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 ESP8266 WEB SERVER 1 -מדריך קצר ל

 

 ESP8266על 

ESP8266  הוא מודול תקשורתWiFi  עם מעבדARM  והוא יכול לשמש באפליקציות לאוטומציה ,

  .IOTביתית / ויישומי אינטרנט 

 מה ניתן  לעשות עם מודול זה שהעלות שלו מאוד נמוכה? 

לשלוט בפלט, לקרוא קלט ופסיקות, לשלוח , HTTPבאפשרותך ליצור שרת אינטרנט, לשלוח בקשות 

 הודעות דוא"ל, לשדר לטוויטר, וכו '

 

  ESP8266מאפייני 

 b/g/n 801.1פרוטוקול • 

 •Wi-Fi Direct (P2P)  ,Soft-AP 

 משולבת TCP / IPמחסנית פרוטוקול • 

 סיביות 32מעבד מובנה בעל הספק נמוך של • 

 •SDIO 2.0, SPI, UART 

 

  ESP8266בחירת מודול  

או המשולבת בערכות או כרטיסים  ESP-12E גרסת  מגיע במגוון רחב של גרסאות. ESP8266 -ה

שנשתמש בו מודול והיא ה כיום הגרסה המעשית ביותרהיא   NodeMCUנקראת   לעתים קרובותש

 הכי הרבה במדריך זה. 

כל לעשות לכן, תו. ESP-12E -ו ESP-01, ESP-07, ESP-12עם  ו גםנבדקים במדריך זה פרויקטה

 .מודלים אלהבאמצעות  גםאת כל הפרויקטים המוצגים 

בה שיש  או כל ערכה אחרת, ESP8266-12E NodeMCUערכת ב להשתמשאני מאוד ממליץ 

 ת התוכניות שלך.ולהעלא מתכנת מובנה. המתכנת המובנה מקל על אב טיפוס

 

 

 לפעמים צריך להתקין לו דרייבר, שCH340Gרכיב תקשורת טורי  עםויש את המודול הסיני שמגיע 

 מיוחד.
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 12E NodeMCU-ESPההדקים של ערכת 

 : ESP8266-12E NodeMCU -להלן דיאגרמה קצרה המתארת את הדקי  ה

 

  Arduino IDEסביבת העבודה של עם  ESP8266 -השימוש ב

כל תושאתה ת אומר זאת. ESP8266לעבוד עם  שלך Arduino IDEלהכין של המדריך איך זה בחלק 

 Arduino IDE -. )בהנחה שתוכנת הArduino IDE שלהידודית התוכנית שלך באמצעות  ESPלתכנת ה 

 כבר מותקנת אצלך במחשב(.

 : בצע את הפעולות הבאותיש ל, Arduinoשל  IDE -ב ESP8266 -הכדי להתקין את 

 Preferences( ובחר   קובץ<) <File התפריט של   פתח את  Arduino IDE -מתוך ה. 1

 (.העדפות)

של  לשדה  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json  הזן . 2

Additional Board Manager URLs ( כתובות מנהל ,) ולחץ על הלוחות הנוספים OK   "אישור". 
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 ... (מנהל לוחות כלים< לוח<) Tools   >Board   >Boards Manager    עבור אל .3
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 . ”esp8266 by ESP8266 Community“, והתקן ESP8266לוח את התפריט מ. גלול למטה, בחר 4

 

 ( כלים) Toolsפתח את התפריט  .5

 Board    >NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)   בחר .6

 

 .חדשים מותקניםהוחות הלכדי לוודא ש Arduino IDEח מחדש את לבסוף, פת .7
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  ESP8266 ( מהבהב עם LEDלד )

 -מאוד פשוטה, אפשר לכתוב או לפתוח אותה מהדוגמאות בתוכנית התוכנית של לד מהבהב היא 

Arduino IDE. 

 מאחר וישהיא פשוטה מאוד,  ESP-12E NodeMCU  -ה ערכתל ( קודה ינתטעהעלאת התוכנית )

 . USB -בעזרת כבל השלך למחשב  חבר את הכרטיס. בכרטיס מובנהנת תכ

,  התצורותוכל  ”NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)“לוח הבחר נ, (כלים)  Tools תפריט וודא שב

 ראות כך:נמחדל, הרירת ב

 

אז יש לשנות "(. COM5)יציאה: "מת הקוד מבתמונהשלך עשויה להיות שונה  COM -יציאת החשוב: 

 כמו שלי. תצורות צריך להיראות בדיוקהכל שאר ו

 שתקבלוהמתן מספר שניות עד   Arduino IDEב לאחר בדיקת התצורות, לחץ על "לחצן העלאה" 

 ."הבוצעההעלאה את ההודעה "

int pin = 2 
; 
void setup()  
{ 
// initialize GPIO 2 pin as an output. 
pinMode(pin, OUTPUT); 
} 
 
void loop()  
{ 
digitalWrite(pin, HIGH); // turn the LED on  
delay(1000);             // wait for a second 
digitalWrite(pin, LOW);  // turn the LED off  
delay(1000);             // wait for a second 
} 
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 ESP-12Eהחשמלי של  מעגלה

 .D4 (GPIO 2) להדק שלך ESP -ל אוהם 220נגד ו LEDחבר 

 

 1מהבהב כל  שלך צריך להיות LED -ה טוב, עשית את זה!. מזל ESP8266את  Resetאתחל 

 שנייה!
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ESP8266 שרתכ - WEB SERVER 

הרעיון  כמובן, זו היא רק דוגמא,  י נוריות.תשבלבנות שרת אינטרנט השולט  נלמד איךזה, בחלק 

לשלוט בכל המכשירים האלקטרוניים שאתה ובכך תוכל עם ממסר האלה נוריות ה אתהוא להחליף 

 רוצה.

 כתיבת התוכנית:

 (.GPIO 4 -ו GPIO 5בואו ניצור שרת אינטרנט השולט בשתי יציאות )

 אלה עם ואת הסיסמה SSID -. החלף את הArduinoשל  IDE -העתק את הסקיצה למטה אל ה

) אם לא תוכל להעלות את  ESP8266לאחר מכן העלה את התוכנית שלך ל  .המתאימים לרשת שלך

http://randomnerdtutorials.com/esp8266-   את הקישור הבא , ראה  ESP8266התוכנית ל 

guide-troubleshooting/ .)לאיתור שגיאות 

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h> 
#include <ESP8266mDNS.h> 
MDNSResponder mdns;  
 
// Replace with your network credentials 
const char* ssid = "YOUR_SSID"; 
const char* password = "YOUR_PASSWORD"; 
 
ESP8266WebServer server(80); 
String webPage = ""; 
int gpio5_pin = 5; 
int gpio4_pin = 4; 
void setup(void){ 
webPage += "<h1>ESP8266 Web Server</h1><p>Socket #1 <a 
href=\"socket1On\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a 
href=\"socket1Off\"><button>OFF</button></a></p>"; 
webPage += "<p>Socket #2 <a 
href=\"socket2On\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a 
href=\"socket2Off\"><button>OFF</button></a></p>"; 
// preparing GPIOs 
pinMode(gpio5_pin, OUTPUT); 
digitalWrite(gpio5_pin, LOW); 
pinMode(gpio4_pin, OUTPUT); 
digitalWrite(gpio4_pin, LOW); 
delay(1000); 
Serial.begin(115200); 
WiFi.begin(ssid, password); 
Serial.println(""); 
// Wait for connection 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
delay(500); 
Serial.print("."); 
} 
Serial.println(""); 
Serial.print("Connected to "); 

http://randomnerdtutorials.com/esp8266-troubleshooting-guide/
http://randomnerdtutorials.com/esp8266-troubleshooting-guide/
http://randomnerdtutorials.com/esp8266-troubleshooting-guide/


 
                                                             K.A. Technologies 

 

USING ESP8266 17 

Serial.println(ssid); 
Serial.print("IP address: "); 
Serial.println(WiFi.localIP()); 
if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) { 
Serial.println("MDNS responder started"); 
} 
server.on("/", [](){ 
server.send(200, "text/html", webPage); 
}); 
server.on("/socket1On", [](){ 
server.send(200, "text/html", webPage); 
digitalWrite(gpio5_pin, HIGH); 
delay(1000); 
}); 
server.on("/socket1Off", [](){ 
server.send(200, "text/html", webPage); 
digitalWrite(gpio5_pin, LOW); 
delay(1000); 
}); 
server.on("/socket2On", [](){ 
server.send(200, "text/html", webPage); 
digitalWrite(gpio4_pin, HIGH); 
delay(1000); 
}); 
server.on("/socket2Off", [](){ 
server.send(200, "text/html", webPage); 
digitalWrite(gpio4_pin, LOW); 
delay(1000); 
}); 
server.begin(); 
Serial.println("HTTP server started"); 
} 
void loop(void){ 
server.handleClient(); 
} 

 ESP8266 -של ה IP -ה כתובת

שלך  IP -כתובת ה לאחר כמה שניות,. באוד 115200של בקצב  Arduino י של הטורהמסך פתח את 

 .192.168.1.70צריכה להופיע. במקרה שלי זה 
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 החשמלי  מעגלה

 .LED -ה נוריות כדי ליצור את שרת האינטרנט כדי לשלוט על שני חבר את הסכימה הבאה עכשיו 

 

 הדגמה 

שלך  ESP -שה אותו נתבלמחובר הממכשיר שהוא ח כל דפדפן פת,  כדי להדגים את פעולת המעגל

 !Enterלחץ על  IP -. לאחר מכן הקלד את כתובת המחובר אליו

 

 ברכות על השלמת הפרויקט!


