
-weather station based on ESP8266 modelingDesigning and 

chip wifi 12E 

 المشروع : نبذة عن

  واختصارا   (Internet of Thingsاالعتماد على شبكة انترنيت األشياء ة التكاليف بيللق جوية أرصادبناء محطة 

(IoT) هي شبكة من األجهزة المادية والمركبات واألجهزة المنزلية وغيرها من العناصر المضمنة مع األجهزة ،

 من االتصال األجهزةاإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة االستشعار والمحركات واالتصال والتي تمكن هذه 

 .حيث تم بناء المحطة ببشكل فعال ينمعين أو مجموعه من المستخدممستخدم وتبادل البيانات فيما بينها مع 

ومن  DHT11باالضافه إلى متحسس  الحرارة و الرطوبة  12E-ESP8266  wifi chipاالعتماد على 

 خصيصا   HTML( تم تصميم صفحة web serverاجل مراقبه بيانات المناخ لمكان معين ضمن شبكه محليه)

مزود  لمكان معين على (DHT11من أجل مراقبه بيانات ) ,كتطوير لعمل محطة مراقبة الطقسلهذا الغرض 

حيث تم رفع   (ThingSpeak.com) ( وهوserversاحد الخوادم)وتم اختيار (service provider) الخدمة

في اي  من اجل مراقبة الحرارة و الرطوبة على قناة تم إنشاءها داخل هذا خادم  بيانات الحرارة و الرطوبة 

 Twitterمكان بالعالم, باالضافة الى ارسال اشارات تنبيه الى موقع التواصل االجتماعي أيمن و وقت

 للشخص المسؤول عن المراقبة. 
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 أهمية المشروع:

  لمكان معين تكمن أهميه المشروع في الحاجة لمعرفه قيم الحرارة و الرطوبة وغيرها من العوامل المناخية    

 مقروءةالاتخاذ قرارات معينه وفق البيانات  يجب كذالك, الخوادم  الغرف التي تظم مثاله داخل أوخارج المنزل 

 رخص تكلفه انجاز المشروع. واخيرامن المتحسسات 
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