Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Zajęcia 1: Wprowadzenie do Internetu Rzeczy. Podstawy
elektroniki i programowania.
Cele:
- zapoznanie uczestników z koncepcją Internetu Rzeczy
- rozbudzenie zainteresowania tematem oraz kreatywnego myślenia
- budowanie pozytywnych postaw w stosunku do nowych technologii
- zapoznanie uczestników z układami elektronicznymi i podstawami programowania
Materiały:
- karteczki samoprzylepne, długopisy
- flipchart lub duża kartka papieru
- film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
- zdjęcia i opis czujników (załącznik 1)
- komponenty dla grup 2-3 uczestników: płytki NODEMCU ESP8266, kable żeńsko-żeńskie,
kabel USB, dioda. Część płytek powinna być przygotowana dla osób słabo widzących
poprzez naklejenie czerwonej kropki obok pinu D1, a niebieskiej obok uziemienia (pinu
oznaczonego literką G).
- komputer na grupę z połączeniem do Internetu i zainstalowanym programem arduino1.8.1
- rzutnik
Instalacja programu arduino1.8.1:
- instalator można pobrać z: https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases
- program należy zainstalować z możliwie krótką ścieżką: na Pulpicie lub dysku C:
- w czasie uruchamiania, nie aktualizować
- wybierz port, do którego będzie podpina płytka: Narzędzia -> Port
- wybierz płytkę NODEMCU: Narzędzia -> Płytka -> NodeMCU 1.0
Plan zajęć:
1. Wprowadzenie:
Rozmowa wprowadzająca. Przedstawienie prowadzącego, celów warsztatów i
tematyki poszczególnych zajęć.
Oczekiwania uczestników względem zajęć. Rozdaj uczestnikom karteczki
samoprzylepne wraz z długopisami. Poproś, żeby napisali 1-2 powody, dla których
przyszli na zajęcia i jakie są ich oczekiwania w stosunku do zajęć. Karteczki
przyklejamy na papier flipchart i grupujemy wg podobnych motywacji. Tak
przygotowana kartę należy pozostawić do zajęć ewaluacyjnych.
Dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.
Pytania pomocnicze:

- Jak często korzystacie z Internetu? W jakim celu?
- Czy słyszeliście o Internecie Rzeczy?
- Na czym polega koncepcja „mądrego domu”/ „mądrej lodówki” ?
- Jakie korzyści i zagrożenia niosą takie rozwiązania?
2. Czym jest Internet Rzeczy:
Film wprowadzający jest dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Ustawić język narodowy i możliwie duże napisy.
Dyskusja na temat filmu. Poproś uczestników o podzielenie się swoimi odczuciami.
Jakie wrażenia wywarł na nich film i sama koncepcja Internetu Rzeczy.
Wykorzystanie czujników. Praca w grupach. Podziel uczestników na 2-3 osobowe
grupy. Każda grupa dostanie zdjęcie kilku czujników wraz z ich nazwą (podzielona na
części kartka załącznika 1). Poproś, by wspólnie wymyślili kilka zastosowań
czujników w życiu codziennym/przemyśle/komunikacji. Następnie każda grupa
prezentuje swoje czujniki i pomysły.
3. Podstawy elektroniki i programowania:
Podstawy elektroniki. Praca w grupach.
Rozdaj w grupach po jednej płytce NODEMCU ESP8266 i zapytaj, czy ktoś wie, do
czego służy. Wyjaśnij, że jest to układ elektroniczny, który służy do komunikacji różnych
elementów elektronicznych. Zbiera informacje z czujników i przesyła je do komputera.
Posiada także moduł WIFI, więc może łączyć się z komputerem nie tylko za pomocą
kabla, ale i lokalnej sieci czy Internetu.
Rozdaj kable USB, kable żeńsko-żeńskie oraz diody każdej grupie. Wyjaśnij, że teraz
będziemy łączyć poszczególne elementy elektroniczne. Kabel USB należy podłączyć do
komputera do dowolnego portu. W innych portach nie powinny znajdować się inne
podpięte urządzenie (np. telefony komórkowe). Mini USB podłączmy to płytki
NODEMCU ESP8266 (rys. 1).

Rys. 1. Umiejscowienie portu miniUSB na płytce NODEMCU ESP8266.

Diodę LED podpinamy za pomocą kabli żeńsko-żeńskich. Krótsza nóżka diody powinna
być podpięta do uziemienia (pinu z literą G), a dłuższa do pinu cyfrowego D1 (rys.2.). Dla
osób słabo widzących warto oznaczyć te piny kolorowymi kropkami (np. wyciętymi z
samoprzylepnego papieru kolorowego), gdyż oznaczenia na płytce są przedstawione małą
czcionką.

Rys. 2. Schemat podłączenia diody LED do płytki NODEMCU ESP8266.

Podstawy programowania. Praca w grupach.
Przedstawienie narzędzia TUNIOT. Narzędzie TUNIOT jest dostępne na stronie
easycoding.tn. Opowiedz o twórcy narzędzia Adelu Kassah oraz o międzynarodowych
wersjach językowych przygotowanych w ramach programu Erasmus+. Na rzutniku
wyświetl stronę easycoding.tn, tak żeby uczestnicy mogli śledzić zmiany w kodzie. Z
menu po lewej stronie wybierz odnośnik „TUNIOT FOR ESP8266” i odpowiednią wersję
językową (rys. 3). Wytłumacz, na czy polega programowanie blokowe. Z menu po lewej
stronie wybiera się odpowiednie kawałki kodu, które następnie umieszcza się w
środkowej części narzędzia – głównym programie. Program podzielony jest na dwie
części Ustawienia, która będzie wykonywana tylko raz oraz Główna pętla, której
zawartość będzie powtarzana.

Rys. 3. Odnośnik do narzędzia TUNIOT na stronie easycoding.tn

Przejdźmy teraz do przykładu zapalenia diody LED. Z menu WEJŚCIE/WYJŚCIE
wybierz opcję Cyfrowe, ponieważ nasza dioda podpięta jest do pinu cyfrowego.
Wyjaśnij, czym różnią się piny cyfrowe od analogowych. Piny cyfrowe odbierają lub
wysyłają sygnał zerojedynkowy na zasadzie włącz/wyłącz. Możliwe są tylko dwa stany:
albo dioda jest zapalona albo nie. Do pinów analogowych podpina się czujniki, które
wysyłają szerszy zakres wiadomości, np. temperaturę, wilgotność czy naświetlenie
możemy mierzyć w jakimś zakresie. Mamy wtedy sygnał bardzo zimny, zimny, letni,
ciepły, gorący.
Następnie wybierz kawałek kodu Zapisz cyfrowy PIN# D0 STATUS WYSOKI i
przeciągnij go do głównego programu pod napisem Głównej pętli (rys. 4).

Rys. 4 Umiejscowienie kodu pozwalającego wysłać sygnał do pinu cyfrowego.

Kawałek kodu powinien się „przykleić” do kodu głównego, wydając charakterystyczny
dźwięk. Sprawdź, czy uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem. W nowym kawałku
kodu można zmienić dwie rzeczy: numer pinu oraz jego stan w menu rozwijanego. W
pierwszym przypadku wybieramy numer pinu, do którego podpięta jest dioda (D1), a w
drugim pozostawiamy WYSOKI. WYSOKI oznacza, że dioda jest włączona, NISKI –
że jest wyłączona. Kod zapalający diodę jest gotowy. Wytłumacz, że bloki są tłumaczone
na język, który rozumieją komputery, w tym przypadku – język C. Jak on wygląda można
podejrzeć w zakładce CODE (rys. 5). Pierwsza ikona górnego menu pozwala na
skopiowanie kodu (rys. 5, niebieskie kółko).

Rys. 5. Widok narzędzia TUNIOT wraz z kodem zapisanym w języku C oraz zaznaczoną opcją kopiowania.

Kod należy wkleić do programu arduino1.8.1. Najłatwiej zaznaczyć stary kod kombinacją
Ctrl+A, a następnie wkleić nowy – Ctrl+V. Program należy skompilować oraz wgrać na
płytkę NODEMCU ESP8266 za pomocą dwóch pierwszych ikon w menu głównym
(rys. 6). Po zakończeniu wgrywania, dioda powinna się zapalić. Jeśli tak się nie stanie
należy sprawdzić okablowanie, kod i spróbować wgrać jeszcze raz.

Rys. 6. Przyciski do kompilowania i wgrywania w programie arduino1.8.1.

4. Podsumowanie:
Zapytaj uczestników o wrażenia z pierwszego napisanego programu. Co było największą
trudnością/wyzwaniem? Co pamiętają o Internecie Rzeczy? Czy potrafią wyjaśnić ideę
swoimi słowami? Opowiedz pokrótce, co będziecie robić na kolejnych zajęciach.
Zadanie domowe dla uczestników: popytać wśród znajomych i rodziny, gdzie znajdą się
przykłady wykorzystanie koncepcji Internatu Rzeczy w dzisiejszej rzeczywistości.

Zajęcia 2: Pierwsze systemy wbudowane z narzędziem TUNIOT
Cele:
- zapoznanie uczestników z podstawami programowania
- wyjaśnienie instrukcji programistycznych i ich zastosowań w życiu codziennym
Materiały:
- komponenty dla każdego uczestnika: płytki NODEMCU ESP8266, kable żeńsko-żeńskie,
kabel USB, zestaw diod.
- komputer dla każdego uczestnika z połączeniem do Internetu i zainstalowanym programem
arduino1.8.1
- rzutnik
Instrukcja wykonania zestawu diod:
Pięć diod w różnych kolorach należy połączyć do wspólnego uziemienia za pomocą
zlutowanych drutów. Pomiędzy każdą diodą a pinem uziemienia należy podłączyć opornik. W
pobliżu każdej z diod podłączamy pin (rys. 7).

Rys. 7. Zdjęcia układu diod potrzebnego do wykonania ćwiczeń.

Plan zajęć:
1. Wprowadzenie:
Rozmowa wprowadzająca. Przypomnienie materiału z ostatnich zajęć. Dyskusja, czym jest
Internet Rzeczy. Podsumowanie zadania domowego. Jakie przykłady Internetu Rzeczy
uczestnicy dostrzegają w najbliższym otoczeniu? Przypomnienie kroków pracy z narzędziem
TUNIOT.
2. Proste układy wbudowane:
Ćwiczenie 1. Powtórzenie ćwiczenia z poprzednich zajęć polegającego na zapaleniu diody
LED. Rozdaj uczestnikom płytki NODEMCU ESP8266, kable USB, kable żeńsko-żeńskie
oraz zestaw diod. Jeżeli uczestników jest więcej niż zestawów komponentów, podziel ich na
grupy. Przypomnij sposób podłączenia elementów oraz kroki wykonane w narzędziu
TUNIOT. Postaraj się, by uczestnicy możliwie samodzielnie odtworzyli czynności
wykonywane na poprzednich zajęciach.
Ćwiczenie 2. Sprawić, żeby dioda migotała (włączała się i wyłączała samoczynnie). Do
samodzielnego wykonania. Prawdopodobnie uczestnicy dodadzą tylko kawałek kodu
wyłączającego diodę. Jest to poprawne rozumowanie, ale trzeba wyjaśnić, że interwał czasu
pomiędzy kolejnymi błyśnięciami jest tak mały, że ludzkie oko nie jest tego w stanie
wychwycić. Po komendach włączającej i wyłączającej diodę należy ustawić kawałek kodu z
opóźnieniem: Różne -> Opóźnienie Ms. Opóźnienie liczone jest w milisekundach.
Uczestnicy mogą wpisywać różne wartości, żeby sprawdzić, w jaki sposób migają diody.
Przykład kodu jest przedstawiony na rys. 8.

Rys. 8. Kod blokowy do ćwiczenia 2.

Ćwiczenie 3. Powtórzyć ćwiczenie 2, ale dla układu dwóch diod (np. czerwonej i zielonej),
które mrugają synchronicznie (rys. 9). Należy pamiętać o podpięciu odpowiedniej diody do
pinu cyfrowego.

Rys. 9. Kod blokowy do ćwiczenia 3.

Ćwiczenie 4. Wariant ćwiczenia 3 – układ dwóch diod, z których jedna miga w innym tempie
niż druga (rys. 10).

Rys. 10. Kod blokowy do ćwiczenia 4.

Ćwiczenie 5. Podłączenie trzeciej (żółtej) diody. Każda z diod miga w tym samym tempie, ale
po zgaśnięciu poprzedniej. Tak jak w światłach choinkowych (rys. 11).

Rys. 11. Kod blokowy do ćwiczenia 5.

Ćwiczenie 6. Należy trzykrotnie zapalić jedną diodę, następnie trzykrotnie drugą i trzykrotnie
trzecią (rys. 12). Zaprezentowanie koncepcji pętli. Kod dopięty do pętli będzie wykonywany
w zakresie od 1 do 3 z krokiem 1. Pętlę można znaleźć w: Pętle -> licz z…
Ćwiczenie 7. Zadanie do samodzielnego wykonania. Imitacja sygnalizacji świetlnej. Najpierw
zapal zieloną diodę przez 5 sekund, później żółtą, która będzie migać 3 sekundy, a na koniec
czerwoną, która powinna świecić nieprzerwanie 5 sekund (rys. 13).
Ćwiczenie 8. Modyfikacja ćwiczenia 7. Mamy dwie sygnalizacje: dla samochodów i dla
pieszych (rys. 14). Gdy zapalone jest zielone światło dla samochodów oraz miga dioda żółta,
dioda odpowiadająca czerwonemu światłu dla pieszych (np. pomarańczowa) powinna być
zapalona. Gdy samochody mają czerwone światło, powinna włączyć się dioda, która pozwala
pieszym przejść przez ulicę (np. niebieska).

Rys. 12. Kod blokowy do ćwiczenia 6.

Rys. 13. Kod blokowy do ćwiczenia 7.

Rys. 14. Kod blokowy do ćwiczenia 8.

3. Podsumowanie:
Zapytaj uczestników, które z ćwiczeń podobało się najbardziej, a które było najtrudniejsze.
Czy mają pomysł na podobne ćwiczenie? Na ile pewnie czują się w posługiwaniu narzędziem
TUNIOT i komponentami? Opowiedz, o czym będą kolejne zajęcia.
Zadanie domowe dla uczestników: popytać wśród znajomych i rodziny (lub poszukać w
Internecie), jakie instrukcje oprócz iteracji (wykonywania kodu kilka razy) można spotkać w
programowaniu.

Zajęcia 3: Praca z wyświetlaczem LED i czujnikiem wilgotności
gleby
Cele:
- zapoznanie uczestników z pracą wyświetlaczy LED oraz czujników wilgotności gleby
- przyswojenie instrukcji warunkowych na przykładach
- przygotowanie uczestników do samodzielnej kalibracji wilgotności gleby rośliny.
Materiały:
- wydrukowane kształty z załącznika 3 oraz kolorowe kredki/pisaki,
- komponenty dla każdego uczestnika: płytki NODEMCU ESP8266, kable żeńsko-żeńskie,
kabel USB, matryca LED, czujnik wilgotności, power bank z ładowarką.
- komputer dla każdego uczestnika z połączeniem do Internetu i zainstalowanym programem
arduino1.8.1
- rzutnik
- kartki do przeprowadzenia kalibracji (załącznik 2)
- szklanka wody dla każdego uczestnika.
Instrukcja instalacji biblioteki matryc LED:
Przed rozpoczęciem zajęć na każdym komputerze zainstaluj bibliotekę MAX7219Led Matrix,
którą można pobrać ze strony easycoding.tn (zakładka Resources). W programie arduino1.8.1
należy wybrać Szkic z menu głównego, a następnie opcję Dołącz bibliotekę, wyszukując
pobraną MAX7219Led Matrix. Pozostaw program otwarty dla uczestników zajęć.
Plan zajęć:
1. Wprowadzenie:
Rozmowa wprowadzająca. Przypomnienie materiału z ostatnich zajęć. Dyskusja, o tym jakie
instrukcje programistyczne poznali uczestnicy.
Wytłumaczenie instrukcji warunkowych.
Przykłady instrukcji warunkowych:
- „Jeżeli pada deszcz, weź parasol.” – prosta instrukcja warunkowa
- „Jeżeli pada deszcz, weź parasol, a jeśli świeci słońce, wyprowadź psa” – instrukcja z
dwoma warunkami
- „Jeżeli pada deszcze, weź parasol, a jeśli nie pada, wyprowadź psa” – instrukcja z opcją
niespełnienia warunku.
Zapytaj uczestników, jaka jest różnica między drugim a trzecim zdaniem. Kiedy pies będzie
wyprowadzony? Co w sytuacji, gdy nie pada deszcz, ale też nie świeci słońce.
Przykład – żart:
„Żona mówi do męża: Idź do sklepu, kup 5 bułek, a jeśli będą jajka, kup 10.”
Pytanie do uczestników: Co kupił mąż-programista?
Odp. 10 bułek.
Przykład o tym, że komputer zrobi dokładnie to, co mu każemy, nie koniecznie to, co mamy
na myśli.

Zadanie z kolorowaniem kształtów. Rozdaj uczestnikom kartki załącznika 3 oraz kolorowe
kredki/pisaki. Poproś, żeby pokolorowali kształty według podanych instrukcji:
- Jeżeli obiekt ma trzy boki, pokoloruj go na czerwono
- Jeżeli obiekt ma jeden kąt prosty, pokoloruj go na niebiesko
- Jeżeli obiekt ma kąt prosty, otocz go zielonym kolorem, a jeżeli nie ma – otocz go
niebieskim kolorem
- Jeżeli obiekt ma kąt prosty i ostry, pokoloruj go na zielono
- Jeżeli obiekt ma 4 kąty proste i okrąg, pokoloruj go na pomarańczowo, a jeżeli ma 4 kąty
proste i dwa ostre, pokoloruj go na żółto
- Jeżeli obiekt ma 4 boki lub wewnętrzny kwadrat, pokoloruj go na brązowo.
Wytłumacz, jak powyższe zadania realizowane są poprzez instrukcje warunkowe.
Odpowiedzi znajdują na rys. 15.

Rys. 15. Odpowiedzi do zadania z instrukcjami warunkowymi.

2. Praca z wyświetlaczami LED:
Ćwiczenie 1. Rozdaj uczestnikom płytki NODEMCU ESP8266, kable USB, kable żeńskożeńskie oraz matryce LED. Każdy uczestnik powinien dostać własny zestaw. Podłączenie
matrycy należy wykonać w następujący sposób:
VCC – 3V
GRD – G
DIN – D7
CS – dowolny pin cyfrowy
CLK – D5
Dla osób słabowidzących można oznaczyć odpowiednie pary kolorowymi kropkami.
Zadanie polega na wypisaniu imienia lub krótkiego słowa na ekranie matrycy LED. Do tego
celu w narzędziu TUNIOT należy wybrać Wyświetlacz, a następnie MAX7219 i blok
MAX7219 INIT Number of devices: 1 PIN [pin cyfrowy podpięty pod CS] przeciągnij do

części Ustawienia. W Głównej pętli ustaw jeden pod drugim blok z Wyświetlacz ->
MAX7219 -> MAX7219 Dispaly dot matrix:. Każdy blok to jedna litera imienia/napisu.
Należy odznaczyć pola, które nie powinny się wyświetlać. Należy pamiętać o dołączeniu
opóźnienia pomiędzy kolejnymi kawałkami kodu (rys. 16).

Rys. 16. Kod blokowy do ćwiczenia 1.

Ćwiczenie 2. Modyfikacja ćwiczenia polegającego na wyświetleniu krótkiego napisu (np.
„Programujemy!”). Do części Ustawienia należy dołączyć blok Set text (z menu matrycy)
oraz krótki napis w menu Tekst. W Głównej pętli umieszczamy Scroll Text (koniecznie
pozostawić Left) oraz Draw Text. Po czym należy dodać krótkie opóźnienie i kolejne
komendy: Commit i Clear (rys. 17).

Rys. 17. Kod blokowy do ćwiczenia 2.

3. Praca z czujnikami wilgotności:
Ćwiczenie 3. Wyświetlanie wartości czujnika wilgotności na ekranie komputera. Rozdaj
uczestnikom czujniki wilgotności gleby oraz szklanki z wodą. Niech uczestnicy nie odpinają
matrycy LED. Prawidłowe podpięcie czujnika wilgotności gleby przebiega następująco:
A0 – A0
D0 – dowolny pin cyfrowy
GND – G
VCC – 3V
Przypomnij, na czym polega różnica między czujnikami cyfrowymi a analogowymi. Czujniki
cyfrowe zwracają sygnał zerojedynkowy, coś albo jest włączone albo nie (np. lampka jest
zapalona albo nie). Czujniki analogowe zwracają wartość w określonym zakresie. W naszym
przypadku czujnik wilgotności będzie zwracał wartości od 0 do górnej granicy, która może
być różna dla danego czujnika. Naszym pierwszym zadaniem jest sprawdzić, jaki to zakres
wartości. W narzędziu TUNIOT wybierz blok Wypisz w nowej linii z menu Szeregowe i
przenieś do Głównej pętli. Należy odpiąć zielony blok z cudzysłowem i na jego miejsce
podpiąć blog Odczytaj analogowy PIN A0 z menu WEJŚCIE/WYJŚCIE -> Analogowe.
Następnie ustawiamy krótkie opóźnienie, np. 3 sekundy (rys. 18). Kod skopiuj do programu
arduino1.8.1 i wgraj na płytkę NODEMCU. Poproś uczestników o odczytanie wartości
wyświetlanych na ekranie Monitora portu szeregowego, który można otworzyć, klikając
ikonę lupki w prawym, górnym rogu programu (rys. 19). Następnie poproś o włożenie

czujnika do szklanki z wodą. Jakie wartości teraz wyświetlają się na ekranie? Poproś
uczestników o znalezienie pośredniej wartości pomiędzy mokrym a suchym czujnikiem.

Rys. 18. Kod blokowy do ćwiczenia 3.

Rys. 19. Ikona Monitora portu szeregowego w programie arduino1.8.1.

Ćwiczenie 4: Polega na wyświetleniu na matrycy LED smutnej albo wesołej miny w
zależności od poziomu czujnika wilgotności gleby. W narzędziu TUNIOT ustaw blok
MAX7219 INIT Number of devices: w części Ustawienia. W Głównej pętli utwórz
warunek wyświetlania wesołej i smutnej miny w zależności od przekroczenia pośredniej
wartości czujniki wilgotności gleby, którą wyznaczą uczestnicy (rys. 20). Pamiętaj o
opóźnieniu.
Ćwiczenie 5: Powtórzenie ćwiczenia 4, ale na ekranie matrycy LED wyświetlamy wartość
czujnika wilgotności. W Ustawieniach umieść blok Określ i jako Ciąg Znaków Wartość z
menu Ciąg znaków i podepnij pod niego Odczytaj analogowy PIN A0. Następnie ustaw
wyświetlany tekst jako zmienną „i” (również z menu Ciąg znaków). W Głównej pętli ustaw
blok powtórz 30 razy z zawartością podobną jak w ćwiczeniu 2. To jest odpowiednia
wartość, by program wypisał całą trzycyfrową wartość raz. Poniżej tej pętli doklej ustaw
Ciąg Znaków i jako wraz z odczytem analogowym i wypisaniem tej wartości jeszcze raz
(rys. 21). Można ustawić dłuższy czas wyświetlania wartości czujnika (np. 10 sekund).

4. Podsumowanie:
Rozdaj uczestnikom powerbanki i poproś, żeby podłączyli do płytki NODEMCU zamiast
komputera. Sprawdź, czy płytka nadal działa, tzn. wyświetla wartości czujnika. Rozdaj
uczestnikom kartki z załącznika 2. Wyjaśnij zadanie kalibracyjne, które mają przed sobą
uczestnicy. Przez kilka kolejnych dni będą mierzyć wartości wilgotności gleby u wybranej
rośliny w odstępach kilkugodzinnych. Należy znaleźć wartość, przy której uważają, że roślina
wymaga podlania i ją zaznaczyć. Spośród wszystkich tych wartości wybrać środkową lub
policzyć średnią. Opowiedz, co będziecie robić na kolejnych zajęciach.

Rys. 20. Kod blokowy do ćwiczenia 4.

Rys. 21. Kod blokowy do ćwiczenia 5.

Zajęcia 4: Komunikacja klient-serwer
Cele:
- zapoznanie uczestników z architekturą klient-serwer oraz przykładami jej występowania
- zapoznanie uczestników z korzyściami pracy w sieci
- przyswojenie blokowego kodu do komunikacji w sieci lokalnej
- przygotowanie uczestników do samodzielnej kalibracji wilgotności gleby rośliny w
warunkach sieci domowej.
Materiały:
- komponenty dla każdego uczestnika: płytki NODEMCU ESP8266, kable żeńsko-żeńskie,
kabel USB, czujnik wilgotności, power bank z ładowarką, zestaw diod.
- komputer dla każdego uczestnika z połączeniem do Internetu i zainstalowanym programem
arduino1.8.1
- rzutnik
- szklanka wody dla każdego uczestnika.
Plan zajęć:
1. Wprowadzenie:
Rozmowa wprowadzająca. Przypomnienie materiału z ostatnich zajęć. Zapytaj uczestników,
jak przebiegała kalibracja, czy mieli problemy z pomiarami/ sprzętem i jakie wartości
graniczne wyznaczyli. Jeżeli komuś nie udało się przeprowadzić kalibracji, może skorzystać z
wyników sąsiada.
Wytłumacz, na czym polega komunikacja klient-serwer. Można skorzystać z analogii
sklepikarza, który czeka na informację od klienta. Pomocny może być poniższy schemat:
Wysyła żądanie dotyczące
wartości czujnika

Przechowuje i
przetwarza dane

Żądanie

Czeka na
żądanie

Odpowiedź
Wyświetla
wartość czujnika

Zwraca wartość
czujnika do Żądającego

Co w naszym przypadku (komputer czy płytka NODEMCU) jest klientem, a co serwerem?
Podaj przykłady architektury klient-serwer:
- poczta e-mail: klientem poczty elektronicznej jest program umożliwiający tworzyć maile,
przesyłać je do serwera poczty, pobierać maile z serwera. Na serwerze przechowywana jest
poczta
- strony WWW: za pomocą przeglądarki klient wysyła do serwera WWW zapytania o
wyświetlenie strony. Serwer w odpowiedzi wysyła wybrany plik strony WWW (plik HTML).
Klient (przeglądarka) odkodowuje plik HTML.
2. Połączenie z siecią lokalną:
Zanim przejdziemy do ćwiczeń z podłączeniem płytki NODEMCU do sieci lokalnej, sprawdź
komponenty przyniesione przez uczestników. Czy działają poprawnie? Czy nie trzeba
wymienić komponentu? Czy są prawidłowo podpięte?
Ćwiczenie 1. Utwórz hot spot ze swojego komputera lub telefonu. Można skorzystać również
z lokalnej sieci WIFI pod warunkiem, że nie jest wymagane logowanie dwustopniowe (np.
poprzez przeglądarkę). W narzędziu TUNIOT do pola Ustawienia przenieś blok Rozłącz z
menu IOT -> Stacja IOT. Polecenie to rozłącza płytkę z poprzednią siecią (jeśli jakaś była
ustawiona). Następnie ustaw opóźnienie ok. 3-5 sekund. Będzie ono potrzebne do otworzenia
Monitora portu szeregowego. Wypiszmy w Monitorze portu szeregowego informację
„START”, żeby sprawdzić, że program działa. Następnie z menu IOT -> Stacja IOT wybierz
blok Połącz sieć SSID z opcją hasła lub bez. W pierwszym polu należy wpisać nazwę sieci, a
w drugiej hasło, jeśli sieć jest zabezpieczona. Kolejnym krokiem będzie utworzenie pętli
„dopóki” (while), w której będziemy sprawdzać, czy udało się nawiązać połączenie.
Wytłumacz, jak działa pętla „dopóki” (while): dopóki płytka nie zostanie połączona z siecią

lokalną, wypisz na ekranie np. „ …”. Po ukończeniu pętli (nawiązaniu połączenia) wypisz
komunikat o tym fakcie (rys. 22). Sprawdź w Monitorze portu szeregowego, czy udało się
połączyć z siecią.

Rys. 22. Kod blokowy do ćwiczenia 1.

Ćwiczenie 2. Do połączenia płytki NODEMCU do sieci będziemy potrzebować jej adres IP,
bramkę i maskę. Wytłumacz, że są to parametry, po których rozpoznaje się urządzenie w
sieci. Do kodu z ćwiczenia 1 wystarczy dodać blok Wypisz w nowej linii wraz z podpiętymi
Lokalne IP, Brama IP i Maska (rys. 23). Dane te zostaną wyświetlone w Monitorze portu
szeregowego.

Rys. 23. Kod blokowy do ćwiczenia 2.

Ćwiczenie 3. Nasza płytka-serwer będzie teraz oczekiwać na żądanie wysłane przez
komputer-klienta. Aby włączyć serwer wystarczy wybrać z menu IOT -> Serwer IOT blok
Uruchom Serwer Port 80 i dołączyć go do istniejącego kodu w Ustawieniach. Jest to
standardowy port używane w takich przypadkach. W Głównej pętli będziemy sprawdzać, czy
klient wysłał żądanie. W tym czasie powinna migać zielona dioda. Po mignięciu ustawmy
blok Czekaj na Połączenie z tego samego menu, a następnie wyślijmy wiadomość „Witaj!”
po otrzymaniu żądania. W tym celu z tego samego menu wybieramy blok Odpowiedź „” i
wpisujemy odpowiednią wiadomość. Na końcu czyścimy żądanie blokiem wyczyść klienta
(rys. 24). Aby wysłać żądanie do serwera w przeglądarce internetowej należy wkleić adres IP
płytki NODEMCU i po znaku „/” wpisać dowolny ciąg znaków. Należy pamiętać, żeby
opóźnienie do migania diody nie było zbyt długie, bo w trakcie wykonywania tego kawałka
kodu, serwer „nie nasłuchuje”, czy przychodzi żądanie. Zbyt dużo żądań może zawiesić pracę
serwera. Aby zresetować program wystarczy nacisnąć przycisk RST znajdujący się na płytce
NODEMCU.

Rys. 24. Kod blokowy do ćwiczenia 3.

Ćwiczenie 4. Ćwiczenie opiera się na poprzednim. Tym razem rozbudujemy wiadomość
wysyłaną przez płytkę-serwer. Oprócz wiadomości „Witaj!” serwer będzie również
informować o stanie rośliny. Rozdaj uczestnikom po szklance z wodą i przypomnij podpięcie
czujnika wilgotności gleby. Ustaw instrukcję warunkową tak, by warunkiem była wartość
czujnika analogowego większa bądź równa wartości granicznej wyznaczonej przez
uczestników. W części wykonaj i w przeciwnym razie ustaw blok Odpowiedź strony
internetowej, który można znaleźć w menu IOT -> Strona internetowa. Jest to blok
pozwalający na modyfikację kodu HTML strony, która się wyświetla po wpisaniu adresu IP
płytki w przeglądarkę. W części Treść można ustawić wiadomość „Witaj!” poprzez blok
Nagłówek. Następny blok będzie wypisywał informację o stanie rośliny. Znajdziesz go w tym
samym menu jako SPAN. Zapytaj uczestników, który komunikat powinien być wyświetlany,
jeśli wartość czujnika przekroczy wartość graniczną. Pozwól uczestnikom personalizować
wygląd strony internetowej. Mogą zmienić rozmiar i kolor czcionki, rodzaj wyświetlanej
wiadomości, czy dodać własną. Mogą również dołączyć przycisk z zewnętrznym linkiem
poprzez blok Przycisk, który może odnosić do rysunku szczęśliwej/smutnej rośliny. Poproś o
przetestowane kodu z czujnikiem suchym i zanurzonym w szklance wody.

Rys. 25. Kod blokowy do ćwiczenia 4.

3. Podsumowanie:
Sprawdź, czy ostatni program działa u wszystkich uczestników. Poproś o zapisanie adresu IP
płytki NODEMCU. Każdy z uczestników powinien zmienić nazwę sieci i hasło na własną
sieć domową. Jeśli nie pamięta, hasło można zmienić również na domowych komputerach.
Upewnij się, że uczestnicy wiedzą, którą część kodu powinni zmienić. Kod TUNIOT można
zapisać na dysku za pomocą przedostatniej ikony po lewej stronie, a wczytać za pomocą
ostatniej ikony (rys. 26). Po przepięciu kabla do power banka, układ powinien działać
samodzielnie. Poproś uczestników o połączenie układu w sieci domowej i przetestowanie
wcześniej zrobionej kalibracji. Czy komunikaty o potrzebie podlania lub jej braku są
adekwatne do rzeczywistości? Wystarczy w przeglądarce internetowej na komputerze
domowym lub smartfonie wpisać adres IP płytki wraz ze „/” i dowolnym znakiem. Poproś,
żeby testowali kod kilka razy dziennie przez kilka dni. Poproś również o wykonanie zdjęcia
kalibrowanej rośliny.

Rys. 26. Ikony zapisu i wczytania kodu w narzędziu TUNIOT.

Zajęcia 5: Praca z aplikacjami mobilnymi
Cele:
- zapoznanie uczestników z aplikacjami mobilnymi i ich wykorzystywaniem w koncepcji
Internetu Rzeczy
- przygotowanie aplikacji do obsługi nawadniania roślinny
- ewaluacja warsztatów
Materiały:
- komponenty dla każdego uczestnika: płytki NODEMCU ESP8266, kable żeńsko-żeńskie,
kabel USB, czujnik wilgotności, power bank z ładowarką.
- komputer dla każdego uczestnika z połączeniem do Internetu i zainstalowanym programem
arduino1.8.1
- rzutnik
- szklanka wody dla każdego uczestnika
- opcjonalnie: telefony z androidem do testowania aplikacji.
Plan zajęć:
1. Wprowadzenie:
Rozmowa wprowadzająca. Przypomnienie materiału z ostatnich zajęć. Zapytaj uczestników,
czy przeprowadzona kalibracja zgadza się ze stanem rośliny i czy kod działa prawidłowo.
Jakie ewentualne problemy napotkali uczestnicy? Próba ich rozwiązania. Poproś uczestników
o podzielenie się zdjęciami rośliny. Jakie rośliny zostały użyte do projektu? Czy potrzebują
dużo wody? Jak wygląda zestawienie rodzajów roślin z uzyskanymi wartościami kalibracji?
Dyskusja na temat smartfonów. Czy uczestnicy używają Internetu w telefonie? Z jakich
aplikacji korzystają najczęściej? Czy mają obawy przed używanie telefonów komórkowych?
Jakie są ich powody? Jakie są zalety i wady używania smartfonów? Opowiedz, o czym będą
dzisiejsze zajęcia.

2. Tworzenie aplikacji mobilnych:
Uprzedź uczestników, że ta część warsztatów będzie przeprowadzona z wykorzystaniem
narzędzia, które nie jest przetłumaczone na język polski. Będziemy tworzyć proste aplikacje
mobilne, które będą klientem do wysyłania żądań do płytki-serwera.
Narzędzie potrzebne do warsztatów znajduje się na stronie https://appinventor.mit.edu/. Do
zalogowania będzie potrzebne konto Google. Można wcześniej przygotować kilka kont dla
uczestników warsztatów. Klikając w przycisk Create Apps! możemy się zalogować do konta,
a następnie stworzyć nowy projekt (Start new project) pod dowolną nazwą.
Ukaże nam się widok podzielony na kilka sekcji (rys. 27): Panel Użytkownika (User
Interface), Podgląd (Viewer), Komponenty (Components) i Właściwości (Properties).
Wszystkie powyższe wchodzą w skład części do projektowania aplikacji (Designer). Z
Panelu Użytkownika będziemy wybierać elementy aplikacji, które należy przenieść do
Podglądu. Tutaj też będziemy widzieć, jak zmienia się aplikacja. Komponenty mogą być

widoczne w aplikacji (np. przyciski) lub ukryte (np. wiadomość głosowa po kliknięciu w
przycisk). W części Właściwości można zmieniać opcje poszczególnych komponentów.

Rys. 27. Wygląd panelu do projektowanie aplikacji MITapp.

Gdy przejdziemy do zakładki Bloki (Blocks) będziemy mogli tworzyć kod blokowy podobny
do tego, na którym pracowaliśmy w narzędziu TUNIOT.
Ćwiczenie 1: Pierwsza aplikacja będzie się składać z przycisku, po naciśnięciu którego będzie
można usłyszeć: „Hej, jestem programem”. W tym celu z Panelu Użytkownika należy
wybrać komponent Przycisk (Button) i przeciągnąć go do Podglądu. Z zakładki Media
wybierz TekstDoMowy (TextToSpeech) i również przeciągnij. Ten element nie pojawi się na
ekranie. Jest jednym z niewidocznych komponentów, których lista widnieje pod rysunkiem
telefonu. W zakładce Bloki należy przygotować kod do obsługi wybranych komponentów. Z
menu Button1 wybierz blok when Button1.Click do, a następnie doczep do niego call
TextToSpeech1.Speak message z menu TextToSpeech1. Wiadomość należy wpisać w blok
tekstowy (pierwszy blok w menu Text) i doczepić do kodu (rys. 28).

Rys. 28. Kod blokowy do ćwiczenia 1.

Poproś uczestników, żeby zainstalowali aplikację MIT App Inventor 2 na smartfonie z
Androidem. Po ukończeniu ćwiczenia na stronie internetowej z menu głównego należy
wybrać Połącz (Connect), a następnie Al Companion. Na ekranie pojawi się kod QR, który
można zeskanować pobraną aplikacją. Jeżeli skanowanie jest utrudnione, można również
ręcznie wpisać kod składający się z 6 liter i przetestować aplikację. Należy pamiętać, że
zarówno telefon jak i komputer powinny znajdować się w jeden sieci.
Ćwiczenie 2: Kolejne ćwiczenie polega na sczytaniu wartości czujnika wilgotności gleby i
wyświetlenie jej na ekranie smartfonu. W części do projektowania aplikacji zmień nazwę
przycisku na „Pobierz dane”. Można tego dokonać w panelu Właściwości -> Tekst (Text).
Następnie dodajemy jeszcze dwa elementy Etykieta (Label), w której będziemy wyświetlać
wartość czujnika i Web (z zakładki Connectivity). Ten ostatni jest ukrytym elementem. W
części Bloki przerabiamy kod blokowy, który używaliśmy poprzednio, pozostawiając jedynie
blok when Button1.Click do. Doklejamy do niego blok set Web1.Url to oraz call
Web1.Get z menu Web1. Do pierwszego z tych bloków doklejamy blok tekstowy, w którym
wpisujemy adres IP naszej płytki NODEMCU. Kolejny blok znajdziemy w menu Web1 ->
when Web1.GotText do. Doklejamy do niego blok set Label1.Text to z menu Label1, a
następnie get z menu Variables. W bloku get możemy wybrać responseContent lub
przenieść je z pola nad blokiem, tak jak jest to zaznaczone na rys. 29.

Rys. 29. Kod blokowy do ćwiczenia 2.

Ćwiczenie 3: Modyfikacja ćwiczenia 2 polegająca na dodaniu regulatora czasowego, który
będzie sprawdzać stan rośliny co jakiś czas. W części do projektowania aplikacji dodaj nowy
element Zegar (Clock) z menu Czujniki (Sensors). Jest to ukryty element. W jego
Właściwościach zmień interwał czasowy (w milisekundach), po jakim program będzie
automatycznie sczytywać wartość czujnika. W części Bloki dodajemy blok when

Clock1.Timer do z menu Clock1, a następnie doklejamy do niego taki sam kawałek kodu jak
w przypadku przycisku Pobierz dane (rys. 30). Teraz aplikacja będzie automatycznie
pobierać dane o wartości czujnika wilgotności gleby lub w przypadku kliknięcia w przycisk
Pobierz dane.

Rys. 30. Kod blokowy do ćwiczenia 3.

Ćwiczenie 4: Ćwiczenie polega na zmodyfikowaniu kodu w ten sposób, aby przy zadanej
wartości czujnika wilgotności gleby wyświetlało się zdjęcie „wesołej” lub „smutnej” rośliny.
Zdjęcia można pobrać za pomocą poniższych linków:
https://drive.google.com/open?id=1BQt1Tv29RanrdOcfceghKYkNDTDadGy4
https://drive.google.com/open?id=1SLw50cgsDDgkZUj63UhI99PETtSp6OQO
W części do projektowania aplikacji, we Właściwościach Etykiety zaznaczamy opcję
FormatHTML, aby wyświetlane wartości pojawiały się bez zbędnych komunikatów.
Dodajemy element Obraz (Image) z Panelu Użytkownika. We Właściwościach zmieniamy
opcję Picture, wybierając pobrane wcześniej obrazki. Po załadowaniu obu obrazków
ustawiamy wartość None. Dzięki temu przed pobraniem danych aplikacja nie będzie
wyświetlała żadnego obrazka. Wysokość (Height) i Szerokość (Width) obrazka można
ustawić na 100 pikseli. W części Bloki z menu Control wybieramy blok if then else i
podpinamy pod blok when Web1.GotText pod blokiem set Label1. Do linijki z if doklejamy
drugi blok z menu Math (ze znakiem równości) i zmieniamy „=” na „>”. W pierwszym
wolnym polu wklejamy blok Label1.Text z menu Label1, a w drugim ustawiamy pierwszy
blok z menu Math (z cyfrą 0). Zamiast „0” wpisujemy naszą graniczną wartość czujnika
wilgotności gleby. W linijce then doklejamy set Image1.Picture to z menu Image1 wraz z
blokiem tekstowym zawierającym nazwę pliku „smutnej” rośliny wraz z rozszerzeniem.
Analogicznie postępujemy dla instrukcji else (rys. 31).

Rys. 31. Kod blokowy do ćwiczenia 4.

Ćwiczenie 5. Jeżeli chcemy, aby o potrzebie podlania rośliny otrzymać automatycznie smsa,
wystarczy dodać kolejną instrukcję warunkową. W części do projektowania aplikacji
dodajemy ukryty element Texting z menu Social oraz element Switch z Panelu
Użytkownika. We Właściwościach elementu Switch zaznaczamy opcję On. Oznacza to, że
przy starcie aplikacji przełącznik będzie włączony. W części Bloki doklejamy kolejną
instrukcję if (ale już bez else) pod linijkę, w której ustawiliśmy „smutną” roślinę. Z menu
Logic wybieramy czwarty blok (ze znakiem „=”). W pierwsze puste miejsce wklejamy
Switch1.On z menu Switch1, a w drugie blok true z menu Logic. W instrukcji then
wklejamy kolejno bloki z menu Texting1: blok set Texting1.Message to wraz z tekstem
informującym o potrzebie podlania, blok set Texting1.PhoneNumber to wraz z tekstem
zawierającym numer telefonu komórkowego (wraz z numerem kierunkowym kraju) oraz call
Texting1.SendMessageDirect. Na sam koniec tej instrukcji wklejamy blok set Switch1.On
to z menu Switch1 wraz z doklejonym blokiem false z menu Logic (rys. 32).

Rys. 32. Kod blokowy do ćwiczenia 5.

Tak skonstruowany kod zacznie działać w momencie, gdy wartość czujnika przekroczy
zadaną wartość graniczną. W aplikacji wyświetli się obraz „smutnej” rośliny, a program
będzie sprawdzał, czy przełącznik jest włączony. Ponieważ będzie włączony na początku
działania aplikacji, wyśle wiadomość na podany numer telefonu komórkowego oraz wyłączy
przełącznik, żeby nie wysyłać więcej wiadomości. Jeśli chcemy automatycznie otrzymywać
smsy o potrzebie podlania rośliny z interwałem czasowym ustawionym w ćwiczeniu 3,
wystarczy usunąć ostatnią linijkę nowego kodu.

3. Podsumowanie:
W podsumowaniu projektu zapytaj uczestników o ich opinie na temat Internetu Rzeczy oraz
wykonywanych ćwiczeń. Co najbardziej im się podobało, a co można byłoby poprawić.
Przygotuj kartkę z oczekiwaniami uczestników opracowaną na pierwszych zajęciach. Poproś
uczestników, aby zaznaczyli na karcie, czy ich oczekiwania zostały spełnione za pomocą
znaku ✓, x lub ~ dla nie do końca spełnionych oczekiwań. Można też przygotować specjalne
naklejki. Rozdaj uczestnikom ankiety satysfakcji z zajęć i poproś o anonimowe wypełnienie.
Jeżeli znajdą się chętni, można tez nakręcić krótki film o wrażeniach uczestników.

Rozwiązywanie problemów:
◦ Problem z kompilacją kodu w Adruino: za długa ścieżka do folderu z
Arduino (przenieś na Pulpit lub Dysk C:)
◦ Zły port: w arduino-1.8.1 wybierz Narzędzia -> Port -> COMx
(zazwyczaj ostatni)
◦ Nie podłączaj innych urządzeń (np. telefonu, myszki) do innych portów
USB
◦ Komputer powinien być podłączony do prądu
◦ Sprawdź komponenty, czy są sprawne
◦ Sprawdź kabel USB – tanie kable szybko się psują
◦ Sprawdź podpięcia kabli: czy pin uziemienia jest podpięty
◦ Sprawdź kod: czy wybrano właściwy pin, czy nie zapomniano o
opóźnieniu (częsty błąd)
◦ Nie zapomnij skasować wszystkich starych bloków w kodzie
◦ Monitor portu szeregowego powinien zostać zamknięty przed
uruchomieniem kolejnego programu

Załącznik 1:

czujnik ciśnienia powietrza
czujnik
ruchu

czujnik nachylenia (kąta)
czujnik podczerwieni

czujnik nacisku

czujnik ph

czujnik wilgotności

czytnik linii papilarnych

czujnik przepływu cieczy
detektor dźwięku

czujnik temperatury
czujnik światła i koloru

czujnik wibracji

Załącznik 2:

Dzień

Godzina

Wilgotność gleby

Załącznik 3:
OBIEKTY

