
ติดตั้ง Application Homie Smarthome จาก Playstore  

    



การสมัครสมาชิก  

1. กรอกช่ือ Username, Email และ Password ท่ีตอ้งการใชง้านในระบบ 

 

  



2. เม่ือสมคัรสมาชิกเรียบร้อยแลว้ ระบบจะส่ง Confirmation email ไปท่ี Email ท่ีผูใ้ชง้านระบุไว ้

โดยอาจแสดงอยูใ่น Junk mail ผูใ้ชง้านตอ้งคลิก Confirmation link ใน email ท่ีไดร้ับ 

จึงจะสามารถเขา้สู่ระบบได ้ 

  



การเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบ 

1. กดรูป  ท่ีแถบเมนูดา้นล่างเพื่อเขา้สู่โหมดการแกไ้ข และกดปุ่ม  ในส่วนของ Control  

  
  



2. เปล่ียนการเช่ือมต่อ Wifi ของมือถือ ไปท่ี Smart Thing โดยช่ือ Wifi จะมีช่ือเป็น SmartTouch-xxxx 

หรือ SmartTimer-xxxx ตามประเภทของอุปกรณ์ โดยรหสัผา่นจะเป็น Password  เร่ิมตน้จากโรงงาน 

คือ 12345678 

  
  



3. กลบัมาท่ี App จะมีอุปกรณ์แสดงข้ึนมา ให้เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเพิ่ม และใส่ Password  

เร่ิมตน้จากโรงงาน คือ 12345678 แลว้กดปุ่ม Add 

  

  



4. อุปกรณ์จะscan หา Wifi ท่ีอยูใ่กลเ้คียง ให้เลือก Wifi ท่ีตอ้งการจะเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ กดปุ่ม finish 

อุปกรณ์จะท าการเช่ือมต่อกบั Wifi ท่ีเลือกไว ้

  
  



5. เม่ืออุปกรณ์เช่ือมต่อกบั  Wifi  แลว้อุปกรณ์จะ reboot  ให้ผูใ้ชเ้ปล่ียนการเช่ือมต่อ Wifi 

ของมือถือไปท่ี Wifi ท่ีผูใ้ชเ้ลือกไว ้ และรอให้อุปกรณ์เช่ือมต่อ จนกว่าจะไดข้อ้ความว่า Success 

ถือว่าเพิ่มอุปกรณ์ส าเร็จ 

  

   
  



6. กลบัไปท่ีหนา้แรกของแอปพลิเคชนั จะแสดงอุปกรณ์ชนิด sensor ในส่วนล่างสุด 

โดยจะแสดงเฉพาะค่าล่าสุด 

 

  



Sync กับ Grafana 

ใน http://web-control.homiesmarthome.com เลือก Setting > Graph setting > sync 

 

  



เม่ือ sycn เรียบร้อย สามารถดูกราฟไดท่ี้ Grafana web  

ลิงก ์https://grafana.homiesmarthome.com หรือ คลิกปุ่ม Grafana web ในหนา้ Graph setting 

เขา้สู่ระบบโดย คลิกปุ่ม Sign in with OAuth  

 

 

  

https://grafana.homiesmarthome.com/


กรณีท่ีกด sync แลว้ ผูใ้ชมี้การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ในภายหลงั ให้กดปุ่ม Create ในหนา้ Graph setting ใน 

web-control เพื่อสร้างกราฟใหม่ เม่ือสร้างกราฟใหม่แลว้ 

สามารถดูกราฟใหม่โดยเลือกท่ีปุ่มรูปส่ีเหลี่ยมท่ีแถบดา้นบน จะมีกราฟช่ือ Example dashboard 

ตามดว้ยวนัท่ีและเวลาท่ีสร้างให้เลือก 

 

 
  



วิธีการต้ังค่าการแจ้งเตือน 

แจง้เตือนทาง Email 

1. คลิกปุ่มรูปกระด่ิงดา้นซ้ายมือ แลว้เลือก Notification channels 

 

 
  



2. คลิกปุ่ม +New Channel  

ระบุ Name  

เลือก Type เป็น Email 

ระบุ email ท่ีตอ้งการให้ส่งการแจง้เตือน ในช่อง Email addresses สามารถใส่ไดห้ลาย email 

โดยคัน่แต่ละ email ดว้ย “;” 

3. คลิกปุ่ม Save 

 
  



แจง้เตือนทาง LINE 

1. ไปท่ี web-control > Setting > Graph setting > Add line 

 

2. ลอ็กอินดว้ย LINE account ท่ีตอ้งการให้ส่งการแจง้เตือน 

 

 
  



3. ตรวจสอบใน Grafana web ใน Alerting > Notification channels จะ มี LINE notification เพิม่เขา้มา 

 
  



การต้ังค่าการแจ้งเตือนตามเง่ือนไข 

1. คลิกปุ่มรูปส่ีเหลื่ยม เพื่อกลบัไปยงัหนา้ Dashboards 

 

2. เลือกกราฟท่ีตอ้งการตั้งค่าการแจง้เตือน คลิกท่ีช่ือกราฟ แลว้เลือก Edit 

 

  



3. เม่ือเขา้สู่หนา้ Edit เลือกแท็บ Alert คลิกปุ่ม Create Alert 

 

 

  



4. ตั้งค่า Conditions ท่ีตอ้งการแจง้เตือน 

4.1  ช่องแรกเป็นการเลือกการค านวณเพื่อจะแจง้เตือน ซ่ึงจะใช ้avg() เป็น default 

คือค านวณจากค่าเฉล่ียในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 

  



4.2 ตวัอกัษร A B C D ท่ีให้เลือกในช่อง query(A, 5m, now) สมัพนัธก์บัแท็บ Metrics 

แต่ละตวัอกัษรหมายถึงอุปกรณ์แต่ละตวัโดยดูจากเลข mac ถา้ผูใ้ชมี้อุปกรณ์เดียวกจ็ะมีให้เลือกเพียง A 

ตวัเดียว 

 

 

  



4.3 จาก query(A, 5m, now) - 5m, now คือช่วงเวลาท่ีจะค านวณเพื่อแจง้เตือน 

จากตวัอยา่งคือค านวณค่าท่ีไดใ้นช่วงก่อนหนา้ 5 นาทีจนถึงเวลาปัจจุบนั 

 

  



4.4 เลือกเงื่อนไขท่ีจะให้แจง้เตือน 

ABOVE - แจง้เตือนเม่ือค่าสูงกว่าค่าท่ีก าหนด 

BELOW - แจง้เตือนเม่ือค่าต ่ากว่าค่าท่ีก าหนด 

OUTSIDE RANGE - แจง้เตือนเม่ือค่าอยูน่อกช่วงท่ีก าหนด 

WITHIN RANGE - แจง้เตือนเม่ือค่าอยูใ่นช่วงท่ีก าหนด 

HAS NO VALUE - แจง้เตือนเม่ือไม่มีค่าส่งมา 

 

  



5. เลือกช่องทางการแจง้เตือนโดยคลิกท่ี Notifacations ท่ีแถบดา้นซ้าย 

 

  



6. กดปุ่ม + และเลือกช่องทางการแจง้เตือนท่ีตั้งไวแ้ลว้ 

และระบุขอ้ความท่ีจะส่งไปพร้อมกบัการแจง้เตือนในช่อง message 

 

 

7. เม่ือตั้งค่าการแจง้เตือนแลว้ ให้คลิกปุ่มรูปแผน่ดิสกท่ี์แถบดา้นบน เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีตั้งค่า 

 

 


