
Giriş:  ESP8266 ve Visuino: Wi-Fi Ağ Tarayıcı
ESP8266 modülleri gömülü Wi-Fi ı olan düşük maliyetli tek başına çalışan controller lardır. Bu Instructable da size ESP8266 ile bir Wi-Fi ağ tarayıcısı yapmanın ne 
kadar kolay olacağını göstereceğim.

Bu Instructable da, NodeMCU 0.9 versiyonlu modülünü kullanacağım. NodeMCU   ESP8266 controller ile deneme yapmanın ve programlamanın en kolay yoludur. 
Bu Instructable diğer ESP8266 modülleriyle hatta ESP-01 ile de kolayca yapılabilir.

Lütfen bu Instructable ın bazı resimlerinin genişletmek için tıklandığında internet üzerinden çalışabileceğine dikkat edin! Resimdeki doğru noktayı görmek 
için resme tıkladığınıza emin olun!

Adım 1: Bileşenler
Bir adet NodeMCU ESP8266   board 

Adım 2: Start Visuino yu başlatın ve ESP8266 Board tipini seçin
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

Eğer adımları izlemediyseniz ESP 8266 yı programlamak için Arduino IDE yi kurmak için bu Instructable a bakın !

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

1. Visuino yu ilk resimde gösterildiği gibi başlatın
2. Visuino da Arduino bileşeninin “Tools”  butonuna tıklayın(Resim 1) 
3. Diyalog göründüğünde Resim 2’de gösterildiği gibi NodeMCU ESP-12 yi seçin
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Resim Notları
1. "Tools" butonuna tıklayın

Adım 3: Visuino: Scan Wi-Fi İşlemi ekleyin
1. Object Inspector da "Modules" özelliğini, sonra "WiFi" alt-özelliğini genişletin (Resim 1)
2. Object Inspector da "Operations" özelliğini seçin ve özelliğin değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 1)
3. "Operations" diyaloğunda, sağdaki listeden "Scan WiFi Networks"(Wi-Fi ağları tarama)  maddesini seçin (Resim 2)
4. Bir ScanNetworks maddesi (Resim 3) eklemek için soldaki “+” butonuna tıklayın (Resim 2)
5. "Operations" diyaloğunu kapatın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 2. Buraya tıklayın
2. 1.Bu maddeyi seçin
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Adım 4: Visuino: Clock Generator bileşenini ekleyin ve bağlantısını yapın
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " clock " yazın, sonra " Clock Generator"(zaman-süre üreteci) bileşenini seçin (Resim 1) ve 

tasarım alanına bırakın
2. ClockGenerator1 bileşeninin " Out " pinini " NodeMCU ESP-12" bileşeninin "Modules.WiFi.Operations[0]" maddesinin "Scan" 

giriş pinine bağlayın (Resim 2)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Adım 5: Visuino: Detect Edge ve Text Value bileşenlerini ekleyin ve bağlantısını yapın
Tarama başladığında başlık metnini bastırmamız gerekir. "Scanning"(tarama) pini her zaman hatta değeri False(0) tan True(1) ya ve tam tersine değiştirdiğinde bile 
clock(zaman sayma) üretecektir. Değer sadece False(0) tan True(1) ya değiştiğinde bile durum-olay üretmek için, Detect Edge(kıyı tespit etme) bileşenini 
kullanmamız gerekir.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " edge " yazın, sonra " Detect Edge" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " text " yazın, sonra " Text Value"(metin değeri) bileşenini seçin (Resim 2) ve tasarım alanına 

bırakın
3. "NodeMCU ESP-12" bileşeninin "Modules.WiFi.Operations[0]" maddesinin " Scanning " çıkış pinini DetectEdge1 bileşeninin "In" pinine bağlayın 

(Resim 3)
4. DetectEdge1 bileşeninin " Out " çıkış pinini TextValue1 bileşeninin "In" giriş pinine bağlayın (Resim 4)
5. TextValue1 bileşeninin " Out " çıkış pinini "NodeMCU ESP-12" bileşeninin "Serial[ 0 ]" kanalının "In" giriş pinine bağlayın (Resim 5)
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Resim  Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Bu bileşeni seçin
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Adım 6: Visuino: TextValue1 bileşeni için metin yazın
1. TextValue1 bileşenini seçin (Resim 1)

2. Object Inspector da "Value" özelliğini seçin ve "..." butonuna tıklayın (Resim 1)

3. "Value" editöründe aşağıdakileri yazın:
""
" Scan"
"----------------- "
(Resim 2)

4. Diyaloğu kapatmak için OK butonuna tıklayın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Adım 7: Visuino: Formatted Text bileşeni ve elementleri ekleyin
Biçimlendirmek ve her tespit edilen Wi-Fi Hot Spot bilgi hattını bastırmak için Formatted Text(biçimlendirilmiş metin)  bileşenini kullanacağız.

4. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " text " yazın, sonra " Formatted Text" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
5. FormattedText1 bileşeninin "Tools" butonuna tıklayın (Resim 2)
6. Elements editöründe, sağdaki Text Elementini   seçin ve onlardan birini eklemek için soldaki "+" butonuna tıklayın (Resim 3, 4)
7. Elements editöründe, sağdaki Integer Elementini(tam sayı elemanı) seçin ve onlardan ikisini eklemek için soldaki "+" butonuna 2 kez tıklayın (Resim 4, 5), 

sonra Elements editörünü kapatın
8. Object Inspector da, FormattedText1 bileşeninin Text özelliğinin değerini "SSID: "%0" Signal: %1 Channel %2" (Resim 6 ). %0 TextElement1 den alınan 

değerle, %1 IntegerElement1 den alınan değerle ve %2 IntegerElement2 den alınan değerle değiştirilecektir
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Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Buraya tıklayın

Resim Notları Resim Notları
1. 2. Buraya tıklayın 1. 2. Buraya 2 kez tıklayın
2. 1.Bu maddeyi seçin 2. 1.Bu maddeyi seçin

Resim Notları
1. Bu özelliği seçin

Adım 8: Visuino: Formatted Text bileşenini bağlayın
1. "NodeMCU ESP-12" bileşeninin " Modules.WiFi.Operations[0]" maddesinin " SSID " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninde AnalogElement1 in "In" pinine

bağlayın (Resim 1)
2. "NodeMCU ESP-12" bileşeninin " Modules.WiFi.Operations[0]" maddesinin " Signal Strenght " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninde AnalogElement2 nin 

"In" pinine bağlayın (Resim 2)
3. "NodeMCU ESP-12" bileşeninin " Modules.WiFi.Operations[0]" maddesinin " Channel " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninde AnalogElement3 ün "In" 

pinine bağlayın (Resim 3)
4. "NodeMCU ESP-12" bileşeninin " Modules.WiFi.Operations[0]" maddesinin " FoundNetwork " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin "Clock" giriş 

pinine bağlayın (Resim 4)
5. FormattedText1 bileşeninin " Out " çıkış pinini "NodeMCU ESP-12" bileşeninin "Serial[ 0 ]" kanalının "In" giriş pinine bağlayın (Resim 5)
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Adım 9:
1. Visuino da Arduino kodunu üretmek ve Arduino IDE açmak için Resim 1’de gösterildiği gibi F9’a basın veya butona tıklayın
2. NodeMCU modülünü USB kabloyla bilgisayara bağlayın
3. Bu Inctructable da board tipini ve size gösterdiğim seri portu seçin
4. ESP desteğinin son versiyonunu yüklediğinizden emin olun! Önceki versiyonları son çıkan özelliklere sahip değildir, bu yüzden derlemeyi denediğinizde 

hata alabilirsiniz!
5. Arduino IDE de derlemek ve kodu yüklemek için Upload butonuna tıklayın(Resim 2)

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

Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 10: play...
Tebrikler! Bir Wi-Fi tarayıcı yaptınız.

Video bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş projeyi gösterir.

Eğer Seri Terminali Arduino IDE veya Visuino ile açarsanız, NodeMCU tarafından keşfedilen Wi-Fi hot-spot ları, onların güçlerini ve kanallarını göreceksiniz (Picture 
1)

Resim 2’te 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

WiFiScannerInstructable.zip   (1 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'WiFiScannerInstructable.zip']
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