www.geeklinkiran.com

دفتر مرکزی کمپانی  Geeklinkدر ایران

برنامه ریزی نرم افزار  – Masterساخت کنترلر
جهت ساخت یک کنترلر مطابق تصویر زیر با انتخاب گزینه  +و سپس با انتخاب گزینه  Creat RCصفحه
جدیدی باز میگردد که مشخصات کنترلر مربوطه شامل نام (مثلا TVاتاق خواب) را در بخش  nameو عکس
پشتت زمینه صتفحه را در بخش  ، backgroundنوع ماژول فرستنده امواج این اتاق (مستر یا اسلیو ،جهت
ارسال امواج در اتاق مورد نظر ) در را در بخش  Deviceانتخاب نمود(.به عنوان مثال فرض کنید ماژول مستر
در ستالن ررار گرفته استت و ما بخوام ت تلویزیون اتاق خواب را کنترل کن ت می ایست ماژول اسلیو را در اتاق
خواب ررار دمیت و در نرم افزار نیز متاژول استتتلیو را بته عنوان  Deviceفرستتتتنتده امواج این اتاق انتخاب
کنیت.زیرا ممانطور که ر لا توضیح داده شد امواج  IRارسالی توسط ماژول مستر نمیتوانند از مانع ع ور کند و به
تلویزیون اتاق خواب برستتتد بنابراین اگر در بخش  Deviceماژول مستتتتر را انتخاب کنیت میا گاه نمیتوان
تلویزیون اتاق خواب را کنترل کرد.
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ممچنین در بخش  typeمیتوان نوع کنترلر مورد نظر را انتختاب نمود (بته طور پیش فرض دند نوع کنترلر در
نرم افزار ررار دارد اگر کنترلر مور د نظر شتتتمتا به طور پیش فرض در نرم افزار ررار نداشتتتت میتوان از کنترلر
 Customاستتتتفاده کرد و انرا ویرایش نمود تا ایکن مای مورد نیازمان را بستتتازیت .مثلا میتوان کنترلر کرکره
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برری را از طریق کنترلر  Customایجاد نمود تنها کافی استتت ایکن مای کنترلر را ویرایش نمایید که در ادامه
به توضیح ان خوامیت پرداخت).
حال با کلیک بر روی  OKکنترلر مورد نظر ایجاد شده و میتوان ایکن را که به طور پیشفرض نرم افزار ارایه می
دمد را ویرایش نمود و یا ایکن مای دیگری به ان اضافه یا حذف نمود.

برای این منظور مطابق تصتتویر زیر از منوی ستتمت راستتت با انتخاب گزینه  editوارد بخش ویرایش شتتده و
میتوان با انتخاب گزینه  Addایکن مایی به این صفحه اضافه نمود.ایکن ما به دو صورت پیشفرض و سفارشی
وجود دارند.ایکن مای ستفارشتی این رابلیت را داراست که با توجه به نیازمان تصویر ایکن و نام ایکن را تغیر
دمیت اما ایکن مای پیش فرض رابل تغیر نیستند.
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حال پس از انتخاب نوع ایکن  ،با نگه داشتتتن ایکن و کشتتیدن ان به صتتفحه میتوان محل ررار گیری انرا در
صفحه مشخص نمود و به منظور تنظیمات و ویرایش مر ایکن( شامل تغیر نام و تصویر ایکن و  )...کافی است
یک ار بر روی ایکن مورد نظر کلیک کنیت تا گزینه مای ویرایشی باز شود.
گزینه مای ویرایشی شامل  background, Name , sizeمی شود.

گامی ممکن استت یک کنترلر نیاز به دندین صتفحه داشته باشد تا بتوان ایکن مای بیشتری به ان اضافه نمود
(به عنوان مثال شاید برای ساخت کنترلر تلویزیون نیاز به ایکن مای بیشتری باشد اما نتوان ممه ان ما را در یک
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صتفحه دید در این زمان میتوانید صتفحات موجود در یک کنترلر را افزایش دمد و ایکن مای بیشتتتری اضافه
نمایید)
به صتورت پیش فرض مر کنترلر دارای سته صتفحه استت شما میتوانید این تدداد را کت یا زیاد کنید برای این
منظور مطابق تصویر زیر میتوانید از گزینه  add pageیا  delete pageاستفاده نمود.حال پس از اضافه
نمودن صتفحات مختل

به یک کنترلر و ممچنین اضافه نمودن ایکن ما و ویرایش اندازه و نام و تصویر ایکن

و محل ررار گیری ان در صفحه در نهایت با کلیک روی  OKبه ساخت کنترلر خاتمه داد.
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مورد نیاز باید کد مربوط به مر ایکن

نمود .این ایکن ما رابلیت این را دارند که در یکی از دهار حالت  ،ارستتال مادون ررمز  ،ارسال موج

رادیویی  513مگا مرتز و یا  355مگا مرتز و ترکی ی تنظیت شوند.
برای این منظور کافی استتت یک بار ایکن مورد نظر را لمس کنیت ممانند تصتتاویر زیر دند گزینه در صتتفحه
نمایان می شود.

گزینه  Study IRبرای ارستال موج مادون ررمز است که با انتخاب این گزینه  LEDررمز دستگاه Master
روشتن میشود به این مدنی که دستگاه اماده دریافت کد مادون ررمز مورد نظر است.حال باید ریموت مورد نظر
مثلا تلویزیون را مقابل  Masterررار دمیت و ،فرضتا کلید  ONرا بفشتاریت.این کد در دستتگاه یخیره شده و
ازین پس با لمس این ایکن کد روشن شدن تلویزیون توسط دستگاه مستر ارسال میگردد.
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گزینه  Study 315M RFبرای یخیره وارستال نمودن امواج رادیویی  513مگا مرتز است برای این منظور
پس از لمس این گزینته  LEDررمز بر روی ماژول مستتتتر روشتتتن میشتتتود و اماده دریافت موج مورد نظر
میگردد.حال با فشردن دکمه ریموت مورد نظر برای دند ثانیه به صورت ممتد این کد در حافظه دستگاه یخیره
شده و ازین پس با لمس این ایکن دستگاه  Masterاین موج رادیویی را ارسال مینماید.
گزینه  Study 433M RFبرای یخیره وارستال نمودن امواج رادیویی  355مگا مرتز است برای این منظور
پس از لمس این گزینته  LEDررمز بر روی ماژول مستتتتر روشتتتن میشتتتود و اماده دریافت موح مورد نظر
میگردد.حال با فشتردن دکمه ریموت مورد نظر برای دندثانیه به صورت ممتد این کد در حافظه دستگاه یخیره
شده و ازین پس با لمس این ایکن دستگاه مستر این موج رادیویی را ارسال مینماید.
گزینه  Combitation IRگزینه ترکی ی است.
لتذا برای تتک تتک تجهیزات ریموتی منزل می بتایستتتت بته این شتتتکل کنترلر مای مخصتتتوه به خود را
بستازیت.بنابراین تا بدین جا شما میتوانید کلیه ادوات مادون ررمز شامل تلویزیون رسیور مامواره اسپیلیت را که
دارای ریموت مای مادون ررمز مستتتند وممچنین پریز ما ،پرده برری و ستتایر ادواتی که توستتط ریموت مای
رادیویی  355و  513مگا مرتز کنترل میشوند را نیز پس از تدری

کنترلر مخصوه به خود و لرن نمودن کد

مای ریموت از طریق نرم افزار کنترل نمایید.
جهتت کنترل کلیتدمتای  FB2نیز میتوان در تت

 Switchبر روی کلیتد مورد نظر کلیتک کرده و انرا کنترل

نمایید.
***لازم به یکر است ر ل از این مرحله باید کلیه کلید مای  FB2در ش که خانه موشمند  addشده باشد.که
در ابتدای این بخش اموزش داده شده است.

