات دیتابیس .36

 ساخت اپلیکشین های گرافیکی توسط سیشارپ و ویژوال بیسیک به صورت پیشرفتهآموزش  .37

 آموزش گرافیکی کردن پروژه های آردینو توسط سی شارپ و ویژوال بیسیک .38

 RFIDآموزش پروژه حضور و غیاب پیشرفته توسط تگ های  .39

 اینترنت و امواج رادیویی ،آموزش پروژه کنترل لوازم توسط بستر های پیامک .40

 (PIRو سنسور های تشخیص حرکت ) GSMپروژه دزدگیر پیشرفته توسط آردینو و ماژول های آموزش  .41

 ل لوازم توسط امواج رادیوییآموزش شبکه کردن و ساخت اپلیکیشن های اندرویدی برای کنتر .42

با قابلیت ارسال انواع نوتیفیکیشن ها از طریق  PIR) ساخت سیستم های امنیتی و هوشمند )توسط سنسور هایآموزش  .43

 و پیامک و ... بستر ایمیل

 آموزش برد رزبری پای به صورت صفر تا صد و پروژه محور .44

 بش  –کیوت  –سی  –آموزش برنامه نویسی رزبری پای به زبان های پایتون  .45

 راه اندازی واحد های مختلف رزبری پای به صورت جامع  .46

 راه اندازی سنسور ها و ماژول های مختلف توسط رزبری پای .47

 های رزبری پای به صورت پیشرفته GPIOبرنامه نویسی  .48

 آموزش ساخت روبات های هوشمند و کنترلی توسط موبایل .49

 صفر تا صد آموزش جامع برنامه نویسی اندروید به صورت .50



 

 به صورت صفر تا صد و پروژه محور AVRآموزش جامع و پیشرفته میکروکنترلر های  .51

 آموزش برنامه نویسی تحت شبکه برای سیستم عامل اندروید .52

 آموزش اتصال اپلیکیشن های اندرویدی به دیتابیس به صورت حرفه ای .53

 آموزش ساخت ربات های تعقیب خط توس آردینو .54

 شمارش معکوس و زمان بندی پروژه هاآموزش پروژه حرفه ای  .55

 آموزش پروژه راه اندازی سنسور اثر انگشت  .56

 آموزش پروژه های پروسسینگ  .57

 آموزش برنامه نویسی انواع منو های پیرفته و گرافیکی .58

 )در حد مقدماتی و متوسط( stm32آموزش میکروکنترلرهای  .59

 stm32در میکروکنترلرهای  uart - spi - i2c - adc – intrruptآموزش راه اندازی واحد های  .60

 کنترل سرو موتور توسط جوی استیک به صورت وایرلس و مانیتورینگ دیتاآموزش پروژه  .61

 پروژه ساخت ربات های کنترلی با استفاده از سنسور ژیروسکوپ موبایل های اندرویدی .62

 TFTو السیدی های  APDS9960پروژه اسکن هوشمند رنگ و نقاشی در آردینو توسط ماژول های  .63

 پروژه ماشین حساب لمسی توسط آردینو .64

 پروژه کیت سنجش کرونا و دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دست .65

 GPSپروژه راه اندازی ماژول های  .66

 پروژه پردازش تصویر توسط رزبری پای  .67

 پروژه آپگرید کردن برد ها از طریق اینترنت و بلوتوث  .68

 NodeMCUپروژه پیانوی تحت وب توسط برد  .69

 توسط برد رزبری پای CNCپروژه ساخت انواع پالتر و  .70

 به صورت حرفه ای WS2812و چیپ های  NodeMCU پروژه های تزئیناتی توسط .71

 MIT APP inventor2ساخت اپلیکشین ها توسط نرم افزار  .72

 پروژه دزدگیر لیزری با قابلیت ارسال انواع نوتیفیکشین های ایمیلی و پیامکی .73

 ساخت ردیاب خودرو با قابلیت نمایش موقعیت روی نقشهپروژه حرفه ای  .74

 پروژه حرفه ای دزدگیر حرکتی با قابلیت تصویر برداری از سارق و ارسال دیتا با پروتکل های مختلف .75

 DHTو سنسور های   NodeMCUپروژه آبیاری و گلخانه هوشمند توسط  .76

 پروژه چت بلوتوثی برای اندروید به صورت دوطرفه .77

 دیتاهای سنسور های مختلف توسط نمودار ها چارت ها و گیج هاپروژه نمایش  .78

 پروژه سوکت پروگرمینگ به صورت حرفه ای )توسط برنامه های ویندوزی و اندروید( .79

  UDPپروژه کنترل لوازم توسط ارتباطات  .80

 پروژه ساخت گجت هواشناسی و با قابلیت نمایش آب و هوای نقاط مختلف .81

 آموزش پلتفرم های اینترنت اشیا  .82

 استپر و موتور های معمولی( –آموزش راه اندازی انواع موتور ها )سروو  .83

 تشخیص نور ( –تشخیص حرکت  –تشخیص مانع  –تشخیص رنگ  –آموزش راه اندازی ماژول های )جوی استیک  .84



 

 آموزش خروجی اکسل از دیتا های سنسور های مختلف .85

 ای اثر هال و اندازه گیری ولتاژ و جربان در پروژه هاآموزش راه اندازی سنسور ه .86

 آموزش راه اندازی انواع کیپد ها و طراحی قفب های دیجیتال .87

 استفاده از حافظه های آردینو برای ذخیره سازی حالت خروجی رله ها با قطع جریان برقآموزش  .88

از تگ ها، تگ اصلی بوده و دسترسی تگ های در این پروژه یکی ) RFID های تگ طریق  پروژه کنترل دسترسی ازآموزش  .89

آردینو استفاده شده است. توسط این پروژه  EEPROM این پروژه از حافظه دیگر را کنترل میکند، الزم به توضیح است در

 )می توان درب پارکینگ و ... توسط تگ هایی که مجوز الزم را دارند کنترل کرد

 و بررسی صحت اطالعات SD CARD رو ذخیره د RFID پروژه شارژ تگ هایآموزش  .90

 و اینترنت آموزش پروژه ساخت دستگاه هوشمند برای کنترل لوازم و کنترل از طریق موبایل .91

 حضور و غیاب آنالینراه اندازی سنسور اثر انگشت به صورت پیشرفته در قالب پروژه  .92

 و نرم افزار سیشارپ Nodemcu –آردینو آموزش انتقال دیتا بین بانک های اطالعاتی مختلف و برد هایی نظیر  .93

 خروجی گرفتن از دیتا موجود در برد های هوشمند در قالب اکسل و فایل های متنیآموزش  .94

 در قالب پروژه های ردیاب های اینترنتی GPSآموزش جامع و پیشرفته راه اندازی ماژول های  .95

ارسال تصاویر و ویدیو ها از طریق اینترنت و شبکه  آموزش پروژه های طراحی و پیاده سازی دوربین های مدار بسته با قابلیت .96

 و ایمیل مشخص به سرور و هاست دلخواه و همچنین مشاهده آنها در تلگرام

)در قالی پروژه درب بازکن  آموزش ساخت سیستم های امنیتی فوق العاده حرفه ای با قابلیت پردازش تصویر و تشخیص چهره .97

 بر اساس تشخیص چهره(

 (MIT APP Inventorپروژه های پیشرفته و حرفه ای توسط اندروید )توسط بیسیک فور اندروید و   .98

 آموزش پیاده سازی پلتفرم های اینترنت اشیا روی هاست به صورت کاربردی .99

ارسال آنها به ایمیل و  SPIFFS و SD CARDساخت دزدگیرهای مجهز به ثبت تصاویر در حافظه های آموزش  .100

 NodeJSو  PHPو سرور مشخص با استفاده از 

 به صورت جامع و پیشرفته توسط رزبری پای  (LAMPراه اندازی شبکه لوکال )آموزش  .101

و اینترنت و ارسال و   ESP32 – ESP8266 – NODEMCU – Raspberryآموزش ارتباط بین برد های  .102

 بین آنها دریافت دیتا و تصاویر

فرستنده و گیرنده  –)راه اندازی ماژول های بلوتوث  STM32پروژه های پیشرفته مربوط به اینترنت اشیا توسط  .103

 -  ESP8066ماژول های  – SIM800Lماژول های مخابراتی  – GPSماژول های  –ماژول های رادیویی  –مادون قرمز 

 (PIRماژول های  – RFIDماژول های  –ماژول های ساعت و مموری کارت و ...  – TFTراه اندازی انواع نمایشگر های 

 STM32عددی توسط  37راه اندازی سنسور ها و ماژول های پکیج  .104

 با برنامه نویسی میکروپایتون ESP32پروژه های پیشرفته توسط برد  .105

 و ...( توسط میکروپایتون MQTT –کنترل لوازم منزل از طریق اینترنت با روش های مختلف )وب سوکت  .106

 ESPآموزش ساخت دیتابیس های پویا و پروژه های دیتاالگر پیشرفته توسط میکرو پایتون و برد های  .107

 نکات مهم :



 

تمامی این پروژه ها رو شما میتوانید حتی به صورت یک محصول نهایی تولید به فروش برسانید و کامال 

 تست شده و عملی هستند 
 

پروژه های  عالتحصیل این دوره میشوند توانایی بسیار زیادی در طراحی و اجرای انواافرادی که فارغ 

را دارا میباشند که در اکثر شرکت  ، ساخت انواع اپ ها و گجت های هوشمندو اتوماسیون IOT هوشمند

 ها و سازمانها به این افراد نیاز هست..و به راحتی میتوانند کسب در آمد کنند 
 

 شده است و نیاز به هیچ پیش نیازی نمی باشد.الب از صفر توضیح داده در این دوره مط
 

به زبان فارسی آموزش داده میشود پس  مجتبی شادریاناین دوره برای اولین بار در ایران توسط اینجانب 

 .از اولین نفرات باشید که زندگی خود را متحول می کنید

 

، شماتیک، مدار، های میکروکنترلری سورس پروژه پکیج آموزشی مذکور به همراه کلیه مستندات شامل

 .کلیه کتابخانه های مورد نیاز و ... ارائه میگردد

 

 تمام قطعاتی که در طول دوره از آنها استفاده شده به راحتی در بازار ایران قابل تهیه می باشند. 
 

 در تلگرام در ارتباط باشینمیتونید از طریق قسمت نظرات و یا آیدی بنده در طول دوره هم سوالی داشتید 

 

به صورت رایگان به دانشجویان محترم ارسال )پروژه ها( دوره دارای آپدیت بوده و آپدیت های مربوطه 

 خواهد شد

 

 دوره دارای پشتیبانی می باشد

 

 

 

 

 

 



 

 :آموزشیبیشتر در خصوص پکیج  توضیحات و سرفصل های

 پروتئوس : مجموعه آموزشی - 1
امکان مدل سازی از  Proteus یکی از ویژگی های متمایز برای طراحی خودکار مدارات الکتریکی می باشد، پروتئوس نرم افزاری

. این برنامه شامل مدل هایی از اغلب قطعات است  و ...دستگاه های قابل برنامه ریزی مانند میکروکنترلرها، میکروپروسسورها، آردینو

مبنای استانداردهای این حوزه می باشد. می توان بیشتر حالت های مسیریابی پیشرفته الکترونیکی برای شبیه سازی های تخصصی و بر

ها افزایش یافته است. به   micro-controllerدر مدارات را به وسیله این نرم افزار طراحی نمود و بدین صورت قابلیت شبیه سازی

تست مدارات الکترونیک می باشد، شما در این نرم افزار می یکی از نرم افزار های مطرح در زمینه شبیه سازی و  Proteus عبارتی

 .طراحی نمایید pcbتوانید مدار خود را مانند عمل تست کنید و بعد از رفع اشکاالت احتمالی برای آن

 

اع مدارها، در این مجموعه آموزشی به صورت جامع و کاربردی، نحوه پیاده سازی مدارات الکترونیکی، تحلیل مدار ها و شبیه سازی انو

میکروکنترلرها، برد آردینو و سایر میکروکنترلر ها آموزش داده شده است. به عالوه ترفند های کاربردی برای رسم مدارات توضیح داده 

 .شده است

 – متر تول –یکی از مزیت های اصلی نرم افزار پروتئوس، دارا بودن ابزار های کاربردی و قدرتمند مانند اسیلسکوپ، آوومتر )اهم متر 

ال مجازی و ... می باشد؛ با توجه به اینکه ابزارهای نامبرده از مهمترین لوازم اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مدار ها ترمین ،( متر آمپر

 .محسوب می گردد، لذا در این مجموعه به صورت کامل نحوه استفاده از آنها آموزش داده شده است

 

در این مجموعه سعی گردیده است به صورت جامع و  لذامدار های منطقی( از اهمیت به سزایی برخوردار هستند )مدارهای دیجیتالی 

کاربردی نحوه پیاده سازی و آنالیز انواع مدار های منطقی، گیت های منطقی آموزش داده شود، به عالوه آیسی های مربوط به گیت 

 در این قسمت آموزش داده شده است.  PCBدماتی در خصوص طراحی به عالوه مق .های منطقی نیز تشریح گردیده است

 

بعد از مشاهده آموزش قادر خواهید بود مدارات خود را به صورت کامل توسط نرم افزار پروتئوس شبیه سازی الزم به توضیح است 

  AVRانواع مختلف میکروکنترلرهاهای ساده طراحی کنید. حتی خواهید توانست  PCB کرده و توسط ابزار موجود در نرم افزار

Arduino را برنامه نویسی کرده و خروجی پروژه ها را کامال ملموس مشاهده کنید. 

 : مجموعه آموزشی آردینو - 2
سعی بر این بوده که نحوه کار با آردوینو، پیکربندی و راه اندازی انواع پروژه های متنوع بصورت بسیار ساده و کامل  قسمتدر این 

توضیح داده شود. متد آموزشی این مجموعه به گونه ای است که کاربر در کمترین زمان ممکن می تواند نحوه کار با آردوینو را فراگرفته 

ساعت آموزش تصویری  17این مجموعه آموزشی بالغ بر  . ای متنوع و کاربردی را طراحی و راه اندازی کندو به راحتی انواع پروژه ه

 .به همراه سورس پروژهای مجموعه آموزشی می باشد

 یل می باشد :سرفصل های دوره آردینو به شرح ذ

 آردوینو افزار سخت با اولیه آشنایی ●

 نویسی برنامه محیط با اولیه آشنایی ●



 

 پروتئوس ساز شبیه با آشنایی ●

 firtzing افزار نرم با آشنایی ●

 ها داده انواعآموزش  ●

 آن کاربردی توابع و ها رشته با کار پیشرفته آموزش ●

 آردینو به ها کتابخانه کردن اضافه آموزش ●

 eeprom حافظه با کار ●

 I2C پروتکل اندازی راه ●

 )واحد وقفه( اینتراپت اندازی راه ●

 pwm اندازی راه ●

 PWM توسط LED RGB اندازی راه ●

 نویسی برنامه طریق از آردوینو برد رستارت های روش آموزش ●

 (UART) سریال واحد ارتباط اندازی راه ●

 سریال پورت طریق از LED اندازی راه پروژه ●

 )اپلیکیشن نویسی توسط سیشارپ( سریال ارتباط طریق از شارپ سی نویسی برنامه زبان و آردینو ارتباط ●

 سریال ارتباط طریق از بیسیک ویژوال زبان و آردینو ارتباط ●

 آردوینو روی بر مجازی سریال پورت ساخت ●

 به صورت پیشرفته و عملی SPI واحد  اندازی راه ●

 آردوینو برد دو بین SPI طریق از اطالعات ارسال پروژه ●

 آردوینو توسط اترنت شیلد اندازی راه پروژه ●

 RGB ماژول اندازی راه پروژه ●

 استیک جوی ماژول اندازی راه پروژه ●

 موتور سروو اندازی راه پروژه ●

 فتوسل ماژول اندازی راه ●

 PIR ماژول اندازی راه ●

 کاراکتری LCD اندازی راه ●

 پیشرفته کاراکتری LCD اندازی راه ●

 LM35 ماژول اندازی راه ●

  DHTسری رطوبت و دما های مازول اندازی راه ●

 )سنسور دیجیتال دما( DS18B20 ماژول اندازی راه ●

 TILT SWITCH ماژول اندازی راه ●

 )ماژول مسافت سنج( SRF05 ماژول اندازی راه ●

 و .... ●



 

 

 برخی از پروژه های اختصاصی آموزش داده شده در مبحث آردینولیست 

 آردینورقص نور پیشرفته چند کاناله توسط  .1

 پیانوی موزیکال کاربردی توسط آردینو .2

 I2Cراه اندازی السیدی کاراکتری به صورت کامل و نمایش کلمات فارسی و استفاده از واسط  .3

 با قابلیت تنظیم سرعت و تغییر جهت  DCراه اندازی موتور های  .4

 کنترل سرو موتور توسط جوی استیک به صورت پیشرفته .5

 سون سگمنت شمارنده صعودی و معکوس توسط  .6

 تایمر و زمان بندی کارها توسط آردینو .7

 ساعت دیجیتال توسط آردینو .8

 توسط آردینو (Traffic Lightشبیه سازی چراغ راهنمایی ) .9

 ساخت ولتمتر دقیق توسط آردینو .10

 توضیحاتی در خصوص پروژه ها
به صورت چند کاناله طراحی خواهیم کرد که میتوان توسط پتانسومتر سرعت  LEDعدد  10اولین پروژه یک رقص نور  توسط در 

رقص نور رو کنترل کنیم؛ در پروژه دوم یک موزیکال و پیانوی جالب و کاربردی با استفاده از آردینو و یک بلندگو خواهیم ساخت؛ در 

های کاراکتری تعداد پایه های  LCDدر حالت کلی کاراکتری را یاد خواهیمک گرفت،   LCDپروژه سوم به صورت کامل راه اندازی 

فقط با استفاده دو پین آردینو، صفحه نمایش کاراکتری را راه  I2Cزیادی از آردینو را استفاده می نمایند ولی با استفاده از مبدل 

ه چهارم با استفاده از آیسی اندازی خواهیم کرد و در نهایت حروف خاص و نکمات فارسی را روی السیدی نمایش خواهیم داد؛ در پروژ

کاراکتری  LCDکه برای تقویت جریان می باشد، کنترل دور موتور و جهت موتور رو کار کردیم و نتایج کار رو روی  L293Dدرایور 

هم نمایش دادیم؛ در پروژه پنجم یکی از کاربردی ترین ماژول ها رو که ماژول جوی استیک هست به صورت کامل آموزش دادم و 

های جهت های مختلف توسط جوی استیک  LEDژه های کاربردی مثل کنترل سرو موتور توسط جوی استیک و همچنین کنترل پرو

رو به صورت کامل آموزش دادیم؛ در پروژه ششم که پروزه درخواستی اکثر دانشجویان هست، راه اندازی سون سگمنت های کاتد 

جزئیات در قالب پروژه شمارنده معمولی و معکوس توسط سون سگمنت آموزش مشترک و آند مشترک رو به صورت کامل و با تمام 

کاراکتری یک تایمر حرفه ای طراحی کردیم که  LCDآردینو و همچنین یه  EEPROMدادیم؛ در پروژه هفتم با استفاده از حافظه 

کاراکتری یک ساعت طراحی کردیم که میتونیم  LCDبرای زمان بندی کارها خیلی مناسبه؛ در پروژه هشتم با استفاده از آردینو و 

رو هم به صورت کامل  staticو انواع داده ای  millisتنظیمات الزم رو انجام بدیم. تو این پروژه نکات خیلی کاربردی مثل تابع  

( رو شبیه Traffic Lightیه چراغ راهنمایی ) LED  RGBها و  LEDتوضیح دادیم؛ در پروژه نهم با استفاده از سون سگمنت، 

سازی کردیم که پروژه خیلی جالبیه و نکات خیلی جالبی داره؛ در نهایت نحوه ساخت یک ولت متر رو با تمام جزئیات آموزش دادیم. 

 همه پروژه های این مجموعه رو عالوه بر اینکه به صورت عملی نشون دادیم توسط پروتئوس و فریتزینگ هم شبیه سازی کردیم.

 

 : NODEMCUشی مجموعه آموز -3
طوریکه ، بایمآموزش داده  nodemcu ؛ به صورت صفر تا صد و با تمام جزئیات مباحث مربوط به اینترنت اشیا توسط بردقسمتدر این 

لوازم پیرامون خود را از طریق شبکه و اینترنت کنترل کنند، همچنین قادر خواهند بود  این قسمتدانشجویان عزیز بعد از مشاهده 



 

پیاده سازی کرده و دیتای مورد نظر را به صورت گرافیکی مانیتور کنند. توسط سیشارپ  مورد نظر خود رامیتوانند انواع اپلیکیشن های 

 توضیحات بیشتر در ادامه ارائه می گردد

 

از ارتباطات وایرلس  ، قابلیت برنامه نویسی میکروکنترلر و همچنین پشتیبانی ESP8266 مهم ترین مزیت برد های مبتنی بر تراشه

می باشد و این ماژول های می توانند در مد های کاری مختلف مانند کالینت، اکسس پوینت و یا هر دو پیکربندی شده و در پروژه 

های مختلف اینترنت اشیا مورد استفاده قرار گیرند، که در این پکیج جامع نیز تمامی مدهای کاری در قالب مثال ها و پروژه های 

 .ف تشریح گردیده استمختل

های زیاد و همچنین پشتیبانی از واحد  GPIO عالوه بر مزیت های مذکور، دارای  Nodemcu الزم به توضیح است برد محبوب

می باشد که در پروژه های تجاری و  ADC ، واحدPWM ، واحد وقفه، واحد(uart – spi – i2c) هایی نظیر : واحد ارتباط سریال

بسیار هوشمندانه و مقرون به صرفه ای می باشد. در این پکیج آموزشی برنامه نویسی و راه اندازی تمامی واحد های  صنعتی نیز انتخاب

با تمام جزئیات آموزش داده شده است. به عالوه نحوه کنترل لوازم توسط وب سرویس های فوق العاده پیشرفته و  Nodemcu برد

   .همچنین اینترنت آموزش داده شده است

 

با نرم افزار ویژوال استدیو )سیشارپ و ویژوال بیسیک ( می باشد، به این  Nodemcu ، ارتباط بردجذاب این مجموعهکی از مباحث ی

صورت که می توان برنامه های کاربردی با واسط گرافیکی مناسب برای پروژه های خود طراحی کرد که قابلیت نصب در انواع سیستم 

و بهتر است برای محصوالت نهایی حتما استفاده گردد چون به شدت باعث جلب رضایت مشتری می   داشتعامل ها را نیز خواهند 

 شود
 

به صورت پیشرفته آموزش داده   (OLED ها )مانند السیدی های کاراکتری و السیدی های LCD در این مجموعه، راه اندازی انواع

انواع فریم ها و صفحات مختلف و انیمیشنی را طراحی و پیاده سازی  OLED شده است، به طوری که می توان توسط السیدی های

  .با تمام جزئیات و برای اولین بار در ایران آموزش داده شده است OLED کرد. و کتابخانه های مربوط به السیدی های

از طریق بستر ایمیل، یکی از با قابلیت ارسال انواع نوتیفیکیشن ها  (PIR ساخت سیستم های امنیتی و هوشمند )توسط سنسور های

 مبحث پیشرفته و جالب دیگری است که در این مجموعه به صورت کامل به آن پرداخته شده است

 

 : برخی از پروژه هایی که در این مجموعه آموزش داده شده است عبارت اند از

 دریافت زمان از طریق اینرتنت و نمایش آن بر روی السیدی های OLED هبه صورت پیشرفت 

 برنامه نویسی میکروکنترلر برد Nodemcu به صورت پیشرفته 

 ساخت وب سرویس های پیشرفته و حرفه ای با قابلیت ارسال آرگومان ها و دریافت آنها 

 ساخت سیستم های تشخیص حرکت توسط سنسور های PIR با قابلیت ارسال هشدار از طریق ایمیل و اینترنت 

  تراشه کاری مدهای انواع بررسی و  اینترنتکنترل لوازم از طریق  ESP8266 

 ساخت اپلیکشین های گرافیکی توسط محیط های برنامه نویسی سیشارپ و ویژوال بیسیک به صورت پیشرفته 

 راه اندازی سنسورهای دمای دیجیتالی و آنالوگ و ارسال اطالعات (lm35 – dht11) و مانیتورینگ 

 و ... 

 



 

 :تماس (  –) پیامک   GSMمجموعه آموزشی ارتباطات  -4

؛ صفر تا صد کنترل لوازم منزل از طریق پیامک و تماس با تمام جزئیات آموزش داده شده است، به طوریکه دوستان قسمتدر این 

 تماس از هر نقطه دلخواهبرقراری و یا  ساده عزیز بعد از مشاهده دوره قادر خواهند بود لوازم برقی مورد نظرشان را فقط با یک پیامک

که برای پیکربندی و مدیریت ماژول های سیمکارت مورد استفاده قرار می گرد  AT COMMAND کنترل کنند، همچنین فرامین

 .به صورت مفصل تشریح گردیده و به صورت عملی نیز آموزش داده شده است

مشکالتی از  با کنند، کنترل  اس(پیامک و تم( GSM اکثر دوستانی که تمایل دارند لوازم خود رو از طریق پروتکلی های ارتباطی

و ... مواجه می شوند  "مشکالت مربوط به تغذیه ماژول های سیمکارت"، ".Content not supported"، "طرح رجیستری"جمله 

که روش حل این مشکالت نیز به صورت کامل بررسی و آموزش داده شده است. به عالوه مدارهای مربوطه به صورت کامل تحلیل 

باشد ولی در عین حال به عنوان  میمورد نیاز است، بسیار ناچیز  پیاده سازی پروژه های این قسمتگردیده اند. قطعاتی که برای 

 محصول نهایی میتواند به مشتری ارائه گردد و این محصوالت استقبال بسیار خوبی دارند.

، پروژه دزدگیر پیشرفته می باشد که ایمیکی دیگر از پروژه های پیشرفته و کاربردی که در این مجموعه به صورت کامل آموزش داده 

، مکانیزم این دزدگیر به این صورت می باشد که در محلی که نصب کردیمای طراحی آن استفاده تشخیص حرکت( بر) PIR از سنسور

 Flash، EEPROM می شود با عبور شخص دزدگیر فعال شده و با شماره یا شماره هایی که در حافظه های میکروکنترلر )مثل حافظه

های پیامکی را نیز انجام دهد، حتی میتوان شماره ها را الویت بندی  تماس برقرار کرده و انواع اطالع رسانی قرار دارد  SPIFFS و یا

که به صورت کامل آموزش  (character – oled - tft) کرد و کنترل های مورد نیاز را انجام داد. به عالوه میتوان از انواع السیدی ها

 میتوان از طریق صفحه کلید بلیت رقابتی به محصولبرای افزودن قا حتی .داده شده است برای اطالع رسانی به مشتری استفاده کرد

(keypad) شماره های مورد نظر را قبل از فعال شدن دزدگیر در حافظه های میکروکنترلر )آردینو( ذخیره، ویرایش و ... کرد. 

 

 مجموعه آموزشی کنترل لوازم از طریق اینترنت و صحبت کردن -5

، کنترل لوازم منزل توسط اینترنت از هر نقطه ای از جهان به صورت گام به گام و با تمام جزئیات آموزش داده شده قسمتدر این 

 است، الزم به توضیح است هزینه قطعات مورد نیاز برای این مجموعه بسیار ناچیز و در حد صد هزار تومان می باشد، 

همه نکات با جزئیات کامل تشریح شده است. الزم به توضیح است برای کنترل  مدار پروژه ها به صورت کامل تجزیه و تحلیل شده و

  کردیمکالینت( می باشد، استفاده  /که همان معماری )سرور  MQTT لوازم توسط اینترنت از معماری

اشد؛ به این صورت ، امکان کنترل لوازم از طریق صوت می بیمآموزش دادقابلیت بسیار کاربردی که در این مجموعه به صورت کامل 

که می توانید فرمان های صوتی دلخواه خودتان را از طریق موبایل صحبت کنید و لوازم پیرامونتان را کنترل کنید. همچنین در این 

جذاب و کاربردی که در این از مباحث . یکی دادیمدر خصوص پلتفرم های کاربردی اینترنت اشیا نیز به صورت کامل آموزش  آموزش

کارها می  اتوماتبرای شرطی سازی و انجام  IFTTT.COM وبسایتسرویس های ، استفاده از بحث کردیمصورت کامل  به دوره

 .باشد



 

 :(  +NRF24L01)   مجموعه آموزشی ارتباطات رادیویی - 6

بود لوازم پیرامون قادر خواهید  NRF24L01+ توسط ارتباطات رادیویی و با بهره گیری از ماژول کاربردی و محبوب قسمتدر این 

خود را به صورت کامل کنترل کرده و انواع فرستنده و گیرنده های شبکه بندی شده را ایجاد کنید و توسط فرستنده مرکزی بر روی 

گیرنده های مختلف که با یکدیگر در ارتباط هستند، کنترل متمرکز داشته باشید، به عالوه قادر خواهید بود دیتای مورد نیاز خود را 

همچنین با مشاهده دوره امکان ساخت انواع اپلیکیشن های تحت ویندوز و سیستم  ه صورت دوطرفه و همزمان ارسال و دریافت کنید.ب

 . عامل اندروید جهت کنترل گیرنده های مختلف از طریق واسط های برنامه نویسی شده گرافیکی وجود خواهد داشت

استفاده شده است و برنامه نویسی پروژه ها در  NRF24L01+ ماژول های رادیویی مجموعه از برد های آردینو و قسمت از در این

آموزش داده شده است، برای طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن های تحت ویندوز از محیط  ++C محیط برنامه نویسی آردینو و با زبان

 (B4A) های اندرویدی از نرم افزار بیسیک فور اندروید های برنامه نویسی سیشارپ و ویژوال بیسیک و برای برنامه نویسی اپلیکیشن

، قابلیت شبکه سازی است که امکان اتصال هر NRF24L01+ استفاده شده است. یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد ماژول

شده دیگر را میسر می سازد و به صورت کامل داخل مجموعه آموزش داده  NRF24L01+ ماژول 6به  NRF24L01+ ماژول

  .است

 برای انجام پروژه های مربوط به این پکیج آموزشی، حداقل نیاز به دو برد آردینو ) از هر نوع می تواند باشد ( و حداقل دو ماژول

+NRF24L01 ،برای انجام پروژه های پیشرفته تر و تخصصی تر به ویژه برای شبکه کردن چندین ماژول و ارسال  همچنینمی باشد

 نیاز است  NRF24L01+ ین ماژول های مختلف به تعداد بیشتری از برد آردینو و ماژولو دریافت دیتا ب

  

  NRF24L01+ توضیحاتی در خصوص ماژول کاربردی

 NORDIC است که توسط شرکت NRF2401 نمونه تصحیح شده با امکانات بیشتر و دیتا ریت باالتر چیپ NRF24L01+چیپ 

 ل و دریافت اطالعات بدون خطا استماژول بسیار عالی برای ارسا یک  پمعرفی شد، این چی 2008در اوایل سال 

استفاده شده و به  BLUETOOTH است، همان مدوالسیونی که در تکنولوژی GFSK مدوالسیون ارتباطی این ماژول به صورت

 TEXAS و  NORDIC SEMICONDUCTOR  و  BLUETOOTH صورت انحصاری در دست چند شرکت بزرگ مثل

INSTRUMENT و چند شرکت دیگر قرار دارد.  

 کوچک جمله از  گیگا هرتز است که این خاصیت آن ویژگی های زیادی را برای ما به ارمغان می آورد، 2.4فرکانس ارتباطی این چیپ 

به صورت یک آنتن استفاده کرد , مورد دیگر هم به دلیل فرکانس باال بسیار راحت تر  PCB خود از میتوان حتی که آنتن سایز شدن

از دیوار یا اجسام دیگر عبور می کند و باعث می شود که برد بیشتری هم به ما بدهد، این چیپ به صورت دو طرفه کار می کند و در 

 عدد از این چیپ ها برای ارتباط نیاز دارید  2کل شما فقط به 

مگا بیت بر ثانیه است که می توان از آن برای انتقال اطالعات سنگینی مشابه صوت و یا حتی ویدئو  2ا ریت این چیپ حداکثر دیت

مشخصاتی مانند برد، حساسیت و نرخ  Nordic شرکت NRF24L01+ از این آی سی ها یعنی» + « در سری پالس  .استفاده کرد

ارتقاء داده است. با این حال دستورات کنترلی یا کامندهای این  NRF24L01 ل یعنیتبادل اطالعات را نسبت به محصول سری قب

 .سری با سری قبل یکی بوده و تغییری نداشته است



 

سیمه و فوق العاده پرسرعت  4می باشد که یک ارتباط فوق العاده  SPI واسط ارتباطی برای راه اندازی و کار با این ماژول، واحد ارتباط

می باشد از سایر  NRF24L01+ ، باعث افزایش سرعت ارسال و دریافت دیتا توسط ماژولSPI ین مشخصات ارتباطمی باشد و هم

مشخصات ماژول مذکور می توان به کم مصرف بودن، بدون نیاز به ولتاژ های مختلف به همراه رگوالتور داخلی، محدوده ولتاژ تغذیه 

، SHOCKBURST د بیشتری را باید در انتظار داشت، مجهز به تکنولوژِی پیشرفتهولت که با افزایش ولتاژ بر 3.6تا  1.9چیپ از 

  .آماده سازی بسته ها دیتا به صورت خودکار، سایز کوچک چیپ و نیاز به قطعات کم خارجی، قیمت ارزان و ... می باشد

 برخی از سرفصل های مجموعه آموزشی

 معرفی و تشریح کامل ماژول +NRF24L01 

  قطعات مورد استفاده در پروژه و نکات تکمیلیآشنایی با 

 آموزش راه اندازی و کانفیگ ماژول +NRF24L01 

 بررسی کامل و تخصصی کتابخانه RF24 برای استفاده از ماژول +NRF24L01 

 پروژه ارسال و دریافت دیتا به صورت وایرلس به همراه مدار ها، سورس ها و شماتیک پروژه 

 راه اندازی ماژول +NRF24L01 در مدهای کاری مختلفارسال دیتا توسط فرستنده مرکزی بر روی گیرنده های مختلف 

 شبکه بندی ماژول های +NRF24L01 

 ارسال و دریافت دیتا به صورت دوطرفه و همزمان 

 کنترل لوازم مرتبط با برق شهری با استفاده از رله ها به صورت کامل به همراه مدارات   

  استیک به صورت وایرلس و مانیتورینگ دیتاکنترل سرو موتور توسط جوی 

 ساخت اپلیکیشن واسط توسط محیط های برنالمه نویسی سیشارپ و ویژوال بیسیک 

 ساخت اپلیکیشن اندرویدی توسط محیط برنامه نویسی بیسیک فور اندروید برای کنترل فرستنده ها و گیرنده ها 

 کانفیگ و راه اندازی ماژول بلوتوث HC05 و HC06 

 ساخت اپلیکیشن های اندرویدی توسط محیط برنامه نویسی بیسیک فور اندروید آموزش (B4A) 

 ارتباط بین اپلیکیشن های اندروید و ماژول +NRF24L01 به صورت وایرلس از طریق بلوتوث 

 آموزش کامل و پیشرفته فرامین AT Command برای کانفیگ ماژول بلوتوث به صورت جامع 

 ارتباط ماژول +NRF24L01 ا ماژول بلوتوث سریب HC 

 

 مجموعه کنترل لوازم توسط بلوتوث و اپلیکیشن اندروید - 7

برد آردوینو و برنامه نویسی اندروید میتوانید وسایل مورد نظر خود را به صورت پیشرفته کنترل کنید، یکی از  توسط قسمتدر این 

صورت زمان بندی شده میباشد؛ به عنوان مثال میتوانید المپ  ، کنترل لوازم بهیمکه در این مجموعه آموزش دادمباحث پیشرفته ای 

خانه را بعد از گذشت یک ساعت خاموش یا روشن کنید؛ همچنین میتوانید اطالعات سنسور های مختلف را به صورت الیو و گرافیکی 

جایی قرار داده و دمای اندازه  را در هر LM35 به عنوان مثال میتوانید یک سنسور دما مثل مشاهده کنین، در اپلیکیشن اندروید

که نحوه برنامه نویسی و ساخت اپ اندرویدی رو هم به . دهید نمایش موبایل  گیری شده توسط این سنسور را به صورت گرافیکی در



 

بلوتوث  ارتباط، میکنیماستفاده در این دوره از آن پروتکل ارتباطی که  صورت کامل و با تمام جزئیات آموزش دادیم. قابل ذکر است

 ..میتوانید استفاده کنید HC-06 یا HC-05و از یک ماژول هست

 : مجموعه جامع و پیشرفته سی شارپ و ارتباط با آردوینو - 8
، به یم، برنامه نویسی در محیط سی شارپ به صورت پروژه محور و در قالب یک پروژه کاربردی و تجاری آموزش دادقسمتدر این 

عالوه نحوه ارتباط سی شارپ با نرم افزار آردینو به صورت کاربردی تشریح شده و ساخت انواع اپلیکیشن های گرافیکی و کاربردی 

است پروژه ای که در این مجموعه به صورت صفر تا صد  شایان ذکربرای ارتباط با آردینو به صورت جامع آموزش داده شده است، 

ه پیشرفته مدیریت دانشگاه می باشد که قابلیت ذخیره سازی اطالعات در پایگاه داده های مختلف و همچنین طراحی خواهیم کرد، پروژ

امکان گزارش گیری های پیشرفته و ساخت نسخه های نصبی را دارد؛ همچنین ارتباط کامل سی شارپ و آردینو و گرافیکی کردن 

برای برقراری ارتباط استفاده شده است.  (UART) از واحد ارتباط سریال پروژه های آردینو به صورت جامع آموزش داده شده است و

و همه پروژه ها توسط نرم افزار پروتئوس شبیه سازی شده اند. شما با مشاهده مجموعه آموزشی فوق قادر خواهید بود انواع پروژه های 

  .ط های گرافیکی برای کنترل برد آردینو طراحی کنیدپیشرفته و تجاری دیتابیس محور را طراحی و برنامه نویسی کرده و انواع واس
  

 : مجموعه این قسمت از برخی از سرفصل های

  ایجاد دیتابیس پروژه ) از هر یک از بانک های اطالعاتی Access  ،SQL Server و SQL Server Express  میتوان

 (استفاده کرد که هرکدام به صورت مجزا آموزش داده شده است

 لیل بانک اطالعاتی )دیتابیس( پروژه و روابط بین آنهاتجزیه و تح 

 آموزش طراحی فرم های مربوطه به صورت گرافیکی   

 آموزش طراحی های فرم های تنظیمات و امکانات برنامه 

 آموزش برنامه نویسی پروژه به صورت پیشرفته با استفاده از کالس ها 

 کامال پروژه محور آموزش برنامه نویسی کالس مربوط به دیتابیس به صورت 

 آموزش پیشرفته و تخصصی دستورات SQL 

 آموزش نوشتن کوئری های پیشرفته برای دستکاری و مدیریت اطالعات دیتابیس 

 (آموزش طراحی فرم الگین به برنامه ) دارای سطوح دسترسی مدیر و کاربر عادی 

  صورت پروژه محورآموزش کدنویسی مدیریت دانشجویان، اساتید و دروس ارائه شده و ... به 

 آموزش کدنویسی حذف و اضافه دروس به صورت پیشرفته 

 آموزش ساخت گزارش های کاربردی و پیشرفته توسط نرم افزار کریستال ریپورت 

 اخذ گزارش های حرفه ای از قسمت های مختلف دانشگاه و فرم های حذف و اضافه 

 آموزش کد نویسی انواع جستجو های داینامیک و پیشرفته 

 آموزش ساخت فایل نصبی از برنامه تولید شده 

 آموزش جامع و صفر تا صد ارتباط سی شارپ با آردینو 

 آموزش گرافیکی کردن پروژه های آردینو توسط سی شارپ و ویژوال بیسیک 

 آموزش شبیه سازی پروژه ها توسط نرم افزار پروتئوس 

 و ... 



 

 

  شارپ سی  توضیحاتی در خصوص

 هایی همچونفون برای سیستم عامل موبایل برگزیده مایکروسافت برای ایجاد سیستم عامل ویندوز و ویندوززبان سی شارپ، زبان 

HTC های اقتصادی و بزرگ، انتخاب بسیار خوبی است، مایکروسافت و نوکیا می باشد. این زبان نیز مانند زبان جاوا برای پروژه.  

نشدنی خواهد بود چرا که نسخه های جدید آن نیز هر چند وقت یکبار توسط مایکروسافت این زبان برنامه نویسی زبانی کاربردی و تمام 

توانیم این طور ی آن در دنیا صحبت کنیم میی رنکینگ و رتبههای جدیدی است. و اگر بخواهیم دربارهشود و دارای قابلیتارائه می

  .نجمین زبان کاربردی، قدرتمند و محبوب دنیا محسوب می شودهای مخلتف چهارمین و در برخی پشارپ از دیدگاهبگوییم که: سی
 

 به صورت پروژه محور RFID مجموعه آموزشی جامع و پیشرفته صفر تا صد - 9

. و در نهایت چند پروژه حرفه ای را دادیمرا به صورت جامع و صفر تا صد آموزش  RFID کار با ماژول ها و تگ های قسمتدر این 

 یمبرنامه نویسی و پیاده سازی کرد RFID ها و ماژول هایبا استفاده از تگ 

پس از مطالعه این مجموعه قادر خواهید بود انواع پروژه های تشخیص هویت، کنترل دسترسی، سیستم های حضور و غیاب، سیستم 

 .های امنیتی چند الیه و پیشرفته را طراحی و برنامه نویسی کنید

 

به صورت کامل تشریح گردیده و نحوه کارکرد آنها آموزش داده شده است،   RFID و ماژول های در این مجموعه آموزشی ابتدا تگ ها

 RFID را بررسی کرده و ویژگی های هر کدام به صورت کامل بررسی کردیم و در مرحله بعد با تگ های RFID سپس انواع تگ های

اکثر تگ های  )قابل ذکر استبه صورت کامل و جامع آموزش دادیم حافظه دار ) اصطالحا مایفر ( آشنا شده و ساختمان داخلی آنها را 

موجود در بازار از این نوع هستند که می توان با اعمال سطوح دسترسی مختلف، اطالعات شخصی مورد نظر را در آنها نوشت و استخراج 

 ها، آشنایی با Manufacture Block ، آشنایی باMIFAREکرد(؛ در این گام مواردی مانند مفهوم سکتور، بالک در تگ های 

Data Block  ها و مفهومValue Blockآشنایی با ، Sector trailer ها، آشنایی با Access bit ها و کلید های دسترسی A 

 ، آشنایی با عملیات های حافظه و نحوه دسترسی به بالک ها به صورت کامل تشریح گردیده است در گام بعدی کتابخانه جامعB و

MFRC522 را که برای کار با ماژول ها و تگ های RFID  می باشد به صورت تخصصی بررسی کرده و متد ها و کالس های آن به

شده و همه متد های کاربردی مربوطه را در قالب  RFID صورت کامل آموزش داده شده است. سپس وارد فاز برنامه نویسی تگ های

 .دایی ماژول های ریدر نیز نکات جامعی ارائه گردیده استمثال های عملی آموزش دادیم. در خصوص اشکال ز

با توجه به اینکه برای پیاده سازی پروژه های حرفه ای نیازمند استفاده از حافظه های داخلی و جانبی آردوینو هستیم، لذا نحوه کار با 

ژه با سطح پیشرفته و حرفه ای به صورت جامع آموزش دادیم. در گام آخر چندین پرو SD CARDو EEPROM انواع حافظه های

 به صورت پروژه محور آموزش دادیم. 
 

 : مجموعه این قسمت از برخی از سرفصل های

 RFIDفصل اول : آشنایی با تگ ها و ماژول های 

  آشنایی با تگ ها و ماژول هایRFID 

 RFID چگونه کار می کند 

  آشنایی با ساختار تگ هایRFID 



 

  انواع تگ هایRFID و مشخصه هر کدام 

  فرکانس کاری سیستم هایRFID ات آنهاصو مشخ 

 کارت خوان(  آشنایی با ماژول ریدر( RC522 

 ( آشنایی کامل با تگ های حافظه دارMIFARE) 

o Manufacturer Block 

o Data Block 

o Value Block 

o Sector Trailer 

o Memory Operation 

o Access Bit 

o A , b KEY 

 RFID1و  MFRC522فصل دوم : آموزش کتابخانه های 

  آشنایی با پروتکل های ارتباطیRC522 

  آموزش جامع ارتباطSPI 

  تشریح متد ها، کالس ها و ... کتابخانهMFRC522 

  راه اندازی ماژول هایRFID  توسط کتابخانهMFRC522 

  راه اندازی ماژول هایRFID  توسط کتابخانهRFID1 

  نکاتی در خصوص امنیت و هک کردن تگ هایRFID 

 متصل کردن ریدر های )کارت خوان(  مختلف به یک آردینو 

 به صورت جامع RFIDفصل سوم : برنامه نویسی ماژول ها و تگ های 

  آموزش توابع کار با تگ ها و ماژول هایRFID 

o PICC_IsNewCardPresent  (ماژول به کارت شدن نزدیک تشخیص) 

o PICC_ReadCardSerial (کارت داخل دیتای خوندن) 

o PCD_DumpVersionToSerial (نسخه نمایش Firmware ماژول) 

o PICC_GetTypeName )به دست آوردن مدل کارت( 

o PICC_DumpToSerial )استخراج اطالعات تگ های مایفر و نمایش در پنجره سریال( 

o PICC_DumpMifareClassicToSerial 

o PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial 

o PCD_AntennaOn  وPCD_AntennaOff (کارت سنس قابلیت کردن فعال غیر و فعال) 

o Reset ماژول کردن 

o PCD_PerformSelfTest (ماژول بودن سالم بررسی) 

o GetStatusCodeName  

o PCD_Authenticate (کارت سنجی اعتبار) 



 

o PICC_HaltA  وPCD_StopCrypto1 (کارت با ارتباط برقراری به دادن پایان ) 

o MIFARE_Read (کارت اطالعات خوندن) 

o MIFARE_Write (نوشتن اطالعات داخل کارت) 

o MIFARE_SetAccessBits (دسترسی سطح تنظیم) 

o MIFARE_GetValue  وMIFARE_SetValue 

o MIFARE_Decrement  وMIFARE_Increment 

o MIFARE_Transfer  وMIFARE_Restore 

  آموزش راه اندازی السیدیOLED به صورت جامع 

 استخراج کلیه اطالعات مربوط به تگ ها و نمایش در ارتباط سریال 

  نمایش اطالعات تگ ها توسط السیدیOLED 

 خواندن و نوشتن اطالعات شخصی بر روی تگ های مایفر 

  ایجاد کلید های دسترسی 

  شارژ مقادیر تگ های هایRFID 

 ازی اطالعات در حافظه های آموزش کامل ذخیره سEEPROM آردینو 

 ( آموزش کامل و صفر تا صد راه اندازی کارت های حافظه جانبیSD CAD) 

 ذخیره اطالعات مربوط به تگ ها روی کارت های حافظه 

  سرور موتور و موتور های( راه اندازی انواع موتور هاDC) 

  نکات جامعی در خصوص تگ ها و ماژول هایRFID 

 یی تگ های اشکال زداRFID 

  اعمال سطوح دسترسی مختلف به تگ هایRFID 

 پیاده سازی سیستم شارژ کارت های اعتباری به صورت پروژه محور 

 اعطای دسترسی به برخی از تگ های برای انجام کار های خاص 

 ارتباط با ماژول های ریدر )کارت خوان( به صورت ارتباط سریال 

 فصل چهارم : پروژه های پیشرفته

o  پروژه کنترل دسترسی از  طریق تگ هایRFID  در این پروژه یکی از تگ ها، تگ اصلی بوده و دسترسی تگ های دیگر را(

آردینو استفاده شده است. توسط این پروژه می توان  EEPROM، الزم به توضیح است در این پروژه از حافظه کنترل میکند

 (را دارند کنترل کرددرب پارکینگ و ... توسط تگ هایی که مجوز الزم 

o  پروژه حضور و غیاب توسط تگ هایRFID 

o  پروژه شارژ تگ هایRFID  و ذخیره درSD CARD و بررسی صحت اطالعات 
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 : برخی از سرفصل های این مجموعه به شرح ذیل می باشد

 آشنایی با محیط برنامه نویسی کدویژن و میکروکنترلرها فصل اول :

 مقدمه در خصوص کدویژن 

  نصب نرم افزار کدویژنآموزش 

  آشنایی با محیط نرم افزارCodeVision AVR 

 روش های ایجاد پروژه جدید در کدویژن 

 تنظیمات کامپایلر کدویژن 

 امکانات کامپایلر کدویژن  

 در جدید پروژه یک ایجاد  CodeVisionAVR )اولین برنامه در کدیژن( 

 با اجمالی آشنایی  Proteus )برای شبیه سازی برنامه های تولید شده( 

 ... و 

 

 ( C)آموزش کامل زبان برنامه نویسی اصول برنامه نویسی با زبان سی در محیط کد ویژن فصل دوم : 

 

 ویژن کد در ها متغیر با کار آموزش

 ،زبان در دهی مقدار و ها رشته ها، آرایه متغیرها C 

 زبان در( متغیرها) ها داده انواع با آشنایی C 

 ها آرایه از استفاده آموزش  

 ها رشته با کار آموزش 
 

  ویژن کد در کنترلی دستورات با آشنایی

 کنترلی های حلقه آموزش for 

 کنترلی های حلقه  while 

 حلقه do  while 

 کنترلی دستور  switch 
 

 ویژن کد در شرطی های حلقه با آشنایی

 کاربردی دستور #define 

 ها پروژه در شرطی های حلقه از استفاده 

 

 ویژن کد محیط در توابع با کار

 برگشتی مقدار بدون تابع 

 برگشتی مقدار با تابع 



 

 

 ( متنی) کاراکتری LCD با کار آموزش

 های پایه LCD 

 فرمان های کد LCD 

 ارسالی های کاراکتر فرمت 

 توابع LCD متنی 

 کامپایلر تنظیمات در مهم نکات 

 

 پد ها در میکروکنترلر آموزش کار با کی

 ها پد کی انواع با آشنایی 

 آموزش برنامه نویسی آرایه های چند بعدی 

 خصوص این در پروژه چند انجام 

 ارتباط میکرو، السیدی و کیپد 

 ... و 

 

 آموزش کار با سون سگمنت در میکروکنترلر

 مشترک کاتد و مشترک آند های سگمنت سون با آشنایی 

 مستقیم اتصال با رقمی تک شمارنده 

 74 آیسی با رقمی تک شمارندهLS247 

 74 آیسی با رقمی تک شمارندهLS248 

 (کنترلی) رقمی چهار سگمنت سون 

 ... و 

 فصل سوم : برنامه نویسی پورت ها

 انواع پورت ها در میکروکنتلر 

  برای کار با پورت هابرنامه نویسی در محیط سیشارپ و ویژال بیسیک 

 ساخت اپلیکیشن های گرافیکی کاربردی 

  انجام چند تمرین عملی در این خصوص 

 )کنترل رله از طریق رایانه )توسط برنامه نویسی ویژال بیسیک و سی شارپ 

 ... و 

 و واحد ترتباطات سریال در میکروکنترلر IO    ،ADCفصل چهارم : تایمرها ، وقفه ها ، 

 میکروکنتلر در ها تایمر انواع با آشنایی 

 ویژن کد محیط در صفر کانتر تایمر با کار 

 (صفر تایمر) وقفه بدون دقیق تاخیر ایجاد 

 (صفر تایمر) وقفه با دقیق تاخیر ایجاد 



 

 حالت در صفر کانتر تایمر CTC 

 حالت در صفر کانتر تایمر PWM 

 یک و صفر تایمرهای با دقیق تاخیرهای ایجاد 

 صفر بیتی 8 تایمر های مثال 

 یک بیتی16 تایمر های مثال 

 خروجی /ورودی واحد با کار آموزش (IO) 

 دیجیتال به آنالوگ مبدل واحد با کار آموزش (ADC) 

 سریال ارتباطات واحد با کار آموزش 

  آشنایی با انواع حافظه در میکروکنترلر و کار با حافظهEEPROM 

 ... و 

 در میکرکنترلرفصل پنجم : آموزش کار با موارد پیشرفته تر 

 آموزش کار با timer/couter Fast PWM Mode 3 

 ( توسط اندروید معرفی برنامه اندرویدی رایگان ) برای پروگرم کردن میکروکنتلر 

 آشنایی با Analog Compration    

 آموزش   Introduction to watchdog server 

 آموزش کار با Counter     

 آمورش Timer Counter CTC Mode 2 

 آشنایی با System Clockand and Clock Option  

 و تنظیمات مربوطه )فیوزبیت ها( آموزش کار با بیت ها 

  اشکال زدایی میکروکنترل هایAVR 

 راه اندازی سنسور ها و ماژول های مختلف 

 ... و 

 فصل ششم : پروژه های پیشرفته در محیط کد ویژن

 هشت  پروژه اول : رقص نور باLED 

 : شبیه سازی چراغ راهنمایی رانندگی پروژه دوم 

  پروژه سوم : نمایش یک متن فارسی رویLCD کاراکتری 

  پروژه چهارم : ارتباط پورت موازی وAVR   )توسط محیط برنامه نویسی سیشارپ( 

 ( پروژه پنجم : کنترل دو بیتی یک موتور پله ایStepper Motor) 

 یش هم زمان اطالعات روی پروژه ششم : کنترل ساده یک موتور پله ای و نماLCD   کنترل پیشرفته دمای محیط +

 LM35توسط سنسور 



 

  پروژه هفتم : اتصالMMC  بهAVR  )برای ذخیره اظالعات( 

  پروژه هشتم : ساخت ماشین حساب توسط میکروکنتلر 

 پروژه نهم : راه اندازی ماژول بلوتوث توسط میکرو در محیط کدویژن 

  : کامپیوتر به میکرو کنترلراتصال کیبورد پروژه دهم AVR  با کدویژن 

 )پروژه یازدهم : اندازه گیری مسافت توسط ماژول مسافت سنج )پروژه مسافت سنج 

  پروژه دوازدهم : پروژهRFID کارت خوان ( با آموزش کامل( 

 پروژه سیزدهم : آموزش ساخت قفل دیجیتالی توسط میکرو در کدویژن 

  پروژه چهاردهم : آموزش کار باLCD گرافیکی در میکروکنترلر 
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سعی بر این بوده که نحوه کار با رزبری پای، پیکربندی و راه اندازی انواع پروژه های متنوع بصورت  قسمتدر این 

بسیار ساده و کامل توضیح داده شود. متد آموزشی این مجموعه به گونه ای است که کاربر در کمترین زمان ممکن 

 .ژه های متنوع و کاربردی را طراحی و راه اندازی کندمی تواند نحوه کار با زربری پای را فراگرفته و به راحتی انواع پرو

  :مجموعه آموزشی قسمت از  این برخی از سرفصل های

 فصل اول : آشنایی با برد رزبری پای

     معرفی برد رزبری پای 

     آشنایی با انواع برد های رزبری پای 

     مقایسه مدل های مختلف رزبری 

     مشخصات و ویژگی های Raspberry pi 3 Model B 

     آشنایی با قسمت سخت افزاری برد رزبری 

     تشریح قسمت های مختلف رزبری 

     امکانات و کاربرد های برد رزبری در صنعت 

     ترفندهای برد رزبری پای 

     نکات امنیتی برد رزبری پای 

     مقایسه برد رزبری پای با آردینو 

      رزبری پایمعرفی رقیب های برد 

     معرفی قطعات ضروری برای راه اندازی برد رزبری پای و نکات مربوطه 

     معرفی قطعات غیر ضروری برای راه اندازی برد رزبری پای 



 

     و ... 

 فصل دوم : آشنایی با سیستم عامل های برد رزبری پای

     سیستم عامل رزبین 

     سیستم عامل اندروید 

     و ماتهسیستم عامل اوبونت 

     سیستم عامل رتروپای 

     سیستم عامل RaspBMC 

     سیستم عامل کرومیوم 

     سیستم عامل گوگل کدر 

     سیستم عامل اسنپی 

     سیستم عامل الکا 

     سیستم عامل پای نت 

     سیستم عامل Win 10 IOT Core 

     و ... 

 فصل سوم : معرفی زبان های برنامه نویسی رزبری پای

     زبان پایتون 

     زبان C و C++ 

     زبان جاوا 

     زبان کیوت 

     زبان سونیک 

     زبان اسکرچ 

     زبان بش 

      و ... 

 فصل چهارم : راه اندازی برد رزبری پای

     آموزش جامع راه اندازی برد رزبری پای 

    نکات امنیتی راه اندازی رزبری پای 

     آموزش کامل پروتکل SSH نرم افزار و آموزش Putty 

     راه اندازی انواع LCD با رزبری پای 

     راه اندازی ماژول دوربین با رزبری پای 

     راه اندازی سایر ماژول های کاربردی با رزبری پای 



 

     آشنایی با GPIO های برد رزبری 

     آموزش VNC Viewer در رزبری پای 

     آموزش نرم افزار Moba X Term 

      نرم افزارآموزش Tight VNC Viewer 

     (آموزش اتصال مستقیم به رزبری )بدون مودم 

     آموزش راه اندازی ارتباط سریال در رزبری پای 

     آموزش مدیریت و پیکیربندی برد رزبری پای 

     آشنایی با منو های مختلف برد رزبری پای 

     رزبین آموزش ساختار فایل ها و دایرکتوری ها در سیستم عامل 

     معرفی ساختار سلسله مراتبی (FHS) در سیستم عامل رزبین 

     معرفی دایرکتوری های کاربردی در رزبری پای 

     آشنایی با دایرکتوری root (در سیستم عامل رزبین )ریشه 

     نصب نرم افزار و پکیج های ضروری بر روی رزبری پای به صورت جامع 

     نصب کیبورد مجازی 

     نصب نرم افزار vlc 

     نرم افزار جستجوی پکیج ها 

     نصب ابزار SCROT 

     نصب فایل منیجر 

     FTP منیجر 

     Image viewer 
     نصب کامپایلر آردینو 

     و ... 

     برنامه نویسی برد آردینو توسط رزبری پای 

     تصویر برداری از دسکتاپ رزبری 

     آموزش نرم افزار MobaXTerm – WinSCP  - Wireless Network Watcher 

     آموزش نرم افزار SD Formatter  - Win32 disk imager 

     راه اندازی ریموت دسکتاپ در رزبری پای 

     آموزش ساخت فایل های بش 

     آموزش ترفند های برد رزبری پای 

     مشاهده دمای پردازنده مرکزی رزبری 



 

      در رزبریمقیم کردن برنامه ها (Startup) 

     آموزش ترفند های امنیتی برد رزبری پای 

     کاهش مصرف انرژی با ویرایش فایل های پیکربندی 

     معرفی فایل های پیکربندی کاربردی 

     آموزش پشتیبان گیری از SD Card 

     آموزش جامع و کاربردی دستورات ترمینال سیستم عامل رزبین 

     ایل ها و دایرکتوری هادستورات کار با ف 

     دستورات کار با شبکه 

     استخراج مشخصات سیستم 

     دستورات کار با فایل های فشرده 

     دستورات خاموش کردن و راه اندازی مجدد و ... در برد رزبری پای 

     دستورات اعطای سطوح دسترسی 

     دستورات متفرقه و کاربردی به صورت جامع 

     زبری پای به تین کالینتتبدیل برد ر 

     آموزش ست کردن IP Static برای رزبری پای 

 فصل پنجم : برنامه نویسی رزبری پای توسط پایتون

 در برد رزبری پای GPIO آشنایی با پایه های-

 در برد رزبری پای GPIO آموزش شماره گذاری پایه های-

 آموزش اجرای محیط پایتون در برد رزبری پای-

 پایتون از طریق ترمینال در برد رزبری پایاجرای -

 به محیط پایتون GPIO آموزش افزودن و پیکربندی کتابخانه-

 ها در پایتون و ویژگی های هر کدام GPIO آشنایی با انواع مدهای شماره گذاری-

 :در برد رزبری پای GPIO آشنایی با متدها و توابع ماژول-

 متد setmode() 

 متد setup() 

 متد output() 

 متد input() 

 متد cleanup() 

 متد setwarning() 

 متد gpio_function() 



 

 و ... 

 :در برد رزبری پای GPIO آشنایی با پراپرتی های ماژول-

 پراپرتی VERSION 

 پراپرتی INFO 

 و ... 

 آموزش کامل تعریف پایه ها به صورت ورودی و خروجی در برد رزبری پای-

 جامع چشمک زن به صورتled پروژه-

 آموزش کامل لبه های باال رونده و پایین رونده در رزبری پای-

 در رزبری پای ()wait_for_edge آموزش متد-

 آموزش مقدار دهی اولیه به پین ها در برد رزبری پای-

 pull up , pull down آشنایی به مقاومت های-

 پایآموزش پیاده سازی مقاومت های پول آپ و پول داون در برد رزبری -

 : ها در پروژه ها LED آموزش کامل و جامع استفاده از دکمه ها و-

 استفاده از روش پولینگ (pooling) 

 استفاده از لبه های باالرونده و پایین رونده 

 استفاده از رویداد ها (event) ها 

 استفاده از وقفه ها 

  
 در برد رزبری پای ()add_event_derect آموزش دستور-

 پولینگ و وقفه ها به صورت جامعمقایسه روش -

 ها به صورت کامل LED پروژه استفاده همزمان از دکمه ها و-

 در برد رزبری پای PWM آموزش واحد-

 در برد رزبری پای PWM آموزش کامل متد های مربوط به واحد-

 PWM در واحد (duty cycle) آموزش مفهوم دیوتی سایل-

 ایدر برد رزبری پ PWM معرفی پایه های-

 PWM با استفاده از واحد (traffic light) پروژه جامع چراغ راهنمایی-

 و را ه اندازی آن با استفاده از برد رزبری پای led rgb آشنایی با-

 در برنامه نویسی پایتون except و try آموزش دستورات-

 در پایتون KeybordInterrupt آشنایی با وقفه-

 (LED عدد 10ص نور چند حالته با استفاده از برد رزبری پای )با استفاده از پروژه بسیار جامع و کاربردی رق-



 

 ها رزبری پای GPIO استفاده از ساختمان داده ها در برنامه نویسی-

 HC-SR04 پروژه جامع و کاربردی مسافت سنج با استفاده از سنسور-

 از برد رزبری پایپروژه جامع و کاربردی راه اندازی و کنترل کامل موتور با استفاده -

 نکاتی در خصوص راه اندازی سرو موتور ها و استپر موتور ها-

 

  (Raspberry Pi) در رزبری پای (Bash Programming) : برنامه نویسی بشفصل ششم 

 آشنایی و معرفی پوسته های خط فرمان 

 آشنایی با مزیت های برنامه نویسی اسکریپتی (Script) 

 رزبری پای برنامه نویسی بش برای برد 

 برنامه نویسی GPIO های رزبری با استفاده از بش 

 دستورات مقدماتی در برنامه نویسی بش 

 تعریف و مقداردهی متغیرها در برنامه نویسی بش 

 کار با عبارت های محاسباتی در برنامه نویسی بش 

 کار با IFS در برنامه نویسی بش به صورت پیشرفته 

 ر برنامه نویسی بشاستفاده از آرگومان های ورودی د 

 حلقه های شرطی و حلقه های تکرار در برنامه نویسی بش 

 دستورات پیشرفته در برنامه نویسی بش 

 کار با متدها در برنامه نویسی بش 

 معرفی کتابخانه WiringPi برای ارتباط با GPIO های برد رزبری پای 

 نصب و پیکربندی کتابخانه WiringPi 

 ی/ خروجیبرنامه نویسی پایه های ورود (I/O) رزبری پای (Raspberry Pi) 

 واحد PWM در برد رزبری پای 

 ساخت اسکریپت های پیشرفته 

 ساخت اسکریپت های زمان بندی 

 پردازش تصویر در برد رزبری پای با استفاده از ابزار ImageMagick 

  برنامه نویسیفصل هفتم : C و C++  در رزبری پای 

  نویسیآشنایی با زبان های برنامه C و C++  

 برنامه نویسی برد رزبری پای با زبان های C و C++  

 معرفی کامپایلرهای GCC و G++ در برد رزبری پای 



 

 نحوه استفاده از کامپایلر های GCC و G++ برای کامپایل و اجرای برنامه های نوشته شده به زبان C 

 C++ و

 کتابخانه WiringPi.h برای برنامه نویسی GPIO  برد رزبری پایهای 

 کتابخانه BCM2845.h برای برنامه نویسی GPIO های برد رزبری پای 

 معرفی، نصب و پیکربندی بسته نرم افزاری Code::Blocks برای برنامه نویسی به زبان C و C++  

 ساخت بازی پیشرفته با استفاده از GPIO های رزبری پای با زبان C++  

 نساخت برنامه های کاربردی با زبا C و C++  

 برنامه نویسی کراس کامپایل به صورت پیشرفته 

  برنامه نویسی کیوتفصل هشتم : (QT)  

 معرفی زبان برنامه نویسی کیوت (QT) 

 مزیت های زبان برنامه نویسی کیوت 

 نصب و پیکربندی محیط برنامه نویسی کیوت (QT Creator) در برد رزبری پای 

 ار کیوتکار با فرم های گرافیکی در نرم افز 

 برنامه نویسی GPIO های برد رزبری پای با زبان برنامه نویسی کیوت به صورت گرافیکی 

  برنامه نویسی اسکرچفصل نهم : (Scratch)  

 معرفی زبان برنامه نویسی اسکرچ (Scratch) 

 برنامه نویسی با زبان اسکرچ برای برد رزبری پای 

 برنامه نویسی GPIO  زبان اسکرچهای رزبری با استفاده از 

 ساخت بازی با استفاده از اسکرچ برای برد رزبری پای (Raspberry Pi) 

 راه اندازی پایه های GPIO برد رزبری پای به صورت انیمیشن 

 (نحوه نصب و استفاده از پیام رسان تلگرام بر روی برد رزبری پای )مقدمه ای برای اینترنت اشیا 
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 لوازم توسط تلگرام )بدون محدودیت و فیلترینگ(
در  ESP32با یکی از حرفه ای ترین و تخصصی ترین آموزش های مربوط به مینی برد های سری در این قسمت 

ربوط به آن و میخواهیم به صورت صفر تا صد و جامع همه نکات و پروژه های حرفه ای م  خدمت شما عزیزان هستیم

آموزش های جامعی  NodeMCUو برد های کاربردی نظیر   ESP8266را آموزش دهیم، قبال با استفاده از ماژول ها 

که قابلیت دوربین نیز به این  ESP32Camرا در وبسایت منتشر کردیم و اکنون نوبت به آن رسیده است که با برد 



 

و فوق العاده کاربردی را منتشر کنیم، ابتدا اجازه بدهید توضیحاتی برد اضافه شده است، پروژه هایی با سطح حرفه ای 

 و مشخصات آن مطرح کنیم. ESP32در خصوص برد 

ESP32  چیست؟ 

است. نسخه ها و بردهای مختلفی  ESP8266 یکی از ماژول های پرکاربرد و محبوب چند سال اخیر، ماژول وای فای

است. این ماژول عالوه بر ماژول  ESP8266 نسخه ی ارتقا یافته ی ESP32 ماژول .از این ماژول در بازار موجود است

نیز هست. دارا بودن پردازنده ی دو هسته ای و قدرتمند این ماژول با  4وای فای، دارای یک ماژول بلوتوث نسخه ی 

مگاهرتز به همراه دو ماژول وای فای و بلوتوث و پایه های ورودی و خروجی با قابلیت های  240تا  80فرکانس کاری 

الزم به  .کرده است (IOT)ینه ای مناسب برای استفاده در پروژه های هوشمند سازی وسایل را گز ESP32متنوع، 

بسیار پایین بوده و طراحی بسیار عالی داشته و در محیط های صنعتی عملکرد  این بردتوان مصرفی توضیح است 

 .بسیار خوبی دارد

می گیرد و محبوبیت آن روز به روز حتی در  این روزها توسط بسیاری مورد استفاده قرار Arduino پلتفرم محبوب

به  ESP32Camو  ESP32 بین متخصصان الکترونیک نیز افزایش پیدا میکند. نکته جذاب این است که ماژول های

یکی از قابلیت های دیگری که ماژول های نیز قابل برنامه نویسی می باشد.  Arduino راحتی توسط نرم افزار

ESP32Cam اند برخورداری از سوکت  به آن مجهز شدهMicroSD Card  می باشد و شما به راحتی می توانید

تصاویر و ویدیو هایی که ثبت می کنید را در داخل کارت حافظه ذخیره نمایید. همانطور که گفته شده ماژول های 

ESP32  وث نیز می توان مبادله می باشند و در پروژه ها عالوه بر وای فای با استفاده از بلوت 4مجهز به بلوتوث نسخه

، OV2640به دوربین مدل  ESP32Camدیتا را انجام داد. الزم به توضیح است با توجه به مجهز شدن ماژول های 

 می توان پروژه های مربوط به پردازش تصویر را نیز پیاده سازی کرد که در این مجموعه نیز آموزش داده شده است

حرفه ای و تخصصی می باشد و دوستانی که از این مجموعه استفاده می  الزم به توضیح است سطح آموزش مذکور،

) در  Cو آردینو آشنا باشند. الزم به توضیح است آموزش های جامع آردینو و زبان  Cکنند، باید با برنامه نویسی زبان 

 .( قبال در وبسایت منتشر گردیده استAVRقالب آموزش میکرو های 

د استفاده در پروژه نیز توضیحات بسیار جامعی ارائه گردیده است و توصیه می گردد در خصوص قطعات و لوازم مور

برای کلیه دوستانی که به مباحث اینترنت اشیا،  . قبل از تهیه لوازم مورد نیاز، مجموعه آموزشی رو مطالعه بفرمایید

م توسط اینترنت، ارتباطات و ... خانه هوشمند، برنامه نوسی، ساخت اپلیکیشن های پیشرفته و هوشمند، کنترل لواز

 عالقه مند هستند،

 در ادامه برخی از سرفصل ها و مباحثی که داخل این مجموعه آموزش داده شده است، تشریح می گردد :

  معرفی برد هایESP32 ( و مشخصات آنها به صورت کامل و تشریح واحد های مختلف آنهاESP32Cam) 



 

  برنامه نویسیآموزش نصب افزونه های الزم برای ESP32Cam به صورت جامع و صفر تا صد 

  آموزش جامع و کاملGPIO  های برد های سریESP32 ( و برسی واحد هایUart-SPI-I2C-CAN-

PWM-ADC-DAC) 

  آموزش تخصصی اتنواع حافظه های موجود درESP32Cam  حافظه های(Flash -SPIFFS-EEPROM-

OTA - SRAM- PSRAM) 

 آموزش آپگرید فریمور ( به صورت ریموتFOTAو پروگرم کردن به صورت وایرلس ) 

  آموزش پروگرم کردن ماژولESP32CAM با چند روش مختلف به صورت جامع 

 تشریح رجیستر ها و کانفیگ ها و پیکربندی های مربوط به ماژول دوربین در محیط برنامه نویسی 

  آموزش اشکال زدایی کامل و حرفه ای برد هایESP32Cam ت جامع و تخصصیبه صور 

  آموزش عکس برداری با گزینه های مختلف با استفاده ازESP32Cam 

  آموزش مد های کاری برد هایESP32Cam  به صورت حرفه ای 

  آموزش مد های کاری اتصال به شبکه ها و بلوتوث داخلی و تنظیمات مربوط به اکسس پوینت وIP استاتیک 

  آموزش جامع عکس برداری توسط بردESP32Cam  ،و انجام تنظیمات مربوط به روشنایی، کیفیت تصویر

 اشباع، افکت های مختلف، خروجی های مختلف تصویر، فریم سایز، نرخ فیلمبرداری و .... از طریق برنامه نویسی

  مقایسه انواع ماژول هایCamera  دوربین( به صورت اختصاصی، آنتن های داخلی و اکسترنال و نکاتی در(

 تفاده حرفه ای از بردخصوص اس

   آموزش حرفه ای ساخت دوربین مدار بسته از طریق وب سرویس های حرفه ای طراحی شده )با قابلیت

 تنظیمات تصویر( و از طریق اینترنت

  آموزش حرفه ای فیلمبرداری توسطESP32-Cam و مشاهده از طریق شبکه محلی و اینترنت 

 ی بر اساس پردازش تصویر و تشخیص چهره به صورت حرفه ایآموزش حرفه ای درب باز کن امنیتی حرفه ا 

  آموزش حرفه ای ذخیره تصاویر در حافظه هایSPIFFS  وSD CARD  و ذخیره تنظیمات در حافظه

EEPROM 

  ارسال تصاویر از حافظه  حرفه ایآموزش جامع وSPIFFS  وSD CARD  به ایمیل مشخص 

  آموزش ساخت سیستم امنیتی با استفاده از سنسورPIR  تشخیص حرکت( با قابلیت ارسال عکس سارق به(

که  "کنترل لوازم توسط پیامک و تماس"ایمیل، ذخیره در حافظه )الزم به توضیح است با مشاهده مجموعه 

ی پیامکی و برقراری قبال در سایت قرار گرفته است، میتوان به محض تشخیص سارق انواع اطالع رسانی ها

 تماس رو نیز به این پروژه اضافه کرد(

 آموزش پیشرفته و حرفه ای ارسال تصاویر به هاست و سرور مشخص در قالب گالری تصویر از طریق اینترنت 



 

  آموزش نوشتن اسکریپت های محتلف با استفاده از زبانPHP برای پردازش در سمت سرور 

 زم در آموزش جامع و حرفه ای تنظیمات الCpanel   برای آپلود عکس ها در سرور و هاست مورد نظر به

از سرور  (LAMP) صورت پیشرفته )می توان با استفاده از رزبری پای و راه اندازی سرویس های مورد نظر

 لوکال نیز استفاده کرد.(

  آموزش جامع و پیشرفته کتابخانه های مربوط بهFS – SPIFFS – WiFi Client رت حرفه ایو ... به صو 

  آموزش پروتکل هایSMTP – HTTP – MQTT 

 )آموزش جامع و پیشرفته کنترل لوازم از طریق تلگرام )بدون محدودیت و فیاترینگ 

این دوره قادر خواهید بود انواع سیستم های امنیتی مجهز به دوربین در سطح شبکه و اینترنت  بعد از سپری کردن

یو های ثبت شده رو از طریق اینترنت در ایمیل و هاست خود به صورت گرافیکی را پیاده سازی کرده و تصاویر و وید

مشاهده نمایید. حتی می توانید سیستم های درب بازکن بر اساس تشخیص چهره طراحی کنید؛ به صورتیکه تنها 

کامال سفارشی افرادی می توانند وارد شوند که قبال چهره آنها در سیستم ثبت شده است. پیاده سازی وب سرور های 

سیستمهای طراحی  ESP32Camو کاربردی نیز یکی از اهداف این دوره تخصصی می باشد، با استفاده از دوربین برد 

طراحی و برنامه نویسی کنید، به عالوه از طریق تلگرام می توانین لوازم منزل خود رو از هر جای  QR شناسایی کد

 !!!کنینجهان بدون مشکل محدودیت و فیلترینگ کنترل 
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را آموزش دهیم. در این مجموعه سعی کردیم به  STM32در این دوره میخواهیم به صورت جامع و صفر تا صد میکروکنترلر های 

صورت کامال صفر تا صد و پروژه محور و از پایه مباحث مربوط به میکروکنترلرها اعم از : تشریح و برنامه نویسی کامل تمام واحد های 

و رجیسترهای پریفرال ها آموزش جامع تمام پریفرال ها و رجیستر های مربوط به هر واحد، بررسی بلوک دیاگرام  – STM32داخلی 

راه  - STM32آموزش انواع روش های برنامه نویسی و پروگرم کردن میکرو های   – Objective Cآموزش جامع و حرفه ای  –

راه اندازی انواع نمایشگرها و حافظه های  –عددی  37تشریح و برنامه نویسی پکیج  –اندازی انواع سنسور ها و ماژول های کاربردی 

استفاده بهینه  –آموزش حرفه ای دیتاشیت خوانی  –شبیه سازی عملی همه پروژه ها و بررسی کامل شماتیک ها  – STM32مختلف 

 STM32ارتباط زیان برنامه نویسی سیشارپ با برد محبوب  –از میکروکنترلر با بیشترین کارایی با بهره گیری از پریفرال های مختلف 

 و .... را آموزش دهیم.

کار کرده اند و هم اکنون قصد دارند برای بهبود عملکرد پروژه های خود و همچنین  AVRتانی که قبال با میکروهای سری بیشتر دوس

استفاده کنند و از امکانات بی نظیر میکرو های  AVRبجای میکروهای  ARMصنعتی کردن محصوالت خود، از میکرو های سری 

بیشتر، نویز پذیری کمتر، واحد های جانبی بیشتر، مصرف توان پایین تر، قیمت  ) مانند سرعت پردازش باالتر، حافظه ARMسری 

پایین تر و ... ( بهره ببرند، ممکن است از انجام این کار ناتوان باشند و به دلیل عدم آشنایی با رجیستر ها و پریفرال های بردهای 



 

ARM ربوط به سری و همچنین عدم آشنایی با زبان برنامه نویسی و کامپایلر های مARM برای آنها کار کردن با میکرو های ،ARM 

 مشکل باشد.

محبوبیت ینو به دلیل کاربر پسند بودن و سادگی کار با آن و همچنین فراوانی کتابخانه ها برای آن، از طرفی محیط توسعه ی آرد

توسط آردینو  STM32تا صد میکرو کنترلر های رد، به همین دلیل اقدام به تهیه پکیج آموزشی جامع و صفر فراوانی بین کاربران دا

که برای برنامه نویسی میکروکنترلر ها توسط سایر   Objective Cنموده ایم. الزم به توضیح است در این مجموعه زبان برنامه نویسی 

 ه شده است.و آردینو به صورت پیشرفته مورد استفاده قرار می گرد به صورت جامع آموزش داد Keilکامپایلر ها مانند 

الزم به توضیح است این مجموعه کامال از پایه تدریس شده است و نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد برنامه نویسی آموزش ها و پروژه های 

برای برخی از پروژه های پیشرفته  ت. استفاده شده اس ++C و از زبان برنامه نویسی بودهاین مجموعه در محیط برنامه نویسی آردینو 

 استفاده شده است STM32F103C8T6. در این مجموعه از برد نیز استفاده شده است  cتر از زبان

در خصوص قطعات و لوازم مورد استفاده در پروژه نیز توضیحات بسیار جامعی ارائه گردیده است و توصیه می گردد قبل از تهیه لوازم 

 .مجموعه آموزشی رو مطالعه بفرمایید لویدیوی او مورد نیاز،

 تکمیلی(: -)مقدماتی  STM32سرفصل های دوره آموزش 

 ARMفصل اول : آشنایی با میکروهای سری 

  آشنایی با تاریخچهARM 

  آشنایی باARM  و معماریARM  و پردازنده هایARM 

  آشنایی با ویژگی ها و مزیت های پردازنده هایARM 

  مقایسه های پرازنده هایARM  و پردازنده هایAVR 

 ( آشنایی با پردازش موازی و پردازش خط لولهPipeLine) 

  کاربرد های میکرو با هسته هایARM 

  آشنایی با خانواده های پردازنده هایARM 

o ( خانواده پردازنده های کالسیکClassic) 

o ( خانواده پردازنده های توکارEmbedded) 

o خانواده پرد( ازنده های کاربردیApplication Processor) 

o ٍ( خانواده پردازنده های خاص امنیتیSecure-Core) 

  معرفی خانوادهCortex به صورت جامع 

  آشنایی با پروفایل های خانواده هایCortex 

 ( آموزش سیستم عامل های بالدرنگRTOS  به صورت جامع و نحوه برنامه نویسی آنها ) 

  آموزشFreeRTOS و نحوه استفاده از آن 

  آشنایی با میکروکنترلر های مبتنی بر هستهCortex و مقایسه های هسته های مختلف 



 

  معماری ون نیومن ( –آشنایی با انواع معماری های میکروکنترلر ها به صورت جامع ) معماری هاروارد 

  آشنایی باISA   معماری مجموعه دستورالعمل های هسته های (ARM و معرف )ی انواع آنها شامل 

o Thumb 

o ARM 

o Thumb2 

o Jazell 

o  بسط هایDSP )کاربرد هایی نظیر پردازش سیگنال( 

o NEON )هوش مصنوعی( 

  آشنایی با انواع کامپایلر های میکرو هایARM و بررسی هر کدام از آنها 

  آشنایی اجمالی با شرکت های سازنده میکروهای مبتنی بر پردازنده هایARM 

o  شرکتAtmel 

o  شرکتNXP )فیلیپس( 

o  شرکتST Microelectronics 

o  شرکتTexax Instrument 

  آشنایی با انواع میکروکنترلرهایARM محبوب هر خانواده و مشخصات هر کدام از آنها به صورت کاربردی 

  معرفی میکروکنترلر های محبوب شرکتNXP  رقیب اصلی سری(STM32) 

o  خانواده سریLPC1xxx  

  LPC17xx 

o  خانواده سریLPC2xxx  

  LPC21xx  

  LPC23xx 

o  خانواده سریLPC3xxx 

o  خانواده سریLPC4xxx 

  آشنایی اجمالی با معماریARM 

  آشنایی با مد های کاری پردازنده هایARM 

 

 STسری  کروکنترلرهایآشنایی با می فصل دوم :

  معرفی میکروهای سریSTM32 

  آشنایی با سری های مختلفSTM32  به صورت جامع 

  آشنایی با ویژگی های سری های مختلفSTM32 

o  سریSTM32 W 

o  سریSTM32 L1 



 

o  سریSTM32 F0 

o  سریSTM32 F1 

o  سریSTM32 F2 

o  سریSTM32 F3 

o  سریSTM32 F4 

o  سریSTM32 F7 

 آشنایی با عملکرد کلی میکرو کنترهایSTM32  و بررسی ویژگی های هر کدوم به صورت کامل 

o High Performance 

o MainStream 

o Ultra-Low-Power 

  آشنایی با نام گزاری میکروکنترلرهای شرکتST 

  آشنایی کامل با برد های توسعهSTM32 

o برد های دیسکاوری 

o  برد هایNucleo 

o برد های کاتالیست 

o  مینی برد هایARM – برد های راه انداز 

 

 ) میکروی استفاده شده در دوره ( STM32F103C8T6میکروکنترلر  آموزش : سومفصل 
  بردSTM32F103C8T6  قرص آبی (– Blue Pill چیست؟ ) 

  آشنایی با واحد تغذیه بردSTM32F103C8T6 

  آشنایی با مدارات مربوط بهReset   و راه اندازی مجدد بردSTM32F103C8T6 

  آشنایی باGPIO  های بردSTM32F103C8T6 به صورت پیشرفته 

o Push / Pull 

o Open / Drain 

  آشنایی با سیستم کالک بردSTM32F103C8T6 به صورت پیشرفته 

  آشنایی با پایه های مربوط بهBoot میکروکنترلر و بررسی حالت های مختلف 

  آشنایی با پایه هایSWD   بردSTM32F103C8T6 

  آموزش تخصصی و پیشرفتهPINOUT   های بردSTM32F103C8T6 

  واحد های مختلف برد ی ل هاپریفرا وآموزش جامع و پیشرفته رجیستر هاSTM32F103C8T6 

o  واحدGPIO ها 

o  واحدPWR (Power Control) 

o  واحدBKP (Backup Register) 



 

o ( واحد کالکRCC داخلی ( )– )... خارجی و 

 HSE Clock 

 HIS Clock 

 PLLs 

 LSE Clock 

 LSI Clock 

 System Clock (SYSCLK) 

 Clock Security System (CSS) 

o  پیشرفته(واحد تایمر( 

o  واحدCRC 

o  واحدRTC 

o  واحدPLL 

o  واحدDMA 

o  واحدADC 

o  واحدDAC 

o  واحدPWM 

o  واحدNVIC )واحد وقفه های تو در تو( 

o  واحدSysTick 

o  واحدWatchdogs 

o  واحدCAN 

o  واحدUSB 

o  واحدOTG 

o  واحدUSART 

o  واحدSPI 

o  واحدI2C 

o  واحدETH 

o Bit Banding 

  آشنایی جامع با واحدCPU  هسته( در برد(STM32F103C8T6 

  آموزش جامع و کاربردی انواع حافظه های بردSTM32F103C8T6 

o  حافظهCode 

o  حافظهSRAM 

o  حافظهPeripheral 

o  حافظهExternal Device 



 

o  حافظهExternal RAM 

o  حافظهSystem 

  آشنایی با انواع باس ها در بردSTM32F103C8T6 به صورت جامع 

o  باسAHB 

o  باسASB 

o  باسAPB 

 اع مد های کاری برد آشنایی با انوSTM32F103C8T6 

  تشریح واحد وقفه در بردSTM32F103C8T6 به صورت جامع 

 ( مقایسه برد قرص آبیBlue Pill( و برد  قرص سیاه )Black Pill) 

  آشنایی با مشخصات فنی بردSTM32F103C8T6 

  آشنایی با پین های بردSTM32F103C8T6 

  مقایسه بردSTM32F103C8T6 با برد آردینو 

  آموزش واحد ارتباطCAN  در برد هایSTM32F103C8T6 به صورت جامع 

  مقایسه حرفه ای بین برد هایSTM32F103C8T6  و بردLPC17xx  دو میکروکنترلر محبوب (ARM) 

  آشنایی با رابط هایJTAG  وSWD  در برد هایSTM32F103C8T6 

  آموزش جامع انواع روش های پروگرم کردن برد هایSTM32 

o کردن برد از طریق واحد  پروگرمUART 

o  پروگرم کردن برد از طریقBOOT LOADER  و با استفاده از کابلMicro USB 

o  پروگرم کردن برد با استفاده از پروگرمرST Link 

  آشنایی با بوت لودر در برد هایSTM32F103C8T6 به صورت جامع 

 آموزش تعویض و جابه جایی بوت لودر و نحوه راه اندازی آن 

  آموزش جامع و کاربردی دیتاشیت خوانی و فایل های رفرنس مربوط به بردSTM32F103C8T6 

o DataSheet 

o Reference Manual 

o Programming Manual 

 

 به صورت کاربردی Objective Cجامع  آموزش : چهارمفصل 
  آشنایی با زبان برنامه نویسیObjective C برای برنامه نویسی میکروکنترلر ها 

  آشنایی با عملگر هایLOAD  وSTORE 

 ... آشنایی با مفهوم رجیسترها، آدرس ها، آفست ها و 

  آشنایی با مفهومRegister Map - Address Offset ... و 

 ... آشنایی با مفهوم بیت، بایت، ورد و 



 

  اکتال و هگزا دسیمال و نحوه تبدیل آنها –دسیمال  –آموزش  فرمت های باینری 

 اسبه آدرس رجیستر هاآموزش نحوه مح 

 آموزش دیتا تایپ های مختلف و نحوه استفاده بهینه از حافظه 

 ( آموزش مفهوم کست کردنCast) 

 آموزش جامع و کاربردی پوینتر و نحوه استفاده از آن 

  آموزش عملگر هایReference (&)   و Dereference (*)   عملگر میخ ( به صورت جامع  <-و عملگر ( 

  عملگر های بیتی برای دسترسی به محتویات آدرس مورد نظر در رجیستر ها و اعمال تغییرات در رجیستر هاآموزش کامل 

o  عملگر& 

o  عملگر| 

o  عملگر^ 

o  عملگر~ 

o ( عملگر های شیفتLeft Shift   وRight Shift ) 

 آموزش جامع و کاربردی مفاهیم پیشرفته در برنامه نویسی 

o Typedef 

o Structure 

  آشنایی با مراحل کامپایل برنامه های نوشته شده به زبانC برای میکروکنترلر ها 

 آموزش دستورات پیش پردازنده و نحوه استفاده از آنها 

o  دستور پیش پردازنده#include 

o  دستور پیش پردازنده#define 

  تعریف ماکروهایObject 

  تعریف ماکرو هایFunction 

o  دستور پیش پردازنده#undef 

o ور پیش پردازنده دست#if 

o  دستور پیش پردازنده#ifdef 

  تعریفInclude Guard 

o  دستور پیش پردازنده#ifndef 

o  دستور پیش پردازنده#endif 

o  دستور پیش پردازنده#else 

o  دستور پیش پردازنده#elif 

  آموزش نحوه اضافه کردنHeader File  ها به برنامه هایC ( و ویژگی های فایل های سرآیند.h) 

 آموزش نکات جامع و کاربردی در خصوص توابع  (Function)   در برنامه هایC 

  آموزش انواعExtern  وStatic برای تعاریف متغیر ها و متد ها و مقایسه آنها 



 

  آموزش کتابخانه ها در زبان برنامه نویسیC به صورت جامع 

  آشنایی اجمالی با توابعHAL 

  آشنایی اجمالی با توابعSPL 

  آشنایی اجمالی با توابعLL 

 توسط محیط آردینو ++Cبه زبان  STM32F103C8T6آموزش برنامه نویسی برد  : پنجمفصل 
 معرفی و تشریح همه قطعات مورد استتفاده در طول آموزش و نکاتی برای خرید قطعات 

 آموزش دستورات کاربردی مدیریت زمان در آردینو 

o Millis() 

o Micros() 

 اربردی مدیریت پالس در آردینوآموزش دستورات ک 

o Tone() 

o PuldeIn() 

o shiftIn() 

o shiftOut() 

 آموزش دستورات کاربردی ریاضی و کار با اعداد تصادفی در آردینو 

o Constrain() 

o Map() 

o Random() 

o randomSeed() 

 آموزش دستورات بیتی در آردینو 

 ( آموزش انواع دیتا تایپ هایData Typeکاربردی در آردینو ) 

  آموزش دستوراتPROGMEM  و تابعsizeof() در آردینو 

 آموزش دستورات کنترلی در آردینو 

o Break 

o Continue 

o Goto 

o Switch 

 آموزش عملگر های مقایسه ای در آردینو 

 آموزش عملگر های بولی در آردینو 

 و *( &)عملگر های  آموزش عملگر های مربوط به اشاره گر ها 

 ینوآموزش عملگر های منطقی در آرد 

 آموزش عملگر های بیتی در آردینو 

 آموزش عملگر های ترکیبی 

 



 

 STM32F103C8T6شروع کار با برد  : ششمفصل 
  آموزش عملی پروگرم کردن بردSTM32   توسط مبدلUSB TO TTL 

  آموزش عملی پروگرم کردن بردSTM32   توسطFTDI Programmer 

  آموزش عملی پروگرم کردن بردSTM32   توسط کابلMicroUSB 

  آموزش عملی پروگرم کردن بردSTM32   توسط پروگرمرST LINK 

 آموزش روش نصب بوتلودر روی میکروکنترلر برد 

  آموزش نرم افزارSTM32 ST Link Utility  جهت نصب انواع فریمور ها و بوت لودر ها و دسترسی به محتوای حافظه

STM32 

  آموزش نرم افزارFlash Loader Demonstrator 

 

 DACواحد  – ADCواحد  -  PWMفصل هفتم : آموزش واحد 

  راه اندازی واحدPWM  درSTM32 در قالب پروژه های صفر تا صد 

  راه اندازی واحدADC  درSTM32 در قالب پروژه های صفر تا صد 

  راه اندازی واحدDAC  درSTM32 در قالب پروژه های صفر تا صد 

  دیوتی سایکلمحاسبات مربوط به فرکانس و زمان و 

  محاسبات مربوط به واحدADC –  ولتاژReferemce و آشنایی با مفهوم ضریب تفکیک 

 شبیه سازی مدارهای مربوطه در نرم افزار Fritzing 

 STM32واحد ارتباط سریال در :  هشتمفصل 

 آشنایی با انواع روش های ارتباطی سریال و موازی 

  ناهمگام ) ناهمزمان(آشنایی با ارتباط سریال همگام )همزمان( و 

  آموزش تمامی متد های مربوط به واحد ارتباط سریال 

  آموزش سریال مانیتور 

  ارسال و دریافت دیتا توسط سریال مانیتور 

 شارپ به صورت پیشرفتهفرم های برنامه نویسی شده در سی کنترل لوازم با استفاده از 

  آموزش ارتباطSTM32 و سیشارپ توسط واحد ارتباط سریال 

  سیشارپمانیتورینگ دیتا توسط فرم های برنامه نویسی شده در 

  مبادله دیتا بین دو بردSTM32  توسط واحد ارتباط سریال 

  ارسال و دریافت دوطرفه دیتا بین برد آردینو و بردSTM32  توسط واحد ارتباط سریال 

  واحد ارتباط سریال  2استفاده ازSTM32 به صورت همزمان 

  مدارهای مربوطه در نرم افزارشبیه سازی  Fritzing 



 

 STM32در  SPIواحد ارتباط :  نهمفصل 

  راه اندازی واحد ارتباطSPI  درSTM32 

  ارتباطSPI چگونه کار می کند؟ 

  ارتباط یکMaster  با چندینSlave  و انواع روش های پیاده سازی 

 متدها و توابع مربوط به SPI و پیکربندی آن 

  بررسی تخصصی رجیستر های واحد ارتباطSPI  

o  رجیسترSPCR 

o  رجیسترSPSR 

o  رجیسترSPDR 

  آموزش پیکربندی واحدSPI  توسط ماکروی_BV() 

  آموزش کامل متغیر هایVolatile 

  پیاده سازی واحدSPI  توسط برنامه نویسی پیشرفته در زبانC توسط رجیستر ها 

  ارسال و دریافت همزمان و دوطرفه دیتا بین آردینو وSTM32   توسط واحدSPI 

 تجزیه و تحلیل مدارات به صورت کامل در فریتزینگ 

 

 STM32در  I2Cواحد ارتباط :  دهمفصل 

  راه اندازی واحد ارتباطI2C  درSTM32 

  ارتباطI2C چگونه کار می کند؟ 

  تفاوت های واحدI2C  وSPI 

  مربوط بهمتدها و توابع I2C و پیکربندی آن 

  ارسال و دریافت همزمان و دوطرفه دیتا بین آردینو وSTM32  توسط واحدI2C 

 

 STM32واحد وقفه در :  یازدهمفصل 
 وقفه چیست؟ 

 وقفه چگونه کار می کند؟ 

  تفاوت روش وقفه و روشPooling 

 و پیکربندی آن وقفه متدها و توابع مربوط به 

  کردن وقفه هاانواع روش های تریگر 

 آشنایی با لبه پایین رونده و لبه باالرونده 

 ( آشنایی با روش های لرزش گیریDebounce) 



 

 پروژه شمارنده و زمانبندی با به کارگیری واحد وقفه 

 پیاده سازی واحد وقفه در قالب پروژه های مختلف 

 

 آرایه ها و رشته ها: دوازدهم فصل 
 آرایه چیست؟ 

  دوبعدی و چند بعدیآشنایی با آرایه های 

  پیاده سازی پروژه های مربوط بهGPIO ها توسط آرایه ها و بهینه کردن برنامه ها توسط آرایه ها 

  آشنایی با انواع رشته ها درSTM32  و انواع روش های پیاده سازی آن 

o  کالسString 

o ( پیاده سازی رشته ها با زبان  آرایه های از کاراکتر هاC) 

  تفاوت پیادی سازی رشته ها در زبانC  و زبانC++ و مزیت های هر کدام 

 ( توضیحاتی در خصوص کاراکتر انتهای رشتهNull) 

 آموزش متد های مربوط به رشته ها به صورت جامع 

o charAt() 

o compareTo() 

o concat() 

o c_str() 

o endsWith() 

o equals() 

o equalsIgnoreCase() 

o getBytes() 

o indexOf() 

o lastIndexOf() 

o length() 

o remove() 

o replace() 

o reserve() 

o setCharAt() 

o startsWith() 

o substring() 

o toCharArray() 

o toDouble() 

o toInt() 

o toFloat() 

o toLowerCase() 



 

o toUpperCase() 

o trim() 

 

 برنامه نویسی و راه اندازی ماژول ها و سنسور های مختلف و پروژه های دوره: سیزدهم فصل 
  آموزش راه اندازیLED RGB کاتد مشترک و آند مشترک 

 آموزش راه اندازی انواع پوش باتن ها و پتانسومتر ها 

 آموزش راه اندازی سون سگمنت کاتد مشترک و آند مشترک 

  آموزش راه اندازیLCD  کاراکتری 

  آموزش راه اندازیLCD   نوعOled 

  آموزش راه اندازی انواع موتور هایDC 

 اندازی انواع  آموزرش راهIC درایور ها و تقویت کننده های جریان و ولتاژ 

 آموزش راه اندازی رله های مختلف 

 ( آموزش راه اندازی سنسور مسافت سنجSRF05) 

 آموزش راه اندازی میکروفون خازنی و ماژول صوت 

  آموزش راه اندازی سنسور آنالوگLM35  و سنسور آنالوگLM335 

 ای دیجیتال آموزش راه اندازی سنسور دمDS18B20 

  آموزش راه اندازی سنسورDHT11  وDHT22 

 آموزش راه اندازی انواع بلندگو و بازر 

 ( آموزش راه اندازی بارگرافBarGraph) 

 ( آموزش راه اندازی کلید لمسی تاچTouch Button) 

  آموزش راه اندازی صفحه کلید لمسیTTP229 

  پروژه کنترلLED RGB  توسط واحدPWM   و نمایش بر رویOLED 

  کاناله و چند حالته با قابلیت تغییر سرعت چشکن زدن توسط آرایه ها 11پروژه رقص نور 

 پروژه جامع شبیه سازی تمامی متد های رشته ها توسط سریال مانیتور 

  پروژه وقفه های چند حالته توسط بردSTM32  و نمایش بر رویOLED 

  پروژه زمان بندی رله توسطSTM32  شمارش معکوس و نمایش در وOLED 

  واحد  2پروژه ارسال و دریافت دیتا با استفاده ازUART بین دیوایس های مختلف 

 ( پروژه خانه هوشمند توسط اپلیمیشن سیشارپC#) 

  پروژه ارتباطSTM32 ( و سیشارپ توسط واحد ارتباط سریالUART) 

 پروژه رقص نور صوتی توسط ماژول صوت و بارگراف 

 فت سنج دقیق توسط سنسور التراسونیک پروژه مساSRF05 



 

  پروژه نمایش تصاویر بر روی صفحه نمایش هایOLED 

 پروژه شمارنده صعودی و نزولی توسط سون سگمنت 

  پروژه ارسال و دریافت دیتا بین چند بردSTM32 توسط واحد ارتباط سریال 

  پروژه ارسال و دریافت دیتا بین بردSTM32 تباط و برد آردینو توسط ارSPI به صورت دوطرفه و همزمان 

  پروژه ارسال و دریافت دیتا بین بردSTM32  و برد آردینو توسط ارتباطI2C به صورت دوطرفه و همزمان 

  پروژه دماسنج توسط سنسورLM35  با استفاده از واحدADC 

  پروژه دماسنج توسط سنسور دمای دیجیتالDS18B20  

 نسور دمای پروژه دماسنج و رطوبت سنج تو.سط سDHT11  با استفاده از واحد ارتباطOneWire 

 پروژه دریافت اعداد از صفحه کلید لمسی و انجام کار های خاص بر اساس دکمه دریافتی 

  پروژه ساخت موزیکال جالب توسطSTM32 و اسپیکر 

  پروژه کنترل سرعت موتور و جهت حرکت موتور توسط موتور هایDC  و آیسیL293D  

  لوازم منزل از طریق کف زدن توسط برد پروژه کنترلSTM32  

عددی و آموزش سنسور ها و ماژول ها و نحوه راه اندازی  37چهاردهم : معرفی پکیج فصل 

 آنها
  عددی 37آشنایی و معرفی پکیج 

  عددی 37آموزش سنسور ها و ماژول ها و نحوا راه اندازی پکیج 

o  ماژولJoyStick )جوی استیک( 

o  ماژولFlame Sensor  )تشخیص شعله( 

o  ماژولLED RGB 

o  ماژولHEARTBEAT SENSOR )سنسور اندازه گیری ضربان قلب( 

o  ماژولMAGIC LIGHT CUP 

o  ماژولSWITCH HALL MAGNETIC SENSOR )سنسور اثر حال( 

o  ماژولRELAY )رله( 

o  ماژولLINEAR HALL SENSOR 

o  ماژولSMD RGB LED 

o  7ماژول-COLOR FLASH LED 

o ماژول MERCURY TILT SWITCH 

o  ماژولTEMPERATURE SENSOR  

o  ماژولBIG SOUND SENSOR 

o  ماژولMETAL TOUCH SENSOR 

o  ماژولTWO-COLOR LED 



 

o  ماژولLASER EMITTER 

o  ماژولBALL SWITCH 

o  ماژولANALOG TEMPERATURE SENSOR )سنسور آنالوگ( 

o  ماژولSMALL SOUND SENSOR 

o  ماژولDIGITAL TEMPERATURE SENSOR )سنسور دیجیتال( 

o  ماژولSMALL TWO COLOR LED 

o  ماژولBUTTON 

o  ماژولPHOTORESISTOR SENSOR 

o  ماژولIR EMITTER )فرستنده مادون قرمز( 

o  ماژولTRACKING SENSOR 

o  ماژولACTIVE BUZZER 

o  ماژولREAD SWITCH 

o  ماژولSHOCK SENSOR 

o  ماژولTEMPERATUTE AND HUMIDITY SENSOR 

o  ماژولIR RECEIVER )گیرنده مادون قرمز( 

o  ماژولAVOIDANCE SENSOR 

o  ماژولPASSIVE BUZZER 

o  ماژولMINI READ SWITCH 

o  ماژولROTARY ENCODER 

o  ماژولANALOG HALL SENSOR 

o  ماژولKNOCK SENSOR 

o  ماژولLIGHT BLOCKING SENSOR 

 

هر پروژه آموزش دهیم.  STM32ترلر های محبوب قصد داریم اینترنت اشیا را به صورت تخصصی توسط میکروکن STM32قسمت پیشرفته در 

. با توجه به و ایده ای دارید را یادداشت کنید، بعد از مطالعه این دوره پیشرفته قادر خواهید بود تمام ایده هایتان را عملی کنید

و زبان  Cاینکه سطح این دوره حرفه ای می باشد؛ بنابراین دوستان عزیز باید پیش زمینه ای در خصوص برنامه نویسی میکروکنترلر ها به زبان 

C++  داشته باشند و تا حدودی با برد هایSTM32 یم اگر هیچ آشنا بوده و به رجیستر ها و پریفرال های آن اشراف داشته باشند. توصیه میکن

که  "تکمیلی  –مقدماتی  STM32مجموعه آموزشی جامع و صفر تا صد میکروکنترلر های "دانش و مهارتی در رابطه با موارد فوق ندارید از 

 قبال در وبسایت منتشر گردیده است. استفاده نمایید

صفر تا صد می باشد و با تمام جزئیات شرح داده شده  همه پروژه ها و مباحثی که در این دوره آموزش خواهیم داد، به صورت پروژه محور و

ث، است. مطالبی که در این مجموعه آماده گردیده است پیرامون اینترنت اشیا و کنترل لوازم منزل توسط پروتکل های ارتباطی مختلف مثل بلوتو

اری تماس(، شبکه های وایرلس و بیسیم، اینترنت و ... می امواج مادون قرمز، ارتباطات رادیویی، ارتباطات مخابراتی ) نظیر ارسال پیامک و برقر



 

باشد. به عالوه راه اندازی و ساخت انواع سیستم های امنیتی و دزدگیر های هوشمند و سیستم های احراز هویت توسط ماژول ها و تگ های 

RFID  و همچنین طراحی و ساخت سیستم های ردیاب و مکان یاب با بهره گیری از ماژول هایGPS  می باشد. به عالوه در خصوص راه اندازی

LED RGB  های مجهز به چیپستWS2812  که در بخش های تزئیناتی و دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار می گیرند، پروژه های مختلفی

لیت های لمسی و تاچ بسیار حائز اهمیت ارائه گردیده است. با توجه به اینکه در پروژه های اینترنت اشیا استفاده از صفحه نمایش های رنگی با قاب

 با تمام جزئیات آموزش داده شده است. TFTمی باشد. لذا در این مجموعه به صورت جامع و صفر تا صد راه اندازی انواع صفحه نمایش های 

همیت می باشد. لذا در این مجموعه با توجه به اینکه برای برنامه نویسی حرفه و پیشرفته ماژول ها و سنسور ها، بررسی دیتاشیت بسیار حائز ا

سعی شده اطالعات جامعی در خصوص هر ماژول بر اساس دیتاشیت آن ارائه گردد و برای برنامه نویسی حرفه ای تر بخشی از کتابخانه ها 

رای سهولت در اختیار سفارشی سازی شده و توضیحات الزم در خالل آموزش عنوان گردیده است و تمام فایل ها و مستندات و شماتیک ها نیز ب

)قرص  STM32F103C8T6دانش پژوهان عزیز قرار گرفته است. الزم به توضیح است میکروکنترلر مورد استفاده در این مجموعه، برد محبوب  

توجه به میباشد و با  STM32شایان ذکر است برد مذکور ارزان ترین و در دسترس ترین برد از خانواده محبوب  .می باشد (BluePill -آبی 

می باشد. دارای قدرت الزم و سرعت مناسب برای پروژه های اینترنت اشیا محسوب می شود و یکی از نقاط  Cortex-M3اینکه دارای هسته 

 ها بسیار و واحد های جانبی )پریفرال( متعدد و قدرتمند می باشد GPIOقوت دیگر آن ابعاد کوچک می باشد. علیرغم اینکه دارای 

 ت و لوازم مورد استفاده در پروژه نیز توضیحات بسیار جامعی ارائه گردیده است و توصیه می گردد قبل از تهیه لوازم مورد نیاز،در خصوص قطعا

 .مجموعه آموزشی رو مطالعه بفرمایید ویدیوی اول

 

 ) با محوریت اینترنت اشیا ( STM32پکیج  تخصصی و پیشرفته سرفصل های 

 طریق بلوتوث و اپلیکیشن اندرویدیفصل اول : کنترل لوازم از 

  معرفی و آشنایی با ماژول های بلوتوث سریHC 

 آشنایی با تفاوت های کاربردی ماژول های بلوتوث سری فرد و سری زوج 

  آموزش سطح منطقی پین هایRX  وTX  و تحلیل مدار های مورد نیاز و مقسم ولتاژ برای کارکرد با انواع میکروکنترلر ها 

 ی مد آموزش تخصصMaster  و مدSlave   ماژول های سریHC 

  آموزش اختصاصی فرامینAT COMMAND  ماژول های بلوتوث سریHC جهت تنظیمات ماژول 

  کانفیگ و پیکربندی ماژول های بلوتوث سریHC  توسطSTM32  

  کانفیگ و پیکربندی ماژول های بلوتوث سریHC  توسط مبدلUSB TO TTL 

  صورت جامعبررسی دیتاشیت ماژول به 

  راه اندازی ماژول های بلوتوث سریHC05  وHC06  توسط بردSTM32 

  عیب یابی و اشکال زدایی ماژول های بلوتوثHC 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

 پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل )چند کاناله( به صورت بیسیم 



 

 وازم منزل )چند کاناله( به صورت زمان بندی شده توسط ماژول پروژه صفر تا صد کنترل بیسیم لHC05   با استفاده از

 اپلیکیشن اندرویدی طراحی شده

  پروژه صفر تا صد مانیتورینگ بیسیم دما به صورت گرافیکی 

  پروژه صفر تا صد فاصله سنج بیسیم توسط ماژولSRF05  و ماژول بلوتوثHC05 

 

 (IRیق فرستنده و گیرنده مادون قرمز )کنترل لوازم از طر فصل دوم :

 ( معرفی و آشنایی با امواج مادون قرمزIR) 

  آشنایی با پروتکلIR  )فرستنده و گیرنده مادون قرمز( 

  راه اندازی انواع ماژول های فرستنده و گیرنده مادون قرمز توسط بردSTM32 

  شخصی سازی کتابخانهIremote  برای کنترل لوازم توسط امواج مادون قرمز توسط بردSTM32 

  آموزش متد ها و دستورات کتابخانهIremote 

 )استخراج و تشخیص کد های فرستنده مادون قرمز )از هر کنترلی به عنوان فرستنده میتوان استفاده کرد 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  صد کنترل لوازم منزل )چند کاناله( توسط فرستنده و گیرنده های مادون قرمزپروژه صفر تا 

 

 )تشخیص حرکت( و پروژه های امنیتی PIRراه اندازی ماژول های  : سومفصل 
  معرفی و آشنایی با سنسور هایPIR )تشخیص حرکت( 

 آشنایی با نحوه عملکرد ماژول های تشخیص حرکت 

  بررسی تخصصی ماژولPIR  مدلHC-SR501 –  تنظیمات نحوه تریگر شدن –انواع مدهای کاری 

  بررسی پتانسیومتر هایSensitivity Adjustment  وTime Delay Adjustment 

  راه اندازی انواع ماژول هایPIR  توسط بردSTM32 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  پروژه صفر تا صد دزدگیر بیسیم توسط ماژولPIR  و ماژول بلوتوثHC05 

  اپلیکیشن اندرویدی طراحی شده برای مانیتورینگ بیسیم یک مکان خاص 

 

 و پروژه های مکان یابی GPSراه اندازی ماژول های  : چهارمفصل 
  معرفی و آشنایی با ماژول هایGPS 

  بررسی نحوه عملکرد ماژول هایGPS عیت یاب ماهواره ای()موق 

  بررسی ماژول موقعیت یابNEO 6M  

  آشنایی با فرمتNMEA  زمان و  –عرض جغرافیایی  –و توضیحاتی در خصوص اطالعات استخراج شده  )طول جغرافیایی

)... 



 

  آموزش راه اندازی ماژولNEO 6M  توسط بردSTM32 

  آموزش عیب یابی و اشکال زدایی ماژول هایGPS 

  آموزش دستورات و متد های کتابخانهTinyGPS++ به صورت جامع 

  آموزش طراحی و برنامه ریزی ردیاب های هوشمند و پیشرفته توسط ماژول های سریNEO 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

 ماژول  پروژه صفر تا صد مکان یابی و تشخیص موقعیت و نمایش لوکیشن روی نقشه توسطNEO 6M  و بردSTM32  

 

 NRFکنترل لوازم توسط ماژول های رادیویی  : پنجمفصل 

  معرفی و آشنایی با ماژول های رادیوییNRF24L01 

 آشنایی با نحوه عملکرد ماژول های رادیویی 

  بدون آنتن( –آشنایی با مشخصات و ویژگی های انواع ماژول های رادیویی )آنتن دار 

  آشنایی با عبارت هایPA و LNA   و کانفیگ ماژول هایNRF24L01 و نکات تکمیلی 

  بررسیPINOUT  های ماژول هایNRF24l01 

  بررسی دیتاشیت ماژول هایNRF24L01  وNRF24L01+ به صورت کاربردی 

  آموزش جامع دستورات و متدهای کتابخانهRF24 تابخانه مربوطهبرای برقراری ارتباطات رادیویی و تغییراتی در ک 

  آموزش راه اندازی ماژول هایNRF  توسط بردSTM32 

  آموزش عیب یابی و اشکال زدایی ماژول هایNRF 

  شبکه سازی با استفاده از ماژول هایNRF  

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  فرستنده و گیرنده های رادیوییپروژه  صفر تا صد کنترل لوازم منزل )چند کاناله( توسط 

  پروژه صفر تا صد ارسال و دریافت دیتا به صورت دوطرفه و همزمان توسط ماژول هایNRF 

  به صورت دوطرفه و همزمان کنترل سرو موتور توسط جوی استیک به صورت وایرلس و مانیتورینگ دیتاپروژه صفر تا صد 

 

 WS2812های نئوپیکسل مجهز به چیپست  LEDآموزش راه اندازی  : ششمفصل 

  معرفی و آشنایی باLED  های نئوپیکسل مجهز به چیپستWS2812 

  بررسی نحوه عملکردLED   های نئوپیکسل 

  ادغامLED  های نئوپیکسل و ساخت زنجیره ای طوالنی ازLED  ها 

  بررسی نکات تکمیلی مربوط بهLED   های نئوپیکسل جهت راه اندازی 

 کتابخانه  شخصی سازیWS2812  برای راه اندازیLED  های نئوپیکسل توسط بردSTM32 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  آموزش جامع دستورات و متدهای کتابخانهWS2812  برای راه اندازیLED های نئوپیکسل 



 

  آموزش راه اندازیLED Neopixel WS2812  توسط بردSTM32 

  صفر تا صد رقص نور پیشرفته با امکانات مختلف مناسب برای طراحی دکوراسیون ها و ... با قابلیت کننترل بیسیمپروژه 

 

و سیستم های احراز هویت و  RFIDآموزش راه اندازی ماژول ها و تگ های فصل هفتم : 

 اپلیکیشن های اندرویدی پیشرفته
 معرفی و آشنایی با ماژول ها  RFID 

 RFID گونه کار می کند؟چیست؟ و چ 

  آشنایی با ساختار تگ هایRFID بررسی انواع تگ های ؛RFID و مشخصه هر کدام 

  آموزش کامل ماژول ریدر )کارت خوان( مدلEM18  و تشریح پایه ها و مشخصات ماژول 

  آموزش محاسبهUID  تگ هایRFID به صورت کاربردی 

  آموزش راه اندازی ماژول هایRFID  توسط بردSTM32 

 وزش عیب یابی و اشکال زدایی ماژول های آمRFID 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  پروژه صفر تا صد نمایش اطالعات هر یک از تگ ها درLCD کاراکتری و نمایش در فرمت های مختلف 

  پروژه صفر تا صد کنترل دسترسی و احراز هویت بر اساس تگ هایRFID  

  پروژه صفر تا صد طراحی اپ اندرویدی بیسیم جهت تشخیص هویت و اعتبار سنجی بر اساس تگ هایRFID  و کنترل لوازم

 STM32منزل برای اشخاص دارای مجوز توسط برد 

 پروژه صفر تا صد کنترل درب منزل و ... بر اساس سیستم تشخیص هویت 

 و ماژول های ساعت به صورت پیشرفته SD CARDآموزش راه اندازی ماژول های :  هشتمفصل 
  معرفی و آشنایی با ماژول هایSD CARD 

 ( معرفی و آشنایی با ماژول های ساعت دقیقRTC) 

  بررسیPINOUT  های ماژول هایSD CARD  وRTC 

  نکاتی در خصوص فرمت انواع کارت های حافظه برای استفاده درSD CARD  ها 

 ای مربوطه در فریتزینگرسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار ه 

  آموزش راه اندازی ماژول هایSD CARD   توسطSTM32 

  آموزش جامع دستورات و متدهای کتابخانهSD  و کالسFile  

  پروژه صفر تا صد نوشتن و خواندن اطالعات از ماژول هایSD CARD 

  بررسی جامع دیتاشیت ماژول ساعتDS3231 و نکات تکمیلی 

  آموزش عیب یابی و اشکال زدایی ماژول هایSD   وRTC 

  کتابخانه مربوط به  ۳آموزش جامع و تخصصیRTC  برای راه اندازی و کانفیگ ماژول هایRTC 



 

  آموزش راه اندازی ماژولRTC  توسط بردSTM32 

  آموزش راه اندازی سنسور دمای داخلی ماژولDS3231   توسطSTM32 

 ثانیه و دما( و تنظیمات اولیه هر کدام از آنها –دقیقه  –ساعت  –روز  –ماه  –بوط به )سال آموزش استخراج اطالعات مر 

  آموزش تنظیمات زمان و تاریخ ماژول هایRTC  بر اساس زمان و تاریخ سیستم 

 پروژه صفر تا صد مانیتورینگ دما با استفاده از سنسور داخلی ماژولDS3231  بوط به دما و ذخیره و مانیتورینگ اطالعات مر

 STM32با استتفاده از برد  SD CARDو زمان در کارت حافظه توسط ماژول 

 

 به صورت تخصصی و اپلیکیشن های اندرویدی  GSMکنترل لوازم توسط ماژول های :  نهمفصل 
 (  معرفی و آشنایی با ماژول های مخابراتیGSM) 

  معرفی و تشریح کامل ماژولSIM800L و نکات تکمیلی 

  بررسی ویژگی های ماژولSIM800L  و مقایسه سری های مختلف ماژول هایSIM 

  بررسی جامع دیتاشیت ماژولSIM800L 

  آموزش اختصاصی فرامینAT COMMAND  ماژولSIM800L 

o   آموزش فرامینAT COMMAND عمومی برای تنظیمات و پیکربندی ماژول 

o  آموزش فرامینAT COMMAND یامکمربوط به ارسال و دریافت پ 

o  آموزش فرامینAT COMMAND مربوط به برقراری و پاسخ به تماس های دریافتی 

o  آموزش فرامینAT COMMAND مربوط به اینترنت سیمکارت 

o  آموزش فرامینAT COMMAND  مربوط به عیب یابی و اشکال ردایی ماژولSIM800L 

  بررسی دیتاشیتAT COMMAND  های مربوط به ماژولSIM800L ده کاربردی از آنو نحوه استفا 

  آموزش راه اندازی ماژولSIM800L  توسط بردSTM32 

 با استفاده از ماژول  فارسی آموزش ارسال و دریافت پیامک هایSIM800L 

 آموزش اتصال میکروفون و بلندگو برای انتقال صوت در هنگام مکالمه و پخش صوت های دریافتی و تنظیمات مربوطه 

  معرفی ترمینال های مجازی کاربردی و کم حجم مانندTermit  برای راه اندازی ماژول توسط مبدلUSB TO TTL 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  آموزش نکات جامع و تکمیلی برای راه اندازیSIM800L و نکاتی در خصوص تامین تغذیه ماژول 

 ی جامع ماژول های شرکت عیب یابی و اشکال زدایSIM 

  پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل توسط ماژول هایSIM800L  توسط فرامینAT COMMAND 

 آموزش برنامه نویسی کتابخانه SIM800L   مخصوص برد هایSTM32 و کنترل لوازم از طریق متدها و دستورات مربوطه 

 و برقراری تماس و اطالع رسانی های پیامکی پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل توسط ارسال پیامک 

 پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل توسط اپلیکیشن اندرویدی طراحی شده 

 شبکه و اینترنت و اپ های اندرویدی –کنترل لوازم توسط ماژول های وای فای :  دهمفصل 



 

  معرفی و آشنایی با ماژول هایESP8266 

  وای فای  و تشریح هر یک از آنهابررسی اصطالحات مهم در ارتباطات 

  آموزش جامع مشخصات و ویژگی های ماژولESP-01 و مقایسه سایر مدل های محبوب 

  آشنایی با برد های مبتنی برESP8266  و ارتباط آنها باSTM32 

  آموزش اختصاصی فرامینAT COMMAND  ماژول هایESP8266 

o  آموزش فرامینAT COMMAND یکربندی ماژولعمومی برای تنظیمات و پ 

o  آموزش فرامینAT COMMAND برای تنظیمات شبکه و مدهای کاری 

o  آموزش فرامینAT COMMAND برای حالت کالینت 

o  آموزش فرامینAT COMMAND برای حالت سرور 

o  آموزش فرامینAT COMMAND  برای ایجاد ارتباطاتTCP 

o  آموزش فرامینAT COMMAND  برای ایجاد ارتباطاتUDP 

 یت بررسی دیتاشAT COMMAND  های مربوط به ماژولESP8266 و نحوه استفاده کاربردی از آن 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  آموزش راه اندازی ماژولESP8266  توسط مبدلUSB TO TTL  و بردSTM32 

  آموزش کنترل لوازم از طریق شبکه وایرلس توسط فرامینAT COMMAND ای کاری کالینت و در مدهAP 

  آموزش جامع نصب فریمور های مختلف بر رویESP8266 

  آموزش جامع برنامه نویسی برد هایESP8266-01 

o  تو.سط مبدلUSB TO TTL 

o  توسط بردSTM32 

  پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل از طریق وب سرویس توسط برنامه نویسی مستقیمESP-01 

  دما با استفاده از وب سرویس توسط برنامه نویسی مستقیم پروژه صفر تا صد مانیتورینگESP-01 

 تحلیل و بررسی کد های نوشته شده در وب سرویس 

  عیب یابی و اشکال زدایی جامع ماژول هایESP 

  آموزش جامع  دستورات و متد های کتابخانهESP8266WiFi.h برای ارتباطات وایرلس 

o  آموزش توابع و دستورات مد کاریStation 

o  آموزش توابع و دستورات مد کاریAP 

o  آموزش توابع و دستورات حالت هایUDP – Socket 

  آموزش نرم افزارSocket Protocol   وTCP Protocol  برای ایجاد ارتباطاتTCP و ارسال و دریافت دو طرفه دیتا 

  آموزش ارسال و دریافت دیتا بین ماژول هایESP-01 و دیوایس های اندرویدی 

  پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل )چند کاناله( با استفاده از سوکت و اپلیکیشن اندرویدی با بهره گیری ازSTM32 

  پروژه صفر تا صد کنترل لوازم منزل از طریق اینترنت با استفاده از ماژولESP-01  و بردSTM32 

 



 

 STM32توسط   TFT آموزش کامل و تخصصی راه اندازی صفحه نمایش های:  یازدهمفصل 

  معرفی و آشنایی با صفحه نمایش هایTFT 

  مقایسه صفحه نمایش هایTFT  با سایر نمایشگر ها 

  آشنایی با انواع مختلف صفحه نمایش هایTFT  قابلیت لمسی و تاچ و .... –سایز  –و مقایسه از لحاظ پروتکل ارتباطی 

  بررسی درایور های راه انداز صفحه نمایش هایTFT  و نکات تکمیلی 

 رسم شماتیک و تجزیه و تحلیل مدار های مربوطه در فریتزینگ 

  بررسی دیتاشیت های برخی ازTFT  های محبوب 

  آموزش راه اندازیTFT ها توسط میکروکنترلر 

  آموزش جامع دستورات و متد های کتابخانهTFT و شخصی سازی آن 

  آموزش راه اندازی اسالتSD CARD ای پشت صفحه نمایش هTFT  برای لود تصاویر رنگی و نمایش بر رویTFT 

 پروژه صفر تا صد نمایش متن با رنگ های مختلف و رسم اشکال مختلف با رنگ بندی های مشخص و راه اندازی اسالتSD 

CARD   برای نمایش تصاویر رنگی توسطTFT و میکروکنترلر 

  آموزش استخراج مشخصات صفحه نمایشTFT  نظر در صفحه نمایش های لمسیبا لمس پیکسل مورد 

  آموزش جامع متد ها و دستورات کتابخانه های 

o Adafruit GFX 

o MCUFRIEND_KBV 

o TouchScreen 

  بررسی جامعPINOUT  های مربوط به صفحه نمایش هایTFT 

  آموزش نمایش تصاویر رنگی توسط صفحه نمایش هایTFT و لمسی 

  پروژه صفر تا صد راه اندازی انواع نمایشگر هایTFT 

 پروژه صفر تا صد کنترل لوازم از طریق صفحه نمایش لمسی 

  پروژه صفر تا صد راه اندازیLCD TFT  توسطSTM32 ( و کنترل لوازم توسط واحد ارتباط سریالUART) 

 ESPپکیج جامع و تخصصی میکروپایتون برای برنامه نویسی برد های   - 13

 معرفی لوازم و تجهیزات مورد استفاده در دوره فصل اول :
  لیست قطعات و تجهیزات مورد استفاده 

 نکات کاربردی برای انتخاب قطعات، ماژول ها و برد ها 

 نکات تشخیصی برد های تقلبی و فیک 

 آشنایی با نرم افزار های مورد استفاده در طول دوره 

 

 فصل دوم : معرفی دوره در یک نگاه



 

 ؟ن دوره برای چه کسانی مناسب استای 

 میکروکنترلر یا ریزپردازنده چیست؟ 

 برد توسعه چیست؟ 

 میکروپایتون در یک نگاه 

  برد هایESP در یک نگاه 

 آردینو یا میکرو پایتون؟ 

 برد های مورد استفاده در طول دوره 

 

 به صورت جامع ESPآشنایی با برد های  فصل سوم :
  آشنایی با شرکتEspressif  سازنده برد های(ESP) 

  تاریخچه تولید برد هایESP 

  ویژگی های مهم برد هایESP  

  نسل برد هایESP8266 

  نسل برد هایESP32 

  نسل برد هایESP32-S2 

  معرفی بردNodeMCU 

  مقایسه های برد های سریESP8266  وESP32  وESP32-S2 

  کاربرد های برد هایESP 

  آشنایی با انواع مدل هایESP8266  وESP32 

  نکاتی در خصوص درایور برد هایESP 

 

 

 فصل چهارم : آشنایی با میکروپایتون
 میکروپایتون چیست؟ 

 آشنایی با تاریخچه میکروپایتون 

 آشنایی با ویژگی های میکروپایتون 

 چرا از میکروپایتون استفاده کنیم؟ 

 مقایسه پایتون و میکروپایتون 

  مقایسه میکروپایتون با زبان هایC  وC++ 

 آشنایی با برد های قابل برنامه نویسی با میکروپایتون 

 مزیت ها و محدودیت های میکروپایتون 



 

 

 و اجرای اولین برنامه ESP8266فصل پنجم : راه اندازی میکروپایتون بر روی 
 معرفی  IDEبرای های مناسب  Micropython 

  مقایسه محیط های برنامه نویسیuPyCraft  وThonny IDE 

  دریافت و نصب پایتونآموزش 

  دریافت و اجرای محیط برنامه نویسیuPyCraft 

  بررسی محیط برنامه نویسی و منوهایuPyCraft 

  آموزش اتصال بردESP8266  و یاNodeMCU  به کامپیوتر توسط کابلUSB و نکات مربوطه 

  دانلود درایور مربوط به بردNodeMCU و نصب آن 

 آموزش نکاتی در خصوص انواع درایو( ر های برد های توسعهCP210X  وCH340)  و مقایسه آنها 

  آموزش برقراری ارتباط سریال بین بردESP8266  و محیط برنامه نویسیuPyCraft 

 ( فریمورFirmwareچیست؟ ) 

 آموزش نکاتی در خصوص فریمور ها و مقایسه ای بین انواع مختلف فریمور ها 

 ( پاک کردنErase)  ( و فلش کردنFlashبرد ) ESP8266 با فریمور میکروپایتون 

  اجرای اولین کد برای روشن و خاموش کردنLED و تست های مربوطه 

 ( راه اندازی میکروپایتون با استفاده از محیط برنامه نویسیThonny IDE) 

 استفاده از ترمینال های مجازی برای برقراری ارتباط سریال 

  دریافتArduino IDE لبرای برقراری ارتباط سریا 

  آشنایی باesptool ابزار خط فرمان و نکات مربوطه و کاربرد های آن 

  نصبesptool  برای مدیریت برد از طریق ترمینال واحد ارتباط سریال 

  عیب یابی و اشکال زدایی ابزارesptool 

 ( پاک کردنErase کردن برد )ESP8266  با ابزارesptool ( از طریق خط فرمانCMD) 

 ( فلش کردنFlash کردن برد )ESP8266  با ابزارesptool ( از طریق خط فرمانCMD) 

  دانلود محیط برنامه نویسی رایگانThonny IDE و آموزش نصب آن 

  نوشتن اولین برنامه برای کنترلLED  توسط محیط برنامه نویسیThonny IDE 

  آموزش محیط برنامه نویسی و منوهایThonny IDE به صورت جامع 

  نکاتی در خصوص نصب محیط های برنامه نویسیuPyCratf  وThonny IDE (در سیستم عامل های دیگر )لینوکس و مک 

  ذخیره پروژه ها در حافظه کامپیوتر و یا حافظه برد  خصوصآموزش نکات پیشرفته درNodeMCU  بر روی فریمور و مزایا

 و معایب هر یک از روش ها

 

 و اجرای اولین برنامه ESP32ایتون بر روی : راه اندازی میکروپ ششمفصل 



 

  آموزش اتصال بردESP32  به کامپیوتر توسط کابلUSB و نکات مربوطه 

  دانلود درایور مربوط به بردESP32 و نصب آن 

  آموزش برقراری ارتباط سریال بین بردESP32  و محیط برنامه نویسیuPyCraft 

  آشنایی با انواع فریمور های بردESP32 و مقایسه ای بین انواع مختلف فریمور ها 

 ( پاک کردنErase)  ( و فلش کردنFlash برد )ESP32 با فریمور میکروپایتون 

  اجرای اولین کد برای روشن و خاموش کردنLED  و تست های مربوطه توسطuPyCraft 

 ( راه اندازی و نصب فریمور میکروپایتون با استفاده از محیط برنامه نویسیThonny IDE برای برد های )ESP32  به همراه

 نکات مربوطه

 ( پاک کردنErase کردن برد )ESP32  با ابزارesptool ( از طریق خط فرمانCMD) 

 ( فلش کردنFlash کردن برد )ESP32  با ابزارesptool ( از طریق خط فرمانCMD) 

  نوشتن اولین برنامه برای کنترلLED  توسط محیط برنامه نویسیThonny IDE  برایESP32 

 

 ESP8266 Flasherآموزش ابزار  : فصل هفتم
  آشنایی با ابزارESP8266 Flasher 

 آموزش کار با نرم افزار و تنظیمات مربوطه 

  ،آموزش نصب فریمور های مختلف میکروپایتونAT COMMAND ،Lua  وC توسط ابزار 

 

 به صورت لوکال( فصل هشتم : آموزش برنامه نویسی میکروپایتون از طریق وب )حتی
 نکاتی در خصوص برنامه نویسی میکروپایتون به صورت تحت وب 

  آشنایی باwebrepl  و نحوه فعالسازی آن 

 آموزش تنظیمات الزم و کانفیگ های مورد نیاز برای برنامه نویسی از طریق وب 

 آموزش برنامه نویسی تحت وب توسط میکروپایتون به صورت لوکال در هر لحظه 

 امه نویسی میکروپایتون توسط دیوایس های اندرویدی آموزش برن 

  معرفی ابزار های دیگر مثلPutty  برای ارتباط با برد هایESP و میکروپایتون 

 ... و 

 

ها به صورت  IDEخطایابی و اشکال زدایی پیام های خطای نمایش داده شده در  فصل نهم :

 جامع
  نکاتی در خصوص پیام های خطای نمایش داده شده درIDE های مختلف 

  خطای باز شدن مجدد پنجرهBurn Frimware محیط برنامه نویسی   درuPyCratf 



 

 ( خطای برقراری ارتباط با پورتCould not Open Port) 

 ( خطای مجوز دسترسی به پورتPermission Error) 

  خطای قطع نکردن برنامه قبلی هنگام( دانلود برنامه جدیدAlready in Download) 

  خطای تازه سازی برد با کلیدRST  نمایش پیام(NameError: Name OS Not Defined) 

  خطایBrownout Detector  به دلیل ضعف جریان اتصالUSB 

 نکات کاربردی در خصوص انتخاب کابل مورد استفاده 

 ( خطای دندانه گذاری در پایتونIndentationError – )خطای نحوی 

 ( خطای های گرامر کد نویسی در پایتونSyntaxError) 

 ... و 

 

 فصل دهم : آموزش جامع و کاربردی پایتون
 آشنایی با زبان محبوب پایتون به صورت کاربردی 

 آشنایی با دالیل محبوبیت پایتون 

 مقایسه پایتون با سایر زبان های محبوب 

 مزیت ها و محدویت های پایتون 

  های پایتون و آشنایی با محیط های برنامه نویسی پایتونکاربرد 

  مقایسه نسخه( 2نکاتی در خصوص نسخه های عددی پایتون.x 3با نسخه   پایتون.x) 

  شروع کد نویسی در پایتون با استفاده از محیط برنامه نویسیThonny IDE 

  متغیر ها و انواع داده ای در پایتون –آشنایی با داده ها 

 عضویت و ... در پایتون –بولین  –مقایسه ای  –منطقی  –گر های ریاضی آموزش عمل 

  دیکشنری ها و مجموعه ها( –لیست ها  –تاپل ها  –آموزش ساختمان داده ها در پایتون )رشته ها 

 آموزش متد های کاربردی مربوط به ساختمان داده ها 

 ( آموزش ساختار های کنترلیfor - while( و دستورات شرطی )if – elif - else در پایتون )–  دستورات کنترلی پیشرفته

(break – continue – pass )... و 

  نکاتی در خصوص آرگومان ها و پارامتر ها و انواع فراخوانی ها –آموزش تعریف تابع 

 آموزش توابع بی نام )المبدا( و متد های کاربردی در پایتون 

  متغیر های سراسری و محلیآموزش نکاتی در خصوص حوزه دید و انواع 

  سازنده و مخرب و ... –آموزش حرفه ای شی گرایی و تعاریف کالس در پایتون و مفاهیمی مانند شی 

  آشنایی با برخی از کتابخانه های استاندارد –کتابخانه ها و نحوه فراخوانی آنها  –آموزش ماژول ها 

 آموزش کار با فایل ها در پایتون و کاربرد آنها 

  پارامتر های توابع آموزشprint()  و فرمت بندی آنها 



 

  بلوک های( آموزش مدیریت خطا ها و استثناها در پایتونtry - except) 

 انجام چند مثال کامل و جامع برای یادگیری بهتر 

 .... و 

 

 ESP8266( برد های سری peripheralفصل یازدهم : برنامه نویسی واحد های داخلی )
  آموزش برنامه نویسیGPIO ها به صورت جامع 

  تعریفPin ها به صورت ورودی / خروجی 

 آشنایی با مفاهیم دیجیتال و آنالوگ و نکاتی در خصوص پایه های دیجیتال و پایه های آنالوگ 

  بررسی پایه ها وPinOut  های بردNodemcu  به صورت جامع 

  مفاهیمPull-UP  وPull-Down در قالب پروژه های کاربردی 

  آموزش واحدPWM  در برد هایESP8266  در قالب پروژه های کاربردی و کنترلRGB 

 مفهوم PWM یا مدوالسیون پهنای پالس (Palse-width modulation) 

 چرخه کاری یا پالس چیست؟ Duty cycle و دوره یا period سیگنال چیست؟ 

 تنظیم frequency های تکرار و اجرای سیگنال پیوسته با حلقه 

 زش واحد های آموADC  وDAC  در قالب پروژه های کاربردی و پروژ های سنسورینگ 

  تنظیمات مربوط به واحد هایADC 

  آموزش واحد ارتباط پرسرعتSPI 

  آموزش واحد ارتباط دوسیمهI2C در قالب پروژه های کاربردی 

  آموزش واحد ارتباط تک سیمهOneWire در قالب پروژه های کاربردی 

 ا رویداد یامفهوم رخداد ی Even در میکروپایتون 

 ( آموزش واحد وقفه هاInterruptدر قالب پروژه های کاربردی ) 

 فرآیند ارسال و مدیریت Interrupt در میکروپایتون 

 ( مقایسه روش وقفه با روش سرکشیPooling) 

 مزیت استفاده از Interrupt در برنامه نویسی میکروپایتون 

 معرفی تابع time()  آنو کاربرد 

  آموزش واحد تایمر / کانتر در برد هایESP8266 در قالب پروژه های کاربردی 

 اجرای پروژه ها با بهره گیری از واحد تایمر / کانتر )مجازی( به صورت پیشرفته 

 ( آموزش واحد ساعت زمان حقیقیRTC)  و تریگر کردن آنها 

 ( آموزش واحد تایمکر سگ نگهبانWDT) 

  آموزش تمامی کالس های ماژولmachine به صورت جامع 

 ... و 



 

 

 

 ESP32( برد های سری peripheral: برنامه نویسی واحد های داخلی ) دوازدهمفصل 
  آموزش برنامه نویسیGPIO ها به صورت جامع 

  تعریفPin ها به صورت ورودی / خروجی 

  بررسی پایه ها وPinOut  های بردESP32-S2 به صورت جامع  

  مفاهیمPull-UP  وPull-Down در قالب پروژه های کاربردی 

  آموزش واحدPWM  در برد هایESP8266 در قالب پروژه های کاربردی 

  آموزش واحد هایADC  وDAC  در قالب پروژه های کاربردی و پروژ های سنسورینگ 

  تنظیمات مربوط به واحد هایADC 

 مفهوم Attenuation  دسی بل با ولتاژو دسی بل و محاسبه  

 مفهوم width در تبدیل ولتاژ به سیگنال ارسالی برد 

  آموزش واحد ارتباط پرسرعتSPI 

  آموزش واحد ارتباط دوسیمهI2C در قالب پروژه های کاربردی 

  آموزش واحد ارتباط تک سیمهOneWire در قالب پروژه های کاربردی 

 مفهوم رخداد یا رویداد یا Even در میکروپایتون 

 آم( وزش واحد وقفه هاInterruptدر قالب پروژه های کاربردی ) 

  آموزش واحد تایمر / کانتر در برد هایESP8266 در قالب پروژه های کاربردی 

  حقیقی( به صورت پیشرفته -اجرای پروژه ها با بهره گیری از واحد تایمر / کانتر )مجازی 

 ( آموزش واحد ساعت زمان حقیقیRTC)  هاو تریگر کردن آن 

 ( آموزش واحد تایمکر سگ نگهبانWDT) 

  آموزش راه اندازی پایه های لمسی درESP32 و پروژه های کاربردی 

  آموزش واحد هایSD CARD – CAN – Ethernet 

  آشنایی با بلوتوث داخلی بردESP32 و نحوه استفاده از آن 

  آشنایی با واحد پردازندهULP (Ultra Low Processor) 

 ... و 

 

 ESP8266فصل سیزدهم : خواب عمیق و بیدار کردن برد های 

 مفهوم و مزیایای خواب عمیق یا  Deep Sleep در برد هایEsp8266 

  آشنایی با انواع مد های خواب در برد هایESP8266 و ویژگی هر یک از آنها 



 

 ( آشنایی با مزیت های اصلی به خواب بردن میکروDeep Sleep) 

 ف تغذیه و روش های بهینه سازی آن در برد های آشنایی با مدیریت مصرESP 

 آشنایی با کالس RTC 

 تنظیم تریگر وقفه به صورت ALARM0 

 تنظیم پارامتر wake متد irq به صورت DEEPSLEEP 

 پیاده سازی بیدار کردن برد با استفاده از آالرم و اتصال GPIO 16 به Reset 

 مه و اتصال دستی دکمه بهپیاده سازی بیدار کردن برد با استفاده از دک Reset 

 

 ESP32دهم : خواب عمیق و بیدار کردن برد های فصل چهار

 مفهوم و مزیایای خواب عمیق یا  Deep Sleep در برد هایESP32 

  انواع روش های بیدار کردن برد هایESP32 

 مفهوم بیدار کردن با Timer 

 مفهوم بیدار کردن با Event 

 مفهوم بیدار کردن با ULP co-processor 

 مفهوم بیدار کردن با لمس پین های Touch 

 پیاده سازی یک نمونه بیدار کردن برد با Timer 

 آشنایی با تابع deepsleep از ماژول machine 

 آشنایی با پین های RTC در ESP32 به منظور بیدار کردن 

 پیاده سازی بیدار کردن برد با رخداد بیرونی روی یک پین 

  تابعآشنایی با wake_on_ext0 

  مقایسه wake_on_ext0 و wake_on_ext1 

  بررسی پارامتر هایWAKEUP_ANY_HIGH  وWAKEUP_ALL_LOW 

 تنظیم ویژگی RTC یک پین با ماژول  esp32 

 

 ESP32و  ESP8266در برد های   (UARTفصل پانزدهم : واحد ارتباط سریال )
  ارتباط سریال و نحوه کارکرد آنآشنایی با واحد ارتباط سریال، انواع حالت های 

  آموزش توابع و متد های واحد ارتباط سریال در برد هایESP8266  وESP32 

  آموزش تمامی متدها و توابع کالسuart  از ماژولmachine 

  آموزش استفاده از واحدUART  درNodemcu  و تنظیمات فایلboot.py 

  نکاتی در خصوص واحد های ارتباط سریال بردNodemcu و محدودیت های آن 

  کنترل لوازم از طریق واحد ارتباط سریال از طریق کابلUSB 



 

  ارتباط با واحد ارتباط سریال بردNodemcu  مثل( از طریق ترمینال های دیگرTermit )... و 

  آشنایی با ماژولUSB TO TTL و نحوه کارکرد آن 

  آشنایی با واحد های سریال در برد هایESP32 

  آموزش استفاده از واحدUART  در برد هایESP32  توسط کابلUSB و یا پورت های سریال دیگر 

 آموزش ساخت اپلیکیشن های گرافیکی توسط سیشارپ برای کنترل لوازم و مانیتورینگ دیتا 

  آموزش ارسال و دریافت دیتا بین برد هایESP و سایر میکروکنترلر ها و برد ها 

 

 )بخش اول( ESPتوسط برد های  دازی سنسور ها و ماژول های کاربردیفصل شانزدهم : راه ان

 آموزش راه اندازی پتانسیومتر در قالب مثال های کاربردی و نحوه کارکرد آن 

 توسط واحد  مقدار افت ولتاژ و تبدیل به سیگنال با چرخش پیچ پتانسیومتر نمایشADC 

  آموزش راه اندازی نمایشگر هایOLED  توسط برد هایESP 

  آموزش و تشریح کتابخانه هایssd1306  وgfx  برای کار با نمایشگر هایOLED 

  آموزش نوشتن متن، کشیدن اشکال مختلف، نمایش عکس و اسکرول کردن توسطOLED 

 معرفی حسگر LDR یا Light Dependent Resistor یا فتوسل (Photocell) یا Photoresistor  و راه اندازی آن

 ESPتوسط برد های 

 طراحی چراغ های هوشمند بر اساس تاریکی و روشنایی روز 

 بررسی مبانی نظری سنسور یا مقاومت حساس به نور 

 تشریح مدار الکترونیکی تشخیص نور به وسیله LDR توسط ESP 

 آشنایی با حسگر فروسرخ غیرفعال یا Passive Infrared Sensor یا PIR 

 آشنایی با ساختمان سنسور PIR 

  نحوه کار حسگرآشنایی با PIR 

 آشنایی با پتانسیومتر time delay و sensitivity در حسگر PIR 

 آشنایی با دیتاشیت IC و خود حسگر PIR HC-SR 501 

  پیاده سازی پروژه تشخیص حرکت )در قالب پروژه دزدگیر( توسط سنسورPIR  با استفاده ازESP 

 پیاده سازی پروژه دزدگیر توسط واحد وقفه و آشنایی با trigger و handler در متد irq 

 آشنایی با سنسور های التراسونیک و تشریح کارکرد آن و آشنایی با ساختمان آن 

 برنامه نویسی کتابخانه برای استفاده از سنسور های التراسونیک در میکروپایتون 

  بررسی دیتاشیت ماژول های التراسونیک و آشنایی با دو مدل به نام هایhc-sr04  وsrf05 

 مقایسه ماژول های التراسونیک و آشنایی با ویژگی های هر یک از آنها 

  پیاده سازی پروژه متر دیجیتال )مسافت سنج دیجیتال( با استفاده ازSRF05 

  آشنایی با سنسور هایDHT دماسنج و رطوبت سنج( و تشریح کارکرد آنها( 



 

  آموزش کامل کتابخانهDHT 

 بت سنج توسط سنسور های پیاده سازی پروژه های دماسنج و رطوDHT  با استفاده از برد هایESP 

  آشنایی باLED  های نئوپیکسل مجهز به چیپستWS2812 

  آشنایی با نحوه کارکردLED های نئوپیکسل آدرس پذیر با تمام جزئیات 

 بررسی کامل کتابخانه های مربوطه 

  آموزش اتصالLED  های نئوپیکسل برای افزایشLED ها و نکاتی در رابطه با مدار بندی آنها 

  دسترسی بهLED  مورد نظر از طریق برنامه نویسی میکروپایتون توسط برد هایESP 

  پیاده سازی پروژه افکت های مختلف و زیبا بر رویLED )های نئوپیکسل )برنامه نویسی 

   انجام پروژه های فوق العاده خالقانه و کاربردی توسطLED  های نئوپیکسل قابل استفاده برای تزئینات داخلی و نور پردازی

 های پیشرفته 

 ESP و آموزش راه اندازی سنسور ها و ماژول ها توسط عددی 37پکیج  معرفی:  هفدهمفصل 

 (دوم)بخش 
  عددی 37آشنایی و معرفی پکیج 

  عددی 37آموزش سنسور ها و ماژول ها و نحوا راه اندازی پکیج 

o  ماژولJoyStick )جوی استیک( 

o  ماژولFlame Sensor  )تشخیص شعله( 

o  ماژولLED RGB 

o  ماژولHEARTBEAT SENSOR )سنسور اندازه گیری ضربان قلب( 

o  ماژولMAGIC LIGHT CUP 

o  ماژولSWITCH HALL MAGNETIC SENSOR )سنسور اثر حال( 

o  ماژولRELAY )رله( 

o  ماژولLINEAR HALL SENSOR 

o  ماژولSMD RGB LED 

o  7ماژول-COLOR FLASH LED 

o  ماژولMERCURY TILT SWITCH 

o  ماژولTEMPERATURE SENSOR  

o  ماژولBIG SOUND SENSOR 

o  ماژولMETAL TOUCH SENSOR 

o  ماژولTWO-COLOR LED 

o  ماژولLASER EMITTER 

o  ماژولBALL SWITCH 



 

o  ماژولANALOG TEMPERATURE SENSOR )سنسور آنالوگ( 

o  ماژولSMALL SOUND SENSOR 

o  ماژولDIGITAL TEMPERATURE SENSOR )سنسور دیجیتال( 

o  ماژولSMALL TWO COLOR LED 

o  ماژولBUTTON 

o  ماژولPHOTORESISTOR SENSOR 

o  ماژولIR EMITTER )فرستنده مادون قرمز( 

o  ماژولTRACKING SENSOR 

o  ماژولACTIVE BUZZER 

o  ماژولREAD SWITCH 

o  ماژولSHOCK SENSOR 

o  ماژولTEMPERATUTE AND HUMIDITY SENSOR 

o  ماژولIR RECEIVER )گیرنده مادون قرمز( 

o  ماژولAVOIDANCE SENSOR 

o  ماژولPASSIVE BUZZER 

o  ماژولMINI READ SWITCH 

o  ماژولROTARY ENCODER 

o  ماژولANALOG HALL SENSOR 

o  ماژولKNOCK SENSOR 

o  ماژولLIGHT BLOCKING SENSOR 

 

 پیشرفته )بخش سوم(فصل هجدهم : آموزش کار با سنسور ها و ماژول های 
  با میکروپایتون توسط برد های برای کنترل لوازم منزل )برق شهری( آموزش جامع و پیشرفته ماژول رلهESP 

  آموزش جامع و پیشرفته ماژول های سون سگمنت با میکروپایتون توسط برد هایESP 

  آموزش جامع و پیشرفته ماژول میکروفون خازنی با میکروپایتون توسط برد هایESP در قالب پروژه های مختلف 

 ( آموزش جامع و پیشرفته ماژول بارگرافBargraph)  با میکروپایتون توسط برد هایESP در قالب پروژه های مختلف 

  سری( آموزش جامع و پیشرفته ماژول های بلوتوثHCبا میکروپ ) ایتون توسط برد هایESP در قالب پروژه های مختلف 

o  معرفی و آشنایی با ماژول های بلوتوث سریHC 

o آشنایی با تفاوت های کاربردی ماژول های بلوتوث سری فرد و سری زوج 

o  آموزش سطح منطقی پین هایRX  وTX  ر و تحلیل مدار های مورد نیاز و مقسم ولتاژ برای کارکرد با انواع میکروکنترل

 ها

o  آموزش تخصصی مدMaster  و مدSlave   ماژول های سریHC 



 

o  آشنایی با فرامینAT COMMAND  ماژول های بلوتوث سریHC جهت تنظیمات ماژول 

o  کانفیگ و پیکربندی ماژول های بلوتوث سریHC  توسط مبدلUSB TO TTL 

o بررسی دیتاشیت ماژول به صورت کاربردی 

o  راه اندازی ماژول های بلوتوث سریHC05  وHC06  توسط برد هایESP 

  آموزش جامع و پیشرفته ماژول هایGPS  با میکروپایتون توسط برد هایESP در قالب پروژه های مختلف 

o  معرفی و آشنایی با ماژول هایGPS 

o  بررسی نحوه عملکرد ماژول هایGPS )موقعیت یاب ماهواره ای( 

o یت یاب بررسی ماژول موقعNEO 6M  

o  آشنایی با فرمتNMEA  زمان و ...( –و توضیحاتی در خصوص اطالعات استخراج شده )طول و عرض جغرافیایی 

o  آموزش راه اندازی ماژولNEO 6M  توسط برد هایESP 

  آموزش جامع و پیشرفته ماژول هایGSM  مخابراتی( با میکروپایتون توسط برد های(ESP فدر قالب پروژه های مختل 

o (  معرفی و آشنایی با ماژول های مخابراتیGSM سری )SIM 

o  معرفی و تشریح کامل ماژولSIM800L و نکات تکمیلی 

o  بررسی ویژگی های ماژولSIM800L  و مقایسه سری های مختلف ماژول هایSIM 

o  بررسی کاربردی دیتاشیت ماژولSIM800L 

o  آموزش فرامینAT COMMAND  ماژولSIM800L شامل 

   فرامینAT COMMAND عمومی برای تنظیمات و پیکربندی ماژول 

  فرامینAT COMMAND مربوط به ارسال و دریافت پیامک 

  فرامینAT COMMAND مربوط به برقراری و پاسخ به تماس های دریافتی 

  فرامینAT COMMAND مربوط به اینترنت سیمکارت 

  فرامینAT COMMAND  مربوط به عیب یابی و اشکال ردایی ماژولSIM800L 

o  بررسی دیتاشیتAT COMMAND  های مربوط به ماژولSIM800L و نحوه استفاده کاربردی از آن 

o  آموزش راه اندازی ماژولSIM800L  توسط برد هایESP 

 

 

 

 و برنامه نویسی  ESP32( در برد های Touch Pinآشنایی با پین های لمسی ):  نوزدهمفصل 
  آشنایی با پایه های لمسی در برد هایESP32 

  آموزش کالسTouchpad و متد های مربوطه برای برنامه نویسی پایه های لمسی 

 آموزش کانفیگ و تنظیمات مربوط به پایه های لمسی 

  پیاده سازی پروژه کنترلLED  توسط لمس پایه ها در برد هایESP32 

  .... و 



 

 

و ساخت انواع پروژه های  ESPایجاد بانک های اطالعاتی پویا در برد های :  بیستمفصل 

 دیتاالگر
 آشنایی با بانک های اطالعاتی و مزیت های استفاده از آن در پروژه ها 

  آموزش طراحی و ایجاد دیتابیس های مورد نظر به صورت صفر تا صد توسط برد هایESP )به صورت پویا( 

  حذف رکورد و ...( –آموزش عملیات اصلی بر روی بانک های اطالعاتی ) افزودن رکورد 

 آموزش ایجاد متد ها و توابع مختلف برای کار با دیتابیس 

 Export کردن دیتابیس و مشاهده در نرم افزار اکسل 

 پیاده سازی پروژه دیتاالگر در قالب پروژه مانیتورینگ دما و ذخیره سازی رکورد ها در دیتابیس 

 ده بر روی نمایشگر های آموزش نحوه استخراج دیتا و نمایش دیتا های استخراج شOLED 

  نوشتنی و ...( –آموزش نحوه دسترسی به دیتابیس و فایل های مربوطه در مد های مختلف )خواندنی 

 ... و 

 

 آموزش کتابخانه های و الیبرری های پیشرفته در میکروپایتون:  بیست و یکمفصل 
 متد ها و ...( –خراج کلیه )کالس ها نکاتی در خصوص استفاده از کتابخانه ها و مطالعه مفید آنها و است 

 : آموزش کتابخانه های داخلی در میکروپایتون شامل 

o gc 

o uio 

o uos 

o usocket 

o usys 

o utime 

o ucollections 

o math 

o ujson 

o ussl 

 آموزش کتابخانه کاربردی در میکروپایتون 

o btree 

o framebuf 

o esp 

o network 

o ubluetooth 

o ucryptolib 



 

o uctype 

 

کنترل لوازم و مانیتورینگ پیشرفته با وب سرویس توسط میکروپایتون :  دومفصل بیست و 

 ESPدر 
 آشنایی با مفهوم وب سرویس و کاربرد های آن 

  آموزش جامع و تخصصی کتابخانه هایnetwork  وusocket برای پیاده سازی وب سرویس 

  تغییراتی در فایلboot.py  میکروپایتون برایload  شدن وب سرویس و اختصاصip  به برد هایESP 

 آموزش صفر تا صد و پروژه محور طراحی وب سرویس برای کنترل لوازم در شبکه لوکال 

  ثانیه یک بار توسط وب سرویس 5آموزش صفر تا صد و پروژه محور طراحی وب سرویس برای مانیتورینگ دما و رطوبت هر 

 نکات جامعی در خصوص وب سرویس 

 ... و 

 

 با اینترنت توسط روش های مختلف: کنترل لوازم و مانیتورینگ پیشرفته  سومفصل بیست و 
 )آشنایی با انواع روش های کنترل لوازم از طریق اینترنت )بدون محدودیت مکان 

  آموزش کاربردی پروتکلMQTT به صورت صفر تا صد 

 معرفی بروکر های محبوب و نحوه استفاده از آن ها 

  لینوکسی برای نصب و استقرار بروکراستفاده از سیستم عامل های 

  آموزش صفر تا صد پروژه انتقال دیتا بین برد هایESP  از طریق اینترنت با استفاده ازMQTT 

  آشنایی باNodeRed محیط گرافیکی با قابلیت های فراوان 

  آموزش صفر تا صد کنترل لوازم از طریق اینترنت در برد هایESP 

  نکات در خصوص پروتکل هایclient / server 

  آشنایی باESP-NOW 

  آشنایی باESP-Mesh 

  آموزش تبادل دیتا بین چندین بردESP 

 .... و 
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با یکی از بهترین و جذابترین پروژه ها و آموزش ها در خدمتتون هستیم، به راحتی آب خوردن میتونین لوازم منزل تون رو توسط 

بهتون یاد میدم، به صورت وایرلس کنترل کنین؛ حتی میتونین همزمان مانیتورینگ دیتا هم داشته باشین به اندرویدی که  لیکیشناپ

عنوان مثال میتونین یه دماسنج یا هر ماژول دیگه ای توی یه محل دیگه بزارین و هر یک ثانیه مقدار دما رو بفرستین و تو موبایلتون 

دی مون گرافیکی هم کار کردیم و مثال بر اساس افزایش یا کاهش دما، اون دماسنجی که بتونین مقدارش رو ببینین )توی اپ اندروی

از لحاظ قطعات خیلی راحت و توی هر فروشگاهی قطعات مورد استفاده این پروژه   توی اپ اندرویدی قرار دادیم، تغییر پیدا میکنه(

یه رله تک کانال )یا چند کاناله برای اینکه بتونین المپ های الزم دارین و  NodeMCUرو به راحتی میتونین گیر بیارین، یه برد 

منزل تون رو که با برق شهری کار میکنن، کنترل کنین( و یک سنسور و ماژول که میتونه بر اساس سلیقه خودتون باشه، مثال میتونین 

 ds18b20و یا مدل  DHT11از یه پتانسیومتر استفاده کنین و یا از یه ماژول دماسنج مثل 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهم داد:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوط به وصل کردن رله و دیوایس هایAC )برق شهری ( 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برد آردینو 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید 



 

 

با یه پروژه بینظیر درخدمتتون هستیم؛ تو این پروژه با استفاده از دو عدد سنسور التراسونیک سطح دو مخزن اندازه گیری میشه و این 

سنسور ها همیشه سطح مخازن مورد نظر ما رو در یک رنج نگه میدارن و نمیزارن مقدار آب پمپاژ شده از ست پوینت تعریف شده 

روژه از قطعات بسیار ساده ای استفاده شده که توی همه فروشگاه ها پیدا میشه. از طرفی این پروژه یک پروژه فوق باالتر بره، تو این پ

العاده کاربردی در اینترنت اشیا و هوشمند سازی باغچه ها هستش و حتی برای پیاده سازی اینترنت اشیا برای آبیاری هوشمند هم 

بریم سراغ توضیحات و نحوه کارکرد پروژه ؛ قطعاتی که توی این پروژه استفاده شده به شرح میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خوب 

 ذیل هستن:

 

 استفاده کردیم UNOیک عدد برد آردینو از هر مدلی میتونین استفاده کنین، ما تو این پروژه از مدل 

 تا سطر داره( 4تا ستون و  3)یعنی  3*4یک صفحه کلید )کیپد( مدل ماترسی 

 (SRF-05میتونین استفاده کنین و هم از مدل  hc-sr04عدد سنسور التراسونیک )هم از مدل  دو

کاراکتری پایه های زیادی از آردینو رو اشغال میکنه به خاطر همون میتونیم از یه  LCDکاراکتری )با توجه به اینکه  LCDیک عدد 

 کاراکتری رو راه اندازی کنیم( LCDپایه میتونیم  2قط توسط استفاده کنیم، که در این حالت ف I2Cبه  کاراکتری  LCDمبدل 

 که باال توضیحش رو دادم I2Cکاراکتری به  LCDیک مبدل 

 )برای تقویت جریان میکروکنتلر و برای راه اندازی موتور ها و پمپ ها ( L293Dیک عدد درایور 

 کننده مورد استفاده قرار میگرن(ولت )این موتور ها به عنوان پمپاژ  12ولت یا  5دو عدد موتور 

 ولت میتونین استفاده کنین( 9یک منبع تغذیه مجزا برای راه اندازی موتور ها و یا پمپ ها ) از باتری کتابی 

 تعدادی سیم جامپر –چند تا دکمه یا همون باتن  –و در نهایت یک برد برد 

 



 

ت های مربوط به هر دو تا مخزن رو به برنامه معرفی میکنیم، سپس خب بریم سراغ توضیحات پروژه : اول توسط صفحه کلید ست پوین

برنامه کار میکنه و توسط سنسور التراسونیک سطح هر یک از مخازن رو محاسبه میکنه، اگه هنوز به ست پوینت مورد نظر نرسیده 

ا توجه به اینکه مخزن چقدر خالی هست، بود موتور مربوطه به حرکت درمیاد تا آب را به داخل مخزن پمپاژ کنه )دقت داشته باشین ب

سرعت حرکتش بیشتر خواهد بود؛ یعنی اگه خیلی خالی باشه موتور ها با سرعت بیشتری کار میکنن(. این روند تا زمانی که برد آردینو 

لیه مستندات . این دوره به همراه ک روشن هست، انجام خواهد شد و سطح مخازن در ست پوینت های تعریف شده قرارخواهد داشت.

 سورس برد آردینو ( –شامل ) شماتیک های مورد نظر 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوط 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برد آردینو  



 

 

با یکی دیگر از پروژه های هوشمند سازی و اینترنت اشیا در خدمت تون هستیم؛ تو این پروژه قصد داریم لوازم پیرامونمان را فقط با 

و یه میکروکنترلر به صورت وایرلس و از طریق اپلیکیشن  (ESPارزونترین و دردسترس ترین ماژول سری  ) ESP01استفاده از یه ماژول 

مزیتی که این پروژه داره اینه که اگه تعداد لوازم مورد نظرمون زیاد بود، میتونیم از یه میکروکنترلر نیم. اندرویدی کنترل ک

قطعاتی که برای این دیوایس های بیشتری رو کنترل بکنیم. های بیشتری داره استفاده کرده و بتونیم  GPIOیا بردی که 

تهیه هستن؛ ما تو این پروژه از یه برد آردینو استفاده کردیم که همونطور که اشاره  از همه فروشگاه ها قابلپروژه الزم داریم به راحتی 

کردم اگه میخواین تعداد دیوایس های بیشتری رو کنترل کنین می تونین ار آردینو های پیشرفته تر مثل آردینو مگا استفاده کنید، 

هست که  ESP01(، دومین قطعه برد STM32نید )مثل برد های حتی میتونین از برد های پیشرفته تر با پردازنده آرم استفاده ک

دو کانال  –محسوب میشه، قطعه بعدی رله هستش که بسته به نیازتون می تونین از رله های تک کانال  ESPارزون ترین برد خانواده 

سورس  –مراه کلیه مستندات شامل ) شماتیک های مورد نظر این دوره به ههشت کانال و ... استفاده کنید.  –چهار کانال  –

 سورس اپلیکیشن اندرویدی و ... ارائه میگردد( – آردینوبرد 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوط به وصل کردن رله و دیوایس هایAC )برق شهری ( 

  توضیح خط به خط سورس مربوط به برد آردینوآموزش و 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید 



 

 
 

تو این قسمت با یه پروژه و آموزش ویژه و حرفه ای در خدمتتون هستیم، هر چی به نظرتون بیاد تو این پروژه آموزش دادیم که در 

قسمت های مختلف اپلیکیشن رو خدمتتون معرفی می کنیم، بردی که تو این پروژه استفاده کردیم،  ادامه در موردش صحبت میکنیم و

و سوکت پروگرمینگ استفاده شده. همانطور  UDPهستش و برای اینکه سرعت ارتباط مون بیشتر باشه از پروتکل  NodeMCUبرد 

ها )می تونین با استفاده از رله  LEDادیم که هر کدوم یکی از تا دکمه قرار د 4که توی اپلیکیشن مشاهده میکنین توی قسمت باال 

کنین که داخل مجموعه به صورت کامل آموزش دادیم( رو کنترل میکنه. دکمه اول سنسور فتوسل را فعال  LEDالمپ رو جایگزین 

یاد باشه المپ خاموش خواهد شد میکنه و اگه مقدار روشنایی از یه حدی کمتر باشه، المپ اول روشن خواهد شد و اگه مقدار نور ز

)تشخیص  PIR)دقیقا مثل المپ های هوشمند که توی راه پله ها و یا داخل پارکینگ ها هستن (. با فعال کردن دکمه دوم سنسور 

حرکت ( فعال میشه و اگه حرکتی مقابل سنسور اتفاق بیفته المپ دوم روشن خواهد شد حتی می تونین آالرمی هم براش در نظر 

حرکتی رو تشخیص داد، اون آالرم به صدا در بیاد و حتی میتونین باز پروژه ر گسترش بدین و وقتی  PIRرین که اگه سنسور بگی

حرکتی تشخیص داده شد با یه شماره خاص تماس گرفته بشه و یا به یه شماره خاص پیامکی ارسال بشه. )دقیقا مثل دزدگیر های 

تعبیه شده در مدار رو فعال میکنه و اگه میزان دما از یه حد مشخصی باالتر رفت در اون  امنیتی هوشمند( دکمه سوم سنسور دمای

صورت المپ سوم روشن میشه و اگه دما پایین اومد المپ به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. ) به جای المپ می تونین از انواع 

د و یا سیستم های اینترنت اشیا دیگه مورد استفاده قرار بدین(. و موتور ها استفاده کنین و مثال این آپشن ها رو در گلخانه هوشمن

باالخره میرسیم سراغ دکمه چهارم که برای زمان بندی کردن هست؛ شما توسط باکس پایین می تونین زمان و تاریخ مورد نظرتون 

مشخص کردین روشن خواهد شد؛  رو مشخص کنین و دکمه چهارم رو فعال کنید، در این صورت المپ جهارم دقیقا توی تایمی که

حتی می تونین وقتی که به تایم مورد نظر رسیدین هر کار دلخواهی که مد نظر شماست انجام بدین مثال بیاین به سرورتون یه دیتایی 

بکنین و بفرستین یا هر کاری... یه نکته ای که تو این پروژه خیلی مهمه اینه که به صورت همزمان میتونین همه قسمت ها رو فعال 

 حتی مانیتورینگ رو هم به صورت همزمان بتونین انجام بدین.



 

باکس پایین برای مانیتور کردن سنسور و یا ماژول مورد نطر هست که هم در قالب نمودار و به صورت لحظه ای می تونین مقدار یک 

سنسور خاص رو رصد کنین و هم اون رو داخل اپلیکیشنتون به صورت گرافیکی بیاین نشون بدین؛ مثال مانیتورینگ میتونه یکی از 

 مانیتورینگ .... –مانیتوریننگ جریان مصرفی و توان مصرفی  –مانیتورینگ شدت روشنایی  –دیتا  این موارد باشه: مانیتورینگ

 NodeMCUاز همه فروشگاه ها قابل تهیه هستن، بردی که استفاده کردیم برد قطعاتی که برای این پروژه الزم داریم به راحتی 

که البته میتونین  DHT11سنسور  – PIRماژول  – LDRاز : سنسور  هستش، سنسور هایی که توی این پروژه استفاده شده عبارت اند

 سنسور ها و ماژول های مورد نظرتون رو جایگزین کنین.

توی این پروژه سعی کردیم همه نکات الزم رو که توی پروژه های تجاری باید انجام بدین رو بهتون آموزش بدیم و نحوه ارسال دیتا از 

این دوره به همراه کلیه )یشن و بالعکس رو به صورت همزمان پیاده سازی کنیم. از دستش ندین. . طریق میکروکنترلر  به اپلیک

سورس اپلیکیشن اندرویدی  – NODEMCUمیکروکنترلر برای سورس برد  –مستندات شامل ) شماتیک های مورد نظر 

 و ... ارائه میگردد(

 زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:توی این دوره همه موارد 

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNodeMCU 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید  



 

 
 

 MP3Playerبا یه پروژه باحال و جذاب درخدمتتون هستیم؛ به راحتی آب خوردن میتونین اسپیکر بلوتوثی و یا به عبارت دیگه 

بیسیم خودتونو طراحی و برنامه نویسی کنید، قطعاتی که تو این پروژه استفاده شده تو هر فروشگاهی پیدا میشن و خیلی راحت می 

ذخیره میکنید و برای اجرای  VS1053ماژول  SD CARDن پروژه موزیک های مورد نظرتون رو تو تونین پروژه رو ببندین. تو ای

پروژه، اپلیکیشن اندرویدی رو اجرا کرده و به ماژول بلوتوثتون متصل میشن، سپس اطالعات و مشخصات موزیک های ذخیره شده در 

SD CARD نین توسط دکمه هایی که توی اپ قرار دادیم، موزیک مورد رو به اپلیکیشن اندرویدی تون منتقل میکنید و سپس میتو

نظرتون رو پخش کنید، به موزیک قبلی و بعدی برین و حتی میتونین ولوم و شدت بلندی صدا رو هم تنظیم کنین و کلی موارد دیگه 

این دوره به همراه کلیه ). . که همش رو به صورت کامل داخل دوره آموزش دادیم. توصیه میکنیم حتما از این پروژه استفاده کنید

 – NODEMCUمیکروکنترلر برای سورس برد  –و کتابخانه های مورد نظرمستندات شامل ) شماتیک های مورد نظر 

 سورس اپلیکیشن اندرویدی و ... ارائه میگردد(

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برد آردینو 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید 

 



 

 
مزیت های زیادی که  به دلیل RFIDتو این پروژه بهتون یاد میدیم سیستم کنترل دسترسی هوشمند طراحی کنید، امروزه تگ های 

اینه  RFIDدارن تو اکثر پروژه های اینترنت اشیا و هوشمند سازی مورد استفاده قرار میگیرین، یکی از مهمترین مزیت های تگ های 

که فوق العاده مقرون به صرفه هستن و مزیت بعدی اینه که این تگ ها دارای حافظه هستن و می تونن اطالعات شخصی رو داخل 

انواع سیستم های کنترل  RFIDخیره کنن و مزیت دیگشون اینه که امنیت بسیار باالیی دارن. توسط ماژول ها و تگ های خودشون ذ

دسترسی، سیستم های حضور و غیاب آنالین، سیستم های اعتبار سنجی و ... میتونیم پیاده سازی کنیم. مثال فرض کنین هر یک از 

دشون باشن و داخل اون تگ اطالعات پرسنلی شخص ثبت شده باشه. حاال شما میتونین افراد یک سازمان دارای تگ مربوط به خو

توسط اون تگ ها احراز هویت انجام بدین و حتی می تونین برای یه سری از اشخاص توی تگ شون دسترسی های الزم برای کنترل 

که  RFID READERاعتباری خودش رو جلوی دیوایس های مورد نظر رو تعریف کرده باشین، حاال کافیه اون شخص تگ یا کارت 

اطالعات تگ رو بخونه و پردازش کنه در صورتیکه مجوز الزم رو  RFID READERگفته میشه بگیره و  RFIDاصالحا بهش ماژول 

داشته باشه در اپلیکیشن اندویدی منوهای الزم براش فعال بشه و بتونه کنترل های الزم رو انجام بده ولی اگه یه شخص دیگه دسترسی 

اشته باشه. همونطور که مالحضه میکنین و مجوز الزم رو نداشته باشه، توی اپلیکیشن نمی تونه به منو های مورد نظر دسترسی د

میتونیم انواع پروژه ها رو پیاده سازی کنیم. ما توی این آموزش و پروژه به صورت صفر تا صد همه موارد الزم رو آموزش دادیم و توی 

سازی بکنین؛ قطعاتی  ویدیوی معرفی این پروژه سناریوی پروژمون رو توضیح دادیم. این پروژه رو با کمترین قطعات می تونین پیاده

که ما  RFIDیک ماژول  –که برای این پروژه الزمه عبارت اند از : یک میکروکنترلر یا برد آردینو )هر مدلی میتونین استفاده کنین( 

 و واحد UARTاستفاده کردیم که انواع پروتکل های ارتباطی رو ساپورت میکنه )واحد ارتباط سریال  RC522توی این پروژه از مدل 

SPI )–  تعدادی تگRFID   و در نهایت یک ماژول بلوتوث مدلHC05  و یاHC06 

 



 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برد آردینو 

 ضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید آموزش و تو  



 

 
 

تو این قسمت با یه پروژه جذاب و کاربردی در خدمتتون هستیم که تقریبا همه مباحثی که توی پروژه مورد نیاز هست رو داخل این 

پروژه آموزش دادیم؛ تو این پروژه لوازم منزل تون رو میتونین با زمانبندی که توی اپلیکیشنتون لحاظ میکنین، به صورت وایرلس 

کانال هم افزایش بدین. توی شماتیک پروژه نحوه  16اد دیوایس های مورد نظرتون رو میتونین حتی به روشن و خاموش کنین و تعد

کنترل کردن المپ های منزل و همچنین تجهیزات برق شهری رو هم به صورت کامل آموزش دادیم. عالوه بر اون میتونین متر 

ماژول مسافت رو  "مسافت"کنین؛ به صورتیکه با انتخاب دکمه دیجیتالی وایرلس )مسافت سنج( توسط ماژول التراسونیک طراحی ب

مقدار اون رو مشاهده کنین، عالوه بر این محاسبه کرده و اون رو به اپلیکیشن اندرویدی ارسال می کنه و توی باکس مربوطه میتونین 

مقدار یک سنسور و یا ماژول رو مانیتور توی این پروژه امکان مانیتورینگ هم وجود داره و شما میتونین در بازه های زمانی مشخص 

بکنین و مقادیر مورد نظر رو به اپلیکیشن تون ارسال بکنین و حتی به صورت گرافیکی و الیو هم نمایش بدین. حاال این سنسور یا 

 ماژول میتونه یه سنسور دما یاشه یا مثال ماژول محاسبه جریان مصرفی باشه و یا هر چیزی...

وی این پروژه نحوه دریافت دیتای های مختلف مربوط به سنسور ها و ماژول های مختلف و تجزیه و پردازش اونها نکته ای که مهمه ت

به صورت کامل آموزش داده میشه و این مواردی رو که خدمتتون عرض کردیم به صورت همزمان میتونین انجام بدین. این پروژه یکی 

 ت اشیا محسوب میشه.از پروژه های بسیار کاربردی در حوزه اینترن

استفاده کردیم که عالوه بر اینکه میکروکنترلرش رو میتونین برنامه نویسی  NODEMCUبرای میکروکنترلر این پروژه از برد محبوب 

 کنین، میتونین از قابلیت وای فای اون هم بهره ببرین و هزینه نهایی رو به شدت کاهش بدین، سایر قطعاتی که در پروژه استفاده شده

 رو به راحتی از همه فروشگاه های الکترونیکی میتونین تهیه کنین.

 

 



 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNODEMCU 

 به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید آموزش و توضیح خط  



 

 
 

با یه پروژه باحال و جذاب در خدمتتون هستیم که برای پروژه های تزئینات داخلی و در کل دکوریتو می تونین مورد استفادش قرار 

اندرویدی در نظر گرفتیم و انواع روش بدین، همونطور که توی ویدیوی معرفی هم خدمتتون نشون دادیم، کلی امکانات برای اپلیکیشن 

های ارسال و دریافت دیتا در فرمت های مختلف رو تو این پروژه آموزش دادیم؛ اپلیکیشن رو که اجرا میکنین یه پلت رنگی مشاهده 

ین پروژه های نئوپیکسل به اون رنگ نمایش داده خواهد شد؛ مزیت ا LEDخواهید کرد که هر قسمت رنگیش رو لمس کنید بالفاصله 

نسبت به پروژه هایی که به صورت وب سرویس هستن سرعت فوق العاده باالی این پروژه هست، چون توسط سوکت پروگرمینگ برنامه 

نویسی شده. به عالوه در قسمت پایین میتونین شدت روشنایی هر رنگ رو مشخص کنین )محدوده ای که برای هر رنگ میتونین 

وارد کنید یعنی رنگ مورد  255عدد صفر نمایانگر اینه که اون رنگ کال وجود نداشته باشه و اگه  هست که 255تا  0اختصاص بدین 

سبز و آبی رو مشخص کردین، با انتخاب دکمه اعمال  –نظر با نهایت درخشندگی انتخاب خواهد شد( و بعد از اینکه هر سه رنگ قرمز 

 های نئوپیکسل به همون رنگ در خواهد اومد. LEDمنتقل میشه و  NodeMCUدیتا به 

های نئوپیکسل برنامه نویسی کردیم که توی بعضی از افکت  LEDتو این پروژه ما اومدیم افکت های بسیار زیبایی رو برای روشن شدن 

لغزنده ای که قرار داره ها باید میزان تاخیر و سرعت افکت ها تعیین بشه که شما می تونین ایم مقدار رو هم از طریق قسمت باال و 

تنطیم کنین و به برد تون ارسال کنین. حتی میتونین بین افکت ها پیمایش کنین و با دکمه هایی که توی اپلیکیشن قرار دادیم، افکت 

 های نئوپیکسل تون نمایش بدین. LEDها مختلف رو روی 

قسمت اتوماتیک و زمان بندی کردن هست، که توسط این  و در نهایت میرسیم به قسمت فوق العاده حرفه ای و پیشرفته  و اون هم

های نئوپیکسل نمایش داده باشه رو در باکس مربوطه  LEDقسمت شما میتونین تعداد هر کدام از افکت ها رو که میخواین روی 

ا رو نمایش های نئوپیکسل افکت ه LEDمشخص کنین و با زدن دکمه اتوماتیک خواهید دید به همون تعدادی که مشخص کردین 

میدن. همونطور که گفته شد تو این پروژه آموزش ارسال و دریافت دیتا به صورت همزمان و در فرمت های مختلف به صورت کامل 

 آموزش داده شده و بعد از فراگیری این قسمت هر ایده مشابهی داشته باشین میتونین پیاده سازی کنین.



 

به عنوان بردمون  NodeMCUراحتی تو اکثر فروشگاه های اینترنتی پیدا میشه؛ ما از برد  قطعاتی که در این پروژه استفاده کردیم، به

هم  OLEDرو هم تو پروژه قرار دادیم که اطالع رسانی های الزم را از طریق نمایشگر  OLEDاستفاده کردیم و یه نمایشگر از نوع 

های نئوپیکسل )حلقوی  LEDنداره و میتونین از انواع مختلف های نئوپیکسل هیچ محدودیتی وجود  LEDبتونیک نمایش بدیم. برای 

 استفاده کنین. LEDاستریپ و ...( با هر تعداد  –رینگی  –مربعی  –

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

 ح خط به خط سورس مربوط به برد آموزش و توضیNODEMCU 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید  



 

 
 

کاربردی در خدمت شما دوستان و همراهان گرامی هستیم که در زنگی روزمره و در سایر فعالیت های  پروژهتو این قسمت با یک 

لیکیشن پو ا NodeMCUروژه میخواهیم گلخانه هوشمند رو توسط برد محبوب پتو این  ،تجاری تون خیلی میتونه کاربرد داشته باشه

روژه اضافه خواهیم کرد که در طی دوره به صورت کامل پو کنترلی به این  یاده سازی کنیم و انواع سیستم های مانیتورینگپاندرویدی 

وینت قرار پکه در وضعیت اکسس  NodeMCUروژه به این صورت هست که به صورت وایرلس و خودکار به برد پآموزش دادیم. روند 

روژه از سنسور پنیم و همچنین در این های متصل شده به گلخانه رو به صورت اتوماتیک کنترل ک پمپداره متصل میشم و میتونیم 

YL-69  یوسته پاستفاده کردیم که یک سنسور تشخیص رطوبت خاک محسوب میشه و توسط این سنسور به صورت هوشمند به طور

ی اژ تا زمانپمپ ؛مون شروع به کار میکنه پمپر اتوماتیک ورطوبت خاک رو اندازه گیری میکنیم و اگه خاک گلدانمون خشک باشه به ط

لیکیش پقطع میشه. تمامی این عملیات در ا پمپیدا میکنه که خاک از آب اشباع بشه و در این صورت به صورت اتوماتیک پادامه 

لیکیشن پو به صورت گرافیکی و در قالب نمودار در ا راحی کردیم قابل مانیتورینگ هستاندرویدی که توسط بیسیک فور اندروید ط

 هستقابل مشاهده 

به عنوان بردمون  NodeMCUقطعاتی که در این پروژه استفاده کردیم، به راحتی تو اکثر فروشگاه های اینترنتی پیدا میشه؛ ما از برد 

برای سنسورینگ رطوبت خاک استفاده کردیم و از تعدادی پمپ آب  YL-69استفاده کردیم و از سنسور رطوبت سنج خاک مدل 

 ژ آب به داخل گلدان و یا باغچمونولت( برای پمپا 5-3مینیاتوری )

 

 



 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNODEMCU 

 وسط بیسیک فور اندروید آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید ت  



 

 
 

با یک پروژه ویژه و حرفه ای در خدمتتون هستیم. بعد از گذروندن این دوره، میتونین کنترل لوازم و مانیتورینگ پیشرفته سنسور ها 

ر که با و ماژول های مورد نظر تون رو هم به صورت لوکال و هم به صورت اینترنتی انجام بدین. توسط اپلیکیشن اندرویدی مورد نظ

بیسیک فور اندروید برنامه نویسی شده است میتونین مد کاری مورد نظرتون رو انتخاب کنین و سپس لوازم پیرامونتان رو کنترل  و 

در حالت اکسس پوینت قرار گرفته و اپلیکیشن اندرویدی به اون متصل میشه و  NodeMCUمانیتور کنین. در حالت لوکال برد 

نگ انجام میشه که برای این بخش از سوکت پروگرمینگ استفاده کردیم. برای حالت اینترنتی میتونین کنترل لوازم و مانیتوری

انجام بدین. حتی میتونین دیتای مورد  Read Timeمانیتورینگ پیشرفته رو با استفاده از نمودار ها )گیج ها( و چارت ها به صورت 

ه و در فواصل زمانی مشخص آنها را به ایمیل و هاست مشخصی ارسال نمایید ذخیره سازی کرد  (Cloudنظر تون رو در فضای کالود )

که برای پیاده سازی پروژه های دیتاالگر با دقت باال بسیار مناسب می باشد. برنامه نویسی حالت اینترنتی به صورت کامل و تخصصی 

ظرتون رو در سرتاسر کره خاکی کنترل کنین. قطعاتی آموزش داده شده است. که بدون هیچ محدودیت جغرافیایی میتونین لوازم مورد ن

 NopdeMCUکه در طول طول دوره استفاده کردیم، به سادگی از تمام فروشگاه های اینترنتی میتونین تهیه کنین. در این دوره از برد 

و برای کنترل لوازم   استفاده کنین ESP8266به عنوان برد اصلی استفاده کردیم که میتونین به جای اون از سایر برد های مبتنی بر 

)مانند المپ های منزل و سایر وسایل دیگه( به صورت  ACاستفاده کردیم که در داخل آموزش نحوه کنترل لوازم  LEDاز چند عدد 

سنسور و ماژول کامل آموزش داده شده است و برای مانیتورینگ و مشاهده نتایج از یه پتانسیومتر استفاده کردیم که به جای اون از هر 

مقدار شدت نور و ....(. توسط این پروژه میتونین کنترل  –رطوبت  –دیپه میتونین استفاده کنین )مانند ماژول ها و سنسور های دما 

ساعت دیگه فن های مورد نظرتون رو روشن کنین. مواردی که در این  3لوازم پیرامونتان را زمان بندی کنین، مثال بعد ااز گذشت 

موزش دادیم بسیار کاربردی و جامع می باشد و با تمام جزئیات تدریس کردیم و به همه دوستانی که به مباحث اینترنت اشیا و دوره آ

 خانه های هوشمند عالقه مند هستند، توصیه میکنیم حتما از این دوره استفاده کنند.



 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 ماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه هاآموزش کامل ش 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNODEMCU به صورت جامع 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس اپلیکیشن اندروید توسط بیسیک فور اندروید  



 

 
 

با تمام جزئیات بهتون آموزش میدم؛ شما بعد از اتمام این دوره تو این پروژه نحوه ساخت یک دیتاالگر وایرلس رو به صورت کامل و 

میتونین انواع دیتاالگر با هر تعداد سنسور و ماژول رو که دیتا های مورد نظر شون رو به صورت وایرلس و از طریق اینترنت در یک 

باشین رو به صورت کامل پیاده سازی شیت )در یک فایل اکسل( ذخیره کرده و به صورت همیشگی اون دیتا رو در اختیار داشته 

کنین. حتی میتونین انواع چارت ها و نمودار های برای دیتاالگر تون طراحی کنین و همچنین دیتا های مانیتور شده رو با همکاران 

ای خاصی دیگتون به اشتراک بزارین و همزمان بتونین دیتای ثبت شده رو مشاهده کنین، حتی میتونین برای همکاراتون دسترسی ه

استفاده کردیم که به راحتی میتونین از کلیه فروشگاه ها  DHT11و یک سنسور  NodeMCUتعریف کنین. تو این آموزش از برد 

الکترونیکی تهیه کنین. الزم به توضیحه دیتای شما در یک فضای ابری )گوگل شیت( ذخیره خواهد شد و شما هر وقت آنالین شدین 

ین میتونین دیتای سنسور مورد نظر رو بدون هیچ محدودیتی مشاهده کنین. تو این پروژه مباحث بسیار و به اینترنت دسترسی داشت

کاربردی و جامعی رو آموزش دادیم که خیلی به دردتون خواهد خورد و جنبه های اقتصادی پروژه های اینترنت اشیا رو از زوایای 

یاد میدیم اطالعاتتون رو بر اساس تاریخ و زمان فیلتر کنین و کلی مطالب مختلف مورد بحث قرار دادیم. حتی تو این دوره به شما 

 دیگه ...

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNODEMCU به صورت جامع 

  آموزش جامع گوگل شیت و اسکریپت مربوطه )برنامه نویسی ماکرو ها( و قسمت های کاربردی 



 

 
 

با یک پروژه بی نظیر و چند منظوره به صورت صفر تا صد در خدمت شما عزیزان هستیم؛ با توجه به درخواست هایی که از سمت 

همه منظوره با محوریت اینترنت اشیا دریافت کردیم بر آن شدیم یک پروژه دانش پژوهان مختلف مبنی بر تهیه یک پروژه جامع و 

 کامل و جامع با محوریت اینترنت اشیا پیاده سازی کنیم.

با استفاده از امواج مخابراتی )ارسال  –توسط بلوتوث  –پس از مشاهده این دوره قادر خواهید بود لوازم پیرامونتان را توسط وایفای 

تماس( و همچنین با صحبت کردن کنترل کنین و همچنین میتونین اطالعات و دیتا های سنسور و ماژول های  پیامک و برقراری

مختلف را از طریق پروتکل های مذکور مانیتور کرده و در اپلیکیشن اندرویدی به صورت کامل و در قالب چارت ها و نمودار های شکیل 

ده کردم رو به راحتی از تمامی فروشگاه های الکترونیکی میتونین تهیه کنین. در این مشاهده کنین. قطعاتی که برای این پروژه استفا

به عنوان میکروکنترلر استفاده شده که از قابلیت وای فای آن نیز استفاده کرده و میتوانیم لوازم مورد نظر  NodeMCUپروژه از برد 

به عنوان ماژول بلوتوث استفاده   HC-06 نترل کنیم. از ماژولو سوکت پروگرمینگ ک UDPو مانیتورینگ دلخواه مون رو به صورت 

استفاده کنین. برای اینکه بتونیم از  HCو یا تمامی ماژول های بلوتوث سری  HC-05کردیم که میتونین از مدل های مشابه مثل 

استفاده  SIM800Lبوب و کاربردی طریق امواج مخابراتی لوازم مورد نظر رو کنترل کرده و مانیتورینگ داشته باشیم از ماژول مح

کردیم. برای اینکه بتونیم لوازم منزل مثل المپ، پنکه و ... کنترل کنیم در طول دوره توضیحات جامع و کاملی ارائه شده. و همچنین 

ر خصوص در نهایت با استفاده از صحبت کردن لوازم پیرامونمان را کنترل حواهیم کرد که بسیار مبحث جالب و کاربردی هست، د

 صحبت کردن به زبان فارسی هم توضیحاتی در طول دوره ارائه شده است.

برنامه نویسی سمت اندروید پروژه توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید پیاده سازی شده است. اکثر دوستان در خصوص نصب و راه 

مورد نظر و نرم افزار های  SDKو  JDKهای  اندازی بیسیک فور اندروید سوال داشتن )به خصوص نصب ورژن های جدید تر و فایل

شبیه ساز( که در این دوره این موارد رو هم به صورت کامل پوشش دادیم و در موردشون با ریزترین جزئیات توضیح دادیم و فایل های 

م افزار های سفارشی سازی الزم رو هم در اختیارتون قرار دادیم و خیلی راحت میتونین برنامه اندرویدی خودتون رو با ابزار ها و نر

 شده در کوناهترین زمان ممکن انجام بدین.



 

و اشکال زدایی هر  AT COMMANDماژول های مورد استفاده در این دوره رو به صورت تخصصی تشریح کردیم و با فرمان های 

 یک از ماژول ها به صورت خیلی کامل آشنا شدیم. 

نه که ما به صورت همزمان میتونیم فقط توسط یه اپلیکیشن با هر پروتکلی که خواستیم نکته مهمی که در این پروژه کامال مشهوده ای

لوازممون رو کنترل کنیم و یا مانیتورینگ داشته باشیم و هر یک از پروتکل ها رو بر اساس شرایطی که پروژمون در اون قرار داره 

دنیا بتونیم کنترل داشته باشم، امواج مخابراتی شامل ارسال انتخاب کنیم؛ مثال اگه میخواهیم بدون محدودیت مکانی از هر جای 

پیامک و برقراری تماس گزینه مناسبی هست، یا اگه میخواهیم اطالعات تعداد زیادی ماژول رو مانیتور کنیم و سرعت انتقال دیتا برای 

ی راحت و از طریق صحبت کردن کنترل داشته ما مهم باشه، کنترل و مانیتورینگ از طریق وایفای گزینه مناسبیه و اگه میخواهیم خیل

 باشم، فقط کافیه صحبت کنیم.

با توجه به اینکه تو این پروژه همزمان چند ماژول رو راه اندازی میکنیم و مانیتورینگ داریم، برنامه نویسی سمت میکروکنترلر 

(NodeMCU)   و همچنین برنامه نویسی سمت اندروید پروژه نکات کاربردی و فنی بسیار زیادی داره و هر کدوم از روش ها و ایده

هایی که در طول دوره خدمتتون ارائه میشه، میتونه گره از کارتون توی پروژه هایی تجاری و صنعتی که باهاش مواجه هستین رو حل 

)حتما قبل از تهیه دموی به اینترنت اشیا و هوشمند سازی حتما از این دوره استفاده کنین.  بکنه. توصیه میکنیم دوستان عالقه مند

 خروجی این پروژه رو مشاهده بفرمایید تا با نحوه کارکرد برنامه به صورت کامل آشنا بشین(

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

 سی برای آموزش نصب و راه اندازی برنامه نویNodeMCU و آماده سازی و نصب بیسیک فور اندروید 

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها )سفارشی سازی برخی از کتابخانه

 ها هم به صورت کامل تدریس شده(

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNODEMCU به صورت جامع 

 آموزش جا( مع و کاربردی ماژول هایHC06 – SIM800L – ESP  به همراه تشریح فرامین )AT COMMAND 

 و تنظیم و کانفیگ هر یک از ماژول ها 

 .... و  



 

 

با استفاده  SIM800Lدوره به صورت صفر تا صد و پروژه محور )با ریز ترین جزئیات( کنترل لوازم از طریق ماژول های مخابراتی تو این 

محسوب میشه و به همراه تمامی  SIM800Lاز اپ اندرویدی آموزش دادیم، این مجموعه کاملترین آموزش ماژول های مخابراتی 

در همه زمینه  AT COMMANDمستندات خدمت عالقه مندان ارائه میشه، در طول این دوره توضیحات مفصلی در خصوص فرامین 

فرامین مربوط به تست و اشکال  –فرامین مربوط به ارسال و دریافت پیامک و ...  –راری تماس و ... فرامین برق –ها )فرامین عمومی 

فرامین استفاده از اینترنت و ....( داده شده است، شماتیک همه پروژه ها توسط نرم افزار فریتزینگ  -  SIM800Lزدایی ماژول های 

خت اپلیکیشن اندرویدی برای کنترل هوشمند لوازم به صورت کامل آموزش طراحی و آموزش داده شده است. و در نهایت نحوه سا

داده شده است. قطعاتی که در این دوره استفاده شده بسیار کاربردی بوده و در تمامی فروشگاه ها یافت می شوند؛ در این مجموعه از 

ی از در دسترس ترین و مناسب تریت و مقرون که یک  SIM800Lاستفاده شده است و از ماژول مخبراتی مدل  UNOبرد آردینو مدل 

 4ولت  5به صرفه ترین ماژول های مخابراتی محسوب می شود استفاده شده است و برای کنترل لوازم منزل برق شهری از یک رله 

 کاناله استفاده کردیم . 

ست. اکثر دوستان در خصوص نصب و راه برنامه نویسی سمت اندروید پروژه توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید پیاده سازی شده ا

مورد نظر و نرم افزار های  SDKو  JDKاندازی بیسیک فور اندروید سوال داشتن )به خصوص نصب ورژن های جدید تر و فایل های 

فایل های شبیه ساز( که در این دوره این موارد رو هم به صورت کامل پوشش دادیم و در موردشون با ریزترین جزئیات توضیح دادیم و 

الزم رو هم در اختیارتون قرار دادیم و خیلی راحت میتونین برنامه اندرویدی خودتون رو با ابزار ها و نرم افزار های سفارشی سازی 

 شده در کوناهترین زمان ممکن انجام بدین.

 

 

 



 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  نویسی برای آردینو و آماده سازی و نصب بیسیک فور اندرویدآموزش نصب و راه اندازی برنامه 

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها )سفارشی سازی برخی از کتابخانه

 ها هم به صورت کامل تدریس شده(

  آموزش فرامینAT COMMAND  ماژول هایSIM800L به صورت تخصصی 

 ح خط به خط سورس مربوط به برد آردینو به صورت جامعآموزش و توضی 

 .... و  



 

 

 LoRaپکیج آموزشی جامع و تخصصی ماژول های 

با یکی از کاربردی ترین و جذاب ترین دوره های مربوط به ارتباطات بیسیم ) با محدوده بسیار زیاد ( و اینترنت اشیا در خدمت شما 

رو به صورت کامل بررسی کرده و تمام نکات و مطالب مربوط به اون رو به  LoRaدوستان هستیم، در این دوره آموزشی ماژول های 

را به صورت اختصاصی  LoRaلب پروژه های عملی آموزش خواهیم داد، کتابخانه مربوط به ماژول های صورت صفر تا صد و در قا

( و ... آشنا خواهیم شد. همچنین در طول این دوره به SigFoxو سیگفاکس ) LoRaWanبررسی کرده و با تکنولوژی هایی مانند 

روتکل های رادیویی عمومی که معموال در ساخت ریموت ها مورد و پ NRF24L01مقایسه کامل بین انواع پروتکل های رادیویی مثل 

استفاده قرار میگرند از جنبه های مختلف خواهیم پرداخت؛ در نهایت پروژه های کامل و جامعی توسط ماژول های لورا به صورت عملی 

 به همراه مستندات کامل ارائه خواهیم کرد.

 ده میشه عبارت اند از :برخی از مباحثی که در طول این دوره آموزش دا

  معرفی پروتکلLoRa 

  آشنایی با معماریLoRa  و بررسی تراشه های سریSX127X 

  آشنایی با ماژول هایLoRa  و کاربرد ماژول هایLoRa 

  آشنایی کامل با انواع ماژول هایLoRa ) ... بررسی نکات فنی و ( 

  آشنایی با نحوه عملکرد ماژول هایLoRa 



 

 ص آنتن های ماژول های نکات جامعی در خصوLoRa 

  بررسی دیتاشیت و نکات مهم در خصوص ماژول هایLoRa 

  آشنایی با مشخصات ماژول هایLoRa 

  آشنایی با مدوالسیون های ماژول هایLoRa 

  نکاتی در خصوص فرکانس کاری ماژول هایLoRa  و مفاهیمی مانندISM 

  نکاتی در خصوص برد ماژول هایLoRa  و دستیابی به بیشترین برد 

  مقایسه ماژول هایLoRa  با ماژول هایNR24L01 از جنبه های مختلف و ماژول های ریموت 

  آشنایی با ایجاد شبکه های مبتنی بر ماژول هایLoRa ( به صورت کاربردیLoRaWan) 

  آشنایی با مفاهیمGateWay  وNode  وNetwork Server  وApplication Server که های در شبLoRa 

  آشنایی با معماری فنی شبکهLoRa  

  آشنایی با شبکه هایLPWAN و استفاده از آنها در اینترنت اشیا 

 ( آشنایی با شبکه سیگفاکسSIGFOX) 

 لورا ون   مقایسه شبکه(LoRaWan) ( و شبکه سیگفاکسSIGFOX) 

  آموزش جامع کتابخانه مربوط به ماژول هایLoRa  بررسی کامل فایل سورس و هدر کتابخانه با تمام جزئیات( به همراه(

 بررسی متد های مربوطه

  بررسی کامل شماتیک وPinOUT  های ماژول هایLoRa  و نکاتی در خصوصGPIO  های اختصاصی ماژول هایLoRa 

  مقایسه ماژول هایLoRa-01  وLoRa-02 

 همزمان توسط ماژول های  پروژه عملی ارسال و دریافت دیتا و مانیتورینگLoRa  و نمایش در صفحه نمایشOLED 

  پروژه عملی اندازه گیری دما و ارسال دما به همراه شمارنده و پکت ها به گیرنده و نمایش در نمایشگر هایOLED 

  پروژه عملی ارسال و دریافت تکست )رشته( در قالب پروژه کنترل چند کاناله لوازم 

 .... و 

می  LoRa-02ماژول  2ست برای اجرای پروژه ها به صورت عملی، حداقل نیاز به دو برد )یا میکروکنتلر( و حداقل الزم به توضیح ا

و .... استفاده کرد که ما در این دوره  STM32و یا  AVR ،ESPباشد. در خصوص برد ها میتوان از هر برد یا میکروکنتلر از سری های 

 4استفاده کردیم. به عالوه برای کنترل لوازم منزل نیاز به یک ماژول رله  Nanoردینو مدل و یک برد آ UNOاز یک برد آردینو مدل 

با رنگ های دلخواه استفاده کنند( . همچنین در این دوره  LEDعدد  4کانال خواهیم داشت. )در صورت لزوم دوستان عزیز میتوانند از 

به منظور اندازه گیری دما و مانیتورینگ استفاده گردیده است؛  DS18B20عدد دکمه استفاده گردیده است و از سنسور دمای  4از 

 در حالت کلی تمامی قطعات مورد استفاده در این دوره به شرح ذیل می باشد:

  یک عدد برد آردینو مدلUNO 

  یک عدد برد آردینو مدلNono 

  دو عدد ماژولLoRa-02 فاده کنید() برای دستیابی به برد بیشتر میتوان از آنتن نیز است 

  چهار عددLED به رنگ دلخواه 



 

 )چهار عدد دکمه )پوشن باتن 

  یک عدد سنسور دمایDS18B20 

 )دو عدد پتانسیومتر یا ولوم ) از هر اهم دیگری نیز میتوان استفاده کرد 

  کاناله  و یا دو کاناله و یا تک کانال )اختیاری( 4یک عدد رله 

 یک عدد برد برد 

 تعدادی سیم جامپر  



 

 

پکیج آموزشی کنترل لوازم و مانیتورینگ پیشرفته به صورت همزمان از طریق اینترنت با قابلیت ذخیره سازی دیتا به 

 صورت اکسل و ارسال به هاست و ایمیل

با یک دوره آموزشی فوق العاده کاربردی و فوق حرفه ای از سری آموزش های اینترنت اشیا و هوشمند سازی در خدمت شما دوستان 

 ز هستیم، بعد از اتمام این دوره قادر خواهید بود :عزی

  لوازم پیرامون تان را به صورت مستقیم و بدون هیچ محدودیت از طریق اینترنت کنترل کنین 

 مقادیر سنسور ها و ماژول های مورد نظرتان را از طریق اینترنت مانیتور کنین 

 کرده و هر وقت خواستین به تمام دیتا دسترسی داشته باشین تمام دیتا و اطالعات دریافتی را در قالب دیتابیس ذخیره 

  از اطالعات و دیتا های مورد نظرتان با هر تعداد رکورد دلخواه خروجی اکسل تهیه کرده و توسط اپلیکیشن آنها را مشاهده

به هاست و ایمیل کنین، حتی قادر خواهید بود خروجی های اکسل و سایر خروجی های دلخواه را به صورت زمان بندی شده 

 دلخواه از طریق اینترنت ارسال کنین

 دیتا های مورد نظر را در پایان هر روز کاری به صورت اتوماتیک به هاست و ایمیل مشخص ارسال کنین 

 اطالعات ذخیره شده در دیتابیس را بر اساس فیلد های مشخص فیلتر کرده و از آنها خروجی های دلخواه تهیه کنین 

 ویدی با قابلیت های بسیار کاربردی طراحی کنین.اپلیکیشن اندر 

 برای کاربران و کارمندانتان سطوح دسترسی مختلف ایجاد کنین 

 .سیستم های آنالین مانند سیستم های ردیاب و حضور و غیاب آنالین با امکانات طراحی کنین 

 .... و 

نت اشیا می باشد و دوستانی که به مباحث این دوره اشراف این دوره یکی از کامل ترین و حرفه ای ترین دوره هایی مبتنی بر اینتر

کامل داشته باشند انواع پروژه های صنعتی و تجاری مربوط به این حوزه را میتوانند پیاده سازی کرده و کسب درآمد مناسبی در این 



 

زئیات کامل همه مباحث مربوطه ساعت آموزش تخصصی و پروژه محور می باشد که با ج 12رشته داشته باشند. تایم دوره بالغ بر 

 تدریس گردیده است. الزم به توضیح است در این دوره از هیچ پلتفرم اینترنت اشیا استفاده نگردیده است.

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  اندروید و کتابخانه های الزمآموزش نصب و راه اندازی برنامه نویسی برای آردینو و آماده سازی و نصب بیسیک فور 

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها )سفارشی سازی برخی از کتابخانه

 ها هم به صورت کامل تدریس شده( و آموزش استفاده از نرم افزار های مرتبط

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به بردNodeMCU  

  و توضیح خط به خط سورس مربوط اپلیکیشن اندرویدی توسط بیسیک فور اندرویدآموزش 

  آموزش جامع و کاربردی نرم افزارXHAMPP SERVER  و تنظیمات و پیکربندی های کاربردی برای شبیه سازی

شده هاست و سرور و شبیه سازی پروژه ها به صورت لوکال ) دو پروژه به صورت کامل و صفر تا صد آموزش داده 

 است و مباحثی مثل انواع روش های ارسال و دریافت دیتا از طریق متد های های مختلف، وب سرور  و ... (

  شامل( آموزش کاربردی و مفید ملزومات پروژهPHP  - HTML – MYSQL – SQLite – )و نرم افزار های مربوطه 

  آموزش و توضیح خط به خط اسکریپت هایPHP همورد استفاده برای پروژ 

 آموزش و تحلیل دیتابیس های طراحی شده به صورت جامع و کوئری نویسی پیشرفته 

  آموزش کاربردی مباحث مربوط به هاست، دومین ، انواع پروتکل های انتقال دیتا به صورت عملی و آموزش کاربردی

 مورد استفاده برای پروژه Cpanelو جامع 

 .... و 

به  NodeMCUقطعات مورد نیاز برای دوره بسیار مقرون به صرفه بوده و از هر فروشگاهی قابل تهیه می باشد، در این دوره از برد 

های بیشتری داشته و قصد دارند تعداد زیادی از سنسور  GPIOعنوان میکروکنتلر اصلی استفاده شده است ولی دوستانی که نیاز به 

استفاده کنند که در طول دوره هر دو تای این برد های به  NodeMCUبه جای  ESP32نند میتوانند از برد های آنالوگ را مانیتور ک

میتوانین برای تست استفاده کنین؛ هر چند روش کنترل لوازم  LEDصورت مفصل تشریح گردیده است. برای کنترل لوازم از چند عدد 

طول دوره آموزش داده شده است که در این صورت از ماژول های رله نیز باید  برق شهری مانند المپ های منزل، انواع فن و ... در

 – LM35انواع سنسور های دما مانند ) –( LDRاستفاده کنید؛ سنسور ها و ماژول های کامال اختیاری بوده و از سنسور های فتوسل )

DS18B20  ان استفاده کرد، همچینین الزم به توضیح است ما در این و ...( انواع سنسور های اندازه گیری جریان و ولتاژ و ... می تو

 ( برای مانیتورینگ استفاده کرده ایم.Buttonپروژه از یک عدد پتانسیومتر و دو عدد باتن )

 



 

 

پکیج آموزشی دماسنج اینترنتی پیشرفته با قابلیت اطالع رسانی از طریق پیامک به همراه اپلیکیشن اندرویدی و نرم 

 ندوز سیشارپ برای همگام سازی دیتاافزار تحت وی

این پروژه یکی از حرفه ای ترین و پیشرفته ترین پروژه های هست که به سفارش علوم پزشکی برای بهره برداری و تشخیص کرونا با 

تمام هم اکنون آموزش کامل و صفر تا صد این پروژه به همراه قابلیت های بسیار کاربردی آماده و برنامه نویسی شده است و 

توضیحات این دوره رو در ؛  مستندات در اختیار عالقه مندان به سیستم های هوشمند و امبد سیستم ها قرار گرفته است

 قالب سناریو زیر براتون آماده کردیم:

با هزینه  در مرکز بهداشت یک اپلیکیشن اندرویدی که قابل نصب روی تمام موبایل ها و تبلت های اندرویدی می باشد به همراه مداری

گام بسیار اندک قرار گرفته است؛ هر شخصی در بازه های زمانی مختلف به این محل مراجعه می کند، متصدی شاغل در بهداشت در 

اطالعات شخصی مراجعه کننده را توسط اپ اندرویدی ثبت میکند الزم به توضیح است که این فرآیند در مراجعه اول متقاضی  اول

ی های بعدی نیاز به ثبت اطالعات نمی باشد؛ )با توجه به اینکه دیتا در دیتابیس مربوط به اپلیکیشن ذخیره صورت می گیرد و در سر

می گردد و همیشه قابل دسترسی می باشد و به عالوه نسخه ای از این دیتا از طریق اینترنت مخابره می شود و توسط پروتکل های 

ه می گردد که میتونین از هاست و سرور خود و یا هاست های رایگان دیگه استفاده ارتباطی پیشرفته در دیتابیس های آنالین ذخیر

با انتخاب شخص مورد نظر از جدول مربوطه، متقاضی دست خود را نزدیک سنسور دما کرده و متصدی بهداشت  گام دومکنید( در 

این مرحله دمای بدن متقاضی به همراه زمان دقیق آن دکمه مربوط به اندازه گیری دما را از اپلیکیشن اندرویدی انتخاب می کند، در 

اندازه گیری شده و توسط اینترنت مخابره می شود، الزم به توضیح است در کسری از زمان متقاضی می تواند دمای بدن خود را در 

بهداشت نیز انتقال یافته و  اپلیکیشن مشاهده نماید، به عالوه این اطالعات در بستر شبکه و از طریق اینترنت به سرور مرکزی شبکه

که یک سنسور  MLX90614به همراه سایر اطالعات جانبی ذخیره می گردد. )الزم به توضیح است برای اندازه گیری دما از سنسور 

له اگر دمای مادون قرمز غیر تماسی و فوق العاده دقیق می باشد استفاده شده است که نرخ نمونه برداری باالیی نیز دارد(، در این مرح

دمای بدن بیمار از حد مشخصی که از طریق اپلیکیشن قابل تنظیم می باشد، بیشتر باشد. اطالعات مربوط به متقاضی )شامل کد ملی 



 

زمان و ... ( به شماره ای پیامک می شود، )شماره مورد نظر قابل تنظیم می باشد و میتواند شماره فوریت های پزشکی  و .... باشد(  –

تواند با شماره مورد نظر تماس گرفته و اطالعات متقاضی را از طریق تماس مخابره نماید. الزم به توضیح است اگر دمای  حتی مدار می

بدن متقاضی از محدوده مشخص شده بیشتر باشد آالرمی در اپ اندرویدی نیز پخش خواهد شد و میتوان برنامه را طوری تغییر داد 

درویدی روی آن نصب است، با شماره ای تماس بگیرد و یا دیتایی را به ایمیلی ارسال نماید ؛ الزم بطوریکه موبایل یا تبلتی که اپ ان

به توضیح است با انتخاب شخصی که قبال اطالعات او در سیستم ثبت شده است میتوان در بازه های زمانی مختلف دمای بدن وی را 

اسم و مشخصات متقاضی در جدول اول قابل رویت خواهد بود که با انتخاب  اندازه گیری و در سیستم ثبت کرد ) اگر دفعه اول نباشد،

در اپلیکیشن توسط متصدی بهداشت دمای بدن  "اندازه گیری دما"آن ردیف متقاضی انتخاب شده و با انتخاب دکمه مربوط به 

اریخچه ای از زمان هایی که دمای متقاضی نمایش و ثبت خواهد شد (؛ همچنین روی هر ردیفی که در جدول اول انتخاب می شود ت

متصدی بهداشت میتواند برای شخص گام سوم بدن متقاضی اندازه گیری شده است در جدول دوم نمایش داده خوهد شد و در 

و ...( ایجاد کند برای این  PDF –ورد  –متقاضی تاریخچه ای از اطالعات مربوط به مراجعه وی در قالب فرمت های مختلف ) اکسل 

انتخاب گردد که با این کار فایل تولید شده در اپ اندروید  "ذخیره"منظور کافیست بعد از انتخاب شخص متقاضی در جدول اول دکمه 

ا فرمت به صورت بایت به بایت از طریق اینترنت به سرور مرکزی نیز مخابره شده و در انجا نیز تاریخچه ای از متقاضی مورد نظر ب

از داخل اپلیکیشن اندرویدی یک صفحه جدید باز شده و لیست تمامی  "نمایش"دلخواه ایجاد خواهد شد. همچنین با انتخاب دکمه 

افرادی که برایشان فایل ایجاد شده قابل رویت خواهد بود که با کلیک رو هر شخص، میتوان آن فایل تشکیل شده را تجزیه کرد و 

جدول مشاهده کرد. تا اینجای کار مواردی که بیان شد مربوط به اپلیکیشن اندروید میشد در ادامه می خواهیم  اطالعات داخل آن را در

نرم افزار تحت ویندوز که توسط سیشارپ برنامه نویسی شده است رو با هم بررسی کنیم؛ فرض کنید این نرم افزار هم در مرکز اصلی 

ل مورد نظر نرم افزار طراحی شده را اجرا کرده و قسمت های مختلفی را مشاهده می بهداشت و در شعبه مرکزی قرار گرفته، مسئو

مشاده می گردد و در باکس مقابل آن تعداد اشخاصی که از طریق  "تعداد بیماران ثبت نشده"نماید؛ در گوشه چپ و سمت باال، 

شده اند نمایش داده خواهد شد، که با انتخاب گرینه اپلیکیشن اندروید اطالعات آنها ثبت شده ولی به نرم افزار سیشارپ منتقل ن

دیتا از سرور مرکزی دریافت شده و به نرم افزار سیشارپ ارسال می شود، الزم به توضیح است در  "دریافت از مرکز و ذخیره در بانک"

از مرکز را در آن دیتابیس  استفاده کردیم و دیتای دریافت شده SQL EXPRESSنرم افزار ویندوز طراحی شده از بانک اطالعاتی 

اگر در هنگام دریافت اطالعات از مرکز ارتنباط اینترنتی قطع ذخیره خواهیم کرد. نکته بسیار مهم و کاربردی این است که 

)حتی دیتای مربوط به سنسور  باشد، دیتای مربوطه بافر شده و به محض برقراری ارتباط مجددا ارسال خواهند شد.

MLX90614 رتیکه بنابه دالیلی مخابره نگردد بافر شده و بعد از برقراری ارتباط به اپلیکیشن اندرویدی ارسال خواهد شد.(  نیز در صو

از گوشه راست سمت باالی نرم افزار، تعداد فایل های تکیل شده توسط اپلیکیشن  "تعداد مدارک باگزاری نشده"با انتخاب گزینه 

رکزی ارسال شده است ولی تاکنون توسط نرم افزار سیشارپ دریافت نگردیده است، نمایش اندرویدی که یک نسخه از آنها به سرور م

تمامی فایل ها  "دریافت از مرکز و دانلود فایل ها"داده می شود، در صورتیکه فایلی برای دریافت وجود داشته باشد با انتخاب گزینه 

واهد شد و سپس مسئول مربوطه با انتخاب فایل دانلود شده مورد نظر توسط نرم افزار سیشارپ دانلود شده و در مسیر پروژه ذخیره خ

می تواند اطالعات آن را استخراج کرده و در جدول مربوطه مشاهده نماید. با توجه به اینکه دستورات برنامه نویسی اتصال به سرور و 

ش پرفورمنس و کارایی از برنامه نویسی موازی ) نخ دریافت دیتا از سرور و ارسال آن به سیشارپ فرآیندی سنگین می باشد برای افزای

 ها ( و تایمر ها برای این قسمت استفاده شده است.



 

با مشاهده دوره همه توضیحاتی را که عنوان کردیم میتونین خودتون طراحی و پیاده سازی کنین. این پروژه یک پروژه فوق العاده 

و نمونه ای از برنامه نویسی فول استک هست؛ به طوریکه برنامه نویسی سمت کاربردی و حرفه ای هستش و نکات بسیار خاصی داره 

 ARDUINOو محیط  Cو ... انجام شده، برنامه نویسی سمت میکروکنترلر با زبان  PHP – JAVA SCRIPTسرور این پروژه توسط 

شده است. در طول این پروژه از دیتابیس  انجام B4Aانجام شده که خیلی حرفه ای هم نوشته شده، برنامه نویسی سمت اندروید توسط 

)اپلیکیشن اندروید( استفاده کردیم و  SQLITE –)نرم افزار سیشارپ(  SQLEXPRESS –)تحت وب(  MYSQLهای مختلفی مثل 

 – MQTTتوضیحات بسیار جامعی در خصوص بانک های اطالعاتی عنوان کردیم. در این پروژه از انواع پروتکل های ارتباطی مثل 

HTTP – HTTPS  و فرمتJSON  و ... استفاده کردیم و این پروژه هم توسط IP STATIC  و هم بدونIP STATIC  میتونه کارکنه

و تنظیمات هر کدام به صورت کامل آموزش داده شده است. در دوره پیش رو همه این مباحث رو به صورت کامل آموزش دادیم، به 

 ساعت هستش. 15زمان این دوره بالغ بر طوریکه مدت 

در خصوص سخت افزار پروژه از قطعاتی استفاده کردیم که در اکثر فروشگاه های اینترنتی پیدا میشه و بسیار مقرون به صرفه هستن، 

استفاده  NODEMCUاستفاده کنین که در این دوره ما از  ESP32و یا برد های امبد سری  NodeMCUبرای برد تون می تونین از 

هست.  و در  MLX90614کردیم و قطعه دیگری که برای این پروژه الزم داریم، یه ماژول دماسنج مادون قرمز غیر تماسی به نام 

برای ارسال پیامک و برقراری تماس استفاده کردیم، نکته جالبی که وجود داره در این  SIM800Lبه نام  GSMنهایت از یک ماژول 

هم برای مخابره دیتا به اینترنت و سرور مرکزی استفاده کنین که صفر تا صدش  GSMز اینترنت سیمکارت ماژول پروژه شما میتونین ا

 رو توضیح دادیم

  



 

 

 پریز وای فای با قابلیت کنترل لوازم و نمایش ولتاژ، جریان و توان مصرفی

بعد از مشاهده این دوره قادر خواهید بود لوازم با آموزش یک پروژه فوق العاده کاربردی در خدمت شما سروران گرامی هستیم؛ 

پیرامونتان را به صورت لوکال کنترل کرده و مقدار ولتاژ، جریان و توان مصرفی بار های مختلف را به صورت لحظه ای 

ی بیشتر بود ، ولتاژ را را اندازه بگیرین و اگر مقدار ولتاژ از حد معین AC، به عنوان مثال میتوانین ولتاژ یک منبع اندازه گیری نمایید

قطع نمایید ، به عالوه بر اساس پارامتر جریان و توان مصرفی نیز میتوانین همچنین شرایطی رو در نظر گرفته و کنترل کاملی بر 

 تجهیزات و لوازم پیرامونتان داشته باشین.

توان مصرفی( وجود  –جریان  –مقادیر حیاتی )ولتاژ با توجه به اینکه در این پروژه قابلیت کنترل لوازم و همچنین مانیتورینگ پیوسته 

برای ارسال و دریافت دیتا استفاده شده است و سرعت بیشتری نسبت به سایر پروتکل های  روش سوکت پروگرمینگدارد لذا از 

های انتقال دیتا  استفاده شده است و روش 01مدل  ESP8266ارتباطی دارد و همچنین در این پروژه از یک برد آردینو و یک ماژول 

به صورت کامل تشریح گردیده است که برای پروژه های صنعتی و تجاری فوق  ESPبین برد های امبد )مثل آردینو( و ماژول های 

از ماژول  و برای اندازه گیری ولتاژ ACS712العاده کاربردی می باشد. الزم به توضیح است برای اندازه گیری جریان از ماژول 

ZMPT101B  یا( اصطالحاZMPT107 استفاده شده است که جزء با دقت ترین سنسور های اندازه گیری ولتاژ و جریان به شمار )

می روند. همچنین در طول دوره نکاتی در رابطه با کالیبره کردن این سنسور ها تشریح گردیده است. شایان ذکر است برنامه نویسی 

 برنامه نویسی اپلیکیشن اندرویدی توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید انجام شده است.میکروکنترلر در محیط برنامه نویسی آردینو و 

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

 کاربردی آموزش فرامین AT COMMAND  ماژول هایESP8266 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برد آردینو به صورت جامع 



 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به اپلیکیشن اندرویدی 

 آموزش کالیبره کردن ماژول های ولتاژ و جریان 

  فاز 3توضیحاتی در خصوص پیاده سازی پروژه برای تجهیزات 

 .... و  



 

 

 قابل کنترل با اپ اندرویدی و نرم افزار سیشارپ NodeMCUپروژه ضبط صوت وای فای توسط برد 

با کمترین هزینه طراحی  یک ضبط صوت وایرلسبا آموزش یک پروژه جذاب و باحال در خدمتتون هستیم، توسط این دوره میتونین 

ط فیزیکی کنترل کنین و پخش کنین و موزیک های دلخواهتون رو توسط اپ اندرویدی و نرم افزار ویندوزی از راه دور بدون هیچ ارتبا

کنین؛ همانطور که در دموی آموزش مشاهده میکنین برای این پروژه از قطعات بسیار محدودی و ارزون قیمتی استفاده کردیم که 

دارای  DFPlayerو یک بلندگوی معمولی هست، البته دقت کنین که ماژول  DFPlayerو یک ماژول  NODEMCUشامل یک برد 

خواهید داشت که موزیک ها و  Micro SDمی باشد و شما عالوه بر مواردی که ذکر شد نیاز به یک رم از نوع  micro SDاسالت 

گیگ و یا .... استفاده کنین(. نکته جالب در خصوص  1آهنگ های مورد نظر تان را در آن ذخیره کنید. ) میتونین از یه رم ارزون قیمت 

عدد آهنگ و موزیک رو توسط این ماژول پخش کنین که عدد قابل   100,000میتونین اینه که شما حداکثر   DFPlaayerماژول 

 توجهی است و توی اکثر پروژه های هوشمند تون میتونین از این ماژول بهره ببرین.

 ند از : مواردی که از طریق اپ اندروید و نرم افزار تحت ویندوز میتونیم ضبط صوت مون رو به صورت وایرلس کنترل کنیم عبارت ا

 پخش آهنگ دلخواه 

 متوقف کردن آهنگ و استارت مجدد آن 

 پخش آهنگ بعدی 

 پخش آهنگ قبلی 

 افزایش صدا 

 کاهش صدا 

 



 

های مربوطه رو با تمام جزئیات آموزش دادیم و حتی  PCBتوی این دوره به صورت صفر تا صد و کاربردی کد های پروژه، شماتیک و 

هم با تمام جزئیات تشریح کردیم. اپلیکیشن اندرویدی خودمون رو توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید   DFPlayerکتابخانه مربوط به

طراحی و برنامه نویسی کردیم و نرم افزار تحت ویندوز مون رو هم با سیشارپ کدنویسی کردیم. الزم به توضیحه که توی این پروژه 

باحث بسیار کاربردی رو آموزش دادیم که برای اولین بار توی این دوره آموزش در قسمت برنامه نویسی اندروید و سیشارپ نکات و م

 داده میشه.

 توی این دوره همه موارد زیر رو بهتون آموزش خواهیم داد:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برنامه نویسی سمت میکروکنترلر  برای بردNODEMCU 

 )آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برنامه نویسی سمت اندروید )توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید 

 ر سیشارپ(آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برنامه نویسی سمت ویندوز )توسط نرم افزا 

  سوکت پروگرمینگ و ...( –وب سوکت  –آموزش مباحث مربوط به ارتباطات پروژه ) وب سرویس 

 .... و 

  



 

 

 ESP32پکیج جامع و تخصصی ارتباطات پیشرفته در برد های 

با یکی از کاربردی ترین دوره های مربوط به اینترنت اشیا و برد های امبد در خدمت شما سروران گرامی هستیم؛ در این دوره برد 

 می باشد را به صورت تخصصی آموزش خواهیم داد. ESP8266که نسل جدید برد های سری  ESP32محبوب 

ه های اینترنت اشیا و هوشمند سازی مورد استفاده قرار می گیرد، برد های یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین برد هایی که در پروژ

، واحد های جانبی متنوع و پیشرفته، مصرف فوق العاده پایینمی باشد، این برد دارای مزیت های بسیار زیاد مانند  ESP32 سری

قابلیت برنامه نویسی موازی و بهره و  دارای پرفورمنس باال، هسته امنیتی باال، مجهز به پروتکل های ارتباطی پیشرفته

 .و ... می باشد  (Coreمندی از چند سیستم پردازشی )

در این دوره که به سفارش مهندسان عزیز آماده گردیده است، بیشتر حول مباحث تخصصی و کاربردی این برد محبوب به صورت 

 شده است به شرح ذیل می باشد: مفصل آموزش خواهیم داد، برخی از مواردی که در این دوره آموزش داده

  تشریح و کالبدشکافی تخصصی برد هایESP32 و تشریح پریفرال ها و واحد های جانبی به صورت جامع 

  بررسیGPIO  های بردESP32 به صورت تخصصی و جامع 

  انتخابGPIO های مناسب برای استفاده در پروژه های تجاری و حرفه ای 

  آموزش تخصصی پروتکل UARTد های سری در برESP32 به همراه پروژه های عملی و توضیح خط به خط پروژه ها 

  آموزش تخصصی پروتکلSPI  در برد های سریESP32  به همراه پروژه های عملی و توضیح توضیح خط به خط پروژه ها 

  آموزش تخصصی پروتکلI2C  در برد های سریESP32  به همراه پروژه های عملی و توضیح توضیح خط به خط پروژه ها 

  آموزش تحصصی پروتکل محبوب و کاربردیESP-NOW به صورت جامع و توضیحات خط به خط پروژه ها 



 

o آموزش ارتباطات یک طرفه و دو طرفه در قالب مثال های کاربردی 

o مثال های کاربردی آموزش ارتباطات یک به چند ؛ چند به یک و چند به چند در قالب 

o  آموزش تلفیق پروتکل های ارتباطیESP-NOW – WebService در پروژه های عملیاتی 

  آموزش تحصصی پروتکل محبوب و کاربردیESP-MESH به صورت جامع و توضیحات خط به خط پروژه ها 

 ( آموزش تحصصی پروتکل بلوتوث کالسیک و بلوتوث کم مصرفBLE)  و توضیح توضیح خط به  به همراه پروژه های عملی

 خط پروژه ها

قادر به شبکه سازی بین ماژول های  ESP-MESHو  ESP-NOWهمانطور که در تیتر های فوق ذکر گردید، توسط پروتکل های 

 خواهیم بود به عنوان مثال سناریو های زیر در دوره به صورت کامل آموزش داده می شوند ESP32و  ESP8266سری 

 ود مشخص طراحی خواهیم کرد، هر یک از نود ها میتوانند به سایر نود های دیگر دیتای خود را پاس یک شبکه با تعداد ن

های سایر نود ها را به صورت همزمان کنترل کنیم و در نهایت قادر خواهیم  GPIOدهند و حتی توسط یک نود می توانیم 

 بود دیتای نود مورد نظر را در سطح نت مورد استفاده قرار دهیم

 شبکه با تعداد نود مشخص طراحی خواهیم کرد، که هر نود مجهز به یک سری سنسور و ماژول می باشد؛ هر نود اطالعات  یک

سنسور های خود را استخراج کرده و دیتای حاصل از آنها را برای پردازش مرکزی به یک نود مرکزی ارسال خواهد کرد؛ نود 

یافتی از سایر برد ها اعمال کرده و نتیجه نهایی را در سطح نت به ایمیل و یا مرکزی پردازش های الزم را بر روی دیتاهای در

هاست مشخص ارسال خواهد کرد؛ به عالوه با پیاده سازی یک وب سرویس در این سناریو، از طریق اپلیکیشن های اندرویدی 

 ور کنیمو تحت ویندوزی قادر خواهیک بود دیتای هر یک از نود ها و حتی نود مرکزی را مانیت

  یک شبکه متشکل از چند نود طراحی خواهیم کرد که هر یک از نود ها قادر خواهند بود در یک ساختار سلسله مراتبی دیتای

 مورد نظر خود را به صورت یک طرفه و یا دو طرفه با نود های مجاور مبادله کنند.

 .... و 

قابل پیاده سازی می باشد به این  ESPروی تمامی برد های سری  ESP-MESHو  ESP-NOWالزم به توضیحه که پروتکل های 

باشند؛  ESP32)تمامی مدل ها قابل استفاده هستند( و هم سری  ESP8266معنی که نود ها )برد های( شما می توانند هم سری 

 ESP32عدد برد  2و  NODEMCUعدد برد  2برای توضیح بیشتر تصور بفرمایید در هر یک از سناریو های مطرح شده در فوق، از  

)بلوتوث  BLEو یا سایر مدل ها میتوانیم استفاده کنیم. نکته مهم اینکه پروتکل های بلوتوث کالسیک و  ESP32-Sو یا  Devkitمدل 

 قابل استفاده می باشند. ESP32کم مصرف( فقط در سری های 

 استفاده کنیم؟ ESP32 چرا باید از

کند. یک مقایسه ساده بین های این ماژول و دلیل محبوبیت آن را بیش از پیش مشخص میشست که پاسخ به آن ارزاین سوالی

تر، برابر سریع 10های این میکروکنترلر و بردی مانند آردوینو، به خوبی پاسخ این پرسش را خواهد داد. سرعت پردازش حدود توانایی

، (GPIO هایپایه) های همه منظوره ورودی خروجیست، پایهبیتی 8تنها که  Uno بیتی بودن این میکروکنترلر در مقابل آردینو 32

 …هایتان و فای و بلوتوث به پروژههایی با توانایی استفاده به عنوان حسگر لمسی، سنسور دمای داخلی، توانایی اضافه کردن وایپایه

 دارد Uno متی نزدیک به قیمت برد آردوینوست که قیها در حالیاست و همه این محبوب میکروکنترلر این هایبرتری از



 

 ESP32 انواع مختلف بردهای

اند. این بردها، شامل ، بردهای گوناگونی مبتنی بر این میکروکنترلر طراحی و ساخته شدهESP32 برای استفاده راحت از میکروکنترلر

برای نمونه بردهای طراحی شده برای منظور خاص بردهایی برای منظور خاص و همچنین بردهایی برای استفاده همه منظوره است. 

 :توان به بردهای زیر اشاره کردمی

 برد توسعه  ESP32CAM 

 ماژول صوتی  ESP32-S 

 برد توسعه TTGO ESP32 دارای نمایشگر OLED 

 :توان بردهای زیر را مثال زدهمچنین برای بردهایی برای استفاده همه منظوره، می

 ایدو هستهفای و بلوتوث ماژول وای  ESP32S-WROOM 

 ایماژول دوهسته ESP32 دارای چیپ درایور  CP2102 

 ماژول بسیار محبوب  NodeMCU – ESP32 Edition 

 

 آورده شده است: ESP32در ادامه با برخی از ویژگی های برجسته برد های 

 هادارای دو هسته و امکان کنترل جداگانه هر کدام از هسته 

  مگاهرتز 240تا سرعت پردازش حداکثر 

 فای داخلی با امکان تنظیم در سه حالتوای 

o STA (Station Mode)  فای محیطوصل شدن به وای 

o  AP (Access Point) توانند به آن متصل شوندکند و بقیه وسایل میبه عنوان روتر عمل می 

o STA_AP  شودعمل به عنوان روتر و در عین حال به یک ایستگاه دیگر وصل می 

 بلوتوث داخلی با دو ورژن 

o بلوتوث کالسیک (Classic BT) 

o بلوتوث BLE (Bluetooth Low Energy) 

 های موجودها و رابطانواع پایه

 34 پایه ورودی خروجی همه منظوره 

 18 پایه مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) 12 بیتی 

 2 پایه مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) 8 بیتی 

 4 رابط SPI 

 2 رابط I2C 

 2 رابط I2S 

 3 رابط UART 

 16 پایه PWM 

 

 سنسورهای موجود در برد



 

 10 پایه قابل استفاده به عنوان حسگر لمسی 

 سنسور دمای داخلی 

 سنسور اثر هال داخلی 

 : NODE MCU - ESP32S EDITIONمشخصات فنی ماژول وای فای و بلوتوث دو هسته ای 

  :ماژول وایفایESP-WROOM-32 

  :پردازندهESP32-D0WDQ6 

  :مگابیت 32فلش داخلی 

  آنتن: آنتنPCB روبردی 

  :رابط جانبیUART/GPIO/ADC/DAC/SDIO/PWM/I2C/I2S 

  :4.2بلوتوث 

  :ولت  5منبع تغذیهDC 

  :48.26اندازهx25.4 میلی متر 

  :هرتز اگگی 2.5-2.4دامنه فرکانس 

 ESP32 تغذیه بردهای

کنید الزم است که ولتاژ در نتیجه برای تغذیه آن، اگر از خود میکروکنترلر استفاده میولت است.  3.3ولتاژ کاری این میکروکنترلر 

ولت  3.3دارای یک رگوالتور ولتاژ  ESP32 ولت را به عنوان تغذیه ماژول تامین کنید. اما بردهای توسعه مبتنی بر میکروکنترلر 3.3

توانید تغذیه برد و همچنین کنید، میاستفاده می ESP32 کروکنترلرهستند. در نتیجه در صورتی که از بردهای توسعه مبتنی بر می

 3.3که بر روی برد قرار دارد انجام دهید. این بردها، دارای یک رگوالتور ولتاژ  USB ریزی کردن برد را از طریق پورت میکروبرنامه

 .دهدت مورد نیاز میکروکنترلر را انجام میول 3.3به ولتاژ  USB ولت تامین شده از طریق 5ولت هستند که عمل تبدیل ولتاژ 

 

 ESP32 درایور بردهای

در آن صورت بر اساس مبدل مورد استفاده  .دارید USB to TTL کنید، نیاز به یک مبدلدر صورتی که از میکروکنترلر خام استفاده می

برید، این بردها خود دارای بهره می ESP32 رخود اقدام به نصب درایور مناسب کنید. اما در صورتی که از بردهای توسعه مبتنی ب

مبدل نیز هستند. در این حالت بر اساس توضیحات مربوط به برد مورد استفاده، الزم است که درایور مناسب را نصب نمایید. مبدل 

 باشد. می CH340 و یا CP2102 استفاده شده در این بردها، عمدتا

 



 

 

 اختصاصی و اپلیکیشن اندرویدی ESPپروژه مانیتورینگ میزان ضربه، زاویه و ضربان قلب توسط ماژول 

این پروژه به عنوان یک گجت هوشمند برای استفاده در لباس ، با یک پروژه جذاب و فوق العاده کاربردی در خدمت شما هستیم

ورد استفاده طیف وسیعی از ورزشکاران قرار گرفته ورزشی ورزشکاران طراحی و پیاده سازی شده است و هم اکنون م

 است و نمونه ای از کاربرد های اینترنت اشیا در مهندسی پزشکی می باشد.

 

در این دوره آموزشی به صورت فشرده و کاربردی تمام مباحث پروژه به صورت صفر تا صد آموزش داده می شود و سورس کامل پروژه 

الزم به توضیح است پیش نیاز استفاده از این دوره، آشنایی با برنامه  اختیار سروران گرامی قرار خواهد گرفت.نیز به همراه مجموعه در 

نویسی در محیط آردینو و اپلیکیشن نویسی اندروید است؛ عزیزانی که هیچ آشنایی با برنامه نویسی در محیط آردینو و اپلیکیشن 

 قابل استفاده میباشددر وبسایت قرار گرفته است و  "پکیج جامع و صفر تا صد آردینو"نوان نویسی اندروید ندارند، قبال دوره ای با ع

 

 سنسور ها و ماژول هایی که در این پروژه مورد استفاده قرار میگیرد عبارت اند از :

 )برای تعیین مقدار ضربه وارده(سنسور فلکسی فورس 

 مانیتورینگ نوار قلب( )برای تشخیص ضربان قلب وسنسور ضربان قلب 

 (  X,Y,Z)برای اندازه گیری مختصات محور های سنسور ژیروسکوپ 

 پلیمر تک سل به همراه باتری لیتیوم پلیمر )قابل شارژ( برای تامین تغذیه مدار –ماژول شارژر باتری لیتیوم 

 برای انتقال دیتا به صورت وایرلس و مانیتورینگ آنالین ESP8266-01ماژول 

 به عنوان هسته پردازشی پروژه UNOبرد آردینو 

 در طول دوره توضیحات جامعی در خصوص قطعات مورد استفاده در پروژه آموزش داده شده است.

https://iotvideo.ir/course/view/49/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
https://iotvideo.ir/course/view/49/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87


 

 توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد پروژه :

ایرلس و با سرعت انتقال عملکرد پروژه به این صورت می باشد که پارامتر های اندازه گیری شده توسط سنسور های مذکور به صورت و

باال )به دلیل برنامه نویسی به روش سوکت پروگرمینگ( جهت مانیتور به اپلیکیشن اندروید طراحی شده ارسال می گردد و به صورت 

مایش عالوه بر ن "ضربان قلب"و همپنین پارامتر  "ضربه"لحظه ای و آنالین قابل مشاهده خواهد بود، الزم به توضیح است برای پارامتر 

 "X,Y,Zزاویه مختصات محور های "مقدار لحظه ای در قالب نمودار مقادیر قبلی نیز قابل رصد و مشاهده خواهد بود و برای پارامتر 

فراهم گردیده  OPENGL، قابلیت شبیه سازی با استفاده از برنامه نویسی به صورت مجزا عالوه بر نمایش زاویه هر یک از محور ها

 . است

 مذکور همه مطالب ذیل با تمام جزئیات آموزش داده شده است:در دوره 

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برنامه نویسی سمت میکروکنترلر  برای برد آردینو و ماژولESP 

 ط به برنامه نویسی سمت اندروید )توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید(آموزش و توضیح خط به خط سورس مربو 

 .... و 

 

  



 

 

 وایرلس( با اپلیکیشن اختصاصی -پروژه بارکد خوان بیسیم پیشرفته )بلوتوثی 

 USBهستیم، توسط این دوره قادر خواهید بود لوازم و دیوایس های  کنارتانبا آموزش یک پروژه جذاب و لذت بخش در 

  به صورت بیسیم استفاده کنید!!! را پیرامونتان که دارای کابل هستند

یا لبتابتان  PCدارای کابل را که در حالت عادی باید مستقیما به  USBد به راحتی میتوانید لوازم ؛ درست متوجه شدیدتعجب نکنی

 وصل کنید را به صورت وایرلس کنترل کنید و بدون محدودیت لذتشو ببرید؛ برای اینکه کامال متوجه بشید چند تا مثال میزنیم:

 مثال میتونین ماوس و کیبورد معمولی تون رو به ماوس و کیبورد وایرلس تبدیل کنید!

وصل میشن رو بیسیم کنین و با فاصله  PCون رو که در حالت عادی به جوی استیک و دسته های بازی ت USBیا مثال میتونین کابل 

 بیشتر و بدون اینکه کابل جوی استیک به دست و پاتون بپیچه، به صورت بیسیم بازی های دلخواهتون رو انجام بدین

وصل هست و بارکد اجناستون رو میخونه و  PCمیتونین توی مغازه یا فروشگاهتون دستگاه بارکد خوان تون رو که به یک  یا حتیو 

میفرسته رو کال متحول کنین؛ به این صورت که بارکد خوان تون رو کامال سیار کنید و تغذیش رو هم توسط  PCدیتای بارکد رو به 

سال کنه و بعد توی یه باتری تامین کنین و دستگاه بارکد خوان رو روی هر بارکدی قرار دادین، دیتای مورد نظر رو به موبایلتون ار

موبایلتون بتونین پردازش های مورد نظر رو انجام بدین و حتی اپ اندروید تون رو مجهز به یک دیتابیس کنین و هر بارکدی رو به 

همراه  تاریخ و زمان و سایر پارامتر های دلخواه تون توی دیتابیس ذخیره کنین؛ حتی میتونین از محتویات دیتابیستون خروجی اکسل 

 یرین و .....بگ

در این دوره که سطح پیشرفته ای دارد به صورت صفر تا صد و با تمام جزئیات موارد فوق آموزش داده خواهد شد؛ الزم به توضیح 

است پیش نیاز استفاده از این دوره، آشنایی با برنامه نویسی در محیط آردینو و اپلیکیشن نویسی اندروید است؛ عزیزانی که هیچ 



 

پکیج جامع و صفر تا صد "رنامه نویسی در محیط آردینو و اپلیکیشن نویسی اندروید ندارند، قبال دوره ای با عنوان آشنایی با ب

قابل استفاده میباشد. قطعات مورد استفاده در این دوره در فروشگاه های الکترونیکی قابل تهیه در وبسایت قرار گرفته است و  "آردینو

 استفاده در این دوره عبارت اند از :می باشد. قطعات مورد 

 

استفاده  UNOو ....( میتونین استفاده کنین؛ در این دوره از  Leonardoو  Mega)از سایر برد های دیگه مثل  UNOبرد آردینو  -1

 کردیم

 USB HOST SHIELDشیلد  -2

 استفاده کردیم ESP8266-01از  )از سایر مدل ها هم میتونین استفاده کنین(؛ در این دوره ESP8266-01ماژول  -3

 استفاده کردیم HC-05)از سایر مدل ها هم میتونین استفاده کنین(؛ در این دوره از  HC-05ماژول بلوتوث  -4

 پلیمر تک سل )میتونین تغذیه پروژه رو از طریق کابل و آداپتور هم تامین کنین در این صورت نیاز به باتری نیست( –باتری لیتیم  -5

 پلیمر –شارژر باتری های لیتیوم  -6

 

 توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد پروژه :

عملکرد پروژه به این صورت می باشد که بعد از روشن کردن مدار، وارد اپلیکیشن طراحی شده خواهید شد و روش ارتباط رو مشخص 

ه شده است و هم از طریق بلوتوث موبایل و هم از طریق میکنید )الزم به توضیح است برای این پروژه دو پروتکل ارتباطی در نظر گرفت

الی  10وایرلس قادر خواهید بود دیتای بارکد خوان رو به موبایل تان ارسال کنید؛ همانطور که مستحضر هستید برد بلوتوث در حدود 

است کلید مربوط به ارسال دیتا متر می باشد (؛ بعد از مشخص کردن روش ارتباطی کافی  50الی  30متر و برد وایرلس در حدود  15

(، کار تمام در دموی قرار داده شده به صورت کامل جزئیات پروژه و نحوه استفاده از پروژه قابل مشاهده می باشد را انتخاب کنید )

د نظر در اپ است، اکنون در صورتی که دستگاه بارکد خوان تان را روی بارکدی بگیرید و دکمه بارکد خوان را فشار دهید، دیتای مور

اندرویدی مشاهده خواهد شد و همچنین در دیتابیس برنامه نویسی شده به همراه تاریخ و زمان اسکن بارکد مورد نظر ذخیره می گردد 

 و به صورت دائمی قابل بهره برداری خواهد بود

 در دوره مذکور همه مطالب ذیل با تمام جزئیات آموزش داده شده است:

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برنامه نویسی سمت میکروکنترلر  برای برد آردینو و ماژولESP 

 اندروید( آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به برنامه نویسی سمت اندروید )توسط نرم افزار بیسیک فور 

 .... و 

  

https://iotvideo.ir/course/view/49/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
https://iotvideo.ir/course/view/49/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
https://iotvideo.ir/course/view/49/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87


 

 

 توسط یک نود مرکزی )سرور( به صورت دستی و از طریق اپلیکیشن اختصاصی ESPپروژه کنترل چندگانه برد های 

با یک پروژه جامع و صفر تا صد فوق العاده در خدمت شما سروران گرامی هستیم؛ در عصر امروزه که ارتباطات حرف اول را می زند، 

 مبتنی بر اینترنت اشیا با ارتباطات چندگانه و پیشرفته از اهمیت ویژه ای برخوردار  است.پیاده سازی پروژه های 

 برای آشنایی با روال کار این پروژه اجازه بدین با یک سناریو پیش بریم:

رار گرفته ( تعداد زیادی برد دیگر که در نواحی مختلف قESP32و یا  ESP8266فرض کنید میخواهیم توسط یک برد هوشمند )مثال  

اند را تحت کنترل داشته باشیم، برای درک بیشتر یک خانه هوشمند را در نظر بگیرید؛ در این خانه هوشمند قصد داریم توسط یک 

سرور مرکزی )که میتواند یک برد هوشمند باشد( کالینت های دیگر را که هر کدام در اتاق های مختلفی قرار گرفته اند را کنترل 

یا می توانیم هر کدام از ستفاده از اولین کلید در سرور مرکزی بتوانیم یکی از المپ های تمام اتاق ها رو روشن کنیم، و کنیم، مثال با ا

؛ شاید در نگاه اول تصور کنین فقط با استفاده از یک سرور هم این کار امکان پذیر کالینت ها را به صورت مجزا مدیریت و کنترل کنیم

ر پروژه متمرکز شوید متوجه خواهید شد که در پروژه های پیشرفته وجود چنین شبکه ای ضروری می باشد؛ باشد ولی اگر دقیق تر د

 چند تا از دالیل آن را مطرح می کنیم:

  اگر در این پروژه فقط یک سرور )برد هوشمند( وجود داشت، سرور باید در نقطه مشخصی قرار می گرفت و برای کنترل المپ

باید سیم کشی حجیمی انجام می شد که مدیریت و عیب یابی سیستم را دچار مشکل می کرد؛ از طرفی  ها و سایر دیوایس ها

ها و سایر منابع دارد، لذا  GPIOبا توجه به اینکه از یک برد در پروژه استفاده می شد و یک برد محدودیت هایی در تعداد 

 قادر نبودیم دیوایس های بیشتری را تحت کنترل داشته باشیم.

  در صورتی که می خواستیم ارتباط سرور را با اینترنت و یا یک گیت وی دیگر برقرار کنیم، عمال قادر به اینکار نمی شدیم، با

 ها و محاسبات دیگر استفاده میکردیم GPIOتوجه به اینکه از سرور برای کنترل 



 

 .... و 

 از یک برد می باشد.این مواردی که بیان گردید تنها نمونه ای از محدودیت های استفاده 

از طرفی در این پروژه ما قصد داریم عالوه بر اینکه بتوانیم به صورت دستی و با استفاده از کلیدی که در سرور تعبیه کردیم ، به صورت 

( کالینت همزمان کالینت ها را کنترل کنیم، میخواهیم پروژه را پیشرفته تر کرده و به جای اینکه توسط المان های فیزیکی )مثل کلید

، از طریق یک اپلیکیشن اندرویدی و یا حتی تحت ویندوزی و ... بتوانیم دستورات مورد نظر را به سرور خود به ها را کنترل کنیم

صورت وایرلس ارسال کرده و سرور بعد از دریافت دیتا آنها را بر روی کالینت ها اعمال کند، به جهت همین امر در دوره پیش رو از 

 .استفاده شده است  و ... UDP( ، WebSocketفته دیگری مثل وب سوکت )ارتباط پیشر

، با استفاده از این ویژگی قادر تایمینگ و زمان بندی می باشدقابلیت دیگری که در اپلیکیشن اندرویدی در نظر گرفته شده است، 

ری شدن زمان مورد نظر فرمان های کنترلی را به خواهید بود برای ارسال دستورات به سرور زمان خاصی را در نظر گرفته و بعد از سپ

 سرور ارسال نمایید.

قطعاتی که در طول پروژه مورد استفاده قرار میگیرد به راحتی از تمامی فروشگاه های الکترونیکی قابل تهیه می باشد، ما در این پروژه 

ای دیگر به عنوان کالینت مورد استفاده قرار می ت 3استفاده کردیم که یکی از آنها در حالت سرور بوده و  NodeMCUبرد  4از 

نیز میتوانین استفاده کنین که در داخل دوره کد نویسی های  ESP32گیرند؛ الزم به توضیح است برای کالینت ویت سرور از برد های 

 نیز به صورت کامل تشریح گردیده است. ESP32مربوط به برد های 

 جزئیات آموزش داده شده است: در دوره مذکور همه مطالب ذیل با تمام

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش و توضیح خط به خط سورس های مربوط به برنامه نویسی سمت میکروکنترلر  برای برد هایESP8266  و

ESP32 به صورت جامع 

  برنامه نویسی سمت اندروید )توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید(آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به  



 

 

 پروژه ردیاب پیشرفته به همراه اپلیکیشن اندرویدی با قابلیت های کاربردی

بعد از مشاهده این دوره قادر خواهید بود با کمترین هزینه، یک کیت ردیاب حرفه ای ) قابل استفاده در خودرو  و سایر 

اماکن ( طراحی کنید و بدون محدودیت جغرافیایی هر لحظه که اراده کنید موقعیت و لوکیشن کیت طراحی شده را به 

 هده نمایید. صورت گرافیکی در تلفن همراه با جزئیات دقیق مشا

پرداخته می شود و نحوه راه اندازی و دریافت انواع پکت های مختلف  GPSدر این مجموعه آموزشی ابتدا به تشریح کامل ماژول های 

به ماهواره ها انواع اطالعات در قالب پکت های مختلف  GPSآموزش داده خواهد شد، الزم به توضیح است پس از اتصال ماژول های 

 ی هست برخی از این اطالعات عبارت اند از:قابل دستیاب

  )تاریخ و زمان و .. –طول و عرض جفرافیایی  )لوکیشن 

  سرعت و ... –ارتفاع از سطح دریا 

  وضعیت فیکس شدن به ماهواره ها و ... -نسبت سیگنال به نویز   –تعداد ماهواره های قابل دسترس 

  عمودی و سه بعدی –تعدیل دقت افقی 

را مورد بررسی قرار داده ایم؛ یکی از مهمترین چالش های کار با ماژول های  GPSعدی تغذیه و چالش های ماژول سپس در گام ب

GPS  .عدم اتصال ماژول به ماهواده ها و دریافت دیتا می باشد؛ که در این دوره راهکارهای جامعی برای این موارد ارائه شده است ،

می باشد، را به صورت موشکافانه بررسی و تجزیه  GPSرا که برای کار با ماژول های  TinyGPSPlusسپس در مرحله بعدی کتابخانه 

برنامه نویسی کرده  GPSتحلیل کردیم، حتی یک گام جلوتر رفته و یک کتابخانه سفارشی برای دریافت دیتای مورد نیاز از ماژول های 

دد. در مرحله بعد انواع داده های دریافتی از ماهواره ها را که ایم، که این قسمت یکی از جذابترین بخش های دوره محسوب می گر

آشنا خواهیم شد. الزم به توضیح  NMEAدریافت کرده و در اختیار ما قرار می دهند را آموزش می دهیم و با فرمت  GPSماژول های 



 

دارای دستورات داخلی با یک فرمت خاص می باشند  SIM800Lنیز همانند سایر ماژول های کاربردی مثل  GPSاست ماژول های 

که برای تنظیمات پیشرفته تر و کانفیگ های بیشتر در اختیار ما قرار گرفته است و این موارد هم در طی همین دوره بررسی و آموزش 

دریافت کرده و  GPSاز ماژول های داده خواهد شد. عالوه بر اینکه از طریق برنامه نویسی میتوانیم انواع داده های مورد نیاز خود را 

می باشد یک نرم افزار کامال رایگان در اختیار ما قرار  GPSکه تولید کننده ماژول های  U-BLOXمورد استفاده قرار دهیم؛ شرکت 

اییم، الزم به داده است که توسط آن نیز قادر هستیم به صورت گرافیکی و در قالب نمودار دیتای دریافتی از ماهواره ها را مشاهده نم

 می باشد که آموزش کامل آن نیز در این مجموعه ارائه شده است. U-Centerتوضیح است نام نرم افزار مربوطه 

به عنوان واحد مخابراتی برای پروژه اصلی استفاده می شود لذا توضیحات کاملی  SIM800Lبا توجه به اینکه در این دوره از ماژول 

به صورت جامع  SIM800Lهای مربوط به ماژول  AT COMMANDاز آن نیز ارائه گردیده است و انواع برای راه اندازی و استفاده 

 تدریس گردیده است که بخشی از آنها عبارت اند از :

 آموزش فرامین  AT COMMAND عمومی برای تنظیمات و پیکربندی ماژول 

  آموزش فرامینAT COMMAND مربوط به ارسال و دریافت پیامک 

 رامین آموزش فAT COMMAND مربوط به برقراری و پاسخ به تماس های دریافتی 

  آموزش فرامینAT COMMAND مربوط به اینترنت سیمکارت 

  آموزش فرامینAT COMMAND  مربوط به عیب یابی و اشکال ردایی ماژولSIM800L 

آشنا خواهیم شد و همه نکات کاربردی آن مانند نحوه راه اندازی ماژول های مختلف خانواده  ESP8266در گام بعدی با برد های 

ESP8266  مثل بردESP-12E  و یاESP-07  و حتی برد های مبتنی برESP8266  مانندNodeMCU  خواهیم پرداخت؛ با توجه

پیاده  ESP8266و هم توسط برد های  (AVR)مبتنی بر  به اینکه پروژه های نهایی این مجموعه را هم میتوان توسط برد های آردینو

 نیز در طی این دوره به صورت کاربردی آموزش داده خواهد شد. ESP8266سازی کرد؛  از این جهت سری 

در مرحله آخر که جذاب ترین بخش این دوره می باشد، نحوه ساخت اپلیکیشن اندرویدی برای نمایش لوکیشن بر روی نقشه را با 

 تمام جزئیات آموزش خواهیم داد. با توجه به اینکه در این اپلیکیشن از نقشه و توابع مسیر یابی و ... استفاده خواهیم کرد، لذا جزئیات

های گوگل مورد نیاز می باشد و تا کنون در هیچ دوره ای این  APIو همچنین کار با  Android SDKمات زیادی در خصوص تنظی

 مباحث آموزش داده نشده است. لذا در این دوره به صورت جامع و صفر تا صد آموزش داده می شود.

یت عمی توان موق GPS های گیرنده کمک به . یکی از پرکاربردترین ابزارها در سیستم های ناوبری به شمار می روند GPS ماژول های

 ، ماژولGPS  ماژول های پرکاربرد در زمینه گیرنده های از دو نمونه. نمود محاسبه را. …، ارتفاع، زمان، تاریخ وعتمکانی، سر

NEO6M  وNEO8MN پروژه های مختلف  می توانیم اطالعات جغرافیایی را بدست آورده و در ها . به کمک این ماژولمی باشند

می باشد. به صورت کلی مزیت  NEO6Mنسخه جدیدتر و پیشرفته تر ماژول  NEO8MN. الزم به توضیح است ماژول استفاده نماییم

 عبارت اند از : NEO6Mنسبت به  NEO8MNهای ماژول 

  ماژولNEO8MN  جز گیرنده های دستهGNSS هواره های آمریکایی محسوب می گردد و عالوه بر اینکه می توانند به ما

فقط  NEO6Mمتصل شوند، قابلیت اتصال به ماهواره های روسی، چینی، اروپایی را نیز دارند )الزم به توضیح است ماژول 

 می باشند( GPSقابلیت اتصال به ماهواره های آمریکایی را دارد و جز گیرنده های دسته 



 

  با توجه به مورد مذکور، پایداری، دقت و حساسیت ماژولNEO8MN  نسبت بهNEO6M بیشتر می باشد 

  مورد بعدی تجهیز شدن بردNEO8MN  به کانکتورUSB  می باشد که توسط این کانکتور بدون هیچ قطعه جانبی مثل مبدل

USB TO TTL  میتوانNEO8MN را راه اندازی کرد. الزم به توضیح است ماژول NEO6M  فاقد کانکتورUSB  می باشد و

هر دو  استفاده کرد. )هر چند توسط برد هایی مثل آردینو هم می توان USB TO TTLبرای راه اندازی آن باید از مبدل های 

 نوع ماژول را راه اندازی کرد.(

  مورد بعدی در خصوص آنتن می باشد؛ ماژولNEO8MN  هم از یک آنتن پسیو با کانکتورU.FL ره می برد و هم یک به

در حالت عادی  NEO6Mبرای اتصال انواع آنتن های سیم دار اکتیو در نظر گرفته شده است؛ ولی برای ماژول  SMAکانکتور 

می باشند استفاده کرد و برای اینکه بتوان از آنتن های سیم دار  U.FLفقط می توان از آنتن های پسیو که دارای کانکتور 

استفاده کرد و سپس آنتن سیم دار را به  SMAبه  U.FLاز مبدل  باید، ابتدا استفاده کرد التری دارنداکتیو که گیرندگی با

 متصل کرد. SMAکانکتور 

موجود در بازار هستند، الزم به توضیح است برای پروژه اصلی از هر دو مدل  GPSموارد مذکور مهمترین تفاوت های دو نمونه ماژول 

ستفاده کرد و هیچ محدودیتی از بابت این موضوع وجود ندارد. به عالوه در این دوره به صورت جامع راه توضیح داده شده میتوان ا

 اندازی هر دو ماژول با تمام جزئیات تدریس گردیده است.

ه بر این دوره یکی از جامع ترین دوره های تهیه شده در زمینه سیستم های موقعیت یاب مبتنی بر اینترنت اشیا می باشد و عالو

آموزش مرحله به مرحله، مباحث کاربردی پیاده سازی ایده ها در صنعت و تجارت آموزش داده می شود و حاصل تجربه چندین ساله 

و طراحی و پیاده سازی پروژه های مختلف می باشد؛ برخی از نکاتی که در پیاده سازی پروژه ها در فاز صنعتی و تولید انبوه مورد 

 بارت اند از :توجه قرار می گیرند ع

  به طوریکه قابل رقابت با نمونه های خارجی باشد قیمت تمام شده محصولتوجه ویژه به 

  ؛ هدف نهایی دستیابی به محصولی با حداقل ابعاد مورد نظر می باشدابعاد محصول تولید شدهتوجه ویژه به 

  موجود در بازار قابل استفاده باشد؛ به طوریکه با انواع باتری های تغذیه محصول تولید شدهتوجه ویژه به 

  ؛ که یک ویژگی بسیار مهم و حیاتی در محصوالت تجاری محسوب میشود و هدف کم مصرف بودن محصولتوجه ویژه به

طراحی محصولی خواهد بود که تا حد ممکن مصرف کمی داشته باشد و به صورت بلند مدت به نیاز به شارژ باتری قابل 

 استفاده باشد.

 از موضوعاتی که اهمیت دارد، قابلیت ساخت محصول با قطعاتی هست که در بازار به راحتی قابل تهیه باشند، در  یکی دیگر

صورتیکه بتوان برای میکروکنترلر از چند معماری مختلف بهره برد، یک محصول ویژه خواهیم داشت؛ به عنوان مثال تصور 

کنترلر )مثل انواع برد های آردینو( قابل پیاده سازی باشد و هم با میکرو  AVRبفرمایید کیت قابل ذکر هم با میکروکنترلر های 

 ESP32و  ESP8266های پیشرفته تر مثل 

 

 



 

 لیت های ردیاب خودرو طراحی شدهقاببرخی از 

 قابلیت حمل 

 بدون نیاز به نصب و سیم کشی برق خودرو 

 قابلیت ارسال سرعت خودرو از طریق پیامک 

 باتری از طریق پیامک قابلیت ارسال میزان شارژ 

 قابلیت فعالسازی و غیر فعالسازی از طریق برقراری پیامک و تماس 

 و نمایش در اپلیکیشن اندرویدی قابلیت ارسال موقعیت بر روی گوگل مپ از طریق پیامک 

 دارای باتری داخلی قابلی شارژ از طریق شارژهای تلفن همراه 

 قابلیت مسیریابی بر روی نقشه 

 

ت همه موارد مذکور در این دوره به صورت کامل آموزش داده خواهد شد و هنرجو بعد از اتمام دوره دید شایان ذکر اس

 فنی و کاربردی بسیار مناسبی پیدا خواهد کرد، که در هیچ کتاب و مدرسه ای آموزش ندیده است.

قطعات و تجهیزاتی که برای ساخت این کیت الزم می باشد، فوق العاده مقرون به صرفه هستند و در انواع فروشگاه های لوازم الکترونیکی 

قابل تهیه می باشند، در ادامه توضیحاتی در خصوص قطعات الزم برای پروژه ارائه می گردد؛ به عنوان میکروکنترلر هم میتوانید از برد 

)هر دو پروژه به صورت کامل در طی دوره آموزش داده شده است(. الزم به  ESP8266استفاده کنید و هم از برد های  های آردینو

استفاده شده است. )الزم به  ESP8266-12Eمدل  ESPو همچنین برد  UNOتوضیح است در این پروژه ها از برد آردینو مدل 

که در طول دوره آموزش داده شده است،  DIPبه  SMDنمایید حتما از مبدل استفاده می ESP12Eتوضیح است در صورتیکه از برد 

بر روی برد برد الزامی می باشد( قطعه بعدی مورد استفاده در این پروژه،  ESP12Eنیز باید استفاده کنید. این قطعه برای متصل کردن 

استفاده کنید؛ در پروژه های این  NEO6Mاژول و هم م NEO8MNهم میتوانید از ماژول  GPSمی باشد؛ برای ماژول  GPSماژول 

می باشد. قطعه مورد استفاده بعدی مبدل کاهنده  SIM800Lاستفاده شده است. قطعه مورد استفاده بعدی ماژول  NEO6Mدوره از 

DC TO DC  مدلLM2596  می باشد؛ قطعه بعدی رگوالتورLF33  می باشد که برای تغذیه بردESP12E  به الزم است. )الزم

 USBتوضیح است اگر میخواهید پروژه را فقط با آردینو انجام بدهید، به این قطعه نیازی نمی باشد(؛ قطعه مورد استفاده بعدی مبدل 

To TTL  می باشد که کاربرد های بسیار زیادی دارد در این دوره، از این ماژول برای راه اندازی ماژولNEO6M  و همچنین برای

استفاده خواهیم کرد. آخرین قطعات مورد استفاده که مربوط به تغذیه می باشند عبارت اند از : باتری لیتیوم  ESP12Eپروگرام کردن 

پلیمر تک سل )الزم به توضیح است در صورتیکه از  –( و یک عدد شارژر باتری های لیتیوم mAH 2000پلیمر )با ظرفیت حداقل  –

یید با استفاده از آداپتور نیز می توانید تغذیه مدار را تامین کنید(؛ و در نهایت به یک برد آردینو به عنوان میکروکنترلر استفاده می نما

و یک سوئیچ یا همان کلید و تعدادی سیم جامپر برای سیم کشی بین ماژول ها و قطعات دیگر نیاز خواهد  1Kبرد، دو عدد مقاومت 

 بود.

  



 

 

 کنترل دیوایس ا به صورت همزمان توسط ماژول اترنتپروژه مانیتورینگ پیشرفته اتاق سرور به همراه 

بعد از مشاهده این دوره قادر خواهید بود اتاق های سرور مراکز امنیتی و حساس را به صورت برخط و پیوسته مانیتور 

 کرده و دیوایس های موجود در اتاق سرور را به راحتی کنترل کنید

به شمار می روند. در این اتاق ها تجهیزات سرورهای کامپیوتری قرار می گیرند. اتاق های سرور یکی از مکان های حساس و کلیدی 

را می توان از موارد و ...  برقولتاژ  ،شوند. به عنوان مثال دما، رطوبت پارامترهای بسیاری در این اتاق ها می بایست کنترل و بررسی

 .لحظه ای قرار گیرند مانیتورینگ و رصد تحت بایست می موارد این کلیدی و مهم تلقی نمود. به منظور کنترل هر چه بهتر اتاق سرور،

 فاقدمراکز مهم و حساس مانند اتاق های سرور و دیتاسنتر ها به دالیل امنیتی از مودم ها و تجهیزات همانطور که مستحضر هستید 

اترنت رفته و با استفاده از آنها پروژه خود را کامل ، لذا در این دوره سراغ ماژول های وایرلس برای اتصال به اینترنت استفاده میکنند

 نموده ایم، ماژول های اترنت با استفاده از کابل شبکه به مودم و یا سوئیچ متصل شده و در شبکه قرار می گیرند.

 برخی از مهمترین سنسور هایی که در اتاق های سرور قابل استفاده می باشند عبارت اند از :

  دماسنسور 

  رطوبتسنسور 

  و برق  برق شبکهسنسور اندازه گیریUPS 

  دودسنسور 

  نشت آبسنسور 



 

  باز ماندن درب اتاق سرورسنسور 

  ورود غیر مجاز به اتاق سرورسنسور 

  ضربه به رکسنسور 

  تشآسنسور 

 

ش داده می شود، به در این دوره، مانیتورینگ سنسور های فوق الذکر و نمایش مقادیر مورد نظر در وب سرویس با تمام جزئیات آموز

برای  W5100عالوه کنترل دیوایس های مستقر در اتاق سرور از طریق شبکه نیز امکان پذیر می باشد. در این پروژه از ماژول اترنت 

اتصال به شبکه استفاده شده است، الزم به توضیح است از سایر ماژول ها و شیلد های اترنت نیز می توان استفاده نمود که در همین 

 وره به معرفی و تشریح آنها پرداخته شده است.د

می  IPیکی از موضوعاتی که در شیلد ها و ماژول های اترنت جدید موجود در بازار دیده می شود، عدم عملکرد صحیح و تخصیص 

باشد که این مبحث نیز به صورت تخصصی در این دوره آموزش داده شده است و تهیه کنندگان این دوره در نهایت عیب یابی و 

 اشکال زدایی این شیلد ها و ماژول ها را به صورت تخصصی فرا میگیرند.

 

 قطعاتی که در طول پروژه مورد استفاده قرار میگیرد عبارت اند از:

  برد آردینوUNO )از سایر مدل های دیگر نیز میتوان استفاده کرد( 

  شیلد اترنتW5100 )از سایر مدل های دیگر نیز میتوان استفاده کرد( 

  سنسورMQ2  

 سنسور اندازه گیری ولتاژ ZMPT107 

  712سنسور اندازه گیری جریانACS 

  سنسور دما و رطوبتDHT11  و یاDHT22 

  سنسور اندازه گیری صوتFC-04 

 اطیسیسنسور مغن MC-38 

 رله های تک کانال و یا دو کانال برای کنترل لوازم 

 اسپیکر یا بلند گو 

 



 

 

 CAN( توسط شیلد به صورت وایرلس با استفاده از ارتباط NOXمانیتورینگ اکسیژن و ناکس )

همواره مانیتورینگ و اندازه گیری دیتای سنسور های مختلف جزء مباحث تاپ و کاربردی اینترنت اشیا محسوب می شود، در این دوره 

را توسط برد آردینو و واحد  NOXبه صورت تخصصی آشنا شده و پارامتر های مختلف سنسور  NOXو شیلد  NOXبینظیر، با سنسور 

به صورت وایرلس دیتای مورد نظر را به اپلیکیشن اندرویدی مخابره خواهیم UDP استفاده از ارتباطات محاسبه کرده و با CANارتباطی 

 کرد.

 ترین گازهای خروجی اگزوز خودرو هستند. به مجموع این دوگاز اصطالحاً گازاز مخربکه  NO2 و NO اکسیدهای نیتروژن شاملبه 

Nox گویندمی. 

ارتباطی متننوعی در میکروکنترلر استفاده خواهیم کرد که استفاده همزمان از آنها، نیازمند مالحظات در این دوره آموزشی از واحد های 

خاصی می باشد به همین دلیل دوستانی که عالقه مند به مباحث ارتباطی در میکروکنترلر ها و انجام پروژه ها در سطح تجاری و 

 تباطاتی که در این پروژه مورد استفاده قرار میگیرند عبارت اند از :صنعتی می باشند، این دوره بسیار مفید خواهد بود؛ ار

  ارتباطUART 

  ارتباطSPI 

  ارتباطI2C 

  ارتباطCAN 



 

 CANواحد ارتباطی 

یک گذرگاه ارتباطی سریالی است که برای عملکرد قوی و انعطاف پذیر در محیط های سخت و به ویژه برای  (CAN) شبکه کنترلر

 .خودرویی طراحی شده استکاربردهای صنعتی و 

 

 CAN مزایا پروتکل

 :توان به صورت زیر دسته بندی کردرا می CAN های مثبت و مزایا پروتکلویژگی

 ارزان 

 فوق العاده مطمعن و معتبر 

  1سریع تاMb/s 

 قابل اعتماد در شرایط مختلف به ویژه شرایط سخت محیطی مانند امواج الکترومغناطیسی، حرارت و … 

  ها خرابی مشاهده شودها در صورتی که از نظر فیزیکی در آنخودکار گرهقطع 

 قابلیت الویت بندی 

 امکان بروز خطای کشف نشده در حد بسیار کم 

 

به صورت تخصصی و کاربردی آموزش داده می شود، به عالوه نحوه برنامه نویسی و راه  CANدر این دوره آموزشی، واحد ارتباطی 

 با تمام جزئیات تشریح شده است. CAN BUSاندازی سیستم های 

 
سنسور ها و شیلد های پیشرفته، به صورت جامع و تخصصی  Technical Manualدر این دوره کاربردی، دیتاشیت خوانی و بررسی 

آموزش داده می شود، به طوریکه هنرجو بعد از تسلط به این قسمت می تواند اطالعات مورد نیاز برای راه اندازی و کانفیگ سنسور ها 

 ت بخش ترین قسمت ها به شمار میرودو شیلد ها و ماژول های مختلف را استخراج نماید. این بخش از دوره یکی از متمایز ترین و لذ

 قطعاتی که در این پروژه مورد استفاده قرار میگیرند عبارت اند از:

 برد آردینو 

  شیلدNOX 

  سنسورNOX 

  کابل واسطNOX 

  صفحه نمایشگرOLED 

  ماژولESP8266-01 

 دو عدد رله 

برای ایجاد یک اکسس پوینت برای ارسال  ESP-01 گیرد، ماژولبرد آردینو به عنوان میکروکنترلر در این پروژه مورد استفاده قرار می 

برای اتصال میکروکنترلر به سنسور  NOXبه اپلیکیشن اندروید استفاده خواهد شد؛ شیلد  NOXدیتای اندازه گیری شده از سنسور 

NOX  با استفاده از کابل واسطNOX  مورد استفاده خواهد بود. و صفحه نمایشگرOLED  دیتا به کاربر در این پروژه برای نمایش



 

استفاده شده است. الزم به توضیح است توسط اپلیکیشن اندرویدی عالوه بر مانیتورینگ دیتا به صورت لحظه ای، می توانیم لوازم مورد 

  نظر را که به آردینو وصل شده است، کنترل نماییم.



 

 

 تعداد نود ها و با برد باالسرور مرکزی بدون محدودیت  توسطپروژه کنترل دیوایس های متصل به نود ها 

تعداد کالینت بعد از مشاهده این دوره قادر خواهید بود دیوایس های متصل به کالینت ها )نود ها( را بدون محدودیت در 

 مرکزی کنترل و مانیتورینگ کنید. از طریق سرورصورت وایرلس به برد بسیار زیاد ها و با 

استفاده شده  (MESH) مشفه ای و کاربردی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، در این پروژه از پروتکل ارتباطی با یک دوره حر

 است که مزیت های بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت ازجمله :

 محدودیتی در تعداد کالینت های متصل شده به سرور مرکزی وجود نخواهد داشت 

  شده به سرور مرکزی قابلیت سرور را دارند و میتوانند برای کالینت های دیگر به عنوان سرور هر کدام از کالینت ها متصل

 باشند

  برد و مسافت بسیار زیادی نسبت به سایر پروتکل های ارتباطی مانندESP NOW  را شاهد خواهیم بود. منظور از برد فاصله

 میان کالینت ها از سرور مرکزی می باشد.

 و قابل انعطافی را خواهیم داشت برنامه نویسی بهینه 

 اتصال نود ها و کالینت های دیگر در آینده به راحتی و بدون وابستگی به سرور مرکزی انجام خواهد شد 

با توجه به اینکه در این پروژه برای کنترل و مانیتورینگ سرور مرکزی از وب سرویس استفاده شده است به راحتی در کلیه سیستم 

، سیستم عامل مک و ... میتوان سرور مرکزی را کنترل و از طریق آن IOSندوز، سیستم عامل اندروید، سیستم عامل عامل ها مانند وی

 دیوایس های متصل شده به کالینت ها را کنترل و مانیتور کرد. 



 

ئه میگردد و به توضیحات جامعی ارا ESPدر این دوره، ابتدا در خصوص پروتکل های ارتباطی به خصوص ارتباط مش در برد های 

صورت عملی پیاده سازی شبکه های مش آموزش داده می شود و سپس در گام بعدی پروژه اصلی با تمام جزئیات و به صورت صفر تا 

صد آموزش داده می شود. الزم به توضیح است ارتباط مش یکی از پر استفاده ترین پروتکل ها در پروژه های اینترنت اشیا و هوشمند 

 ح تجاری و پیشرفته می باشد.سازی در سطو

دوره آموزشی مذکور، یکی از تخصصی ترین و حرفه ای ترین دوره های منتشر شده در وبسایت می باشد و به همه دوستان و عالقه 

 مندان به اینترنت اشیا در سطوح پیشرفته پیشنهاد می گردد.

  



 

 

 مرکزی برای محاسبات با قابلیت ارسال به اینترنتپروژه جمع آوری دیتا از نود های مختلف و ارسال به سرور 

را به یک سرور مرکزی ارسال  ESPبعد از مشاهده این دوره قادر خواهید بود دیتای سنسور های متصل شده به برد های 

 کرده و بعد از انجام محاسبات دلخواه، نتایج را در قالب وب سرویس نمایش دهید.

 زیر را در نظر بگیرید: برای درک بهتر این پروژه سناریو 

یک ساختمان که دارای چندین اتاق است و در هر اتاق سنسور های مختلفی تعبیه شده است و یک برد هوشمند قرار دارد که سنسور 

ها به آن متصل گردیده اند، هدف این است دیتای سنسور های کلیه اتاق ها به یک سرور مرکزی ارسال شده و پس از پردازش های 

تمام اطالعات در قالب یک وب سرویس قابل مشاهده باشد؛ با توجه به اینکه در این پروژه از قابلیت وب سرویس استفاده شده الزم، 

 و سایر سیستم عامل ها به دیتای سنسور ها دسترسی داشت. IOSاست میتوان در سیستم عامل های مختلف مانند ویندوز، اندروید،

  در این سناریو از تمامی برد های سریESP  مانندESP8266  وESP32  به عنوان نود ها و سرور مرکزی میتوان استفاده

 کرد.

 سنسور های مورد استفاده برای اتاق ها میتوانند مشابه و یا متفاوت باشند 

  نود در نظر گرفت 20در این سناریو حداکثر میتوان 

 چند ثانیه یک بار به نود ها درخواست ارسال کرده و نود ها در پاسخ به درخواست، دیتای  سرور مرکزی به صورت اتوماتیک هر

 سنسور های خود را ارسال میکند



 

که یکی از پروتکل های ارتباطی پر کاربرد در اینترنت اشیا می باشد به صورت کامل آشنا  ESP NOWبا ارتباط در این دوره ابتدا 

را پیاده سازی خواهیم کرد، در گام بعدی پروژه نهایی را با تمام جزئیات و به صورت پروژه محور خواهیم شد و به صورت عملی آن 

، HTML ،CSSآموزش خواهیم داد. الزم به توضیح است برای ساخت وب سرویس مربوط به این پروژه از زبان های برنامه نویسی 

JAVA SCRIPT  وPHP داده می شود. استفاده نموده ایم که به صورت کامل آموزش 

دوره آموزشی مذکور، یکی از تخصصی ترین و حرفه ای ترین دوره های منتشر شده در وبسایت می باشد و به همه دوستان و عالقه 

  مندان به اینترنت اشیا در سطوح پیشرفته پیشنهاد می گردد.



 

 

 اکسیژن خون به اپلیکیشن اندرویدی پروژه پالس اکسیمتر با دقت باال با قابلیت ارسال وایرلس میزان ضربان قلب و

در این قسمت با آموزش صفر تا صد و پروژه محور یک پروژه کاربردی اینترنت اشیا در حوزه مهندسی پزشکی در خدمت شما عالقه 

( هر شخص دلخواه را به SPO2مندان هستیم؛ توسط این دوره قادر خواهید بود میزان ضربان قلب و اکسیژن خون یا اصطالحا )

سادگی و با دقت بسیار باال محاسبه کرده و به صورت وایرلس به اپلیکیشن اندرویدی ارسال کرده و عالوه بر مشاهده مقادیر پارامتر 

 های مذکور در اپلیکیشن، توسط نمودار ها و چارت های گرافیکی آنها را مانیتور کنید.

 است: در دوره مذکور همه مطالب ذیل با تمام جزئیات آموزش داده شده

  آموزش کامل شماتیک پروژه و همه نکات مربوطه و توضیحاتی در مورد کتابخانه ها 

  آموزش تخصصی کتابخانه سنسورMAX30102 و سفارشی سازی آن 

 آموزش و توضیح خط به خط سورس های مربوط به برنامه نویسی سمت میکروکنترلر برای برد آردینو 

  برنامه نویسی سمت اندروید )توسط نرم افزار بیسیک فور اندروید(آموزش و توضیح خط به خط سورس مربوط به 

 .... و 

 

 قطعات مورد استفاده :

 برد آردینو 

  سنسورMAX30102 

  نمایشگرOLED 

  ماژول بلوتوثHC-05 



 

میزان نرخ  max30102در این پروژه از برد آردینو به عنوان میکروکنترلر و هسته اصلی پروژه استفاده شده است، توسط سنسور 

برای نمایش پارامتر های مورد نظر استفاده  OLEDضربان قلب و میزان اکسیژن خون را محاسبه خواهیم کرد؛ از صفحه نمایشگر 

 خواهیم کرد و توسط ماژول بلوتوث اطالعات مورد نظر را به صورت وایرلس به اپلیکشین اندرویدی منتقل خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 مدرس : شادریان

 ساعت 500تایم آموزش : بیش از 

 گیگ 100حجم مجموعه : حدود 


