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گشت و گذاری در زیست بوم آردوینو
درمسیرطراحیسیستمهایمیکروکنترلریباآردوینو،بهسهقطعهیاصلینیازخواهیمداشت:

بوردآردوینو 	
سختافزارهایجانبی)شاملپوستههایآردوینوومدارهاییکهدرطولکتابخواهیمساخت( 	

محیطیکپارچهیبرنامهنویسیآردوینو،یاهمانIDEآردوینو 	

برایآنکهیکپروژهیآردوینوراانجامدهیداینسهقطعهبایددستبهدستیکدیگربدهند.وقتی 
نوبتبهانتخابیکبوردآردوینومیرسد،گزینههایزیادیدراختیاردارید.بااینحال،مادراینکتاب
همگی که شدهاند طراحی گونهای به بوردها این چون کرد، خواهیم استفاده آردوینو رسمی بوردهای از
بدونهیچمشکلیباIDEآردوینوکارکنند.اکثرپروژههایکتابرابابوردمعروفومحبوبآردوینواونو
روبرو باهیچمشکلی دیگر بوردهای به آنها انتقال برای ولی کرد، پیادهسازیخواهیم )ArduinoUno)

نخواهیدشد)وهرجاتغییریالزمباشد،آنرانیزتوضیحمیدهیم(.
توضیح نیز را بورد هر تفاوتهای آردوینو، بوردهای همهی بین مشترک خصوصیات تشریح از بعد 

خواهیمدادتابتوانیدبستهبهنیازخودازبوردمناسباستفادهکنید.

عملکردهای اصلی آردوینو
تمامبوردهایآردوینوتعدادیعملکردوقابلیتکلیدیدارند.بهشکل1-1کهبوردآردوینواونورانشان
میدهد،نگاهکنید؛اینهمانبوردیاستکهاکثرپروژههایکتابرابهکمکآناجراخواهیمکرد.برخی

ازاجزایاصلیاینبوردکهموردتوجهمااست،ازاینقرارهستند:

AtmelAVRمیکروکنترلر 	
USBواسطبرنامهریزی/ارتباطی 	
تثبیتکنندهیولتاژواتصالتغذیه 	

I/Oپایههای 	
RX/TXهایدیباگ،تغذیه،وLED 	

دکمهیریست 	
)ICSP(رابطبرنامهریزیسریالدرون-مداری 	

  Atmel AVR میکروکنترلر  
قلبهربوردآردوینورایکواحدمیکروکنترلرAtmelAVRموسومبهMCUتشکیلمیدهد.اکثربوردهای
آردوینو)ازجملهآردوینواونو(ازمیکروکنترلرAVRATmegaسودمیبرند.همانطورکهدرشکل1-1
میبینید،اینبوردآردوینواونوازتراشهیATMega328Pاستفادهمیکند.)دراینمیان،بوردآردوینو دوِوهیک
استثنااستچونبراساستراشهیARMCortexطراحیشدهاست.(اینمیکروکنترلرمسئولذخیرهسازی
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دکامپایلشدهیبرنامهواجرایآناست.زبانبرنامهنویسیآردوینوبهشمااجازهمیدهدتابهلوازمجانبی
ُ
ک

باسهای همه-منظوره، ورودی/خروجیهای ،)ADC( آنالوگ-به-دیجیتال مبدلهای مانند میکروکنترلر،
ارتباطی)مانندSPIوI2C(،ورابطهایسریال،دسترسیداشتهباشید.اینعملکردهایمیکروکنترلرهمگی
بهپریزهایمادهیکوچک)پایههایپالستیکیسیاهرنگدردوسمتبورد(متصلشدهاند،تابتوانیدسیم-
اتصالهایاپوستههایآردوینورابهآسانیبهآنهامتصلکنید.)پوستهبهبوردهایکوچکیگفتهمیشودکهروی

بوردآردوینوسوارشدهوقابلیتهایآنراگسترشمیدهند،مانندپوستهیِاترنت،یاپوستهیایکسبی.(
مرجع نقش و متصلشده ATmega تراشهی پایههایساعت به 16 MHzسرامیکی نوسانساز یک
هماهنگکنندهرابرایتمامیاجزایمدار)وبرنامهها(بازیمیکند.بافشاردکمه ی ریستاجرایبرنامهاز
نوشروعخواهدشد.دراکثربوردهایآردوینویکLEDدیباگبهپایهی13تراشهیATmegaمتصلشده
نیازبههرگونهقطعهی LED)وبدون است؛اولینبرنامهیکتاب)LEDچشمکزن(رابهکمکهمین

جانبی(پیادهسازیخواهیمکرد.

  رابط های برنامه ریزی  
میکروکنترلرها این و است، اسمبلی یا C زبان ATmega میکروکنترلرهای برنامهنویسی اصلی زبان

7-12VDCورودیتغذیهی USB-مدارسریال-به

پایههایتغذیهوکمکی

(ADC(ورودیهایمبدلآنالوگ-به-دیجیتال

ATMega328میکروکنترلر

(ICSP(رابطبرنامهریزیسریالدرون-مداری

پایههایI/Oعمومی

LEDدیباگ

USBرابط

دکمهیریست

 شکل 1-1   اجزای تشکیل دهنده ی اصلی آردوینو اونو.
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میشوند. برنامهریزی ICSP رابط طریق از )2-1 )شکل خاص سختافزار یک کمک به 
ً
معموال

قبیل این به نیاز بدون را آنها میتوان که باشد این آردوینو بوردهای ویژگی مهمترین شاید
وجود خاطر به عملکرد این کرد. برنامهریزی USB رابط طریق از فقط و خاص، سختافزارهای
)ICSP سرآیند طریق )از آردوینو بوردهای ساخت مراحل همان در که است آردوینو بوت بارگذار 
سنکرون/ )گیرنده/فرستندهی سریال USART رابط به و میگیرد قرار ATmega تراشههای درون در
کند. بارگیری را برنامهها جداگانه برنامهریز یک به نیاز بدون تا میدهد اجازه آن همهمنظوره( آسنکرون
)ATmega8U2یاATmega16U2(دربوردهایآردوینواونوومگا 2560،یکمیکروکنترلرثانویه
آردوینو بورد برعهدهدارد. پایههایUSARTسریالمیکروکنترلراصلی و USB بینکابل وظیفهیرابط
و دارد بهصورتسرخود را USB از پشتیبانی آنATmega32U2است، لئوناردوکهمیکروکنترلراصلی
نیازیبهمیکروکنترلرثانویهندارد.دربوردهایقدیمیآردوینوازتراشهیFTDI)کهیکتراشهیUSB-به-

سریالاست(بهعنوانرابطبیناتصالUSBوپورتUSARTاستفادهمیشد.

 ADC همه-منظوره و I/O پایه های  
درپروژههایکهبابوردهایآردوینومیسازیم،هیچپایهایبهاندازهیپایههایI/Oهمه-منظوره)عمومی(و
پایههایADCاهمیتندارد.دریکبرنامهمیتوانیدبهتکتکاینپایههادسترسیداشتهباشید،وهمهی
آنهامیتوانندبهصورتورودی/خروجیدیجیتالیاآنالوگعملکنند.پایههایADCهمچنینمیتوانندبه
عنوانورودیآنالوگعملکنندوولتاژهایبین0Vتا5Vرابخوانند.اینپایههامیتوانندوظایفدیگری
)ازجملهرابطمخابراتی،رابطسریال،خروجیPWM،ووقفهیخارجی(رانیزبرعهدهبگیرندکهدرآینده

بهآنهاخواهیمپرداخت.

  پایه های تغذیه  
برایاغلبپروژههابهیکمنبعتغذیهی5VDCنیازداریمکهدرحالتعادیازطریقکابلUSBمتصل
بهبوردآردوینوتأمینمیشود.بااینحال،وقتیبوردآردوینوراازکامپیوترجدامیکنید،بایدازگزینههای

ً
دیگربرایتغذیهیآناستفادهکنید.بوردهایآردوینورامیتوانباهرولتاژDCبین6Vتا20V)ترجیحا
12V-7(کهازطریقرابطجک استوانه ای،یاپایهیVin،بهآندادهمیشود،تغذیهکرد.بوردهایآردوینو

دارایدوتثبیتکنندهی5Vو3.3Vهستند:

 شکل 1-2   دستگاه برنامه ریزی MKII برای 
.Atmel AVR تراشه های



1919شروع کار با آردوینو و پروژه ی LED چشمک زن          فصل 1
ولتاژ5Vبرایتغذیهیتراشههایدیجیتالبوردآردوینوبهکارمیرود.بهعبارتدیگر،وقتیحالت 	

یکپایهیI/Oراتغییرمیدهید،ولتاژآنبین0Vو5V)یابالعکس(تغییرمیکند.
یا آردوینو پوستههای تغذیهی برای 

ً
دادهمیشود(معموال پایهیخروجی بهیک ولتاژ3.3V)که 	

مدارهایخارجیبهکارمیرود.

بارگذاربوتآردوینووبرپاییسفتافزار
بارگذاربوت)یابهسادگی،بارگذار(قطعهُکدیاستکهدریکبخشحفاظتشدهازحافظهیمیکروکنترلر
برنامهریزی ICSP وسیلهی به AVR میکروکنترلرهای کلی، حالت در است. شده مستقر آردوینو اصلی
میشوندکهازطریقیکرابطجانبیسریال)SPI(بامیکروکنترلرحرفمیزند.برنامهریزیبااینروش
MKIIیاSTK500بسیارسادهوسرراستاست،ولیمستلزماستفادهازیکبرنامهریزسختافزاریمانند

)کهدرشکل1-2دیدید(نیزهست.
وقتییکبوردآردوینوراروشنمیکنید،واردبارگذاربوتمیشودوبرایمدتیکوتاه)چندثانیه(در
اینبخشدرنگمیکند.اگرتراشهیAVRدراینفاصلهیزمانییکفرمانبرنامهریزیازIDEآردوینو
)رویرابطسریالUSARTمیکروکنترلر(دریافتکند،آنبرنامهرادرقسمتباقیماندهازحافظهیبرنامه
)کهبهآنحافظهیفَلشنیزگفتهمیشود(بارمیکند.ولیاگرچنینفرمانیدریافتنکند،بهپیشرویدر

حافظهیبرنامهادامهمیدهدوهرچهراازقبلدرآنجاباقیماندهباشد،اجراخواهدکرد.
-USBآردوینویکفرمان»بارگذاری«بهبوردآردوینومیفرستید،اینفرمانبهتراشهیIDEوقتیاز
به-سریال)تراشهیATmega16U2یاATmega8U2درآردوینواونو(دستورمیدهدتامیکروکنترلراصلی
راریستکندو)درنتیجه(بهبارگذاربرگردد.پسازآن،کامپیوتربالفاصلهشروعبهارسالمحتویاتبرنامهی

جدیدکردهومیکروکنترلرنیزآنراازطریقرابطUSARTدریافتمیکند.
مزیتبزرگبارگذاربوتدرآناستکهاجازهمیدهدتایکمیکروکنترلررابدوننیازبهسختافزار

خارجیبرنامهریزیکنیم.بااینحال،دوعیبعمدهنیزدارند:

اول،حافظهیارزشمندمیکروکنترلرراِاشغالمیکند.اگربرنامهیشماکمیپیچیدهترازحدمعمول 	
باشد،فضایِاشغالشدهتوسطبارگذار)کهمعمواًلحدود2KBاست(میتواندمشکلسازشود.

دوم،وجودبرنامهیبارگذاربوتیعنیاجرایبرنامهیشماهمیشهباچندثانیهتأخیر)فاصلهیزمانی 	
کهبارگذارمنتظردریافتفرمانازIDEاست(همراهخواهدبود.

اگرآنقدرخوششانسهستیدکهیکبرنامهریزسختافزاری)یایکبوردآردوینویدیگرکهبتوانیدازآن
بهعنوانبرنامهریزاستفادهکنید(دراختیارداشتهباشید،میتوانیدبارگذاربوتراازرویتراشهیAVRحذف
IDEازداخلFile UploadUsingProgrammerوصدورفرمانICSPکرده،وبااتصالآنبهسرآیند

آردوینو،میکروکنترلرخودرابهطورمستقیمبرنامهریزیکنید.

بوردهای آردوینو
تنوعبوردهایآردوینوآنقدرزیاداست)وهرروزهمبوردجدیدیبهبازارمیآید(کهنمیتوانیمدربارهی

همهیآنهاصحبتکنیم.دراینقسمتفقطتعدادیازبوردهایرسمیآردوینورابررسیمیکنیم.
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 شکل 1-3   بورد آردوینو اونو.

بورداونو)Uno(پرچمدارشرکتآردوینواستواکثرپروژههایکتابراباآنپیادهسازیخواهیمکرد؛ 
اینبوردرادرشکل1-3مشاهدهمیکنید.آردوینواونوازتراشهیATMega328Pبهعنوانمیکروکنترلر
اصلی)MCU(،وتراشهیUSB-به-سریال16U2بهعنوانمیکروکنترلرثانویهاستفادهمیکند.اونودردو

مدلMCU(DIPقابلتعویض(وSMD)MCUثابتوغیرقابلتعویض(عرضهمیشود.
استفادهمیکند اصلی میکروکنترلر عنوان به ATMega32U4تراشهی از )Leonardo(لئوناردو بورد 
)شکل1-4راببینید(،وازآنجاکهاینتراشهدارایرابطUSBسرخوداست،نیازیبهمیکروکنترلرثانویه
برایکارهای را آن برکاهشقیمت( لئوناردو)عالوه بورد اینویژگی ندارد. USB-به-سریال تبدیل برای
منحصربهفردیمانندشبیهسازیصفحهکلیدیادستهیبازیایدهآلکردهاست.درفصل6طرزاستفادهاز

اینویژگیهاراخواهیددید.

 شکل 1-4   بورد آردوینو لئوناردو.
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بوردمگاMega2560(2560(ازیکتراشهیATMega2560بهعنوانمیکروکنترلراصلیاستفاده 
کردهاست)شکل1-5راببینید(،که56پایهیI/Oهمه-منظورهداردومیتواندستگاههایخارجیزیادی
رابهآنمتصلکرد.بوردمگاهمچنینکانالهایADCبیشترینیزدارد،و)برخالفاونوکهفقطیکرابط

سریالدارد(دارایچهاررابطسریالسختافزاریاست.
دوِوه بورد میکنند، استفاده AVRمیکروکنترلرهای8-بیتی از که آردوینو بوردهای تمامی برخالف 
(Due(ازیکتراشهی32-بیتیARMCortexSAM3Xبهعنوانمیکروکنترلراصلیسودمیبرد)شکل
پهنای-پالس ADCدقیقتریاست،دقتتفکیکمدوالسیون کانالهای دارای بورددووه ببینید(. را 6-1
رابط داراییک دارد، )DAC( دیجیتال-به-آنالوگ ل مبدّ کرد، انتخاب دلخواه به میتوان را آن )PWM)

USBمیزباناست،وسرعتساعتآنبه84MHzمیرسد.

 شکل 1-5   بورد آردوینو مگا 2560.

 شکل 1-6   بورد آردوینو دووه.
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بوردمینیاتورینانو)Nano(طوریطراحیشدهکهبتوانآنرادربردبوردنصبکرد.اندازهیکوچک 
اینبوردهمچنینآنرابرایپروژههایتولیدینهایی)دستگاههاییکهقراراستراهیبازارمصرفشوند(

مناسبکردهاست)شکل1-7راببینید(.
USB رابط یک از که تفاوت این با است، مگا2560 شبیه بسیار )MegaADK( ADK مگا بورد
ندرویدی)وبرنامههاییکهرویآناجرا

َ
میزبانبرخورداراستکهبهآناجازهمیدهدباتلفنهایهوشمندا

میشوند(ارتباطبرقرارکند)شکل1-8راببینید(.
بوردلیلیَپد)LilyPad(یکبوردبسیارخاصاست:اینبوردبرایدوختهشدنبهلباسطراحیشده
FTDIاست)شکل1-9راببینید(.بهخاطرکوچکنگهداشتنابعاداینبورد،درآنازهمچنانرابطقدیمی
پوشیدنی، بهسنسورهای نخهایرسانا بهکمک رامیتوان بورد این استفادهشدهاست. برنامهریزی برای

LEDوسایرقطعاتمشابهدوخت!

.ADK شکل 1-8   بورد آردوینو مگا 

 شکل 1-7   بورد آردوینو نانو.
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 شکل 10-9   بورد آردوینو لیلی َپد.

گفتیم،آردوینویکسختافزارمنبع-بازاست،بههمیندلیلمیتوانیددههاوصدها
ً
همانطورکهقبال

مشابه
ً
قطعهیمشابهدربازاربیابیدکهبهخوبیباIDEآردوینوکارمیکنند.برخیازاینبوردهاکامال

بوردهایساختشرکتآردوینوهستند،وبرخیدیگرویژگیهایاضافیدارندیابرایمنظورخاصی
طراحیشدهاند.برایمثال،آردوپایلوت)شکل1-10(یکبوردخلبانخودکاربرایکنترلروباتهای
پرندهموسومبهکوادکوپتراست.برخیازشرکتهایسازندهیبوردهایآردوینوحتیسفارشمیگیرند

وبوردهاییمنطبقبانیازهایمشتریتولیدمیکنند.

 شکل 1-10   یک کوادکوپتر و بورد آردوپایلوت مگا.

اولین برنامه با آردوینو
اکنونکهدیدیدقراراستدراینکتابباچهسختافزاریکارکنیم،وقتآناستکهنرمافزارIDEآردوینو

رانصبکردهواولینبرنامهراباآنبنویسیم.
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دریافت و نصب IDE آردوینو
برایدریافتآخرینویرایشIDEآردوینوبهصفحهی»نرمافزار«سایتوبwww.arduino.cc)شکل11-1(
بروید.)ایننرمافزاررامیتوانیدرویدیسکپیوستکتابهمبیابید.(ویرایشمخصوصویندوزدردوگونه
)فایلنصبیMSIوفایلفشردهیZIP(عرضهمیشود.بعدازبارگیریویرایشمناسب،آنرادرکامپیوتر

خودنصبکنید.

اجرای IDE و اتصال به بورد آردوینو
بعدازبازکردنفایلهایبارگیریشدهدریکپوشهیمستقل،بوردآردوینوراازطریقکابلUSB)مانند
آنچهدرشکل1-12میبینید(بهکامپیوترمتصلکنید.)دراکثرسیستمهایَمکولینوکسنصبدرایورها
بهصورتخودکارانجامخواهدشد.اگردریکسیستمَمکباپیغام»شناساییبوردشبکهیجدید«مواجه
شدید،رویدکمهیNetwork Preferencesکلیککردهودرپنجرهایکهبازمیشود،Applyراکلیک

کنیدوسپسپنجرهیSystem Preferencesراببندید.(
اگریکبوردآردوینویجدیدرادریککامپیوترویندوزنصبمیکنید،بهاحتمالزیادبایددرایورهای
آنرانیزنصبکنید.اگرازفایلنصبیMSIویندوزاستفادهکنید،اینکاربهطورخودکارانجامخواهد

 شکل 1-11   صفحه ی دریافت نرم افزار IDE آردوینو.
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شد،ولیاگرIDEآردوینورابهصورتیکفایلفشردهیZIPبارگیریکردهاید،بایدمراحلزیررادنبال
کنید:

آنقدرصبرکنیدتافرآیندنصبخودکارباخطامتوقفشود. .1

منویStartویندوزرابازکردهوبعدازراست-کلیکرویMy Computer،گزینهیPropertiesرا .2
انتخابکنید.

گزینهیDevice Managerراانتخابکنید. .3

برایدیدنبوردآردوینو،لیستPorts (COM and LPT)رابازکنید. .4

روینامبوردآردوینوراست-کلیککردهوگزینهیUpdate Driver Softwareراانتخابکنید. .5

درپنجرهایکهبازمیشود،بهپوشهینصبفایلهایIDEآردوینوبروید. .6

درایورمناسبراازپوشهیdriversانتخابکنید. .7

بااینعمل،نصبدرایورسختافزاربهپایانمیرسد. .8

اکنون،IDEآردوینورابااجرایفایلarduino.exeرابازکنیدتابتوانیداولینبرنامهرادربوردآردوینو 
بارگذاریکنید.برایاطمینانازسالمبودنبوردآردوینووارتباطآنباکامپیوتر،ازبرنامهایبهنامBlink)که
LEDرویبوردآردوینوخواهدشد(کمکمیگیریم.دراکثربوردهایآردوینویکLEDباعثچشمکزدن
File  Examples  Basic  Blinkبهپایهی13تراشهیمیکروکنترلرمتصلشدهاست.باانتخابگزینهی
برنامهیBlinkرادریکپنجرهیجدیددرIDEآردوینوبازکنید.درادامهاجزایمهمبرنامهیBlinkرا

تحلیلمیکنیمتابتوانیمازفصلآیندهشروعبهنوشتنبرنامههایجدیدکنیم.

  شکل 1-12   اتصال بورد آردوینو اونو به کامپیوتر 
.USB از طریق کابل                             
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اماقبلازاینکهبرنامهرااجراکنید،بایدبهIDEآردوینوبگوییدبرنامهراازطریقکدامپورتدربورد 
آردوینوبارگذاریکند.برایاینمنظور،فرمانTools  Portرااجراکردهوپورتمناسبراانتخابکنید.
درویندوزاینپورتبانام#COMمشخصمیشودکهدرآن#شمارهیپورتسریالاست.)درکامپیوترهای
/dev/tty.usbserial*یا/dev/tty.usbmodem*َمکولینوکس،پورتهایسریالبهصورت

ظاهرمیشوند،کهدرآن*رشتهایازکاراکترهایحرفی-عددیاست.(

نکته
یالمیبینید،برایتشخیصآنکهکدامشمارهپورتمتعلقبهبورد اگردراینمنوبیشازیکپورتسر
آردوینواست،براییکلحظهبوردراازکامپیوترجداکردهودقتکنیدکهکدامپورتازاینفهرست

ناپدیدمیشود.بعدازاتصالمجددبوردبهکامپیوتر،پورتیراکهدوبارهظاهرمیشود،انتخابکنید.

اکنونآمادهایدتابرنامهیBlinkرااجراکنید.برایبارگذاریبرنامهدرحافظهیبوردآردوینو،دکمهی 
درسمتچپنوارابزارIDE(راکلیککنید.IDEآردوینوابتدابرنامهراکامپایلکردهو Upload)آیکون

سپسبرنامهیکامپایلشدهرادرحافظهیبرنامهبوردآردوینوبارگذاریمیکند)نواروضعیتپایینپنجرهی
IDEپیشرفتکاررانشانمیدهد(.وقتیبارگذاریبرنامهبهپایانرسید،LEDزردرنگرویبوردآردوینو

اونوبایدبافرکانسیکباردرثانیهشروعبهچشمکزدنکند.

Blink تحلیل برنامه ی
نوشته چگونه آردوینو برنامهی یک ببینید تا کنیم درنگ Blink برنامهی واکاوی برای قدری دهید اجازه
د)بهترتیباعدادیکهرویشکل

ُ
میشود.اینبرنامهرادرشکل1-13مشاهدهمیکنید.طرزکاراینک

میبینید(چنیناست:

اینیکتوضیح چند-خطیاست.نوشتنتوضیحیکیازابزارهایمهمبرایمستندسازیبرنامهها .1
است.کامپایلرآردوینوهرچیزیراکهبیننمادهای*/و/*قرارگرفتهباشد،نادیدهخواهدگرفت.
از
ً
وقتیتوضیحاتیکهمیخواهیمبدهیم،مفصلاست)مانندتوصیفکلیاتیکبرنامه(،معموال

توضیحچند-خطیاستفادهمیکنیم.

//آمدهباشد)تا توضیح تک-خطیاست.کامپایلرآردوینوهرچیزیراکهبعدازنماد اینیک .2
یا ازتوضیحبرایتشریحعملکردیکدستور، ایننوع نادیدهخواهدگرفت. انتهایهمانخط(،
بروزیک برنامه)دستوراتیکهحدسمیزنیمعلت اجرای ازجریان ازدستورات تعدادی حذف

ِاشکالباشند(،مناسباست.

متغیرمکانیدرحافظهیآردوینواستکهاطالعاتدرآن ایندستوریکمتغیرتعریفمیکند. .3
intاست،کهمیتواندیک ذخیرهمیشوند.متغیرهاانواعمختلفیدارند.دراینمثالنوعمتغیر
مقدارصحیحرادرخودنگهدارد.ناماینمتغیرledومقدارآن13است)اینهمانپایهی13بورد
آردوینواونواستکهیکLEDبهآنمتصلاست(.اهمیتتعریفمتغیردرآناستکهاگربعدها
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.Blink شکل 1-13   اجزای برنامه ی 

بخواهیماینLEDرابهپایهیI/Oدیگریازمیکروکنترلرمتصلکنیم،فقطکافیاستهمینیک 
دبرنامهنخواهدبود.

ُ
دستورراتغییردهیم،ونیازیبهتغییردربقیهیک

تابع()void setupیکیازدوتابعیاستکهبایددرهربرنامهیآردوینووجودداشتهباشد. .4
داستکهوظیفهخاصیراانجاممیدهد.بوردهایآردوینوبهمحضشروعیک

ُ
تابعیکقطعهک

برنامهابتدابهسراغتابع()setupمیروندوآنرابهطورکاملاجرامیکنند،بههمیندلیلاینتابع
بهترینمکانبرایانجامتنظیماتسختافزاریبورد)تعییننوعپایههایI/O،آمادهسازیرابطهای

ارتباطی،وغیره(است.

گفتیمکهپایههایدیجیتالآردوینومیتوانندبهعنونورودییاخروجیعملکنند؛برایپیکربندی .5
()pinModeاستفادهمیشود.اینفرماندوآرگومانمیگیردکه جهتیکپایهازفرمانیبهنام
درداخلجفتپرانتزبعدازآنقرارمیگیرند،وباکاما(,)ازیکدیگرجدامیشوند.آرگوماناول
مشخصمیکندکهکدامپایهیمیکروکنترلربایستیپیکربندیشود.دراینجامتغیرledبهعنوان
بهاینمتغیرمقدار13دادهایم،

ً
آرگوماناولبهفرمانpinModeدادهشدهاست،وازآنجاکهقبال
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اینفرمانپایهی13میکروکنترلرراپیکربندیخواهدکرد.آرگوماندومفرمانpinModeجهتپایه
به آردوینو بورد پایههایI/Oیک OUTPUT)خروجی(. یا INPUT)ورودی( رامشخصمیکند:
صورتپیشفرضهمگیورودیهستند،بنابرایناگربهیکپایهیخروجینیازدارید،بایدپایهی
LEDموردنظررابهطورصریحبهخروجیتبدیلکنید.ازآنجاکهدراینمثالمیکروکنترلربایدبه
led فرمانروشن/خاموشبدهد)یعنیجریانازپایهیI/Oبهسمتبیرونمیرود(،بایدپایهی
)پایهی13(رابهخروجیتغییروضعیتبدهیم.وقتیوضعیتورودی/خروجییکپایهمشخص
شد،دیگردرهمانوضعیتباقیمیماندتازمانیکهبوردریستشودیاوضعیتآنبایکفرمان

pinModeدیگرتغییردادهشود.

دومینتابعیکهبایددرهربرنامهیآردوینوحضورداشتهباشد،تابع()void loopاست.بعد .6
ازاجرایتابع()setup)کهفقطیکباراجرامیشود(،بوردآردوینوتابع()loopرابهصورت
پیوستهومکرراجراخواهدکرد.توجهکنیدکهحتیاگربوردآردوینوکاریبرایانجامدادهنداشته
باشد،مجازنیستیدتابع()loopراحذفکنید؛البتهمیتوانیدبدنهیآنراخالیبگذاریدتاهیچ

کاریانجامندهد.

میرود. کار به خروجی پایهی یک )ولتاژ( حالت کردن ست برای digitalWrite() فرمان .7
پایههایخروجیدیجیتالمیکروکنترلردردوحالت5V)باال(یا0V)پایین(قرارداشتهباشند.
وقتیحالتیکپایهیخروجیباالباشد،اگربیناینپایهوزمینیکLED)بههمراهمقاومتسری
محدودکنندهیجریان(قراردهید،روشنخواهدشد.)فصلآیندهبیشتردراینبارهتوضیحخواهیم
داد.(آرگوماناول()digitalWriteمشخصمیکندکهکدامپایهیمیکروکنترلربایستیکنترل
digitalWrite() فرمان به اول آرگومان عنوان به )13 )پایهی led متغیر هم اینجا در شود.
HIGH میکند: مشخص را خروجی حالت فرمان این دوم آرگومان است. شده داده
درهمان دیگر پایهیخروجیمشخصشد، باال/پایینیک وقتیحالت .)0V(LOW یا )5V)
حالتباقیمیماندتازمانیکهبوردریستشودیاحالتآنبایکفرمانdigitalWriteدیگر

تغییردادهشود.

باعث تابع این فراخوانی میلیثانیه. برحسب تأخیر زمان میگیرد: آرگومان یک delay() تابع .8
میشودتابوردآردوینوبرایمدتزمانمشخصشدهدستازهرفعالیتیبکشد.زمانتأخیردر
اینجا1000میلیثانیهمعادل1ثانیهاست.بااینفرمان،بوردآردوینوقبلازاجرایدستوربعدی1

ثانیهمنتظرمیماندکهدراینمدتLEDروشناست.

LED شدن خاموش باعث digitalWrite فرمان به LOW آرگومان کردن پاس با دستور این .9
میشود.

یکباردیگرفراخوانیتابع()delayباعثایجادوقفهای1ثانیهایتااجرایدستوربعدی)که .10
شروعحلقهیloopوروشنشدنمجددLEDاست(میشود.
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دبسیارسادهاست،امااگرآنرابهطور
ُ
بههمینسادگی،LEDماشروعبهچشمکزدنمیکند!اینک 

کاملدرکنمیکنید،جاینگرانینیست،چونتازهدرآغازراههستیم.

توجه
درویرایشهایجدیدIDEآردوینو،پایهایکهLEDبهآنمتصلشده)پایهی13دربوردهایاونو،مگاو
یرو،یاپایهی6دربوردMKR1000(،بهعنوانپایهیLED_BUILTINتعریفشدهاستودیگرنیازی ز
digitalWriteوpinModeید.بهعبارتدیگر،درفرمانهای بهتعریفمتغیرled)دستور3(ندار

میتوانیدبهسادگیازثابتLED_BUILTINبهعنوانآرگوماناولاستفادهکنید.




