وظبیف اصلی
ثرًبهَ ضبدٍ اضت کَ ًػبى هی دُذ دضتْرات پبیَ آردّیٌْ .ایي ثب هحیط زیطت آردّیٌْ غبهل؛ آًِب را ثبز
کٌیذ ،کلیک ثر رّی دکوَ گطترظ در ًْار اثسار ّ ًگبٍ در پْغَ نمونه.
Basics.1







 : BareMinimumحذاقل از کذ هْرد ًیبز ثرای غرّع یک طرذ آردّیٌْ.
چػوک زدى  :غیرفؼبل در چراؽ ّ خبهْظ.
 : DigitalReadSerialدفؼبت ثبزدیذ :ضْئیچ ،چبپ دّلت را ثَ خبرج از ضریبل هبًیتْر آردّیٌْ.
 : AnalogReadSerialدفؼبت ثبزدیذ :پتبًطیْهتر ،چبپ دّلت خْد را ثَ خبرج از ضریبل هبًیتْر
آردّیٌْ.
هحْ غذى ً :ػبى هی دُذ کَ اضتفبدٍ از خرّخی آًبلْگ ثَ هحْ غذى .LED
 : ReadAnalogVoltageثبر هطبلؼَ غذٍ اضت ّرّدی آًبلْگ ّ ّلتبژ چبپ ثَ هبًیتْر ضریبل

Digital.2










چػوک زدى ثذّى تبخیر  :چػوک زدى  LEDثذّى اضتفبدٍ از تبخیر تبثغ ().
دکوَ  :اضتفبدٍ از یک دکوَ فػبری ثرای کٌترل .LED
 : Debounceثَ ػٌْاى خْاًذٍ غذٍ فػبری ،فیلتر ضر ّ ؾذا.
دکوَ تغییر حبلت  :غوبرظ تؼذاد دکوَ ُل هی دُذ.
ّرّدی  Pullupضریبل ً :ػبى هی دُذ کَ اضتفبدٍ از  INPUT_PULLUPثب .)( pinMode
تي  :ثبزی هلْدی ثب ثلٌذگْ پیسّ.
دًجبل زهیي  :ثبزی زهیي در یک ضخٌراى پیسّ ثطتَ ثَ ّرّدی آًبلْگ.
ؾفحَ کلیذ ضبدٍ  :یک ؾفحَ کلیذ ضَ کلیذ هْضیقی ثب اضتفبدٍ از ضٌطْر ًیرّ ّ ضخٌراى پیسّ.
 : Tone4زًگ ثبزی در ثلٌذگُْبی چٌذ پی در پی ثب اضتفبدٍ از تي () فرهبى.

Analog.3







 : AnalogInOutSerialدفؼبت ثبزدیذ :پیي ّرّدی آًبلْگً ،قػَ در ًتیدَ ّ ،ضپص اضتفبدٍ از آى
دادٍ ُب ثَ کن ًْر ّ یب رّغي .LED
ّرّدی آًبلْگ  :اضتفبدٍ از یک پتبًطیْهتر ثرای کٌترل پلک زدى از .LED
 : AnalogWriteMegaهحْ غذى ُ LED 12بی رّغي ّ خبهْظ ،یک ثَ یک ،ثب اضتفبدٍ از هگب
ُیئت هذیرٍ آردّیٌْ.
کبلیجراضیْى  :تؼریف حذاکثر ّ حذاقل ثرای ارزظ ضٌطْر آًبلْگ اًتظبر هی رّد.
هحْ غذى  :اضتفبدٍ از خرّخی آًبلْگ (پیي  )PWMثَ هحْ غذى .LED
ؾبف  :قرائت ؾبف هتؼذد از یک ّرّدی آًبلْگ.

Communication.4

ایي ًوًَْ ُب غبهل کذ کَ اخبزٍ هی دُذ تب آردّیٌْ ثَ ؾحجت ثَ طرذ پردازظ در حبل اخرا ثر رّی
کبهپیْتر .ثرای کطت اطالػبت ثیػتر ّ یب داًلْد پردازظً ،گبٍ کٌیذ ثَ ُ . processing.orgوچٌیي تکَ
حذاکثر  / MSPکَ هی تْاًذ ثب ُر طرذ آردّیٌْ ّ ُوچٌیي ارتجبط ّخْد دارد .ثرای اطالػبت ثیػتر در
حذاکثر  MSP /ثجیٌیذ دّچرخَ ضْاری  . 74ثرای تکَ پبالدین اضت کَ هی تْاًذ ثب ایي طرذ ارتجبطً ،گبٍ
کٌیذ ثَ هثبل اضکبت فیتسخرالذ .














 : ReadASCIIStringپبرضَ رغتَ کبهب از ُن خذا از ًْع دادٍ  intثَ هحْ غذى .LED
خذّل  : ASCIIپیػرفتَ تْاثغ خرّخی ضریبل آردّیٌْ ًػبى هی دُذ.
غذت رّغٌبیی  :حرکت هبّش ثرای تغییر رّغٌبیی .LED
ًوْدار  :ارضبل اطالػبت ثَ کبهپیْتر ّ ًوْدار آى را در پردازظ.
پیکطل فیسیکی  :رّغي ّ خبهْظ ثب ارضبل دادٍ ُبی ثَ آردّیٌْ خْد را از پردازظ ّ یب حذاکثر
.MSP LED /
هیکطر رًگ هدبزی  :ارضبل هتغیر ُبی هتؼذد از آردّیٌْ را ثَ کبهپیْتر غوب ّ خْاًذى آًِب را
در پردازظ ّ یب حذاکثر ./ MSP
ضریبل پبضخ توبش  :ارضبل هتغیر ُبی هتؼذد ثب اضتفبدٍ از یک توبش ّ پبضخ رّظ (دضتذُی).
ضریبل ًذای  ASCIIپبضخ  :ارضبل هتغیر ُبی هتؼذد ثب اضتفبدٍ از یک توبش ّ پبضخ (دضتذُی)
رّظ-ASCII ّ ،رهس هقبدیر قجل از ارضبل.
ً : SerialEventػبى هی دُذ کَ اضتفبدٍ از .)( SerialEvent
ّرّدی ضریبل (ضْئیچ (هْرد) ثیبًیَ)  :چگًَْ ثَ اقذاهبت هختلف ثر اضبش غخؿیت ُبی
دریبفت غذٍ تْضط پْرت ضریبل.
 : MIDIارضبل پیبم تْخَ داغتَ ثبغیذ  MIDIضریبل.
 : MultiSerialMegaاضتفبدٍ از دّ پْرت ضریبل هْخْد در هگب آردّیٌْ.

سبزه هبی








Control.5

اگر ثیبًیَ (هػرّط) :چگًَْ ثَ اضتفبدٍ از دضتْرات غرطی ثرای تغییر غرایط خرّخی ثر اضبش
تغییر غرایط ّرّدی.
حلقَ  : forکٌترل ُ LEDب هتؼذد را ثب حلقَ .ّ for
آرایَ  :تٌْع در ثَ ػٌْاى هثبل ثرای حلقَ ًػبى هیذُذ کَ چگًَْ ثَ اضتفبدٍ از یک آرایَ.
در حبلی کَ حلقَ  :چگًَْ ثَ اضتفبدٍ از یک حلقَ در حبلی کَ ثرای کبلیجرٍ کردى ضٌطْر در
حبلی کَ یک دکوَ اضت کَ ثَ ػٌْاى خْاًذٍ غذٍ.
ضْئیچ هْرد  :چگًَْ ثیي تؼذاد گططتَ از ارزظ ُب را اًتخبة کٌیذ .هؼبدل چٌذ اگر اظِبرات .ایي
هثبل ًػبى هی دُذ کَ چگًَْ ثَ تقطین هحذّدٍ یک ضٌطْر را ثَ یک هدوْػَ ای از چِبر ثبًذ ّ
ثَ چِبر اقذاهبت هختلف ثطتَ ثَ ایي کَ گرٍّ در ًتیدَ در.
ضْئیچ هْرد  : 2ثَ ػٌْاى هثبل ضْئیچ-هْرد دّمً ،ػبى هیذُذ کَ چگًَْ ثَ اقذاهبت هختلف
هطتقر در غخؿیت دریبفت در پْرت ضریبل.

Sensors.6





 : ADXL3xxدفؼبت ثبزدیذ :غتبة ضٌح .ADXL3xx
دضت کػیذى  :تػخیؽ ضرثَ ثب یک ػٌؿر پیسّ.
 : Memsic2125دّ هحْر .acceleromoter
پیٌگ  :تػخیؽ اغیبء ثب داهٌَ یبة اّلتراضًْیک.

Display.7

ًوًَْ ُبیی از کٌترل ؾفحَ ًوبیع ػوْهی



ًْ LEDار ًوْدار  :چگًَْ ثَ یک گراف ًْار .LED
ردیف اضکي ضتْى  :چگًَْ ثَ کٌترل هبتریص  X88از .LED

Strings.8












 : StringAdditionOperatorثب ُن اضبفَ رغتَ در رّظ ُبی گًْبگْى.
 : StringAppendOperatorاضبفَ دادٍ ثَ رغتَ.
 : StringCaseChangesتغییر هْرد یک رغتَ اضت.
 : StringCharactersدریبفت  /تٌظین هقذار از یک غخؿیت خبؼ در یک رغتَ اضت.
 : StringComparisonOperatorsهقبیطَ رغتَ ثر اضبش حرّف الفجب.
 : StringConstructorsچگًَْ ثَ هقذاردُی اّلیَ اغیبء رغتَ.
 : StringIndexOfثرای اّلیي  /آخریي ًوًَْ از یک غخؿیت در یک رغتَ اضت.
 : StringLengthTrim ّ StringLengthدریبفت ّ تر ّ تویس طْل یک رغتَ اضت.
 : StringReplaceثَ خبی غخؿیت ُبی فردی در یک رغتَ اضت.
 : StringStartsWithEndsWithثررضی کٌیذ کَ کذام غخؿیت  /زیر رغتَ یک رغتَ دادٍ غرّع
هی غْد ّ یب ثب ثَ پبیبى هی رضذ.
 : StringSubstringثرای "ػجبرت" در درّى یک رغتَ دادٍ غذٍ اضت.

( USB.9لئونبردو ،میکرو ،و نمونه هبی خبص بب توجه)
ؾفحَ کلیذ ّ هبّش ًوًَْ هٌحؿر ثَ فرد ثَ لئًْبردّ ،هیکرّ ّ ثب تْخَ ُطتٌذ .آًِب ًػبى دادى اضتفبدٍ از
کتبثخبًَ ُبیی کَ هٌحؿر ثَ فرد ثَ ُیئت هذیرٍ هی ثبغذ.


ً : KeyboardAndMouseControlػبى هی دُذ کَ دضتْرات هْش ّ ؾفحَ کلیذ در یک ثرًبهَ.

صفحه کلید





 : KeyboardMessageهی فرضتذ یک رغتَ هتي ّقتی کَ یک دکوَ فػبر دادٍ غذٍ اضت.
 : KeyboardLogoutضیبُِِب از کبرثر فؼلی ثب دضتْرات کلیذی اضت.
 : KeyboardSerialثبر هطبلؼَ غذٍ اضت یک ثبیت از پْرت ضریبل ،هی فرضتذ ّ پػت ضرثَ زدى
ثَ کلیذ.
 : KeyboardReprogramثبز یک پٌدرٍ خذیذ در آردّیٌْ  ّ IDEثرًبهَ ریسی لئًْبردّ ثب یک
ثرًبهَ چػوک زدى ضبدٍ اضت.

مبوس



 : ButtonMouseControlحرکت هکبى ًوب کٌترل ثب  5کلیذ فػبری.
 : JoystickMouseControlکٌترل حرکت هکبى ًوب ثَ یک کبهپیْتر ثب یک خْی اضتیک ٌُگبهی کَ
یک دکوَ فػبر دادٍ غذٍ اضت.

