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Abstrakt 

Předkládaná práce se zabývá vývojem Monitorovacího systému pro sledování chodu 

laboratoře. V teoretické části práce jsou zahrnuty informace o bezpečnosti provozu a 

práce v biologických laboratořích, měřených fyzikálních veličinách a principu jejich 

měření. Monitorovací systém je postaven na kompaktní kameře ESP32-CAM a vývojové 

desce WeMos D1. Praktická část se skládá z návrhu a realizace zadaného systému a 

tvorby full-stack aplikace pro zobrazení živého vstupu z laboratoře monitorování 

měřených veličin v reálném čase. 
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Abstract 

The presented work deals with the development of a monitoring system for monitoring 

the operation of the laboratory. The theoretical part of the work includes information on 

the safety of operation and work in biological laboratories, measured physical quantities 

and the principle of their measurement. The monitoring system is built on a compact 

ESP32-CAM camera and a WeMos D1 development board. The practical part consists of 

the design and implementation of a given system and the creation of a full-stack 

application for displaying live input from the laboratory for monitoring measured 

quantities in real time. 
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Úvod 

Biofyzikální laboratoř je moderní pracoviště plné sofistikovaného technického vybavení, 

které slouží k výzkumu a výuce v oblasti biofyziky. Pro hladký a správný průběh měření, 

je nutné zajistit co možná nejideálnější měřící podmínky v laboratoři. 

 Při dlouhodobých měřeních je nezřídka složité zachovat konstantní podmínky po 

celou dobu měření. Toto je motivace pro vývoj Monitorovacího systému pro sledování 

chodu laboratoře. Tato práce má za úkol vyvinout systém, umožňující přenos obrazové 

informace a sledování vybraných fyzikálních parametrů v biologické laboratoři a 

vzdáleně tak pozorovat dění v laboratoři. Uživatel monitorovacího systému bude 

schopen skrze webovou aplikaci nahlédnout na dění v laboratoři, případně zkontrolovat 

teplotu, vlhkost či osvětlení, pohyb nebo koncentraci oxidu uhličitého na pracovišti. 

Webová aplikace bude disponovat notifikačním systémem, který uživatele upozorní na 

překročení některého ze signalizačních limitů. Cílem této diplomové práce je navrhnout 

a realizovat tuto IoT aplikaci. 

 Pro ucelení znalostí nezbytných pro řešení této problematiky byly v teoretické 

části této práce zahrnuty informace o zásadách bezpečnosti v biologické laboratoři, 

principu měřených fyzikálních parametrů a představení vývojových prvků a modulů 

použitých při tvorbě této práce.  

 Praktická část bude obsahovat návrh monitorovacího systému, včetně jeho 

konstrukce a realizace serverového a databázového řešení. V neposlední řade se bude 

praktická část věnovat vývoji webové aplikace, včetně návrhu a popisu uživatelského 

rozhraní a uživatelsky přístupných funkcí. Stěžejní funkcí toho monitorovacího systému 

je schopnost notifikovat jeho uživatele při překročení prahové hodnoty některé měřené 

veličiny. Předmětem praktické části této diplomové práce bude také testování 

notifikačního systému. Součástí práce bude také schéma zapojení, popis mechanické 

konstrukce a kompletní software aplikace. 
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 Bezpečnost provozu a práce v biologických 

laboratořích 

Důraz na bezpečnost provozu a práce v biologických laboratořích by měl být jedním ze 

základních návyků pracovníků, pracujících v biologických laboratořích. Ať už se jedná o 

přímé zaměstnance laboratoře obsluhující její vybavení, či ostatní personál starající se 

například o úklid prostor laboratoře. Bezpečnost provozu a práce je součástí tzv. QMS – 

quality management system, který zaštiťuje plány, kontroly a faktory, které ovlivňují 

kvality výsledků dané laboratoře. 

1.1 Pravidla bezpečnosti v laboratoři 

 Bezpečnost provozu a práce v biologických laboratořích si můžeme pomyslně 

rozdělit do několika skupin: 

1. Obecná pravidla 

2. Bezpečnost osob 

3. Hygienická pravidla 

4. Mimořádné události 

5. Pravidla skladování a likvidace 

6. Bezpečnost vybavení laboratoře 

7. Bezpečnost správného průběhu měření[1][2] 

1.1.1 Obecná pravidla 

Do této skupiny patří základní pravidla bezpečného chování v laboratoři, například: 

• Nepracujte s nebezpečnými látkami bez přítomnosti druhé osoby 

• V laboratoři nejezte, nepijte a nekuřte 

• Dbejte na pořádek na pracovní ploše 

• Dbejte na správně označení nádob s používanými látkami [2] 

1.1.2 Bezpečnost osob 

První, co většinu lidí napadne při diskusi o bezpečnosti práce v biologických 

laboratořích je otázka nebezpečí hrozící personálu laboratoře. V závislosti na typu 

laboratoře můžou být osoby pohybující se v prostorách laboratoře vystaveny celé řadě 

nežádoucích vlivů. Například ionizujícímu záření, elektrické energii, různým 

chemikáliím či rozdílům tlaků.  

Osoby využívající laboratoř by měly nosit patřičné bezpečnostní vybavení (plášť, 

ochranné brýle, rukavice). Dále je nutné dbát na nošení správné obuvi, na některých 

pracovištích je nutné nosit obuv uzavřenou, případně opatřenou antistatickou 

podrážkou. Tato práce primárně pojednává o monitorování biofyzikální laboratoře, 

většina rizik se tedy týká výhradně vybavení laboratoře a zajištění podmínek nutných 

pro správný průběh buněčných experimentů.[1]   
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1.1.3 Hygienická pravidla 

Slouží k zajištění čistoty pracovního prostředí a materiálu. Zejména kvůli kontaminaci 

měřených preparátů, pracovních nástrojů nebo osob. [2] 

1.1.4 Mimořádné události 

Personál musí být informován o umístění hasicích přístrojů a lékárniček v okolí. 

Mimořádná událost v podobě pádu nebo poškození pracovní pomůcky může nastat 

kdykoliv a je důležité mít nastaven postup, jak takovou situaci řešit. [2] 

1.1.5 Pravidla skladování a likvidace 

Při skladování hořlavých či jinak nebezpečných materiálů je nutné dbát na korektní 

zacházení, skladování a likvidaci daných materiálů. [2] 

1.1.6 Bezpečnost vybavení laboratoře 

Obecně se dá říct, že jakýkoliv typ biologické laboratoře obsahuje sofistikovanou 

techniku. V závislosti na použité technice je nutné si stanovit, jakým rizikům takové 

pracoviště podléhá. Jinými slovy, typ monitorování a sledované fyzikální parametry se 

liší v závislosti na typu laboratoře. [1] 

1.1.7 Bezpečnost správného průběhu měření 

V našem případě, tedy monitorování správného průběhu mikroskopického měření 

v biologické laboratoři, hraje významnou roli několik faktorů. Zejména se jedná o 

citlivost měření na okolní osvětlení. Dále mohou výsledky měření negativně ovlivnit i 

přílišné otřesy pracovní stanice a okolí, či prudké výkyvy teplot a atmosférického tlaku. 

Navržený monitorovací systém se tedy primárně zabývá vizuální kontrolou pracoviště, 

například kvůli neoprávněnému pohybu osob během průběhu měření a kontrolou 

fyzikálních parametrů laboratoře jako jsou již zmiňované světlo, okolní teplota a vlhkost. 

[2] 

1.2 Zásady bezpečné práce v biologické laboratoři 

Biologická laboratoř je moderní výzkumná infrastruktura, která může obsahovat 

širokou škálu biologické, biochemické a biofyzikální techniky. [3] 

Kromě základních úkolů, jako je poskytování pracovního prostoru pro pracovníky v 

místnosti s konstantními fyzikálními parametry (teplota, vlhkost, tlak atd.), který 

zajišťuje spolehlivost výsledků jejich experimentální činnosti mohou mít biologické 

laboratoře i bližší specifikaci. Například: 

• Mikrobiologie 

• Molekulární biologie 

• Mikroskopie[3] 
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1.3 Biofyzikální laboratoř 

Monitorovací systém laboratoře lze využít v různých typech laboratoří, ale při jeho 

vývoji bylo zamýšleno primární využití v biofyzikální laboratoři, konkrétněji při 

monitorování mikroskopických měření. 

 

 
Obr. 1 Biofyzikální laboratoř – stanoviště mikroskopie 

Na Obr. 1 je zachycen mikroskop Transmission DHM od výrobce Lyncée Tec, určený 

k pozorování průhledných nebo poloprůhledných vzorků. K systému je dále připojena 

inkubační komora. 

Cílem každé mikroskopické laboratoře, je poskytnout jasné, vysoce kvalitní snímky. 

Nezávisle na tom, jaký typ mikroskopu laboratoř využívá. 

 Při dlouhodobých měřeních optickou mikroskopií, je důležité udržet ideální 

podmínky po celou dobu měření. Zde vzniká motivace pro vývoj monitorovacího 

systému.  

 Zvolené senzory odpovídají za monitorování příslušných fyzikálních parametrů, 

které mají vliv na průběh a kvalitu výsledků mikroskopického měření. Je to zejména 

teplota okolního vzduchu nebo okolní osvětlení. Dále monitorovací systém upozorní 

jeho uživatele na možné havarijní stavy. 
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1.4 Měřené veličiny 

1.4.1 Okolní teplota 

Pro ideální chod laboratoře je doporučená hodnota teploty vzduchu přibližně 25°C. 

V prostorách laboratoře se nachází celá řada přístrojové techniky, která při svém chodu 

produkuje teplo. Laboratoř je také vybavena systémem automatických venkovních 

žaluzií, jejichž poloha má také vliv na teplotu v laboratoři. 

O udržení konstantní doporučené teploty se stará klimatizace, ta ale personál laboratoře 

neinformuje o náhlém poklesu či skokovému zvýšení teploty například v důsledku 

havarijního stavu. Uživatel monitorovacího systému má tedy i vzdáleně možnost 

kontrolovat aktuální teplotu v laboratoři a při překročení nastavených prahových 

hodnot je notifikován (viz kapitola 4.5.4). 

1.4.2 Okolní vzdušná vlhkost 

Měření vzdušné vlhkosti v laboratoři slouží pro zaznamenání havarijních stavů. 

Například při úniku či rozlití kapaliny na pracovišti. Monitorovací systém při překročení 

prahové hodnoty vzdušné vlhkosti a notifikuje uživatele (viz kapitola 4.5.4). 

1.4.3 Osvětlení laboratoře 

Mikroskopická měření běžně probíhají po dobu až 12 hodin. Tyto experimenty probíhají 

při sníženém světle a je kladen důraz na konstantní světelné podmínky po celou dobu 

měření. Náhlé zvýšení jasu okolního světla by mohlo znamenat ovlivnění, nebo dokonce 

neplatnost experimentu.  

Monitorovací systém laboratoře vyhodnotí, je-li v laboratoři požadované zatemnění, 

nebo vyšší hodnota světelného jasu a při změně stavu uživatele notifikuje (viz kapitoly 

4.5.3 a 4.5.4). 

1.4.4 Pohyb na pracovišti 

Některé experimenty vyžadují omezení pohybu osob v laboratoři během měření. 

Monitorovací systém dokáže snímat pohyb před zařízením a notifikovat jeho uživatele, 

pokud je pohyb detekován. Ten má poté možnost kontrolovat dění v laboratoři pomocí 

živého vysílání z kamery monitorovacího systému.  
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1.4.5 Koncentrace CO2 v laboratoři 

Měření koncentrace CO2 v prostorách laboratoře je důležité pro monitorování kvality 

ovzduší a pro zjištění havarijních stavů. Oxid uhličitý v plynné podobě je bezbarvý plyn 

bez zápachu a chuti. Osoby vystavené zvýšené koncentraci CO2 mohou pociťovat 

příznaky zahrnující bolesti hlavy, závratě, ztížené dýcháni a mnohé další. Účinky jsou být 

závislé na více faktorech, jako jsou například zdravotní stav osoby, užívaná farmaka 

nebo osobní návyky. Příznaky závisí na době expozice a koncentraci CO2. V  Tab. 1 jsou 

zaznamenány hodnoty koncentrace CO2 v jednotce ppm a popis případných příznaků. 

[5] 

 

Tab. 1 Tabulka hodnot koncentrace CO2 a příslušné zdravotní následky [5] 

Koncentrace CO2 [ppm] Popis 

250–400 Běžné hodnoty, např. venkovní vzduch 

400–1000 Hodnoty typické pro uzavřené prostory s dobrým odvětráváním 

1000–2000 
U těchto hodnot mohou začít příznaky v podobě ospalosti a osoby si 

mohou stěžovat na špatnou kvalitu vzduchu 

2000–5000 
Přichází bolesti hlavy, ospalost, pokles soustředěnosti, zvýšený tep a 

lehká nevolnost 

5000 
Vykazuje neobvyklé hodnoty CO2, které obvykle mohou znamenat 

přítomnost dalších plynů, může docházet k nedostatku kyslíku 

40000 
Tyto hodnoty jsou přímo nebezpečné pro nedostatek kyslíku v okolním 

vzduchu 

 

Z  Tab. 1 vyplývá, že ideální hodnoty pro delší pohyb v uzavřených prostorách jsou do 

hodnoty koncentrace 1000 ppm. 

  



  17 

Pracovní plyn používaný v již výše zmíněných inkubačních komorách mikroskopu, je 

právě CO2. Při havarijním stavu tedy může dojít k jeho úniku do prostor laboratoře. 

Totéž může nastat i při poruše či netěsnostech v rozvodech CO2 v laboratoři. 

 Pro tyto případy je monitorovací systém vybaven detektorem CO2 a při 

překročení prahových hodnot, které jsou blíže popsány v kapitole 4.5.4, notifikuje 

uživatele. 

 
Obr. 2 Inkubační komora mikroskopu – Okolab H301-K-FRAME [4] 

1.5 Lidský faktor 

Je důležité si uvědomit, že i přes vysokou automatizaci procesů v moderní laboratoři, má 

lidský faktor významnou roli v bezpečnosti práce a provozu biologických a jiných 

laboratoří.  

 Pojem lidský faktor zahrnuje úroveň znalostí bezpečnostních procedur, 

fyziologické a psychické faktory personálu, ergonomii pracoviště. Dále také dočasné 

indispozice, jako nemoc, špatný psychický stav, únava personálu, vliv užívané medikace. 

Důležitým bodem je důkladné a odborné proškolení personálu o bezpečnosti na daném 

pracovišti, protože předejít komplikacím spojených s nedodržením bezpečnostních 

pokynů je vždy levnější než potýkat se s jejich následky. [1] 
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 Principy měření sledovaných parametrů v 

biologických laboratořích 

Tato kapitola se zabývá konvenčními principy měření vybraných fyzikálních parametrů. 

Bližší představení funkce senzorů použitých v této práci a jejich testování se nachází 

v kapitole 3.3. 

2.1 Měření teploty vzduchu a vzdušné vlhkosti 

Nejrozšířenější a všeobecně nejznámější metodou měření teploty okolního vzduchu je 

měření pomocí kapalinového teploměru. Ten pracuje na principu rozpínání kapalin 

v tenké kapiláře. Nejčastěji používané kapaliny jsou rtuť a obarvený líh. Tato jednoduchá 

metoda je ale pro elektronické aplikace nevhodná.  

 Vývojářské platformy jako je například Arduino nebo RaspberryPi, umožňují 

využití široké škály přídavných senzorů, pracujících na různých fyzikálních principech 

měření teploty. Nejčastěji, ať už kvůli dostupnosti, nebo nízké ceně jsou to senzory 

využívající součástku zvanou termistor. Termistor je polovodičová součástka, která 

funguje na principu změny odporu součástky v závislosti na okolní teplotě. Termistor 

může mít buď pozitivní, nebo negativní teplotní koeficient a dle toho odpor stoupá či 

klesá s přibývající teplotou. Pomocí souboru kalibračních koeficientů uložených 

v programové paměti senzoru porovná a vrátí naměřenou hodnotu napětí. V testovacím 

programu poté stačí rozpětí napětí přepočítat na skutečné hodnoty teploty.[6] 

 
Obr. 3 DHT22 – senzor teploty a vlhkosti vzduchu 

Měření vlhkosti probíhá pomocí dvou elektrických vodičů, mezi kterými je vytvořeno 

elektrické pole pomocí nevodivé polymerní fólie. Vlhkost z okolního vzduchu se hromadí 

na fólii a uzpůsobuje změny v napětí mezi již zmíněnou dvojicí vodičů.  Poté co je 

zohledněna okolní teplota vzduchu jsou tyto hodnoty konvertovány na digitální výstupní 

signál. [7]  
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2.2 Detekce pohybu 

Nejrozšířenější součástkou zprostředkovávající detekci pohybu je Pasivní infračervené 

čidlo (PIR čidlo). Je to elektromagnetické čidlo, které je schopné měřit infračervené 

záření, které emitují objekty v zorném poli čidla. Nejčastěji nacházejí využití 

v bezpečnostních monitorovacích systémech a v automatickém ovládání osvětlení. 

 Pasivní infračervené čidlo nevyzařuje žádnou energii, ale pouze přijímá 

infračervené záření z lidského těla. Teplota povrchu lidského těla se pohybuje v rozmezí 

od 27°C do 36°C a většina vyzařované energie spadá do intervalu vlnových délek  

8-12 µm. [8] 

 Důležitým parametrem všech PIR senzorů je detekční vzdálenost. Aby se 

prodloužila detekční vzdálenost detektoru, musí být přidán optický systém pro 

shromažďování infračerveného záření, obvykle s použitím přídavného optického 

odrazového systému nebo Fresnelovy čočky vyrobené z plastu jako zaostřovacího 

systému pro infračervené záření. [8] 

 
Obr. 4 Princip detekce pohybu pomocí PIR čidla [9] 

Samotný PIR senzor má v sobě dvě štěrbiny, každá je vyrobena ze speciálního materiálu, 

který je citlivý na infračervené světlo. Když je snímač nečinný, obě štěrbiny detekují 

stejné množství infračerveného světla. Když kolem projde teplé tělo, jako je člověk nebo 

zvíře, nejprve zachytí jednu polovinu PIR senzoru, což způsobí pozitivní rozdílovou 

změnu mezi oběma polovinami. Když teplé tělo opouští snímací oblast, dojde k obrácení, 

čímž senzor generuje negativní diferenciální změnu. Tyto změny jsou zaznamenávány 

Princip popisuje Obr. 4.[9]   

Pozorovaný 
objekt  

Oblast detekce 

Fresnelova 
čočka 

PIR senzor 

Pohyb zdroje tepla 
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2.3 Detekce světla 

Metod detekce světla je hned několik. Prvním případem jsou takzvané fotonové 

detektory, které jsou založeny na přímé reakci na jednotlivé fotony. Nosiče náboje jsou 

excitovány a dochází k chemické reakci, změně elektrického proudu nebo jen zvýšení 

počtu nosičů náboje. Mezi součástky využívající tento jev patří například fotonásobič, 

fotoodpor nebo fotodioda. Další typ pracuje na principu, při kterém se při dopadu fotonů 

změní teplota materiálu a tím i jeho elektrické vlastnosti.[10] 

 Způsob detekce světla použitý v tomto projektu je čistě softwarový. Nevyužívá 

tedy žádnou přídavnou senzoriku a pouze zpracovává a vyhodnocuje obrazová data 

z kamery ESP32-CAM. Princip metody a práce s použitou knihovnou je uvedena 

v kapitole 4.5.3. 

2.4 Detekce CO2 

Oxid uhličitý je bezbarvý bez zápachu. Při vyšších koncentracích může vyvolávat 

v ústech jemně kyselou chuť. Je produktem spalování, kvašení nebo dýchání. 

Koncentrace CO2 se v důsledku lidské činnosti postupně zvyšuje. [11] 

 Motivace za měřením koncentrace oxidu uhličitého a hraniční hodnoty jsou 

uvedeny v kapitole 1.4.5. 

 Nejběžnější metodou pro měření hladiny CO2 ve vzduchu je bezpochyby takzvaný 

NDIR(non dispersive infra red) senzor. Ten je postaven na principu, že molekuly CO2 

absorbují infračervené záření určitých vlnových délek. Množství absorbovaného záření 

roste s rostoucí koncentrací CO2. Nejvyšší absorpci oxidu uhličitého a minimální 

absorpci ostatních plynů má záření o vlnové délce 4,3 µm, viz Obr. 5. [12] 

 

Obr. 5 Graf závislosti vlnové délky světla na absorpci[12]  
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Na jednom konci senzoru trubice je umístěn zdroj infračerveného záření. Trubice je 

vyplněna měřeným plynem. Na opačném konci trubice se nachází optický filtr. Ten je 

nastaven tak, aby propouštěl záření o vlnové délce 4,3 µm (maximální absorpce CO2). 

Světlo, které dopadne na detektor je tedy rozdíl světla ze zdroje a světla absorbovaného 

molekulami CO2. 

 

 
Obr. 6 Princip funkce NDIR senzoru [13] 

Senzor CO2 použitý v tomto projektu pracuje právě na tomto principu a je blíže popsaný 

v kapitole 3.3.3. 
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 Hardwarové řešení 

3.1 ESP32-CAM 

Pro účely sledování dění v monitorované laboratoři byla zvolen vývojový modul  
Ai-Thinker ESP32-CAM. Kamera se vyznačuje především malými rozměry a schopností 
komunikovat pomocí WiFi. ESP32-CAM nachází využití v celé řadě IoT projektů a je 
vhodná jako součást zařízení pro chytré domácnosti, průmyslové bezdrátové ovládání, 
bezdrátové čtečky QR a další. Přehled vybraných parametrů kamery udávaných 
výrobcem ESP32-CAM je vyobrazen v Tab. 2. 

 
Obr. 7 ESP32-CAM 

Pro detailnější popis částí kamery ESP32-CAM slouží kapitola 3.1.1. 

Kamera ESP32-CAM také obsahuje slot pro paměťovou kartu microSD (maximální 

paměť 2 GB) a řadu a GPIO pinů pro připojení dalších periferií. Dále je také kamera 

schopna pracovat v několika spánkových módech, které výrazně sníží energetickou 

náročnost. 

 Deska nedisponuje USB konektorem, tudíž se připojení k PC musí provádět 

pomocí FTDI programátoru. Více informací o použitém FTDI programátoru naleznete 

v kapitole 3.1.4. 

Tab. 2 Parametry ESP32-CAM [14] 

Model ESP32-CAM 

Rozměry (v x š x h) (40,5 x 27,0 x 4,5) mm 

Váha 10 g 

Flash paměť 32 Mbit 

RAM 520KB SRAM + 4M PSRAM(externí) 

Wi-Fi Ano 

Frekvenční rozsah (2412 ÷ 2484) MHz 
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Přenosová rychlost (UART) 115200 bps 

Formát výstupních obrazů JPEG, BMP, šedotónový 

Napájecí napětí 5 V 

Pracovní teplota (-20 ÷ +85) °C 

Podmínky skladování (-40 ÷ +90) °C, < 90% relativní vlhkost 

 

3.1.1 Rozložení a popis pinů ESP32-CAM 

Na Obr. 8 můžeme vidět uspořádání všech pinů na kameře ESP32-CAM. Jejich popis 

potom níže v Tab. 3. 

 
Obr. 8 Rozložení pinů na ESP32-CAM 

Tab. 3 ESP32-CAM popis pinů [16] 

Pin Popis 

GND Zemnící pin 

3,3 V, 5 V Vstupní napětí 

GPIO1(UOT) TX – sériový pin, slouží k nahrávání kódu do kamery 

GPIO3(UOR) RX – sériový pin, slouží k nahrávání kódu do kamery 

GPIO0 Uzemněním tohoto pinu přejde ESP32-CAM do módu flash 

GPIO16 Výchozí pin pro UART připojení 

GPIO14, GPIO15, GPIO2,  

GPIO4, GPIO12, GPIO13, 

Piny přidělené MicroSD slotu, GPIO4 je interně propojená 

s vestavěnou LED diodou 

 

  

5 V 
GND 

3,3V 
GPIO16 
GPIO0 
GND 
VCC – 3,3V/5V 

UOR / GPIO3 
UOT / GPIO1 
GND 

GPIO12 
GPIO13 
GPIO15 

GPIO2

  

GPIO14

  
GPIO4
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3.1.2 Kamerový modul OV2640 

Výrobce OmniVision jako první na světě sestrojil 2 megapixelový senzor o průměru 
0,635 mm. Výrobce dále uvádí vysokou citlivost pro použití v nízkém osvětlení, 
vestavěný kompresní systém, který podporuje většinu běžně používaných formátů a 
široké možnosti nastavení kvality obrazu. [17] 

 

Obr. 9 Kamerový modul OV2640 pro ESP32-CAM 

Tab. 4 Vybrané parametry kamerového modulu OV2640 

Model OV2640 

Velikost zobrazované matice UXGA (1600 x 1200) 

Provozní teplota 
Provozní: (-30 ÷ +70) °C 

Stabilní obraz: (0 ÷ +50) °C 

Průměr čočky 0,635 mm 

Signal-to-noise Ratio 40 dB 

Maximální rychlost 

přenosu obrazu 

UXGA/SXGA: 15 fps 

SVGA: 20 fps 

CIF: 60 fps 

 
Deska ESP32 je ke kameře OV2640 připojena pomocí série pinů, které je nutné v kódu 
řádně definovat. Následující tabulka obsahuje doporučené přiřazení pinů v kódu 
kamery. 
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Tab. 5 ESP32-CAM přiřazení pinů kamery [16] 

OV2640 CAM ESP32 Název proměnné v kódu kamery 

D0 GPIO 5 Y2_GPIO_NUM 

D1 GPIO 18 Y3_GPIO_NUM 

D2 GPIO 19 Y4_GPIO_NUM 

D3 GPIO 21 Y5_GPIO_NUM 

D4 GPIO 36 Y6_GPIO_NUM 

D5 GPIO 39 Y7_GPIO_NUM 

D6 GPIO 34 Y8_GPIO_NUM 

D7 GPIO 35 Y9_GPIO_NUM 

XCLK GPIO 0 XCLK_GPIO_NUM 

PCLK GPIO 22 PCLK_GPIO_NUM 

VSYNC GPIO 25 VSYNC_GPIO_NUM 

HREF GPIO 23 HREF_GPIO_NUM 

SDA GPIO 26 SIOD_GPIO_NUM 

SCL GPIO 27 SIOC_GPIO_NUM 

POWER PIN GPIO 32 PWDN_GPIO_NUM 

 

ESP32-CAM podporuje i kamerový modul OV7670, nicméně modul OV2640 je k ní 

standardně dodáván. 

3.1.3 Komunikace 

Komunikace kamery může být zajištěna vícero způsoby. Výše byla zmíněna komunikace 

po sériové lince, která je používána výhradně při vývoji a programování ESP32-CAM. 

Dále kamera disponuje možností připojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. 

 V této práci je komunikace mezi kamerou a serverem zajištěna pomocí WiFí 

připojení a počítačového komunikačního protokolu WebSocket, který je blíže popsán 

v kapitole 4.4.3.1. 
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3.1.4 FTDI programátor 

Future Technology Device International (FTDI) je skotská firma specializující se na 

technologie USB. FTDI programátor je spolehlivý a jednoduchý způsob, jak přidat USB 

rozhraní k zařízení využívající Arduino, či jiný mikrokontroler. V našem případě, byl 

FTDI programátor použitý k připojení ESP32-CAM k PC. Tento FTDI programátor 

využívá čip FT232RL. 

 

Obr. 10 FTDI programátor  

Použitý model dovoluje připojit mikrokontroler k PC pomocí rozhraní Mini USB a 

zároveň dovoluje přepínat požadovanou hodnotu napájecího napětí mezi hodnotami 5 

V a 3,3 V . 

 

Tab. 6 Parametry FTDI programátoru 

Model Breakout Board USB IC FTDI FT232RL 3.3V 5V 

Rozměry (v x š) (35,0 x 17,0) mm 

Hmotnost 3 g 

  



  27 

3.2 Vývojová deska WeMos D1 

Pro připojení přídavné senzoriky byla zvolena vývojová deska WeMos D1, která 

obsahuje WiFi modul ESP8266. Modul ESP8266 vyvíjený firmou Espresiff pracuje s WiFi 

na frekvenci 2,4 GHz. Rozložení pinů na vývojové desce WeMos D1 je prakticky identické 

s deskou Arduino UNO. Tato deska obsahuje 16 vstupně výstupních pinů a jeden pin 

analogový. Deska je plně kompatibilní s platformou Arduino a je programovatelná přes 

Arduino IDE. 

 Deska WeMos D1 se v tomto projektu stará o IoT část zařízení. Po připojení k síti 

WiFi sbírá hodnoty naměřené přídavnou senzorikou a ty následně odesílá metodou 

HTTP POST na cloudový server. Použitá metoda HTTP POST je blíže popsána v kapitole 

4.4.4.1 

 

Obr. 11 WeMos D1 

Tab. 7 Specifikace vývojové desky WeMos D1 [15] 

Model WeMos D1 ESP8266 CH340 WiFi R3 

Rozměry (v x š) (68,6 x 53,4) mm 

Hmotnost 25,0 g 

Mikrokontroler ESP-8266EX 

Frekvence mikrokontroleru 80 / 160 Mhz 

Komunikační rychlost až 115200 bd 
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Pracovní napětí 3,3 V 

Flash paměť 4 MB 

Počet pinů 16 I/O pinů, 1 analogový vstup 

Připojení micro USB B 

Napájení micro USB B, napájecí konektor 

 
Obr. 12 Rozložení pinů na desce WeMos D1 

Tab. 8 Rozložení pinů desky WeMos D1 [15] 

Pin Funkce 

5 V Výstupní napětí o hodnotě 5 V 

3,3 V Výstupní/výstupní napětí o hodnotě 3,3 V 

VIN Výstupní/výstupní napětí o hodnotě 7–12 V 

GND Zemnící piny 

RST Pro připojení tlačítka Reset 

A0 Analogový vstup 

RX <- D0, TX -> D1 
Digitální I/O piny D0 a D1, 

piny RX a TX slouží pro připojení přes sériovou linku 

Tlačítko 
RESET 

Digitální I/O piny 

micro USB B 

Napájecí konektor 
(9 ÷ 24) V 

Napěťové a 
zemnící piny 

Analogový pin 

ESP8266 
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D2 až D8 Digitální I/O pin 

D9 Digitální I/O pin, ovládání zabudované LED diody 

D10 až D13 Digitální I/O pin 

D14 Digitální I/O pin, Serial Data 

D15 Digitální I/O pin, Serial clock 

 

Schéma zapojení přídavné senzoriky k desce WeMos D1 je blíže popsáno v kapitole 3.4. 

Deska také slouží jako zdroj napájecího napětí pro kameru ESP32-CAM. 

Popis kódu a použitých funkcí pro desku WeMos D1 je blíže popsáno v kapitole 4.4.4. 

3.3 Použitá senzorika 

3.3.1 Měření teploty a vlhkosti vzduchu 

Pro měření okolní teploty a vlhkosti vzduchu byl zvolen jednoduchý senzor DHT22 (viz 

Obr. 13). 

 

Obr. 13 DHT22 – senzor teploty a vlhkosti vzduchu 

Součástka detekuje signál pomocí senzorů umístěných pod plastovým krytem a následně 

je porovnává s kalibračními koeficienty uloženými v OTP programové paměti na 

senzoru. Výhodou je vysoká přesnost kalibračních dat, malý rozměr, příznivá pořizovací 

cena a vynikající dlouhodobá stabilita. DHT22 využívá termistor a kapacitní senzor 

vlhkosti. 

Senzor má čtyři vývody označené jako  „VCC“, „Data“, „NC“ a „GND“. 

Vývod „Data“ slouží jako výstup signálu ze senzoru, vývod „VCC“ pro přivedení 

napájecího napětí a vývod „GND“ slouží k uzemnění. Pin „NC“ zůstává nezapojený. 

Výstupem senzoru je kalibrovaný digitální signál.  
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Tab. 9 Parametry senzoru DHT22 [18] 

Rozměry (v x š) (15 x 25 x 5,5) mm 

Váha 3 g 

Pracovní napětí (3,3 ÷ 5) V 

Výstup  digitální 

Rozsah měřených teplot  (-40 ÷ +80) °C 

Odchylka měřených teplot ±0,5 °C 

Rozsah měřené relativní vlhkosti (0÷ 100) % 

Odchylka měřené relativní vlhkosti ±5 % 

Měřící perioda průměrně 2s 

MCU obdrží z pinu „Data“ data o rozměru 40 bitů. 16 bitů dat o relativní vlhkosti, 16 bitů 

dat o teplotě a 8 bitů pro kontrolní součet. Postup vyhodnocení je demonstrován na 

následujícím příkladu: 

 
0000 0010 1000 1100

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙ℎ𝑘𝑜𝑠𝑡𝑖 (16 𝑏𝑖𝑡ů)
 

0000 0001 0101 1111

𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑜 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡ě (16 𝑏𝑖𝑡ů)
 

1110 1110

𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡
 

 

V následujícím kroku dojde ke konverzi dat z binární do decimální soustavy, 
0000 0010 1000 1100

𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑛í 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎
 =>  

652

𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎
 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙ℎ𝑘𝑜𝑠𝑡 =
652

10
= 65,2 % 

0000 0001 0101 1111

𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑛í 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎
 =>  

351

𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎
 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣𝑙ℎ𝑘𝑜𝑠𝑡 =
351

10
= 35,1 % 

Pokud by nejvyšší bit dat teploty byl roven 1,  výsledná hodnota teploty by byla záporná 
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3.3.2 Detekce pohybu 

K účelu sledování pohybu osob v laboratoři slouží mimo samotné kamery ESP32-CAM 

také PIR pohybové čidlo. Zvolen byl typ HC-SR505 vyobrazen na Obr. 14. 

 

Obr. 14 HC-SR505 – senzor pohybu 

Jedná se o velice často používaný senzor v aplikacích, jež vyžadují detekci pohybu. 

Využíván je zejména díky své jednoduchosti, malým rozměrům, nízké energetické 

náročnosti a dostupnosti.  

 Senzor má tři vývody označené jako „S“, „+“ a „-“. 

Vývod „S“ slouží jako výstup signálu ze senzoru, vývod „+“ pro přivedení napájecího 

napětí a vývod „-“ slouží k uzemnění. 

 Výstupem senzoru je logická 1 při zaznamenání pohybu a logická 0, pokud se 

v detekční vzdálenosti nikdo nepohybuje. 

Více informací k principu pohybového čidla se nachází v kapitole 2.2. 

Tab. 10 Parametry senzoru HC-SR505 [19] 

Rozměry (v x š) (24 x 11) mm 

Průměr senzoru 10 mm 

Pracovní napětí (4,5 ÷ 24) V DC 

Proud < 60 µA 

Pracovní teplota  (-20 ÷ +80) °C 

Maximální vzdálenost detekce 3 m 

Úhel snímání  < 100° 
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3.3.3 Detekce CO2 

Pro účely sledování koncentrace CO2 v okolním ovzduší byl vybrán Detektor oxidu 

uhličitého MG811 (viz Obr. 15). 

 

 

Obr. 15 Detektor oxidu uhličitého CO2 MG811 

Tento detektor obsahuje senzor MG811 určený ke snímání hladiny CO2 v okolí. Na DPS 

tohoto modulu se nachází trimmer, který slouží k mechanickému nastavení prahové 

hodnoty koncentrace CO2, pokud je zapojen digitální PIN DOUT. 

 Tento senzor měří koncentraci CO2 přibližně v rozsahu (0 ÷ 10000) ppm. Je nutné 

uvažovat i dobu zahřátí senzoru na pracovní teplotu. Dle dokumentace výrobce je při 

prvním použití senzoru nutné jeho zahoření, a to po dobu 24 až 48 hodin. Následně při 

každém použití je doporučená doba zahřátí senzoru na pracovní teplotu 15 až 20 minut. 

Senzor má čtyři vývody označené jako  „VCC“, „DOUT“, „AOUT“ a „GND“. 

Vývod „AOUT“ slouží jako analogový výstup signálu ze senzoru, vývod „VCC“ pro 

přivedení napájecího napětí a vývod „GND“ slouží k uzemnění. Pin „DOUT“ slouží pro 

signalizaci překročení signalizační hodnoty nastavitelné trimerem, tato funkce ale 

nebyla využita, proto zůstává nezapojený.   
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Výstupem senzoru je analogový signál v rozsahu (0 ÷ 1,5) V. 

Tab. 11 Parametry senzoru MG811 [20] 

Rozměry (v x š x d) (40 x 25 x 34) mm 

Pracovní napětí 5 V DC 

Hlavní čip LM393 

Maximální proud (včetně 

nahřívání) 
< 200 µA 

Pracovní teplota  (-20 ÷ +50) °C 

Rozsah měření (0 ÷ +10000) ppm 

 

Senzor také obsahuje topný rezistor, který slouží k automatickému nahřívání senzoru na 

pracovní teplotu. 
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3.4 Schéma zapojení 

Kamera ESP32-CAM, deska WeMos D1 a přídavná senzorika byla popsána v kapitolách 

výše. Finální schéma zapojení laboratorního monitorovacího zařízení je vyobrazeno na 

Obr. 16. a je rozšířeno o součástky popsané v Tab. 12. 

  

 

Obr. 16 Schéma zapojení 

Tab. 12 Rozpis součástek 

Označení Hodnota Popis 

R1 10k Ω 
Pull-up rezistor pro zaručení správnou funkci přepínání pinu sensoru 

mezi vstupem a výstupem 

R2 220 Ω Rezistor pro připojení katody externí LED diody k datovému pinu 

SW1  
- Tlačítkový spínač PBS-33B-B bez aretace, 1-pólový, pro externí reset 

zařízení 

LED  LED dioda 3mm, modrá, pro kontrolu připojení k Wi-Fi síti 
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3.5 Mechanická konstrukce 

Následující kapitola pojednává o mechanické konstrukci finálního zařízení.  

Jako montážní krabička byla plastová krabička T511A PS (viz Obr. 17). 

 

 
Obr. 17 Montážní krabička T511A PS 

Její výhodou je kompaktní velikost vhodná pro naši aplikaci a materiál vhodný 

k mechanickým úpravám. 

 Pro snadné nastavení směru kamery a pohodlné umístění zařízení na pracovišti 

byl vybrán stativ Hama Ball L vybavený polohovatelnou hlavicí. 

 

Obr. 18 Stativ Hama Ball L  
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3.5.1 Výkresová dokumentace 

Montážní krabička byla rozměřena a překreslena v programu Autodesk Inventor. 

Následně byly přidány a řádně okótovány jednotlivé montážní otvory. Rozdělení 

montážních otvorů je blíže popsáno v Tab. 13 a vyobrazeno na Obr. 20. 

 

Obr. 19 Výkresová dokumentace 

Celý výkres je k nahlédnutí v přiložených souborech této práce.  
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V následující tabulce jsou k nahlédnutí rozměry montážních otvorů pro senzory a ostatní 

periferie. 

Tab. 13 Rozpis montážních otvorů 

Označení Účel Rozměr 

1 Čočka kamery ESP32-CAM  Ø 7 mm 

2 Servisní konektor  (3 x 8) mm 

3 Konektor vstupního napájení  (11 x 8) mm 

4 Upevnění stativu  Ø 6,2 mm 

5 Tlačítko Reset  Ø 12 mm 

6 Objímka LED diody  Ø 6,7 mm 

7 Teplotní senzor DHT22  (15 x 20) mm 

8 Pohybový senzor HC-SR505  Ø 10 mm 

9 Senzor CO2 MG811  Ø 15 mm 

 
Obr. 20 Schéma montážních otvorů   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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3.5.2 Osazení a kompletace zařízení 

Pro uchycení desky WeMos D1 v zařízení byla využita kombinace plastových distančních 

sloupů vlepených do montážní krabičky zařízení. Pod deskou WeMos se nachází malé 

univerzální desky plošných spojů, které lze od desky odpojit. Senzory s deskami spojují 

měděné vodiče. Servisní konektor slouží k připojení desky WeMos D1 k počítači. 

Takto vypadá otevřená montážní krabička po instalaci elektroniky. 

 

Obr. 21 Osazená montážní krabička 

Na následující sérii fotografií je vyobrazeno výsledné zařízení. 

 

Obr. 22 Monitorovací systém laboratoře – boční náhled  

Distanční 

sloupky 
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Obr. 23 Monitorovací systém laboratoře – horní náhled 

 

Obr. 24 Monitorovací systém laboratoře – spodní náhled  

Tlačítko‘ 

RESET 

Senzor 

teploty a 

vzdušné 

vlhkosti 

Senzor CO2 

Čočka 

kamery 

Senzor 
pohybu 

LED dioda 

Napájecí 

konektor 

Servisní 

konektor 

Uchycení 

stativu 
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Obr. 25 Monitorovací systém laboratoře 
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 Softwarové řešení 

Následující kapitola je věnována popisu programového vybavení monitorovacího 

systému a použitého softwaru. 

4.1 Blokové schéma zařízení 

 

Obr. 26 Blokové schéma monitorovacího systému 

Na Obr. 26 je vyobrazeno blokové schéma výsledného monitorovacího systému. Prvním 

blokem je samotné zařízení pracovně nazvané „lab-monitor“. To na cloudový server 

odesílá data, která jsou dále zpracována.  Kamera ESP32-CAM a deska WeMos D1 byly 

programovány v jazyce Wiring v programovém prostředí Arduino IDE. Obě instance 

kódu a popis komunikačních protokolů jsou obsaženy v kapitole 4.4. 

 Server přijímá data z kamery a senzorů zařízení. Obrazová data z kamery po 

zpracování slouží k výpočtu světelného jasu v laboratoři, tato funkce je blíže popsána v 

4.5.3. Serverová část je postavená na softwarovém systému Node.js, který dále využívá 

framework Express.js a architekturu REST API. Server je blíže popsán v kapitole 4.5. 

 Databáze je vyřešena pomocí systému SQLite. K automatické konverzi dat mezi 

SQLite databází a serverem slouží ORM knihovna TypeORM. Popis databáze je obsažen 

v kapitole 4.6. 

 Klient monitorovacího systému využívá JavaScriptovou knihovnu React. Popis 

knihovny React a koncepce webové aplikace je popsána v kapitole 4.7. 
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4.2 TypeScript 

Systém Node.js i knihovna React jsou psány v jazyce JavaScript. V tomto projektu byla 

využita jeho nadstavba (superset) TypeScrip. Jeho hlavní výhodou je rozšíření o 

kontrolu statických typů. TypeScript analyzuje veškerý používaný kód a během 

kompilace kontroluje typy a upozorní uživatele na všechna místa, kde by například 

ukládal nevyhovující datový typ. Tím, že TypeScript analyzuje celý projekt, zná veškeré 

proměnné, funkce, datové třídy v projektu a poskytuje vynikající nápovědu. Tento 

systém se nazývá Intellisense. [21] 

4.3 Visual Studio Code 

Veškerý kód, který se netýkal čipů ESP32-CAM a WeMos D1 byl napsán v editoru 

zdrojového kódu Visual Studio Code. Tento program je vyvíjený společností Microsoft a 

podporuje operační systémy Windows, Linux a macOS. 

 Obsahuje celou řadu funkcí zvyšující efektivitu a pohodlí práce. Od kontextových 

našeptávačů až po nesčetné uživatelské nástavby a optimalizace. Při práci na tomto 

projektu bylo použito například rozšíření Prettier, které při uložení automaticky 

formátuje napsaný kód.[22] 

 

Obr. 27 Uživatelské rozhraní editoru Visual Code Studio 
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4.4 Software pro hardwarové moduly 

4.4.1 Arduino IDE 

Arduino IDE (integrated development enviroment = integrované vývojové prostředí) je 

aplikace dostupná pro vícero platforem (Windows, macOS, Linux). Je to software určený 

ke psaní a nahrávání programů do Arduino kompatibilních mikrokontrolerových desek. 

Aplikace využívá funkce z jazyků C a C++. Vychází z výukového prostředí Processing a 

podporuje jazyk Wiring. [23] 

Program určenému pro mikroprocesory kompatibilní s platformou Arduino se nazývá 

Sketch. Každý Sketch se skládá z několika částí, které jsou obecně znázorněny 

v blokovém diagramu na Obr. 28. 

 

Obr. 28 Blokový diagram Sketche 

Sketch můžeme rozdělit na dvě části, a to na část inicializační a pracovní. Inicializační 

část probíhá pouze jednou. Zpravidla začíná příkazem #include, kterým načítáme 

knihovny potřebné pro konkrétní Sketch. Veškeré knihovny musí být nejdříve 

nainstalovány. K tomu slouží záložka Library Manager, pomocí které může uživatel 

přehledně vyhledávat a instalovat požadované knihovny. 

V dalším bloku obvykle deklarujeme jednotlivé proměnné používané v kódu, například 

přiřazení používaných pinů.  

V inicializační části také dochází k definici funkcí, které můžeme volat později v kódu. 
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 Součástí každého Sketche je funkce setup(), která je volána pouze jednou, obvykle 

se v ní nastavuje přenosová rychlost pro správné zobrazení v sériovém okně, přiřazují se 

módy definovaným pinům (např. INPUT nebo OUTPUT) a inicializují některé funkce 

knihoven. 

 Takzvaná pracovní část kódu obsahuje funkci loop(), která je opakovaně volána, 

v našem případě pro opakovaná měření a kontinuální odesílání dat na server. 

 Konkrétní funkce, použité knihovny a technologie budou popsány v následujících 

podkapitolách. 

4.4.2 Funkce connectWiFi() 

Monitorovací systém obsahuje dvě zařízení s programovatelným mikrokontrolerem. Jak 

kamera ESP32-CAM tak vývojová deska WeMos D1 obsahují vlastní Sketch.  

 Jedna důležitá funkce je ale pro oba Sketche společná, a to funkce connectWiFi(). 

Jak už název funkce napovídá, slouží k připojení zařízení k internetu pomocí technologie 

Wi-Fi. Rozdíl mezi použitím této funkce v obou zařízeních je pouze v použitých 

knihovnách. Pro kameru ESP32-CAM je načtena knihovna WiFi32.h a pro desku 

WeMos D1 je to knihovna ESP8266WiFi.h. Funkce obou knihoven jsou ale pojmenovány 

stejně, proto je v obou případech použit totožný kód. Na Obr. 29 je vyobrazen blokový 

diagram rozhodování funkce connectWiFi() pro připojení k síti. 

 

Obr. 29 Blokový diagram funkce connectWiFi()  
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Pro Wi-Fi připojení musíme nejdříve v kódu deklarovat konstanty KNOWN_SSID[] a 

KNOWN_PASSWORD[], obě tyto matice obsahují vícero dvojic údajů o přihlašovacím 

jméně (SSID) a hesle (PASSWORD). Ty jsou následně porovnávány s Wi-Fi sítěmi, které 

jsou pro zařízení dostupné. V případě, že má zařízení k dispozici více sítí, které jsou 

zároveň uloženy v kódu, vybere dle pořadí zápisu. V našem případě byly na první místo 

zapsány údaje mobilního hot-spotu pro snadné testování zařízení mimo domácí 

vývojovou síť. 

4.4.3 ESP32-CAM 

Sketch nahraný v ESP32-CAM obsahuje přiřazení pinů kamery v souladu s Tab. 5. Dále 

využívá funkci connectWiFi() popsanou v kapitole 4.4.2. Dále pracuje s knihovnou 

esp_camera.h, která obsahuje funkce pro inicializaci kamery a nastavení obrazu. 

 Dále jsou použity knihovny soc/soc.h a soc/cntl1_reg.h, které obsahují následující 

příkaz pro vypnutí takzvaného brownout erroru: 

 

 

void setup() { 

// Brownout detector disabled 

   WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); 

   Serial.begin(115200); 

 

 

Výrobky ESP32 a ESP32-CAM jsou z výroby náchylné k poklesu napětí v čipu při pokusu 

připojení k Wi-Fi. Kamera při pokusu o připojení může přejít do chybového stavu a není 

možné do ní dále nahrávat kód. Tento problém je uživatelské komunitě známý už delší 

dobu, nicméně firma Espressif tuto chybu neodstranila ani v nových revizích svých 

zařízení. Proto je nutné brownout detector obejít použitím příkazu výše, volaného ve 

funkci setup().  

 Kamera ESP32-CAM pro posílání snímků využívá protokol WebSocket. Ten je 

popsaný v následující kapitole.  
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4.4.3.1 WebSockets 

Metoda WebSockest umožňuje trvalé připojení mezi klientem a serverem. Připojení 

funguje obousměrně a komunikace probíhá skrze jeden TCP/IP port. 

 Metoda vznikla jako reakce na nedostatky technologií založených na protokolu 

HTTP, kde server zasílá data klientu pouze po vyžádání. Metoda WebSockets umožňuje 

obousměrné zasílání dat při otevřeném spojení, což výrazně zjednodušuje přenos dat 

v reálném čase na server a z něj. Navázání spojení se označuje jako Handshake a po něm 

už je spojení obousměrně otevřeno až do ukončení. Stručné znázornění je vyobrazeno na 

Obr. 30. [24] 

 

Obr. 30 Blokový diagram komunikace WebSockets 

 Za odesílání obrazových dat z kamery ESP32-CAM na server je zodpovědný právě 

komunikační protokol WebSocket. Funkce connectWebsockets() slouží k prvotnímu 

připojení zařízení k WebSocket klientu a využívá příkaz client.connect() z knihovny 

ArduinoWebsockets.h. Technologie WebSocket využívá URI (uniform resource identifier) 

ws, případně wss pro zabezpečené připojení. 

 

 

void connectWebsockets(){ 

   client.connect("ws://165.22.84.253"); 

   delay(500); 

   Serial.println("Websocket Connected!"); 

  } 
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Na Obr. 31 je vyobrazen blokový diagram funkce loop().  

 

Obr. 31 Blokový diagram funkce loop() 

V prvním kroku zařízení zkontroluje, jestli je připojené k síti Wi-Fi. Pokud tomu tak není, 

vyvolá funkci connectWifi() popsanou v kapitole 4.4.2. V případě, že je připojení aktivní, 

následně zařízení zkontroluje dostupnost WebSocket klienta a při jeho nedostupnosti 

vyvolá funkci reconnectWebSockets() vyobrazenou níže. 

 

 

void reconnectWebsockets() { 

  Serial.println("Reconecting WebSocket..."); 

  using namespace websockets; 

  client = WebsocketsClient(); 

  client.connect("ws://165.22.84.253"); 

  delay(500); 

  Serial.println("Websocket Reconnected!"); 

} 
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Pokud je WebSocket klient připojen odešle ESP32-CAM binární obrazová data na server 

viz níže. Jednotlivé instance jsou od sebe zpožděny 100 ms příkazem delay(100). 

 

 

client.sendBinary((const char*) fb->buf, fb->len); 

   esp_camera_fb_return(fb); 

   delay(100); 

 

 

4.4.4 WeMos D1 

Deska WeMos D1, blíže popsaná v kapitole 3.2 je zodpovědná za odesílání dat 

naměřených přídavnou senzorikou z monitorovacího systému na server. K tomu využívá 

komunikační protokol HTTP POST. Ten je spolu s použitým kódem popsán v následující 

podkapitole (kapitola 4.4.4.1). 

 Použitý senzor pro snímání okolní teploty a vzdušné vlhkosti DHT22 (blíže 

popsaný v kapitole 3.3.1) využívá knihovnu DHTesp.h, která obsahuje příkazy pro výčet 

dat o teplotě a vzdušné vlhkosti ze senzoru. Senzor oxidu uhličitého MG811 (blíže 

popsaný v kapitole 3.3.3) pracuje s knihovnou CO2Sensor.h, která slouží k nastavení 

pinu, jeho kalibraci a sběru dat ze senzoru. Sketch desky WeMos D1 dále obsahuje 

knihovny ESP8266WiFi.h, která slouží k připojení čipu desky WeMos D1 k Wi-Fi a 

knihovnu ESP8266HTTPClient.h, která obsahuje příkazy nezbytné při použití 

komunikačního protokolu HTTP POST. Po instalaci a zahrnutí knihoven ve Sketchi jsou 

deklarovány proměnné : 

 

 

const char* host = "www.google.co.uk"; 

String serverName = "http://165.22.84.253/api/postData"; 

 

 

Konstanta host slouží ke kontrole připojení zařízení k internetu pomocí LED diody. 

Proměnná serverName je adresa, na kterou jsou pomocí protokolu HTTP POST odesílány 

data. Následně je definována funkce connectWifi(), která byla popsána v kapitole 4.4.2. 
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Následně jsou přiřazené signálové výstupy jednotlivých senzorů pinům desky WeMos a 

inicializovány potřebné knihovny pro senzory DHT22 a MG811. 

 

 

// Senzor teploty a vzdušné vlhkosti (DHT22) 

   DHTesp dht; 

   int dhtPin = D4; 

 

// CO2 senzor (MG811) 

   CO2Sensor co2Sensor(A0, 0.99, 100); 

 

// PIR senzor 

   int pirPin = D5; 

   int pir; 

 

// LED dioda 

   int led = D3; 

 

 

Ve funkci setup() je nejprve zařízení připojeno k sériovou linku o přenosové rychlosti 

115200 baud a je vyvolána funkce connectWifi(). 

 

 

void setup() { 

   Serial.begin(115200); 

   connectWifi(); 

   dht.setup(dhtPin, DHTesp::DHT22); 

   co2Sensor.calibrate(); 

   pinMode(pirPin, INPUT); 

   pinMode(led, OUTPUT); 

   digitalWrite(led,LOW); 

} 

 

 

Senzory DHT22 a MG811 jsou poté inicializovány pomocí příkazů z příslušných 

knihoven a funkce co2Sensor.calibrate() spustí kalibraci senzoru. Pro zbylé dvě 

součástky (PIR čidlo a LED dioda) musí být použita funkce pinMode(), která definuje, 

jestli se jedná vstupní či výstupní pin. V případě pohybového senzoru se jedná o vstup, 

protože deska přebírá data ze senzoru. Naopak LED dioda je ovládána přímo deskou 

WeMos, výchozí hodnota je předána funkci digitalWrite(), ve výchozím stavu tedy LED 

dioda nesvítí. 
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V následujících odstavcích bude popsán obsah funkce loop(), která obsahuje opakované 

čtení dat z dříve zmíněných senzorů a jejich odesílání na server. 

 

 

// LED dioda 

  WiFiClient client; 

   if (client.connect(host,80)) { 

    digitalWrite(led,HIGH); 

    client.stop(); 

    delay(1000); 

   } else { 

     digitalWrite(led,LOW); 

     client.stop(); 

   } 

 

 

Pomocí kódu vyobrazeného výše zařízení zkontroluje dostupnost klienta uloženého 

v proměnné host. Pokud je tato podmínka splněna, rozsvítí se LED dioda dříve 

digitálnímu pinu D3. Toto může zařízení provést pouze pokud je připojené k síti Wi-Fi. 

LED dioda tedy slouží jako kontrola správného připojení monitorovacího zařízení k síti. 

 

 

// PIR senzor 

  pir = digitalRead(pirPin); 

  if (pir == LOW) { 

    Serial.println("Pohyb: NO"); 

  } else { 

    Serial.println("Pohyb: YES"); 

  } 

 

 

Výstupem pohybového senzoru je logická 1 při detekovaném pohybu a logická 0 pokud 

není žádný pohyb detekován. Proměnná pir tuto hodnotu přečte z příslušného 

digitálního pinu. Následující if statement funguje pouze jako kontrola. Program vypíše 

v závislosti na výstupu ze senzoru do sériového okna příslušnou zprávu pomocí příkazu 

Serial.println(). 

 

 

// Senzor teploty a vzdušné vlhkosti (DHT22) 

   float tep = dht.getTemperature(); 

   float vlh = dht.getHumidity(); 

 

 

Hodnoty teploty (tep) a vzdušné vlhkosti (vlh) jsou pomocí příkazů z knihovny DHTesp.h 

ukládány do proměnných typu float, které podporují využití desetinné čárky. 
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// CO2 senzor (MG811) 

   int co2 = co2Sensor.read(); 

 

 

Hodnoty koncentrace CO2 jsou, podobně jako v případě senzoru DHT22, ukládány do 

proměnné co2, přímo použitím příkazu co2sensor.read() z příslušné knihovny. 

Funkce loop() dále obsahuje periodické odesílání naměřených dat na server pomocí 

komunikačního protokolu HTTP POST, které je spolu s příslušným kódem popsáno 

v kapitole 4.4.4.1. 

4.4.4.1 HTTP POST 

Metoda HTTP POST slouží k odesílání dat z desky WeMos D1 na server, je to jedna 

z nejběžněji používaných HTTP metod. Na Obr. 32 je zobrazeno jednoduché schéma této 

metody.[25] 

 

Obr. 32 Grafické znázornění komunikačního protokolu HTTP POST 

Stručně řečeno je to metoda založena na requestech (dotazech). Klient odešle request 

obsahující data, která chce, aby server přijal. Server jako response (odpověď) za každým 

takovým requestem zpět odešle takzvaný HTTP response code. Jeho hodnota udává 

výsledek jedné instance protoklu HTTP POST. Například HTTP response kód 200 

znamená správně odeslaný a přijatý request, 400 značí chybu requestu, nebo 500, který 

značí chybu na serveru. 

 Pasáž kódu zabývající se HTTP POST requesty začíná definicí zpoždění mezi 

jednotlivými requesty: 

 

// HTTP POST request 

  if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {} 

 

 

Poté je zkontrolováno Wi-Fi připojení a pomocí příkazu z knihovny  

ESP8266HTTPClient.h je navázána komunikace dle protokolu HTTP. 

 

 

    //Check WiFi connection status 

    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { 

      HTTPClient http; 

      http.begin(serverName); 
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Dále musí být vyplněny takzvané Headery, neboli hlavičky. Ty obsahují údaje o 

zabezpečení dat pomocí enkódování a datovém typu obsahu requestu: 

 

 

      http.addHeader("Content-Type", "application/ 

                               x-www-form-urlencoded"); 

      http.addHeader("Authorization", "Basic   

                                 YWRtaW46VnpZMmdTaFBhWW1FdkxGbg=="); 

 

 

V poslední části kódu jsou do proměnné httpRequestData zapsány hodnoty všech 

měřených veličin s příslušným datovým typem. Ty jsou poté odeslány na sever a je 

vypsán příslušný HTTP response code. 

 

 

      // Výpis dat HTTP POST request 

      String httpRequestData = "teplota=" + String(tep) + 

"&vlhkost=" + String(vlh) +  "&pohyb=" + String(pir) + "&co2=" + 

String(co2); 

      // Poslat HTTP POST request 

      int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData); 

 

      Serial.print("HTTP Response code: "); 

      Serial.println(httpResponseCode); 

      http.end(); 

    } 
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4.5 Server 

Následující kapitola pojednává o struktuře a funkcích serveru pro monitorovací systém.  

Pro hosting cloudového serveru byla zvolena služba DigitalOcean, u které byly 

nakonfigurovány parametry serveru. Poskytovaný server je vlastně virtuální stroj 

(virtual machine) využívající operační systém Linux. Server disponuje pamětí o velikosti 

1 GB a velikostí disku 25 GB. Je tedy pro tento projekt více než dostačující. 

4.5.1 Node.js 

Node.js, nebo zkráceně Node, je open-source runtime prostředí pro jazyk JavaScript. Od 

jeho příchodu je JavaScript využíván jako full-stack vývojářský jazyk. Node je založen 

Chrome V8, což je engine pro prohlížeče využívající Chromium vyvíjené společností 

Google. Umožňuje spouštět na serveru programy napsané v JavaScriptu. Poprvé byl 

Node použit v roce 2009 a od té doby se stal jedním z nejpoužívanějších nástrojů při 

back-end vývoji. [26] 

 Využívá takzvaný Node Package Manager, zkráceně npm. Npm je největší 

softwarový registr na světe, obsahuje přes 650 000 balíčků, projektů a knihoven. 

Zmíněné balíčky si uživatel instaluje pomocí příkazového řádku. [27] 

4.5.2 Struktura serveru a popis funkcí 

Na Obr. 31 je vyobrazen obsah složky server, která obsahuje veškerý kód serveru. 

 

Obr. 33 Složka server 

Složka node_modules obsahuje kód nainstalovaných knihoven. 

Složka storage je úložištěm dat z databáze. 

Konfigurační soubory .env obsahují takzvané environment variables, které obsahují 

dodatečné informace nutné pro funkci aplikace. A soubor .env-example obsahuje pouze 

seznam použitých enviromental variables bez příslušných hodnot. 

Soubory package.json a package-lock.json obsahují metadata o projektu, seznam 

závislostí projektu a například skripty použité pro spuštění aplikace a další. 

Soubor tsconfig.json obsahuje konfiguraci TypeScript kompilátoru.  
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Složka src obsahuje několik podsložek a souborů, jejich strom je uveden na Obr. 34. 

 

Obr. 34 Obsah složky src serveru 

Soubor app.ts je vstupní bod celé serverové aplikace. Pomocí tohoto souboru je aplikace 

spouštěna. 

Soubor webSocket.ts slouží k inicializaci WebSockets serveru. 

V podsložce common jsou umístěny funkce volané v kódu serveru. Popis jednotlivých 

souborů je vyobrazen níže. 

 

 

cache.ts – obsahuje funkci pro vytvoření nové paměti 

cache 

dateUtil.ts – funkce pro formátování času 

dbSeeder.ts – funkce pro naplnění databáze testovacími 

daty 

brightness.ts – obsahuje výpočet osvětlení (viz 4.5.3) 

notifcation.ts – vyhodnocovací funkce pro odesílání 

emailových notifikací (viz 4.5.4) 

sendMail.ts – funkce pro odesílání emailových notifikací 

settingsInit.ts – nastavení výchozích hodnot nastavení 

notifikací 
Obr. 35 Obsah složky 

common serveru 

Podsložka constants obsahuje soubor konstant notification.ts, který váže na odesílání 

emailových notifikací a bude blíže popsána v kapitole (viz 4.5.4). 

  



  55 

Každý soubor v podsložce entity obsahuje definici databázové tabulky ve formě entity. 

Z těchto entit jsou pomocí TypeORM vygenerovány databázové tabulky a jejich vztahy. 

 

 

 

Measurement.ts – tabulka měření 

Settings.ts – tabulka nastavení emailových notifikací (viz 

4.5.4) 

Obr. 36 Obsah složky 

entity serveru 

Do podsložky nazvané img je ukládán vždy poslední snímek z kamery ESP32-CAM, který 

je dále zpracován a použit pro výpočet osvětlení(viz 4.5.3) 

Podsložka routes obsahuje soubory, které definují cesty (routes) pro architekturu REST 

API. 

4.5.3 Výpočet osvětlení 

Výpočet hodnoty osvětlení v laboratoři je prováděn čistě softwarovou cestou. Postup je 

naznačen na blokovém schématu na Obr. 26. Poslední snímek z kamery je uchován 

v paměti na serveru, následně je zpracován a vyhodnocen a výsledná hodnota je 

odeslána do databáze. Tato podkapitola je věnována právě zpracování a vyhodnocení 

obrazu. 

 Soubor obsahující zpracování a vyhodnocení úrovně osvětlení v laboratoři se 

nazývá brightness.ts a je uložen ve složce common. Pracuje s knihovnou 

GraphicsMagick, zkráceně gm, která obsahuje funkci calculateBrightness(). Tato funkce 

nejdříve z paměti načte naposledy uložený záznam z kamery, poté ho převede na šedo-

tónový obraz a z něj vypočítá procentuální hodnotu. Tato hodnota je například pro 

černou barvu 0 % a pro barvu bílou 100 %. Nejedná se tedy o přesný výpočet světelného 

jasu, ale díky tomuto číslu lze spolehlivě určit, jestli byla laboratoř osvětlená, nebo ne. Po 

přesnější rozhodování by bylo vhodné upravit rozhodovací práh, v závislosti na 

místnosti, kde je monitorovací systém používán. 

 Konkrétní použití této funkce bude demonstrováno v kapitole 795.3. 

14 

15 

16 

17 

18 

gm(path.resolve(__dirname, imagePath)) 

        .colorspace("GRAY") 

        .out("-format") 

        .out("%[fx:mean*100]") 

        .toBuffer(…) 

 

Příkaz gm slouží k zavolání knihovny, na řádku 14 kódu vyobrazeného výše je knihovně 

předána cesta k obrazu, se kterým dále pracuje. Příkaz .colorspace na řádku 15 převede 

obraz na šedotónový a příkazem .out se vyvolá výsledná procentuální hodnota jasu 

jednotlivých pixelů. Tento údaj je poté uložen do bufferu příkazem .toBuffer. 
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4.5.4 Prahové hodnoty a systém notifikací 

Jedním z bodů zadání této diplomové práce bylo stanovení prahových hodnot 

jednotlivých měřených veličin a implementace systému, který notifikuje uživatele o 

jejich překročení. Měřené veličiny jsou popsány v kapitole 1.4. V Tab. 14 je vypsán 

přehled nastavených prahových hodnot. 

 

Tab. 14 Prahové hodnoty pro notifikace 

Měřená veličina Spodní práh Horní práh 

Teplota 25 °C 30°C 

Vzdušná vlhkost 0 % 70 % 

Osvětlení 
Má pouze jednu prahovou hodnotu a tou je 50 %, při jejím překročení je uživatel 

notifikován. 

Pohyb 
Uživatel je notifikován, pokud je pohybový senzor aktivován, tedy hodnota 

proměnné pohyb je logická 1 

Koncentrace CO2  

První práh: koncentrace CO2 > 1000 ppm 

Druhý práh: koncentrace CO2 > 2000 ppm 

Třetí práh: kritická hodnota koncentrace CO2 40 000 ppm 

 

Notifikace jsou zasílány pomocí emailové schránky labmonitor151948@gmail.com. 

Notifikační emaily jsou zasílány z této adresy opět na tuto adresu.  

Za vyhodnocení, zda posílat notifikační email je zodpovědný kód v souboru 

notifications.ts umístěný ve složce common. 

Systém notifikací funguje ve dvou stavech, které budou popsány v kapitole 4.5.4.  
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Samotný kód po importu použitých funkcí vypadá takto: 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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23 

24 
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28 

29 

30 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

interface Irregularity { 

  message: string; 

  value: number | boolean; 

  unit: string; 

} 

 

export async function checkThresholds(measurement: Measurement) { 

  const irregularities: Irregularity[] = []; 

  const [settings] = await Settings.find(); 

  const { co2, pohyb, teplota, vlhkost, svetlo } = measurement; 

 

  // active time check 

  const now = new Date(); 

  if (now.getHours() < settings.notificationsStartHour || now.getHours() >

 settings.notificationsEndHour) return []; 

 

  // teplota 

  if (settings.teplota) { 

    if (teplota < THRESHOLDS.TEPLOTA_LOW) { 

      irregularities.push({ message: MESSAGES.TEPLOTA_LOW, value: teplota,

 unit: UNITS.TEPLOTA }); 

    } 

    if (teplota > THRESHOLDS.TEPLOTA_HIGH) { 

      irregularities.push({ message: MESSAGES.TEPLOTA_HIGH, value: teplota

, unit: UNITS.TEPLOTA }); 

    } 

  } 

 

 

 

Na řádcích 10 až 14 jsou v interface definovány datové typy použitých proměnných, 

které potom používá funkce checkTresholds. Samotná funkce potom porovná (např. 

řádek 28) naměřenou hodnotu (measurement) s prahovou hodnotou uloženou 

v konstantách(blíže popsány níže). Pokud byla úroveň THRESHOLDS překročena, uloží 

naměřenou hodnotu, příslušnou zprávu a jednotku měřené veličny do matice 

irregularities. Pokud funkce notifyByEmail zjistí nenulovou hodnotu obsahu matice 

irregularities, odešle emailovou notifikaci. Program kontroluje i počet odeslaných 

notifikací, aby nedocházelo k zahlcení emailové schránky opakovaným odesíláním 

notifikací. 
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Následující kód ukazuje skladbu notifikačního emailu ve funkci notifyByEmail: 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

 const subject = `Lab monitor notification`; 
  const message = ` 

  ${irregularities.map((ir) => `${ir.message}${ir.value} ${ir.unit}`).join(" \n")} 

  `; 

 

  await sendMail(subject, message); 

  console.log(`--> Notification sent, ${message}`); 

  cache.set(NOTIFICATION_RECENTLY_USED, true, NOTIFICATION_COOLDOWN); 

} 

 

Předmět notifikačního emailu na řádku 70 je statický, samotná zpráva je potom složená 

ze zprávy (konstanta MESSAGES), naměřené hodnoty a jednotky (konstanta UNIT). 

Soubor obsahující konstanty použité při vyhodnocování a odesílání notifikací je popsán 

v následujících odstavcích. 

Soubor notifications.ts umístěný ve složce constants obsahuje tři konstanty, které jsou 

popsané v následujících odstavcích. 

V konstantě MESSAGES jsou uložené výstražné zprávy, které jsou při překročení 

prahové úrovně odeslány, v závislosti na tom, jaká měřená veličina přesáhla práh. 

Zprávy jsou vyobrazeny v kódu níže, některé řádky byly zkráceny pro přehlednější 

prezentaci příkladu. 
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export const MESSAGES = { 

  TEPLOTA_LOW: "POZOR! …", 

  TEPLOTA_HIGH: "POZOR! … ", 

  VLHKOST_HIGH: "POZOR! Vzdušná vlhkost v … ", 

  POHYB: "POZOR! Byl detekován pohyb v laboratoři!", 

  SVETLO: "POZOR! Laboratoř byla osvětlena.", 

  CO2_HIGH: "POZOR! Koncentrace oxidu .., 

  CO2_VERY_HIGH: "POZOR! … ", 

  CO2_CRITICAL: "POZOR! ….", 

}; 

 

Konstanta THRESHOLDS obsahuje nastavené prahové hodnoty uvedené v Tab. 14. 
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13 
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17 

18 
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20 

export const THRESHOLDS = { 

  TEPLOTA_LOW: 25, 

  TEPLOTA_HIGH: 35, 

  VLHKOST_HIGH: 70, 

  SVETLO: 50, 

  CO2_HIGH: 1000, 

  CO2_VERY_HIGH: 2000, 

  CO2_CRITICAL: 40000, 

}; 
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Konstanta UNITS obsahuje údaje o jednotkách měřené veličiny, ale pouze u těch veličin, 

u kterých mají být zmíněny v notifikačním emailu. 

22 

23 

24 

25 

26 

export const UNITS = { 

  TEPLOTA: "°C", 

  VLHKOST: "%", 

  CO2: "ppm", 

}; 

4.6 SQLite databáze 

SQLite je softwarová knihovna. Je to takzvaná relační databáze(RDBMS – relational 

database management system) založená na tabulkách. Slovo Lite(lightweight) v jejím 

názvu zdůrazňuje její jednoduchost v nastavení potřebných zdrojů a administrace 

databáze. V porovnání s ostatními běžně používanými databázovými systémy je práce 

s SQLite databází jednodušší. SQLite databáze nepotřebuje pro svoji činnost databázový 

server.  

Monitorovací systém využívá objektově relační mapování, které zajišťuje automatickou 

konverzi dat mezi relační databází a objektově orientovaným programovacím jazykem, 

kterým je JavaScript. Konkrétně byl použit modul TypeORM. Uživatel tedy nemusí psát 

žádný SQL kód, ten se generuje sám právě pomocí modulu TypeORM. 

 

Obr. 37 SQL databáze – tabulka měření 
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K nahlížení a úpravám databáze slouží software DB Browser for SQLite. Na Obr. 37 je 

zobrazena tabulka měření, pod záložkou „measurement“. Jeden řádek, tedy jeden 

záznam, se skládá z identifikační hodnoty (sloupec id), časového údaje (timestamp), a 

pětice sloupců měřených hodnot. 

 

Obr. 38 SQL databáze – tabulka nastavení notifikací 

Na Obr. 38 je vyobrazen pod záložkou „settings“ záznam o nastavení notifikací. Ty lze 

měnit v uživatelském nastavení. Jeden záznam se skládá z identifikace a dále pěti hodnot 

datového typu boolean v závislosti na tom pro které měřené veličiny chceme notifikace 

zapnout. Poslední dva sloupce uchovávají uživatelem nastavený časový interval, kdy 

chce notifikace z monitorovacího systému obdržovat. 
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4.7 Klient 

Klient neboli webová aplikace monitorovacího systému, byla napsána pomocí 

JavaScriptové knihovny React s použitím supersetu TypeScript. 

4.7.1 React 

React, jindy označovaný též React.js nebo ReactJS, je JavaScriptová knihovna vyvinutá 

společností Facebook. Dnes patří k jedněm z nejpoužívanějších nástrojů pro tvorbu 

responsivních uživatelských rozhraní. V Reactu nebo jeho nástavbě React Native je 

napsána celá řada známých webových aplikací, například Facebook, Instagram, Netflix, 

Discord, nebo třeba AirBnB a mnohé další. 

 

Obr. 39 Logo React 

 Jedná se o deklarativní knihovnu, která efektivně aktualizuje vykreslované 

komponenty v závislosti na stavu (state). React je založený na komponentách, jejichž 

logika je napsána v JavaScriptu. Výsledek této logiky je poté vykreslen metodou 

render(), která obsahuje takzvaný JSX zápis. JSX zápis je v podstatě rozšíření 

JavaScriptu, které dovoluje psaní html.[28]  
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import React from "react"; 

import ReactDOM from "react-dom"; 

 

import App from "./App"; 

 

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById("root")) 

 

Kód výše popisuje demonstrační komponentu index.js, který je zpravidla vstupní 

soubor, kterým se celá aplikace spouští. Při psaní React komponenty je nutné vždy 

importovat knihovnu React (viz řádek 1). Knihovna ReactDOM (Document object model) 

zprostředkovává různé možnosti vykreslení (renderu) obsahu webové aplikace. DOM je 

to objektově orientovaná reprezentace HTML dokumentu. Na řádku 4 je importována 

komponenta App.js. U React aplikací je pravidlem, že index.js renderuje komponentu 

App.js, která vykreslí obsah aplikace. Funkce ReactDOM.render() je samotné vykreslení 

obsahu aplikace. Aplikace psané React nejsou kompatibilní s prohlížečem Internet 

Explorer [29]  
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4.8 Struktura webové aplikace 

Na Obr. 40 je vyobrazena struktura složky client, která obsahuje kód webové aplikace. 

 

Obr. 40 Struktura webové aplikace 

Obsah složek node_modules, konfigurační soubory .env a .env-example, soubory 

package.json a package-lock.json a soubor tsconfig.json již byly popsány v kapitole 

534.5.2. 

Složka public obsahuje automaticky vytvořené ikony a soubory. Zde stojí za zmínku 

soubor index.html, do kterého musí uživatel importovat fonty, které chce v projektu 

používat. 

 

Složka src obsahuje soubor index.tsx, je to takzvaný vstupní soubor, který přes App.tsx, 

vykresluje celou aplikaci, dle již zmíněných zvyklostí. Veškeré grafické styly použité pro 

tvorbu webové aplikace monitorovacího systému jsou obsaženy ve stylesheetu App.css, 

jednotlivé styly z tohoto dokumentu jsou v kódu používány příkazem ve formátu 

className=“požadovaný styl“. 

 

Obr. 41 Struktura složky src 
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V podsložce common jsou umístěny funkce volané v kódu klienta. Popis jednotlivých 

souborů je vyobrazen níže. 

 

dataFetcher.ts – přenesení naměřených dat ze serveru 

downloadBlob.ts – funkce umožňující stažení 

screenshotu z knihovny screenshotů 

typings.d.ts – obsahuje TypeScriptové definice 

webSockets.ts – přenos obrazových dat z kamery 

pomocí protokolu webSockets 

Obr. 42 Obsah složky 

common klienta 

Složka constants obsahuje jeden soubor chartDefinitions.ts. V tom jsou v konstantě 

CHART_DEFINITIONS uchovány definice grafů, které jsou použité v jiných částech kódu. 

 Pro každou měřenou veličinu je zde uchován jeden objekt skládající se 

z vlastností (properties, zkráceně props), které jsou odlišné pro každou měřenou 

veličinu. Příklad definice grafu teploty je znázorněn v následujícím kódu: 
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export const CHART_DEFINITIONS = [ 

  { 

    yPropName: "teplota", 

    yPropLegend: "Temperature", 

    range: [0, 40], 

    unit: "°C", 

    arcsLength: [0.625, 0.125, 0.25], 

    arcsColors: ["FF2400", "#1db954", "FF2400"], 

  }, 

 

 

Tab. 15 Popis jednotlivých vlastností pro teplotní graf 

Vlastnost(prop) Definovaná hodnota Popis 

yPropName teplota Pracovní název veličiny 

yPropLegend Temperature Pojmenování veličiny zobrazované v aplikaci 

Range [0, 40] Zobrazovaný rozsah hodnot 

Unit °C Jednotka 

arcsLength [0.625, 0.125, 0.25], Tloušťka výsečí grafu (gauge chart) 

arcsColors ["FF2400", "#1db954", "FF2400"], Barvy výsečí grafu (gauge chart) 
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V podsložce hooks jsou umístěny funkce specifické pro React volané v kódu klienta.  

 

useAsyncEffect.tsx –. 

useDatasource.tsx –  

usePersistedState.tsx –  

Obr. 43 Obsah složky 

hooks klienta 

Složka components obsahuje veškeré použité React komponenty. Stručný popis jejich 

obsahu je zaznamenán níže, jejich vzhled a funkce budou demonstrovány v kapitolách 

4.9 a 5. 

 

logo.svg a arrow.svg – vektorová grafika pro 

uživatelské rozhraní 

CameraView.tsx – obsahuje logiku snímání 

screenshotů a jejich ukládání 

CameraFeed.tsx – přenos obrazu 

Chart.tsx – vytvoření grafů jednotlivých veličin 

Dashboard.tsx - nadřazená komponenta, která 

vykresluje zbylý obsah 

GaugeChart.tsx – Tachometrový graf (gauge chart) 

GaugeMenu.tsx – tlačítko pro otevření většího grafu 

Header.tsx – hlavička webové aplikace 

NotificationBlock.tsx – řádek v nastavení notifikací 

Options.tsx – záložka nastavení notifikací 

ScreenshotIcon.tsx – ikonka sloužící k uložení 

screenshotů do záložky screenshots 

ScreenshotItem.tsx – komponent definující jeden 

uložený screenshot 

ScreenshotLibrary.tsx – knihovna uložených 

screenshotů 

Toggle.tsx – otevírání a zavírání oken s obsahem 
Obr. 44 Obsah složky 

components klienta 
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4.9 Uživatelské rozhraní 

Následující kapitola je věnována uživatelskému rozhraní webové aplikace 

monitorovacího systému Obsahuje demonstraci a popis jednotlivých funkcí, které jsou 

pro uživatele přístupné. Na Obr. 45 je vidět pohled na základní obrazovku, která se 

otevře po spuštění aplikace. 

 

Obr. 45 Základní obrazovka 
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Níže je uveden popis jednotlivých komponent základní obrazovky 

 

Obr. 46 Popis prvků základní obrazovky 

1. Hlavička webové aplikace (React komponent Header.tsx) 

2. Přepínací okno „Camera Feed“ (React komponent Toggle.tsx) 

3. Živý přenos obrazu z kamery (React komponent CameraFeed.tsx)  

4. Tlačítko pro sejmutí screenshotu (React komponent ScreenshotIcon.tsx) 

5. Přepínací okno „Screenshots“ (React komponent Toggle.tsx) 

6. Přepínací okno „Options“ (React komponent Toggle.tsx) 

7. Okno pro nastavení zobrazované časové osy (React komponent Toggle.tsx) 

8. Tachometrové grafy (React komponent GaugeChart.tsx) 

4.9.1 Přepínací okna 

Přepínací okna (body 2, 5 a 6 na Obr. 46) lze otevřít nebo zavřít kliknutím na příslušnou 

šipku nebo název okna.  

 

Obr. 47 Přepínací okna (Toggle)  
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Každý Toggle komponent má po otevření jiný obsah. První okno „Camera feed“ 

obsahuje stream obrazu snímaného kamerou a také komponenty pro snímání 

screenshotů(bod 3 a 4 na Obr. 46). 

4.9.2 Grafické znázornění měřených hodnot 

Tachometrové grafy(bod 8 na Obr. 46.)  zobrazují okamžitou hodnotu měřených veličin. 

Pro vytváření tachometrových grafů byla použita knihovna „react-gauge-chart“. 

 

Obr. 48 Tachometrové grafy 

 

Obr. 49 Detail tachometrového grafu teploty 

Ručička grafu ukazuje na polohu měřené hodnoty na stupnici rozsahu, která je také 

zobrazena pod grafem s přesností na dvě desetinná místa a příslušnou jednotkou. 

 Zelená barva vyjadřuje přípustné hodnoty daných veličin. Červená naopak 

hodnoty přesahující nastavené prahy, při kterých je spuštěn notifikační systém. U 

měření osvětlení v laboratoři je černou barvou znázorněna podprahová úroveň jasu, 

žlutá barva znázorňuje oblast, kdy je uživatel notifikován o rozsvícení světla 

v laboratoři. Graf zobrazující detekovaný pohyb funguje ve dvou stavech, a to ve stavu 

kdy není pohyb detekován (logická 0) a kdy je detekován (logická 1). 

 

Obr. 50 Otevření grafu hodnot  
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Při nastavení kurzoru myši na tachometrový graf (viz Obr. 50) se zobrazí nabídka 

otevření grafu hodnot. Po kliknutí na tachometrový graf dané měřené veličiny se ve 

spodní části uživatelského rozhraní rozbalí okno s grafem znázorňujícím měnící se 

hodnoty měřené veličiny v čase. Při kliknutí na jiný tachometrový graf se ten stávající 

opět zabalí. 

 Pro tvorbu grafů byla použita knihovna „react-vis“.  

 

Obr. 51 Teplotní graf 

Dále si uživatel může zvolit jakou časovou osu má graf zobrazovat. Má na výběr ze čtyř 

možností viz Obr. 52. Kliknutím na kolonku vybrané časové osy (v tomto případě 

„HOUR“) se rozbalí možnosti pro nastavení. Uživatel může přepínat, jestli chce zobrazit 

data za předchozí měsíc, týden, den anebo hodinu.  

 
Obr. 52 Nastavení časové osy 

Na horním řádku při výběru je aktuálně zvolená časová osa, okno s výběrem se po 

zvolení některé z možností opět sbalí.  
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Na Obr. 53 a Obr. 54 jsou znázorněny možnosti zobrazení časové osy. 

 

Obr. 53 Nastavení časové osy – hodina 

 

Obr. 54 Nastavení časové osy – týden 
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4.9.3 Nastavení notifikací 

V rozbalovacím okně „Options“ se nachází uživatelské nastavení systému notifikací. 

Způsob vyhodnocení a odesílání notifikací byl popsán v kapitole 4.5.4. 

 

Obr. 55 Záložka „Options“ pro nastavení notifikací 

Uživatelské nastavení systému notifikací je velmi jednoduché a intuitivní. Každá měřená 

veličina má přiřazené tlačítko, kterým může notifikace zapínat či vypínat dle potřeby 

uživatele. Kliknutím na tlačítko se změní stav z „Notification: ON“ na „Notification: OFF“ 

a naopak.  

 V druhé části okna si uživatel může nastavit časový úsek, ve kterém chce 

notifikace zasílat. Stačí jen nastavit čas, od kterého má systém notifikace zasílat a čas, 

kdy má přestat. Uživatel si tak může nastavit, aby mu systém zasílal notifikace během 

noci, kdy v laboratoři není nikdo přítomen, nebo si například může vypnout notifikace 

pohybu, když se v laboratoři pohybuje personál. 

 Potom, co uživatel navolí požadované nastavení, musí nastavení potvrdit stiskem 

tlačítka „Submit new settings“ v dolní části okna. Nastavené hodnoty jsou ukládány do 

databáze a monitorovací systém si je pamatuje i po vypnutí aplikace. 
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4.9.4 Záložka Screenshots 

V rozbalovacím okně ,,Screenshots“ se nachází knihovna uložených snímků obrazovky. 

V pravém dolním rohu okna s přenosem obrazu z kamery „Camera feed“ se nachází malí 

ikona fotoaparátu (viz Obr. 56). 

 

Obr. 56 Screenshot ikona 

Při namíření kurzoru myši na ikonu se zobrazí vysvětlivka a při kliknutí na ikonu je 

obrazovka sejmuta. Screenshoty se do knihovny ukládají zleva doprava.  

 
Obr. 57 Záložka Screenshots 
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Každý snímek přidaný do záložky Screenshots obsahuje data o času jeho pořízení. Dále 

má uživatel dvě možnosti, jak se snímkem naložit, jednou z nich je tlačítko Save, které 

automaticky uloží snímek na disk. Snímky jsou ukládány ve formátu jpg. Název snímku 

se skládá z prefixu „lab_monitor_“ a označení času.  

Příklad formátování názvu : lab_monitor_25_7_2020_15_13_08.jpg 

 

 
Obr. 58 Záložka Screenshots 

Druhou možností je tlačítko Delete, které slouží k vymazání snímku z knihovny webové 

aplikace. Maximální počet snímků, které můžou být v knihovně v jednu chvíli uloženy je 

 

Obr. 59 Pohybová sekvence zaznamenaná v knihovně snímků 

  

Údaje o čase 

Smazat 

snímek 
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 Testování systému v reálném prostředí 

Tato kapitola pojednává primárně o testování reakcí monitorovacího zařízení na změny 

okolních podmínek. Ty se projevují změnami grafických a číselných hodnot. V této 

kapitole bylo testováno několik stavů a jejich hodnocení je doprovázeno příslušnými 

screenshoty z webové aplikace a notifikačními emaily. Při měření odezvy a funkčnosti 

notifikačního systému pro jednotlivých senzory, byly notifikace pro ostatní, zrovna 

netestované, senzory vypnuté. Příklady nastavení jsou uvedeny na Obr. 60 a Obr. 61.  

 

Obr. 60 Nastavení notifikací pro měření teploty 

 

Obr. 61 Nastavení notifikací pro měření vzdušné vlhkosti  
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5.1 Měření teploty 

5.1.1 Měření horního prahu teploty 

Na Obr. 62 je vyobrazen výchozí stav teplotních grafů před testováním notifikací pro 

horní povolenou hranici teploty. Horní práh pro notifikační systém byl nastaven na 30°C. 

 

Obr. 62 Výchozí stav měření teploty 

Následně byl senzor stimulován pomocí obyčejného plynového zapalovače viz Obr. 63. 

 

Obr. 63 Stimulace teplotního senzoru – vysoká teplota 

Vzduch v okolí senzoru byl ohřátý na nad prahovou hodnotu 30°C. Na Obr. 64 jsou 

zobrazeny grafy po stimulaci senzoru.  
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Obr. 64 Teplotní grafy po stimulaci – vysoká teplota 

Notifikační email byl následně obdržen (viz Obr. 65) 

 

Obr. 65 Notifikační email – vysoká teplota  

Aktuální naměřená 
hodnota teploty 

Křivka grafu po stimulaci 
začala stoupat 
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5.1.2 Měření spodního prahu teploty 

Senzor byl stimulován otevřenou mrazničkou viz Obr. 69. Jelikož byl experiment 

v horkých letních měsících, trvalo ochlazení okolního vzduchu zhruba jednu minutu. 

 

Obr. 66 Stimulace teplotního senzoru – nízká teplota 

Vzduch v okolí senzoru byl ochlazen na podprahovou hodnotu 25°C. Na Obr. 67 jsou 

zobrazeny grafy po stimulaci senzoru. 

 

Obr. 67 Teplotní grafy po stimulaci – nízká teplota  

Aktuální naměřená 
hodnota teploty 

Křivka grafu po stimulaci začala 
postupně klesat 
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Notifikační email byl následně obdržen (viz Obr. 68) 

 

Obr. 68 Notifikační email – nízká teplota 

5.2 Měření vlhkosti 

Na Obr. 69 je vyobrazen výchozí stav vlhkostních grafů před testováním funkce měření 

teploty. 

 

Obr. 69 Výchozí stav měření vlhkosti 

  



  78 

Následně byl senzor stimulován opakovaným vydechnutím na senzor. Vzduch v okolí 

senzoru tím byl zvlhčen na nadprahovou hodnotu (70 %). Na Obr. 70 jsou zobrazeny 

grafy po stimulaci senzoru. 

 

Obr. 70 Grafy vlhkosti po stimulaci 

Notifikační email byl následně obdržen (viz Obr. 71) 

 

Obr. 71 Notifikační email – vlhkost 

  

Aktuální naměřená hodnota 
vzdušné vlhkosti 

Křivka grafu po stimulaci začala 
strmě stoupat 
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5.3 Měření osvětlení 

Měření okolního světla bylo započato v potemnělé místnosti, na Obr. 72 je zachyceno 

jeho umístění. 

 

Obr. 72 Umístění monitorovacího zařízení při testování detekce osvětlení 
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Následně byl monitorovací systém stimulován otevřením okna, na které byl namířen. Na 

obrázcích Obr. 73 a Obr. 74

 

 

Obr. 73 jsou zobrazeny náhledy kamery spolu se zobrazenými hodnotami.  
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Obr. 73 Náhled kamery a grafy před stimulací  
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Obr. 74 Náhled kamery a grafy po stimulaci 

Notifikační email byl následně obdržen (viz Obr. 65) 

 

Obr. 75 Notifikační email – detekce světla  
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5.4 Měření koncentrace CO2 

Při testování funkčnosti senzoru pro měření koncentrace CO2 bylo zjištěno, že senzor 

nereaguje na poskytnuté stimuly. Jeho hodnota se stále hýbe v rozmezí od 300 ppm do 

400 ppm. Senzor téměř nereagoval na stimulaci pomocí lidského dechu, nebo otevřením 

lahve se syceným nápojem v jeho blízkosti. Na tyto podněty v minulosti reagoval velmi 

intenzivně. 

 Dá se předpokládat, že senzor byl poškozen při jeho zapájení do obvodu 

laboratorního systému, nebo muselo dojít k jinému náhodnému poškození. Z tohoto 

důvodu nemůže být jeho funkčnost doložena v tomto testovacím protokolu. Vzhledem 

k faktu, že notifikace a ostatní senzorika funguje správně lze předpokládat, že výměnou 

senzoru za nový kus by byl problém odstraněn. Tato výměna je ale velice nákladná a 

z důvodu expedice také časově náročná. 

5.5 Detekce pohybu 

Na Obr. 76 je vyobrazen výchozí stav grafů znázorňujících pohyb před testováním jejich 

funkce. 

 

Obr. 76 Výchozí stav testování detekce pohybu 
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Následně byl senzor stimulován pohybem ruky před senzorem viz Obr. 77. 

 

Obr. 77 Stimulace pohybového senzoru 

Pohyb byl zaznamenán na grafech viz Obr. 78. 

 

Obr. 78 Grafy pohybu po stimulaci 

Notifikační email byl následně obdržen (viz Obr. 79) 

Změna stavu z 0 na 1 Grafický záznam pohybu 
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Obr. 79 Notifikační email – pohyb 
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5.6 Testování notifikační periody 

Tento test zkoumal funkčnost uživatelského nastavení notifikační periody. Nejdříve byla 

nastavena perioda, do které nespadal aktuální čas měření a bylo testováno, že notifikace 

na emailovou schránku skutečně nepřijde. Byla použita stimulace teplotního čidla. Čas 

měření byl přibližně 17:30. 

 

 

Obr. 80 Nastavení notifikací v záložce Options 

Při tomto nastavení nebyla přijata žádná notifikace díky nastavení notifikační periody. 

Pokud by do nastaveného interavalu spadal čas, kdy byl experiment proveden, uživatel 

by byl notifikován, jako například v kapitole 5.2. 

  

Nadprahová hodnota 

vzdušné vlhkosti 

Nastavení časového intervalu pro 

odesíláni notifikací 20:00 až 22:00 
Povolené notifikace pro 

vzdušnou vlhkosti 
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Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit se s bezpečností práce v biologické laboratoři a způsoby 

jak pomocí měření fyzikálních parametrů a sledování chodu v laboratoři dopomoci 

zachovat ideální podmínky pro měření. Dlouhodobé mikroskopické měření jsou 

náchylné na okolní podmínky.  

Teoretická část práce shrnuje informace o bezpečnosti provozu laboratoře, 

principu měření vybraných fyzikálních veličin a popisuje součástky a vybavení využité 

při vývoji a testování monitorovacího systému. Dále jsou je v práci okomentováno 

použité programové vybavení použité pro tvorbu software. 

Praktická část této práce se skládá z popisu vývoje samotného zařízení včetně 

jeho mechanické konstrukce. Práce obsahuje schéma zapojení, výkres montážní 

krabičky zařízení a příslušnou fotodokumentaci.  

Jako hlavní prvek tohoto zařízení je chytrá kamera ESP32-CAM, která je svými 

rozměry a možností komunikace přes Wi-Fi jevila jako ideální pro tuto aplikaci. Původní 

myšlenkou bylo vyžít programovatelných vstupů přímo na desce ESP32-CAM. Po 

zevrubném prozkoumání možností desky se ukázalo, že při jejím připojení k Wi-Fi není 

možné využívat jejích vstupů pro čtení analogových hodnot. Veškerá přídavná senzorika 

je tedy připojena k vývojové desce WeMos D1, obsahující čip ESP8266, který jí umožnuje 

připojení k Wi-Fi síti.  

Monitorovací systém tedy obsahuje dvě programovatelné desky založené na 

čipech ESP místo jedné. S odstupem času se domnívám, že volba některého produktu ze 

sortimentu firmy Raspberry Pi by byla lepší volba. Desky ESP jsou sice velice oblíbené a 

relativně dostupné, ale dokumentace k nim a jejich knihovnám není na příliš dobré 

úrovni. Občasná kazovost jejich výrobků je v uživatelské komunitě známá. Při vývoji 

toho projektu byly použity celkem tři desky ESP32-CAM. První dva kusy nebylo možné 

programovat ani po extenzivním přezkoumání dokumentace a uživatelských zkušeností. 

Většinová část praktické části předkládané práce je zaměřena softwarové řešení. 

Obsahuje popis kódu nahraného v mikroprocesorech ESP32-CAM a WeMos D1, způsob 

zasílání těchto dat na server a jejich ukládání do SQLite databáze. Kód pro výše zmíněné 

mikroprocesory byl psán v programu Arduino IDE. Práce také obsahuje informace o 

technologiích použitých při vývoji Node.js serveru a webové aplikace včetně jejího 

uživatelského rozhraní. Drtivá většina odevzdávaného kódu byla napsána v supersetu 

JavaScriptu zvaném TypeScript. Jednou z výhod TypeScriptu pro jeho nové uživatele je 

především skvělý nápovědní systém a jednoduchá manipulace s importovanými 

funkcemi a komponentami. Front-end, neboli uživatelské rozhraní webové aplikace bylo 

psáno v JavaScriptové knihovně React, která se těší nesmírné popularitě a je používána 

řadou velkých společností pro vývoj responzivních moderních webových aplikací. 

Vytvořený program umožňuje zobrazovat živý náhled z místa, kde je monitorovací 

systém používán, jednoduchým stisknutím tlačítka ukládat obrazové snímky a dále 

s nimi manipulovat. Měřená data jsou v aplikaci reprezentována pomocí dvou typů 

grafů. Stěžejní částí tohoto projektu je také navržený notifikační systém. Ten byl hlavním 
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tématem závěrečné kapitoly, která se soustředila na testování implementovaného 

notifikačního systému v reálném prostředí. Veškeré testy jsou doplněny o snímky 

uživatelského prostředí a fotodokumentaci.  

Závěrem praktické části bylo testování monitorovacího systému a jeho funkcí 

v reálném prostředí. Tato kapitola se zabývá zejména testováním funkčnosti navrženého 

notifikačního systému. Přenášený obraz je dostatečně kvalitní pro sledování dění 

v laboratoři. Do kamery byly naprogramovány funkce pro opětovné připojení k Wi-Fi a 

WebSocket klientu, ale i přes to se někdy kamera chová nestandardně. Tento jev není 

nikterak častý, nicméně může nastat. Připisuji ho jisté nepředvídatelnosti produktů 

firmy Espressif, která vychází ze zkušeností uživatelské komunity. Jak bylo v kapitole 

testování popsáno, práce neobsahuje zdokumentované testování senzoru CO2. Ten v 

závěru vývoje přestal reagovat na vnější podněty a zdá se, že došlo k jeho poškození. 

Z celkových výsledků vyplývá, že monitorovací systém na změny prostředí 

reaguje rychle a spolehlivě. Systém notifikací doplněný o uživatelské nastavení je velice 

efektivní a rychlý. 
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Seznam zkratek 

API Application Programming Interface 

BPS Bits Per Second 

CO2 Oxid uhličitý 

css Cascading Style Sheets 

DHM Digital Holographic Microscopy 

DOM Document Object Model 

DPS Deska plošných spojů 

FPS Frames per Second 

FTDI Future Technology Devices International 

GM Graphics Magick 

GPIO General Purpose Input/Output 

html Hypertext Markup Language 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IDE Integrated Development Environment 

IoT Internet Of Things 

js JavaScript 

JSX JavaScript XML 

LED Light Emitting Diode 

MCU Multiport Control Unit 

NDIR Nondispersive InfraRed sensor 

NPM Node Package Manager 

ORM Object Relational Mapping 

OTP One Time Programmable 

PC Personal Computer 

PIR Passive InfraRed sensor 

PPM Parts Per Million 

QMS Quality Management System 

QR Quick Response 

RAM Random Access Memory 

RDBMS Relational Database Management System 

REST Representational State Transfer 
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SD Secure Digital 

SQL Structured Query Language 

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

URI Uniform Resource Identifier 

USB Universal Serial Bus 

Wi-Fi Wireless Fidelity 

ws WebSocket 

wss Secured WebSocket 

 

 


