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Scénář workshopu ·· --- Cíle:
- seznámení se s myšlenkou Internetu věcí
- zvýšení zvídavosti účastníků a jejich tvůrčího myšlení
- zvýšení pozitivního přístupu směrem k novým technologiím
- seznámení se s elektronickými systémy a základy programování

Materiály:
- vzdělávací film: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
- obrázky senzorů (příloha 1) pro skupinu
- Morseova abeceda (příloha 2) pro skupinu
- komponenty – 1 sada pro skupinu 2-3 osob: ESP32 deska, female-female kabely, USB
kabel. Semafory LED Display Module pro Arduino, relay
- počítač pro každou skupinu (s přístupem k internetu a předinstalovaným Arduino1.8.13.)
- projektor
- účet na https://appinventor.mit.edu/ (vyžadován Google účet)
- předem připravená lampa:
Instrukce pro přípravu lampy:
Abyste připojili 220V kabel k relay, nejprve rozřízněte kabel v případě, že je vyroben jako
jeden kus. Zjistíte, že je složen ze 2 nebo 3 drátů spojených k sobě. Oddělte jeden drát od
skupiny a seřízněte jej jako na obrázku 1.

Fig. 1. Cut a 220/230V cable.

Instalace Arduino1.8.13:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0r5dXnl5hQ

Plán lekce:
1. Úvod:
Úvodní film je dostupný zde: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Můžete si vybrat jazyk a zvětšit titulky.
Diskuze o filmu. Zeptejte se účastníků na jejich dojmy. Co si myslí o filmu a o Internetu věcí?
2. Základy elektroniky a programování:
Základy elektroniky. Práce ve skupinách.
Dejte desku ESP32 každé skupině a zeptejte si účastníků, jestli vědí, k čemu je. Vysvětlete, že
se jedná o elektronický system, který může vysílat a přijímat informace do/z různých
komponentů. Je vybaven WI-FI modulem, takže může být připojen nejen k počítači, ale i k
místní síti nebo Internetu.
Rozdejte USB kabely, female-female kabely a LED diody každé skupině. Vysvětlete, že
budeme spojovat komponenty dohromady. USB kabel by měl být připojen k počítači a ESP32
desce (obr. 2). Ujistěte se, že žádné další přístroje nejsou připojeny k jiým USB portům (např.
mobilní telefony). Diody mohou být připojeny k desce pomocí female-female kabelů.
Nechejte účastníky spojit vybranou LED diodu (pin vedle diody) s jakýmkoliv digitálním
pinem na desce (začíná písmenem ‘D’).

Fig. 2. Port for mini-USB cable on the ESP32 board.

Základy programování. Práce ve skupinách.
Prezentace nástroje TUNIOT. Tento nástroj je dostupný na easycoding.tn. Dejte na projektoru
webovou stránku easycoding.tn tak, aby všichni mohli sledovat změny v kódu. Vyberte
požadovanou jazykovou verzi TUNIOT FOR ESP32 na levé straně toolbaru (obr. 3).
Vysvětlete, co je to blokové programování: z menu na levé straně můžete vybrat části kódu,
které můžete dát do prostředního panelu. Hlavní program je rozdělen na dvě části: ‘Setup’
který je proveden pouze jednou a “Main loop’ – tato část kódu se bude opakovat.

Fig. 3. Hyperlink to the TUNIOT tool on easycoding.tn

Cvičení 1. Pokusme se napsat náš první program. Ten zapne LED diodu. Z IN/OUT menu
vyberte volbu Digital, protože naše dioda je připojena k digitálnímu pinu. Vysvětlete, jaký je
rozdíl mezi digitálním a analogovým pinem. Digitální pin dostává a vysílá signály 0 – 1 jako
zapnout – vypnout. Jsou možné pouze dva stavy: dioda je ON anebo je OFF. Některé sensory
mohou být připojeny k analogovým pinům, které dávají širší rozsah informací, např. můžeme
měřit teplotu, vlhkost nebo osvětlení v určitém rozmezí hodnot.
Potom vybereme DigitalWrite PIN# D0 STAT HIGH blok a přetáhneme a pustíme jej do
hlavního programu pod Main loop blok (obr. 4). Tento blok by se měl připojit ke kódu s
charakteristickým zvukem. Zkontrolujte, jestli účastníci vše zvládli. Uvnitř této nové části
kódu můžeme změnit dvě věci: číslo pinu a jeho stav. V prvním případě vybereme číslo pinu,
kde je připojena dioda (např. D19). Druhá část bloku by měla být nastavena je ‘HIGH’.
‘HIGH’ znamená, že dioda je ON, ‘LOW’ – dioda je OFF. Kód pro zapnutí diody je nyní
připraven. Vysvětlete účastníkům, že bloky jsou přeloženy do jazyka, kterému počítač
rozumí, v tomto případě – C jazyk. Můžete vidět, jak to vypadá kliknutí na ‘CODE’ tab
(obr.5). První ikona horního menu vám dovolí kopírovat kód. (obr. 5, modrý kruh).

Fig. 4 Block allows sending a signal to a digital pin with the TUNIOT tool.

Fig. 5. A view of the TUNIOT tool with the C code and the copy option marked.

Vložet kód do programu arduino1.8.1. Můžete použít klávesy Ctrl+A a Ctrl+V. Každý
program by měl být kompilován a nahrán na desku ESP32. Můžete to udělat prvními dvěma
ikonami z hlavního menu (obr. 6). Když je nahrávání hotovo, dioda by se měla rozsvítit.
Pokud ne, zkontrolujte spoje, kód a zkuste nahrát znovu.

Fig. 6. Compiling and loading buttons in the arduino1.8.13 program.

Cvičení 2. Nechejte diodu blikat.(sama se bude zapínat a vypínat). Řekněte účastníkům, aby
udělali tento úkol bez asistence. Pravděpodobně přidají pouze část kódu o vypnutí. Na tomto
řešení není nic špatného, ale měli byste vysvětlit, že časový interval mezi zapnutím a
vypnutím diody je tak malý (v řádu milisekund), že lidské oko to nemůže zachytit. Vypadá to,
jakoby dioda vůbec neblikala. Musíte přidat delay po zapnutí a vypnutí části kódu. Můžete jej
najít v Various -> Delay Ms. Delay je nastaven na milisekundy. Účastníci mohou vyzkoušet
různé hodnoty delay a kontrolovat, jak dioda bliká. Názorný kód je prezentován na obrázku 7.

Fig. 7. Block code to the exercise 2.

Cvičení 3. Opakujte cvičení 2, ale pro 2 diody. (např. červenou a zelenou) tak, aby blikaly
synchrónně. (obr. 8). Nezapomeňte správně připojit další diodu k digitálnímu pinu.

Fig. 8. Block code to the exercise 3.

Cvičení 4. Modifikace cvičení 3 – system 2 diod, kde jedna bliká jinou rychlostí než druhá.
(obr. 9).

Fig. 9. Block code to the exercise 4.

Cvičení 5. Zapněte první diodu třikrát, pak druhou diodu třikrát a třetí (obr. 10). Vysvětlete
koncept smyček (loops) Kód ve smyčce bude vše vykonávat třikrát. (od 1 do 3 s krokem 1).
Blok smyčky může být nalezen zde: Loops -> count with…
Cvičení 6. Imitace semaforů. Řekněte účastníkům, aby zkusili tuto úlohu bez asistence.
Nejprve zapněte zelenou diodu na 5 sekund, pak nechejte žlutou diodu blikat 3 sekundy.
Nakonec zapněte na 5 sekund červenou lampu. (obr. 11).

Fig. 10. Block code to the exercise 5.

Fig. 11. Block code to the exercise 6

.Zapnutí

/ vypnutí lampy - prezentace

VAROVÁNÍ! Tato část vyžaduje přístup k 230V elektrické síti. Nenechávejte studenty
zkoušet samostatně bez dohledu dospělé osoby!
Ukažte účastníkům součástku relay a vysvětlete, že je to vypínač, který může
zapnout/vypnout jakýkoliv elektrický přístroj (např. konvici, lampu, mikrovlnnou troubu)
Připojte ji k ESP32 a lampě tak, jak je ukázáno na obrázku 12. Výsledné zařízení by mělo
vypadat jako na obrázku pod tímto textem (obr. 13).

Fig. 12. How to wire a relay. Upper part (a lamp switch on/off cables). Lower part connect to your NODEMCU
(VCC, any digital pin and GND pins)

Fig. 13. Wiring a lamp to a relay.

Použijte kód z cvičení 2, aby lampa blikala. Můžete nastavit větši delay. Vysvětlete účastníků,
jak mohou kontrolovat použití každodenních přístojů za použití jednoduchých progamů a

konceptů Internetu věcí. Zeptejte se jich, co by kontrolovali prostřednictvím relay (pouze
přístoje ne zapnutí/vypnutí).

Pokročilá část – kontrolování lamp přes internet
Pokud nemáte čas na pokročilou část tohoto workshop, použijte template code z nástroje
TUNIOT (obr. 14) a jděte na cvičení 9.

Fig. 14. Importing TUNIOT templates. Choose Model 3 if your network is not secured with a password or
Model 4 if you need to enter the password to connect.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komunikace klient – server. Diskuze.
Vysvětlete, co je to komunikace klient – server. Můžete použít analogii prodavače a
zákazníka. Následující schema může být užitečné:

Požaduje
hodnotu sensoru

Obdrží data a
zpracuje je

Žádost

Čeká na
žádost
Odpověď
Zobrazí hodnotu
senzoru

Vrátí hodnotu
senzoru žadateli

Klient
Co je klient/ server v našem případě? Počítač nebo deska NODEMCU?
Uveďte nějaké příklady architektury klient – server.

Server

- e-mail: program umožňující otevřít / poslat zprávy je klient emailového server. Maily jsou
uchovány na server.
- WWW webové stránky: klient posílá žádost na WWW server z vyhledávače. Server
odpovídá WWW webovým souborem (HTML soubor), který může být dekódován klietem.
Připojení k místní síti. Práce ve skupinách.
Cvičení 7. Nastavte hotspot z vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Můžete rovněž použít
místní WI-FI, pokud tam není dvoustupňový process přihlašování. (např. s vyhledávačem).
Přetáhněte blok Disconnect k Setup v TUNIOTu. Můžete ho najít zde: IOT -> IOT Station.
Tento příkaz odpojí desku od jakékoliv sítě, ke které mohla být předtím připojená. Nastavte
krátký delay, přibližně 3-5 sekund. Tentokrát je zapotřebí otevřít Serial Monitor. Vytiskněme
„START” abychom zkontrolovali, jeslti program funguje. Pak vyberte Connect Network
SSID blok s anebo bez hesla z IOT -> IOT Station. Měli byste dát síti jméno do prvního
pole a heslo do druhého (je-li síť bezpečná). Dalším krokem je vytvořit smyčku “zatímco”,
kde zkontrolujeme, jestli se spojení podařilo. Vysvětlete, jak funguje smyčka “zatímco”
dokud není deska připojena k místní síti, program bude tisknout „ …”. Když jsou podmínky
smyčky splněny, vytiskne správnou zprávu. (obr.14). Kopírujte kód k programu
Arduino1.8.13 a spusťte jej standardním způsobem. Zprávy se vytisknou na Serial Monitoru
který může být otevřem kliknutím na zvětšovací ikonu v pravém horním rohu (obr. 15).
Zeptejte se účastníků, jestli se úspěšně připojili.

Fig. 14. Block code to the exercise 7.

Fig. 15. The Serial Monitor icon in the arduino1.8.1 program.
Cvičení 8. Budeme potřebovat IP adresu desky NODEMCU, abychom ji připojili k síti.
Vysvětlete, že je to parameter popisující zařízení v síti. Potřebujete přidat blok Print on new
line s Local IP místní adresu s ní spojenou (obr.16). IP adresa bude vytištěna na Serial
Monitoru.

Fig. 16. Block code to the exercise 8.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cvičení 9. Nyní hodláme nastavit reakci desky (serveru) na žádost zapnutí / vypnutí diody /
lampy. Potřebujeme uvést textovou (‘string’) hodnotu klientovy zprávy. Udělejme to na
začátku kódu (v Setup) přidáním Declare >i< as String Value ze String menu. Můžeme
změnit ‘i’ za nějaký jiný název, například ClientRequest. Přidejte prázdný textový blok z Text
menu. Nyní máme prázdnou proměnnou definovánu.
V Main loop přidejte blok Wait connection z IOT -> IOT Server menu. Ze String menu
přidejte Set STRING ClientRequest do bloku pod tím. Program automaticky změní název
proměnné na tu definovanou. Vraťte se do IOT -> IOT Server menu a přidejte blok Server
Read request. Naše proměnná už nyní není prázdná. Bude nahrazena žádostí čtenou
serverem. V String menu vyberte druhou možnost pod ClientRequest clear HTTP request
in Server.
Z Logic menu vyberte první blok a přidejte ho dolů. Vyplňte jej následujícími bloky. V
prvním řádku: = block (z Logic). Před značkou ‘=’ přidejte blok ClientRequest (ze String), a

za něj - prázdný textový blok z Text menu. Změňte text na ‘ON’. Ve druhém řádku (po ‘do’)
přidejte DigitalWrite PIN# D19 STAT HIGH z IN/OUT -> Digital menu. Zkopírujte
smyčku “pokud” a přidejte ji pod to. Tentokrát změníme text ‘ON’ na ‘OFF’ a ‘HIGH’
digitální hodnotu na ‘LOW’. Tato část kódu zkontroluje, jaká je žádost klienta. Pokud je to
‘ON’, deska (server) zapne diodu. Pokud je to ‘OFF’, diodu vypne. Poslední věc je přidat blok
client flush z IOT -> IOT Server menu (obr. 17). Vyčistí žádost, takže program ji může
znovu načíst.
Spusťte kód a zapište si místní IP adresu. Bude vytištěna v Serial Monitoru , který bude
otevřen kliknutím na zvětšovací ikonu v pravném horním rohu. (obr. 15) v programu
Arduino1.8.13.

Fig. 17. Block code to the exercise 9.

3. Kontrola lampy prostřednictvím mobilní aplikace. Morseova abeceda:
Povězte účastníkům o historii telekomunikace. Můžete využít přiložené grafiky (příloha 3).
Využijeme bezplatný online nástroj z webové stránky: https://appinventor.mit.edu/ website.
Pro přihlášení je potřebný Google účet. Můžete připravit několik účtů předem. Klikněte na
Create Apps!, přihlašte se a vytvořte nový projekt (Start new project). Požádejte účastníky,
aby si na své chytré telefony s Androidem nainstalovali aplikaci MIT App Inventor 2
Pohled je rozdělen na několik sekcí (obr. 17): User Interface, Viewer, Components a
Properties. Všechny výše zmíněné sekce mohou být nalezeny v Designer tab. Z User
Interface si pak můžete vybrat prvky aplikace a přetáhnout je do Viewer sekce. V této sekci
můžete vidět, jak aplikace vypadá. Některé prvky jsou viditelné (například tlačítka), některé
jsou skryté (například hlasová zpráva po kliknutí na tlačítko). V sekci Properties můžete
změnit volby prvků.
V Blocks můžete vytvořit blokový program podobným způsobem jako v TUNIOTu.

Fig. 17. Interface of the MITapp program.

Cvičení 10 (dobrovolné): Naše první aplikace se skládá z tlačítka, který přehraje hlasovou
zprávu. Z User Interface vyberte prvek Button (tlačítko) a dejte ho do Viewer. Další prvek
TextToSpeech se pak dá najít v Media. Je to skrytý prvek, takže není zobrazen ve Viewer,
ale pod obrázkem smartphonu. V Blocks tab vyberte tlačítko when Button1. Klikněte na
“do” z menu Button1. Přidejte blok call TextToSpeech1.Speak message z TextToSpeech1
menu k němu. Zpráva by měla být napsána v textovém bloku (první blok v Text menu) a
připojena ke zbytku kódu (obr. 18).

Fig. 18. A block code to the exercise 10.

Z úplně horního menu vyberte Connect -> Al Companion. Na monitoru by se měl ukázat OR
kód. Můžete jej naskenovat s aplikací MIT App Inventor 2 application napsat 6-místný kód z
mobilní aplikace. Otestujte svou aplikaci. Pamatujte si, že mobilní telefon a počítač by měly
být ve stejné místní síti.
Cvičení 11: V tomto cvičení budeme kontrolovat naše diody prostřednictvím mobilní
aplikace. Vraťte se do Designer view. Přidejte druhé tlačítko a změňte názvy tlačítek na ‘ON’
a ‘OFF’. To můžete udělat vybráním tlačítka Button1 v menu Components a změnou
textového pole (Text field) v menu Properties (označeno modrým kruhem na obrázku 19).
Přidejte ještě další skrytý prvek: Web z menu Connectivity. Váš Designer view by měl
vypadat jako na obrázku 19.
V Blocks view zrušte fialový a červený blok, pokud jste dokončili cvičení 10. Pokud jste toto
cvičení přeskočili, pak přidejte when Button1.Click do blok z menu Button1. Přidejte ho k
bloku set Web1 Url to (z menu Web1) a prázdnému textovému bloku z Text menu (je to
první blok v tomto menu). Zkopírujte vaši IP adresu do prázdného textového bloku. Po této
adrese napište text ‘/ON’. Takze text v tomto textovém bloku by měl být například:
http://192.169.136.80/ON. Vyberte blok call Web1.Get z menu Web1 a přidejte jej pod to.
Tato část kódu změní text v IP adrese na ‘ON’ poté, co je kliknuto na první tlačítko.
Zkopírujte a vložte celý kód a změňte ’Button1’ na ‘Button2’ v nejvíce externím bloku.
Rovněž změňte text ‘ON’ po své IP adrese na ‘OFF’. Zeptejte se účastníků, jestli mohou
uhádnout, jak funguje druhá část kódu. Nahrajte svůj kód v aplikaci MIT App Inventor 2 jako
ve cvičení 10 (tmavě červený text) a otestujte ho.

Fig. 19. MITapp interface during the preparation of exercise 11.

Fig. 20. A block code to the exercise 11.

4. Závěr:
Použití senzorů. Práce ve skupinách.
Každá skupina dostane obrázky s několika senzory (vystřiženo z Přílohy 1). Požádejte
účastníky, aby diskutovali ve skupinách možné využití těchto senzorů v denim
životě/průmyslu/komunikaci. Na konci cvičení každá skupina představí své nápady.

Vyhodnocení workshop, Diskuze.
Zeptejte se účastníků na jejich dojmy po první lekci. Jaké byly největší těžkosti / výzvy? Co
si pamatují o Internetu všcí? Dokáží vysvětlit své nápady?

Řešení problémů:
◦ Problém s kompilací: cesta ke složce Arduino folder trvá příliš dlouho
(přesuňte to na C:)
◦ Špatný port: v Arduino-1.8.1 vyberte Tools -> Port -> COMx (obvykle
ten poslední)
◦ Nezapojujte nic jiného do dalšího USB portu (například telefon, myš)
◦ Počítač by měl být zapojen do zásuvky
◦ Zkontrolujte komponenty, jestli fungují
◦ Zkontrolujte USB kabel – levné se obvykle rychle zničí
◦ Zkontrolujte spojení: je-li připojen ground PIN
◦ Zkontrolujte kód: vybrali jste správný PIN: běžná chyba – zapomene se
na delays
◦ Nezapomeňte smazat všechny stare bloky v kódu
◦ Serial Monitor by měl být zavřen před spuštěním dalšího programu

Příloha 1:

sensor barometrického tlaku
sensor pohybu

sensor sklonu
infračervený senzor

sensor tlaku

PH sensor

senzor průtoku kapaliny

senzor vlhkosti

čtečka otisku prstů

zvukový detektor

senzor teploty
detector světla a barvy

akcelerometer

Příloha 2:

Příloha 3:

