
การติดตั้งเฟริ์มแวร
และปลั๊กอิน

บนบอรด CorgiDude และ kidBright IDE 



คุณสมบัติเบื้องตนของบอรด CorgiDude

- ใชชิปประมวลผล Kendryte K210 Dual-Core 64-bit RISC-V ที่ 400Mhz
- มาพรอมกับ Neural Network Processor(KPU) / 1Tops (1 ลานลานคําสั่ง/วินาที)
- SRAM ในตัวขนาด 8 MiB 64bit
- แฟลชเมโมรี่ขนาด 16 MByte
- กลอง OV2640  ความละเอียด 2M
- จอแสดงผล 1.3″ IPS
- ออกแบบสําหรับสรางและเรียนรู AI 

Machine Learning



ตรวจจับใบหนาดวย KidBright และ CorgiDude



หัวขอในการติดตั้งมีดังนี้

1. ติดตั้ง Driver ใหกับบอรด CorgiDude
2. เรียนรูการติดตั้ง CorgiDude firmware สําหรับสื่อสารกับบอรด KidBright
3. เรียนรูการอัพโหลดโมเดลเขาไปยังบอรด CorgiDude 
4. ติดตั้ง CorgiDude AI plugin บน KidBright IDE
5. ทดสอบการทํางานเบื้องตนระหวางบอรด KidBright กับบอรด CorgiDude



https://ml.in.th/downloads



ตรวจสอบและติดตั้ง CH340 driver



การติดตั้ง firmware สําหรับใชงานรวมกับบอรด KidBright

- ทําการทดลองตอสายไมโครยูเอสบีระหวางบอรด CorgiDude กับคอมพิวเตอร
- ตรวจสอบ com port ใน Device Manager ที่ชื่อ CH340 
- หากไมพบใหติดตั้ง Driver  จากไฟล CH341SER.ZIP เลือก Setup.exe



เปดโปรแกรม
Device manager



ตรวจสอบ
Com port
ที่มีคําวา CH340



หากไมพบให
ติดตั้ง driver
จากไฟล
CH341SER.ZIP



กดเลือกติดตั้ง
ที่ปุม INSTALL



ถอดสาย USB
แลวเสียบใหม
จะพบอุปกรณ
ที่ชื่อ CH340



ติดตั้ง firmware ใหม บน CorgiDude



การติดตั้ง firmware สําหรับใชงานรวมกับบอรด KidBright

- ทําการติดตั้ง โปรแกรม KFlash_GUI ดวยการแตกไฟล 
kflash_gui_v1.6.7_windows.7z ไปยัง Desktop

- เขาไปยัง Directory kflash_gui เปดโปรแกรมที่ชื่อ kflash_gui.exe
- ทําการติดตั้ง firmware โดยใชไฟล firmware ที่ชื่อ 

corgidude_kidbright_firmware.bin
- ทําการติดตั้ง model โดยใชไฟลที่ชื่อ en_model_1.kfpkg



แตก zip ไฟล
Kflash_gui_v1.6.7_windows.7z
ไปยัง Desktop

Desktop



เขาไปยัง Desktop
/kflash_gui
เปดไฟลที่ชื่อ
kflash_gui.exe



กดปุม Open File
เลือกไฟล
corgidude_kidbright_firmware.bin



1) เลือก Board = Auto 
         Burn to [Flash]

2) เลือก Port เปนอุปกรณที่ชื่อ
USB SERIAL CH340

3) แลวกดปุม Download



โปรแกรมจะแสดงขอความ
สถานะการดาวนโหลด

รอจนปรากฎกลองขอความ
Download success

ใหกดปุม OK เพื่อ
กลับไป หนาหลักโปรแกรม



กดปุม Open File
เลือกไฟล
en_model_1.kfpkg



โปรแกรมจะแสดงขอความ
สถานะการดาวนโหลด

รอจนปรากฎกลองขอความ
Download success

ใหกดปุม OK เพื่อ
กลับไป หนาหลักโปรแกรม



ติดตั้ง CorgiDude plugin บน  KidBright IDE



เปดโปรแกรม
KidBright IDE V1.60

เลือกเมนู Plugins

เลือกเมนู Install Plugins

เลือกไฟลชื่อ 
Plug-In-KidBright-CorgiDude-Ai.zip



จะพบ block
CorgiDude AI
อยูภายใตเมนู
Plugins



ทดลองสราง block
เพื่อทดสอบการทํางาน
ระหวาง บอรดKidBright
และบอรด CorgiDude



ทําการกดปุม

เพื่อ Build และ flash
โปรแกรมไปยังบอรด
KidBright



การเชื่อมตอสายระหวาง บอรดKidBright และ
บอรด CorgiDude



Computer KidBright

CorgiDude

Micro USB

Micro USB

OUTPUT 1



วางบอรดเชื่อมตอดังรูป

ดาน Corgi ใหหันสาย
ดานที่เห็นขั้วสีเงินขึ้น

ดาน KidBright ใหหันดาน
ที่เปนสันพลาสติกขึ้น

ประกอบเขากับขั้วตอดังรูป



สายจากบอรดเชื่อมตอ
ดาน CorgiDude

เชื่อมตอไปยังบอรด
CorgiDude ที่ขั้ว

      OUTPUT1

โดยหันสายดานที่เห็นขั้ว
สีเงินขึ้นดานบนดังรูป



ทดสอบโปรแกรมตรวจจับใบหนาดวย CorgiDude และ KidBright

1. ตรวจสอบการตอสายที่เชื่อมระหวางบอรด
KidBright และบอรด CorgiDude

2. ตอสาย USB ทั้งสองเสนเขากับคอมพิวเตอร
3. ที่หนาจอของบอรด CorgiDude จะปรากฎวิดีโอจากกลองขึ้นมา หากไมขึ้นให

กดปุม reset บนบอรด KidBright
4. ทดสอบสองกลองไปยังคนหรือรูปคน
5. ที่บอรด KidBright จะแสดงคาขึ้นมาเปนคา confidence หรือคาความมั่นใจวา

ตรวจจับพบวัตถุตามโมเดลที่เลือกกี่ %



ตรวจจับพบใบหนา
มีคา confidence
ที่ 66%


