Giriş: Arduino ve Visuino: Arduino ile 4D Systems ViSi Genie akıllı dokunmatik ekran bağlantısı yapılması
Bazen Arduino board unuza bi dokunmatik ekran bağlamak istersiniz. Piyasada bir sürü ekran seçenekleri ve boyutları var ancak çoğu kontrol edilmek için çok
miktarda koda ihtiyaç duyar ve kullanıcı arayüzü iyi bir görünüm oluşturmak için uygun değildir.
4D Sistemler bu problem için iyi bir çözüm yarattı. .Bu sistemler kendi kendini kontrol edebilen, dizili arayüzlü ve hatta GPIO tasarımlı ileri, akıllı programlanabilir
ekranlar tasarladılar.4D Sistemler deki parçalar 4D Systems Workshop adlı kullanıcı arayüzü tasarlama ve ekran programlama imkanı veren kullanımı kolay grafik
geliştirme çevresi oluşturdular.
Geçen yıl 4D Systems deki kişiler bir çift ekran bağışlayacaklar kadar iyilerdi ve onlar için Visuino da sadece ekran için Kullanıcı Arayüzü tasarımını değil, ayrıca
kullanıcı arayüzüyle çalışmak için Arduino programını da çok kolaylaştıran destek ekledim.
Bu Instructable’da, Arduino board’unuza dokunmatik kullanıcı arayüzü eklemenin ne kadar kolay olduğunu, ölçme cihazlarındaki sensörlerden veri görüntüleme, ve
dokunmatik ekranla Servo ve Relay kontrolünü göstereceğim.

Adım 1: Bileşenler
1. Bir adet Arduino board. Birden fazla Serial port’a sahip bir board kullanmak daha iyi olur
2. Bir adet bağlantı cihaz kablosuyla 4D Systems Akıllı Dokunmatik Ekran ( Ben uLCD-70DT/7.0" DIABLO16 Intelligent Display kullandım ama diğer farklı
örnekleri de çalışacaktır )
3. Bir adet DHT11 Sensör Modülü
4. Bir adet Relay(Röle) Modülü
5. Bir adet küçük Servo
6. 6 Dişi-Erkek jumper kablo
7. 5 Erkek-Erkek jumper kablo
8. Bir adet breadboard
9. Bir adet MicroSD kart (Resim 2)
10. Opsiyonel: Bir adet 4D Arduino Adaptor Shield (rev 2.0) – ekranı kabloyla direkt olarak da bağlayabilirsiniz, ancak the shield Arduino ile bağlantıyı daha kolay
sağlar.
11. 4D Sistemler ekranını programlamak için, Bir adet uUSB-PA5 programlama adaptörüne ihtiyacınız var (Resim 2)
12. Eğer bilgisayarınızın MicroSD kart girişi yoksa ,MicroSD USB adaptöre de ihtiyacınız var.(Resim 3)
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Adım 2: 4D Arduino Adaptor Shield Yükleme ve Bağlantısı
1. 4D Arduino Adaptor Shield ın(Resim 1 and 2’nin en üst kanalı) 4D ekran kanallarının birinden yapılandırma Jumper larını çıkarın.
2. 4D Arduino Adaptor Shield ı Arduino board unun(Resim 3) üstüne takın.
3. 4D Arduino Adaptor Shield ın kanalındaki RX bacağındaki(Resim 4) Dişi-Erkek jumper kabloyu (kahverengi kablo) Arduino Mega(Resim 5 ve 6) board
unun RX1 bacağına bağlayın.
4. 4D Arduino Adaptor Shield ın kanalındaki TX bacağındaki(Resim 4) Dişi-Erkek jumper kabloyu (turuncu kablo) Arduino Mega(Resim 5 ve 6) board unun
TX1 bacağına bağlayın.
5. Resim 7 Arduino Mega ve 4D Arduino Adaptor Shield daki RX ve TX bacaklarının nerede olduğunu gösterir.

Resim Notları
1. Bu jumper ları çıkarın
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Adım 3: DHT11 Sensörü, Relay(Röle) ve Servo’nun Arduino ile bağlantısını oluşturmak
1. Dişi-Erkek jumper kablolarının Dişi uçları DHT11 Modülünün(Resim 1) Power(Güç(Kırmızı kablo)),Ground(Toprak(Siyah kablo)) ve Data(Veri(Mavi kablo)) e
bağlanır. (1.Resim 2 farklı DHT11 sensör modül tipini gösterir. Bacakların farklılıklarından dolayı dikkatli bağlayın!)
2. Dişi-Erkek jumper kablolarının Dişi uçları Röle Modülünün(Resim 2) Power(Güç(Kırmızı kablo)),Ground(Toprak(Siyah kablo)) ve Relay Control(Röle
Kontrol(Mavi kablo)) e bağlanır.
3. Erkek-Erkek jumper kablolarının Servo modülün(Resim 3 ve 4) Power(Güç(Kırmızı kablo)),Ground(Toprak(Siyah kablo)) ve Servo Control(Servo
Kontrol(Mavi kablo)) e bağlanır.
4. DHT11 Veri kablosu(Gri kablo) nun diğer çıkışını Arduino board (Resim 5) unun Dijital 2 numaralı bacağına bağlanması.
5. Relay Kontrol kablosu (Mavi kablo) nun diğer çıkışını Arduino board (Resim 5) unun Dijital 3 numaralı bacağına bağlanması.
6. Servo Kontrol kablosu (Sarı kablo) nun diğer çıkışını Arduino board (Resim 5) unun Dijital 5 numaralı bacağına bağlanması.
7. 6.Resim Arduino Mega’nın Dijital 2, Dijital 3 ve Dijital 5 bacakları kırmızı ile gösterilir. Önceki adımlarda tamamlanmış bağlantılar mavi ile gösterilir.
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Adım 4: Arduino board una Power(Güç) and Ground(Toprak) Kablolarını Bağlama
1. Arduino board (Resim 1) unun Ground bacağına diğer Erkek-Erkek Ground kablosunun(Siyah kablo) bağlanması.
2. Arduino board (Resim 1) unun 5V Power bacağına Erkek-Erkek Power kablosunun(Red kablo) bağlanması.
3. 4 adet Power kablolarının(Kırmızı kablolar) diğer uçlarının bir Breadboard(Resim 2) yardımıyla DHT11,Relay Module(Röle Modülü),Servo ve Arduino ile
bağlantısı yapılır.- Ben küçük bir Breadboard kullandım. (Instructable’ı basitleştirmek için Servo’ya Arduino ile güç verdim. Ancak Instructable da gösterildiği gibi
verilmiş bir güç kaynağıyla güç verilmesi önerilir)
4. 4 adet Ground kablolarının(Siyah kablolar) diğer uçlarının bir Breadboard(Resim 2) yardımıyla DHT11,Relay Module(Röle Modülü),Servo ve Arduino ile
bağlantısı yapılır.- Ben küçük bir Breadboard kullandım.
5. 3.Resim Arduino Mega’nın 5V Power ve Ground bacakları kırmızı ile gösterilir. Önceki adımlarda tamamlanmış bağlantılar mavi ile gösterilir.
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Adım 5: Bilgisayara 4D Görüntü Sistemleri ve MicroSD bağlamak
4D Akıllı Görüntü Sistemleri kullanmadan önce, kullanıcı arayüzünü tasarlayıp programlamanız gerekir.Görüntüyü programlamak için,görüntüyü direkt olarak
bilgisayara uUSB-PA5 programming adapter ile bağlamanız gerekir.MicroSD karta da otomatik olarak üretilmiş bazı resimlerin yüklenmesi de gerekir.
1. Connect the Display connector cable to the Display matching the labels on the cable connector to the labels on the pins on the board (Resim 1).Görüntü

connector kablosunu connector kablosundaki Görüntü eşleştirme etiketlerine board daki(Resim 1) bacaklar kullanılarak bağlanır.
2. uUSB-PA5 programming adapter’a (Resim 2 and 3) connector cable ın diğer çıkışı bağlanır.
3. Eğer bilgisayarınızda MicroSD kart bağlantısı için yer varsa, MicroSD kartı yuvaya sokun, yoksa MicroSD kartı bilgisayara bağlamak için MicroSD adapter kullanın.( Resim 4)

Adım 6: 4D Systems Workshop(Sistem Çalışma Alanı) larda Ekran Seçme ve Yeni Projeye Başlamak
Hala buna sahip değilseniz,4D Systems Workshop programını indirmeniz gerekir. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

4D Systems Workshop u başlatın.
Soldan "New" butonunu seçin(Resim 1)
Ekran türünüzü seçin - in my case uLCD-70DT/7.0" Diablo 16 Intelligent LCD Module w/Resistive touch (Resim 1)
"Next" butonuna tıklayın (Resim 1)
ViSi Genie seçeneğindeki Arrow butonuna tıklayın (Resim 2)
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Resim Notları
1. 1. Bunu seçin
2. 2. Görüntüyü seçin
3. 3. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Buraya tıklayın

Adım 7: Sistem Çalışma Alanı içinde Ölçü Aleti ve Termometre Bileşenleri Ekleme
İlk olarak ekrana DHT11 den veriyi görüntülemek için termometre ve ölçü aleti eklenir:
1. Bileşenlerin araç çubuğunda "Gauges" sekmesine tıklayın (Resim 1)
2. Sekmeden "Cool Gauge" bileşenini seçin (Resim 1) ve tasarım ekranında yerleştirin (Resim 2) – burada istediğiniz görünümü ayarlayabilir ve
şekillendirebilirsiniz.
3. Sekmeden "Thermometer" bileşenini seçin (Resim 2) ve tasarım ekranında yerleştirin (Resim 3) - burada istediğiniz görünümü ayarlayabilir ve
şekillendirebilirsiniz.
4. Sağdaki "Object Inspector" dan, "Scale" özelliğini genişletebilirsiniz (Resim 4)
5. "Object Inspector" da, "Scale" ın "Min" alt özelliği "0" a ayarlanır. (Resim 4)
6. "Object Inspector" da, "Scale" ın "Max" alt özelliği "100" a ayarlanır. (Resim 4)
7. Sağdaki "Object Inspector" dan, "Value" özelliğini genişletebilirsiniz (Resim 4)
8. "Object Inspector" da, "Value" ın "Value" alt özelliği "0" a ayarlanır. (Resim 4)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Resim Notları
1. Bu 2 özelliği ayarla
2. Bu özelliği ayarla

Adım 8: Sistem Çalışma Alanı içinde: buton bileşenleri ekleme ve yapılandırma
Röleyi kontrol etmek için 2 buton eklemeliyiz:
1. Bileşenler araç çubuğundan "Buttons" sekmesi seçilir (Resim 1)
2. Sekmeden "Button01" bileşeni seçilir (Resim 1) ve ekran tasarım alanına yerleştirin(Resim 2) –burada istediğiniz görüntümü ayarlayabilir ve
şekillendirebilirsiniz.
3. Sağdaki "Object Inspector" da, "Events" sekmesine tıklayın (Resim 2)
4. Sağdaki "Object Inspector" da,"OnChanged" durumunun değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 2)
5. "On event selection" diyaloğunda, select "Report message" ı seçin ve "OK" butonuna basın (Resim 3)
6. Sekmeden "Button01" bileşeni yeniden seçilir (Resim 4) ekran tasarım alanına yerleştirin (Resim 5) - burada istediğiniz görüntümü ayarlayabilir ve
şekillendirebilirsiniz.
7. In Sağdaki "Object Inspector" da, "Events" sekmesine tıklayın (Resim 5)
8. Sağdaki "Object Inspector" da,"OnChanged" durumunun değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 5)
9. "On event selection" diyaloğunda, select "Report message" ı seçin ve "OK" butonuna basın (Resim 3)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seç

Resim Notları
1. Bu butona tıkla

http://www.instructables.com/id/Arduino-and-Visuino-Connect-4D-Systems-ViSi-Genie-/

Resim Notları
1. Bu bileşeni seç

Resim Notları
1. Bu butona tıkla

Resim Notları
1. Bu butona tıklayın

Adım 9: Sistem Çalışma Alanı içinde: Track Bar(Takip Göstergesi) bileşeni ekleme ve yapılandırma
Son olarak Servo kontrolü için Takip Göstergesine ihtiyacımız var:
1. Bileşenler araç çubuğundan "Inputs" sekmesi seçilir (Resim 1)
2. Sekmeden "Trackbar" bileşeni seçilir (Resim 1) ve ekran tasarım alanına yerleştirin (Resim 2) - burada istediğiniz görüntüyü ayarlayabilir ve
şekillendirebilirsiniz.
3. Sağdaki "Object Inspector" da, "Events" sekmesine tıklayın (Resim 2)
4. Sağdaki "Object Inspector" da,"OnChanged" durumunun değerinin yanındaki "..." butonuna tıklayın (Resim 2)
5. "On event selection" diyaloğunda, select "Report message" ı seçin ve "OK" butonuna basın (Resim 3)
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seç

Resim Notları
1. Bu butona tıkla

Resim Notları
1. 1. Bu maddeyi seç
2. 2. Bu butona tıkla

Adım 10: 4D Sistem Çalışma Alanı içinde: Com giriş ekranı seçme ve projeyi kaydetme
Proje hazır olduğunda, projeyi kaydetmeli ve yüklemeye hazırlamalıyız:

1. Ribbon menu den “Comms" u seçin(Resim 1)
2. Ekran bağlantısının olduğu Serial Com girişini seçin (Resim 1)
3. Ribbon menu den "Home" u seçin.( Resim 2)
4. "Save" butonuna tıklayın (Resim 2)
5. "Save dialog" tan projeyi kaydedin (Resim 3)
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Resim Notları
1. Com girişini seçin

Resim Notları
1. Bu butona tıklayın

Adım 11: 4D Sistem Çalışma Alanı içinde: Projeyi kurmak ve 4D Sistem Ekranlarına yüklemek
Son olarak projeyi yapıp yüklememiz gerekiyor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ribbon menu den "Home" u seçin.( Resim 1)
"Build Copy/Load" butonuna tıklayın (Resim 1)
The Workshop oluşturulan dosyaların işleme diyaloglarını gösterecektir (Resim 2)
İşlemenin sonunda, the Workshop dosyaların kopyalanacağı MicroSD Flash kart seçmeyi önerir ( Resim 3, 4)

MicroSD disk seçildikten sonra, "OK" Butonuna tıklayın (Resim 4)
En sonunda, the Workshop kopyalama işlemlerini gösterecektir (Resim 5)
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Resim Notları
1. Butona tıklayın

Resim Notları
1. 1. MicroSD cihazı seçin

Resim Notları
1. OK Butonuna tıklayın

Adım 12: 4D Sistem ekranının Arduino ile bağlantısı
Ekran programlanır ve üretilen resimler MicroSD içine yüklenir. Ekranı Arduino ya bağlamalı ve MicroSD yi yüklemeliyiz:

1. MicroSD cartı bilgisayardan çıkarın, ekranın MicroSD girişine takın (Resim 1 ve 2)
2. Ekran kablosunun uUSB-PA5 programming adapter dan bağlantısını kesin
3. Ekran kablosunu 4D Arduino Adaptor Shield a bağlayın(Resim 3)
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Adım 13: Visuino başlatma, 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 gözüktüğünde 2.Resim’de gösterilen “Arduino Mega 2560” ı seçiniz

Resim Notları
1. Buradaki "Tools" butonuna tıklayın
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Adım 14: Visuino: ViSi Genie 4D Sistemleri Ekran bileşeni ekleme ve bağlantısı
İlk olarak ekranı Visono koddan kontrol etmek için ViSi Genie 4D Sistemleri Ekran bileşenine ihtiyacımız var:
1. Component Toolbox(Bileşenler Araç çubuğu) nun Filtre kutusunda "4d" yazın, ondan sonra "ViSi Genie 4D Systems Display" bileşeni seçilir (Resim 1), ve
tasarım alanına bırakılır.
2. Display4DSystems1 bileşeninin "Out" çıkış bacağını Arduino bileşeninin "Serial[ 1 ]" kanalının "In" giriş bacağına bağlayın (Resim 2)
3. Display4DSystems1 bileşeninin "Reset" çıkış bacağını Arduino bileşeninin "Digital[ 4 ]" kanalının "Digital" giriş bacağına bağlayın (Resim 3)

Image Notları
1. Bu bileşeni seçin

Adım 15: Visuino: Ekran bileşenleri için elemanlar ekleme ve yapılandırma
Visuino’da çalışabilmek için Ekranın Kullanıcı Arayüzüne elementler eklememiz gerekiyor:

1. Display4DSystems1 bileşeninin "Tools" butonuna tıklayın(Resim 1)
2. "Elements" editöründe “4D Button” elementini(eleman) seçin, daha sonra 2 Buton elementi(elemanı) (Resim 3) eklemek için "+" butonuna 2 kez tıklayın
(Resim 2)

3. Object Inspector da ikinci Button4D Element ün “Index” özelliğini "1" olarak ayarlayın(Resim 3)
4. "Elements" editöründe sağdaki “Trackbar” elementini seçin ve sonra Trackbar(Takip göstergesi) elementini eklemek için soldaki " +"

butonuna tıklayın(Resim
4)
"Elements" editöründe sağdaki “Cool Gauge” elementini seçin ve sonra ölçü aleti elementini eklemek için soldaki " +" butonuna tıklayın (Resim 5)

5.
6. "Elements" editöründe sağdaki “Thermometer” elementini seçin ve sonra Termometre elementini eklemek için soldaki " +"
7. "Elements" editörünü kapatın

butonuna tıklayın (Resim 6)
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Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin

2. 2. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. Bu özelliği ayarlayın

Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin

2. 2. Buraya tıklayın
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Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin
2. 2. Buraya tıklayın

Resim Notları
1. 1. Bu elementi seçin
2. 2. Buraya tıklayın

Adım 16: Visuino: DHT11 in eklenmesi ve bağlanması ve 2 Analog işaretsiz bileşen eklenmesi
DHT11 den değerler almak için bir bileşen ekleyeceğiz, bu değerleri işaretsiz tam sayılara dönüştürün ve onları Ekran ölçü aleti ve Termometre elementlerine gönderin:
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine "dht" yazın, sonra "Humidity(Nem) and Thermometer DHT11/21/22/AM2301" bileşenini seçin
(Resim 1), ve tasarım alanına bırakın
2. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine "analog to" yazın, sonra "Analog To Unsigned" bileşenini seçin (Resim 2),ve onlardan ikisini
tasarım alanına bırakın
3. HumidityThermometer1 bileşeninin (Resim 3) "Sensor" bacağını Arduino bileşeninin "Digital[ 2 ]" kanalının "Digital" giriş bacağına bağlayın. (Resim 4)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 17: Visuino: Analogu İşaretsiz Bileşenlere Bağlayın
1.
2.
3.
4.

HumidityThermometer1 in "Temperature" çıkış bacağını AnalogToUnsigned2 bileşeninin "In" giriş bacağına bağlayın
HumidityThermometer1 in "Humidity" çıkış bacağını AnalogToUnsigned1 bileşeninin "In" giriş bacağına bağlayın
AnalogToUnsigned1 in "Out" çıkış bacağını Display4DSystems1 bileşeninin "Objects.CoolGauge1" elementinin "In" giriş bacağına bağlayın
AnalogToUnsigned2 in "Out" çıkış bacağını Display4DSystems1 bileşeninin "Objects.Thermometer1" elementinin "In" giriş bacağına bağlayın

http://www.instructables.com/id/Arduino-and-Visuino-Connect-4D-Systems-ViSi-Genie-/

Adım 18: Visuino: S-R Flip-Flop bileşeninin eklenip bağlanması
Röleyi kontrol etmek için bir S-R(Set-Reset) Flip-Flop kullanacağız ve bunu Ekranın 2 butonlu elementiyle kontrol edeceğiz:
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine "flip" yazın, sonra " SR Flip-Flop" bileşenini seçin (Resim 1), ve tasarım alanına bırakın
2. Display4DSystems1 bileşeninin "Objects.Button4D1" elementinin "Out" çıkış bacağını SRFlipFlop1 bileşeninin "Set" giriş bacağına bağlayın.( Resim 2)
3. Display4DSystems1 bileşeninin "Objects.Button4D2" elementinin "Out" çıkış bacağını SRFlipFlop1 bileşeninin "Reset" giriş bacağına bağlayın.
( Resim 3)
4. SRFlipFlop1 bileşeninin "Out" çıkış bacağını Arduino bileşeninin "Digital[ 3 ]" kanalının "Digital" giriş bacağına ayarlayın.( Resim 4)

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Adım 19: Visuino: Unsigned to Analog(Analoga İşaretsiz ekleme) ve Servo nun eklenip bağlanması
Servo bileşen ve dönüştürücü ekleyeceğiz. Servo nun değerlerini 0.0 dan 1.0 a dönüştürmek için takip göstergesinde 0 ile 100 arasında değer görmek için dönüştürücü
kullanılır:
1. Component Toolbox(Bileşen Araç Çubğu) ın Filter box içine "to analog" yazın, sonra "Unsigned To Analog" bileşenini seçin (Resim 1), ve tasarım alanına
bırakın
2. Object Inspector da UnsignedToAnalog1 bileşeninin "Scale" özelliğinin değeri "0.01" e ayarlanır.( Resim 2) - this will scale the unsigned integer values from
the range of 0 to 100 to the analog range of 0.0 to 1.0 needed for the Servo.
3. Toolbox(Bileşen Araç Çubuğu) ın Filter box içine "servo" yazın, sonra "Servo" bileşenini seçin (Resim 3), ve tasarım alanına bırakın
4. Display4DSystems1 bileşeninin " Objects.Trackbar1" elementinin "Out" çıkış bacağını UnsignedToAnalog1 bileşeninin " In " giriş bacağına bağlayın
(Resim 4)
5. UnsignedToAnalog1 bileşeninin "Out" çıkış bacağını Servo1 bileşeninin " In " giriş bacağına bağlayın (Resim 5)
6. Servo1 bileşeninin "Out" bacağını Arduino bileşeninin "Digital[ 5 ]" kanalının " Digital " giriş bacağına bağlayın (Resim 6)
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Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin

Resim Notları
1. Bu özelliği seçin

Resim Notları
1. Bu bileşeni seçin
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Adım 20: Arduino kodunu üretme, derleme ve yükleme
1. Visuino da, F9 a basın veya Arduino kodu üretmek ve Arduino IDE’yi açmak için 1.Resim de gösterilen butona tıklayın
2. Arduino IDE de, Upload butonuna kodu derlemek ve yüklemek için tıklayın(Resim 2)

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

Resim Notları
1. Kodu derlemek ve yüklemek için buraya tıklayın

Adım 21: play...
Tebrikler! 4D Sistemli Akıllı Ekranın Arduino ya nasıl bağlandığını, sensörden verinin nasıl görüntülendiğini ve Servo ve Röle modüllerinin Ekranla nasıl kontrol
edildiğini öğrendiniz.
Resim 1 ve Videoda bağlantıları yapılmış ve enerjilendirilmiş proje gösterilir.
Eğer Arduino yu çalıştırırsanız, Ekranda gösterilen Sıcaklık ve Nemi göreceksiniz. Butonları Röleyi,Takip Göstergesini de Servo yu kontrol etmek için kullanabilirsiniz.
Resim 2’de tamamlanmış Visuino diyagramı görebilirsiniz.
Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum 4D Systems Workshop projesi ViSiGenieInstructable.zip olarak eklenmiştir. 4D Systems Workshop u 4D Systems sitesinden

indirebilirsiniz.
Ayrıca, bu Instructable için oluşturduğum Visuino projesi ViSiGenieDHT11ServoRelayInstructable.zip olarak eklenmiştir. Projeyi Visuino’nun web sitesinden indirip
açabilirsiniz: https://www.visuino.com
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File Downloads

ViSiGenieInstructable.zip (2 MB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'ViSiGenieInstructable.zip']

ViSiGenieDHT11ServoRelayInstructable.zip (1 KB)
[NOTE: When saving, if you see .tmp as the file ext, rename it to 'ViSiGenieDHT11ServoRelayInstructable.zip']
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