
Giriş:  Arduino 101 ve Visuino: LED’i Bluetooth LE destekli akıllı telefonla kontrol etmek
Arduino 101 ivmeölçer, jiroskop, termometre ve Bluetooth LE(BLE) özelliklerini destekleyen güçlü bir mikroişlemcidir. Bluetooth Iot gelişimi ve Akıllı telefonlardan 
kumanda kontrolü için Arduino yu iyi derecede uygun hale getirir.

Bu talimatta, size Arduino 101  programlamanın Visuino ile Led in bir akıllı telefondan uzaktan kontrolünün ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. 

Adım 1: Bileşenler
1. Bir adet Arduino 101
2. Bir adet Bluetooth LE destekli akıllı telefon

Adım 2: Visuino başlatma ve Arduino Board tipi seçme
Arduino programlamayı başlatmak için,Buradaki linkten indirilebilen (http://www.arduino.cc/) Arduino IDE programının yüklü olması gerekmektedir. 

Lütfen Arduino IDE 1.6.6 programı içindeki bazı kritik hatalara dikkat ediniz.

1.6.7 veya daha üst versiyonlarını indirdiğinizden emin olun, öte yandan bu Instructable çalışmayacaktır.

Visuino: Visuino’nun da yandaki linkten yüklenmesi gerekmektedir.https://www.visuino.com   

1. İlk resimde gösterildiği gibi Visuino yu başlatınız.
2. Visuino ‘daki Arduino bileşeni(1.resim) üstünde bulunan “Tools(Araçlar)” butonuna tıklayın.
3. Diyalog(bağlantı) gözüktüğünde 2.Resim’de gösterilen “Arduino 101” ‘i seçiniz.
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Resim Notları
1. Buradaki “Araçlar” butonuna tıklayınız.

Adım 3: Visuino’da: Bluetooth Modülü yapılandırın ve Bluetooth Servis bileşeni ekleyin
1. Nesne denetleyici içinde( Object Inspector)  "Modules" özelliğini genişletin, sonra onun "Bluetooth" alt özelliği, daha sonra  "Local Name" in değerini  "LED" e 

alt-özellik olarak ayarlayın. (Resim 1)
2. Bileşen Araç Kutusundaki Filtre kutusunda “blue” yazın sonra "Bluetooth Service" bileşenini seçin(Resim 2),ve onu tasarım alanına bırakın.
3. Object Inspector(Nesne denetleyici) içinde "Advertise"  özelliğinin değerini "True"  olarak ayarlayın.(Resim 3)

Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın 1. Bu bileşeni seçin
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Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Adım 4: Visuino içinde: Bluetooth Servis Bileşenine Karakteristik Element Ekleyin
Bluetooth Servisine Dijital bir Karakteristik eklememiz için: 

1. BluetoothService1 bileşeninin(Resim 1) "Tools" butonuna tıklayın.
2.  "Characteristics" editöründe “Digital” elementi seçin, ve sonra Digital Characteristic (Resim 3) eklemek için soldaki (Resim 2) " +" butonuna tıklayın.
3. “Characteristics" editörünü kapatın.

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin
2. 2. Buraya tıklayın
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Adım 5: Visuino’da: Connect the Bluetooth Service(Bluetooth Servis) bileşenini bağlantısını yapın.
1. BluetoothService1 bileşeninin "Out" pinini Arduino bileşeninin "Modules.Bluetooth" kanalının "In"  pinine bağlayın.(Resim 1) .
2. BluetoothService1 bileşenindeki (Resim 2) "Characteristics.Digital1" elementinin "Out" çıkış pinini Arduino bileşenindeki (Resim 3)  "Digital (LED)(SPI-

SCK) [13]” kanalının "Digital" giriş pinine bağlayın.
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Adım 6: Arduino kodu üretmek, derlemek ve yüklemek
1. Visuino’da, Arduino kodunu üretmek ve Arduino IDE’yi açmak için F9’a basın veya Şekil 1’de gösterilen butona tıklayın.
2. Arduino IDE içinde, Şekil 2’de gösterilen kodu derlemek ve yüklemek için, Upload butonuna tıklayın.

Resim Notları
1. Kodu üretmek için buraya tıklayın veya F9’a basın.

Resim Notları
1. Kodu derleyip yüklemek için buraya tıklayın.

Adım 7: Akıllı Telefonda: "nRF Master Control Panel (BLE)" Uygulamasını İndirin ve Yükleyin
Şimdi programlanmış Arduino 101’i çalıştırmanın ve akıllı telefondan kontrol etme zamanı!

Kullanılabilecek birçok Bluetooth LT Uygulaması bulunur. Kendi testim için Arduino tarafından önerilen "nRF Master Control Panel (BLE)" i kullandım ama diğer 
uygulamalar da muhtemelen çalışacaktır.

Uygulamayı Android   için   buradan, iOS   için   buradan indirebilirsiniz.
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Adım 8: nRF Master Control Panel (BLE)’da: Bulun ve Bluetooth LED Service(Bluetooth LED Servisi) e bağlayın. 
1. Akıllı telefonda  "nRF Master Control Panel (BLE)" ı yükleyip başlatın.
2. "SCAN" butonuna tıklayın (Resim 1)
3. Arduino 101 LED Service bulunduğu zaman,  "CONNECT" butonuna tıklayın (Resim 2)
4. Cihaz özelliğini(Resim 4)  ayrıntılı görmek için "Unknown Service" (Resim 3) butonuna tıklayın.

Resim Notları Resim Notları
1. Buraya tıklayın 1. Buraya tıklayın
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Adım 9: nRF Master Control Panel (BLE) içinde: LED Servisinin(LED Service) Karakteristiğine 8 bit değer 
göndermeyi hazırlamak
LED’i kontrol etmek için UINT8 değerini 0’a(Lambayı kapatır) veya 1’e (Lambayı açar) göndermeliyiz. Bunun için her zaman buradaki adımları takip etmeliyiz:

1. Unknown Service" (Resim 1) teki "Up Arrow" butonuna tıklayın. (Lütfen bu butona tıklamanın zorluğuna dikkat edin- en azından benim Android cihazımda 
tam bu küçük butonun üstüne basmak için birkaç deneme yapmam gerekti:-( )

2. Açılan diyalogdan(yazılabilir metin) "BYTE AR..." (Resim 2) ın yanındaki Down arrow"  butonuna tıklayın.

3. Açılan listeden(Resim 3) "UINT 8" (Resim 4) i seçin.
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Resim Notları Resim Notları
1. Buraya tıklayın 1. Buraya tıklayın
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Resim Notları Resim Notları
1. Buraya tıklayın 1. Buraya tıklayın

Adım 10: LED Lambayı Açmak
1. Metin kutusundaki  "Write value" butonuna tıklayın ve "1"  yazın. (Resim 1)

2. "SEND" butonuna basın. (Resim 2)

3.  Characteristic in değeri 1 olarak değişecektir. (Resim 3)

4. Arduino 101   de pin 13 teki LED yanacaktır.(değeri 1(turn ON) olacaktır) (Resim 4)

Resim 1 ve 2’deki görüntüler işlemi daha sonrası için kaydeden seçeneğe sahiptir, bu yüzden tüm adımları baştan uygulamanıza gerek yoktur,ama daha sonra sizi 
uygulamayı kendi başınıza keşfetmeye davet edeceğim;-)
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. LED yanıyor.(ON durumunda)
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2. LED yanıyor.(ON durumunda)

Adım 11: LED’i söndürmek(OFF durumu)
1. "Unknown Characteristic" üzerindeki "Up Arrow(yukarı ok)" butonuna tıklayın ve “Adım 9” daki talimatları tekrarlayın

2. Metin kutusundaki  "Write value" butonuna tıklayın ve "0"  yazın (Resim 2)

3. "SEND" butonuna basın. (Resim 3)

4. Arduino 101   de pin 13 teki LED sönecektir.(OFF durumunda) (Resim 4)

Resim 1 ve 2’deki görüntüler işlemi daha sonrası için kaydeden seçeneğe sahiptir, bu yüzden tüm adımları baştan uygulamanıza gerek yoktur,ama daha sonra sizi 
uygulamayı kendi başınıza keşfetmeye davet edeceğim:-)
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. LED yanmıyor.(OFF durumunda)
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Adım 12: Ve oyun zamanı...
Tebrikler! Projeyi tamamladınız.

Video’da Arduino 101 ‘de LED ‘in Android telefonla kontrol edildiğini görebilirsiniz.

Resim’de tamamlanmış Visuino   diyagramı görebilirsiniz.

Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi  Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz: https://www.visuino.com
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File Downloads
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Arduino101BluetoothLEDInstructable.zip   (954 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'Arduino101BluetoothLEDInstructable.zip']
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