
Giriş:  ESP8266 ve Visuino: Google Haritalar ile GPS Konumu web sunucusu
ESP8266 modülleri gömülü Wi-Fi özellikli tek duran harika düşük maliyetli controller lardır ve bunun hakkında birkaç Instructable yapmıştım.

Seri GPS   modülü kullanımı hakkında da Instructable lar oluşturmuştum.

Bu Instructable da size ESP8266 ve GPS İLE GPS Modülünün pozisyonunu Google Haritalar kullanarak göstermek için bir GPS Web Sunucu yapacağım
Bir web sayfasıyla birden fazla cihazdan var olan Wi-Fi ağınıza bağlanabilecek ve her zaman modülünüz nerede olduğunu görebileceksiniz.

Lütfen GPS Modüle bağlanmak için Seri Portu kullanmamızdan itibaren, Seri GPS Modülünü bağlamadan önce ESP8266 yı programlamanız gerektiğine dikkat edin!

Adım 1: Bileşenler
1. Bir adet NodeMCU ESP8266   board 
2. Bir adet GPS modül
3. 3 Dişi-Dişi jumper kablo
4. Opsiyonel: NodeMCU ESP8266 yı çalıştırmak için USB kablolu bir adet USB Güç kaynağı (USB Power Bank   kullandım ama diğer seçenekler de 

çalışacaktır)

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: Bir Host Name ve Access Point ayarlamak
İlk olarak var olan Access Point(erişim noktası) e bağlanmak ve Host Name(sahip adı) e atamak için modülü yapılandırmamız gerekir böylece ağda onu 
keşfedebiliriz.

1. Object Inspector da, “Modules” özelliğini, sonra “WiFi” alt özelliğini genişletin ( Resim 1)
2. Object Inspector da "HostName" özelliğinin değerini "gpsserver" olarak ayarlayın(Resim 1)
3. Object Inspector da, “WiFi” ın “AccessPoints” alt özelliğini genişletin, değerinin yanındaki " ..." butonuna tıklayın (Resim 2)
4. "AccessPoins" editöründe, sağ görünümdeki “WiFi Access Point” i seçin, sonra erişim noktası eklemek için " +" butonuna tıklayın (Resim 2)
5. Object Inspector da, "SSID" özelliğinin değerini SSID of your Wi-Fi Hotspot(Access Point) olarak ayarlayın(Resim 4)
6. Eğer Wi-Fi Hotspot unuz(Erişim noktası) şifreye ihtiyaç duyarsa, Object Inspector da,  "Password" özelliğinin değerinde şifreyi ayarlayın (Resim 4)
7. "AccessPoints" diyaloğunu kapatın

Resim Notları Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın 1. Buraya tıklayın
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Resim Notları
1. WiFi SSID(kullanıcı adı) ve Password(şifre) u buraya girin!

Resim Notları
1. 2. Buraya tıklayın
2. 1. Bunu seçin

Adım 4: Visuino: İletişim için bir TCP/IP Sunucu Soketi ekleyin
İletişim için bir TCP/IP Sunucu soketi eklememiz gerekir.

1. Object Inspector içinde, WiFi ın “Sockets” alt özelliğinin değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 1)
2. Sockets editöründe “TCP/IP Server” ı seçin ve sonra bir tane eklemek(Resim 3) için " +" butonuna tıklayın (Resim 2)  
3. "Sockets" diyaloğunu kapatın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1. Bunu seçin
2. 2. Buraya tıklayın
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Adım 5: Visuino: GPS ve Formatted Text bileşenini 2 Analog Kanal ile ekleyin
Modülden GPS bilgisi okumak ve kontrol etmek için Visuino içinde bileşen eklememiz gerekir.

Ayrıca veriden web sayfası da üretmemiz gerekir. Sayfa sadece bir HTML metin belgesi olacaktır, böylece metni üretmek için Formatted Text (biçimlendirilmiş
metin) bileşenini ekleyebiliriz.

1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " gps " yazın, sonra " Serial GPS" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım alanına bırakın
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " form " yazın, sonra " Formatted Text" bileşenini seçin (Resim 2) ve tasarım alanına 

bırakın
3. FormattedText1 bileşeninin “Tools” butonuna tıklayın(Resim 3)
4. Elements editörü içinde, sağdaki Analog Elementi   seçin, elementlerden(elemanlardan) 2 tane eklemek için (Resim 5) soldaki "+" butonuna 2 kez 

tıklayın (Resim 4) 
5. "Elements" editörünü kapatın

Resim Notları Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin 1. Bu bileşeni seçin
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1. Bunu seçin
2. 2. Buraya 2 kez tıklayın

Adım 6: Visuino: Sunucu cevabı için Formatted Text i ayarlayın
Bir web istemcisi sunucuya bağlandığında üreteceğimiz HTML metnini belirlememiz gerekir.

Gönderdiğim veriden sonra kapatmak için bağlantıyı belirlememiz ve de belgeye "Refresh: 5" ekleyerek 5 saniye sonra tekrar bağlanmak için tarayıcıya talimat 
vereceğiz.

Bu Instructable için, Google javascript haritalar API   kullandım. Eğer isterseniz haritayı daha iyi özelleştirmek için HTML metnini değiştirebilirsiniz.

4. Tasarım alanında FormattedText1 bileşenini seçin (Resim 1)
5. Object Inspector da "Text" özelliğini seçin ve değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 1)
6. "Text" editöründe Resim 2 deki metni yazın. Ekli dosyada HTML metnini bulabilir ve oradan kopyalayabilirsiniz. %0 

AnalogElement1 den alınan değerle ve %1 AnalogElement2 den alınan değerler değiştirilecektir

7. Diyaloğu kapatmak için OK butonuna tıklayın
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Resim Notları
1. Buraya tıklayın

File Downloads

GPSServerFormattedText.txt   (769 bytes)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'GPSServerFormattedText.txt']

Adım 7: Visuino: GPS bileşenini bağlayın
1. GPS1 bileşeninin " Latitude " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin AnalogElement1 in "In" pinine bağlayın (Resim 1)
2. GPS1 bileşeninin " Longitude " çıkış pinini FormattedText1 bileşeninin AnalogElement2 nin "In" pinine bağlayın (Resim 2)
3. GPS1 bileşeninin " Out " çıkış pinini Arduino bileşeninin "Serial[ 0 ]" kanalının "In" giriş pinine bağlayın (Resim 3)
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Adım 8: Visuino:  Formatted Text bileşenini bağlayın ve Delay bileşenini ekleyin ve bağlantısını yapın
1. FormattedText1 bileşeninin " Out " pinini “NodeMCU ESP-12” bileşeninde " Modules.WiFi.Sockets.TCPServer1” in "In" pinine bağlayın (Resim 1)
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine " delay "(gecikme) yazın, sonra " Delay" bileşenini seçin (Resim 2) ve tasarım alanına bırakın
3. FormattedText1 bileşeninin " Out " pinini Delay1 bileşeninin "In" pinine bağlayın (Resim 3)
4. Delay1 bileşeninin " Out " pinini “NodeMCU ESP-12” bileşeninde " Modules.WiFi.Sockets.TCPServer1” in " Disconnect " giriş pinine bağlayın (Resim 4)

Delay bileşeni metin gönderildikten hemen sonra bağlantıyı kesecektir.

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 9: Arduino kodunu üretme, derleme ve yükleme
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. 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

Adım 10: GPS Modülünü ESP8266 ya bağlayın
1. Power(güç kaynağı)(kırmızı kablo), Ground(toprak)(siyah kablo) ve TX(Gri kablo) kablolarını GPS Modülüne bağlayın

2. Ground (toprak(siyah kablo)) kablosunun diğer ucunu NodeMCU board unun Ground(toprak) pinine bağlayın (Resim 2)

3. TX (Gri kablo) kablosunun diğer ucunu NodeMCU board unun RX pinine bağlayın (Resim 3)

4. Resim 4 NodeMCU 0.9 un Ground, 3.3V Power(güç kaynağı) ve RX pinlerini gösterir
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Adım 11: play...
Tebrikler! Google Haritalarla bir Wi-Fi GPS Web Sunucusu oluşturdunuz.

Resim 1 bağlantıları yapılı ve enerjilendirilmiş projeyi gösterir. Modülü enerjilendirmek için küçük bir USB Power Bank   kullandım.

Projede Adım 4’te Wi-Fi hotspot unuz için doğru kullanıcı adı( SSID ) ve Şifreyi girdiğinizden emin olun!

Genellikler çalıştırdıktan hemen sonra, GPS konum verisi göndermeye başlayacaktır. Konuma bağlı olarak, konum verisini göstermek birkaç dakika alabilir. Birkaç 
dakika sonra veri hala gösterilmezse, projeyi kapatıp bir dakika kadar bekleyin ve GPS i yeniden başlatmak için tekrar enerjilendirin.

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bir web tarayıcısı açtığınızda aşağıdakini yazın:

gpsserver./

Yukarıdakini yazdıktan sonra Enter a basın, modül tarafından tespit edilen GPS konumunun haritasını göreceksiniz (Resim 2).Harita biçimlendirilmiş metin bileşeninde 
HTML metni tarafından Adım 7’de belirtildiği gibi her 5 saniyede bir yenilenecektir.

Adın sonuna Nokta eklediğinizden emin olun, yoksa Windows domain adını çözümleyemeyecektir!

Resim 3’te tamamlanmış Visuino   diyagramı görebilirsiniz.

Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi eklenmiştir. Projeyi  Visuino’nun web sitesinden indirip açabilirsiniz: https://www.visuino.com

Ekli projeyi çalıştırmak için, Adım 4’te gösterildiği gibi Wi-Fi Hostspot unuz için SSID(kullanıcı adı) ve Şifreyi ayarlamanız gerekir!
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File Downloads

ESP8266_GPSMapWebServerInstructable.zip   (1 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'ESP8266_GPSMapWebServerInstructable.zip']
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