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Workshop scenario ·· --- Ciele:
-

oboznámenie sa s myšlienkou Internet of Things,
zvýšenie záujmu účasníkov a podpora ich kreativity,
vytvorenie kladného postoja ku novýcm technológiám,
oboznámenie sa s elektronickými systémami a základmi programovania.

Materiály:
- náučné video: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
- obrázky senzorov (príloha č. 1) pre skupinu
- Morzeova abeceda (príloha č. 2) pre skupinu
- komponenty – 1 sada na skupinu 2-3 osôb: DOSKA ESP32, samica-samica káble, USB
kábel, Semaforový LED zobrazovací modul pre Arduino, relé
- počítač pre skupinu (s prístupom na internet a predinštalovaným arduino1.8.13.)
- projektor
- účet na https://appinventor.mit.edu/ (je potrebný účet Google)
- predtým pripravené svietidlo:
Návod na prípravu svietidla:
Ak chcete pripojiť kábel 220V k relé, najprv prerežte kábel v prípade, že je vyrobený z
jedného kusu. Všimnete si, že sa skladá z 2 alebo 3 drôtov zostavených dohromady. Oddeľte
jeden drôt zo skupiny a odrežte ho ako na obrázku 1.

Obr. 1. Prestrihnite kábel 220/230V.

Arduino1.8. 13 instalácia:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0r5dXnl5hQ

Rozvrh hodín:
1.

Zavedenie:

Úvodné video je dostupné tu: https://www.youtube.com/watch?v=LlhmzVL5bm8
Môžete si vybrať svoj národný jazyk a zväčšiť titulky.
Diskusia o videu. Opýtajte sa účastníkov na ich dojem. Čo si myslia o filme a myšlienke
internetu vecí?

1.

Základy elektroniky a programovania:

Základy elektroniky. Práca v skupinách.
Dajte každej skupine dosku ESP32 a opýtajte sa, či účastníci vedia, na čo slúži. Vysvetlite, že
ide o elektronický systém, ktorý môže odosielať a prijímať informácie do/z rôznych
komponentov. Je vybavený WI-FI modulom, takže ho možno pripojiť nielen k počítaču, ale aj
k lokálnej sieti alebo internetu.
Distribuovať USB káble, samica-samica káble a LED diódy do každej skupiny. Vysvetlite, že
budeme spájať komponenty dohromady. USB kábel by mal byť pripojený k počítaču a doske
ESP32 (obr. 2). Uistite sa, že k ostatným portom USB (napr. mobilným telefónom) nie sú
pripojené žiadne iné zariadenia. Diódy môžu byť pripojené k doske samica-samica káblami.
Nechajte účastníkov pripojiť zvolenú LED diódu (kolík vedľa diódy) s akýmkoľvek
digitálnym kolíkom na doske (začína na "D").

Obr. 2. Port pre mikro-USB kábel na doske ESP32.

Základy programovania. Práca v skupinách.
Prezentácia nástroja TUNIOT. Nástroj je k dispozícii na easycoding.tn. Nastavte projektor
easycoding.tn na webovú stránku, aby každý mohol sledovať zmeny v kóde. Vyberte
požadovanú jazykovú verziu TUNIOT FOR ESP32 na ľavej strane panela s nástrojmi (obr.
3). Vysvetlite, čo je programovanie blokov: z ponuky na ľavej strane si môžete vybrať kúsky
kódu, ktoré môžete vložiť do stredného panela. Hlavný program je rozdelený na dve časti:
"Nastavenie", ktoré sa vykoná iba raz a "Hlavná slučka" - táto časť kódu sa zopakuje.

Obr. 3. Hypertextové prepojenie na nástroj TUNIOT na easycoding.tn

Cvičenie 1. Skúsme napísať náš prvý program. Zapne LED diódu. V ponuke IN/OUT vyberte
možnosť Digitálne, pretože naša dióda je pripojená k digitálnemu pinu. Vysvetlite, aký je
rozdiel medzi digitálnym a analógovým pinom. Digitálne piny prijímajú a odosielajú signály s
nulovým číslom jeden, ako je zapnutie – vypnutie. Možné sú len dva stavy: dióda je
ZAPNUTÁ alebo je VYPNUTÁ. Niektoré senzory môžu byť pripojené k analógovým
kolíkom, ktoré poskytujú širšiu škálu informácií, napr. môžeme merať teplotu, vlhkosť alebo
svietivosť v rozsahu hodnôt.
Potom vyberte blok DigitalWrite PIN# D0 STAT HIGH a presuňte ho do hlavného
programu pod blok hlavnej slučky (obr. 4). Blok by sa mal držať kódu s charakteristickým
zvukom. Skontrolujte, či sa to účastníkom podarilo. Vo vnútri tohto nového kódu môžeme
zmeniť dve veci: pin číslo a jeho stav. V prvom prípade vyberieme číslo kolíka, kde je dióda
pripojená (napr.: D19). Druhá časť bloku by mala byť nastavená ako "HIGH". "HIGH"
znamená, že dióda je buď ZAPNUTÁ, "LOW" – je VYPNUTÁ. Kód na zapnutie diódy je už
pripravený. Vysvetlite účastníkom, že bloky sú preložené do jazyka, ktorému počítače
rozumejú, v tomto prípade do jazyka C. Ako to vyzerá, môžete vidieť kliknutím na kartu
"KÓD" (obr. 5). Prvá ikona horného menu vám umožňuje kopírovať kód (obr. 5, modrý
kruh).

Obr. 4 Blok umožňuje vyslanie signálu do digitálneho kolíka pomocou nástroja TUNIOT.

Obr. 5. Zobrazenie nástroja TUNIOT s kódom C a označenou možnosťou kopírovania.

Prilepte kód do programu arduino1.8.1. Môžete použiť klávesy Ctrl + A a Ctrl + V. Každý
program by mal byť zostavený a načítaný na dosku ESP32. Môžete to urobiť s prvými dvoma
ikonami hlavného menu (obr. 6). Keď sa zaťaženie skončí, dióda by sa mala zapnúť. Ak to
tak nie je, skontrolujte vedenie, kód a pokúste sa načítať ešte raz.

Obr. 6. Kompilácia a načítanie tlačidiel v programe arduino1.8.13.

Cvičenie 2. Urobte diódu blikajúcou (zapínajte a vypínajte sa sami). Povedzte účastníkom,
aby vykonali úlohu bez pomoci. Pravdepodobne pridajú kúsok kódu len o vypnutí. Na riešení
nie je nič zlé, ale mali by ste vysvetliť, že časový interval medzi zapnutím a vypnutím je taký
malý (rádovo v milisekundách), že ho ľudské oko nemôže zachytiť. Zdá sa, že dióda vôbec
nebliká. Musíte pridať oneskorenie po zapnutí a vypnutí kusov kódu. Nájdete ho v rôznych > Delay Ms. Oneskorenie je stanovené v milisekundách. Účastníci môžu vyskúšať rôzne
hodnoty oneskorenia a skontrolovať, ako dióda bliká. Príkladný kód je uvedený na obr. 7.

Obr. 7. Blokový kód cvičenia 2.

Cvičenie 3. Opakujte cvičenie 2, ale pre 2 diódy (napr. červené a zelené) blikajúce
synchrónne (obr. 8). Nezabudnite správne pripojiť ďalšiu diódu k digitálnemu kolíku.

Obr. 8. Blokový kód cvičenia 3.

Cvičenie 4. Modifikácia cvičenia 3 – systém 2 diód, kde jedna bliká inou rýchlosťou ako
druhá (obr. 9).

Obr. 9. Blokový kód cvičenia 4.

Cvičenie 5. Zapnite prvú diódu trikrát, potom druhú trikrát a tretiu (obr. 10). Vysvetlite pojem
slučky. Kód v slučke sa vykoná trikrát (od 1 do 3 s krokom 1). Blok slučky nájdete v časti:
Slučky -> počítať s...
Cvičenie 6. Imitácia semaforov. Povedzte účastníkom, aby sa pokúsili vykonať úlohu bez
pomoci. Po prvé, zapnite zelenú diódu na 5 sekúnd a potom nechajte žltú diódu blikať 3
sekundy. Nakoniec zapnite červenú lampu na 5 sekúnd (obr. 11).

Obr. 10. Blokovací kód k cvičeniu 5.

Obr. 11. Blokový kód k cvičeniu 6

Zapnutie/vypnutie lampy. Prezentácia
POZOR! Táto časť dielne vyžaduje prístup k elektrickému zdroju 230V. Nedovoľte
študentom, aby si to vyskúšali sami bez dozoru dospelých.
Ukážte účastníkom komponent relé a vysvetlite, že ide o prepínač, ktorý môže vypnúť/zapnúť
akékoľvek elektrické zariadenie (napr.: kanvica, lampa, mikrovlnná rúra). Pripojte ho k
ESP32 a lampe, ako je znázornené na obr. 12. Výsledné zariadenie by malo vyzerať ako na
obrázkoch nižšie (obr. 13).

Obr. 12. Ako pripojiť relé. Horná časť (zapínanie/vypínanie káblov lampy). Spodná časť sa pripája k vášmu
NODEMCU (VCC, akýkoľvek digitálny pin a piny GND)

Obr. 13. Zapojenie lampy do relé.

Použite kód z cvičenia 2 blikať lampu. Môžete nastaviť väčšie oneskorenie. Vysvetlite
účastníkom, ako môžu ovládať každodenné zariadenia pomocou jednoduchých programov
a IoT konceptu. Opýtajte sa ich, čo by ovládali relé (iba zapnite / vypnite zariadenia).

Pokročilá časť – ovládanie svietidiel cez internet
Ak nemáte čas na pokročilú časť workshopu, použite kód šablóny z nástroja TUNIOT (obr.
14) a prejdite na Cvičenie 9.

Obr. 14. Import šablón TUNIOT. Ak potrebujete zadať heslo, vyberte model 3, ak vaša sieť nie je zabezpečená
heslom, alebo Model 4, ak potrebujete zadať heslo na pripojenie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komunikácia medzi klientom a serverom. Diskusia.
Vysvetlite, čo je komunikácia medzi klientom a serverom. Môžete použiť analógiu
predavačky a kupujúceho. Nižšie uvedená schéma môže byť užitočná:
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Klient server
Čo je klient/server v našom prípade? Počítač alebo doska NODEMCU?
Uveďte niekoľko príkladov štruktúry klient-server:
- e-mail: program umožňujúci otváranie/odosielanie správ je klientom e-mailového servera.
E-maily sú uložené na serveri
- WWW webové stránky: klient odošle žiadosť na www server z prehliadača. Server
odpovedá súborom webovej stránky WWW (súbor HTML), ktorý môže klient dekódovať.
Pripojenie k lokálnej sieti. Práca v skupinách.
Cvičenie 7. Nastavte hotspot z počítača alebo mobilného telefónu. Lokálne WI-FI môžete
použiť aj vtedy, ak neexistuje dvojstupňový prihlasovací proces (napr. s prehliadačom).
Presuňte blok odpojenia do nastavenia v TUNIOT-e. Nájdete ho tu: Stanica IOT -> IOT.
Tento príkaz odpojí nástenku od všetkých ostatných sietí, ku ktorým by mohla byť predtým
pripojená. Nastavte krátke oneskorenie, cca 3-5 sekúnd. Tento čas je potrebný na otvorenie
sériového monitora. Vytlačme "START", aby sme skontrolovali, či program funguje. Potom
vyberte blok Connect Network SSID s heslom alebo bez hesla z IOT -> IOT Station.
Názov siete by ste mali uviesť v prvom poli a heslo v druhom (ak je sieť zabezpečená).
Ďalším krokom je vytvorenie slučky, kde skontrolujeme, či sa pripojenie podarilo. Vysvetlite,
ako slučka funguje: kým doska nie je pripojená k lokálnej sieti, program vytlačí " ...". Keď je
podmienka slučky splnená, vytlačte správnu správu (obr. 14). Skopírujte a prilepte kód do
programu arduino1.8.13 a vykonajte štandardným spôsobom. Správy sú vytlačené v sériovom
monitore, ktorý je možné otvoriť kliknutím na ikonu lupy v pravom hornom rohu (obr. 15).
Opýtajte sa účastníkov, či sú úspešne pripojení.

Obr. 14. Blokový kód cvičenia 7.

Obr. 15. Ikona Sériového monitora v programe arduino1.8.1.
Cvičenie 8. Na pripojenie k sieti budeme potrebovať IP adresu rady NODEMCU. Vysvetlite,
že ide o parameter popisujúci zariadenie v sieti. Musíte pridať blok Tlačiť na nový riadok s
pripojenou lokálnou IP adresy (obr. 16). IP adresa bude vytlačená na sériovom monitore.

Obr. 16. Blokový kód cvičenia 8.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cvičenie 9. Teraz sa chystáme vyriešiť reakciu dosky (servera) na požiadavku
zapnutia/vypnutia diódy/lampy. Musíme deklarovať textovú ("strunovú") hodnotu klientskej
správy. Urobme to na začiatku kódu (v časti Nastavenie) pridaním položky Deklarovať >i<
ako hodnota reťazca z ponuky Reťazec. Môžeme zmeniť "i" za iný názov, napr.
ClientRequest. Pridajte prázdny blok textu z ponuky Text. Teraz máme definovanú prázdnu
premennú.
Do hlavnej slučky pridajte pripojenie bloku Počkať z ponuky IOT -> IOT Server. V
ponuke Reťazec pridajte nastaviť STRING ClientRequest na blokovanie nižšie. Program
automaticky zmení názov premennej pre definovanú premennú. Vráťte sa do ponuky IOT ->
IOT Server a pridajte blok požiadaviek na čítanie servera. Naša premenná teraz nie je
prázdna. Nahradí sa požiadavkou prečítanou serverom. V ponuke Reťazec vyberte druhú
možnosť zdola: ClientRequest clear HTTP request in Server.
V ponuke Logika vyberte prvý blok a pridajte ho nižšie. Naplňte ho nasledujúcimi blokmi. V
prvom riadku: = blok (z logiky). Pred znakom "=" pridajte blok ClientRequest (zo reťazca)

a za ním prázdny blok textu z ponuky Text. Zmeňte text pre "ZAPNUTÉ". V druhom riadku
(za "do") pridajte digitalwrite PIN# D19 STAT HIGH z ponuky IN/OUT -> Digital.
Skopírujte slučku if a prilepte ju nižšie. Tentokrát meníme text "ON" pre "OFF" a "HIGH"
digitálnu hodnotu pre "LOW". Táto časť kódu kontroluje, aká je požiadavka klienta. Ak je to
"ON", doska (server) zapne diódu. Ak je "OFF", vypne ho. Poslednou vecou je pridanie bloku
splachovania klienta z ponuky IOT -> IOT Server (obr. 17). Žiadosť vymaže, aby si ju
program mohol znova prečítať.
Spustite kód a zapíšte si miestnu IP adresu. Bude vytlačený v sériovom monitore , ktorý je
možné otvoriť kliknutím na ikonu lupy v pravom hornom rohu (obr. 15) v programe
arduino1.8.13.

Obr. 17. Blokový kód k cvičeniu 9.

1.

Ovládanie lampy prostredníctvom mobilnej aplikácie. Morzeova abeceda:

Povedzte účastníkom o histórii telekomunikácií. Môžete použiť priloženú infografiku (príloha
č. 3).
Využijeme bezplatný on-line nástroj z webovej stránky https://appinventor.mit.edu/. Na
prihlásenie je potrebný účet Google. Predtým si môžete pripraviť niekoľko účtov. Kliknite na
položku Vytvoriť aplikácie! , prihláste sa a vytvorte nový projekt (Začať nový projekt).
Ask účastníci nainštalovať aplikáciu MIT App Inventor 2 do svojich smartfónov (s
Androidom).
Pohľad je rozdelený do niekoľkých sekcií (obr. 17): Používateľské rozhranie, Divák,
Komponenty a Vlastnosti. Všetky vyššie uvedené sekcie nájdete na karte Návrhár. Z
používateľského rozhrania si môžete vybrať prvky aplikácie a presunúť ich do sekcie
Zobrazovač. V tejto časti si môžete pozrieť, ako aplikácia vyzerá. Niektoré komponenty sú
viditeľné (napr. tlačidlá), niektoré sú skryté (napr. hlasová správa po kliknutí na tlačidlo). V
časti Vlastnosti môžete zmeniť možnosti súčastí.
Na karte Bloky môžete vytvoriť blokový program podobným spôsobom ako TUNIOT.

Obr. 17. Rozhranie programu MITapp.

Cvičenie 10 (voliteľné): Naša prvá aplikácia pozostáva z tlačidla, ktoré prehráva hlasovú
správu. V používateľskom rozhraní vyberte komponent Button a vložte ho do prehliadača.
Ďalšiu zložku TextToSpeech nájdete v aplikácii Médiá. Je to skrytý komponent, takže sa
nezobrazuje v prehliadači, ale pod obrázkom smartfónu. Na karte Bloky vyberte, kedy
tlačidlo 1.Kliknite na tlačidlo urobiť z ponuky Tlačidlo1. Prilepte k nemu hovor
TextToSpeech1.Hovorte blok správ z ponuky TextToSpeech1. Správa by mala byť
napísaná v textovom bloku (prvý blok v ponuke Text) a prilepená k zvyšku kódu (obr. 18).

Obr. 18. Blokový kód cvičenia 10.

V hornej časti ponuky vyberte položku Pripojiť -> Al Companion. Na obrazovke by sa mal
zobraziť kód OR. Môžete ho naskenovať pomocou aplikácie MIT App Inventor 2 alebo zadať
6-miestny kód v mobilnej aplikácii. Otestujte svoju aplikáciu. Pamätajte, že mobilný telefón a
počítač by mali byť v rovnakej lokálnej sieti.
Cvičenie 11: V tomto cvičení budeme ovládať naše diódy prostredníctvom mobilnej
aplikácie. Vráťte sa k zobrazeniu návrhára. Pridajte druhé tlačidlo a zmeňte názvy tlačidiel
pre "ON" a "OFF". Môžete to urobiť výberom tlačidla1 v ponuke Komponenty a zmenou
poľa Text v ponuke Vlastnosti (označené modrým kruhom na obr. 19). Pridajte ešte jednu
skrytú súčasť: Web z ponuky Pripojenie. Váš dizajnový pohľad by mal vyzerať ako na obr.
19.
V zobrazení Bloky odstráňte fialový a červený blok, ak ste dokončili cvičenie 10. Ak ste
vynechali cvičenie 10, pridajte keď tlačidlo 1.Kliknite do bloku z ponuky Button1. Držte sa
nastaveného url webu Web1 na zablokovanie (z ponuky Web1) a prázdneho textového bloku
z ponuky Text (je to prvý blok v tejto ponuke). Skopírujte svoju IP adresu do prázdneho
textového bloku. Za adresou napíšte text "/ON". Takže text v textovom bloku by mal byť
napr.: http://192.169.136.80/ON. Vyberte hovor Web1.Získajte blok z ponuky Web1 a
prilepte ho nižšie. Táto časť kódu zmení text na IP adrese pre "ON" po kliknutí na prvé
tlačidlo.
Skopírujte celý kód a zmeňte "Tlačidlo1" pre tlačidlo "Button2" v najviac externom bloku.
Zmeňte tiež text "ON" za IP adresou pre "OFF". Opýtajte sa svojich účastníkov, či môžu
hádať, ako funguje druhá časť kódu. Nahrajte svoj kód do aplikácie MIT App Inventor 2 ako
v cvičení 10 (tmavočervený text) a otestujte ho.

Obr. 19. Rozhranie MITapp počas prípravy cvičenia 11.

Obr. 20. Blokový kód k cvičeniu 11.

1.

Záver:

Pomocou senzorov. Práca v skupinách.
Každá skupina dostane obrázky s niekoľkými senzormi (vystrihnuté z prílohy 1). Požiadajte
účastníkov, aby diskutovali v skupinách o možnom používaní týchto senzorov v
každodennom živote / priemysle / komunikácii. Na konci cvičenia každá skupina prezentuje
svoje nápady.
Hodnotenie workshopu. Diskusia.
Opýtajte sa účastníkov, aké sú ich dojmy po prvej triede. Čo bolo najväčšou
výzvou/náročnosťou? Čo si pamätáte z internetu vecí? Môžu vysvetliť myšlienku?

Riešenie problémov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Problém s kompiláciou: cesta do priečinka Arduino je príliš dlhá (presuňte
ju do C:)
Nesprávny port: v arduino-1.8.1 vyberte položku Nástroje -> Port ->
COMx (zvyčajne posledný)
Nepripájajte niečo iné k druhému portu USB (napr. telefón, myš)
Počítač by mal byť pripojený k napájaniu
Kontrola súčastí, ak fungujú
Skontrolujte USB kábel - lacné sa môžu rýchlo zlomiť
Kontrola zapojenia: ak je prízemný PIN kód pripojený
Skontrolujte kód: vybrali ste si správny PIN kód; Bežná chyba –
zabúdanie na oneskorenia
Nezabudnite odstrániť všetky staré bloky v kóde
Sériový monitor by mal byť zatvorený pred spustením ďalšieho programu

Príloha č. 1:

barometrický snímač tlaku

snímač sklonu

snímač tlaku

snímač pohybu

infračervený senzor

snímač vlhkosti

čítačka odtlačkov prstov
PH senzor

snímač prietoku kvapaliny

detektor zvuku

teplotný senzor
detektor svetla a farieb

akcelerometer

Príloha č. 2:

Príloha č. 3:

