
MLBlock Real-world Output



Pre-Test

- ข้อใดไม่ใชข่้อดีของการใช ้NETPIE 2020 กับ ML Block 
1. ทําใหอุ้ปกรณ์ประหยัดพลังงาน

2. MLBlock สามารถควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสไ์ด้
3. สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต
4. ไม่จําเปน็ต้องใชส้ายเชือ่มต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

- โปรเจคไหนบ้างที่สามารถนํา KidBright มาใชก้ับ ML Block ได้
1. เคร่ืองคัดแยกขยะ

2. เคร่ืองตรวจการใสห่น้ากากอนามัย
3. ตรวจนับรถยนต์ผ่านเข้าออกหน้าโรงเรียน
4. ถูกทุกข้อ



การเชือ่มต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

MLBlock นอกจากจะใชง้านผ่านเวบ็แล้ว ยังสามารถนําผลลัพท์ที่ได้สง่ไปยังอุปกรณ์เพื่อประยุกตใ์ช้
งานได้หลากหลายมากขึ้น สามารถนําไปทําเปน็โปรเจค ที่สามารถทํางานบนโลกจริง โดยมีตัวเลือก
คือ เชือ่มต่อผ่าน IoT (WiFi) ด้วย MQTT / NETPIE 2020 หรือผ่านทาง Serial Protocol  

MLBLOCK

serial port

IoT



MLBlock Serial Output

หากใช ้Serial Port Output ตัว MLBlock จะสง่ผลลัพท์จากโมเดลไปทาง Serial Port เข้า
สูบ่อร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อประมวลผล โดยจะต้องติดตั้ง Library ในการถอดรหสัก่อน  



Serial Output Demo

สามารถโหลด Library ได้ที่ :  https://github.com/MakerAsia/mlblock-serial

UPLOAD

https://github.com/MakerAsia/mlblock-serial


MLBlock Serial Output
Function จะทํางานตอน mlblock สง่ข้อมูลมา

label ในรูปแบบ string (char array)
confidence ความแม่นยํา

เชค็ label วา่เท่ากับ person
เปิดหลอดไฟ

ปิดหลอดไฟ



MLBlock Serial Output

1 เชือ่มต่อ serial port

2 สง่ผลลัพท์ไปทาง 
serial port



Serial Output

จุดเด่น

- เชือ่มต่อได้รวดเร็ว Real-Time
- ไม่ต้องใชต้ัวกลางในการเชือ่มต่อ
- ไม่จําเปน็ต้องมีอินเตอร์เน็ต
- รองรับอุปกรณ์หลากหลาย

ข้อจํากัด

- ใชส้ายในการเชือ่มต่อ
- ต้องอยู่ใกล้เคร่ืองสง่



MLBlock IoT With NETPIE 2020

ML Block สามารถเชือ่มต่อกับ
อุปกรณ์ในแบบ IoT ได้ผ่านทาง 
MQTT หรือ NETPIE 2020



NETPIE 2020 Device Setup

1 สร้างโปรเจคใหม่ (หรือ
ใชท้ี่มีอยู่แล้ว)

2 เข้ามาที่ Device List

3 กด create  แล้วสร้าง 
device ใหม่

4
กดดู device ที่สร้างจะ
มีข้อมูล key 



NETPIE 2020 Group Setup
2

กดดู device ที่สร้างจะ
มีข้อมูล key 

3
กดดู device ที่สร้างจะ
มีข้อมูล key 

1 กดดู device ที่สร้างจะ
มีข้อมูล key 



MLBlock Setup

-สงขอมูลไปที่ topic 
facemask
-สงขอมูลมี 2 แบบคือ
 -On Change สงทุกครั้ง
ที่ผลลัพทเปลี่ยน
- Every สงทุก N วินาที

นําขอมูล key มาใสใน Mlblock



KidBright Setup

นําขอมูล key มาใส IDE

เปรียบเทียบข้อมูล label ที่สง่มา



ทดสอบการเชือ่มต่อจริง

http://www.youtube.com/watch?v=8-CQkCWSNNc


MLBlock IoT

จุดเด่น

- เชือ่มต่อได้รวดเร็ว
- อุปกรณ์อยู่ที่ไหนก็ได้
- รองรับอุปกรณ์หลากหลาย

ข้อจํากัด

- ต้องใช ้WiFi และอินเตอร์เน็ต
- ข้อมูลอาจมีการ Delay ในกรณีที่

อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร



โมเดลบางตัวจาก ML Block สามารถดาวน์โหลดและนําไปใสบ่นอุปกรณ์สาํหรับการประมวลผล AI อย่าง 
CorgiDude ได้นอกจากน้ันยังสามารถเขียนโปรแกรมแบบ Block ผ่าน KidBright IDE สาํหรับการทํางาน
กับอุปกรณ์ Hardware เพื่อทําโปรเจคได้อีกหลากหลาย (ติดตามต่อในคอร์ส Advanced) 

การนําโมเดล ออกสูอุ่ปกรณ์จริง
I2C Chain

Download & flash



ML Block CorgiDude and KidBright

จุดเด่น

- ทํางานอยู่อุปกรณ์จริง ไม่ต้องใชเ้วบ็
- ความเร็วในการสือ่สารสงู
- มีอุปกรณ์เชน่กล้องและจอแสดงผล

ข้อจํากัด

- ใชไ้ด้ในบางโมเดลเท่าน้ัน
- ความเร็วขึ้นอยู่โมเดล
- จํากัดขนาดของภาพ



Post-Test

- ใน KidBright IDE ข้อมูลจาก ML Block ผ่าน NETPIE ที่สง่มาคือแบบไหน ประเภท
อะไร

1. ข้อมูล label ประเภท ตัวเลข 
2. ข้อมูลความแม่นยํา (confidence) ประเภท ตัวเลขทศนิยม
3. ข้อมูล label ประเภท ข้อความ
4. ไม่มีข้อใดถูก

- อุปกรณ์ใดบ้างที่ไม่สามารถสามารถเชือ่มต่อกับ MLBlock ผ่านทาง NETPIE
1. Arduino UNO

2. KidBright
3. Raspberry Pi
4. NodeMCU


