Gegevens opslaan in een cloudserver
In een eerder artikel heb ik beschreven hoe je met behulp van een Raspberry Pi
gegevens van een sensor kunt opslaan in een database en deze kunt
weergeven op een webpagina.
Eerlijk gezegd is de manier waarop dat gebeurde een beetje achterhaald en kan
het allemaal veel eenvoudiger. Er zijn tegenwoordig allerlei IoT-applicaties die
je een groot deel van het werk uit handen nemen.
Een zo’n applicatie is Thingspeak en in deze handleiding laat ik zien hoe je
Thingspeak kunt gebruiken om gegevens in de cloud op te slaan en te bekijken.
Meld je aan bij Thingspeak en log daarin met je nieuwe account. Je krijgt dan
het onderstaande scherm te zien.

Voordat je een nieuw kanaal gaat aanmaken moet je de tijdzone van de
applicatie aanpassen naar de tijdzone van de plek waar jij je bevindt. Klik
daartoe rechtsboven op de knop Account en kies vervolgens voor My Profile.

Via de knop Change Time Zone kun je de juiste tijdzone selecteren.
Via de knop Channels en My Channels kun je terugkeren naar de startpagina.

Maak nu een nieuw kanaal aan door op de knop New Channel te klikken.

Vul het scherm met bovenstaande gegevens en scroll vervolgens naar beneden
om op de knop Save Channel te kunnen klikken.

Er is een nieuw kanaal aangemaakt vind je de kanaalinformatie. Onder aan het
scherm zie je een diagram waarin later de opgeslagen gegevens getoond zullen
worden.

Om gegevens naar het juiste kanaal te versturen heb je een api-key nodig, deze
kun je vinden onder de knop API Keys. Klik op die knop en noteer de Write API
Key, deze heb je nodig.

De Thingspeak applicatie staat voor ons klaar, rest ons de gegevens naar de
cloud te sturen. Hiervoor gebruik ik de ESP8266, een heel goedkope
minicontroller met wifi.
In een eerder artikel heb ik beschreven hoe je de ESP8266 kunt programmeren
met micro-python maar in dit project gaan we de ESP8266 aansturen via AT
commando’s. AT commando’s zijn van oudsher de methode om modems aan
te sturen en werkt dus ook op de ESP8266.
Het is afhankelijk van de aangeschafte ESP8266 of deze direct de AT
commando’s ondersteund of dat je de firmware moet aanpassen. In mijn geval
had ik mijn ESP8266 al eerder van andere firmware voorzien (om micropython) te ondersteunen en moest ik mijn ESP8266 dus aanpassen. Ik weet
eerlijk gezegd niet wat de meest geschikte firmware is maar ik heb “v1.3.0.2 AT
Firmware.bin” geinstalleerd en die werkte gelukkig.

Om de commando’s naar de ESP8266 te sturen gebruiken we een terminal
emulator. Ik gebruik de seriële monitor van de Arduino IDE maar een andere is
natuurlijk ook mogelijk.
Typ het commando AT om te controleren of we verbinding hebben.

Let er op dat je de baudrate op 115200 hebt gezet en dat je voor de optie
Zowel NL als CR hebt gekozen.
Om de ESP8266 contact te laten maken met het draadloos netwerk moet deze
in de juiste modus gezet worden.
Typ het commando AT+CWMODE=1 in.
Vervolgens kunnen we contact maken met het wifi-netwerk via
AT+CWJAP=”SSID”,”PASSWORD” (gebruik het netwerk-id en het bijbehorende wachtwoord

Vervolgens moeten we aangeven wat voor soort verbinding we gaan
gebruiken. Dit doen we met AT+CIPMUX=0
Hierna kunnen we onszelf verbinden met Thingspeak via
AT+CIPSTART=”TCP”,”api.thingspeak.com”,80

Als je een tijdje niets doet sluit de verbinding vanzelf, meestal na één minuut.
Als je te lang wacht moet je dus even opnieuw verbinding maken.
Nu we de verbinding met Thingspeak hebben opgezet kunnen we de gegevens
gaan uploaden.
Voor het opsturen van de gegevens hebben we drie verschillende commando’s
nodig.
De eerste is AT+CIPSEND=xx, waarbij xx het aantal tekens is dat we gaan
versturen. Het aantal tekens is vier meer dan je zou verwachten omdat achter
elke commando de tekens “\r” en “\n” gestuurd worden (CRLF waarmee wordt
aangegeven dat de regel beëindigd wordt en overgegaan kan worden naar een
nieuwe regel).
Vervolgens krijgen we het commando
GET /update?api_key=WRITE_API_Key&field1=xx, waarbij WRITE_API_Key de
API key van ons kanaal is en xx de waarde die we willen doorgeven.
Tenslotte sluiten we af met het commando AT+CIPCLOSE.
In mijn geval zijn dit:

AT+CIPSEND=51
GET /update?api_key=A4HDK7F6UJSQ8VX8&field1=100
AT+CIPCLOSE

Nou, we krijgen de melding dat gegevens verzonden zijn. Laten we bij
Thingspeak gaan kijken of we de gegevens binnen hebben gekregen.

En jawel, in de grafiek zien we dat de waarde 100 is binnengekomen.
Op dezelfde wijze kunnen we nog meer gegevens opsturen en zien hoe
Thingspeak onze gegevens netjes verwerkt in een grafiek.

