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برنامه ریزی نرم افزار  - Masterتعریف کنترلر ها  ،ویرایش و کد دهی آنها
پس از نصب نرم افزار  Masterبر روی سیستم عامل های اندروید یا  IOSزمان آن میرسد که تمامی ماژول ها و
ادوات منزل را در نرم افزار تعریف نماییم.برای اینکار ابتدا میبایستتم ماژول مستتتر را به نرم افزار معرفی کنیم و
ستسس در ادامه ادوات هشمتمند متامل ک ید و اس یش و پنل سناریش را در م یر نرم افزار به ماژول مستر معرفی
نمائیم.
** دقم نمایید ادوات هشمتمند یعنی مستتر  ،است یش  ،ک ید های استمارت  ،کی د های سناریش  ،دوربین های
هشمتمند به دلیل عم کرد ت م پرتشکل میبایستم در نرم افزار  addمتشند در االی که سایر ادوات که دارای
ریمشت هستند و بدون پرتشکل عمل میکنند مانند کی د های  ، RFپریز ها  ،پرده برقی  TV ،و ک یه ادوات منزل
که دارای ریمشت کنترل  IRیا  RFدر فرکانس  513یا  355مگا هرتز هستتند میبایستم تشسر ریمشت هاینان
در نرم افزار تعریف نمشد که در ادامه ن شه تعریف آنها در نرم افزار کامل مرح داده خشاهد مد.
اولین گام قبل از هر چیز تعریف نمشدن ماژول های هشمتتمند ت م پرتشکل به نرم افزار استتم برای این منظشر
پس رومتتن نمشدن ماژول مستتتر و اتصتتال آن به مشدم از یریک کابل  LANمشبایل را به وای فای مشدم متصتتل
میکنیم و ستسس وارد نرم افزار مینشیم و مطابک مکل زیر با ورود به بخش  my deviceو بخش  host listدر
نرم افزار می تشان ماژو ل مستر جستجش و به نرم افزار معرفی نمشد.
پس از تعریف ماژول مستتتر به نرم افزار در دومین گام میبایستتم ستتایر تجهیزات هشمتتمند مانند اس ت یش  ،ک ید
ستناریش و ک ید های هشمتمند را به مستر معرفی نماییم اما لازم به رکر اسم که هر ماژول هشممند تنها میتشانند
به یک کنترل مرکزی متصتتل متتشند و ارتباق برقرار کنند .به عنشان مثال ماژول است یش تنها میتشاند به یک ماژول
مستتر متصل مشد که در ادامه به ن شه معرفی نمشدن این تجهیزات به کنترل مرکزی مستر از یریک نرم افزار می
پردازیم.
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اال پس از تعریف ماژول مستر به عنشان کنترلر مرکزی نشبم تعریف ماژول اس یش اسم  .جهم اضافه نمشدن
ماژول  salveکافی استم چند اانیه دکمه ریسم بر روی ماژول  salveرا بفناریم تا  LEDماژول مروع به
چنتتمک زدن نماید .در این زمان با ورود به بخش  current hostروی نرم افزار و با ک یک روی scan
 deviceماژول مشرد نظر پیدا متتده و با انتخاب گزینه  addمیتشان ماژول  slaveرا وارد متتبکه هشمتتمند
نمشد و یا در واقع آنرا به ماژول مستر معرفی نمشد.
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پس از ماژول مستر و اس یش نشبم به معرفی ک ید های  FB2میرسد .جهم معرفی نمشدن این ک ید ها کافی ای
استم چند اانیه پل  aروی ک ید را نگهداریم تا  LEDک ید مروع به چنمک زدن نمیاد در این زمان با ورود
بته بخش  current hostبا انتخاب گزینه  Add deviceدر نرم افزار ماژول مشرد نظر پیدا متتتده و با
انتخاب گزینه  addمیتشان ک ید های  FB2را نیز وارد مبکه نمشد.لازم به رکر اسم برای هر ک ید باید جداگانه
این عمل انجام گیرد تا ک یه ک ید ها به مستر معرفی مشند.
***به منظشر عدم ستتردرگمی در ماژول های که وارد متتبکه میکنید اتما م ل نصتتب را به عنشان نام ماژول
درج کنید.برای این منظشر کافی استتم در بخش  current hostبا نگه دامتتتن بر روی هر ماژول به مدت
چند اانیه و انتخاب گزینه  Renameنام ماژول را تعریف نمشد به عنشان مثال ممکن اسم در سالن یک وااد
اپارتمان سته عدد ک ید سه پل نصب کنید برای اینکه در نرم افزار ک ید مشرد نظر را به رااتی پیدا کرده و برنامه
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ریزی نمایید بهتر استتم م ل نصتتب ک ید را به عنشان نام ک ید در نرم افزار تعریف نماییم.برای ستتایر تجهیزات
هشممند نیز روال به همین صشرت اسم .
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*روش اضافه نمشدن ک ید های سناریش نیز همانند ک ید های FB2اسم.
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