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إهـــــــداء 
إلى أمتي
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ة     وَويیسارُر        وَواالجهھلل   حررمانن    لهھا    وَوبوواارُر  االِعلمم      ثررووةة     أأُمَّ

االعلمم   قدد    ددكك   االجبالل   فهھددهھھھا        ووأأَضاَء  جنح  االَليیلل   فهھوو   نهھارر 

بالعلمم   أأططلعتت   االبالدد    كووااكباً        بالعلمم  صارَرتت  تنططقق   ااألحجارر 

بالعلمم أأددنى االناسس  شقة    أأرَرضهھمم        بالعلمم غاصوواا في االبحارر   وَوططارروواا 

بالعلمم  قدد  ططاَلتت  فأددرركتت االمنى        أأيَیدٍد عنن  االغررضض  االرَرفيیع    قصارر 

االعلمم  يَینموو في   االمددااررسس    ددووحهھ        حيیناً  وَوتقططفف  بعدد   ذذااكك   ثمارر 

ما  كانَن  يیفلح  في  جهھادد   َحيیاتهھ        شعبب  َعلى  كسلل   لهھ  ااستمرراارر 

َسيَیمووتت رربب االعلمم منن مررضض   بهھ        وَوَتعيیشش    ددهھھھررااً    بعددهه     ااآلثارر 

شتانن  بيینن  االدداارر  تبسطط    ظظلمة        وَواالدداارر   فيیهھا    تسططع    ااألنوواارر 

ال يَیررفع االووططنن االَعززيیزز سووىى أأمررئٍئ      حرر  َعلى  االووططنن   االَعززيیزز  يیغارر 

العلم
ESP8266
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 الــــــبـــــاب األول

ESP8266 مقدمة عن  شريحة

ESP8266
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ESP8266

 :ESP8266 شريحة—————————————————
هي عباررةة عن شريحة وواايي فايي ( wifi ) وو متحكم ددقيق ( ميكرووكونتروولر ). 

ووذذااتت سعر منخفض جداا مقاررنة بأدداائها ووقدررااتها. 
 ووتتوفر بعدةة أأنوااعع تختلف في مميزااتها ووعددد أأطراافها كماهو موضح في 

االصوررةة االتالية:

ESP-12 ESP-12E
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ESP8266

:ESP8266 وواالصوررةة االتالية توضح االفرقق بين أأنوااعع شراائح

نالحظ أأنن االشراائح ESP-06-07-08-12-12E ال يمكن ااستخدمها 
مجرددةة كما هي موجوددةة في االصوررةة االسابقة.  بل البد من توصيلها بدوواائر 
إإلكتروونية أأخرىى ووهذاا هو ما تعنيه خانة ( Shielded ) في االجدوولل أأعالهه.
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ESP8266

 :ESP8266 لوحات—————————————————
 .ESP8266 تعتبر االلوحاتت االخيارر ااالفضل إلستخداامم شراائح

ووهناكك االعديد من هذهه االلوحاتت ووأأشهرها:

ESP-07 لوحة NodeMCU لوحة
ESP-12 ووتحتويي على

 Adafruit HUZZAH لوحة
ESP-12 ووتحتويي على

 ESPduino لوحة
ESP-13 ووتحتويي على
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مالحظاتت: 

في هذاا االكتابب سنستخدمم لوحة NodeMCU ووسنشرحح وونطبق عليها. •

لقد تم تجربة شريحة ESP8266-01 ووهي أأيضا تعمل ووفق هذاا االكتابب •

بالنسبة للوحاتت وواالشراائح ااألخرىى فإنن ااالررجح أأنن تعمل أأيضا ووفق هذاا •
االكتابب.  حيث أأنن طريقة تثبيت االنظامم وواالبرمجة ووااحدةة ال تختلف.

ESP8266

:ESP8266 وواالصوررةة االتالية توضح االفرقق بين بعض لوحاتت
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 الــــــبـــــاب الثاني

NodeMCU   مقدمة عن لوةح

NodeMCU
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NodeMCU

 :NodeMCU لوحة—————————————————

 NodeMCU ووهذاا رراابط موقع لوحة
http://nodemcu.com/index_cn.html

هي عباررةة عن لوحة مفتوحة االمصدرر قابلة للبرمجة ووتوفر خاصية اانترنت 
ااالشياءء ( internet of things ) وواالتي تسمح بربط ااالشياءء مع بعضها 
وواالتفاهم فيما بينها من خاللل شبكة ااالنترنت.  وويقصد بعباررةة ااالشياءء اانها 

جميع ااالجهزةة االذكية مثل: 
االتلفازز، االجواالل، االساعاتت، 

االنظاررااتت، ااجهزةة ااالنذاارر 
وواالمرااقبة، …. ووغيرها 
من ااالجهزةة االتي يمكن 

رربطها مع بعضها االبعض 
عبر شبكة ااالنترنت. 

 .ESP2866-12 ووتحتويي هذهه االلوحة على شريحة
ووتعتبر هذهه االلوحة جديدةة نوعا ما ووخاصة في عالمنا االعربي.  حيث كانن أأوولل 

ظهورر  لها في عامم 2014.

http://nodemcu.com/index_cn.html
http://nodemcu.com/index_cn.html
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NodeMCU

 :NodeMCU نظرة عامة على لوحة—————————————————
 : NodeMCU حتى ااالنن يوجد ااصدااررين للوحة

 :( V 0.9 ) ااإلصداارر ااالوولل
أا) ااألطراافف: 

تحتويي االلوحة على عشرةة أأطراافف ( D10 - D1 ) نستطيع ااستخداامها كدخل 
  .PWM ووتدعم خاصية ( output أأوو input ) أأوو كخرجج

ووأأيضا تحتويي على طرفف 
( D0 ) ال يدعم خاصية 

   .PWM
 ( A0 ) ووتحتويي على طرفف
نستطيع ااستخداامه كدخل 

 .( analog input ) تماثلي
باإلضافة االى طرفف 5 فولت ( 5v ) وو أأرربعة ااطراافف 3.3 فولت ( 3.3v ) وو 

.( GND ) خمسة أأطراافف لألررضي

ستجدوونن تفاصيل ااالطراافف في مخطط االلوحة في االصوررةة االتالية:
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NodeMCU

نالحظ أأنن هناكك 6 أأطراافف باللونن االرمادديي ( NC ) غير متصلة أأيي اانها غير 
مستخدمة.
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NodeMCU

بب) االمفاتيح: 
 .( push button ) تحتويي االلوحة على مفتاحين من االنوعع االضغاطط

  :( flash button ) االمفتاحح ااالوولل *
 NodeMCU يستخدمم عند تثبيت نظامم

  :( user button ) االمفتاحح االثاني *
يستخدمم عند ررفع برنامج ( شيفرةة برمجية ) 

 NodeMCU جديد على

مالحظة: 
إإذذاا أأررددتت ااستخداامم أأحد هذاانن االمفتاحين، 

يجب االضغط عليه قبل أأنن تمد االلوحة 
بالطاقة.

f u

جج) اابعادد االلوحة: 
تأتي االلوحة في ااالصداارر ااالوولل بطولل ( 47 ملم ) ووعرضض ( 31 ملم ).  ووهذاا 
يعتبر أأحد عيوبب هذاا ااالصداارر.  حيث ال يمكن ااستخداامها بسهولة مع لوحة 

 NodeMCU وواالسبب أأنن لوحة ( Breadboard ) تثبيت االقطع اااللكتروونية
تقومم بتغطية جميع االمدااخل في لوحة تثبيت االقطع كما تالحظونن في االصورر 

االتالية:
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NodeMCU
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هـ) حامل لوحة NodeMCU ااالصداارر ااالوولل: 
عباررةة عن قاعدةة تثبت عليها لوحة NodeMCU وو له عدةة مزاايا: 

حل مشكلة أأبعادد االلوحة االتي ذذكرناها سابق ووااالستغناءء عن لوحة تثبيت •
االقطع اااللكتروونية. 

يمكننا من ااستخداامم مصدرر تغذية خاررجي ( بطاررياتت ) بقيمة جهد تترااووحح  •
بين 6 االى 24 فولت. 

يحتويي على منفذ مخصص لتوصيل مصاددرر االتغذية ( االبطاررياتت ). •

لذلك، فإنن من أأسهل االحلولل للتعامل مع لوحة NodeMCU هو ااستخداامم 
هذاا االحامل كما هو موضح في االصورر االتالية:

NodeMCU

دد) االطاقة: 
شراائح ESP8266 تعمل على جهد 3.3 فولت.  ووكذلك قيمة االخرجج 

( output ) في شراائح ESP8266 هي 3.3 فولت.  وولكن لوحة 
NodeMCU  ااالصداارر ااالوولل يمكن تشغيلها على جهد 3.3 أأوو 5 فولت 

وواالسبب أأنها مزووددةة بمنظم للجهد ( regulator ) لتخفيض االجهد من 5 االى 
3.3 فولت.
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NodeMCU
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NodeMCU

 :( V 1 ) ااإلصداارر االثاني
أا) ااألطراافف: 

تحتويي االلوحة على عشرةة أأطراافف ( D10 - D1 ) نستطيع ااستخداامها كدخل 
  .PWM ووتدعم خاصية ( output أأوو input ) أأوو كخرجج

ووأأيضا تحتويي على طرفف 
( D0 ) ال يدعم خاصية 

   .PWM
 ( A0 ) ووتحتويي على طرفف
نستطيع ااستخداامه كدخل 

 .( analog input ) تماثلي
 ( 3.3v ) ووثالثة أأطراافف 3.3 فولت ( 10v - 3.3v ) Vin باإلضافة االى طرفف

.( GND ) وو أأرربعة أأطراافف لألررضي

ستجدوونن تفاصيل ااالطراافف في مخطط االلوحة في االصوررةة االتالية:
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NodeMCU

نالحظ أأنن هناكك طرفين باللونن االرمادديي ( NC ) غير متصلة أأيي اانها غير 
مستخدمة.
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NodeMCU

بب) االمفاتيح: 
 .( push button ) تحتويي االلوحة على مفتاحين من االنوعع االضغاطط

  :( flash button ) االمفتاحح ااالوولل *
 NodeMCU يستخدمم عند تثبيت نظامم

  :( rst button ) االمفتاحح االثاني *
يستخدمم عند ررفع برنامج ( شيفرةة برمجية ) 

 NodeMCU جديد على

مالحظة: 
إإذذاا أأررددتت ااستخداامم أأحد هذاانن االمفتاحين، 

يجب االضغط عليه قبل أأنن تمد االلوحة 
بالطاقة.

جج) اابعادد االلوحة: 
تأتي االلوحة في ااالصداارر االثاني بطولل ( 47 ملم ) ووعرضض ( 26 ملم ).  ووهذاا 

أأحد االمميزااتت االتي يتفوقق فيها ااالصداارر االثاني على ااالوولل.  حيث ااننا نستطيع 
 ( Breadboard ) ااستخداامها بسهولة مع لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

كما تالحظونن في االصورر االتالية:

f r
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NodeMCU
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هـ) حامل لوحة NodeMCU ااالصداارر االثاني: 
عباررةة عن قاعدةة تثبت عليها لوحة NodeMCU وو له عدةة مزاايا: 

يمكننا من ااستخداامم مصدرر تغذية خاررجي ( بطاررياتت ) بقيمة جهد تترااووحح  •
 .24v 6 االىv بين

يحتويي على منفذ مخصص لتوصيل مصاددرر االتغذية ( االبطاررياتت ). •

لذلك، فإنن من أأسهل االحلولل للتعامل مع لوحة NodeMCU هو ااستخداامم 
هذاا االحامل كما هو موضح في االصورر االتالية:

NodeMCU

دد) االطاقة: 
شراائح ESP8266 تعمل على جهد 3.3 فولت.  ووكذلك قيمة االخرجج 

( output ) في شراائح ESP8266 هي 3.3 فولت.  وولكن لوحة 
NodeMCU  ااالصداارر االثاني يمكن تشغيلها على جهد يترااووحح بين 3.3 االى     

10 فولت وواالسبب أأنها مزووددةة بمنظم للجهد ( regulator ) لتخفيض االجهد 
االى 3.3 فولت 

وو يعتبر 10 فولت ااعلى جهد يمكن ااستخداامه وويفضل ااستخداامم 5 فولت.
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NodeMCU
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NodeMCU

 الــــــبـــــاب الثالث

االدوات والقطع االلكترونية
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NodeMCU

إإما ااالصداارر ااالوولل من لوحة 
  NodeMCU

ااوو 

ااالصداارر االثاني من لوحة 
NodeMCU

سلك ( كابل ) 

ااألددووااتت وواالقطع االمستخدمة:
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NodeMCU

( Breadboard ) لوحة تجارربب

قاعدةة ااالصداارر ااالوولل من لوحة 
 NodeMCU

( يفضل شرااءءها عند ااستخداامم 
ااالصداارر ااالوولل )

قاعدةة ااالصداارر االثاني من لوحة 
 NodeMCU

( ليس بالضرووررةة شرااءءها عند 
ااستخداامم ااالصداارر االثاني ) 
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مقاووماتت ( Resistors ) بقيم 
مختلفة. سأذذكر قيم االمقاووماتت 

ووعدددها في ااالمثلة

( LED ) دداايودد باعث للضوءء

(RGB LED) دداايودد ضوئي ثالثي

( LDR ) مقاوومة ضوئية

NodeMCU
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NodeMCU

( PIR ) حساسس كاشف حركة ااألجسامم

حساسس االحرااررةة وواالرطوبة 
( DHT11 )

 (jumper wire) ااسالكك توصيل
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NodeMCU

السعراسم القطعة

NodeMCU يتراوح سعرها من 3 إلى 6 دوالرلوحة

NodeMCU تقريبا 2.5 دوالرحامل لوحة

تقريبا 1.3 دوالرلوحة تثبيت القطع اإللكترونية

550 حبة بسعر 5 دوالرمقاومات

100 حبة بسعر 4 دوالردايود باعث للضوء

50 حبة بسعر 2.3 دوالردايود ضوئي ثالثي

10 حبات بسعر 0.5 دوالرمقاومة ضوئية

تقريبا 1 دوالرحساس كاشف حركة األجسام

تقريبا 1 دوالرحساس الحرارة والرطوبة

100 حبة بسعر 2 دوالرأسالك توصيل

أأسعارر ااألددووااتت وواالقطع: 
 ( aliexpress ، DealeXtreme ) أأنصح بالشرااءء من االموااقع االصينية مثل
ألنن االموااقع االصينية تبيع بسعر أأررخص ووكمياتت أأكثر.  ووتوفر خدمة االتوصيل 

االمجاني ( قد تطولل مدةة االتوصيل االمجاني من 20 االى 60 يومم )

aliexpress مالحظة: هذهه ااألسعارر بالنسبة لموقع
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NodeMCU

 الــــــبـــــاب الرابع

NodeMCU تثبيت نظام
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NodeMCU

 الــــفــــصــــل األول

لنظام ماك و لينسك
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NodeMCU

في هذاا االفصل سنقومم بتثبيت نظامم NodeMCU خطوةة خطوةة بإستخداامم 
نظامم ماكك وو لينكس. حيث أأنن طريقة االتثبيت هي نفسها في كال االنظامين.

بداايتًا سنقومم بتحميل وو تثبيت بعض االبراامج قبل تثبيت االنظامم:

 :ch341 driver 1) برنامج
هذاا االبرنامج خاصص لمستخدمي نظامم ( ماكك ).  أأما بالنسبة لمستخدمي نظامم 

( لينكس ) فال يحتاجونن له.  االبرنامج موجودد على االراابط االتالي: 

http://raysfiles.com/drivers/ch341ser_mac.zip 

وو بعد إإنتهاءء االتحميل ووفك االضغط سنقومم بتثبيتهما بطريقة تقليدية

 :silabs driver 2) برنامج
هذاا االبرنامج يستخدمم مع نظامم ( ماكك ) وو نظامم ( لينكس )  سنجدهه على االراابط 

االتالي: 

https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/
 USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

بعد االدخولل على االراابط سنختارر منه االنظامم ( ماكك ) أأوو ( لينكس ) ووبعدها 
سيتم تحميل االبرنامج. ووبعد ذذلك سنقومم بتثبيته بطريقة تقليدية.

https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
http://raysfiles.com/drivers/ch341ser_mac.zip
http://raysfiles.com/drivers/ch341ser_mac.zip
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
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  :python 4) برنامج
سنقومم بتحميل ااالصداارر python 2.7 من خاللل االراابط االتالي: 

https://www.python.org/downloads/ 

وو بعد إإنتهاءء االتحميل سنقومم بتثبيته بطريقة تقليدية.

NodeMCU

 :Git 3) برنامج
هذاا االبرنامج يستخدمم مع نظامم ( ماكك ) وو نظامم ( لينكس )  سنجدهه على االراابط 

االتالي: 

http://git-scm.com/downloads 

بعد االدخولل على االراابط سنختارر منه االنظامم ( ماكك ) أأوو ( لينكس ) ووبعدها 
سيتم تحميل االبرنامج. ووبعد ذذلك سنقومم بتثبيته بطريقة تقليدية.

http://git-scm.com/downloads
https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/
http://git-scm.com/downloads
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 :pyserial 5) برنامج
نستطيع االحصولل على هذاا االبرنامج من خاللل االراابط االتالي: 

https://pypi.python.org/pypi/pyserial 

بعد االدخولل على االراابط سنجد ملفين كما في االصوررةة االتالية:

االملف ااألوولل لمستخدمي نظامم ( ماكك ) وو نظامم ( لينكس) .  أأما االملف االثاني 
فهو لمستخدمي االويندووزز.   سنقومم بالضغط على االملف ااألوولل ووسيبدأأ 

االتحميل مباشرةة ثم بعد ذذلك سنقومم بفك االضغط.  

مالحظة: فقط نحتاجج لتحميل هذاا االبرنامج ووال يتطلب تثبيت.

https://pypi.python.org/pypi/pyserial
https://pypi.python.org/pypi/pyserial
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 :NodeMCU 6) نظامم
ااآلنن سنقومم بتحميل نظامم NodeMCU من خاللل االراابط االتالي: 

https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/
releases/tag/0.9.6-dev_20150704 

بعد االدخولل على االراابط سنالحظ ووجودد 4 ملفاتت ووسنقومم بتحميل االملف 
( nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin ) االذيي يدعى

بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج سطر ااألوواامر مثل: 

برنامج االوحدةة االطرفية ( Terminal ) على نظامم االماكك.   

ووبرنامج Terminal أأوو LXTerminal على نظامم لينكس. 

أأوو أأيي برنامج ( سطر أأوواامر ) آآخر.

https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150704
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150704
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برنامج االوحدةة االطرفية ( Terminal ) لنظامم ماكك:



38صفحة  

NodeMCU

برنامج Terminal لنظامم لينكس:
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سنفتح برنامج االوحدةة االطرفية ( Terminal ) ووستظهر لنا االصفحة االتالية:

بما أأني ااستخدمم نظامم ماكك فسأكمل بقية االشرحح عليه.  ووبالنسبة لمستخدمي 
  NodeMCU لينكس فسيتبعونن معي بقية االخطوااتت ألنن طريقة تثبيت نظامم

بإستخداامم ماكك أأوو لينكس ستكونن بطريقة ووااحدةة.
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نالحظ ووجودد صوررةة منزلل ووهذاا يشير االى مجلد االمنزلل ( Home ) االموجودد 
 .inventor ووبالنسبة لي فقد سميت هذاا االمجلد بإسم .Finder في

مالحظة: يختلف ااسم هذاا االمجلد من شخص لشخص. 

حيث أأنن أأيي تحميالتت سنقومم بها من خاللل برنامج Terminal ستحفظ 
.inventor ووبالنسبة لي فهو مجلد ( Home ) ووتخزنن ددااخل مجلد االمنزلل

بعد ذذلك سنقومم بتحميل ووتثبيت عدةة أأددووااتت من خاللل Terminal ووهي 
كاالتي:  

(1 .pip أأددااةة

(2 .pyserial أأددااةة

(3 .esptool أأددااةة

(4.NodeMCU تثبيت نظامم
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:pip 1) أأددااةة

غالبًا بعد تثبيت برنامج بايثونن ( python ) سيتم تثبيت هذهه ااألددااةة تلقائيا 
ووللتحقق من ذذلك سنقومم بكتابة ااألمر االتالي:

pip --version

فإنن ظهرتت لنا نتيجة اانن هناكك ااصداارر pip 7.1.2 ااوو غيرهه ( غالبًا ستظهر لنا  
  . pyserial ووننتقل االى أأددااةة pip هذهه االنتيجة ) فسنتجاووزز طريقة تثبيت

وولكن إإنن لم تظهر نتيجة اانن هناكك ااصداارر لــ pip ووظهرتت لنا االرسالة االتالية:  

فهذاا يعني اانه يجب تثبيت أأددااةة pip يدوويًا بالطريقة االتالية:

pip: command not found
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:pip سنقومم بكتابة ااالمر االتالي لتثبيت أأددااةة

sudo easy_install pip

ثم بعد ذذلك نضغط على ززرر Enter ووسيطلب منا ااددخالل االرقم االسريي لجهازز 
االماكك ( هذاا االرقم هو االذيي يستخدمم لتسجيل ددخولل االمستخدمم عند بدااية 

تشغيل االحاسب ) كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

تثبيت pip يدوويًا:
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مالحظة: إإذذاا كانن جهازز االحاسب ال يتطلب ررقم سريي لتسجيل االدخولل،  فهذاا 
  .pip يعني اانه تلقائيًا سيبدأأ عملية تثبيت أأددااةة

مالحظة: عند ااددخالل االرقم االسريي فإنه ال يظهر اايي شيءء على صفحة 
Terminal يدلل على اانه تم إإددخالل االرقم االسريي. 

بعد إإددخالل االرقم االسريي سنظغط على ززرر Enter ووبعدها سيتم تثبيت أأددااةة   
pip كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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pip --version

ووللتحقق من أأنه تم االتثبيت بنجاحح سنقومم بكتابة ااألمر االذيي ااستخدمناهه سابقًا 
إلظهارر ررقم ااالصداارر االذيي تم تثبيته.
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:pip بعض ااألوواامر االهامة ألددااةة

pip --version

sudo pip uninstall pip

sudo easy_install pip

pip install -U pip

:pip أأ ) أأمر تثبيت

:pip بب) أأمر لمعرفة ااصداارر

:pip جج) أأمر لتحديث

:pip دد) أأمر لحذفف
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:pyserial 2) أأددااةة

لتحميل هذهه ااألددااةة سنقومم بكتابة ااألمر االتالي:

sudo pip install pyserial

بعد ذذلك سيطلب منا ااددخالل االرقم االسريي لجهازز االماكك ( هذاا االرقم هو االذيي 
يستخدمم لتسجيل ددخولل االمستخدمم عند بدااية تشغيل االحاسب ) كما هو 

موضح في االصوررةة االسابقة:
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بعد إإددخالل االرقم االسريي سنظغط على ززرر Enter ووبعدها سيتم تثبيت أأددااةة   
pyserial كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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:esptool 3) أأددااةة

لتحميل هذهه ااألددااةة سنقومم بكتابة ااألمر االتالي:

git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

ثم بعد االضغط على ززرر Enter سيبدأأ االتحميل كما هو موضح في االصوررةة 
االتالية:

https://github.com/themadinventor/esptool.git
https://github.com/themadinventor/esptool.git
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بعد تحميل أأددااةة esptool. سنجد مجلد بإسم esptool ددااخل مجلد االمنزلل 
  .( Home )

مالحظة: بالنسبة لمستخدمي نظامم ( ماكك ) فإنن مجلد االمنزلل يختلف تسميته 
inventor من شخص لشخص.  فبالنسبة لي فإنن مجلد االمنزلل يدعى
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بعد ذذلك سنضع ملف نظامم NodeMCU االذيي قمنا بتحميله ددااخل مجلد 
esptool االموجودد في مجلد االمنزلل كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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في االخطوااتت االسابقة قمنا بوضع ملف نظامم NodeMCU ددااخل مجلد 
esptool االموجودد في مجلد االمنزلل ( Home ).  ووهذاا يعني أأنن االنظامم 

 Terminal لذلك سنقومم بتغيير مجلد  .esptool يجب أأنن يثبت على مجلد
من مجلد االمنزلل االى مجلد esptool عن طريق كتابة ااألمر االتالي: 

:NodeMCU 4) تثبيت نظامم

cd esptool

ثم بعد االضغط على ززرر Enter سيتم تغيير مجلد االمنزلل ( inventor ) االى 
مجلد esptool كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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ووبعد ذذلك سنقومم بتوصيل لوحة NodeMCU بالحاسب عن طريق منفذ 
USB.  وو سنكتب ااألمر االتالي إلظهارر ااسم منفذ USB االمستخدمم.

ls /dev/tty.*

ثم بعد االضغط على ززرر Enter سيظهر لنا أأسماءء منافذ USB االمستخدمة كما 
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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هذاا هو ااسم االمنفذ ( dev/tty.wchusbserial1410/ ) االذيي تتصل به 
 .NodeMCU لوحة

مالحظة: يختلف ااسم االمنفذ من جهازز آلخر.

بعد ذذلك سنقومم بالخطوةة ااالخيرةة ووسنكتب أأمر تثبيت االنظامم على لوحة 
NodeMCU

sudo python esptool.py --port /dev/ttyUSB0  write_flash 
0x00000 The_Path_To_The_NodeMCU_Firmware.bin

نستبدلل  dev/ttyUSB0/  بإسم منفذ USB االذيي تتصل به لوحة 
 NodeMCU

نستبدلل  The_Path_To_The_NodeMCU_Firmware.bin  بإسم 
ملف نظامم NodeMCU االذيي قمنا بتحميله سابقا.
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ووبالنسبة لي سيصبح ااألمر كالتالي:

sudo python esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial1410  
write_flash 0x00000 nodemcu_float_0.9.6-dev_20150704.bin

بعد االضغط على ززرر Enter سيطلب منا إإددخالل االرقم االسريي لجهازز االماكك  
( هذاا االرقم هو االذيي يستخدمم لتسجيل ددخولل االمستخدمم عند بدااية تشغيل 

االحاسب ) كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد إإددخالل االرقم االسريي وواالضغط على ززرر Enter سيظهر لنا أأحد هاتين االحالتين: 

االحالة ااألوولى: 
سيبدأأ عملية تثبيت نظامم NodeMCU على االلوحة مباشرةة كما هو موضح 

في االصوررةة االتالية:

سننتظر حتى ينتهي االتثبيت.  ووبعدها ستظهر لنا ررسالة تفيد بأنه تم ااالنتهاءء 
من االتثبيت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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نستطيع بعد ذذلك إإطفاءء Terminal ووفصل لوحة NodeMCU من االحاسب.

االحالة االثانية: 
ستظهر لنا ررسالة بأنن هناكك خطأ كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

وولحل هذهه االمشكلة سنقومم بعمل االخطوااتت االتالية:



57صفحة  

NodeMCU

فصل لوحة NodeMCU من االحاسب. •

االضغط االمستمر االمطولل على مفتاحح االفالشش ( Flash button ) االموجودد •
على لوحة NodeMCU ثم سنقومم بتوصيل االلوحة بالحاسب مع ااإلستمراارر 

بالضغط ( إإستمر بالضغط أأثناءء توصيل االلوحة بالحاسب ). 

بعد توصيل لوحة NodeMCU بالحاسب سنتوقف عن االضغط على •
 .( Flash button ) مفتاحح االفالشش

سنقومم بكتابة أأمر تثبيت االنظامم مرةة أأخرىى:•

sudo python esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial1410  
write_flash 0x00000 nodemcu_float_0.9.6-dev_20150704.bin

بعد إإددخالل االرقم االسريي وواالضغط على ززرر Enter سيبدأأ عملية تثبيت نظامم 
NodeMCU على االلوحة كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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سننتظر حتى ينتهي االتثبيت.  ووبعدها ستظهر لنا االرسالة تفيد بأنه تم ااالنتهاءء 
من االتثبيت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

نستطيع بعد ذذلك إإطفاءء Terminal ووفصل لوحة NodeMCU من االحاسب

NodeMCU
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 الــــفــــصــــل الثاني

لنظام ويندوز
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في هذاا االفصل سنقومم بتثبيت نظامم NodeMCU خطوةة خطوةة بإستخداامم 
نظامم ( وويندووزز ).

بداايتًا سنقومم بتحميل وو تثبيت بعض االبراامج قبل تثبيت االنظامم:

 :silabs driver 1) برنامج
سنجد هذاا االبرنامج على االراابط االتالي: 

https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/
 USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

بعد االدخولل على االراابط سنختارر منه االنظامم ( وويندووزز ) ووبعدها سيتم تحميل 
االبرنامج. ووبعد ذذلك سنقومم بتثبيته بطريقة تقليدية.

 :CH340 driver 2) برنامج
سنجد هذاا االبرنامج على االراابط االتالي: 

 http://www.14core.com/drivers/

بعد االدخولل على االراابط سنالحظ ووجودد االعديد من االملفاتت ووسنقومم بتحميل 
 ( CH340 Serial Communication Driver ) االملف االذيي يدعى

كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

http://www.14core.com/drivers/
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
http://www.14core.com/drivers/
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
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 ( SETUP.EXE ) ووبعد االتحميل ووفك االضغط سنقومم بفتح االملف االذيي يدعى
لتثبيت االبرنامج كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 :NodeMCU 3) نظامم
ااآلنن سنقومم بتحميل نظامم NodeMCU من خاللل االراابط االتالي: 

https://github.com/nodemcu/nodemcu-
firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150704 

بعد االدخولل على االراابط سنالحظ ووجودد 4 ملفاتت ووسنقومم بتحميل االملف 
( nodemcu_integer_0.9.6-dev_20150704.bin ) االذيي يدعى

 :nodemcu flasher 4) برنامج
هذاا االبرنامج يستخدمم لتثبيت نظامم NodeMCU سنجدهه على االراابط االتالي: 

https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher

https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150704
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/releases/tag/0.9.6-dev_20150704
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher


63صفحة  

NodeMCU

 :putty 5) برنامج
سنجد هذاا االبرنامج على االراابط االتالي: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/
putty/download.html 

بعد االدخولل على االراابط سنالحظ ووجودد االعديد من االملفاتت ووسنقومم بتحميل 
االملف االذيي يدعى ( putty.exe ) كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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NodeMCU بعد ذذلك سنقومم بعمل عدةة خطوااتت لنتمكن من تثبيت نظامم

سنقومم بتوصيل لوحة NodeMCU بالحاسب.  ووبعد ذذلك سنذهب االى لوحة 
االتحكم ثم االى إإددااررةة ااألجهزةة كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

:NodeMCU 1) معرفة ااسم االمنفذ االذيي تتصل به لوحة

ووبعد االضغط على ااددااررةة ااالجهزةة سيظهر لنا ااسم االمنفذ االذيي تتصل به لوحة 
NodeMCU كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بالنسبة لي فإنن ااسم ااوو ررقم االمنفذ هو ( COM4 ) االذيي تتصل به لوحة  
 .NodeMCU

مالحظة: يختلف ااسم االمنفذ من جهازز آلخر.
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 :Putty 2) ااستخداامم برنامج
بعد أأنن نفتح برنامج Putty سنقومم ببعض االتعديالتت كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية:

سنكتب اسم املنفذ

سنكتب اسم 
لحفظ لالعدادات
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ثم بعد االضغط على ززرر Open ستظهر لنا االشاشة االتالية:

ليس بالمهم ماسيظهر لنا على االشاشة من كتاباتت بل وو قد ال يظهر أأيي شيءء.  
فسنقومم بعد ذذلك بإغالقق هذهه االشاشة وواالخرووجج منها.
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 :NodeMCU 3) تثبيت نظامم
سنقومم بفتح برنامج ( nodemcu flasher ) االذيي قمنا بتحميله سابقًا 

ووستظهر لنا االشاشة االتالية:

نتأكد من أأنن ااسم االمنفذ هو االمنفذ االصحيح.  ثم بعد ذذلك سنضغط على خانة   
( Advanced ) ووستظهر لنا االشاشة االتالية:
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نتأكد من أأنن االبياناتت هي كاآلتي: 

• 9600 = Baudrate

• 512kByte = Flash size

• 40MHz = Flash speed

• QIO = SPI Mode

  ثم بعد ذذلك سنضغط على خانة   ( Config ) ووستظهر لنا االشاشة االتالية:
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من هذهه االصفحة سنقومم بإختيارر ملف االنظامم NodeMCU االذيي قمنا 
بتحميله سابقا .  ثم بعد ذذلك سنضغط على خانة   ( Operation ) ووستظهر 

لنا االشاشة االتالية:
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من هذهه االصفحة سنضغط على ززرر Flash ووسيبدأأ تثبيت االنظامم كما هو 
موضح في االصوررةة االتالية:
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 :NodeMCU 4) االتأكد من صحة تثبيت نظامم
سنقومم في هذهه االخطوةة بالتأكد من أأنن االنظامم تم تثبيته بالشكل االصحيح.  

سوفف نفتح برنامج Putty ووبعدها سنحددد االوضع االذيي حفظناهه سابقا بإسم  
open ووثم سنضغط على ززرر NodeMCU

نحدد على هذا 
الوضع الذي عملناه 

وحفظناه سابقا
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ووبعد االضغط على ززرر Open ستظهر لنا االشاشة االتالية:

في حالل ظهرتت لنا االشاشة خالية أأوو بها كلماتت غير مفهومة فسنحتاجج للضغط 
على مفتاحح ( user ااوو rst ) االموجودد في لوحة NodeMCU ووبعدها 

ستظهر لنا االشاشة كما هي موجوددةة في االصوررةة أأعالهه. 

 :Enter بعد ذذلك سنقومم بكتابة ااالمر االتالي ثم االضغط على ززرر

ووسنالحظ بأنن عباررةة " Hello NodeMCU " قد طبعت على االشاشة كما هو 
موضح في االصوررةة االتالية:

print ("Hello NodeMCU")
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بذلك نكونن قد اانهينا عملية تثبيت نظامم NodeMCU وونستطيع بعد ذذلك 
إإقفالل برنامج Putty ووفصل لوحة NodeMCU من االحاسب.
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 الــــــبـــــاب اخلامس

البيئة التطويرية
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 الــــفــــصــــل األول

ESPlorer برنامج
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االبيئة االتطويرية هي االبرنامج االذيي سنكتب فيه ااالسطر ووااالوواامر االبرمجية 
  .NodeMCU للتحكم بلوحة

ووفي هذاا االفصل سنقومم بتحميل ووتثبيت برنامج ESPlorer من خاللل 
االخطوااتت االتالية:

 :ESPlorer 1) تحميل برنامج
http://esp8266.ru/esplorer/ 

بعد االدخولل على االراابط سنجد عباررةة Download مكتوبة بخط كبير 
ووسنضغط على هذهه االعباررةة ووبعدها سيبدأأ االتحميل كما هو موضح في االصوررةة 

االتالية:

مالحظة: برنامج ESPlorer يعمل على جميع أأنظمة االتشغيل

http://esp8266.ru/esplorer/
http://esp8266.ru/esplorer/
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 :( Java ) 2) تحميل االجافا
http://java.com/en/download/ 

بعد االدخولل على االراابط سنضغط على Free Java Download ووسيبدأأ 
االتحميل كما هو موضح في االصوررةة االتالي:

ووبعدها سنقومم بتثبيت االبرنامج بطريقة تقليدية

http://java.com/en/download/
http://java.com/en/download/
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 :ESPlorer 3) تشغيل برنامج
بعد االدخولل على مجلد االبرنامج سنجد عدةة ملفاتت ووسنضغط على االملف 

ESPlorer.jar كما هو موضح في االصوررةة االتالي:

ووبعد ذذلك ستظهر لنا صفحة ووااجهة االبرنامج كما هي موضحة في االصوررةة 
االتالية:
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شرحح ووااجهة االبرنامج موضح في االصورر االتالية:
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منطقة كتابة االشيفرةة 
( code ) االبرمجية

منطقة لعرضض 
مخرجاتت االبرنامج

1 2

3
4

 .NodeMCU 1) لتفعيل وو قطع ااالتصالل بين االحاسب وو لوحة
 .NodeMCU 2) لتحديد سرعة نقل االبياناتت بين االحاسب وو لوحة

3) لتحديث أأوو إلعاددةة االبحث عن منافذ USB االمستخدمة. 
.NodeMCU 4) إلختيارر ااسم االمنفذ االمتصل بلوحة
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 :ESPlorer 4) االلغة االبرمجية االمستخدمة في برنامج
سنستخدمم لغة لواا ( Lua ) لبرمجة لوحة 

 .NodeMCU

 ووهذاا رراابط االصفحة االرسمية للغة لواا 
 :( Lua )

 http://www.lua.org/home.html

ووأأيضا، رراابط ااخر يحتويي على مجموعة كبيرةة من 
ااالوواامر االبرمجية بلغة لواا ( Lua ) مع ااالمثلة: 

http://www.nodemcu.com/docs/index

http://www.lua.org/home.html
http://www.nodemcu.com/docs/index
http://www.lua.org/home.html
http://www.nodemcu.com/docs/index
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 الــــفــــصــــل الثاني

Arduino برنامج

NodeMCU
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1) تحميل برنامج ااالررددووينو: 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

بعد االدخولل على االراابط سنختارر نظامم االتشغيل االذيي نعمل عليه ووبعدها 
just download سننتقل مباشرةة على صفحة االتحميل ووسنضغط على

االبيئة االتطويرية هي االبرنامج االذيي سنكتب فيه ااالسطر ووااالوواامر االبرمجية 
  .NodeMCU للتحكم بلوحة

 ( Arduino IDE ) ووفي هذاا االفصل سنقومم بتحميل ووتثبيت برنامج ااألررددووينو
ووإإضافة حزمة االتشغيل االخاصة بـ شريحة ESP8266 من خاللل االخطوااتت 

االتالية:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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2) ااضافة حزمة ESP8266 لبرنامج ااالررددووينو: 
سنفتح برنامج ااالررددووينو ووسننتقل االى االمسارر االتالي: 

    Arduino : ( االتفضيالتت ) للماكك Preferences

Preferences ( االتفضيالتت ) للويندووزز : File  ( ملف ) 

Preferences ( االتفضيالتت ) للينكس : File  ( ملف ) 

ووستظهر لنا صفحة االتفضيالتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سنتجه لخانة ( additional boards manager urls ) االمشارر 
إإليها في االصوررةة االسابقة ووسنضع في هذهه االخانة االراابط االتالي: 

http://arduino.esp8266.com/versions/2.1.0/
 package_esp8266com_index.json

ووبعد ذذلك سنضغط على مواافق كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

http://arduino.esp8266.com/versions/2.1.0/package_esp8266com_index.json
http://arduino.esp8266.com/versions/2.1.0/package_esp8266com_index.json
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بعد ذذلك سننتقل االى االمسارر االتالي: 

إإددااررةة االلوحاتت لوحة  أأددووااتت  

 Tools Board Boards Manager

كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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ثم بعد االضغط على Boards Manager ( إإددااررةة االلوحاتت ) ستظهر لنا 
االصفحة االتالية:

سنالحظ من االصوررةة االسابقة ووجودد االعديد من االحزمم. ووسنبحث عن حزمة 
esp8266 وونحددد عليها ثم نضغط على ززرر Install ووسيبدأأ تثبيت االحزمة 

كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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تم االتثبيت



91صفحة  

بعد ذذلك سننتقل االى االمسارر االتالي: 

 ( Tools ) أأددووااتت ( Board ) لوحة

ووسنالحظ ووجودد لوحاتت إإضافية وومن ضمنها لوحة NodeMCU بإصداارريها 
ااالصداارر ( 0.9 ) ووااالصداارر ( 1.0 ) ووسنختارر ااالصداارر االمطلوبب كما هو موضح 

في االصوررةة االتالية:

NodeMCU
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 الــــــبـــــاب السادس

الطريق الى التحكم
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في هذاا االبابب سنقومم بعمل مجموعة من مشارريع االتحكم االتي تعتمد على 
    .( wifi ) ااالتصالل االالسلكي بإستخداامم تقنية االواايي فايي

ووسنتحكم بهذهه االمشارريع السلكيا عن طريق ااستخداامم االهوااتف االذكية ااوو 
ااالجهزةة االلوحية. 

ووبما أأننا سنستخدمم تقنية االواايي فايي ( wifi )، فهذاا يعني أأنه يمكننا االتحكم 
بمشرووعنا بأحد طريقتين: 

االطريقة ااألوولى هو أأنن نقومم بعمل تطبيق ( Aplication ) لنتحكم من خالله 
بالمشرووعع أأوو ااستخداامم تطبيق جاهز. 

االطريقة االثانية ووهو اانن 
نقومم بعمل صفحة االكتروونية 

ااوو موقع االكترووني لنتحكم 
من خالله بالمشرووعع. 

ووفي هذاا االكتابب سنتعلم 
طريقة اانشاءء صفحة 

إإلكتروونية تسمى بخاددمم 
 ( web server ) االشبكة

ووتحتويي هذهه االصفحة على ووااجهة تمكننا من االتحكم بمشرووعنا.

—————————————————مقدمة: 
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 الــــفــــصــــل األول

صفحة خادم الشبكة
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—————————————————إنشاء صفحة شبكة اخلادم: 
إلنشاءء صفحة خاددمم االشبكة نحن نحتاجج االى تعلم عدةة لغاتت برمجية مثل 

( JavaScript ،CSS ،HTML )،  وولكن في هذاا االكتابب سنختصر هذهه 
 .( Bootstrap ) االمسافة وونتعلم ااستخداامم االبوتستراابب

ماهو االبوتستراابب: 
 CSS وو HTML بلغة ( framework ) هو إإطارر عمل

وو JavaScript . أأيي أأنه بدلل من تعلم ثالثث لغاتت النشاءء 
صفحة شبكة االخاددمم سنحتاجج فقط لتعلم إإطارر عمل 

ووااحد أأوو لغة ووااحدةة تجمع بين هذهه االثالثث لغاتت. 
وولتعلم طريقة ااستخداامم االبوتستراابب أأنصح بإستخداامم االموقع االتالي: 

 http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
من خاللل هذاا االموقع نستطيع االتعلم وواالتطبيق وومشاهدةة االنتائج.  سأشرحح في 

االصفحاتت االتالية طريقة ااستخداامم االموقع.

http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
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طريقة ااستخداامم االموقع: 
 http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp

بعد االدخولل على االراابط ستظهر لنا االصفحة االرئيسية كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:

هذه قائمة 
بأسماء 
الدروس 
الخاصة 

بالبوتستراب

http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
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جميع االدررووسس تعمل بنفس االطريقة لذلك سيكونن االشرحح على ددررسس ووااحد 
فقط. 

فعلى سبيل االمثالل سنختارر االدررسس ( BS Buttons ) وومن خالله سنتعلم 
طريقة اانشاءء ااالززااررير ( االمفاتيح ) ووستظهر لنا االصفحة االتالية:

صيغة كتابة أأمر 
تنفيذ لونن معين

ااشكالل ااالززااررير ووأألواانها

بعد ذذلك سنذهب االى االمثالل للتدرربب على االشيفرةة االبرمجية االخاصة بإنشاءء 
ااالززااررير ( االمفاتيح ) كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد أأنن نضغط على ززرر Try it Yourself ستظهر لنا صفحة االتطبيق 
وواالتعديل على االشيفرةة االبرمجية وومشاهدةة االنتائج كما هو موضح في االصوررةة 

االتالية:
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فلو أأررددنا على سبيل االمثالل حذفف االزرر ااألحمر وو االزرر ااألصفر فإننا سنتوجه االى 
خانة االشيفرةة االبرمجية وو سنقومم بتعديل بسيط في االشيفرةة االبرمجية.  ووبعد 
ااالنتهاءء من االتعديل سنضغط على ززرر See Result ووستظهر لنا االنتائج من 

ددوونن االزرر ااألحمر وو ااألصفر كما هو موضح في االصورر االتالية:

نستطيع االتعديل ووااالضافة 
في هذهه االخانة

لمشاهدةة االنتائج

نتائج االشيفرةة االبرمجية 
ستظهر في هذهه االخانة
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سنقومم بحذفف االسطرين االموضحين في االصوررةة أأعالهه.  ووبعد ذذلك سنضغط 
على ززرر See Result ووستظهر لنا االنتائج كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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مالحظة حولل االشيفرةة االبرمجية االخاصة بالبوتستراابب: 
نالحظ من االصوررةة االتالية أأنن االجزئية االمحدددةة من االشيفرةة االبرمجية ستتكررر 

معنا في جميع ااألمثلة تقريبا من ددوونن تغيير.



102صفحة  

NodeMCU

 الــــفــــصــــل الثاني
المشاريع 

( ESPlorer برنامج )
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—————————————————املشروع األول ( الفالش ): 

ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

مقاوومة 220 ااوومم •

•( LED ) دداايودد ضوئي

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بعمل فالشش ( تشغيل وو إإطفاءء ) للداايودد االضوئي ( LED ).  ووسنركز في 
هذاا االمشرووعع على شرحح ااالوواامر االبرمجية.
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االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب للديودد االضوئي ( LED ) في االمدخل D4  من 
لوحة NodeMCU وواالطرفف االسالب للديودد االضوئي ( LED )  متصل باالررضي 

( GND ) من خاللل االمقاوومة 220. 



105صفحة  

NodeMCU

كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/flash.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ESPlorer لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

في االصفحاتت االتالية سنقومم بشرحح هذهه ااالوواامر االبرمجية.  ووبعدها سنقومم 
.NodeMCU بعملية ررفع االشيفرةة االبرمجية على لوحة

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/First-Project/flash.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/First-Project/flash.lua
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طريقة االشرحح ستكونن عباررةة عن جدوولل يحتويي على عموددين: 

االعمودد ااألوولل: أأررقامم سطورر ااالوواامر االبرمجية.  

االعمودد االثاني: شرحح ااالوواامر االبرمجية. 

االشرححاالسطر

.1D4 ووهو يشير االى االمدخل led قمنا بتعريف متغير بإسم

قمنا بتعريف متغير بإسم x ووحدددناهه بقيمة اافترااضية ووهي 20.

.3( output ) تهيئة االداايودد االضوئي كخرجج
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االشرححاالسطر

دداالة مؤقتة تقومم بتنفيذ أأمر معين كل فترةة ززمنية محدددةة بوحدةة ملي 4.
ثانية. ووهذهه االفترةة محدددةة بـ 1000 ملي ثانية ( 1 ثانية ).

 5

10

هذاا هو ااالمر االذيي سينفذ ددااخل االداالة االمؤقتة ووهو عباررةة عن دداالة 
شرطية ستختبر هل قيمة االمتغير x تساوويي 0 اامم ال.  فإذذاا كانت تساوويي 

0 فسيتم تشغيل االداايودد االضوئي. ووأأما إإنن كانت تساوويي 1 فسيتم 
ااطفاءء االداايودد االضوئي.  ووتتكررر هذهه االعملية كل 1000 ملي ثانية

.11if نهاية االداالة االشرطية

.12( tmr.alarm ) نهاية االداالة االمؤقتة
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في هذهه االصفحة وواالتي تليها سأشرحح االداالة االمؤقتة ( tmr.alarm ) بشكل 
مفصل:

tmr.alarm( 0, 1000, 1, function()  
        print( "hello world" )  
    end )

نالحظ أأنن دداالة ( tmr.alarm ) تحتويي على 4 عناصر: 

االعنصر ااألوولل (0) : يشير االى االرقم االخاصص للداالة وويأخذ االقيم من 0 االى 6 ووال 
يشترطط االترتيب. 

االعنصر االثاني (1000) : االفترةة االزمنية بوحدةة ملي ثانية. 

االعنصر االثالث (1) : يأخذ قيمتين إإما 1 أأوو 0.  فإذذاا كانت قيمته بـ 1 فهذاا 
يعني أأنه سيتم تنفيذ ااالمر كل ثانية ( 1000ملي ثانية ) بإستمراارر ددوونن توقف. 
ووأأما إإذذاا كانت قيمته بـ 0 فهذاا يعني أأنه سيقومم بتنفيذ ااألمر لمرةة ووااحدةة فقط  

بعد مروورر ثانية ووااحدةة ددوونن تكراارر 

االعنصر االراابع ( function ): يشير االى ااالمر االمراادد تنفيذهه.  ووفي هذاا االمثالل 
 .( hello world ) فإنن ااألمر االمراادد تنفيذهه هو طباعة االعباررةة

االمفهومم االكامل لهذاا االمثالل: سيتم طباعة االعباررةة ( hello world ) كل ثانية 
ووااحدةة بإستمراارر ددوونن توقف.
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tmr.alarm( 0, 2000, 1, function()  
        print( "green" )  
    end )

 ( tmr.alarm ) قد تحتويي االشيفرةة االبرمجية على ددوواالل متعدددةة من دداالة
ووهنا تأتي فائدةة االرقم االخاصص بالداالة 

tmr.alarm( 4 ,5000 ,0, function()  
        print( "black" )  
    end )

tmr.alarm( 2, 300, 1, function()  
        print( "white" )  
    end )

دداالة ( tmr.alarm ) ااالوولى: ررقمها االخاصص هو 0.  ووهي تعني أأنن سيتم 
طباعة االعباررةة ( green ) كل ثانيتين بإستمراارر ددوونن توقف. 

دداالة ( tmr.alarm ) االثانية: ررقمها االخاصص هو 4.  ووهي تعني أأنن سيتم 
طباعة االعباررةة ( black ) بعد مروورر 5 ثوااني لمرةة ووااحدةة ددوونن تكراارر. 

دداالة ( tmr.alarm ) االثالثة: ررقمها االخاصص هو 2.  ووهي تعني أأنن سيتم 
طباعة االعباررةة ( white ) كل 300 ملي ثانية بإستمراارر ددوونن توقف.
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة

بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر االمنفذ االمتصل بلوحة NodeMCU.  ووأأيضا 
سنختارر 9600 كسرعة نقل االبياناتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

إإنن لم تجد االمنفذ ضمن االخياررااتت فعليك بالضغط على ززرر االتحديث 
ووبعدها سيظهر معك االمنفذ بإذذنن ااهللا.
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ووسيبدأأ عملية ااالتصالل كما ثم سنضغط على ززرر تفعيل ااالتصالل      
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 ( save to ESP ) بعد ذذلك سنرفع االبرنامج بالضغط على ززرر
 ( send to ESP ) أأوو بالضغط على ززرر

وواالفرقق بين ااالثنين هو: 

• ESP8266 يقومم بحفظ االبرنامج ددااخل شريحة :( save to ESP ) ززرر
فحتى عند فصل االلوحة من االحاسب ووتشغيلها بإستخداامم مصدرر خاررجي 

للتغذية ( بطاررياتت ) فإنن االمشرووعع سيعمل ألنن االبرنامج محفوظظ ددااخل 
 .ESP8266 شريحة

ززرر ( send to ESP ): يقومم فقط بقرااءءةة االبرنامج ددوونن حفظه ووال يمكن •
تشغيل االمشرووعع عند فصل االوحة عن االحاسب ووإإستخداامم مصدرر خاررجي 
 .ESP8266 للتغذية ( بطاررياتت ) ألنن االبرنامج غير محفوظظ ددااخل شريحة

سأقومم بالضغط على ززرر ( save to ESP ) وو سيطلب منا أأنن نقومم بحفظ 
االشيفرةة االبرمجية بإسم ووسوفف أأسميه بـ init.lua كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية: 
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بعد ااالنتهاءء من حفظ االشيفرةة بإسم سيتم ررفع االبرنامج كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:

بعد اانتهاءء االرفع سنالحظ أأنن االداايودد االضوئي بدأأ بعملية االفالشش كل ثانية

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=FIEcLg0plZM

https://www.youtube.com/watch?v=FIEcLg0plZM
https://www.youtube.com/watch?v=FIEcLg0plZM


114صفحة  

NodeMCU

مالحظة حولل تسمية ملفاتت االشيفرةة االبرمجية:

حتى يعمل االبرنامج االمحفوظظ على شريحة ESP8266 تلقائيا من غير مشاكل، 
 .init.lua فإنه يفضل تسمية جميع ملفاتت االشيفرةة االبرمجية بإسم

ووأأفضل طريقة هي أأنن يتم عمل مجلد خاصص لكل شيفرةة بحيث يتم تسمية 
 init.lua االمجلد بإسم االمشرووعع االذيي نريدهه ووأأما ملف االشيفرةة فسيكونن بإسم

وواالمثالل االتالي يوضح االمعنى:
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:ESP8266 حذفف االبرنامج االمحفوظظ على شريحة

ال يشترطط عمل هذهه االخطوةة كلما أأررددنا ررفع برنامج جديد.  فنستطيع ررفع 
برنامج جديد على شريحة ESP8266 ددوونن حذفف االبراامج االقديمة.  وولكن إإذذاا 

أأررددنا حذفف االبرنامج نهائيا لتصبح شريحة ESP8266 خالية منه فسنقومم 
بكتابة file.remove("init.lua") في االخانة االموضحة في االصوررةة ثم 
سنضغط على ززرر send ووبعدها سيتم حذفف االبرنامج.  أأما إإذذاا أأررددنا حذفف 
file.format() فسنقومم بكتابة ESP8266 جميع االبراامج من شريحة
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 :( PWM ) املشروع الثاني—————————————————

ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

مقاوومة 220 ااوومم •

•( LED ) دداايودد ضوئي

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بتشغيل االداايودد االضوئي بإستخداامم خاصية PWM.  ووسنركز في هذاا 
االمشرووعع على شرحح ااالوواامر االبرمجية.
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االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب للديودد االضوئي ( LED ) في االمدخل D4  من 
لوحة NodeMCU وواالطرفف االسالب للديودد االضوئي ( LED )  متصل باالررضي 

( GND ) من خاللل االمقاوومة 220. 
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كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/pwm.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ESPlorer لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1D4 ووهو يشير االى االمدخل led قمنا بتعريف متغير بإسم

قمنا بتعريف متغير بإسم c ووحدددناهه بقيمة اافترااضية ووهي 20.

قمنا بتعريف متغير بإسم x ووحدددناهه بقيمة اافترااضية ووهي 30.

.5( output ) تهيئة االداايودد االضوئي كخرجج

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Second-Project/PWM.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Second-Project/PWM.lua
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االشرححاالسطر

.6 .PWM هذهه ااألمر لضبط خصائص

.7.PWM لبدءء تشغيل االداايودد االضوئي بخاصية

ااألمر pwm.setup( led,1000,0 ) يحتويي على 3 عناصر: 

االعنصر ااألوولل (led): يشير االى االمدخل االذيي نريد تنفيذ خاصية PWM عليه.  
 led االذيي قمنا بتعريفه بـ D4 ووفي هذاا االمشرووعع فإنن االمدخل االمستخدمم هو

االعنصر االثاني (1000): يشير االى االتردددد ( Frequency ) االذيي ستعمل به 
خاصية PWM.  وو يأخذ قيم متعدددةة من 0 إإلى 1000. 

االعنصر االثالث ( 0 ): يشير االى قيمة االـ duty cycle.  وويأخذ قيم متعدددةة من 
0 إإلى 1023 ووهذهه االقيم هي االتي تتحكم بشدةة االتشغيل.  ووفي هذاا االمشرووعع 

سنتحكم بالداايودد االضوئي، لذلك فإنن االقيمة 0 ستجعل االداايودد االضوئي 
ينطفىءء.  وواالقيمة 1023 ستجعل االداايودد االضوئي يعمل بأعلى شدةة إإضاءءةة.  
وواالقيمة 512 ستجعل االداايودد االضوئي يعمل بشدةة إإضاءءةة متوسطة.  ووكذلك 

بقية االقيم فإنن شدةة إإضاءءةة االداايودد االضوئي تزدداادد كلما ززااددتت االقيمة من 0 إإلى 
1023 وواالعكس صحيح.
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االشرححاالسطر

.9
دداالة فورر ( for ) ااألوولى: ستقومم بتكراارر تنفيذ ااالوواامر االتي ددااخلها بعددد 3 

مرااتت ( من 0 االى 2 )

.11
دداالة فورر ( for ) االثانية: هي أأحد ااألوواامر االتي بدااخل دداالة فورر ااألوولى.  

ووهي أأيضا ستقومم بتكراارر تنفيذ ااألوواامر االتي ددااخلها بعددد 1024 مرةة      
( من 0 االى 1023 ) تصاعديا.

.13
هذاا ااألمر هو أأحد ااألوواامر االتي بدااخل دداالة فورر االثانية.  ووهو لتشغيل 

االداايودد االضوئي بقيمة االمتغير c.  حيث أأنن االمتغير c يأخذ االقيم من 0 
االى 1023 تصاعديا ( شدةة ااإلضاءءةة ستزيد تدرريجيا ).

.14
هذاا ااألمر أأيضا يكونن ددااخل دداالة فورر االثانية. ووهو عباررةة عن دداالة تأخير 

بوحدةة ميكروو ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي 1000 ميكروو ثانية

نهاية دداالة فورر ( for ) االثانية.15.
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االشرححاالسطر

.17
دداالة فورر ( for ) االثالثة: هي أأحد ااألوواامر االتي بدااخل دداالة فورر ااألوولى.  
ووهي أأيضا ستقومم بتكراارر تنفيذ ااألوواامر االتي ددااخلها بعددد 1024 مرةة     

( من 1023 االى 0 ) تناززليا.

.19
هذاا ااألمر هو أأحد ااألوواامر االتي بدااخل دداالة فورر االثالثة.  ووهو لتشغيل 
االداايودد االضوئي بقيمة االمتغير c.  حيث أأنن االمتغير c يأخذ االقيم من 

1023 االى 0 تناززليا ( شدةة ااإلضاءءةة ستقل تدرريجيا ).

هذاا ااألمر أأيضا يكونن ددااخل دداالة فورر االثانية. ووهو عباررةة عن دداالة تأخير 20.
بوحدةة ميكروو ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي 1000 ميكروو ثانية

نهاية دداالة فورر ( for ) االثالثة.21.

نهاية دداالة فورر ( for ) ااألوولى.23.
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في هذهه االصفحة وواالصفحتين االتي تليها سأشرحح دداالة فورر ( for ) بشكل 
مفصل:

for x=0, 9, 1 do 

print( "Arabic" ) 
end

دداالة فورر ( for ) هي دداالة شرطية تكرااررية تحتويي على 3 قيم ررئيسية ووهي: 

االقيمة ااألوولى ( x=0 ): تعبر عن االقيمة ااالبتداائية للداالة. 

االقيمة االثانية ( 9 ): تعبر عن االقيمة االنهائية االتي ستتوقف عندها االداالة. 

االقيمة االثالثة ( 1 ): مقداارر االزياددةة بعد كل ددووررةة ( تكراارر ). 

االمفهومم االكامل لهذاا االمثالل: في االبدااية ستكونن قيمة االمتغير x بـ 0 ووسيتم 
طباعة االعباررةة ( Arabic ).  ثم سيضافف 1 االى قيمة x ووستصبح قيمته بـ 1 

 x  مرةة أأخرىى.  ثم سيضافف 1 االى قيمة ( Arabic ) ووسيتم طباعة االعباررةة
ووستصبح قيمته بـ 2 ووسيتم طباعة االعباررةة ( Arabic ) مرةة أأخرىى.  ثم 

 (Arabic) ووستصبح قيمته بـ 3 ووسيتم طباعة االعباررةة x سيضافف 1 االى قيمة
مرةة أأخرىى.  ووهكذاا يستمر بنفس االطريقة حتى تصبح قيمة x بـ 9 ووسيتم 

طباعة االعباررةة ( Arabic ) مرةة أأخرىى.  ثم سيضافف 1 االى قيمة x ووستصبح 
قيمته بـ 10 ووعندها لن يتم طباعة االعباررةة ( Arabic ) ألنن 10 أأكبر من االقيمة 

االنهائية لداالة فورر 
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for x=1, 5, 2 do 

print( "good" ) 
end

االقيمة ااألوولى ( x=1 ): تعبر عن االقيمة ااالبتداائية للداالة. 

االقيمة االثانية ( 5 ): تعبر عن االقيمة االنهائية االتي ستتوقف عندها االداالة. 

االقيمة االثالثة ( 2 ): مقداارر االزياددةة بعد كل ددووررةة ( تكراارر ). 

االمفهومم االكامل لهذاا االمثالل: في االبدااية ستكونن قيمة االمتغير x بـ 1 ووسيتم 
طباعة االعباررةة ( good ).  ثم سيضافف 2 االى قيمة x ووستصبح قيمته بـ 3 

 x  مرةة أأخرىى.  ثم سيضافف 2 االى قيمة ( good ) ووسيتم طباعة االعباررةة
ووستصبح قيمته بـ 5 ووسيتم طباعة االعباررةة ( good ) مرةة أأخرىى.  ثم 

سيضافف 2 االى قيمة x ووستصبح قيمته بـ 7 ووعندها لن يتم طباعة االعباررةة 
( for ) ألنن 7 أأكبر من االقيمة االنهائية لداالة فورر ( good )
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for x=3, 0, -1 do 

print( "man" ) 
end

االقيمة ااألوولى ( x=3 ): تعبر عن االقيمة ااالبتداائية للداالة. 

االقيمة االثانية ( 0 ): تعبر عن االقيمة االنهائية االتي ستتوقف عندها االداالة. 

االقيمة االثالثة ( 1- ): مقداارر االتناقص بعد كل ددووررةة ( تكراارر ). 

االمفهومم االكامل لهذاا االمثالل: في االبدااية ستكونن قيمة االمتغير x بـ 3 ووسيتم 
طباعة االعباررةة ( man ).  ثم سيطرحح 1 من قيمة x ووستصبح قيمته بـ 2 

 x  مرةة أأخرىى.  ثم سيطرحح 1 من قيمة ( man ) ووسيتم طباعة االعباررةة
ووستصبح قيمته بـ 1 ووسيتم طباعة االعباررةة ( man ) مرةة أأخرىى.  ثم سيطرحح 

1 من قيمة x ووستصبح قيمته بـ 0 ووسيتم طباعة االعباررةة (man) مرةة أأخرىى.  
ثم سيطرحح 1 من قيمة x ووستصبح قيمته بـ -1 ووعندها لن يتم طباعة 
( for ) ألنن -1 أأصغر من االقيمة االنهائية لداالة فورر ( good ) االعباررةة
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة

بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر االمنفذ االمتصل بلوحة NodeMCU.  ووأأيضا 
سنختارر 9600 كسرعة نقل االبياناتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

إإنن لم تجد االمنفذ ضمن االخياررااتت فعليك بالضغط على ززرر االتحديث 
ووبعدها سيظهر معك االمنفذ بإذذنن ااهللا.
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ووسيبدأأ عملية ااالتصالل كما ثم سنضغط على ززرر تفعيل ااالتصالل      
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 ( save to ESP ) بعد ذذلك سنرفع االبرنامج بالضغط على ززرر
 ( send to ESP ) أأوو بالضغط على ززرر

وواالفرقق بين ااالثنين هو: 

• ESP8266 يقومم بحفظ االبرنامج ددااخل شريحة :( save to ESP ) ززرر
فحتى عند فصل االلوحة من االحاسب ووتشغيلها بإستخداامم مصدرر خاررجي 

للتغذية ( بطاررياتت ) فإنن االمشرووعع سيعمل ألنن االبرنامج محفوظظ ددااخل 
 .ESP8266 شريحة

ززرر ( send to ESP ): يقومم فقط بقرااءءةة االبرنامج ددوونن حفظه ووال يمكن •
تشغيل االمشرووعع عند فصل االوحة عن االحاسب ووإإستخداامم مصدرر خاررجي 
 .ESP8266 للتغذية ( بطاررياتت ) ألنن االبرنامج غير محفوظظ ددااخل شريحة

سأقومم بالضغط على ززرر ( save to ESP ) وو سيطلب منا أأنن نقومم بحفظ 
االشيفرةة االبرمجية بإسم ووسوفف أأسميه بـ init.lua كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية: 
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بعد ااالنتهاءء من حفظ االشيفرةة بإسم سيتم ررفع االبرنامج كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:

بعد اانتهاءء االرفع سنالحظ أأنه ستزيد شدةة إإضاءءةة االداايودد االضوئي تدرريجيا االى 
أأنن تصل إإلى أأعلى شدةة إإضاءءةة ثم تبدأأ باإلنخفاضض حتى ينطفىءء.  ستتكررر هذهه 

االعملية 3 مرااتت

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=7-YWds1xuEc

https://www.youtube.com/watch?v=7-YWds1xuEc
https://www.youtube.com/watch?v=7-YWds1xuEc
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مالحظة حولل تسمية ملفاتت االشيفرةة االبرمجية:

حتى يعمل االبرنامج االمحفوظظ على شريحة ESP8266 تلقائيا من غير مشاكل، 
 .init.lua فإنه يفضل تسمية جميع ملفاتت االشيفرةة االبرمجية بإسم

ووأأفضل طريقة هي أأنن يتم عمل مجلد خاصص لكل شيفرةة بحيث يتم تسمية 
 init.lua االمجلد بإسم االمشرووعع االذيي نريدهه ووأأما ملف االشيفرةة فسيكونن بإسم

وواالمثالل االتالي يوضح االمعنى:
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:ESP8266 حذفف االبرنامج االمحفوظظ على شريحة

ال يشترطط عمل هذهه االخطوةة كلما أأررددنا ررفع برنامج جديد.  فنستطيع ررفع 
برنامج جديد على شريحة ESP8266 ددوونن حذفف االبراامج االقديمة.  وولكن إإذذاا 

أأررددنا حذفف االبرنامج نهائيا لتصبح شريحة ESP8266 خالية منه فسنقومم 
بكتابة file.remove("init.lua") في االخانة االموضحة في االصوررةة ثم 
سنضغط على ززرر send ووبعدها سيتم حذفف االبرنامج.  أأما إإذذاا أأررددنا حذفف 
file.format() فسنقومم بكتابة ESP8266 جميع االبراامج من شريحة
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ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

مقاوومة 220 ااوومم •

•( LED ) دداايودد ضوئي

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بإنشاءء صفحة خاددمم االشبكة تحتويي على مفتاحح لتشغيل االداايودد االضوئي 
وومفتاحح آآخر إلطفائه.

—————————————————املشروع الثالث ( واجهة تشغيل وإطفاء ): 
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االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب للديودد االضوئي ( LED ) في االمدخل D4  من 
لوحة NodeMCU وواالطرفف االسالب للديودد االضوئي ( LED )  متصل باالررضي 

( GND ) من خاللل االمقاوومة 220. 
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كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/on-off-button.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ESPlorer لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1
إإعداادد شريحة ESP8266 إلستقبالل ااشاررةة االواايي فايي ( wifi ).  أأيي أأنه 

.( client ) سيتم تشغيلها كعميل

.2
لإلتصالل بشبكة االواايي فايي ( wifi ).  ووتحتويي على خانتين: 

your_network_name: سنكتب ااسم االشبكة االتي نريد ااالتصالل بها 
your_network_password: سنكتب االرقم االسريي االخاصص بالشبكة

لطباعة عنواانن IP االذيي سنستخدمه للدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة3.

.5D4 ووهو يشير االى االمدخل led قمنا بتعريف متغير بإسم

.6( output ) تهيئة االداايودد االضوئي كخرجج

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Third-Project/on-off-button.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Third-Project/on-off-button.lua
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االشرححاالسطر

 8
9 

االمنفذ 80 ( port 80 ) يستخدمم لالتصالل بين االخاددمم وو االعميل.  ووسنقومم 
بإنشاءء صفحة خاددمم االشبكة على هذاا االمنفذ

االشرححاالسطر

.11
ددااخل هذهه االداالة سنقومم بكتابة ااالوواامر االتي تمكننا من تصميم ووتنسيق 

صفحة خاددمم االشبكة.

 12
24 

مجموعة من االمتغيرااتت االتي ستقومم بحفظ ووتخزين صفحة خاددمم 
.( URL ) االشبكة ووأأيضا حفظ ووتخزين رراابط االصفحة
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االشرححاالسطر

 26

38 

هذهه ااألوواامر هي االتي تستخدمم النشاءء االصفحاتت اااللكتروونية بإستخداامم 
االبوتستراابب ( Bootstrap ) ووقد تحدثنا عنها في االفصل االسابق 

( صفحة خاددمم االشبكة ).

االسطر 33 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 34 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 36 من االشيفرةة االبرمجية
االسطر 37 من االشيفرةة االبرمجية
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للدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة سنقومم بكتابة عنواانن IP في االمتصفح كما 
هو ظاهر في االصوررةة االسابقة 192.168.8.112 ( يختلف من شخص 

لشخص آآخر). 

ووعند االضغط على مفتاحح االتشغيل ( ON ) ذذوو االلونن ااألززررقق، فإنن االمتصفح 
تلقائيا سيذهب االى االعنواانن pin=ON?/192.168.8.112 ووسنالحظ أأنن 

االمتغير pin أأصبحت قيمته تساوويي 
 .ON

ووعند االضغط على مفتاحح ااالطفاءء ( OFF ) ذذوو االلونن ااألصفر، فإنن االمتصفح 
تلقائيا سيذهب االى االعنواانن pin=OFF?/192.168.8.112 ووسنالحظ أأنن 

االمتغير pin أأصبحت قيمته تساوويي 
.OFF
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االشرححاالسطر

 40
41

سيختبر هل قيمة االمتغير pin هي ON أأوو ال.  فإذذاا كانت هي فسيتم 
تشغيل االداايودد االضوئي.

 42
43

سيختبر هل قيمة االمتغير pin هي OFF أأوو ال.  فإذذاا كانت هي فسيتم 
إإطفاءء االداايودد االضوئي.

.44.if نهاية االداالة االشرطية
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االشرححاالسطر

.45
لعرضض محتوياتت صفحة خاددمم االشبكة االتي قمنا بإنشائها بإستخداامم 

.Bootstrap

ااغالقق ااتصالل االعميل46.

.47
هذهه االداالة تسمى بجامع االنفاياتت حيث تقومم بالبحث عن االمواارردد 

وواالبياناتت االغير مستخدمة في االذااكرةة وومن ثم إإززاالتها من أأجل االحصولل 
على مساحة فاررغة في االذااكرةة إلستخداامها ألغرااضض أأخرىى

.48conn:onأا")أاreceive",function(client,request) نهاية االداالة

.49srv:listen80أا)أا,function(conn) نهاية االداالة
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة

بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر االمنفذ االمتصل بلوحة NodeMCU.  ووأأيضا 
سنختارر 9600 كسرعة نقل االبياناتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

إإنن لم تجد االمنفذ ضمن االخياررااتت فعليك بالضغط على ززرر االتحديث 
ووبعدها سيظهر معك االمنفذ بإذذنن ااهللا.
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ووسيبدأأ عملية ااالتصالل كما ثم سنضغط على ززرر تفعيل ااالتصالل      
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 ( save to ESP ) بعد ذذلك سنرفع االبرنامج بالضغط على ززرر
 ( send to ESP ) أأوو بالضغط على ززرر

وواالفرقق بين ااالثنين هو: 

• ESP8266 يقومم بحفظ االبرنامج ددااخل شريحة :( save to ESP ) ززرر
فحتى عند فصل االلوحة من االحاسب ووتشغيلها بإستخداامم مصدرر خاررجي 

للتغذية ( بطاررياتت ) فإنن االمشرووعع سيعمل ألنن االبرنامج محفوظظ ددااخل 
 .ESP8266 شريحة

ززرر ( send to ESP ): يقومم فقط بقرااءءةة االبرنامج ددوونن حفظه ووال يمكن •
تشغيل االمشرووعع عند فصل االوحة عن االحاسب ووإإستخداامم مصدرر خاررجي 
 .ESP8266 للتغذية ( بطاررياتت ) ألنن االبرنامج غير محفوظظ ددااخل شريحة

سأقومم بالضغط على ززرر ( save to ESP ) وو سيطلب منا أأنن نقومم بحفظ 
االشيفرةة االبرمجية بإسم ووسوفف أأسميه بـ init.lua كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية: 
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بعد ااالنتهاءء من حفظ االشيفرةة بإسم سيتم ررفع االبرنامج كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:



143صفحة  

NodeMCU

:IP االحصولل على عنواانن
بعد ااالنتهاءء من عملية ررفع االبرنامج سيظهر لنا عنواانن IP باألسفل كما هو 

موضح في االصوررةة االتالية:

ووفي حالل أأنن عنواانن IP لم يظهر على االشاشة، فسنقومم بعمل االتالى:

112
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سنقومم بكتابة ااألمر ()wifi.sta.getip= في خانة ااإلررسالل االموضحة في 
.IP ووبعدها سيتم طباعة عنواانن send االصوررةة ثم سنضغط على ززرر

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=ew-xRSakZe4

https://www.youtube.com/watch?v=ew-xRSakZe4
https://www.youtube.com/watch?v=ew-xRSakZe4
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مالحظة حولل تسمية ملفاتت االشيفرةة االبرمجية:

حتى يعمل االبرنامج االمحفوظظ على شريحة ESP8266 تلقائيا من غير مشاكل، 
 .init.lua فإنه يفضل تسمية جميع ملفاتت االشيفرةة االبرمجية بإسم

ووأأفضل طريقة هي أأنن يتم عمل مجلد خاصص لكل شيفرةة بحيث يتم تسمية 
 init.lua االمجلد بإسم االمشرووعع االذيي نريدهه ووأأما ملف االشيفرةة فسيكونن بإسم

وواالمثالل االتالي يوضح االمعنى:

مالحظاتت قبل تشغيل االمشرووعع:

يفضل دداائما إإعاددةة تشغيل لوحة NodeMCU بعد ررفع االبرنامج االجديد.  •
ألنه من غير إإعاددةة تشغيل فإنه سيتم تشغيل االبرنامج االقديم. 

حتى نستطيع االدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة يجب اانن تكونن شبكة االواايي •
فايي ( wifi ) االمتصلة بشريحة ESP8266 هي نفس االشبكة االمتصلة 

بالجهازز االذيي نريد االتحكم من خالله.
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:ESP8266 حذفف االبرنامج االمحفوظظ على شريحة

ال يشترطط عمل هذهه االخطوةة كلما أأررددنا ررفع برنامج جديد.  فنستطيع ررفع 
برنامج جديد على شريحة ESP8266 ددوونن حذفف االبراامج االقديمة.  وولكن إإذذاا 

أأررددنا حذفف االبرنامج نهائيا لتصبح شريحة ESP8266 خالية منه فسنقومم 
بكتابة file.remove("init.lua") في االخانة االموضحة في االصوررةة ثم 
سنضغط على ززرر send ووبعدها سيتم حذفف االبرنامج.  أأما إإذذاا أأررددنا حذفف 
file.format() فسنقومم بكتابة ESP8266 جميع االبراامج من شريحة



147صفحة  

NodeMCU

ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( LDR ) مقاوومة ضوئية

مقاوومة 1 كيلو •

•( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بعرضض االتغير في قوةة شدةة ااالضاءءةة على صفحة خاددمم االشبكة

—————————————————املشروع الرابع ( عرض بيانات حساس الضوء ): 



148صفحة  

االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف ااألوولل للمقاوومة االضوئية بالمصدرر 5v.  وواالطرفف االثاني 
للمقاوومة االضوئية متصل باألررضي ( GND ) من خاللل االمقاوومة 1 كيلو.  

وواالنقطة االمشتركة بين االمقاوومة االضوئية وواالمقاوومة 1 كيلو متصلة في االمدخل 
 .NodeMCU من لوحة  A0

NodeMCU



149صفحة  

NodeMCU

كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/ldr.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ESPlorer لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1
إإعداادد شريحة ESP8266 إلستقبالل ااشاررةة االواايي فايي ( wifi ).  أأيي أأنه 

.( client ) سيتم تشغيلها كعميل

.2
لإلتصالل بشبكة االواايي فايي ( wifi ).  ووتحتويي على خانتين: 

ssid: سنكتب ااسم االشبكة االتي نريد ااالتصالل بها 
pass: سنكتب االرقم االسريي االخاصص بالشبكة

لطباعة عنواانن IP االذيي سنستخدمه للدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة3.

دداالة تأخير بوحدةة ميكروو ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي ثانية ووااحدةة5.

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Fourth-Project/ldr.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Fourth-Project/ldr.lua
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االشرححاالسطر

  6
8

مجموعة من االمتغيرااتت قيمتها ااالفترااضية بـ 0

متغير سنستخدمه كعداادد.  ووقيمته ااالفترااضية بـ 91.

.11ldr( ) قمنا بإنشاءء دداالة بإسم

.12
ااالمر adc.read(0) يستخدمم لقرااءءةة االقيم من االمدخل A0 االذيي تتصل 
ldr_value به االمقاوومة االضوئية. ووسيتم حفظ هذهه االقيم في االمتغير

.13percent_light لحسابب نسبة شدةة ااالضاءءةة.  ووحفظ االقيم في االمتغير

.14percent_dark لحسابب نسبة شدةة االظلمة.  ووحفظ االقيم في االمتغير

.15ldr() نهاية االداالة
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االشرححاالسطر

17.

دداالة مؤقتة تقومم بتنفيذ أأمر معين كل فترةة ززمنية محدددةة بوحدةة ملي 
ثانية. ووهذهه االفترةة محدددةة بـ 5000 ملي ثانية ( 5 ثوااني ).

18.

ددااخل االداالة االمؤقتة سيتم تنفيذ دداالة ()ldr ووأأيضا سيتم ززياددةة قيمة 
االمتغير bimb بمقداارر 1 في كل مرةة.

.19
سيختبر هل قيمة االمتغير bimb تساوويي 5 اامم ال.  فإذذاا كانت تساوويي 5، 
فستصبح قيمة bimb=0 ووسيتم ااالتصالل بالواايي فايي ( wifi ) ووأأيضا 

Reconnect سيتم طباعة االعباررةة

.20if نهاية االداالة االشرطية

.21( tmr.alarm ) نهاية االداالة االمؤقتة
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االشرححاالسطر

.23
االمنفذ 80 ( port 80 ) يستخدمم لالتصالل بين االخاددمم وو االعميل.  ووسنقومم 

بإنشاءء صفحة خاددمم االشبكة على هذاا االمنفذ

.24
ددااخل هذهه االداالة سنقومم بكتابة ااالوواامر االتي تمكننا من تصميم ووتنسيق 

صفحة خاددمم االشبكة.



153صفحة  

NodeMCU

االشرححاالسطر

 26

42 

هذهه ااألوواامر هي االتي تستخدمم النشاءء االصفحاتت اااللكتروونية بإستخداامم 
االبوتستراابب ( Bootstrap ) ووقد تحدثنا عنها في االفصل االسابق 

( صفحة خاددمم االشبكة ).

االسطر 33 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 34 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 36 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 38 من االشيفرةة االبرمجية
االسطر 40 من االشيفرةة االبرمجية
االسطر 41 من االشيفرةة االبرمجية
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.43
لعرضض محتوياتت صفحة خاددمم االشبكة االتي قمنا بإنشائها بإستخداامم 

.Bootstrap

.44conn:send('HTTP/1.1 200 OK\r\n…. نهاية االداالة

.45conn:onأا)أا"receive",function(conn,payload) نهاية االداالة
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة

بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر االمنفذ االمتصل بلوحة NodeMCU.  ووأأيضا 
سنختارر 9600 كسرعة نقل االبياناتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

إإنن لم تجد االمنفذ ضمن االخياررااتت فعليك بالضغط على ززرر االتحديث 
ووبعدها سيظهر معك االمنفذ بإذذنن ااهللا.
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ووسيبدأأ عملية ااالتصالل كما ثم سنضغط على ززرر تفعيل ااالتصالل      
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 ( save to ESP ) بعد ذذلك سنرفع االبرنامج بالضغط على ززرر
 ( send to ESP ) أأوو بالضغط على ززرر

وواالفرقق بين ااالثنين هو: 

• ESP8266 يقومم بحفظ االبرنامج ددااخل شريحة :( save to ESP ) ززرر
فحتى عند فصل االلوحة من االحاسب ووتشغيلها بإستخداامم مصدرر خاررجي 

للتغذية ( بطاررياتت ) فإنن االمشرووعع سيعمل ألنن االبرنامج محفوظظ ددااخل 
 .ESP8266 شريحة

ززرر ( send to ESP ): يقومم فقط بقرااءءةة االبرنامج ددوونن حفظه ووال يمكن •
تشغيل االمشرووعع عند فصل االوحة عن االحاسب ووإإستخداامم مصدرر خاررجي 
 .ESP8266 للتغذية ( بطاررياتت ) ألنن االبرنامج غير محفوظظ ددااخل شريحة

سأقومم بالضغط على ززرر ( save to ESP ) وو سيطلب منا أأنن نقومم بحفظ 
االشيفرةة االبرمجية بإسم ووسوفف أأسميه بـ init.lua كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية: 
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بعد ااالنتهاءء من حفظ االشيفرةة بإسم سيتم ررفع االبرنامج كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:
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:IP االحصولل على عنواانن
بعد ااالنتهاءء من عملية ررفع االبرنامج سيظهر لنا عنواانن IP باألسفل كما هو 

موضح في االصوررةة االتالية:

ووفي حالل أأنن عنواانن IP لم يظهر على االشاشة، فسنقومم بعمل االتالى:
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سنقومم بكتابة ااألمر ()wifi.sta.getip= في خانة ااإلررسالل االموضحة في 
.IP ووبعدها سيتم طباعة عنواانن send االصوررةة ثم سنضغط على ززرر

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wask4NJp9TQ

https://www.youtube.com/watch?v=Wask4NJp9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wask4NJp9TQ
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مالحظة حولل تسمية ملفاتت االشيفرةة االبرمجية:

حتى يعمل االبرنامج االمحفوظظ على شريحة ESP8266 تلقائيا من غير مشاكل، 
 .init.lua فإنه يفضل تسمية جميع ملفاتت االشيفرةة االبرمجية بإسم

ووأأفضل طريقة هي أأنن يتم عمل مجلد خاصص لكل شيفرةة بحيث يتم تسمية 
 init.lua االمجلد بإسم االمشرووعع االذيي نريدهه ووأأما ملف االشيفرةة فسيكونن بإسم

وواالمثالل االتالي يوضح االمعنى:

مالحظاتت قبل تشغيل االمشرووعع:

يفضل دداائما إإعاددةة تشغيل لوحة NodeMCU بعد ررفع االبرنامج االجديد.  •
ألنه من غير إإعاددةة تشغيل فإنه سيتم تشغيل االبرنامج االقديم. 

حتى نستطيع االدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة يجب اانن تكونن شبكة االواايي •
فايي ( wifi ) االمتصلة بشريحة ESP8266 هي نفس االشبكة االمتصلة 

بالجهازز االذيي نريد االتحكم من خالله.
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:ESP8266 حذفف االبرنامج االمحفوظظ على شريحة

ال يشترطط عمل هذهه االخطوةة كلما أأررددنا ررفع برنامج جديد.  فنستطيع ررفع 
برنامج جديد على شريحة ESP8266 ددوونن حذفف االبراامج االقديمة.  وولكن إإذذاا 

أأررددنا حذفف االبرنامج نهائيا لتصبح شريحة ESP8266 خالية منه فسنقومم 
بكتابة file.remove("init.lua") في االخانة االموضحة في االصوررةة ثم 
سنضغط على ززرر send ووبعدها سيتم حذفف االبرنامج.  أأما إإذذاا أأررددنا حذفف 
file.format() فسنقومم بكتابة ESP8266 جميع االبراامج من شريحة
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ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

دداايودد ضوئي ثالثي ( RGB LED ) من نوعع موجب مشتركك •

• ( 3.3v يمكن ااإلستغناءء عنها عند االتشغيل على ) 3 مقاووماتت 220

•( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بعمل ووااجهة نختارر من خاللها االلونن االذيي نريد إإظهاررهه على االداايودد 
االضوئي

املشروع اخلامس ( التحكم بالدايود متعدد األلوان ): 
—————————————————
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— — —

+ +  سالب+
مشتركك

أأنوااعع االداايودد االضوئي االثالثي:

:( common cathode ) 1) سالب مشتركك

نالحظ من االصوررةة أأنن االداايودد االثالثي هو في ااألصل عباررةة عن 3 دداايوددااتت  
( ااألحمر، ااألخضر، ااألززررقق ) مجتمعة مع بعضهم في دداايودد ووااحد.  حيث أأنن 

جميع ااألطراافف االسالبة متصلة مع بعضهم في طرفف ووااحد.  لذلك هذاا االنوعع 
يسمى بسالب مشتركك.  ووتعتبر هذهه ااأللواانن االثالثة هي ااأللواانن ااألساسية، وو 

نستطيع من خاللل ددمجها بنسب معينة االحصولل على بقية ااأللواانن.
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:( common anode ) 2) موجب مشتركك

نالحظ من االصوررةة أأنن االداايودد االثالثي هو في ااألصل عباررةة عن 3 دداايوددااتت  
( ااألحمر، ااألخضر، ااألززررقق ) مجتمعة مع بعضهم في دداايودد ووااحد.  حيث أأنن 

جميع ااألطراافف االموجبة متصلة مع بعضهم في طرفف ووااحد.  لذلك هذاا االنوعع 
يسمى بموجب مشتركك.  ووتعتبر هذهه ااأللواانن االثالثة هي ااأللواانن ااألساسية، وو 

نستطيع من خاللل ددمجها بنسب معينة االحصولل على بقية ااأللواانن.
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:( common cathode ) طريقة عمل االسالب االمشتركك
سنقومم بتوصيل االطرفف االسالب االمشتركك باألررضي ( GND ).  ووبقية ااألطراافف 

سيتم توصيلها بمدااخل لوحة NodeMCU.  ووهذاا يعني أأنن االداايودد سيعمل 
  .( LOW ) 0 ووسينطفىءء بالقيمة االرقمية ( HIGH ) 1 بالقيمة االرقمية

ووسيعمل بالقيم االتماثلية من 0 إإلى 1023.  حيث أأنن االقيمة 0 تمثل أأقل شدةة 
إإضاءءةة وواالقيمة 1023 تمثل أأعلى شدةة إإضاءءةة.

:( common anode ) طريقة عمل االموجب االمشتركك
سنقومم بتوصيل االطرفف االموجب االمشتركك بالمصدرر 5v.  ووبقية ااألطراافف سيتم 
توصيلها بمدااخل لوحة NodeMCU.  ووهذاا يعني أأنن االداايودد سيعمل بالقيمة 

االرقمية 0 ( LOW ) ووسينطفىءء بالقيمة االرقمية 1 ( HIGH ).  ووسيعمل بالقيم 
االتماثلية من 1023 إإلى 0.  حيث أأنن االقيمة 1023 تمثل أأقل شدةة إإضاءءةة 

وواالقيمة 0 تمثل أأعلى شدةة إإضاءءةة.

مالحظة بالنسبة للقيم االتماثلية:
 .( bit ) عددد االقيم االتماثلية يتحددد حسب عددد االبت

8 بت ( bit 8 ): عددد االقيم االتماثلية = 28 = 256 ( من 0 إإلى 255 ) 

10 بت ( bit 10 ): عددد االقيم االتماثلية = 210 = 1024 ( من 0 إإلى 1023 ) 

 ( 10 bit ) تتكونن من 10 بت NodeMCU االمدااخل في لوحة
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توليد االمزيد من ااأللواانن:

االرمز

االلونن
سالب مشترككموجب مشتركك

االطرفف 
ااألززررقق 
( B )

االطرفف 
ااألخضر 
( G )

االطرفف 
ااألحمر 
( R )

االطرفف 
ااألززررقق 
( B )

االطرفف 
ااألخضر 
( G )

االطرفف 
ااألحمر 
( R )

110231102311023101010

110231102310101011023

110231011023101102310

101102311023110231010

110231010101102311023

1102314331010159011023

101011023110231102310

101102310110231011023

101010110231102311023
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االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب االمشتركك بالمصدرر 5v.  وواالطرفف ااألحمر متصل 
في االمدخل D2.  وواالطرفف ااألخضر متصل في االمدخل D3.  وواالطرفف ااألززررقق 

 .NodeMCU من لوحة D4 متصل في االمدخل
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كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/rgb.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ESPlorer لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1
إإعداادد شريحة ESP8266 إلستقبالل ااشاررةة االواايي فايي ( wifi ).  أأيي أأنه 

.( client ) سيتم تشغيلها كعميل

.2
لإلتصالل بشبكة االواايي فايي ( wifi ).  ووتحتويي على خانتين: 

ssid: سنكتب ااسم االشبكة االتي نريد ااالتصالل بها 
pass: سنكتب االرقم االسريي االخاصص بالشبكة

لطباعة عنواانن IP االذيي سنستخدمه للدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة3.

( "ssid" , "pass" )

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Fifth-Project/RGB.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Fifth-Project/RGB.lua
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االشرححاالسطر

 5

7

قمنا بتعريف ثالثث متغيرااتت: 
  .D2 ( االطرفف ااألحمر ) ووهو يشير االى االمدخل r متغير بإسم

  .D3 ( االطرفف ااألخضر ) ووهو يشير االى االمدخل g متغير بإسم
  .D4 ( االطرفف ااألززررقق ) ووهو يشير االى االمدخل b متغير بإسم

 9
11

 ( output  ) تهيئة طرفف االداايودد ااألحمر كخرجج
 ( output  ) تهيئة طرفف االداايودد ااألخضر كخرجج
( output  ) تهيئة طرفف االداايودد ااألززررقق كخرجج
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االشرححاالسطر

12.

ضبط خصائص PWM للطرفف ااألحمر.  حيث أأنن االتردددد 1000 وواالقيمة 
ااإلبتداائية 1023 ( هذاا يعني أأنن االداايودد ااألحمر سيكونن منطفىءء ) 

13.

ضبط خصائص PWM للطرفف ااألخضر.  حيث أأنن االتردددد 1000 وواالقيمة 
ااإلبتداائية 1023 ( هذاا يعني أأنن االداايودد ااألخضر سيكونن منطفىءء ) 

14.

ضبط خصائص PWM للطرفف ااألززررقق.  حيث أأنن االتردددد 1000 وواالقيمة 
ااإلبتداائية 1023 ( هذاا يعني أأنن االداايودد ااألززررقق سيكونن منطفىءء ) 

15..PWM لبدءء تشغيل االداايودد ااألحمر بخاصية

16..PWM لبدءء تشغيل االداايودد ااألخضر بخاصية

17..PWM لبدءء تشغيل االداايودد ااألززررقق بخاصية
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 19
23

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()off ووظيفتها إإطفاءء االداايودد االثالثي عن طريق 
تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.  ( ررااجع جدوولل توليد ااأللواانن )

 25
29

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()red ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
ااألحمر عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.

 31
35

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()green ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
ااألخضر عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.
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 37
41

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()blue ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
ااألززررقق عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.

 43
47

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()white ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
ااألبيض عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.

 49
53

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()yellow ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
ااألصفر عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.
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 55
59

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()aqua ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
االسماوويي عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.

 61
65

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()pink ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
االورردديي عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.

 67
71

قمنا بإنشاءء دداالة بإسم ()orange ووظيفتها إإضاءءةة االداايودد االثالثي باللونن 
االبرتقالي عن طريق تشغيل أأطراافف االداايودد بالقيم االمناسبة.
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 73
74 

االمنفذ 80 ( port 80 ) يستخدمم لالتصالل بين االخاددمم وو االعميل.  ووسنقومم 
بإنشاءء صفحة خاددمم االشبكة على هذاا االمنفذ

االشرححاالسطر

75.

ددااخل هذهه االداالة سنقومم بكتابة ااالوواامر االتي تمكننا من تصميم ووتنسيق 
صفحة خاددمم االشبكة.

 77
89 

مجموعة من االمتغيرااتت االتي ستقومم بحفظ ووتخزين صفحة خاددمم 
.( URL ) االشبكة ووأأيضا حفظ ووتخزين رراابط االصفحة
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 90

115 

هذهه ااألوواامر هي االتي تستخدمم النشاءء االصفحاتت اااللكتروونية بإستخداامم 
االبوتستراابب ( Bootstrap ) ووقد تحدثنا عنها في االفصل االسابق 

( صفحة خاددمم االشبكة ).
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االسطر 98 من االشيفرةة االبرمجية

ااألسطر من 100 إإلى 106 
من االشيفرةة االبرمجية

ااألسطر من 107 إإلى 112 
من االشيفرةة االبرمجية

نالحظ أأنن عند االضغط على أأيي خيارر فإنن قيمة االمتغير color االموجودد في 
رراابط االصفحة تتغير حسب االخيارر.  فمثال: 

 off ستصبح بـ color فإنن قيمة االمتغير ،off عند االضغط على االخيارر

pink ستصبح بـ color فإنن قيمة االمتغير ،pink عند االضغط على االخيارر
pink
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117 
118

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ off أأوو ال.  فإذذاا كانت هي 
.off() فسيتم تنفيذ االداالة

119 
120

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ red أأوو ال.  فإذذاا كانت هي 
.red() فسيتم تنفيذ االداالة

121 
122

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ green أأوو ال.  فإذذاا كانت 
.green() هي فسيتم تنفيذ االداالة

123 
124

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ blue أأوو ال.  فإذذاا كانت هي 
.blue() فسيتم تنفيذ االداالة

125 
126

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ white أأوو ال.  فإذذاا كانت 
.white() هي فسيتم تنفيذ االداالة
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127 
128

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ yellow أأوو ال.  فإذذاا كانت 
.yellow() هي فسيتم تنفيذ االداالة

129 
130

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ pink أأوو ال.  فإذذاا كانت هي 
.pink() فسيتم تنفيذ االداالة

131 
132

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ orange أأوو ال.  فإذذاا كانت 
.orange() هي فسيتم تنفيذ االداالة

133 
134

سيختبر هل أأصبحت قيمة االمتغير color بـ aqua أأوو ال.  فإذذاا كانت هي 
.aqua() فسيتم تنفيذ االداالة

135..if نهاية االداالة االشرطية
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.137
لعرضض محتوياتت صفحة خاددمم االشبكة االتي قمنا بإنشائها بإستخداامم 

.Bootstrap

ااغالقق ااتصالل االعميل138.

.140
هذهه االداالة تسمى بجامع االنفاياتت حيث تقومم بالبحث عن االمواارردد 

وواالبياناتت االغير مستخدمة في االذااكرةة وومن ثم إإززاالتها من أأجل االحصولل 
على مساحة فاررغة في االذااكرةة إلستخداامها ألغرااضض أأخرىى

.141conn:onأا")أاreceive",function(client,request) نهاية االداالة

.142srv:listen80أا)أا,function(conn) نهاية االداالة
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة

بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر االمنفذ االمتصل بلوحة NodeMCU.  ووأأيضا 
سنختارر 9600 كسرعة نقل االبياناتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

إإنن لم تجد االمنفذ ضمن االخياررااتت فعليك بالضغط على ززرر االتحديث 
ووبعدها سيظهر معك االمنفذ بإذذنن ااهللا.
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ووسيبدأأ عملية ااالتصالل كما ثم سنضغط على ززرر تفعيل ااالتصالل      
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 ( save to ESP ) بعد ذذلك سنرفع االبرنامج بالضغط على ززرر
 ( send to ESP ) أأوو بالضغط على ززرر

وواالفرقق بين ااالثنين هو: 

• ESP8266 يقومم بحفظ االبرنامج ددااخل شريحة :( save to ESP ) ززرر
فحتى عند فصل االلوحة من االحاسب ووتشغيلها بإستخداامم مصدرر خاررجي 

للتغذية ( بطاررياتت ) فإنن االمشرووعع سيعمل ألنن االبرنامج محفوظظ ددااخل 
 .ESP8266 شريحة

ززرر ( send to ESP ): يقومم فقط بقرااءءةة االبرنامج ددوونن حفظه ووال يمكن •
تشغيل االمشرووعع عند فصل االوحة عن االحاسب ووإإستخداامم مصدرر خاررجي 
 .ESP8266 للتغذية ( بطاررياتت ) ألنن االبرنامج غير محفوظظ ددااخل شريحة

سأقومم بالضغط على ززرر ( save to ESP ) وو سيطلب منا أأنن نقومم بحفظ 
االشيفرةة االبرمجية بإسم ووسوفف أأسميه بـ init.lua كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية: 
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بعد ااالنتهاءء من حفظ االشيفرةة بإسم سيتم ررفع االبرنامج كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:

مالحظة: بعد ااإلنتهاءء من عملية 
االرفع قد تظهر لنا عباررةة          
 not enough memory

وواالمقصودد بها أأنه تم االرفع بنجاحح.  وولكن أأيضا تم إإستهالكك معظم مساحة االذااكرةة 
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:IP االحصولل على عنواانن
بعد ااالنتهاءء من عملية ررفع االبرنامج سيظهر لنا عنواانن IP باألسفل كما هو 

موضح في االصوررةة االتالية:

ووفي حالل أأنن عنواانن IP لم يظهر على االشاشة، فسنقومم بعمل االتالى:
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سنقومم بكتابة ااألمر ()wifi.sta.getip= في خانة ااإلررسالل االموضحة في 
.IP ووبعدها سيتم طباعة عنواانن send االصوررةة ثم سنضغط على ززرر

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=8dcI9n4ELhY

https://www.youtube.com/watch?v=8dcI9n4ELhY
https://www.youtube.com/watch?v=8dcI9n4ELhY
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مالحظة حولل تسمية ملفاتت االشيفرةة االبرمجية:

حتى يعمل االبرنامج االمحفوظظ على شريحة ESP8266 تلقائيا من غير مشاكل، 
 .init.lua فإنه يفضل تسمية جميع ملفاتت االشيفرةة االبرمجية بإسم

ووأأفضل طريقة هي أأنن يتم عمل مجلد خاصص لكل شيفرةة بحيث يتم تسمية 
 init.lua االمجلد بإسم االمشرووعع االذيي نريدهه ووأأما ملف االشيفرةة فسيكونن بإسم

وواالمثالل االتالي يوضح االمعنى:

مالحظاتت قبل تشغيل االمشرووعع:

يفضل دداائما إإعاددةة تشغيل لوحة NodeMCU بعد ررفع االبرنامج االجديد.  •
ألنه من غير إإعاددةة تشغيل فإنه سيتم تشغيل االبرنامج االقديم. 

حتى نستطيع االدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة يجب اانن تكونن شبكة االواايي •
فايي ( wifi ) االمتصلة بشريحة ESP8266 هي نفس االشبكة االمتصلة 

بالجهازز االذيي نريد االتحكم من خالله.
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:ESP8266 حذفف االبرنامج االمحفوظظ على شريحة

ال يشترطط عمل هذهه االخطوةة كلما أأررددنا ررفع برنامج جديد.  فنستطيع ررفع 
برنامج جديد على شريحة ESP8266 ددوونن حذفف االبراامج االقديمة.  وولكن إإذذاا 

أأررددنا حذفف االبرنامج نهائيا لتصبح شريحة ESP8266 خالية منه فسنقومم 
بكتابة file.remove("init.lua") في االخانة االموضحة في االصوررةة ثم 
سنضغط على ززرر send ووبعدها سيتم حذفف االبرنامج.  أأما إإذذاا أأررددنا حذفف 
file.format() فسنقومم بكتابة ESP8266 جميع االبراامج من شريحة
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ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( PIR: Passive infrared sensor ) حساسس كاشف حركة ااالجسامم

•( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

فكرةة االمشرووعع: 

سنستخدمم حساسس كاشف حركة ااالجسامم لمعرفة ما إإذذاا كانن هناكك شخص ااوو 
جسم قد مر من االمنطقة االموجودد بها االحساسس من خاللل ررسائل تنبيه بالبريد 

اااللكترووني.

—————————————————املشروع السادس ( تنبيه البريد اإللكتروني ): 



190صفحة  

NodeMCU

االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب في 5v. وواالطرفف االسالب متصل باالررضي 
( GND ). وواالطرفف االخرجج ( output ) متصل في االمدخل D4  في لوحة 

 .NodeMCU
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:( If This Then That ) IFTTT إإنشاءء حسابب في موقع
 ( Recipe ) هذاا االموقع يقدمم االعديد من أأددووااتت االتحكم االذكي وواالتي تسمى بـ
وومن ضمنها أأددااةة إإررسالل تنبيهاتت بالبريد ااإللكترووني االتي سنستخدمها في هذاا 

االمشرووعع. 

سنقومم بالدخولل على االموقع من خاللل االراابط االتالي: 
https://ifttt.com

بعد ذذلك سنضغط على عباررةة ( Sign Up ) االموجوددةة في االركن ااأليمن االعلويي 
ووستظهر لنا صفحة االتسجيل في االموقع كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

https://ifttt.com
https://ifttt.com
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في هذهه االصفحة سنقومم بإددخالل االبريد ااإللكترووني وواالرقم االسريي ثم بعد ذذلك 
سنضغط على ( Create account ).  ووبعدها ستظهر لنا االصفحة االتالية:
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من هذهه االصفحة سنقومم بالضغط على عباررةة ( this ).  ووبعدها ستظهر لنا 
االصفحة االتالية:

من هذهه االصفحة سنقومم بالضغط على عباررةة ( that ).  ووبعدها ستظهر لنا 
االصفحة االتالية:
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سنضغط على ( Continue ).  ووبعدها ستظهر لنا االصفحة االتالية:

سنضغط على ( Continue ).  ووبعدها ستظهر لنا االصفحة االتالية:
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في هذهه االصفحة سيقومم كل شخص بإختيارر االقنوااتت أأوو االموااقع االتي يهتم بها 
 .( Continue ) كثيراا.  ثم بعد ذذلك سنضغط على

بعد ذذلك سنقومم بإختيارر ااألددااةة ( Recipe ) االخاصة بمشرووعنا من خاللل االراابط 
االتالي: 

https://ifttt.com/recipes/315426-esp8266-email-notifier

بعد االدخولل على االراابط ستظهر لنا االصفحة االتالية:

https://ifttt.com/recipes/315426-esp8266-email-notifier
https://ifttt.com/recipes/315426-esp8266-email-notifier
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من هذهه االصفحة سنقومم بالضغط على ( Connect ) في قناةة Maker وو في 
قناةة Gmail ووستظهر لنا االصفحاتت االتالية:

مالحظة: حتى نستخدمم هذهه ااألددااةة البد أأنن يكونن االبريد إإلكترووني االذيي 
 .Gmail سنستقبل عليه االتنبيهاتت من نوعع
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عند االضغط على ( Connect ) في قناةة 
Maker ستظهر لنا هذهه االصفحة وو 
.( Done ) سنقومم بالضغط على

عند االضغط على ( Connect ) في قناةة Gmail ستظهر لنا هاتين االصفحتين 
.( Done ) وو سنقومم بالضغط على ( سماحح ) وو بالضغط على
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بعد ذذلك سنقومم بكتابة االعباررةة ( motion_detected ) في االخانة ااألوولى.   
ووفي االخانة االثانية سنقومم بكتابة االبريد ااإللكترووني االذيي سنستقبل عليه 

االتنبيهاتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

وو بعد ذذلك سنضغط على ( Add ).  ووبعدها ستظهر لنا االصفحة االتالية:
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.( Done ) من هذهه االصفحة سنقومم بالضغط على

بعد ذذلك سنقومم بالدخولل على االراابط االتالي: 

https://ifttt.com/maker

بعد االدخولل على االراابط ستظهر لنا االصفحة االتالية:

https://ifttt.com/maker
https://ifttt.com/maker
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في هذهه االصفحة سيظهر لنا االمفتاحح أأوو االرقم االسريي. 

 cnaIpXPkSACc_ZSUincyfQ :ووبالنسبة لي فإنن االمفتاحح االسريي هو

سنقومم بنسخه إلستخداامه الحقا.
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بعد ذذلك سنقومم بعمل تجربة لنختبر هل تم تفعيل ااألددااةة بنجاحح أأوو ال من خاللل 
كتابة االراابط االتالي في االمتصفح:

https://maker.ifttt.com/trigger/motion_detected/with/
key/YOUR_API_KEY 

نستبدلل  YOUR_API_KEY  بالمفتاحح االسريي االذيي حصلنا عليه سابقا كما 
هو موضح في االصوررةة االسابقة.  ووبالنسبة لي سيصبح االراابط كالتالي:

https://maker.ifttt.com/trigger/motion_detected/with/
key/cnaIpXPkSACc_ZSUincyfQ 

بعد كتابة االراابط في االمتصفح ووفتحه ستظهر لنا االصفحة االتالية:

سنالحظ ووجودد االعباررةة االتالية في االصفحة: 

Congratulations!You’ve fired the motion_detected event
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بعد ذذلك سنذهب إإلى االبريد ااإللكترووني ووسنالحظ ووجودد تنبيه كما هو موضح 
في االصوررةة االتالية:

ووصولل االتنبيه االى االبريد ااإللكترووني يشير إإلى أأنن ااألددااةة تعمل بشكل جيد. 

مالحظة: إإنن لم تجد ررسالة االتنبيه في مجلد االبريد االواارردد، فمن االممكن أأنن 
تكونن في مجلد االبريد االغير هامم. 

ووبعد أأنن أأنتهينا من تفعيل أأددااةة االتنبيه سننتقل إإلى جزءء االبرمجة.
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كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/email-pir.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ESPlorer لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1
إإعداادد شريحة ESP8266 إلستقبالل ااشاررةة االواايي فايي ( wifi ).  أأيي أأنه 

.( client ) سيتم تشغيلها كعميل

.2
لإلتصالل بشبكة االواايي فايي ( wifi ).  ووتحتويي على خانتين: 

ssid: سنكتب ااسم االشبكة االتي نريد ااالتصالل بها 
pass: سنكتب االرقم االسريي االخاصص بالشبكة

.3D4 ووهو يشير االى االمدخل pin قمنا بتعريف متغير بإسم

تهيئة االمدخل D4 االمتصل بحساسس كاشف حركة ااالجسامم  كقاطع 4.
.( interrupt )

NodeMCU

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Sixth-Project/email-PIR.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/ESPlorer/Sixth-Project/email-PIR.lua
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االقاطع ( interrupt ): هو أأمر برمجي ووظيفته قطع االبرنامج االفعالل االرئيسي 
 .( Triggering ) لتشغيل برنامج آآخر.  وويتم هذاا االقطع إإعتمادداا على االقدحح

االقدحح هو إإنتقالل االمدخل ( pin ) من حالة إإلى أأخرىى فمثال إإنتقاله من High إإلى 
Low أأوو االعكس. 

ووللتعرفف أأكثر على االقاطع ( interrupt ) يفضل االدخولل على االراابط االتالي: 

http://www.genotronex.com/2013/03/interrupt.html

http://www.genotronex.com/2013/03/interrupt.html
http://www.genotronex.com/2013/03/interrupt.html
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االشرححاالسطر

.6onChange() قمنا بإنشاءء دداالة بإسم

.8Motion Detected طباعة االعباررةة

 9
12

االمنفذ 80 ( port 80 ) يستخدمم لالتصالل بين االخاددمم وو االعميل.

 13
14

سيتم االدخولل على االراابط االذيي سيقومم بتفعيل أأددااةة االتنبيه ووإإررسالل تنبيه 
إإلى االبريد ااإللكترووني بأنن االحساسس قد أأكتشف مروورر جسم من أأمامه

  YOUR_API_KEY مالحظة في االسطر 14: يجب أأنن نستبدلل االعباررةة
بالمفتاحح االسريي االذيي حصلنا عليه سابقا.  ووبالنسبة لي سيصبح ااألمر كالتالي:

conn:send("POST /trigger/motion_detected/with/key/
cnaIpXPkSACc_ZSUincyfQ HTTP/1.1\r\nHost: maker.ifttt.com
\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n") end) 
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االشرححاالسطر

إإغالقق ااإلتصالل15.

.16Email sent طباعة االعباررةة

.17onChange() نهاية االداالة

.18

سيختبر ما إإذذاا كانن هناكك قدحح تتحولل فيه حالة االمدخل من Low إإلى 
High.  فإذذاا كانن كانن هناكك قدحح أأيي أأنن االحساسس قد أأكتشف مروورر جسم 

أأمامه فإنه سيتم تنفيذ االداالة ()onChange االتي تحتويي على أأمر 
إإررسالل تنبيه للبريد ااإللكترووني.

ااألمر ( pin, 'up', onChange )ااgpio.trig يحتويي على 3 عناصر: 

 .( interrupt ) االذيي سيستخدمم كقاطع D4 يشير االى االمدخل :pin

 .High إإلى Low يدلل على أأنن عملية إإنتقالل حالة االمدخل ستكونن من :up

()onChange: ااسم االداالة االتي سيتم تنفيذها عندما تتم عملية االقدحح.
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة

بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر االمنفذ االمتصل بلوحة NodeMCU.  ووأأيضا 
سنختارر 9600 كسرعة نقل االبياناتت كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

إإنن لم تجد االمنفذ ضمن االخياررااتت فعليك بالضغط على ززرر االتحديث 
ووبعدها سيظهر معك االمنفذ بإذذنن ااهللا.
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ووسيبدأأ عملية ااالتصالل كما ثم سنضغط على ززرر تفعيل ااالتصالل      
هو موضح في االصوررةة االتالية:
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 ( save to ESP ) بعد ذذلك سنرفع االبرنامج بالضغط على ززرر
 ( send to ESP ) أأوو بالضغط على ززرر

وواالفرقق بين ااالثنين هو: 

• ESP8266 يقومم بحفظ االبرنامج ددااخل شريحة :( save to ESP ) ززرر
فحتى عند فصل االلوحة من االحاسب ووتشغيلها بإستخداامم مصدرر خاررجي 

للتغذية ( بطاررياتت ) فإنن االمشرووعع سيعمل ألنن االبرنامج محفوظظ ددااخل 
 .ESP8266 شريحة

ززرر ( send to ESP ): يقومم فقط بقرااءءةة االبرنامج ددوونن حفظه ووال يمكن •
تشغيل االمشرووعع عند فصل االوحة عن االحاسب ووإإستخداامم مصدرر خاررجي 
 .ESP8266 للتغذية ( بطاررياتت ) ألنن االبرنامج غير محفوظظ ددااخل شريحة

سأقومم بالضغط على ززرر ( save to ESP ) وو سيطلب منا أأنن نقومم بحفظ 
االشيفرةة االبرمجية بإسم ووسوفف أأسميه بـ init.lua كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية: 
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بعد ااالنتهاءء من حفظ االشيفرةة بإسم سيتم ررفع االبرنامج كما هو موضح في 
االصوررةة االتالية:

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=ltWVZUcArB0

https://www.youtube.com/watch?v=ltWVZUcArB0
https://www.youtube.com/watch?v=ltWVZUcArB0
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مالحظة حولل تسمية ملفاتت االشيفرةة االبرمجية:

حتى يعمل االبرنامج االمحفوظظ على شريحة ESP8266 تلقائيا من غير مشاكل، 
 .init.lua فإنه يفضل تسمية جميع ملفاتت االشيفرةة االبرمجية بإسم

ووأأفضل طريقة هي أأنن يتم عمل مجلد خاصص لكل شيفرةة بحيث يتم تسمية 
 init.lua االمجلد بإسم االمشرووعع االذيي نريدهه ووأأما ملف االشيفرةة فسيكونن بإسم

وواالمثالل االتالي يوضح االمعنى:

مالحظاتت قبل تشغيل االمشرووعع:
يفضل دداائما إإعاددةة تشغيل لوحة NodeMCU بعد ررفع االبرنامج االجديد.  ألنه 

من غير إإعاددةة تشغيل فإنه سيتم تشغيل االبرنامج االقديم.
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:ESP8266 حذفف االبرنامج االمحفوظظ على شريحة

ال يشترطط عمل هذهه االخطوةة كلما أأررددنا ررفع برنامج جديد.  فنستطيع ررفع 
برنامج جديد على شريحة ESP8266 ددوونن حذفف االبراامج االقديمة.  وولكن إإذذاا 

أأررددنا حذفف االبرنامج نهائيا لتصبح شريحة ESP8266 خالية منه فسنقومم 
بكتابة file.remove("init.lua") في االخانة االموضحة في االصوررةة ثم 
سنضغط على ززرر send ووبعدها سيتم حذفف االبرنامج.  أأما إإذذاا أأررددنا حذفف 
file.format() فسنقومم بكتابة ESP8266 جميع االبراامج من شريحة
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 الــــفــــصــــل الثالث
المشاريع 

( Arduino برنامج )
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—————————————————املشروع األول ( واجهة تشغيل و إطفاء ): 

ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

مقاوومة 220 ااوومم •

•( LED ) دداايودد ضوئي

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بإنشاءء صفحة خاددمم االشبكة تحتويي على مفتاحح لتشغيل االداايودد االضوئي 
وومفتاحح آآخر إلطفائه.
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االداائرةة اااللكتروونية:

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب للديودد االضوئي ( LED ) في االمدخل D4  في 
لوحة NodeMCU وواالطرفف االسالب للديودد االضوئي ( LED )  متصل باالررضي 

( GND ) من خاللل االمقاوومة 220. 
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:NodeMCU مالحظة حولل تسمية مدااخل لوحة

االصوررةة االمجاووررةة هي مقطع من مخطط لوحة  NodeMCU االموجودد في 
االصفحة ررقم:( 14 ) من هذاا االكتابب. 

نالحظ من هذهه االصوررةة أأنن لكل مدخل من مداالخل 
لوحة NodeMCU تسميتين مختلفتين:

التسمية الثانيةالتسمية االولى

D0GPIO16 (16)
D1GPIO5 (5)

D2GPIO4 (4)
D3GPIO0 (0)

D4GPIO2 (2)
D5GPIO14 (14)

D6GPIO12 (12)

D7GPIO13 (13)
D8GPIO15 (15)

D9GPIO3 (3)
D10GPIO1 (1)

فعند االبرمجة بإستخداامم برنامج ااالررددووينو يجب علينا االتعامل مع االتسمية 
االثانية.  فعلى سبيل االمثالل عندما ااقومم بتوصيل االداايودد االضوئي في االمدخل 
D4 فعند كتابة االبرنامج سأكتب أأنن ( LED=2 ) حسب ررقم االتسمية االثانية.
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كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/on-off-button.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ااالررددووينو لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1ESP8266 مكتبة خاصة بشريحة

ssid: ااسم شبكة االواايي فايي3.

pass: االرقم االسريي لشبكة االواايي فايي4.

.6GPIO2 ووهو يشير االى االمدخل led قمنا بتعريف متغير بإسم

.7LOW ووأأعطيناهه االقيمة value قمنا بتعريف متغير بإسم

منفذ يستخدمم لالتصالل بين االخاددمم وو االعميل8.

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/Arduino/First-Project/on-off-button.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/Arduino/First-Project/on-off-button.lua
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االشرححاالسطر

دداالة االتهيئة10.

هذاا ااالمر لفتح مرااقب االسريالل عبر االمنفذ ررقم 12115200.

دداالة تأخير بوحدةة ملي ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي 10 ملي ثانية13.

.14( output ) تهيئة االداايودد االضوئي كخرجج

ااعطاءء االداايودد االضوئي االقيمة LOW. ووهذ يعني اانه سينطفئ15.

 17
20

طباعة االعباررةة ( …conn ) ووطباعة ااسم االشبكة ( ssid )على مرااقب 
االسريالل كما سنشاهد فيما بعد
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االشرححاالسطر

هذاا ااالمر إلتصالل ESP8266 بشبكة االواايي فايي االتي تم ااختياررها22.

  23

26

سيختبر هل تم ااالتصالل بالشبكة ااوو ال.  ووفي حالل لم يتصل فسيظل ددااخل دداالة 
while وويطبع ( . ) على مرااقب االسريالل.  ااما ااذذاا تم ااالتصالل فسيخرجج من دداالة 

while وويكمل بقية االشيفرةة.

  27
28

طباعة االعباررةة االموضحة بأنه تم ااالتصالل على مرااقب االسريالل

بدأأ تشغيل شبكة االخاددمم لالتصالل بها30.

31  
35

سيتم طباعة االعباررااتت االموضحة على مرااقب االسريالل باالضافة االى طباعة 
عنواانن IP االذيي سنستخدمه للدخولل االى صفحة شبكة االخاددمم
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االشرححاالسطر

االداالة االرئيسية ووهي ال نهائية تتكررر بإستمراارر39.

 41

44

سيختبر هل هناكك عميل متصل بشبكة االخاددمم اامم ال.  فإذذاا كانن ال يوجد 
عميل فإنه سيكررر عملية ااالختبارر بإستخداامم االداالة return.  أأما إإذذاا 

ووجد عميل متصل فإنه سينتقل االى ااالوواامر االتالية. 
NodeMCU مالحظة: االعميل هو اايي جهازز سنستخدمه للتحكم بلوحة

طباعة االعباررةة االموضحة ووهي ( عميل جديد ) على مرااقب االسريالل45.

 47
49

برووتوكولل http وو هو جداا مفيد للصفحاتت اااللكتروونية حيث يسرعع 
من عملية تحميل بياناتت االصفحة



221صفحة  

NodeMCU

االشرححاالسطر

 51

60

هذهه االجزئية من ااالوواامر تستخدمم النشاءء االصفحاتت اااللكتروونية 
بإستخداامم االبوتستراابب ( Bootstrap ) ووقد تحدثنا عنها في االفصل 

االسابق ( صفحة خاددمم االشبكة ).

االسطر 64 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 70 من االشيفرةة االبرمجية

االسطر 65 من االشيفرةة االبرمجية
ااألسطر من 66 إإلى 67 من 

االشيفرةة االبرمجية
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للدخولل االى صفحة خاددمم االشبكة سنقومم بكتابة عنواانن IP في االمتصفح كما 
هو ظاهر في االصوررةة االسابقة 192.168.1.9 ( يختلف من شخص لشخص 

آآخر ). 

ووعند االضغط على مفتاحح االتشغيل ( ON ) ذذوو االلونن ااألخضر، فإنن االمتصفح 
تلقائيا سيذهب االى االعنواانن LED=ON/192.168.1.9 ووسنالحظ أأنن 

االمتغير LED أأصبحت قيمته تساوويي 
 .ON

ووعند االضغط على مفتاحح ااالطفاءء ( OFF ) ذذوو االلونن ااألحمر، فإنن االمتصفح 
تلقائيا سيذهب االى االعنواانن LED=OFF/192.168.1.9 ووسنالحظ أأنن 

االمتغير LED أأصبحت قيمته تساوويي 
.OFF
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طباعة االعباررةة االموضحة على صفحة شبكة االخاددمم. 70.

 71

75

سيختبر إإذذاا كانت قيمة االمتغير value بـ HIGH فإنه سيتم طباعة 
االعباررةة ( On ). ووأأما إإذذاا كانت قيمة االمتغير value بـ LOW فإنه 

سيتم طباعة االعباررةة ( Off ) على صفحة شبكة االخاددمم. 

77 
79

( BootStrap ) ااغالقق االجزئية االخاصة بالبوتستراابب
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 81

83

سيختبر هل قامم االعميل بإررسالل بياناتت اامم ال.  فإذذاا لم يقم بإررسالل اايي 
بياناتت فإنه سيدخل ددااخل دداالة while وولن يخرجج منها إإال إإذذاا قامم 

االعميل بإررسالل بياناتت. 
مالحظة: يتم ااررسالل االبياناتت (LED=ON/) عند االضغط على االمفتاحح 

ااالخضر أأوو (LED=OFF/) عند االضغط على االمفتاحح ااألحمر

.85
ااألمر (r\)ززclient.readStringUntil يقومم بقرااءءةة االبياناتت االمرسلة 

 request ووتخزينها في االمتغير

.86request طباعة قيمة االمتغير

.87( buffer ) لمسح االبياناتت من االذااكرةة االمؤقتة
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 89

92

 .(/LED=ON) هي request سيختبر هل االقيمة االمخزنة في االمتغير
 value إإذذاا كانت هي فسيتم تشغيل االداايودد االضوئي.  وواالمتغير

.HIGH ستصبح قيمته بـ

 93

96

 .(/LED=OFF) هي request سيختبر هل االقيمة االمخزنة في االمتغير
إإذذاا كانت هي فسيتم إإطفاءء االداايودد االضوئي.  وواالمتغير value ستصبح 

.LOW قيمته بـ
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دداالة تأخير بوحدةة ملي ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي 1 ملي ثانية98.

 99
.100

طباعة االعباررااتت االموضحة على مرااقب االسريالل. 

نهاية االبرنامج.102
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة
بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر نوعع االلوحة االمستخدمة كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سننتقل االى االمسارر االتالي: 

 ( Tools ) أأددووااتت ( port ) منفذ

ووسنالحظ ووجودد عدةة منافذ ووسنختارر منها االمنفذ االمتصل بلوحة 
NodeMCU كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سنضغط على ززرر االرفع كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

ووسنالحظ أأنن االبرنامج بدأأ في عملية االرفع كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سنفتح مرااقب االسريالل لمعرفة IP كما هو موضح في االصورر االتالية:

عنواانن IP االذيي سنضعه في االمتصفح 
لفتح صفحة شبكة االخاددمم

يجب االتأكد من ررقم االمنفذ أأنه 115200

مرااقب االسريالل

9/

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=449FbBCfKcA

https://www.youtube.com/watch?v=449FbBCfKcA
https://www.youtube.com/watch?v=449FbBCfKcA
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—————————————————املشروع الثاني ( عرض بيانات حساس احلرارة ): 

ااألددووااتت االمستخدمة: 

• NodeMCU لوحة

• NodeMCU حامل لوحة

• ( DHT11 ) حساسس االحرااررةة وواالرطوبة

•( Breadboard ) لوحة تثبيت االقطع اااللكتروونية

فكرةة االمشرووعع: 

سنقومم بعرضض االتغير في ددررجة االحرااررةة وواالرطوبة على صفحة خاددمم االشبكة
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االداائرةة اااللكتروونية ( أأ ):

إإذذاا كانن االحساسس مثبت على دداائرةة إإلكتروونية، فلن نحتاجج إإلى إإضافة مكوناتت 
أأخرىى. 

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب للحساسس في االمصدرر 5v.  وواالطرفف االسالب 
للحساسس متصل باالررضي ( GND ).   وواالطرفف االخرجج ( output ) متصل في 

 .NodeMCU في لوحة  D5 االمدخل
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االداائرةة اااللكتروونية ( بب ):

إإذذاا كانن االحساسس غير مثبت على دداائرةة إإلكتروونية، فسنحتاجج إإلى إإضافة مقاوومة 
 .5v ووطرفف االمصدرر ( output ) بقيمة 10 كيلومم تكونن متصلة بين طرفف االخرجج

قمنا بتوصيل االطرفف االموجب للحساسس في االمصدرر 5v.  وواالطرفف االسالب للحساسس 
  D5 متصل في االمدخل ( output ) وواالطرفف االخرجج   .( GND ) متصل باالررضي

 .NodeMCU في لوحة



NodeMCU

:NodeMCU مالحظة حولل تسمية مدااخل لوحة

االصوررةة االمجاووررةة هي مقطع من مخطط لوحة  NodeMCU االموجودد في 
االصفحة ررقم:( 14 ) من هذاا االكتابب. 

نالحظ من هذهه االصوررةة أأنن لكل مدخل من مداالخل 
لوحة NodeMCU تسميتين مختلفتين:

التسمية الثانيةالتسمية االولى

D0GPIO16 (16)
D1GPIO5 (5)

D2GPIO4 (4)
D3GPIO0 (0)

D4GPIO2 (2)
D5GPIO14 (14)

D6GPIO12 (12)

D7GPIO13 (13)
D8GPIO15 (15)

D9GPIO3 (3)
D10GPIO1 (1)

فعند االبرمجة بإستخداامم برنامج ااالررددووينو يجب علينا االتعامل مع االتسمية 
االثانية.  فعلى سبيل االمثالل عندما ااقومم بتوصيل االداايودد االضوئي في االمدخل 
D4 فعند كتابة االبرنامج سأكتب أأنن ( LED=2 ) حسب ررقم االتسمية االثانية.
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كتابة االشيفرةة االبرمجية ووشرحها:
االشيفرةة االبرمجية لهذاا االمشرووعع موجوددةة على االراابط االتالي: 

 www.github/dht.lua
بعد ذذلك سنقومم بفتح برنامج ااالررددووينو لكتابة االشيفرةة االبرمجية.

االشرححاالسطر

.1ESP8266 مكتبة خاصة بشريحة

.2DHT مكتبة حساسس االحرااررةة

.3GPIO14 ووهو يشير االى االمدخل DHTPIN قمنا بتعريف متغير بإسم

5 
7

سنختارر نوعع االحساسس االمستخدمم عن طريق حذفف عالمة االمالحظة 
DHT11 من أأمامم تعريف االنوعع االمستخدمم.  ووهنا سنستخدمم ( // )

https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/Arduino/Second-Project/DHT11.lua
https://github.com/gehaad/ESP8266-book/blob/master/Arduino/Second-Project/DHT11.lua
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ssid: ااسم شبكة االواايي فايي9.

pass: االرقم االسريي لشبكة االواايي فايي10.

أأمر ددااخل مكتبة حساسس االحرااررةة12.

منفذ يستخدمم لالتصالل بين االخاددمم وو االعميل13.
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دداالة االتهيئة15.

هذاا ااالمر لفتح مرااقب االسريالل عبر االمنفذ ررقم 17115200.

دداالة تأخير بوحدةة ملي ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي 10 ملي ثانية18.

طباعة االعباررةة ( !DHTxx test ) على مرااقب االسريالل20.

أأمر ددااخل مكتبة االحساسس ليبدأأ االحساسس حسابب ددررجة االحرااررةة21.

 23
26

 ( ssid ) ووطباعة ااسم االشبكة ( connecting to ) طباعة االعباررةة
على مرااقب االسريالل كما سنشاهد فيما بعد



238صفحة  

NodeMCU

االشرححاالسطر

هذاا ااالمر إلتصالل ESP8266 بشبكة االواايي فايي االتي تم ااختياررها28.

  29

32

سيختبر هل تم ااالتصالل بالشبكة ااوو ال.  ووفي حالل لم يتصل فسيظل ددااخل 
دداالة while وويطبع ( . ) على مرااقب االسريالل.  ااما ااذذاا تم ااالتصالل فسيخرجج 

من دداالة while وويكمل بقية االشيفرةة.

  33
34

طباعة االعباررةة االموضحة بأنه تم ااالتصالل على مرااقب االسريالل

بدأأ تشغيل شبكة االخاددمم لالتصالل بها36.

37  
41

سيتم طباعة االعباررااتت االموضحة على مرااقب االسريالل باالضافة االى طباعة 
عنواانن IP االذيي سنستخدمه للدخولل االى صفحة شبكة االخاددمم
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االداالة االرئيسية ووهي ال نهائية تتكررر بإستمراارر45.

دداالة تأخير بوحدةة ملي ثانية. وومدةة االتأخير هنا هي 1000 ملي ثانية47.

.49h حسابب قيمة االرطوبة ووتخزينها في االمتغير

.50t حسابب ددررجة االحرااررةة بالدررجة االمئوية ووتخزينها في االمتغير

.51.f حسابب ددررجة االحرااررةة بالفهرنهايت ووتخزينها في االمتغير

 53
56

سيختبر هل االحساسس لم يستطع قياسس االرطوبة أأوو االحرااررةة.  فإنن لم 
يستطع االقياسس فسيتم طباعة االعباررةة ( …Failed ).  وولن يكمل بقية 

االبرنامج حتى يتمكن االحساسس من قرااءءةة االرطوبة أأوو االحرااررةة.
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.58.hif حسابب قيمة مؤشر االحرااررةة بالفهرنهايت ووتخزينها في االمتغير

.59hic حسابب قيمة مؤشر االحرااررةة بالدررجة االمئوية ووتخزينها في االمتغير

 61

64

سيختبر هل هناكك عميل متصل بشبكة االخاددمم اامم ال.  فإذذاا كانن ال يوجد 
عميل فإنه سيكررر عملية ااالختبارر بإستخداامم االداالة return.  أأما إإذذاا ووجد 

عميل متصل فإنه سينتقل االى ااالوواامر االتالية. 
NodeMCU مالحظة: االعميل هو اايي جهازز سنستخدمه للتحكم بلوحة

طباعة االعباررةة االموضحة ووهي ( عميل جديد ) على مرااقب االسريالل65.

 67
69

برووتوكولل http وو هو جداا مفيد للصفحاتت اااللكتروونية حيث يسرعع من 
عملية تحميل بياناتت االصفحة
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 71

91

هذهه االجزئية من ااالوواامر تستخدمم النشاءء االصفحاتت اااللكتروونية 
بإستخداامم االبوتستراابب ( Bootstrap ) ووقد تحدثنا عنها في االفصل 

االسابق ( صفحة خاددمم االشبكة ).

نهاية االبرنامج92.
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االسطر 77 من االشيفرةة االبرمجية

ااألسطر من 79 إإلى 90 من 
االشيفرةة االبرمجية

االسطر 87 من االشيفرةة االبرمجية

مالحظة:  

سيتم تحديث معلوماتت االصفحة كل 3 ثوااني.  ووااألمر االبرمجي االمسؤوولل عن ذذلك 
يوجد في االسطر 71 من االشيفرةة االبرمجية.
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ررفع االبرنامج على لوحة NodeMCU ووتشغيل االمشرووعع:
 NodeMCU بعد ااالنتهاءء من كتابة االشيفرةة االبرمجية سنقومم بتوصيل لوحة
بالحاسب.  ووبعدها سنقومم بإختيارر نوعع االلوحة االمستخدمة كما هو موضح في 

االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سننتقل االى االمسارر االتالي: 

 ( Tools ) أأددووااتت ( port ) منفذ

ووسنالحظ ووجودد عدةة منافذ ووسنختارر منها االمنفذ االمتصل بلوحة 
NodeMCU كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سنضغط على ززرر االرفع كما هو موضح في االصوررةة االتالية:

ووسنالحظ أأنن االبرنامج بدأأ في عملية االرفع كما هو موضح في االصوررةة االتالية:
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بعد ذذلك سنفتح مرااقب االسريالل لمعرفة IP كما هو موضح في االصورر االتالية:

عنواانن IP االذيي سنضعه في االمتصفح 
لفتح صفحة شبكة االخاددمم

يجب االتأكد من ررقم االمنفذ أأنه 115200

مرااقب االسريالل

رراابط فيديو لمشاهدةة تشغيل االمشرووعع: 
https://www.youtube.com/watch?v=WFfZXg6FlOc

https://www.youtube.com/watch?v=WFfZXg6FlOc
https://www.youtube.com/watch?v=WFfZXg6FlOc
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املــراجــــع
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االمرااجع االتي أأعتمدتت عليها في هذاا االكتابب: 

•  HOME AUTOMATION USING ESP8266 كتابب

• NodeMCU Development Workshop كتابب

• NodeMCU االموقع االرسمي للوحة

 http://www.nodemcu.com/docs/index

• ( Bootstrap ) موقع تعليمي للبوتستراابب

http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp

http://www.nodemcu.com/docs/index
http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
http://www.nodemcu.com/docs/index
http://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
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من أأعمالل االمؤلف: 

ددووررةة معمل ااالررددووينو: االطريق للتحكم باالشياءء •

ددووررةة ااحتراافية عملية مجانية.  تتحدثث عن برمجة االقطع اااللكتروونية 
بإستخداامم ااالررددووينو.  تجدوونها على االراابط االتالي: 

 https://www.udemy.com/arduinoworkshop

وولمشاهدةة االدووررةة يجب أأووال االتسجيل في االموقع ووااإلشترااكك في االدووررةة مجانا. 

كتابب ماتالبب سيميولينك ووااألررددووينو:  االبرمجة بإستخداامم االبلوكاتت.  •
تجدوونه على االروواابط االتالية: 

https://drive.google.com/file/d/
 0BzFV7oWCcSrbT041S2RGdDZZMk0/view?usp=sharing

https://www.udemy.com/arduinoworkshop
https://drive.google.com/file/d/0BzFV7oWCcSrbT041S2RGdDZZMk0/view?usp=sharing
https://www.udemy.com/arduinoworkshop
https://drive.google.com/file/d/0BzFV7oWCcSrbT041S2RGdDZZMk0/view?usp=sharing
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االتوااصل مع االمؤلف على أأحد هذهه االقنوااتت: 

االبريد ااإللكترووني •

 jihad.basuni@gmail.com

االفيسبوكك •

 https://www.facebook.com/Inventor.Jihad

تويتر •

https://twitter.com/jihad_basuni

https://www.facebook.com/Inventor.Jihad
https://twitter.com/jihad_basuni
https://www.facebook.com/Inventor.Jihad
https://twitter.com/jihad_basuni

