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 درباره کایوت راهنمای استفاده از کایوت

 درباره کایوت  -1
 به تمایل همگی دهندگان این مفهوم مندان و توسعهعالقه (،IoT) اشیا اینترنت ظهور زمان از

های کاربردی مورد نظر یا افزارها به صورت پکپارچه برای حوزهها و سختاستفاده از کلیه قابلیت
 دیرباز از اعتماد یکپارچه قابل افزاریسخت تجهیزات یا بستر فقدان متأسفانه،. دارند خود کاری

 مندی به توسعهتواند عالقهدر میان توسعه دهندگان احساس شده که در صورت وجود می
 راهکارهای هوشمند را افزایش دهد.

 سریع توسعه برای که هستند افزاریسخت هایپلتفرم اشیا اینترنت اندازیهای راهکیت
 ها امکان بکارگیریاین پلتفرم. اندشده ها طراحیو کاهش پیچیدگی مبتنی بر آن راهکارهای

 کاربردی هاینمونه تا دهندمی کاربران به ارتباطی را هایماژول و عملگرها سنسورها، بردها، انواع
 .کنند سازیپیاده را خود نظر مورد

افزاری است که توسط ای اینترنت اشیا؛ یک پلتفرم پیشرفته سخت" کیت آموزش حرفهکایوت"
متخصصین مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ارائه گردیده است. این کیت با ایجاد اتصال یکپارچه 

برای راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا، فرآیند توسعه کاربردها را از مدل  میان تجهیزات مورد نیاز
 دهد.میای و مشابه روش صنعتی، سوق سنتی به سمت مدل حرفه

 از جمله مزایای کایوت:

 های ارتباطیاندازی بردهای توسعه، سنسورها، علمگرها و ماژولیادگیری راه 

 کشی میان تجهیزات و بستن مدارحذف سیم 
 اندازیکاهش خرابی قطعات در حین راه 
 کاهش خطاهای ناشی از اتصال اشتباه قطعات 
 افزایش سرعت توسعه راهکارها 
 عدم محدودیت در اضافه کردن سایر تجهیزات و قطعات 

 Pro)پیشرفته( و  Developer)مبتدی(،  Starterهای متنوع و با سه سطح کایوت در پک کیت
های های خود را با حداقل چالشها و پروژهدهد که ایدهای(، به توسعه دهندگان امکان می)حرفه

، بر روی نام آن در سازی نمایند. جهت مشاهده تجهیزات هر یک از این سه پکموجود، پیاده
 .دو خط باال کلیک نمایید

های توانید عضو باشگاه توسعه دهندگان اینترنت اشیا شوید و از پشتیبانیبا خرید کایوت می
شتن مند گردید. در صورت داافزاری بهرهافزار و بخش نرماین باشگاه در حوزه توسعه سخت

های بعدی این کیت، لطفا نظرات خود را از طریق هرگونه پیشنهاد در جهت ارائه نسخه
office@IoTiran.com .با ما در میان بگذارید 

در راهنمای کایوت، تمامی موارد مربوط به مشخصات، تجهیزات قابل نصب و همچنین نحوه 
 ها ارائه گردیده است.استفاده از آن

http://iotiran.com/product/iot-starter-kit/
http://iotiran.com/product/iot-developer-kit/
http://iotiran.com/product/iot-pro-kit/
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 و عالئمآشنایی با واژگان  -2
 

 : راهنمای اصطالحات و عالئم1جدول 

 

  

 توضیحات واژه
ACTIVE  HIGH منطقی 1تاژ فعال شدن با ول 
ACTIVE  LOW منطقی 0تاژ فعال شدن با ول 

PULL UP  منطقی با یک مقاومت بزرگ برای جلوگیری از رها بودن پایه 1اتصال پایه به 
PULL DOWN  منطقی با یک مقاومت بزرگ برای جلوگیری از رها بودن پایه 0پایه به اتصال 

LOW سطح ولتاژ پایین منطقی برابر با صفر 
HIGH سطح ولتاژ باالی منطقی برابر با ولتاژ ورودی آن دستگاه 

SPI 
 Bus  رابط که معموال برای ارسال داده بین میکروکنترولرها و لوازم جانبی استفاده

 شود.می
I2C ی سنکرونپروتکل سریال دوطرفه 

UART پروتکل سریال دوطرفه همزمان آسنکرون 
LPWAN شبکه ارتباطی برد بلند کم مصرف 

GSM/GPRS  2شبکه تلفن همراه نسل 
DC ولتاژ مستقیم 

AUTO BAUD RATE تنظیم خودکار نرخ تبادل داده 
LTE-CAT M  پروتکل ارتباطی برد بلند کم مصرف بر پایهLTE  

NB-IOT  پروتکل ارتباطی برد بلند کم مصرف بر پایهLTE  بهینه شده برایIoT 

LTE Long Term Evolution های همراههای نسل چهارم شبکهیکی از شاخه 
AT COMMAND های الکترونیکی با استفاده از حروف و عالئمهای ارتباطی با دستگاهاز راه 

IDE  افزارنرممحیط یکپارچه توسعه 
GPS تشخیص موقعیت مکانی 
NC ( متصل نشدهNot Connected) 
 متناسب با متن اعالم شده است. ،سازیعالمت هشدار، به معنی دقت در پیاده 

 
بر روی کایوت قرار گرفته  On Boardاین عالمت به این معناست که تجهیز به صورت 

 است.

 
 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین عالمت به این معناست که تجهیز به صورت 

 
به کایوت  Jumperهای این عالمت به این معناست که تجهیز با استفاده از سیم

 شود.متصل می
 .انداخت زباله سطل در نباید را محصول این 

 دوره این طی رودمی انتظار و است سال 40 کایوت برای شده بینیپیش مفید عمر 
 .نشود منتشر محصول این از خطرناک و سمی ماده هیچگونه زمانی
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 مشخصات کایوت -3
 ها و مشخصات فیزیکی: ویژگی2جدول 

mm31  *mm80  *mm159 ابعاد 

g130 وزن 

C10-  تاC70+ محدوده دمایی 

 رطوبتیمحدوده  غیر متراکم %85تا  0%

V DC7-12 ولتاژ ورودی 

A10  برایV220  جریان خروجیRelay 

 

 

 

 : نمایی از کایوت1شکل 
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 قطعات ییجانما همراه به وتیکا از یینما: 2 شکل

 

 : جانمایی قطعات در کایوت3جدول 
 عنوان قطعه/تجهیز جانمایی قطعه/تجهیزعنوان  جانمایی

1 LM2596 12 PIR SR501 
2 SIM7000G 13 Push Button 

3 SIM800L 14 IR Receiver 

4 Switch 15 Buzzer 

5 LoRa RA-02 16 DSI8B20/DHTXX 

6 MQXXX 17 LDR 

7 RFID RC 522 18 STM32 Blue Pill 

8 WS2813 19 ESP32 

9 Ultrasonic 
SRF04/SRF05 

20 Arduino UNO 

10 OLED SSD1306 21 DC Power Jack 11 Relay 
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 هاپایه راهنمای -4
 

 های میکروکنترلرها برای تجهیزات: پایه4جدول 

PIN/MCU ESP32 Stm32 Blue Pill Arduino 

WS2813 15 A12 D12 

MQXXX 34 A0 A0 

BUZZER 2 B14 D8 

SW1 3 B8 D1 

SW2 1 B9 D0 

DHTXX 4 A15 D9 

RELAY 5 B4 D10 

RST-SIM7000 NC B14 D4 

RI-SIM7000 13 A8 D5 

TX-SIM 16 A10 D3 

RX-SIM 17 A9 D2 

LDR 35 A1 A1 

IR 36 B3 D11 

PIR 39 B5 D13 

ECHO 32 A2 D7 

TRIGGER 33 A3 D6 

SDA 21 B7 A4 

SCL 22 B6 A5 

RFID-SS 27 B0 NC 

RFID-RST 14 B1 NC 

LORA-DIO0 25 A4 NC 

LORA-RST 12 B11 NC 

NSS 26 B10 NC 

SCK 18 A5 NC 

MISO 19 A6 NC 

MOSI 23 A7 NC 

 

  



 

12 

 درباره کایوت راهنمای استفاده از کایوت

 اتصاالت در کایوت -5
به سه  توانندمی ،بردهای توسعه و تمامی تجهیزات دیگر ماژول ارتباطی، سنسورها، عملگرها،

 یا با آن ارتباط برقرار نمایند: نصب شده کایوت بر رویصورت مختلف 

 On Board تجهیزاتی که به صورت :On Board قابلیت جداسازی ندارند و در ندنصب شد ،
 اند.شده تعبیههنگام مونتاژ، بر روی آن 

 
 On Boardقطعات و تجهیزات جانمایی : 3شکل 

 

 On Board:  قطعات و تجهیزات 5جدول 

 عنوان قطعه/تجهیز جانمایی
1 Switch 
2 WS2813 

3 Relay 

4 Push Button 

5 IR Receiver 

6 Buzzer 

7 LDR 

8 DC Power Jack 
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 Modularصورت به که : تجهیزاتی Modular مکان داشتن بر عالوه شده، گرفته نظر در کایوت در 
 .دارند مستقل استفاده و جداسازی قابلیت جایگذاری، برای مشخص

 

 
 Modularقطعات و تجهیزات  ییجانما: 4 شکل

 

 Modular: قطعات و تجهیزات 6جدول 

 عنوان قطعه/تجهیز جانمایی
1 LM2596 
2 SIM7000G 

3 SIM800L 

4 LORA RA-02 

5 MQXXX 

6 RFID RC 522 

7 Ultrasonic SRF04/SRF05 

8 OLED SSD1306 

9 PIR 

10 DSI8B20/DHTXX 

11 STM32 Blue Pill 

12 ESP32 

13 Arduino UNO 

 



 

14 

 درباره کایوت راهنمای استفاده از کایوت

 Jumperدیجیتال، آنالوگ، داده انتقال هایپروتکل از که تجهیزاتی : تمامی I2C، SPI و UART 
 . دارند را کایوت به اتصال قابلیت کنند،می پشتیبانی

 Jumperهای : پایه5 شکل
 

 ها(، ماژول)سنسورها، عملگرها Jumperهای : جدول پایه7جدول 

 ها()سنسورها، عملگرها، ماژول هاترتیب پایه جانمایی
1 NC GND NC 

2 NC V-IN 

3 NC GND NC 

4 NC VBAT NC 

5 RSTSIM7 V-MCU RX-SIM TX-SIM RI-SIM7 VBAT GND 5V 

6 NC NC NC NC NC NC 

7 GND TX-SIM RX-SIM NC VBAT NC 

8 GND NC NC SCK MISO MOSI NSS GND 

9 NC NC NC NC RST 3V3 GND GND 

10 3V3 RFID-RSD GND NC MISO MOSI SCK RFID-SS 

11 MQ-A MQ-D GND 5V 

12 5V TRIGER ECHO NC GND 

13 5V TRIGER ECHO NC 

14 GND PIR 5V 

15 SDA SCL 3.3 V GND 

16 GND SW1 

17 GND DHTXX 3V3 

18 GND NC DHTXX 3V3 

19 GND 3V3 DHTXX 

20 LDR 3V3 
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 )میکروکنترلرها(  Jumperهایپایه: جدول 8جدول 

یی
ما

جان
 

 (میکروکنترلرهاها )ترتیب پایه

21 SCL SDA NC NC LDR MQXXX 

22 SW1 SW2 RX-SIM TX-SIM NC RI-SIM7 TRIGER ECHO 

23 BUZZER DHTXX RELAY IR WS2813 PIR GND NC NC NC 

24 MOSI SCL SW1 SW2 SDA MISO SCK RELAY RX-SIM TX-SIM DHTXX BUZZER WS2813 GND 3V3 

25 3.3 V GND 5V SW1 SW2 SDA SCL PIR RELAY IR DHTXX WS2813 NC TX-SIM RX-SIM RI-SIM7 RST-SIM7 BUZZER NC NC 

26 NC NC NC NC MQXXX LDR ECHO TRIGER LORA-DI0 SCK MISO MOSI RFID-SS RFID-RST NSS LORA-RST NC 3.3 V GND GND 

27 NC IR PIR MQXXX LDR ECHO TRIGER LORA-DI0 NSS RFID-SS RFID-RST LORA-RST RI-SIM7 GND 5V 
28 NC GND GND 5V 3V3 NC NC NC 

 

 :8و  7راهنمای جداول 

 در تصویر و  جدول از چپ به را ها های نشان داده شده در تصویر است )پایههای نوشته شده در جدول، دقیقا منطبق بر پایهترتیب پایه
 بخوانید(.راست 

 اولین پین از باال در تصویر با اولین سلول سمت چپ ردیف مربوطه در اندنمایش داده شده 16و   14، 13، 12 هایی که با شمارهدر پایه ،
.منطبق است جدول
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 
 

 افزاری راهنمای بخش سخت -6
 

  سنسورها -6-1    
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 PIR سنسور -1-1-6

به این صورت است که با استفاده عملکرد این سنسور دهد و این سنسور، حرکت را تشخیص می
کند. خروجی این از امواج مادون قرمز، هرگونه حرکتی را در محیط پیرامون خود شناسایی می

به این معنا که با تشخیص  باشد.می Active  High در حالت جداگانه به صورت دیجیتال وسنسور 
 شود.می Highپایه دیتا دارای سطح منطقی  ،حرکت

کنار سنسور  LED ،پایه دیتای این سنسور با یک ترانزیستور تقویت شده و در زمان فعال شدن
 کند.را فعال می

 

 
 PIR: سنسور 6شکل 

PIR های آن )تصویر سمت چپ(کایوت )تصویر سمت راست( و پین روی بر 

 

 

 

 

  

این سنسور جهت تشخیص حرکت در سناریوهای مختلف نظیر کنترل هوشمند 
 روشنایی و تشخیص تردد کاربرد دارد.

پایه میکرو متصل در زمان  ،توجه داشته باشید که بعد از تقویت سطح منطقی
رعایت این  که کندرا دریافت می Lowسطح منطقی دیجیتال  حرکت، تشخیص

 .استاهمیت  بسیار حائزنویسی نکته در برنامه

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 DHTسنسور  -2-1-6

گیری رطوبت نسبی هوا بر حسب ( قابلیت اندازهDHT22و  DHT11) DHTسنسورهای خانواده 
این سنسور  گراد و فارنهایت را دارا می باشد. خروجیو دمای هوا بر حسب درجه سانتیدرصد 

اندازی نیاز به استفاده از کتابخانه برای راه و ا استیک پین دیت دیجیتال و از طریق به صورت
 مخصوص به خود دارد.

توان هر میوجود دارد و  DS18B20و همچنین  DHTفاده از هر دو مدل است قابلیتدر کایوت 
 کرد. جایگذاریها را با رعایت ترتیب پایه هایک از آن

 

 
 DHT: سنسور 7شکل 

DHT11 های آن )تصویر سمت چپ(کایوت )تصویر سمت راست( و پین بر روی 

 

 

 

 

  

های مختلف مانند از این سنسور جهت پایش دما و رطوبت محیطی در مکان
 گردد.گلخانه و ... استفاده می، خانه، کارخانه

 اندازی بر به صورت همزمان فقط یک سنسور از این خانواده امکان راه
 روی کایوت را دارد.

 افزاری پایه دیتای این سنسورها به صورت سختPull Up .شده است 

 انداز سنسورهای های راهبا توجه به تنوع ماژولDHT در زمان اتصال ،
 های برد دقت کنید.های ماژول و پینپایهحتما به تطابق 

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 Ultrasonicسنسور  -6-1-3

 این بازگشت زمان گیریاندازه و فراصوت امواج ارسال اساس بر Ultrasonic سنسورهای عملکرد
 دیجیتالی پایه دو طریق از میکرو با ماژول این ارتباط. است اجسام به برخورد از پس امواج
Echo و Trig کایوت با هر دو مدل . باشدمیUltrasonic SRF04 و Ultrasonic SRF05 سازگاری 
 .دارد

 

 
 Ultrasonicسنسور : 8 شکل

Ultrasonic SRF04 های آن )تصویر سمت چپ(یر سمت راست( و پینکایوت )تصو بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برای تعیین فاصله اجسام و تعیین وجود جسم کابرد   Ultrasonicسنسور 
ها دارد. از جمله کاربردهای این سنسور عبارتند از تعیین ای در پروژهگسترده

 ها.سطح مخازن و پر و خالی بودن پارکینگ

 روی بر اندازیراه امکان خانواده این از سنسور یک فقط زمانهم صورت به 
 .دارد را کایوت

 است دیجیتالی از نوع سنسور دو این دیتای هایپایه. 

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

4-1-6-Push Button   (SW1,SW2) 

استفاده های مختلف یوسنار بکارگیری در برایفشاری(  کلید) Push Button  دو عدددر کایوت از 
ها صفر یا سطح منطقی هستند و در صورت فشرده شدن، خروجی آن Pull Upشده که به صورت 

Low  .خواهد شد 

 هدر برای استفاده هر نوع کلید خارجی در نظر گرفته شدهبه صورت پین SW1های کلید پایه
 است.

 

 
 Push Button: 9شکل 

)تصویر سمت چپ( واقعی از آننمایی راست( و  کایوت )تصویر سمت بر رویکلید   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ها  Push Buttonتوان به های دنیای الکترونیک میترین ورودیاز پر استفاده
اشاره کرد. در هر پروژه که نیاز به ارسال دستور انتخاب گزینه جابجایی در منوها 

 از بهترین انتخاب هاست.، کلیدهای فشاری و شروع و پایان یک پروسه داریم

 سریال هایپایه به کلیدها خروجی میکروکنترلر، هایپایه در محدودیت علت به
 .شود لحاظ باید نکته این کلیدها از استفاده در و شده متصل میکرو

 بر روی کایوت قرار گرفته است. On Boardاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 LDR سنسور-5-1-6

LDR باشدمی نور به حساس مقاومت یک واقع در و است محیط نور میزان تشخیص سنسور یک 
 مقدار خود، آنالوگ پایه یک طریق از توانندمی میکروها مقاومتی، تقسیم یک در گرفتن قرار با که

 .کنند گیریاندازه را محیط نور نتیجه در و متغیر ولتاژ

 

 
 LDR سنسور: 10 شکل

LDR  تصویر سمت چپ( آناز  واقعی نمایی)تصویر سمت راست( و کایوت  رویبر( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کاربرد شود و این سنسور به منظور پایش میزان نور محیط استفاده می
 ..دارد هاشگرینما ییروشنا میهوشمند و تنظ ییروشنا یهادر پروژه یاگسترده

متصل است و در صورت استفاده  LDRهای باالی سنسور به پایه ADCخروجی 
 همزمان امکان تغییر دیتا با نور محیط وجود دارد.

 

 بر روی کایوت قرار گرفته است. On Boardاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 IR Receiver سنسور -6-1-6

IR Receiver مادون قرمز یهامادون قرمز است که توسط کنترل هایسیگنالکننده  افتیدر کی            
 .شودیساطع م های تلویزیون()مانند کنترل

اندازی با میکروها نیاز به استفاده از و برای راه است تالیجیسنسور به صورت د نیا یخروج
 .کتابخانه خاص خود را خواهد داشت

 

 
 IR Receiverسنسور : 11 شکل

IR Receiver تصویر سمت چپ( آنهای پینر سمت راست( و کایوت )تصوی بر روی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یهاپروژه یهابخش نیتراز جذاب یکی شهیاز راه دور هم زاتیکنترل تجه
 نیتریمیمادون قرمز از قد گنالیس افتیدر یهاو سنسور بوده ایاش نترنتیا

مند به ازین یهاپروژه یبرا .هستندکنترل از راه دور  یهاروش نیترو پرکاربرد
 یصوت زاتیتجه ت،ربا ترلکن در نظر گرفت. یتیمحدود توانیسنسور نم نیا

سنسور  نیا یهااز کاربرد یاد تنها گوشهنهوشم یهاو پرده هیتهو ،یریتصو
 هستند.

 بر روی کایوت قرار گرفته است. On Boardاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 RFID ماژول -7-1-6

 هایکارت نوشتن و خواندن هایماژول ترینمعروف از یکی و RFID تگ دو دارای RC522 کیت
RFID فرکانس با MHz13.56 هوشمندسازی و اشیا اینترنت مختلف سناریوهای در که باشدمی 

 SPI ماژول این ارتباطی پروتکل. است پرکاربرد بسیار ها،دارایی مدیریت و تردد کنترل ویژه به
 .است دیجیتال داده انتقال پروتکل یک واقع در که باشدمی

 

     
 RFIDخوان  کارت ماژول: 12 شکل

RFID تصویر سمت چپ( آنهای پین( و کایوت )تصویر سمت راست بر روی( 

 

 

 

 

 

 

  

های به سرعت در حال  گسترش جایگاه خود در پروژه RFIDکاربردهای 
هوشمندسازی هستند. هر کجا که نیاز به کنترل عبور و مرور، حضور و غیاب و 

یکی از بهترین   RFIDهای  کنترل دسترسی و همچنین ردیابی باشد، تگ
 ها هستند.گزینه

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین سنسور به صورت 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 MQ سنسور -8-1-6

اند. برای تشخیص میزان غلظت گازهای مختلف در هوا طراحی شده MQسنسورهای خانواده 
بر حسب باید  کد سنسوربه کایوت متصل شوند و توانند می MQتمامی سنسورهای خانواده 

 .انتخاب گرددگازی که نیاز به سنجش دارد 

. دارد وجود اند،نشان داده شده 14که در شکل  MQهای مدل تمامی از استفاده قابلیت کایوت در
 هاپایه به علت محدودیت درباشد که نالوگ و دیجیتال میآسنسورها به دو صورت این خروجی 

 متصل شده است. به میکرونالوگ آقط پایه ف

 

 

 
 MQ135سنسور : 13 شکل

MQ135 (پایین)تصویر  آنهای پین( و باالر کایوت )تصوی بر روی 
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 سنسورها راهنمای استفاده از کایوت

 
 سنجش مورد یگازها همراه هب MQای سنسوره خانواده: 14 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیطموجود در  یانواع گازها صیتشخ در یبه شکل تخصص MQ سنسورهای
گونه سنسور  نیها به وسعت گسترش تنوع اترش کاربردگس .کاربرد دارند

 صیتشخ یهاتیک، یشهر یهوا تیفیک شیپا دراز این سنسورها  هاست.
 یلیفس یهامرتبط با سوخت ساتیمعادن و تاس طیشرا شیپا ،مصرف الکل

 .استفاده کرد توانیم

 روی بر اندازیراه امکان خانواده این از سنسور یک فقط زمانهم صورت به 
 .دارد را کایوت

 حتما با استفاده از  توجه داشته باشید که قبل از اتصال سنسور به کیت
 ESP32برای  V3/3سوئیچ کشویی سطح ولتاژ منطقی میکرو انتخاب شود )

 برای آردوینو(. V5و   STM32  و

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین سنسور به صورت 
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 عملگرها راهنمای استفاده از کایوت

 

 

 یافزارراهنمای بخش سخت -6
 

 عملگرها -6-2    
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 عملگرها راهنمای استفاده از کایوت

1-2-6-  Relay 

Relayنیستند نصب کایوت روی به که عملگرهایی و هادستگاه کردن غیرفعال یا فعال برای ها 
 .گیردمی قرار استفاده مورد

Relay نوع از کایوت در شده استفاده V DC5 تا و است A 10 تحمل متناوب 220 ولتاژ در 
 شده ایزوله میکرو از اپتوکوپلر و ترانزیستور یک از استفاده با Relay پیجسیم. دارد دهیجریان

 برگشتی ولتاژ مهار برای هرزگرد دیود یک. رساندنمی میکرو به آسیبی Relay در اشتباه هرگونه و
 دستور پایه. دارد قرار مدار در بودن فعال آشکارسازی برای نوری دیود یک همچنین و پیچسیم

Relay صورت به Active High منطقی دیجیتالی سطح گرفتن با که معنی این به باشدمی High 
 .شودمی فعال

 

     
 Relay: 15شکل 

Relay تصویر سمت چپ( آننمایی از ت راست( و کایوت )تصویر سم بر روی( 
 

 

 

 

 

 

  

کنترل و کلید زنی در تجهیزات خارجی داشته باشیم،   که نیاز به ایدر هر پروژه
Relayهای همچون کنترل روشنایی، ها هستند. پروژهها از بهترین انتخاب

ها و کنترل تمامی وسایل برقی، تنها ها و تهویهروشن و خاموش کردن پمپ
 .مند شدها بهرهRelayتوان از بخشی از سناریوهایی هستند که می

 بر روی کایوت قرار گرفته است. On Boardاین عملگر به صورت 
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 عملگرها راهنمای استفاده از کایوت

2-2-6- Buzzer 

Buzzer کندمی تبدیل صدا به را الکتریکی انرژی که است الکترونیکی کوچک قطعه یک .Buzzer 
 به مربوط پایه منطقی، سطح تغییر با و باشدمی V5 و Active نوع از کایوت در شده استفاده

High از. شودمی فعال Buzzer هوشمندسازی سناریوهای در مختلف هشدارهای اعالن برای 
 .شود-می استفاده

 

 
 Buzzer: 16شکل 

Buzzer  (سمت چپ)تصویر  های آنپایهراست( و و  کایوت )تصویر سمت بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 به صوت ایجاد با و دارد مختلفی کاربردهای کوچک و مفید ساده، قطعه این
 وضعیت تغییر مانند حساس هایکاربرد در تواندمی دهنده هشدار یک عنوان

 .گیرد قرار استفاده مورد سالمت بخش هایپروژه در بیماران

برای کنترل جریان مصرفی از ترانزیستور و همچنین آشکارسازی دریافت دستور، 
 استفاده شده است. Buzzerاز یک دیود نوری در مدار 

 

 بر روی کایوت قرار گرفته است. On Boardاین عملگر به صورت 
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 عملگرها راهنمای استفاده از کایوت

3-2-6- WS2813 LED 

 هایLED شویم.شنا میآموجود  هایLEDترین در این بخش با یکی از جدیدترین و جذاب
و امکان سری کردن  ندمیلیون رنگ را دار 16قابلیت نمایش بیش از  کایوتاستفاده شده در 

یک پایه میکروکنترلر  استفاده ازهای جذاب را فقط با و اجرای نورپردازی  LED صدها پکیج
 کنند. فراهم می

در کدنویسی قابلیت دریافت دستور  2و  1،  0شده که با اندیس  کایوتدر  WS2813 LEDسه 
 دارند.

 

   
 WS2813 LED: 17شکل 

WS2813 LED  (سمت چپ تصویر) آن هایپایه و و( راست سمت ویرکایوت )تص بر روی 
 

 

 

 

 

 

 

  

با  ریبرنامه پذ ینور یهاودید که باعث شده ینور پرداز تیاهم شیافزا
 ینورپرداز دهند. شیافزا هوشمند یهاخود را در پروژه تیمحبوب ادیسرعت ز

که  یاحساس یبلکه در چگونگ گذارد،یم ریتاث دینیبیآنچه که م ینه تنها بر رو
 موثر است. زین شودیبه شما القاء م

 یمدل نور دیتوانیم متفاوت یهارنگ نیمنابع و شدت نور و همچن بیترک با
 .دیکن جادیمنحصر به فرد خود را ا

 بر روی کایوت قرار گرفته است. On Boardاین عملگر به صورت 
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 عملگرها راهنمای استفاده از کایوت

4-2-6- OLED 

 نییپا اریبا مصرف بس 64 * 128و رزولوشن  I2C یپروتکل ارتباط دارای OLED شگریماژول نما
 رنگ تك صورت به را تصاوير و اشكال انواع نمايش توانایی ،SSD1306 درايوربا کمک  است که 

 .دارد متنی و گرافيكی صورت به اطالعات ارائه جهت

 

 

 

 OLED: 18شکل 
OLED (سمت چپ تصویر) آن هایپین و و( راست تکایوت )تصویر سم بر روی 

 

 

 
 کاربردهای این ماژول:

 یدنیپوش یهاگجت 
 نگیتوریمان یهادستگاه 
 گيریاندازه تجهيزات 
 دارد اطالعات نمایش به نیاز که ایپروژه هر و. 

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین سنسور به صورت 
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 تغذیه مدار راهنمای استفاده از کایوت

 

 

 افزاری راهنمای بخش سخت -6
 

 تغذیه مدار -6-3    
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 تغذیه مدار راهنمای استفاده از کایوت

 LM2596 ماژول  -1-3-6

است که وظیفه   LM2596با استفاده از رگوالتور سوئیچینگ  DCبه  DCاین ماژول یک کاهنده 
را بر عهده دارد. تنظیم ولتاژ خروجی  SIM800Lتبدیل ولتاژ  ورودی به ولتاژ مورد نیاز ماژول 

شود و ولتاژ توصیه شده شرکت تولید ترن انجام میماژول با استفاده از چرخاندن پیچ مولتی
 باشد.می SIM800L،  V DC7/3کننده ماژول 

 

  
 LM2596: ماژول 19شکل 

LM2596   (سمت چپ تصویر) آن هایپین و و( راست کایوت )تصویر سمت بر روی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوند. در این میان رگوالتورها برای تبدیل سطوح ولتاژی مختلف استفاده می
رگوالتورهای سوییچینگ به خاطر راندمان باالتر و جریان خروجی بیشتر 

های زیادی برای گفتن دارند اما مشکل این رگوالتورها پیچیدگی حرف
ییچینگ تور سواندازی رگوال، راهDCبه  DCها است.  ماژول کاهنده اندازی آنراه

LM2596  را برای ما تبدیل به امری ساده و بدون نیاز به دانش الکترونیک
ی تامین ولتاژ و جریان مورد نیاز کرده است. در کایوت این ماژول وظیفه

 خواهد داشت.را  SIM800L & SIM7000Gهای ارتباطی ماژول

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین ماژول به صورت 
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 های ارتباطیماژول راهنمای استفاده از کایوت

 

 

 

 افزاریراهنمای بخش سخت -6

 

 های ارتباطیماژول -6-4    
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 های ارتباطیماژول راهنمای استفاده از کایوت

 ارتباطی دیاگرام -1-4-6
 

 
 وتیکا یارتباط یهاتیقابل اگرامید: 20 شکل
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 های ارتباطیماژول راهنمای استفاده از کایوت

 LoRa ارتباطی ماژول -2-4-6

LoRa های ارتباطیترین و پرکاربردترین پروتکلیکی از محبوب LPWAN بردبلند است که عالوه بر               
 باشد.می کم )تا چندین کیلومتر( دارای مصرف توان بسیار

 استفاده از و بابوده  MHz433 فرکانس است که دارای LoRa Ra02کایوت شده در  ارائه لماژو
 است. با میکرو در ارتباط SPIپروتکل 

 

 
 LoRa Ra-02ماژول ارتباطی : 21شکل 

LoRa Ra-02 (سمت چپ تصویر) آن هایپین و و( راست کایوت )تصویر سمت بر روی 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

آوری شده و دریافت دستورها نیازمند یک بستر ارتباطی انتقال اطالعات جمع
سیم یا با سیم، بردکوتاه یا بردبلند، کم سرعت تواند بیمیاست و این ارتباط 
 یا پر سرعت باشد.

اگر در پروژه شما، پایین بودن مصرف انرژی و برِد باال در اولویت هستند و 
 LoRa RA-02همچنین حجم انتقال اطالعات کم است، ماژول ارتباطی 

یت ارت بر وضعهای زراعی، نظها خواهد بود. پایش زمینترین گزینهمناسب
 ای از کاربردهای این ماژول هستند.ها و... گوشهدستگاه

 باشد.ها، در برد آردوینو در دسترس نمیاین ماژول به علت محدودیت پایه

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین ماژول به صورت 
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 های ارتباطیماژول راهنمای استفاده از کایوت

 SIM800L ارتباطی ماژول -3-4-6

SIM800L  ماژول کاربردی برای ارتباط یکGSM/GPRS باند فرکانسی استاندارد  4از هر  است که
 سازی نیاز به دقت زیادی دارد.برای فعال کند و البتهپشتیبانی می 2Gدر شبکه 

 .استای لحظه A2 و جریان مورد نیاز تا V3.7-4.2پیشنهاد شده توسط سازنده  ولتاژ عملیاتی
 ،است و این ماژول( DC به  DCکاهنده ) LM2596  بر عهده ماژول یانولتاژ و جر فراهم کردن این

 کند.تامین می ،استفیش ورودی آداپتوری برد متصل  یک آداپتور که به ولتاژ ورودی خود را از

 

 
 SIM800L: ماژول 22 شکل

SIM800L (سمت چپ تصویر) آن هایپین و (راست تکایوت )تصویر سم بر روی 
 

 

 

 

 

 

 

  

بستر  نیا یارتباط یهاباعث شده پروتکل لیموبا یهاشبکه یپوشش سراسر
در برقراری ارتباط  .شوندمتحرک  زاتیانتقال اطالعات تجه یبرا یمناسب نهیگز

 یک فرصت برای به لیتبد ،ستین ریامکان پذ نترنتیبه ا یکه دسترس ینقاط
از نسل دوم  یبانیبا پشت SIM800L .شده است یمخابرات یارتباط یهاماژول
 است. داده افتیارسال و در یبرا یانتخاب مناسب تلفن همراه شبکه

  قبل از اتصال ماژول به برد از تنظیم بودن ولتاژ خروجی ماژول کاهنده
 مطمئن شوید.

  ارتباط این ماژول به صورت ارتباط سریالUART  است و به صورت
 است. Auto Baud Rateفرض در حالت پیش

 سطح ولتاژ  ،قبل از اتصال سنسور به برد با استفاده از سوئیچ کشویی
برای  V5و  STM32 و ESP32برای  V3/3منطقی میکرو انتخاب شود )

 آردوینو(.

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین ماژول به صورت 
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 های ارتباطیماژول راهنمای استفاده از کایوت

 SIM7000G ارتباطی ماژول -4-4-6

رنج  انیم در .میروبرو هست SIMCOMشرکت  یارتباط یهاماژول نیدتریاز جد یکیبا  نجایدر ا
 - NB و LTE CAT-Mدو پروتکل  ،ماژول نیشده توسط ا پشتیبانی یارتباط یهاپروتکل عیوس

IOT یدو پروتکل که هر دو در باند فرکانس نیا .اندمورد توجه قرار گرفتهاز همه  شیب LTE  فعال
 و کم مصرف بودن برخودار هستند. بردبلند مزیتاز دو  شوندیم

 همچنان SIM800Lنیست اما همانند ولتاژ جداگانه  نیبه مدار تام یازیماژول ن نیا یاندازراهدر 
 UARTبه صورت  کرویبا م ارتباط .وجود دارد V7/3ی و باتر LM2596با ماژول  یاندازامکان راه

مجهز به  ماژولاین  .شودیم میتنظ کیبه صورت اتومات Baud Rateاست و  AT command و
 یسطح منطق یانتخاب یهاچیبا استفاده از سو ستیو تنها کاف ی استداخل یمبدل سطح منطق

 .دیرا انتخاب کن الیارتباط سر

 

 

 
 SIM7000G: ماژول 23 شکل

SIM7000G (پایین)تصویر  آنهای پین( و باال)تصویر ت کایو بر روی 
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 های ارتباطیماژول راهنمای استفاده از کایوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پهنای باند زیاد، مصرف انرژی بسیار پایین و پوشش گسترده، سه خصوصیت 
پشتیبانی  با  SIM7000Gهستند. ماژول  NB-IOTو  LTE-CAT Mبارز دو پروتکل 

نه تنها مناسب    GPSو  GSM/GPRSاز این دو پروتکل در کنار پشتیبانی از  
یابی ه و موقعیتهای همراهای متحرک و راه دور است، بلکه برای گجتپروژه

 نیز به راه حلی مناسب تبدیل شده است.

  این ماژول به صورت مستقل از میکروکنترلر نیز قابل استفاده است. به
 برای برنامه micro-USBاین منظور کافیست ماژول را با استفاده از پورت 

تاپ خود متصل کنید )در این به لپ AT commandنویسی و دستورات 
 شود(.تامین می USBحالت تغذیه ماژول از طریق 

  توجه داشته باشید که قبل از اتصال ماژول به برد حتما با استفاده از
برای  V3.3سوئیچ کشویی سطح ولتاژ منطقی میکرو انتخاب شود )

ESP32 و STM32   وV5 .)برای آردوینو 

 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین ماژول به صورت 
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 

 

 افزاری راهنمای بخش سخت -6
 

 بردهای توسعه -6-5    
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 Arduino Uno توسعه برد -1-5-6

وجود  ،استفاده دگیسترگبه علت  است که منبع باز ریکروکنترلیبرد توسعه م کی Uno نویردوآ
توسعه  یبرااینترنت اشیا داران دوست یهاهینگز نیاز اول یکیبه  وسیع یو جامعه کاربر منابع باز

 است. شده لیتبد ایاش نترنتیا یهاپروژه یشگاهیزماآ نمونه هیو ته

 

 

 
 Arduino Uno: 24شکل 

Arduino Uno (پایین)تصویر  های آنپین( و باال)تصویر  کایوت بر روی 
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 *Arduino Uno: مشخصات برد توسعه 9جدول 

 مشخصات نام ویژگی
 ATMega328P میکروکنترلر

 V5 ولتاژ کاری میکروکنترلر
ولتاژ ورودی برد )ولتاژ توصیه 

 V DC7-12 شده(

محدوده ولتاژ ورودی  برد
  V DC6-20 

ورودی و خروجی پین های 
(I/O) 

استفاده  PWMها می تواند به عنوان عدد از آن 6)که  14
 نمود(.

 PWM 6خروجی 

 6  ورودی آنالوگ

حداکثر جریان هر پین در حالت 
 mA20 خروجی

 V 3.3 mA50حداکثر جریان برای پین 

 حافظه قابل برنامه ریزی
 (FLASH MEMORY) 

KB 32  آن برای  0.5کهBootloader .اشغال شده است 

SRAM   KB2 

EEPROM  KB1 
 MHz16 فرکانس کاری پردازنده

 mm68.8  ابعاد برد: طول
 mm53.4  ابعاد برد: عرض

 g25 وزن
 

 الکترونیک ایده سایت وب: منبع*

 

  
 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین برد به صورت 
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 ESP32 توسعه برد -2-5-6

رود. به شمار می Arduino Unoی برا یمناسب نیگزیجاو است  ESP8266 ینسل بعد ESP32برد 
 همچنین و میسیمتنوع و  ب یارتباط یهاپروتکل، شتریب یهاهیتعداد پاباالتر، پردازش  سرعت

 است. کرده لیهوشمندانه تبد یانتخاب ، این برد را بهنییپا یمصرف انرژ

 

 

 
 ESP32: برد 25شکل 

ESP32 (پایین)تصویر  های آنپین( و باال کایوت )تصویر بر روی 
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 *ESP32: مشخصات برد توسعه 10جدول 

 توضیحات مشخصات نام ویژگی
 یار کم مصرفبس- LX6 microprocessor  Bit32 پردازنده

 - RAM KB 512 حافظه 

 WI-FI 802.11 b/g/n سیم شبکه بی
 150حداکثر سرعت انتقال 
 مگابیت در ثانیه

 Bluetooth Bluetooth V4.2سیم شبکه بی
 

BR/EDR 
Bluetooth LE 

 Bit12 کانال 18امکان استفاده تا  مبدل آنالوگ به دیجیتال

 Bit8 کانال 2امکان استفاده تا  مبدل دیجیتال به آنالوگ

 کانال 10 سنسور کلید لمسی
شده کلید لمسی خازنی فعال 

 هاروی ورودی

SPI 4 عدد - 

I2S 2 رابط دیجیتال صدا عدد 

I2C 2 عدد - 

UART 3 عدد - 

-SD/SDIO/CE - قابلیت اتصال کارت حافظه
ATA/MMC/eMMC 

CAN BUS V2.0 - 

PWM 16 دقت  کانال Bit5-8 

LED PWM 16 کانال - 

 Hall Sensor دارد سنسور مغناطیس

افزاری شتابدهنده سخت
 - رمزنگاری

AES, SHA-2, RSA, elliptic 
curve cryptography (ECC), 
random number generator 

(RNG) 

 - های بوت سیستمفایل قابلیت رمزنگاری
 

 meties.ir* منبع: 

 

  
 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین برد به صورت 
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 STM32 Blue Pill توسعه برد -3-5-6

 ARM Cortex  یبه لطف معمار است STM32F103C8 کروکنترلریم یکه دارا STM32 Blue Pillبرد 

M3 برخوردار است.  یاژهیو گاهیاز جا ،کرده و از نظر سرعت عمل باال دایپ یفراوان تیمحبوب
 در میانکرد،  یزیربرنامه یآن را به راحت Arduino IDEتوان با استفاده از ی، از آنجا که منیهمچن

 .استپیدا کرده  یتاز عالقمندان و مهندسان محبوب یاریبس

 

   
 STM32 Blue Pillبرد : 26 شکل

STM32 Blue Pill (سمت چپ)تصویر  های آنپین( و راست کایوت )تصویر سمت بر روی 
 

 *STM32 Blue Pill: مشخصات برد توسعه 11جدول 

 مشخصات نام ویژگی
 STM32F103C8T6-ARM Cortex-M3 میکروکنترلر

 (PWMپین ) 15عدد  37 پین های خروجی دیجیتال
 عدد 10 پین های خروجی آنالوگ
 mA6 جریان خروجی هر پین
 حافظه قابل برنامه ریزی

(FLASH MEMORY) KB64/128 

EEPROM KB1 
 KB20  SRAM حافظه داخلی
 MHz72 سرعت کالک

 V7-12 ورودیولتاژ 

 V3.3 ولتاژ کاری
 I2C, SPI, UART, CAN, USB ارتباطات

 آکرومارکت سایت وب: منبع*

  
 گیرد.بر روی کایوت قرار می Modularاین برد به صورت 
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 Raspberry Pi 4مینی کامپیوتر  -4-5-6

نویسی و الکترونیک برنامهآموزان و کودکان با ابتدا برای آشنا کردن دانش  Raspberry Piی بردها
ها، افزار و ویژگیند اما شرکت تولید کننده این بردها، با ارتقا سریع سختبه بازار عرضه شد

به  ( متفاوتRAMهای داخلی )با حافظه Raspberry Pi 4 .های متعددی را روانه بازار نمودنسل
 آن نیز نسبت به Wi-Fi و Bluetoothپردازنده، ، RAM  براست. همچنین، عالوهشده بازار عرضه 

های پژوهشی و اینترنت آل برای پروژههای قبلی ارتقا یافته و آن را به یک انتخاب ایدهمدل
دهید، اتصاالت  تر انجامهای سنگینتوانید پردازشاست. بنابراین با این برد میکرده  اشیا تبدیل

 .باشید تری داشتهسریع

 

 

 Raspberry Pi 4: برد 27شکل 
 (پایین)تصویر  های آنپین( و باال کایوت )تصویربه  Raspberry Pi 4 اتصال
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 *Raspberry Pi 4: مشخصات برد 12جدول 

 مشخصات نام ویژگی
CPU (BCM2711 1.5 GHz  ARMCortex-A72 (64 Bit) 

 4 پردازنده هایهسته تعداد
GPU Video Core IV 500MHz 
RAM 1 GB , 2 GB , 4 GB 
 MicroSD حافظه
USB 2*USB 2.0 ,  2* USB 3.0 

ETHERNET دارد 
WI-FI 2.4 GHZ and 5 GHz 

BLUETOOTH (Bluetooth 5.0 (BLE 

 40 خروجی-ورودی هایپایه تعداد
 

 سایت صنعت بازاروب  منبع: *

  

 گردد.به کایوت متصل می Jumperهای ها و سیما استفاده از پایهاین برد ب
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 بردهای توسعه کایوت راهنمای استفاده از

 

 نکات کلی قابل توجه برای استفاده از کایوت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها با مدار چک های ماژولهای بازار، قبل از نصب حتما ترتیب پایهبه علت تنوع ماژول
 شود.

 نمایید هاماژول جابجایی به اقدام سپس و قطع را کایوت به ورودی ولتاژ ابتدا. 

  قبل از جایگذاری مدار توسعه، سطح منطقی متناسب را با استفاده از سه سوییچ
 (.V5یا  V3/3روی مدار انتخاب کنید )( 4شماره  2)مشخص شده در شکل 

  قبل از نصب ماژولLM2596  تا  3.7از تنظیم بودن ولتاژ خروجی مطمئن شوید )ولتاژ
 باشد(.نده میمقدار توصیه شده از سمت ساز 4.2

 توانند به صورت همزمان در کایوت مورد ها و سنسورهای درج شده در زیر نمیماژول
 استفاده قرار بگیرند:

o LDR & ADC 

o DHT & DS18B20 

o SIM800 & SIM7000 

o SRf04 & SRF05 

o SW1 & SW1 jumper 

 
  توان، از دو ماژول ها نمیبه علت محدودیت در پایهLoRa  وRFID  درArduino Uno 

 استفاده نمود.

  از بردهای توسعهESP32 & STM32 Blue Pill & Arduino Uno توان به صورت همزمان نمی
 در کایوت استفاده کرد.

  اتصالRaspberry Pi پذیر است.گذاری شده امکانهای نامبا استفاده از جامپر به پایه 
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 افزاریراهنمای نرم راهنمای استفاده از کایوت

 

 

 افزاریراهنمای بخش نرم -7
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 افزاریراهنمای نرم راهنمای استفاده از کایوت

 Arduino IDEافزار نرم نصبراهنمای   -1-7

 برای ساده افزارنرم یک IDE (Integrated Development Environment) آردوینو افزارنرم
…  و ESP8266 ،ESP32 ،STM32F108C8T6 خانواده آردوینو، بردهای کردن پروگرام و کدنویسی

 برای افزارهانرم تریناصلی شده و داده توسعه و طراحی آردوینو شرکت توسط افزارنرم این. است
 .رودمی شمار به ESP و آردوینو خانواده بردهای کردن پروگرام و نویسی برنامه

 

 :آردوینو افزارنرم * مراحل نصب

 .کنید دانلود زیر لینک از را IDE افزار آردوینونرم نسخه آخرین ابتدا :اول گام

https://www.arduino.cc/en/software 

 

 .شود افزار شروعنرم نصب عملیات تا کنید باز را شده دانلود فایل :دوم گام

 صورت این غیر در بپذیریم که مجبوریم. )بپذیرید افزار رانرم نصب قوانین I Agree انتخاب با
 !(شودنمی نصب

 
 افزارنرم نیقوان رشیپذ پنجره: 28 شکل

 

 نصب شما سیستم روی بر تا دارید نیاز هاآن به افزار کهنرم از مختلفی هایبخش :سوم گام
افزار نرم های بخش ی همه تا کنید فعال را ها گزینه تمامی است بهتر. کنید انتخاب را شوند

Arduino IDE شود. نصب 

 

 

https://www.arduino.cc/en/software
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 افزارنرم نصب یهانهیگز  پنجره: 29 شکل

 

 افزارنرم خود که فرضی پیش درایو Cدرایو  )اگر. کنید مشخص افزاررانرم نصب محل :چهارم گام
 تغییر را آدرس این که شودمی پیشنهاد دارد، خالی فضای کافی اندازه به( است داده پیشنهاد
 .ندهید

 
 افزارنرم نصب مکان پنجره: : 30 شکل

 

 .شود کامل افزارنرم نصب تا بمانید منتظر
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 موفقیت با افزارنرماتمام نصب  :31 شکل

 

 

 با هافایل شده و همچنین این نوشته Sketch)) اسکچ نام به هایی فایل در آردوینو کدهای
 . شوندمی ذخیره کامپیوتر حافظه در ino. پسوند

 
 : محیط کار با یک اسکچ32شکل 
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 .دارد قرار کلید 5 اسکچ، هر باالی در

 
 

 :است زیر صورت به کلیدها این عملکرد

 
:Verify  کامپایل را هاآن سپس و بررسی را شده نوشته کدهای صحت (compile) دقت. کندمی 

 نویسی برنامه زبان استانداردهای با مطابقت نظر از را شما کد فقط دکمه این که باشید داشته
 .سنجدمی

 
Upload : کار، این با. )کند می آپلود شما برد روی به را آن سپس و کرده کامپایل را شما کد ابتدا 

 .(شود می نوشته برد پردازنده روی کد

 
New: کند می ایجاد جدید اسکچ یک. 

 

 
:Open  کنید باز را ایدنوشته قبل از که هاییاسکچ توانیدمی کلید این با. 

 
:Save  کندمی ذخیره را اسکچ. 

 

 
 گنجانده Helpو  File ،Edit ،Sketch ،Tools منوهای در افزارنرم اضافه هایقابلیت و تنظیمات

 :است اشاره شده در صفحه بعد شرح  به منوها این ترکاربردی هایزیربخش شده است. عملکرد
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File 

  :New (.جدید اسکچ یک) جدید صفحه یک ساخت 

 Open  :ایمکرده ذخیره قبل از که هاییاسکچ کردن باز. 

  :Open Recent قرار دراختیارتان را کردید استفاده هاآن از اخیرا که هاییاسکچ از لیستی 
 .کنید باز داشتید، نیاز که را هاآن از هرکدام توانیدمی و دهدمی

 :Sketchbook  بوک اسکچ. دهدمی نمایش شما به را بوک اسکچ در موجود هایاسکچ 
 .شوندمی ذخیره آن در فرض پیش صورت به شما هایاسکچ که است ایپوشه

  :Examples هایکتابخانه آماده هایمثال از لیستی (Library)  افزارنرم روی شده نصب 
 همراه فرضپیش صورت به هاکتابخانه این از تعدادی. دهدمی قرار اختیارتان در را آردوینو

 این در آن به مربوط هایمثال کتابخانه، یک نصب هربار با و شوندمی نصب افزارنرم با
 .گیرندمی قرار بخش

  :Preferences بخش این از. دارید دسترسی افزارنرم تنظیمات از قسمتی به بخش، این در 
 .دهید تغییر را افزارنرم تنظیمات سایر و فونت سایز زبان، توانید می

 

Edit 

 Undo/Redo  :اید،داده انجام بعد/  قبل مرحله در که عملیاتی و رویدمی بعد/  قبل پله یک به 
 .شودمی داده نمایش شما به

 Copy for Forum  :فروم در استفاده برای که صورتی به را اسکچ در شده نوشته کدهای 
 .کندمی ذخیره Clipboard حافظه در و کرده کپی است، مناسب( انجمن)

 Copy as HTML :فرمت با را اسکچ در شده نوشته کدهای HTML حافظه در و کرده کپی 
Clipboard کندمی ذخیره. 

 :Comment/Uncomment  در( یادداشت) کامنت صورت به را شما کد از شده انتخاب بخش 
 .شودمی خارج  کامنت حالت از نظر مورد بخش کلید، این مجدد زدن با. آوردمی

 Increase/Decrease : دهد می کاهش/  افزایش را شده انتخاب خطوط ابتدای تورفتگی. 

 Find : مثل دیگری تنظیمات همچنین. کندمی جستجو فعلی اسکچ در را شما نظر مورد متن 
 .دهدمی قرار شما اختیار در را دیگر متنی با متن یک کردن جایگزین

 :Find Next  بخش در اگر Find فعلی مکان از بعد شود، مشخص عبارتی cursor دنبال به 
 .گرددمی آن
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 Find Previous  :بخش در اگر Find فعلی مکان از قبل در باشد، شده مشخص عبارتی cursor 
 .گرددمی آن دنبال به

 

Sketch 

  :Verify/Compile کرده بررسی نویسی برنامه ساختار نظر از را اسکچ در شده نوشته کدهای 
 سیاه کادر در خطا درباره مختصری توضیح و داده نشان را آن مکان خطا، وجود صورت در و

 .کندمی کامپایل را شده نوشته کدهای در غیر اینصورت،. دهدمی نمایش پنجره پایین

 Upload  :را کد شدن، تایید صورت در و بررسی نویسی برنامه ساختار نظر از را کد ابتدا 
 .کندمی آپلود پردازنده روی را شده ایجاد باینری فایل سپس و کرده کامپایل

 Upload Using Programmer  :از تا بود خواهید قادر شما و کندمی بازنویسی را لودر بوت 
 حافظه به فقط کار این با که باشید داشته دقت. کنید استفاده پردازنده flash حافظه تمام

flash نیستید هافیوزبیت ریزیبرنامه به قادر و دارید دسترسی. 

 Include Library  :نصب. کندمی فراهم را افزارنرم روی جدید هایکتابخانه نصب امکان 
 است. پذیر امکان شکل دو به آردوینو افزارنرم در کتابخانه

o Manage Libraries  :کندمی فراهم را هاکتابخانه آنالین نصب و جستجو امکان. 

o  : Add.zip Library فراهم را کامپیوتر روی شده دانلود هایکتابخانه آفالین نصب امکان 
 .کندمی

 

Tools 

  :Auto Format هاتورفتگی ایجاد با که معنی این به. کندمی مرتب را شما کد ظاهر گزینه این 
 شده کدنویسی استانداردهای مطابق شما کد ساختار ،… و پرانتزها و آکالدها کردن مرتب و
 .رودمی باال کد خوانایی و

 Archive Sketch قالب در را کنونی اسکچ از کپی : یک Zip آن در اسکچ که مسیری همان در 
 .کندمی ذخیره دارد وجود

 Serial Monitor  :کندمی باز را سریال ارتباط کنترل پنجره. 

 Board  :همچنین. کنید انتخاب را استفاده مورد بردی نوع توانیدمی بخش این از استفاده با 
 .کنید اضافه افزارنرم به را جدید بردهای توانیدمی
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 Port : انتخاب است، متصل آن به شما برد که را کامپیوتر از پورتی توانیدمی بخش این در 
 .کنید

 Programmer ریزیبرنامه خارجی پروگرامر یک از استفاده با را خود پردازنده خواهیدمی : اگر 
 پروگرامر توانیدمی بخش این از کنید، استفاده سریال به USB مبدل از خواهیدنمی و کنید
 .کنید انتخاب را خود

  :Burn Bootloader کندمی تنظیم را پردازنده فیوزهای و ریزدمی پردازنده روی را لودر بوت. 

 

Help 

 افزارنرم به راجع بیشتر هایراهنمایی و توضیحات به توانیدمی منو این درArduino IDE 
 .کنید پیدا دسترسی

 

 اکبری محمدرضا /ربات کافه: * منبع

 

  



 

56 

 افزاریراهنمای نرم راهنمای استفاده از کایوت

 Arduino IDEافزار نویسی در نرمراهنمای برنامه -2-7

شود که البته توابع ویژه آردوینو به آن اضافه شده و نوشته می ++Cهای آردوینو به زبان اسکچ
یک زبان سطح باال و قابل خواندن توسط  ++Cدر ادامه با این توابع آشنا خواهیم شد. زبان 

های آردوینو در زمان آپلود به زبان ماشین کامپایل شده و خروجی آن روی انسان است. اسکچ
 شود. افزار آردوینو ذخیره میسخت

 یک اسکچ آردوینو چگونه است؟ساختار 

 بخش اصلی دارد: سههر اسکچ آردوینو 

 تعاریف  -1-2-8

. پردازیممیتعاریف اولیه که در سراسر اسکچ مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به در این بخش 
 این تعاریف شامل موارد زیر هستند:

 های مورد استفادهتعریف کتابخانه 

اندازی و استفاده از هستند که کار شما را در راه ++Cو  Cها کدهای نوشته شده به زبان کتابخانه
کنند. تعریف کتابخانه معموال در ابتدای اسکچ و به ها و سنسورهای مختلف تسهیل میماژول

 شود:صورت زیر انجام می

#include <LibraryName.h> 

 
 کتابخانه فیتعر : 33 شکل
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شوند فرض همراه آن نصب میدر زمان نصب برنامه آردوینو، تعدادی کتابخانه به صورت پیش
تعدادی مثال  معموالکنند. هر کتابخانه های اولیه را برای شما فراهم میو یک سری قابلیت

می  File -> Examplesآماده برای آشنایی کاربران با توابع اصلی خود به همراه دارد. از مسیر 
 رنامه آردوینو دسترسی پیدا کنید.های نصب شده در بهای کتابخانهتوانید به  لیست مثال

 
 نویآردو یهاکتابخانه به یدسترس: 34 شکل

 

روش وجود دارد: آنالین و آفالین که در ادامه  دوبرای افزودن کتابخانه جدید به برنامه آردوینو 
 شرح خواهیم داد. ها راآن
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 های مورد استفادهتعریف پین

ست که یک نام برای هر پین مورد ا های آردوینو اینروش توصیه شده برای استفاده از پین
استفاده تعریف شود که این نام متناسب با عملکرد آن پین در اسکچ خواهد بود. این کار سبب 

پین، تنها یک خط کد شود که هم خوانایی اسکچ بیشتر شود و هم در صورت تغییر شماره می
 تغییر یابد. 

 
 نیپ فیتعر یهاوهیش: 35 شکل

 

  (instance) تعریف نمونه

از آن کتابخانه با نام  (instance)ها، یک نمونه برای استفاده از توابع تعریف شده در کتابخانه
سازیم. این عمل بسته به کتابخانه مورد استفاده ممکن است متفاوت باشد ولی دلخواه می

 شود:معموال به صورت زیر انجام می

LibraryName instanceName (parameters); 
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 هاکتابخانه در شده فیتعر توابع از استفاده: 36 شکل

 

  (Global Variables)تعریف متغیرهای عمومی 

شود گذاری وجود دارد که سبب مییا محدوده Scopingمفهومی به نام  ++Cنویسی در زبان برنامه
تنها در همان محدوده قابل دسترسی  (Scope)متغیرهای تعریف شده در یک تابع یا یک محدوده 

محصور هستند. متغیرهای عمومی  {و  }ها بین دو عالمت و فراخوانی باشند. محدوده
ل فراخوانی و استفاده ها قابمتغیرهایی هستند که در سراسر اسکچ آردوینو و در تمامی محدوده

 باشند. می

 
 یعموم یرهایمتغ فیتعر هایهنمون: 37 شکل
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  ( )setupتابع  -1

ای را که در داشته باشد. این تابع حاالت و مقادیر اولیه ( )setupهر اسکچ آردوینو باید یک تابع 
کند. این تابع در هر بار افزار آردوینو باید تنظیم شوند، مشخص میهر بار روشن شدن سخت

شود. به عبارت دیگر، هر قسمت از بار اجرا میبار و فقط یکافزار آردوینو یکروشن شدن سخت
شود. برخی از مواردی شدن دارد، در داخل این تابع نوشته می اسکچ که تنها نیاز به یک بار اجرا

 که در داخل این تابع نوشته می شوند، عبارتند از:

o هاتعریف حالت پین 

o مقداردهی اولیه متغیرها 

o هاهای ساخته شده از کتابخانهاندازی نمونهراه 

 
 Setup تابع از استفاده: 38 شکل
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  ( )loopتابع  -2

، مشخص استداشته باشد. همانطور که از نام این تابع  ( )loopهر اسکچ آردوینو باید یک تابع 
هایی از اسکچ که نیاز به اجرا شدن به صورت متوالی یا در پاسخ به رخدادها را دارند، در قسمت

دائم در افزار آردوینو به صورت این تابع نوشته می شوند. این تابع تا زمان خاموش شدن سخت
 ماند. حال اجرا باقی می

 

 افزار آردوینو کتابخانه جدید اضافه کنیم؟چگونه به نرم

 افزار آردوینو افزود:توان کتابخانه جدید به نرمروش میدو همان طور که گفتیم، به 

 

 :روش آنالین 

-را مانند شکل زیر انتخاب می Manage Librariesگزینه  Sketch -> Include Librariesاز مسیر 

 کنیم.

 

 نیآنال صورت به کتابخانه افزودن: 39 شکل
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باز شده و شما با جستجوی نام کتابخانه موردنظرتان،  Library Managerپس از این کار پنجره 
 اضافه کنید.، آن را به برنامه آردوینو خود Installتوانید مانند شکل زیر با زدن دکمه می

 
 نیآنال نصب جهت کتابخانه انتخاب: 40 شکل

 

 آفالین 

در کامپیوتر شما ذخیره شده  zip.برای استفاده از این روش، ابتدا باید فایل کتابخانه با فرمت 
سازنده های یا سایت شرکت github.comهای معتبر مانند توانید از سایتها را میباشد. کتابخانه

، پس از جستجو و یافتن github.comها دانلود کنید. برای دانلود از سایت سنسورها و ماژول
 توان دانلود کرد.آن را می zip.کتابخانه، مانند شکل زیر فایل 

 
  zip لیفا قالب در کتابخانه دانلود: 41 شکل
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 را انتخاب کنید. add .zip Libraryاین بار گزینه  Sketch -> Include Librariesاکنون از مسیر 

 
 zip لیفا افزودن: 42 شکل

 

شود که شما باید مسیری که کتابخانه دانلود شده در آن قرار با این کار، یک پنجره جدید باز می
 دارد را مشخص کنید.

 

 شده دانلود کتابخانه ریمس: 43 شکل
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 Arduino IDEدر برنامه  ESP32نصب برد  -3-7

را با این  ESP32وجود دارد که امکان پروگرام کردن برد  Arduino IDEیک افزونه برای برنامه 
 کند. برای نصب این افزونه طبق دستورالعمل زیر عمل کنید. برنامه فراهم می

 را انتخاب کنید. Preferencesگزینه   Fileدر برنامه آردوینو از منوی -1

 
 هاافزونه نصب یمنو: 44 شکل

 

 در پنجره باز شده، روی آیکون مشخص شده در تصویر کلیک کنید. -2

 
 افزونه نصب پنجره: 45 شکل
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باز شده، آدرس زیر را در یک خط جدید  Additional Board Manager URLsدر پنجره  -3
 بنویسید:

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json 

 
 ESP32 جیپک آدرس درج : 46 شکل

 

 OKروی  Preferencesو سپس در پنجره  Additional Board Manager URLsدر پنجره  -4
 کلیک کنید.

 

 را انتخاب کنید.  … Board Managersگزینه  Tools > Board حال از منوی  -5

 
 بردها تیریمد پنجره: 47 شکل

 

جو و ورا مطابق شکل جست ESP32باز شده،  Boards Managersدر قسمت باالی پنجره  -6
کلیک کنید تا فرآیند نصب شروع شود. در این مرحله الزم است  Installسپس روی گزینه 

 اتصال کامپیوتر شما به اینترنت برقرار باشد.
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 نویآردو افزارنرم در ESP32 نصب پنجره: 48 شکل

 

به صورت شکل زیر در خواهد آمد. حال می  Board Managersبعد از اتمام نصب، پنجره  -7
 توانید این پنجره را ببندید. 

 
 نویآردو افزارنرم به ESP32 شدن افزوده: 49 شکل

 

 Toolsبه برنامه آردوینو شما اضافه شده است و می توانید از منوی  ESP32اکنون برد  -8

> Board  بردESP32  موردنظر خود را انتخاب کنید. مدل بردESP32  ارائه شده در این
 می باشد.  DOIT ESP32 DEVKIT V1مجموعه آموزشی 

 
افزارنرم درون در ESP32 برد انتخاب ریمس: 50 شکل



 

67 

 هامحصوالت آتی و پک راهنمای استفاده از کایوت

 

 

 

 هامحصوالت آتی و پک -8
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 کیت کایوت 2نسخه  -1-8

پوشش کایوت،  2نسخه  یحطراهدف از 
و  یدر حوزه هوشمندساز شتریب یکاربردها

کاربران با  ازیرفع ن به منظور ایاش نترنتیا
حوزه و کمک به توسعه محصوالت  نیتر اتجربه
 . است یو صنعت یتجار

 

 SIM7000Gانداز ماژول برد راه -2-8

ماژول  یبرادر نظر گرفته شده انداز راه برد
SIM7000G آورد که کاربرفراهم میامکان را  نیا 

-micro)پورت قی)از طر میهم به صورت مستق

USB  از ،مختلف یکروکنترلرهایو هم توسط م 
ماژول از  نی. ااستفاده نماید SIM7000Gماژول 
، TCP/UDPمانند  جیرا دادهانتقال  یهاپروتکل

HTTP(S) ،MQTT(S)  وCoAP نیو همچن 
 یبانیپشت GNSS یجهان ابیتیموقع ستمیس
 .کندیم

 

 بهبود یافته – ESP32توسعه  برد -3-8

 یهاGPIO یتمامتوسعه یافته،  ESP32در برد 
ESP32  قرار خواهند گرفت،سمت  کیدر 

 Bread یروبر  ESPی ریدر زمان قرارگ نیبنابرا

Board برد  نیدر دسترس هستند. ا یبه راحت
 نیپ یدارا ج،یرا ینر یهدرها نیعالوه بر پ

 مئنو مط میاتصال مستق یبرا یمادگ یهدرها
 .است زیبه سنسورها ن

 



 

69 

 هامحصوالت آتی و پک راهنمای استفاده از کایوت

 افزارینرم و افزاریسخت هایپک -4-8
 

 افزاریهای سختپک تجهیزات :13جدول 
 Starter Developer Pro تعداد شرح کاال ردیف

1 KIoT Kit 1    

2 PIR SR501 1    

3 Ultrasonic SRF04 1    

4 MQ135 1    

5 DHT11 1    

6 RC522 RFID kit 1    

7 OLED 1    

8 ESP32 2    

9 Arduino Uno 1    

10 Micro USB Cable 2    

11 USB Type B Cable 1    

    1 هویه 12

    1 سیم لحیم 13

    1 روغن لحیم 14

    )دسته( 3 جامپر 15

16 Bread Board 1    

    1 باکس قطعات 17

 ST-Link 1   پروگرامر  18

19 STM32F103C8T6 1    

20 SIM800L 1    

21 LM2596 1    

22 12V-2A Adaptor 1    

23 LoRa Ra-02 2    

24 LoRa antenna 2    

25 UFL to SMA 2    

26 SIM7000G 1    

27 4G Antenna 1    

28 Raspberry Pi4 (4GB RAM) 1    

29 5V-3A Raspberry Adaptor  1    

30 USB Type C Cable 1    

31 16GB micro-SD card 1    

 Raspberry 1   دوربین  32

 Raspberry 1   باکس  33

    1 سانتی 30کابل شبکه نواری  34
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 افزاریهای نرم: محتویات پک14جدول 

 ایحرفه پیشرفته پایه افزاریشرح پیکج نرم

 Arduino IDE   های سنسورها و عملگرهای کایوت در کتابخانه

در   عملگرهای کایوتاندازی سنسورها و نمونه کدهای راه
Arduino IDE 

   

    سناریو تشخیص فاصله و نمایش داده بر روی نمایشگر

    سناریو پایش کیفیت هوا و اعالن هشدار صوتی

 HTTP GET    و پروتکل  WiFiسناریو دریافت داده با استفاده از 

 HTTP POST   و پروتکل  WiFiسناریو ارسال اطالعات با استفاده از 

 MQTT   و پروتکل  WiFiسناریو تبادل اطالعات با استفاده از 

 SIM800L   با ماژول  SMSسناریو ارسال 

  ها باLEDسناریوی نورپردازی هوشمند و تغییر رنگ 
 ریموت کنترل

   

با استفاده از  ESP32تبادل اطالعات بین تلفن همراه و 
Bluetooth 

   

 هایو پروتکل SIM7000Gسناریو ارسال اطالعات با 
 HTTP  وMQTT 

   

 ESP32   با استفاده از  Web Serverاندازی سناریو راه

 Node-RED   پایش هوشمند شرایط محیطی با استفاده از پلتفرم 

 ThingSpeak   سناریو ارسال اطالعات به پلتفرم 

    پایتونسناریو تشخیص چهره مبتنی بر 

    سناریو تشخیص اجسام و اشیا مبتنی بر پایتون
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