ESP-SDWIFI

v1.0 (2017)

SD-Card & Wifi Module

www.smicrothai.com

ESP-SDWIFI คือ App สําหรับสินค้ า ABOX-ESP ช่วยเสริมการประยุกต์ใช้ งานเกียวกับ SD-Card และการสือสารผ่าน Wifi
ได้ อย่างสะดวกสุดสุด สามารถรับส่งคําสังได้ ผ่านทาง RS485 หรื อ RS232-TTL รองรับการอ่านและเขียนไฟล์ (.TXT) กับ
SD-Card และการสื อสารผ่าน Wifi ที มีรูปแบบ Protocal ยอดนิยมคือ http เหมาะกับการนํา ไปใช้ งานร่ วมกับบอร์ ด
ไมโครคอนโทรเลอร์ตา่ ง ๆ เพือเพิมความสามารถทางด้าน SD-Card หรือ Wifi ทีเข้ากับยุคของ IOT (Internet of Thing) ได้เป็ นอย่างดี
ลดภาระการทํางานของ MCU หลัก รวมถึงลดภาระการเขียนโปรแกรมไปได้มาก

















MCU ยอดนิยม ESP8266 Clock 80 MHz
ภายใต้โมดูล WeMos D1 mini และมี LED (สีฟา้ ) บนโมดูลเพือแสดงสถานะต่าง ๆ
มีชอ่ งเสียบ Micro-SD-Card และมีปมุ่ กด ตัว พร้ อม LED แสดง Power
มีขวั RS485 และขัว RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้ งานได้ ด้วยปุ่ มกด (สีฟา้ )
คุณสมบัตกิ ารสือสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
มีชดุ คําสัง คําสังสําหรับ SD-Card (Fat16,32) สามารถอ่าน,เขียนไฟล์ (Text-File) ได้อย่างสะดวก โดยกระทําทีโฟวเดอร์
Root (/) เท่านัน
มีชดุ คําสัง คําสังสําหรับสือสารผ่าน Wifi รองรับ http protocal ยอดนิยม สามารถเป็ นฝัง Client เพือรับส่งข้อมูลกับ Web
Server ได้ หรือจะเป็ นฝัง Web Server เพือให้ คอมพิวเตอร์ตดิ ต่อมาด้ วย Browser ก็ได้
ในด้ านสัญญาณ Wifi ก็ตงเป็
ั น Station หรือเป็ น Access Point ก็ได้
การตังค่าต่าง ๆ ทําได้ สะดวกด้ วยการใส่เป็ นข้ อมูลในไฟล์ config.txt ในแผ่น SD-Card ได้ เลย
มีระบบ Auto-Send และ Auto-Echo เพือช่วยให้ทดลองได้ สะดวกยิงขึน
ใช้ ไฟเลียง - VAC,VDC จากหม้ อแปลง หรือจาก Supply อืน ๆ ได้
ขนาดบอร์ ด x 80 mm (รวมส่วนยืนของขัวไขน๊ อต)
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ESP-SDWIFI รับคําสังทาง RS485 (ขัวเขียว) หรื อ RS232-TTL (ขัว Pin) โดยจะเชือมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ
คุณสมบัตคิ อื Speed=9600 Data=8 Stop=1 Parity=No ชุดคําสังทีใช้ จะเป็ นแบบ Ascii Command โดยส่งคําสังไป แล้ ว
ESP-SDWIFI จะตอบกลับมาเสมอ สามารถทดลองคําสังได้โดยใช้ โปรแกรมสือสารแบบ Terminal ทีทํางานบนเครืองคอมพิวเตอร์
เพราะมีรูปแบบเป็ นตัวอักษร Ascii ทังหมด คําสังจะมีรูปแบบดังนี ...
:c\r
: คือรหัสนําหน้ า (0x3A)
c คือคําสังเป็ นตัวเลข หรื อตัวอักษรตัวเดียว และอาจมีหรือไม่มขี ้ อมูลติดตามมาก็ได้
\r คือรหัสลงท้ าย (0x0D)
ชุดคําสังจะสรุ ปได้ ตามตารางต่อไปนี ในวงเล็บ (R) หมายถึงคําสังที ส่งไป และ (T) คือข้ อมูลที ตอบกลับ โดยจะแสดง
เป็ นตัวอย่างสมมุตเิ พือให้ เข้ าใจ ตัวคําสังจะแสดงแบบไม่ใส่รหัสลงท้ าย \r เพือให้ ดสู บายตา ส่วนค่าภายใน [ ] ต่อท้ ายคําสัง
หมายถึง Option คือใส่หรื อไม่ใส่กไ็ ด้ ซึงถ้ าใส่จะให้ ความหมายทํานอง “เขียนค่า” (write) และการไม่ใส่คอื “อ่านค่า” (read)
ส่วนการตอบกลับก็จะแยกเป็ น กรณีด้วย คือแบบปกติ กับภายใน [ ] อีกที





(R) :Z
(T) ESP-SDWIFI vx.x

Check (Show Model)
แสดงรุ่นของสินค้ าและหมายเลข Version ของ Firmware

(R) :1
(T) TEST.TXT|30|
(T) CONFIG.TXT|120|
(T) OK

List File
แสดงรายชือไฟล์พร้ อมนามสกุล (เฉพาะโฟวเดอร์ / Root) รวมทังแสดง
จํานวน Byte ของไฟล์ด้วย โดยแสดงบรรทัดละไฟล์ และเมือครบแล้ วจะ
ลงท้ ายด้วย OK อีกที

(R) :2TEST.TXT
(T) OK,ER

Remove File
ลบไฟล์ออกจาก SD-Card ถ้ าเรี ยบร้ อยก็จะส่ง OK กลับมา แต่ถ้า
ไม่สําเร็จ เช่นไม่มไี ฟล์นอยู
ี ่ ก็จะส่ง ER

(R) :3WTEST.TXT
(T) OK,NO,ER

Open File
เปิ ดไฟล์เพือจะใช้ งาน โดยอักษร W หมายถึงเปิ ดเพือจะ Write
คือถ้ าไม่มไี ฟล์นอยู
ี ่ ก็จะสร้ างให้ ใหม่ และพร้ อม Write ตังแต่ต้นเลย
แต่ถ้ามีไฟล์นอยู
ี แ่ ล้ ว ก็จะเปิ ดไว้ ให้ และพร้ อม Write ต่อท้ ายทันที
และถ้ าใส่เป็ นอักษร R หมายถึง Read ซึงต้ องมีไฟล์อยูแ่ ล้ วเท่านัน
และจะพร้ อมอ่านตังแต่ต้นไฟล์เลย ถ้ าเรียบร้ อยก็จะส่ง OK กลับมา
แต่ถ้าไม่มไี ฟล์กจ็ ะส่ง NO หรืออาจจะมีปัญหาอืน ๆ ก็จะส่ง ER
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(R) :4
(T) LINE1,EN,ER

Read Line
อ่านข้อความจากไฟล์ทเปิ
ี ดไว้ ทีละบรรทัด LINE1 คือข้อความจากไฟล์
แต่ถ้าไม่สามารถอ่านได้กจ็ ะส่ง ER หรืออ่านจนครบทังหมดของไฟล์แล้ ว
ก็จะส่ง EN กลับมาให้ ทราบ

(R) :5TEXT-LINE1
(T) OK,ER

Write Line
เขียนข้ อความลงไฟล์ทเปิ
ี ดไว้ ทีละบรรทัด TEXT-LINE1 คือข้ อความ
จะเขียนลงในไฟล์ ถ้ าเรียบร้ อยดีกจ็ ะส่ง OK กลับมา แต่ไม่กส็ ง่ ER

(R) :6
(T) OK,ER

Close File
ปิ ดไฟล์ทใช้
ี งาน คือเมือทําการ Read,Write ครบถ้ วนแล้ ว ก็ให้ ทําการ
ปิ ดไฟล์และพร้ อมเปิ ดใช้ งานไฟล์อนื ๆ ได้ตอ่ ไป ถ้ าเรียบร้ อยดีกจ็ ะส่ง OK
กลับมา ถ้ าไม่ก็สง่ ER

(R) :7TEST.TXT
(T) TEXT-LINE1,ER
(T) TEXT-LINE2,ER
(T) EN

Show File
สําหรับแสดงข้ อความในไฟล์ทงหมดในคราวเดี
ั
ยว และจะลงท้ ายด้ วย EN
ถ้ ามีปัญหาใด ๆ ในการแสดง ก็จะส่ง ER กลับมาในแต่ละบรรทัดด้ วย
การแสดงไฟล์นี จะไม่ถือว่าได้เปิ ดไฟล์ค้างไว้ แต่อย่างใด

หมายเหตุ ... การเสียบหรือดึงออกแผ่น SD-Card ให้กระทําช่วงไม่มไี ฟเลียงเท่านัน ซึงถ้ากระทําช่วงมีไฟเลียง คําสังต่าง ๆ เกียวกับ
SD-Card จะไม่แน่นอน และส่งผลให้ ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์


Controller




STA

AP

Internet
Intranet

เป็ น Client เพือรับส่งข้ อมูลกับ Web Server (ทังภายในหรือภายนอก)
เป็ น Web Server เพือให้ คอมในระบบเข้ าถึงด้ วย Browser ได้
Controller

STA
AP

Controller



STA

เป็ น Server หรือ Client เพือรับส่งข้ อมูลระหว่าง Controller
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Controller

AP

Mobile

Notebook
หรือ



เป็ น Web Server เพือการตังค่าต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ทมีี Wifi และ Browser
Controller



AP

STA

Controller

เป็ น Server หรือ Client เพือรับส่งข้อมูลระหว่าง Controller กันเอง






สําหรับการใช้ งานเกียวกับ Wifi จะต้ องใส่ SD-Card ไว้ เสมอ โดยจะต้ องมีไฟล์ CONFIG.TXT ไว้ เพือกําหนดคุณสมบัตติ า่ ง ๆ
ของ Wifi โดยกําหนดไว้ ได้กอ่ นด้ วยเครืองคอมทัวไป
ข้ อความในไฟล์ CONFIG.TXT จะเป็ นได้ดงั นี ...
mode=STA,AP
name=smicro
pass=12345678
ipad=192.168.1.50
gate=192.168.1.1
subn=255.255.255.0
host=www.smicrothai.com









STA=Station AP=Access-Point
คือชือ Wifi ทีจะใช้ งาน หรือทีเรียกว่า SSID นันเอง
คือ password สําหรับชือ SSID ทีใช้ งาน
กําหนด Fix-IP ของตัวเอง
กําหนด Gateway IP ของระบบทีเชือมต่อ
กําหนด Subnetmask ของระบบ
กําหนด Host ทีจะเชือมต่อด้วยในฐานะ Client

สําหรับการเชือมสัญญาณ Wifi นัน ESP-SDWIFI สามารถทําตัวเป็ น STA เพือไปเชือมกับ AP ทีมีอยูไ่ ด้ หรือจะทําตัวเป็ น AP
เพือให้อปุ กรณ์อนื ๆ มาเชือมต่อด้วยก็ได้ โดยต้องเลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึง
การกําหนด mode name และ pass จะต้ องทําควบคูก่ นั เสมอ ถ้ าเป็ น STA ชือ name,pass ก็ต้องตรงกับทีแต่ละสถานที
กําหนดไว้ จริ ง ส่วนกรณีเป็ น AP ชือ name,pass ก็คือชือ SSID ที ต้ องการให้ อปุ กรณ์มาเชือมต่อนันเอง ทังนี pass
จะต้องมีอย่างน้ อย ตัวเสมอ ถ้ าตํากว่าน้ัน เครืองจะถือว่าไม่กําหนดไว้ คือสามารถเข้ าถึงได้ แบบไม่มี password นันเอง
การกําหนด ipad gate subn จะต้ องทํา ให้ ครบทั ง บรรทัดเสมอ จึงจะมี ผลจริ ง แต่ถ้ าไม่ครบ หรื อไม่กําหนดเลย
ก็จะเป็ นการใช้ ระบบ Auto (หรือทีเรียกว่า DHCP) คือถ้ าเป็ น STA ก็จะรับค่าทัง จากระบบทีเชือมต่อ แต่ถ้าเป็ น AP ก็จะใช้ คา่
Default ดังนี ipad=192.168.4.1 gate=192.168.4.1 subn=255.255.255.0 และตัวอุปกรณ์ทีมาเชือมต่อ ถ้ าไม่กําหนด
Fix-IP ไว้ ตัว AP ก็จะจ่าย ip ให้ตงแต่
ั
. . . เป็ นต้นไป
เมือจ่ายไฟเข้ าบอร์ด เครืองจะกระพริ บไฟสีฟา้ (บนโมดูล WeMos) 2 ครังให้ รับทราบ และจะพยายามเชือมต่อ Wifi ให้ ทนั ที
โดยถ้ าเป็ นโหมด STA จะพยายามเชือมใน วินาที ถ้ าเชือมไม่ได้กจ็ ะถือว่าเป็ นสถานะ OFF คือ LED ดับ แต่ถ้าเชือมได้ LED
จะสว่าง ส่วนถ้ าเป็ นโหมด AP ตัว LED ก็จะสว่างและรออุปกรณ์มาเชือมต่ออีกที
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ในการรั บคําสังใด ๆ จาก RS485 (RS232-TTL) หรื อเมื อมีการสื อสารใด ๆ จากด้ าน Wifi ตัว LED สี ฟ้าจะกระพริ บ
ให้รบั ทราบด้วยเสมอ
เมือเชือมต่อผ่าน Wifi ได้แล้ ว รายละเอียดการรับส่งข้ อมูลในรูปแบบ http protocal จะแยกเป็ น รูปแบบคือ
Server Process ... คือรอให้ มกี ารติดต่อมาจาก Client แล้ วจึงทําการตอบกลับไป
Client Process ... คือส่งข้ อมูลไปติดต่อกับ Server (หรือ Host) แล้ วรอรับการตอบกลับด้ วย
รายละเอียดดูหวั ข้ อต่อ ๆ ไป
การเชือมต่อสูโ่ ลก Internet หรือ Intranet ขบวนรับส่งแบบ http protocal จะมีปริมาณข้ อมูลในระดับหนึง และมีการรอ Delay
ตามความเหมาะสมด้วย รวมทังอาจจะเชือมต่อด้วย Client จากหลาย ๆ จุดเป็ น สิบ,ร้ อย,พัน โดยสรุปคือเมือสือสารไปแล้ ว
ครัง ระยะห่างไม่ควรน้ อยกว่า วินาที จึงจะสือสารครังต่อไปได้


คือการสือสาร ทีต้องรอให้ มกี ารติดต่อมาจาก Client ก่อน แล้ วจึงทําการตอบกลับไป ขอทําความเข้ าใจจากตัวอย่าง
สมมุตวิ า่ ได้เชือมต่อ Wifi แล้ วในโหมด STA และมี IP เป็ น . . . ถ้ าเรียกจากคอมด้วย Browser
โดยเรียกดังนี http://192.168.1.5 ข้ อมูลจะมาถึงตัว EM-SDWIFI ดังนี
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.5
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: th,en-US;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
ทังนีตัว EM-SDWIFI จะดักข้ อความไว้ แล้ วจะส่งข้ อมูลเท่าทีจําเป็นออกทาง RS485 (RS232-TTL) ดังนี
(ถ้ าอยากเห็นข้ อมูลทังหมด ก็สามารถตังด้วยคําสัง :M1 ได้)
#GET / HTTP/1.1
คือเป็ นการส่งข้ อความออกมาทันที โดยทีไม่ได้สง่ คําสังอะไรไปถามก่อน เครืองหมาย # จะเพิมเติมเข้าไป เพือให้ ผ้ใู ช้ รับทราบว่า
เป็ นข้ อมูลในบริบทของ Wifi ทังนีตัว Controller เมือได้รับข้ อมูลแล้ ว ก็สามารถตอบกลับไปได้ ทนั ทีด้วยการส่งข้ อความต่าง ๆ
หลายบรรทัด เช่น
<html>
Echo from ESP-SDWIFI (Server) <br>
</html>
^Z
ข้ อความเหล่านีก็คอื ภาษา HTML นันเอง หรือจะมองเป็น Text ทัวไปก็ได้ การส่งข้ อความทาง RS485 ผ่าน ESP-SDWIFI ผ่าน Wifi
สู่ โลก network นี ขอให้ มี ระยะห่ า งระหว่ า งบรรทั ด อย่ า งน้ อย 200mS และจบท้ ายสุ ด ด้ วย ^Z (รหั ส 0x1A)
เพือให้ ทราบว่าจบข้ อความแล้ ว อย่างไรก็ตาม ตัว ESP-SDWIFI จะตรวจสอบภายใน วินาทีด้วย คือถ้ าข้ อความหยุดไป
ก็จะถือว่าจบข้ อความด้วย แล้ วจะแสดงดังนี
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#CLOSE
ก็คือจบการสื อสาร ครังอย่างสมบูรณ์ แล้ วข้ อความที ตอบกลับไป ก็ จะไปปรากฏบนหน้ าเพจของ Browser นันเอง ...
ทังหมดนีคือขบวนการสือสารแบบ http protocal กรณีทจะส่
ี งข้ อมูลใด ๆ จากทาง Browser ก็สามารถใส่ข้อความต่อท้ ายได้ เช่น
http://192.168.1.5/aabbccdd โดย ESP-SDWIFI ก็จะส่งต่อให้ ดงั นี
#GET /aabbccdd HTTP/1.1
นอกจากนียังมีอกี ลักษณะหนึงของ http ด้วย คือการส่งแบบ POST เช่นการส่งจากฟอร์มของ html ด้ วยการกดปุ่ มในหน้ า web ตัว
ESP-SDWIFI ก็รองรับรูปแบบ POST ด้วย โดยทีสุดแล้ วจะส่งต่อข้ อความมาให้ บรรทัด เช่น
#POST / HTTP/1.1
#data=smicro&select=enter
ซึงก็สามารถส่งค่าตัวแปรต่าง ๆ ตามมาได้ เช่นกัน แต่จะแยกเป็ นอีกบรรทัดหนึง ด้วย Server Process ทังหมดนี จะสามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้ หลากหลายแบบ แล้ วแต่วา่ เป็ นการเชือมต่ออะไร กับอะไร ถ้ าเรี ยกมาจากคอม (Browser) ส่วนของ Controller
ก็ทําตัวเป็ น Web Server ได้ แต่ถ้าเรียกมาจาก Controller ก็สามารถมองทุกอย่างเป็ น Text ธรรมดา โดยไม่ต้องสนใจภาษา HTML
ก็ได้ เพียงแต่แฝงไปกับรูปแบบ http protocal นันเอง


คือการสือสาร ทีจะส่งข้ อมูลไปติดต่อกับ Server (หรือ Host) แล้ วรอการตอบกลับมา ขอทําความเข้ าใจจากตัวอย่าง
สมมุตวิ า่ ได้เชือมต่อ Wifi แล้ วในโหมด STA ทังนีได้ตงั Host ด้ วยคําสัง :Hwww.smicrothai.com ไว้ แล้ ว
(หรื อจะตังด้ วย host=www.smicrothai.com ในไฟล์ CONFIG.TXT ก็ได้) จากนันลองเรียกคําสังดังนี
:S/_link/test.php?a=2
#Data From Server = 10
OK
รู ปแบบที ส่งไปคือแบบ GET ของ http protocal นันเอง โดยคําสัง :S จะไปทําการเพิ มเติมข้ อความอื น ๆ ให้ ข้อความ
:S/_link/test.php?a=2 คือส่วนของข้ อมูล หรือในแง่ Web Server ทัวไปก็หมายถึงโฟวเดอร์ ยอ่ ยไปด้ วย ตามตัวอย่างนี Server
จะนําตัวแปร a ทีมีคา่ ไปคูณด้วย แล้ วส่งกลับมาเป็ นผลลัพท์ นันเอง ผู้ใช้สามารถทดลองเรี ยกเหมือนกับตัวอย่างนีได้ จริง ๆ
แต่กรณีถ้าส่งไปยัง Controller ด้ วยกันเอง ก็สามารถกําหนดเป็ นข้ อความใด ๆ ได้ อย่างอิสระ
ข้ อความทีนําหน้าด้วย # ก็คอื ข้ อความทีมาจาก Server นันเอง จริง ๆ ก็คอื Web Server แต่เขียนด้ วยภาษา PHP เพือส่งเป็น text
เท่านัน (คือถ้ าส่งกลับมาเป็น HTML ก็ได้ แต่ไม่เป็ นประโยชน์อะไร เพราะตัว Controller ไม่ได้เอามาแสดงผลแบบหน้า web อยูแ่ ล้ ว)
จากนันก็จบท้ ายด้ วย OK อีกที ขบวนการแบบ Client Process ทังหมดก็มีเพียงเท่านี แต่จริ ง ๆ การสื อสารแบบ http
จะมี ข้ อความหลายบรรทั ดอยู่ แต่ ข อละไว้ ไม่ อ ธิ บ าย ณ ตรงนี อี ก ประการหนึ ง ค่ า Delay ที กํา หนดจากคํา สั ง
:D จะมีผลต่อขบวนการนีด้วย คือเป็ นระยะเวลาที ESP-SDWIFI จะรอจนแน่ใจว่าไม่มขี ้ อความมาจาก Server แล้ว ซึงมีคา่ Default
เป็ น 1000mS (1 วินาที) ทังหมดผู้ใช้ อาจจะปรับให้ เหมาะสมกับการใช้ งานจริงได้ เช่น ถ้ าเป็ นการติดต่อกับ Server ภายในสถานที
(Intranet) อาจจะตังให้เร็วขึนเป็น 500mS ก็พอ หรือถ้ าเป็ น Server ต่างประเทศทีการสือสารอาจมีข้อจํากัด ก็อาจตังเป็น 2000mS
( วินาที) เผือไว้ ด้วย
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ESP-SDWIFI ได้ เพิมเติมความสะดวกให้ อีก คือแทนทีจะต้ องจําลองขบวนการแบบ Server Process หรื อ Client Process
ผ่ านคํา สั งทาง RS485 ซึ งมี ความยุ่ งยากพอสมควร ผู้ ใช้ สามารถใช้ Auto-Echo หรื อ Auto-Send เพื อการทดสอบ
การทํางานได้ อย่างง่าย ๆ ด้ วย รายละเอียดดังนี
Auto-Echo คือใช้ กบั Server Process (ดูหวั ข้ อ Server Process ด้ วย) คือเมือเรียกจาก Browser ดังนี
http://192.168.1.5/ABOX-ESP-TEST ตัว ESP-SDWIFI จะไม่สง่ ข้ อความต่อไปยัง RS485 เหมือนขบวนการ Server Process
ปกติ แต่จะแจ้ งทาง RS485 ด้ วยข้ อความดังนี
#ABOX-ESP-TEST (GET หรือ POST) Auto-Echo
และจะจัดการตอบกลับไปให้ เอง เป็ นเหมือน Web Server ง่าย ๆ ในตัว โดยจะไปปรากฏที Browser ดังนี
ABOX-ESP-TEST (192.168.1.5)
Count=0001
3B-Port [111] [ปุ่ ม Enter]
ซึงผู้ใช้กส็ ามารถรับทราบได้วา่ มีการสือสารสมบูรณ์หรือยัง รวมทังยังทดลองเปลียนแปลง I/O ทีอยูบ่ นขัว 3B-Port (5 Pin) ได้จากหน้า
Web ด้ วย ค่าตัวแปร Count ก็จะนับตัวเลขไปเรื อย ๆ คือจํานวนครังของการสือสารนันเอง นอกจากนี ยังเรี ยกเป็ นคําว่า
/ABOX-ESP-CHK ได้ ด้วย ซึงจะให้ ผลในทํานองเดียวกัน แต่แทนทีจะเป็ นหน้ า Web Page ก็จะเป็ นข้ อความ Text ง่าย ๆ
ซึงกรณีททดลองจากด้
ี
าน Controller ก็จะทําได้สะดวกขึน ข้อความจะตอบกลับมาดังนี
ABOX-ESP-CHK Count=0001 (192.168.1.5)
สําหรับ Auto-Send คือใช้ กบั Client Process (ดูหวั ข้ อ Client Process ด้ วย) คือแทนทีจะต้ องส่งคําสังผ่านทาง RS485
ผู้ ใช้ ก็เพี ยงแต่กดปุ่ ม (สี ดํา ) บนบอร์ ด ตัว ESP-SDWIFI ก็ จะจํา ลองสถานะ Client Process ไปยังเป้าหมายให้ ทันที
และสามารถดูผลจาก LED ทีกระพริบด้วย ... ตามตัวอย่างทีผ่านมา กําหนดให้ มี ESP-SDWIFI อีกตัวหนึง เชือมต่อโดยมี IP เป็ น
. . . และทําการตัง Host เป็ น . . . คืออีกตัวหนึง จากนันให้ กดปุ่ มทีเครื อง . . . จะมีผลดังนี
(แสดงข้ อความทาง RS485)
(ทีเครื อง

.

. . ) AUTO-SEND
#ABOX-ESP-CHK Count=0001 (192.168.1.5)
OK
LED สีฟา้ จะดับชัวครู่ จากนัน ...
( ) กระพริบ ครัง แล้ วสว่าง หมายถึงสือสารได้ สมบูรณ์
( ) กลับมาสว่าง หมายถึงไม่สามารถสือสารได้ (ทาง RS485 แสดง ER)

(ทีเครื อง

.

. . ) #ABOX-ESP-CHK (GET) Auto-Echo
LED สีฟา้ จะดับชัวครู่ จากนันก็สว่าง

ด้ วยระบบเหล่านี ผู้ใช้ จะทดสอบพืนฐานต่าง ๆ ในการเชือมต่อได้ สะดวกยิงขึน และดูผลจาก LED ก็รับทราบได้ ยิงกว่านัน
ถ้ าต้ องการทดสอบเสถียรภาพและความต่อเนืองในการทํางาน ยังสามารถตังเวลาด้ วยคําสัง :T ได้ ด้วย คือตังเวลาเป็ นวินาที
เพือให้ เสมือนมีการกดปุ่ มได้ เอง โดยอาจจะลองตังที วินาทีกไ็ ด้ และถ้ าต้ องการหยุดก็ให้ ตงเป็
ั น ตามเดิม
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(R) :W


Wifi Status
แสดงสถานะของ Wifi ตามทีเป็ นจริง (แสดงตัวอย่างข้ อความ กรณี)

(T) STA-CONNECTED|smicro|12345678|192.168.4.2|192.168.4.1|255.255.255.0|
คือใช้ งานโหมด STA ตามด้ วยข้ อมูล name,pass,ipad,gate และ subn
(T) AP-STARTED|smicro|12345678|192.168.4.1|
คือใช้ งานโหมด AP ตามด้ วยข้ อมูล name,pass และ ipad (โหมด AP
จะไม่แสดง gate และ subn)
(T) OFF|

คือไม่ใช้ งาน Wifi (คือไม่กําหนดอะไรในไฟล์ CONFIG.TXT
หรือกําหนดแต่ไม่สามารถ Connect ได้ )

(R) :H[192.168.4.1]
(T) 192.168.4.1[OK]

Host Read/Write
กําหนดชือ Host ทีจะเชือมต่อด้วยคําสัง :S อีกที ตามตัวอย่างจะกําหนด
เป็นหมายเลข IP ก็ได้ หรือจะเป็ นชือเช่น www.smicrothai.com
ก็ได้ การกําหนด Host อาจกระทําตังแต่ไฟล์ CONFIG.TXT ก็ได้
ด้วย และสามารถเปลียนด้วยคําสัง :H อีกทีได้ คําสังนีถ้ าใส่ชอต่
ื อท้ ายก็
จะเป็ นการกําหนดค่า (Write) และถ้ าใส่เฉพาะ :H ก็คอื ดูคา่ (Read)

(R) :S/_link/test.php?a=2
(T) #Data From Server = 10
(T) OK

Send to Host
คือการส่งข้ อมูลไปยัง Host (Server) ในรูปแบบ http protocal
และรอทาง Host ตอบกลับมา ภายในค่า Delay ทีกําหนดจากคําสัง :D
(Default=1000mS) จากนันจบท้ ายด้วย OK ถ้ ากรณีเชือมต่อกับ
Host ไม่ได้กจ็ ะแสดง ER ให้ทราบ หรือถ้ าไม่ได้ กําหนดชือ Host ไว้
ก็จะแสดง NH (No-Host) (ดูหวั ข้ อ Client Process)

(R) :M[0,1]
(T) :0,1[OK]

Monitor ON/OFF
สําหรับกําหนดว่าให้ แสดงข้ อมูลทังหมดทีรับมาทาง Wifi หรือไม่ โดยปกติ
จะมีคา่ เป็ น คือไม่แสดง แต่ถ้ากําหนดเป็ น คือให้ แสดงข้ อมูลทังหมด

(R) :D[1000]
(T) 1000[OK]

Delay Read/Write (mS)
กําหนดค่า Delay ทีเกียวข้ องกับคําสัง :S อีกที (ดูหวั ข้ อ Client Process)

(R) :T[000]
(T) 000[OK]

Test Loop Read/Write (Sec)
สําหรับกําหนดค่าวินาที เพือเสมือนให้กดปุ่ ม Test แบบอัตโนมัตไิ ด้เอง
(ดูหวั ข้ อระบบ Auto-Echo และ Auto-Send)
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