การทดลองที่ 5 การใช้ Blynk App
เอกสารนี้ ดดั แปลงมาจาก
https://medium.com/@visitwnk//ใส่ ใจ-7-เตรี ยมความพร้อมก่อนการใช้-blynk-app-1ab60aa1b9e9
Blynk คืออะไร
BLYNK SERVER ก็ถือว่าเป็ น IoT CLOUD จะคอยรอรับการติดต่อจาก IoT NODE เช่น ESP8266
/ ESP32 / RASPBERRY PI หรื ออื่นๆ หลังจากเชื่ อมต่อได้แล้ว เราก็สามารถใช้ BLYNK APP ที่มีท้ งั บน
Android และ IOS ควบคุมอุปกรณ์ IoT NODE ได้เลย สะดวกรวดเร็ วและง่ายดายมาก
BLYNK SERVER
BLYNK SERVER ถูกพัฒนามาจากภาษา JAVA มันสามารถทางานภายใต้ OS อะไรก็ได้ไม่วา่ จะ
เป็ น WINDOWS / MAC / LINUX
BLYNK SERVER เป็ น OPEN-SORCE แบบ GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ที่สามารถ
นาไปใช้งานได้จริ ง สามารถนาไปต่อยอดเพื่อการค้า แก้ไขปรับปรุ งโค๊ดจากต้นฉบับ นาไปคัดลอกแจกจ่าย
เผยแพร่ ได้
ผูท้ ี่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโปรเจคเพิม่ เติมได้ที่ [BLYNK SERVER] และดูเอกสาร
ออนไลน์ ตัวอย่างโค๊ดที่ทาไว้อย่างละเอียดได้ที่ [BLYNK DOC]
แต่ถา้ ไม่อยากติดตั้ง Server เองทาง Blynk ก็มีบริ การให้ใช้ Server ของเขาฟรี ดว้ ยนะครับ
BLYNK ทางานอย่างไร ?
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BLYNK SERVER จะใช้รหัส TOKEN ในการแยกแยะอุปกรณ์ที่เชื่ อมต่อเข้าหามันว่าเป็ นตัวไหน
รหัสนี้จะได้มาจากการลงทะเบียนใน BLYNK APP ที่เราติดตั้งไว้บนมือถือ รหัสนี้เปรี ยบเสมือนรหัส
ประจาตัวประชาชนของเรา เอาไว้สาหรับยืนยันตัวตนว่าเป็ นอุปกรณ์ตวั ไหน รหัส TOKEN แต่ละตัวจะไม่
ซ้ ากัน เราจะต้องระบุรหัส TOKEN นี้ไว้ในโค๊ด Arduino Sketch แล้วแก้ไขชื่อ SSID กับรหัสผ่าน WiFi
จากนั้นอัพโหลดโปรแกรมเข้า IoT NODE แค่น้ ี อุปรณ์ก็สามารถเชื่อมต่อกับ BLYNK SERVER ได้แล้ว
การใช้ งาน
1. การเตรี ยม Arduino IDE สาหรับใช้ Blynk
ติดตั้ง BLYNK LIBRARY ใน Arduino IDE
โดยไป Download Blynk Library จาก https://www.blynk.cc/getting-started/ ขณะนี้เป็ น
Blynk_Release_v0.5.2.zip
เมื่อนามาขยายจะได้ โฟลดเดอร์หลักออกมา 2 อัน libraries tools ให้นไฟล์ใน โฟลดเดอร์
libraries ไปใว้ที่ โฟลดเดอร์ libraries ของ Arduino sketchbook ส่ วนโฟลดเดอร์ tools ให้คดั ลอกทั้งโฟลด
เดอร์ไปใว้ที่ Arduino sketchbook เลย เช่น
your_sketchbook_folder/libraries/Blynk
your_sketchbook_folder/libraries/BlynkESP8266_Lib
...
your_sketchbook_folder/tools/BlynkUpdater
your_sketchbook_folder/tools/BlynkUsbScript
2. ติดตั้ง App บนมือถือ โดยค้นหา ชื่อ APP “blynk” ใน STORE ของแต่ละ OS แล้วติดตั้ง
3. ลงทะเบียนใช้งาน Blynk
เปิ ด Blynk APP ขึ้นมาแล้วคลิ๊กที่ “Create New Account” แล้วใส่ อีเมล์และรหัสผ่านที่ตอ้ งการ
ระบบจะส่ งรหัส TOKEN ไปให้ตามอีเมล์ ที่ระบุ
4. สร้างโปรเจคใหม่
4.1 คลิ๊กที่ “New Project” เพื่อ สร้างโปรเจคใหม่แล้วใส่ ชื่อโครงการให้เรี ยบร้อย
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4.2 เลือกประเภทของบอร์ดพัฒนา กรณี ใช้ NodeMCU เลือกเป็ น “ESP32 Dev Board” หลังจากที่
สร้างโปรเจคเสร็ จเรี ยบร้อย Blynk Server จะส่ ง TOKEN มาให้
4.3 สร้างอุปกรณ์ควบคุมบนหน้า App
ตัวอย่าง การควบคุมหลอดไฟ LED ด้วย Blynk APP
ตัวอย่างนี้ จะเป็ นการเชื่อมต่อ ESP8266 NodeMCU เข้ากับ BLYNK SERVER ผลลัพธ์ที่ได้ จะ
สามารถควบคุมปิ ด เปิ ด หลอด LED ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทดีไวซ์ได้ ให้ต่อวงจรทดลองตามรู ป
ข้างล่าง ขาที่ต่อทดสอบ คือ GPIO5 //D1
ให้สร้าง WIDGET ปุ่ มควบคุมขึ้นมา ให้คลิ๊กที่พ้นื ที่วา่ งในโปรเจคตามรู ป แล้วคลิ๊กที่สัญลักษณ์รูป +
เลือก Button (200 energy) แล้วคลิ๊กที่ปุ่มเพื่อไปหน้าตั้งค่า

ตั้งชื่อให้ปุ่ม Button ในที่นี่ผเู ้ ขียนตั้งชื่อว่า “LED” ส่ วนรู ปหยดน้ าเป็ นการเลือกสี ให้กบั ปุ่ ม Button
ใครชอบสี ไหนก็เลือกเอา จากนั้นไปที่ OUTPUT เลือกขา GPIO เป็ นขาที่ 4 หรื อ gp4 ขั้นตอนนี้สาคัญนะ
ครับ ต้องเลือกให้ถูกต้องตามที่เราต่อวงจรไว้ มันจะได้ทางานได้ถูกที่ ส่ วนถ้าของใครขึ้นไม่เหมือนตามนี้
เป็ นไปได้วา่ ท่านเลือกใช้บอร์ ดอื่นที่ไม่ใช่ ESP32 ครับ ไม่ตอ้ งตกใจ แต่ละบอร์ ดการเรี ยงขาไม่เหมือนกัน
การเรี ยกชื่ อก็แตกต่างกันไป
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ที่ MODE มีให้เลือกคือ “PUSH” และ “SWITCH” ทั้งสองแบบนี้ทางานต่างกัน ถ้าท่านเลือกเป็ น
PUSH อารมณ์จะเหมือนกับวิทยุสื่อสารทางเดียว การทางานของมันจะเป็ นแบบกดดับปล่อยดับ แต่ถา้ เลือก
SWITCH จะทางานแบบกดติด กดดับ ในตัวอย่างนี้เลือกใช้การควบคุมแบบ SWITCH

4.4 ในส่ วนของ ESP8266 NodeMCU ประกอบวงจรดังนี้
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4.5 เขียนโปรแกรมบน Arduino IDE
โดย char auth[] คือ TOKEN ที่ได้มาทาง email ตอนสร้างโปรเจคใหม
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "……………………………………………………..";
char ssid[] = "…………..";
char pass[] = "………….";
#define LED1 D1
void setup() {
่ มต่อ Blynk Server
Serial.begin(115200); //เริม
่ การเชือ
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
pinMode(LED1, OUTPUT); //
}
void loop() {
Blynk.run();
}

หลังจากอัพโหลด Sketch เข้าสู่ บอร์ ด ESP8266 NodeMCU แล้ว ให้เข้าไปดูใน Serial Monitor จะ
พบว่าบอร์ ดทาการเชื่ อมต่อ WIFI ตามที่กาหนดไว้แล้วแสดง IP ที่ได้รับจาก Router มา จากนั้นจะเชื่ อมต่อไป
ยัง BLYNK SERVER ถ้าเชื่อมต่อสาเร็ จจะแสดงข้อความประมาณตามรู ปด้านล่าง มาถึงตอนนี้บอร์ ดก็พร้อม
สาหรับการควบคุมแล้วผ่าน Blynk APP แล้ว

4.6 เริ่ มการทางานของ APP กัน โดยคลิ๊กที่ปุ่มสามเหลี่ยม
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งานมอบหมาย
ให้ใช้ DHT11 ต่อกับ ESP8266 NodeMCU แล้วแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้น (Temperature and
Humidity) บน Blynk App (ดูตวั อย่างได้จากหน้าเว็บที่อา้ งถึงข้างต้น)
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