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گام سوم :تعریف تینکر یا مینی تینکر پروژه مورد نظر به نرم افزار و تنظیمات اولیه (تب )Things
پس از ورود به محیط نرم افزار مشاااه می میشااا د که نرم افزار دارای پنج تب اسااار در این گهم فقط به تب
 Thingsسر و کار داریم و تینکر یا مینی تینکر را به برنامه معرفی میکنیم.

این تب به سه قسمر تقسیم میش دother.3 single .2 host . 1 .
در ر پروژی ممکن اسار ننم تینکر یه مینی تینکر را در یک واحم سهختمهنی نصب نمهییم لذا مف مه در این
گهم معرفی تمهمی آن ه به برنهمه اسر .
اگر در پروژی تینکر نصاب دامی بهدم پس از ورود به ب

 Hostو کلیک بر روی علهمر  +به صفحه جمیم

مایر میشا یم که در این صفحه تینکر به و ر ات مهتیک در پهیین صفحه ظه ر میش د  ،حهل به کلیک روی آن
و سپس در صفحه جمیم بهز دمی به کلیک بر روی گزینه associated this Device with account
اکهنر دااامه به تینکر معرفی دااا د(.لهزم به ذکر اسااار در این مرحله برای معرفی اکهنر به تینکر میبهیسااار
تینکرحتمه دارای اینترنر بهدم که در گهم اول ت ضیح دادی دمی اسر)
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اگر تینکر به م دم بمون اینترنر متصا بهدم یه اینکه م بهی به تینکر مستقیم متص دمی بهدم نمیت ان تینکر را
به نرم افزار معرفی کرد و میت ان به کلیک روی  skipبه عن ان میهمهن وارد محیط نرم افزار دااام یعنی پس از
ر بهر بستن برنهمه مجمدا نیهز اسر تینکر را جستج کرد یعنی گهم س م را مجمدا تکرار کرد.
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اگر در پروژی از تینکر مینی اسااتفهدی داامی بهداام پس از ورود به ب
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 Hostو کلیک بر روی علهمر  +به

صفحه جمیم مایر میش یم که در این صفحه بر روی  Thinker miniکلیک میکنیم ته به مرحله بعم مایر
دا یم  .در صفحه جمیم قب از کلیک بر روی  nextبه نراغ زرد تینکر مینی دقر کنیم ته ذر حهلر نشمک
زن بسایهر ساریب بهدم در ریر این ص رم میبهیسر دو بهر پشر م دکمه ریسر را بزنیم ته به حهلر نشمک
زن سریب در آیم سپس بر روی  nextکلیک کنیم.در صفحه جمیم در ب
فهی م دمی که تلفن مرای داامه به آن متص ا اساار را مشااه می می کنیم در ب

 current nrtworkنهم وای
 input passمیبهیساار

پسا رد م دم را وارد نمهییم .و ساپس بر روی  yesکلیک نمهییم پس از ننم دقیقه م دم به تینکر مینی متص
میگردد و بر روی نرم افزار نیز این اتصاهل مشاه می میش د و مینین در ص رتی که م دم دارای اینترنر بهدم
نراغ زرد رنگ تینکر مینی ثهبر میمهنم وگرنه این نراغ خهم ش میش د.
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تذکر اگر از وایمکس برای رای انمازی اساتفهدی می کنیم میبهیسر پس از اتمهم مراح رای انمازی م دم پروژی را
در نههیر به تینکر مینی متص نمهییم ته سهیر اعضه خهن ادی به اتصهل به م دم بت اننم تجهیزام
نمهینم.

دمنم را کنترل
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ته بمین جه مه ت انسااتیم تینکر یه تینکر مینی که به عن ان کنترلر مرکزی خهنه

داامنم محساا گ میگردد را به

برنهمه معرفی کنیم.در پهیهن این مرحله در تب  thinkکنترلر تینکر یه تینکر مینی به نرم افزار اضاهفه دمی که در
تص یر زیر مش ص دمی اسر.
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تینکر خ د دارای یک سری تنظیمهم داخلی اسر که میبهیسر قب از آنکه تینکر را برنهمه ریزی نمهئیم آنرا ابتما
تنظیم نمهئیم.جهر تغیر تنظیمهم تینکر میت ان به کلیک رو روی  settingمطهبق تصااا یر زیر وارد تنظیمهم
تینکر دم و تنظیمهم م تلف زیر را انجهم داد.
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 -در سااار تیتر این ب
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میت ان برای تینکر یاه تینکر مینی هی پروژی در نرم افزار نهم انت هگ کنیم مثله

تینکر مکف.این عم م ص صه برای پروژی هی سهختمهنی بسیهر حهئز ا میر اسر.
: Bind To User -دااهیم ب

ا یم در یک پروژی که از دو تینکر یه بیشااتر اسااتفهدی نم دی ایم یکی را

حاذف نماهییم برای اینکهر کهفی اسااار وارد این ب

دااامی و بر روی Disassociate this

 Device with accountکلیک نمهییم ته تینکر یه تینکر مینی از اکهنر دمه خهرج د د.
  :Wifi Settingاز آنجهیی که تینکر خ د دارای وای فهی اسر میت ان نهم وای فهی و رمز عب انرا کهبه و ر پی

فرض  12354321اسر را تغیر داد و یه انرا ریر فعهل کرد.

  :Wan Settingیکی از قهبلیر هی تینکر آن اسر که میت ان به ص رم بیسیم نیز تینکر را به م دممنزل متصااا نم د و برای این منظ ر میت ان از این ب

اقمام نم د و پس از سااار نم ن وای فهی

م دم م رد نظر به وارد نم دن رمز عب ر م دم بین آنهه ارتبهط برقرار کرد.
  IP :IP Addressآدرس تینکر  :MAC Addressمک آدرس تینکر  :Timeمطهبق زمهن ایران تهران تنظیم گردد.  :Firmware Verionورژن فریم ور تینکر یه تینکر مینی را نشهن میم م.  :Network Testجهر نک کردن سرعر ارتبهط تینکر به سرور و...  :Temperatureکهلیبراس ن سنس ر دمهی تینکر یه تینکر مینی. :Humidity -کهلیبراس ن سنس ر رو بر تینکر یه تینکرمینی

