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POVZETEK  

Diplomsko delo obravnava osnovne brezžične prenose podatkov in uporabo le teh v 

razvojnem okolju Arduino. Na začetku so predstavljena računalniška omrežja, ki so 

razdeljena v dve večji skupini, in sicer omrežje vsak z vsakim in strežniška omrežja. 

Nato se osredotočimo na brezžična omrežja in brezžične tehnologije, med katerimi 

bomo predstavili najbolj osnovne ali najpogosteje uporabljene, to so Bluetooth, Wi-Fi 

in NFC. Nadaljujemo z Internetom stvari, za katerega lahko rečemo, da je to omrežje 

povezanih naprav, ki preko storitev tega omrežja zbirajo, obdelujejo, in si med seboj 

izmenjujejo podatke. Število naprav Interneta stvari v zadnjih letih strmo narašča in se 

uporablja v najrazličnejših področjih, med katerimi je tudi šolstvo. Sledi predstavitev 

odprto elektronsko razvojnega okolja Arduino, ki ga sestavljata krmilnik in programska 

oprema Arduino IDE. Za konec je predstavljen še kratek pregled šolskih projektov.  

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Brezžično omrežje, Bluetooth, Wi-Fi, Internet stvari, odprto elektronsko razvojno okolje 

Arduino, šolski projekti. 
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Basic wireless data transfers and their use in the Arduino development 

environment 

 

ABSTRACT 

The thesis presents basic wireless data transfers and their use in the Arduino 

development environment. Firstly, we will desrcibe computer network topology types, 

focusing on mesh and client-server, which are the most widely used network 

topologies. In the next section, the thesis describes bothwired and wireless network 

access technologies and their most often implemented protocols. We will combine 

facts from the first two sections to present basic Internet of Things concepts. Number 

of connected devices is increasing each year after year,therefore the number of use-

cases for IoT is rising in different areas. In the practical part of thesis,we will present 

Arduino IDE and its main components, as well as few IoT use-cases in education. 
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Wireless network, Bluetooth, Wi-Fi, Internet of Things, Arduino IDE, projects in 

education.  
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1 UVOD 

Dandanes si ne znamo predstavljati življenja brez komunikacijskih naprav, saj smo jim 

priča na vsakem koraku. Če se uporabnik poveže s pomočjo fizičnih vodnikov, postane 

njegovo gibanje omejeno. Večjo svobodo uporabe komunikacijskih naprav si 

pridobimo s povezovanjem v brezžična omrežja, ki so danes vse bolj priljubljena. 

Brezžične tehnologije koristijo elektromagnetne valove za prenos informacije med 

napravami. Najbolj pogoste valovne dolžine signalov (frekvence), ki se uporabljajo za 

javne brezžične komunikacije členimo na t.i. infrardeče frekvence - IR področje 

(področje frekvenc nad spektrom rdeče barve v vidnem spektru) in področje radijskih 

frekvenc - RF področje. 

V zadnjem času pridobiva na pomenu t. i. »Internet stvari« (angl. Internet of Things, 

IoT). To je razširitev internetnega povezovanja na in med napravami ter celo 

napravami namenjenih vsakodnevni uporabi. S pomočjo elektronike, internetne 

povezave ter senzorjev in ostale strojne opreme, lahko te naprave med seboj 

komunicirajo in si izmenjujejo podatke, s čemer dosežemo večjo učinkovitost 

celotnega sistema. Kamorkoli se obrnemo zasledimo neko tako napravo, naj si bo to 

doma, v šoli, službi, trgovini, v prometu, zdravstvu, industriji … 

Vsa našteta tehnologija nam tako omogoča izdelavo številnih projektov tudi v šolstvu. 

Na priljubljenosti vedno bolj pridobiva odprto elektronsko razvojno okolje Arduino, ki 

ga sestavljajo krmilniki Arduino in programska oprema Arduino IDE. Različne vrste 

modelov ter odprtokodna zasnova omogočajo številne možnosti uporabe. Izdelamo 

lahko tako najbolj enostavna kot tudi kompleksnejša opravila. Zaradi vsega naštetega 

je zelo primeren tudi za uporabo v osnovnih šolah. 

V okviru rednega pouka pri obveznih in izbirnih predmetih v osnovnih šolah, je uporaba 

razvojnega okolja Arduino izredno majhna. Kjer pa se uporablja, je še vedno več žičnih 

povezav kot brezžičnih. V kolikor otroke zanima kaj več, se bodo lahko poučili v npr. 

Poletnih šolah elektronike in robotike, ki jih izvajata Zveza za tehnično kulturo Slovenije 

in Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja. 
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2 RAČUNALNIŠKO OMREŽJE 

Računalniško omrežje (angl. computer network) je skupina med seboj povezanih 

računalnikov z namenom, da si delijo informacije in opremo. Ti računalniki so lahko v 

isti sobi, isti stavbi ali na povsem različnih koncih mesta ali celo sveta. Gre za povezavo 

računalniške tehnologije (strojna oprema, operacijski sistemi, programi) in 

komunikacijske tehnologije (prenos podatkov). 

Računalniška omrežja se med seboj razlikujejo po velikosti, po namenu uporabe, po 

vrsti operacijskega sistema … Za omrežja so značilni določeni sestavni deli, določene 

funkcije in lastnosti. Sestavljajo jih strežniki, odjemalci, mediji, dokumenti v skupni rabi, 

tiskalniki in ostale periferne naprave v skupni rabi, viri. 

Kljub temu da imajo omrežja skupne značilnosti, so razdeljena v dve široki skupini, in 

sicer omrežja vsak z vsakim (angl. Peer-To-Peer Network) in strežniška omrežja (angl. 

Server Based Network). 

 

2.1 OMREŽJA VSAK Z VSAKIM 

V omrežjih vsak z vsakim, ni posebnih računalnikov za strežnike ali odjemalce in tudi 

ni nobene hierarhije računalnikov. Vsi računalniki so enakovredni. Vsak računalnik je 

po svoji funkciji tako strežnik kot tudi odjemalec, zato tudi ni administrativnih nalog za 

celotno omrežje. Vsak uporabnik na svojem računalniku določa, kateri viri so v skupni 

rabi, in na voljo drugim uporabnikom v omrežju. Slika 2.1 prikazuje omrežje vsak z 

vsakim, v katerem računalniki delujejo kot strežniki in odjemalci. V omrežjih vsak z 

vsakim ni hierarhije, zato lahko vedno komunicirata katerakoli sistema med seboj. Za 

medsebojno komunikacijo ne potrebujeta nobenega posrednika ali dovoljenje tretjega. 

 

Slika 2.1: Omrežje vsak z vsakim [1]. 

Če si pogledamo še nekaj lastnosti omrežij vsak z vsakim: 

o Velikost: Taka omrežja imenujemo tudi delovne skupine (angl. Workgroup). 

Izraz delovna skupina se uporablja za majhno skupino ljudi. Običajno je v 

omrežju vsak z vsakim 10 ali manj računalnikov. 

o Cena: Omrežja vsak z vsakim so po svoji zgradbi zelo enostavna. Ker vsak 

računalnik deluje tako kot strežnik in odjemalec, ni potreben centralen zmogljiv 

strežnik. Taka omrežja so cenejša kot strežniška omrežja. 

o Operacijski sistem (OS): Omrežni programi ne potrebujejo enakih standardov, 

zmogljivosti in stopnje varnosti kot programi za namenske strežnike. Namenski 

strežniki delujejo samo kot strežniki in ne kot odjemalci. Omrežja vsak z vsakim 

je mogoče zgraditi z različnimi operacijskimi sistemi. V takih primerih ni 

potrebne nobene dodatne strojne ali programske opreme za vzpostavitev 
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omrežja. Večina današnjih operacijskih sistemov dopušča omrežja vsak z 

vsakim (npr. Windows, Linux). 

o Delitev virov: Vsak uporabnik lahko deli svoje vire na kakršen koli način želi. 

o Zahteve strežnikov: Vsak računalnik uporabi visok odstotek svojih virov za 

uporabnika na računalniku, ki mu pravimo lokalni uporabnik (angl. Local User). 

Prav tako mora uporabiti dodatne vire, kot so prostor na trdem disku ali prostor 

v pomnilniku za podporo uporabnikom, ki dostopajo do virov po omrežju, tem 

uporabnikom pravimo oddaljeni uporabniki (angl. Remote User). 

o Varnost: Vsi omrežni uporabniki nastavijo svojo varnost in viri, ki so v skupni 

rabi, se lahko nahajajo na vseh računalnikih, in ne samo na centralnem 

računalniku; pravzaprav je centraliziran nadzor zelo težko vzpostaviti. Ta 

varnostna luknja je zelo velikega pomena v omrežni varnosti, saj določeni 

uporabniki ne poskrbijo dovolj za varnost in lahko druge uporabnike v omrežju. 

Če je varnost potrebna, je strežniško omrežje boljša odločitev. 

V tipičnem omrežju vsak z vsakim ni nihče administrator celotnega omrežja, ampak je 

vsak uporabnik administrator na svojem računalniku. 

 

2.2 STREŽNIŠKA OMREŽJA 

Strežniki so računalniki, ki dajo v skupno rabo svoje vire za vse uporabnike v omrežju. 

Pomembno v tej definiciji je, da lahko samo strežniki dajo svoje vire v skupno rabo, in 

da jo dajo v skupno rabo vsem odjemalcem, kot je prikazano na sliki 2.2.  

 

Slika 2.2: Strežniško omrežje [1]. 

Omrežje vsak z vsakim je brez pomena v kolikor imamo v okolju več kot 10 

uporabnikov, zato ima v takem primeru večina omrežij strežnik. Namenski strežnik 

deluje samo kot strežnik in se ne uporablja kot odjemalec ali delovna postaja. Strežniki 

so označeni kot namenski, ker niso odjemalci in zato ker so optimizirani, da hitro 

ustrežejo odjemalcem in poskrbijo za potrebno varnost datotek in imenikov. Strežniška 

omrežja so postala standardni model omrežij. 

V strežniških omrežjih ne moreta med seboj komunicirati katerakoli sistema. 

Komunicirata lahko samo strežnik in odjemalec. Dva odjemalca potrebujeta za 

medsebojno komunikacijo posrednika – strežnik. Ko omrežja naraščajo (število 

priključenih računalnikov v omrežje, večja fizična razdalja med njimi in naraščajoč 

promet med njimi), je potreben več kot samo en strežnik. Strežniki so tako 

specializirani, da lahko zadovoljijo potrebe posameznih uporabnikov. Tipični 

specializirani strežniki, ki so vključeni v velika omrežja in prikazani na sliki 2.3, so: 
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o Datotečni in tiskalniški strežniki: Uporabnikom omogočajo dostop do datotek in 

tiskalnikov. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov. 

o Aplikacijski strežniki: Odgovorni so za strežniško stran v aplikacijah 

odjemalec/strežnik, kot tudi za podatke, ki so dosegljivi za odjemalce. 

o E-poštni strežniki: Strežniki delujejo kot aplikacijski strežniki, kjer so ločene 

strežniške in odjemalske aplikacije. Odjemalec selektivno naloži podatke s 

strežnika. 

o Domenski strežniki: Uporabnikom omogočajo, da varno shranjujejo in 

lokalizirajo informacije v omrežju. Uporabniki so razdeljeni v logične skupine, ki 

dovoljujejo uporabnikom dostop do določenih virov v omrežju. 

 

Slika 2.3: Specializirani strežniki [1]. 

Strežnik in operacijski sistem delujeta skupaj kot celota, saj nam še tako močan 

strežnik brez operacijskega sistema nič ne koristi.  

Čeprav je strežniško omrežje težje namestiti, konfigurirati in upravljati, ima več 

prednosti pred omrežji vsak z vsakim: 

o Skupna raba virov: Omogočajo dostop do mnogih datotek in tiskalnikov, in pri 

tem zagotavljajo ustrezno varnost. Podatki v skupni rabi so centralno upravljani 

in bolje nadzorovani, zato jih tudi lažje najdemo. 

o Varnost: Ravno varnost je primarni razlog za odločitev za strežniško omrežje.  

Administrator skrbi za varnost celotnega omrežja in določa pravila za vsakega 

uporabnika v omrežju. 

o Varnostne kopije: Te se lahko ustvarijo večkrat na dan, enkrat na teden ali 

mesec … odvisno od pomembnosti podatkov. 

o Redundanca: Poleg uporabe varnostnih kopij, se uporablja tudi redundantni 

sistem. Podatki na enem strežniku se kopirajo na drugega in tam tudi ostanejo, 

tako se lahko v primeru okvare primarnega strežnika uporabi varnostna kopija. 

o Število uporabnikov v omrežju: Omrežje lahko vsebuje na tisoče uporabnikov. 

o Strojna oprema: Računalniki odjemalcev imajo manjše strojne zahteve, saj ne 

potrebujejo dodatnega pomnilnika in trdih diskov za strežniške namene. 
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3 BREZŽIČNO OMREŽJE 

Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless LAN) je povezava dveh ali več računalnikov 

brez uporabe kablov. WLAN za komunikacijo med napravami v omejenem področju 

izkorišča tehnologijo razširjenega spektra na podlagi radijskih valov. To omogoča 

uporabnikom, da so kljub premikanju znotraj območja pokritosti povezave še vedno 

povezani v omrežje. 

Brezžična omrežja postajajo vse bolj priljubljena, saj nimamo težav s povezovanjem 

žic, in nam dajejo več svobode, kje se bomo povezovali v omrežje. Vse več lokalov in 

veleblagovnic svojim strankam že nudi brezplačen dostop do interneta.  

Glede na uporabo, brezžična omrežja delimo na štiri skupine: 

o Osebno brezžično omrežje (angl. Wireless Personal Area Network, WPAN), 

ki ima doseg do 10 m (Bluetooth); 

o Lokalno brezžično omrežje (angl. Local Area Network, WLAN), ki ima doseg 

do 100 m (Wi-Fi); 

o Mestno brezžično omrežje (angl. Wireless Metropolitan Area Network, 

WMAN), ki ima doseg do 50 km (WiMAX, MMDS, LMDS); 

o Prostorno brezžično omrežje (angl. Wireless Wide Area Network, WWAN), 

ki ima doseg več kot 50 km in kamor uvrščamo vsa mobilna omrežja. 

Brezžična omrežja ponujajo veliko prednosti kot so  brezžična svoboda, cenovna 

ugodnost in  popolna vključitev v druga omrežja. Omenimo pa še nekaj slabosti, kot so 

varnost, doseg, zanesljivost in hitrost. Vendar se z dodatnim razvojem vse slabosti vse 

manj občutijo. 

 

3.1 BREZŽIČNE TEHNOLOGIJE 

Brezžične tehnologije koristijo elektromagnetne valove za prenos informacije med 

napravami. Elektromagnetni valovi predstavljajo enak prenosni medij, ki se uporablja 

za prizemni prenos radijskih signalov (prenos po zraku). Elektromagnetni spekter je 

slikovni prikaz signalov, ki jih ločimo glede na njihove frekvence. Razčlenjen je na t. i. 

frekvenčne pasove, v katere so razvrščeni signali za prenos radijskih in TV signalov, 

vidna svetloba, rentgenski in gama žarki … 

Najbolj pogoste valovne dolžine signalov (frekvence), ki se uporabljajo za javne 

brezžične komunikacije členimo na t. i. infrardeče frekvence - IR področje (področje 

frekvenc nad spektrom rdeče barve v vidnem spektru) in področje radijskih frekvenc - 

RF področje. Signali v IR področju so večinoma signali z majhno močjo, ki ne zmorejo 

preboja skozi stene objektov in drugih prostorskih ovir, zato se tehnologija lahko 

uporablja v daljinskih upravljalnikih, brezžičnih miškah in tipkovnicah … Radijske 

frekvence pa predstavljajo frekvenčno področje pod IR področjem in ima posledično 

večjo valovno dolžino. Omogoča bistveno večji doseg, saj signali lažje prehajajo skozi 

stene in ostale ovire. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Radijski_val
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Bluetooth ali modri zob je varna brezžična tehnologija, ki je namenjena povezovanju 

različnih digitalnih elektronskih naprav na razdalji od običajnih 10 m vse do 100 m.  

Začetki nastanka Bluetootha segajo v februar leta 1998, ko so podjetja Ericson, IBM, 

Intel, Nokia in Tochiba ustanovila skupino SIG (Special Interest Group). Do konca leta 

1998 je skupina pridobila že 400 članov. Do danes ima skupina že preko 30.000 

članov. 

Logotip, slika 3.1, je kombinacija »H« in »B«, začetnic Haralda Bluetootha, napisanih 

v starodavnih črkah, ki jih imenujemo rune, in so jih uporabljali Vikingi. Harald Bluetooth 

je bil kralj iz 10. stoletja, ki je bil znan po združitvi danskih plemen v eno kraljestvo. 

Tako naj bi Bluetooth pomenil združevanje komunikacijskih protokolov. 

      

Slika 3.1: Runi po katerih je nastal logotip in logotip Bluetooth [2]. 

Tehnologija Bluetooth temelji na standardu IEEE802.15.1, ki zagotavlja specifikacije 

za fizično in MAC-plast (Media Acces Control layer). Sprva je bil zasnovan za 

zanesljivo komunikacijo na kratki razdalji, predvsem kot nadomestilo povezovalnim 

kablom med napravami, z razvojem tehnologije pa je postal široko uporaben tudi na 

področju tako imenovanih osebnih brezžičnih omrežij WPAN (Wireless Personal Area 

Network). Uporablja se ga tako pri pošiljanju elektronske pošte, prostoročnem 

telefoniranju, prenašanju zvoka in datotek, kakor tudi igranju igric, brskanju po spletu 

in tiskanju. Danes omogoča povezljivost več napravam, ki omogočajo uporabo 

najnovejših aplikacij, kot so M2M, IoT in povezljivost z oddaljenimi napravami. 

Prenos podatkov poteka preko radijskih valov. Podpira mnogo radijskih kanalov in 

različne nivoje moči kot tudi dobro in zanesljivo modulacijo. Za delovanje uporablja 

frekvenco med 2400 in 2483,5 MHz (vključno z zaščitnimi pasovi – 2 MHz širok spekter 

na spodnjem in 3,5 MHz širok spekter na zgornjem delu) v frekvenčnem pasu ISM 

(Industrial, Scientific and Medical band). Gre za področje mikrovalov, v katerem leži 

tudi resonančna frekvenca vodnih molekul 2450 MHz, ki jo uporabljajo mikrovalovne 

pečice za segrevanje hrane. Bojazen, da bi to vplivalo na zdravje ljudi, je odveč, saj je 

oddajna moč Bluetooth naprav v stanju pripravljenosti milijonkrat manjša, kot je ta na 

mikrovalovni pečici, ki oddaja moč 1 kW. 

Bluetooth omogoča povezavo med dvema napravama (»point-to-point«) in povezavo 

med več napravami (»point-to-multipoint«). Prav tako podpira vzpostavitev lastnega 

omrežja, v katerem lahko sodeluje do 8 naprav. To je decentralizirano (ad-hoc) 

omrežje, imenovano »piconet«, ki za svoje delovanje ne potrebuje dodatne 

infrastrukture. 

3.1.1 BLUETOOTH / MODRI ZOB 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Digitalno
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
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Tehnologija Bluetootha se ves čas nadgrajuje, saj do danes poznamo že več njenih 

verzij. Prva Bluetooth 1.0 tehnologija je nastala julija leta 1999. Nato so sledile še 

Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0 in podverzije le-teh. 

Najnovejša različica, Bluetooth 5.1, je bila predstavljena januarja 2019. 

 

 

Wi-Fi je brezžična tehnologija, ki je namenjena predvsem brezžičnim povezavam v 

lokalnih omrežjih WLAN (Wireless Local Area Network) kot nadomestilo ali nadgradnja 

kabelskega omrežja LAN (Local Area Network). Povezljivost Wi-Fi-ja je uveljavljen del 

vsakdana, saj jo srečamo pri vseh pametnih telefonih, prenosnih računalnikih, tabličnih 

računalnikih, pametnih televizorjih, kamerah in številnih drugih napravah kot tudi 

avtomobilih in dronih. Lahko rečemo, da je Wi-Fi danes ena izmed glavnih oblik 

komuniciranja za številne naprave, ki se s povečevanjem avtomatizacije domov samo 

še povečuje. 

Wi-Fi tehnologijo promovira neprofitna organizacija Wi-Fi Alliance, katere logotip je 

prikazan na sliki 3.2. Omenjena organizacija izda tudi certifikate Wi-Fi napravam, med 

katere po njihovi definiciji spadajo vsi izdelki WLAN, ki so skladni s standardi IEEE 

802.11 (IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers). Proizvajalci lahko na 

svojih izdelkih uporabljajo blagovno znamko Wi-Fi le v primeru, če imajo izdelki 

ustrezen certifikat, in so bili testirani za interoperabilnost, ki je primarni cilj certificiranja 

[3]. 

 

Slika 3.2: Logotip blagovne znamke Wi-Fi Alliance [3]. 

Osnovni Wi-Fi standard je IEEE 802.11, ki zagotavlja prenos podatkov 1 Mbit/s in 2 

Mbit/s. Omenjeni standard je za kodiranje signala uporabljal t. i. Barkerjev niz, dolžine 

11 bitov. Za namen širjenja spektra, sta bili definirani dve tehniki, in sicer tehnika s 

frekvenčnimi skoki FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) in tehnika z 

neposrednim nizom DSSS (Direct sequence Spread Spectrum). Za osnovno hitrost 1 

Mbit/s je bila uporabljena modulacija BPSK (Binary Phase Shift Keying), za hitrost 2 

Mbit/s pa kvadratna fazna modulacija QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). 

Wi-Fi se uporablja znotraj frekvenčnega pasu ISM, za katerega licenca ni potrebna in 

je tako vsem uporabnikom na voljo brez predpisov in omejitev, torej brezplačno. 

Spodnji del frekvenčnega spektra, med 2400 in 2500 MHz, se deli z mnogimi drugimi 

napravami (Bluetooth, srčni spodbujevalniki …), zato mora biti sistem odporen na 

interference, katerim je podvržen. Drugi glavni frekvenčni pas se nahaja med 5725 in 

5875 MHz in je bolj poznan kot 5 GHz frekvenčni pas. Mnogi ga uporabljajo, ko postane 

2,4 GHz pas prenasičen. Ker pa nekateri 5 GHz kanali ne dosegajo sprejetega 

nelicenciranega pasu ISM, pri nekaterih frekvencah veljajo določene omejitve. 

3.1.2 WI-FI 
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Zaradi vse večjih zahtev po večji hitrosti, so nastajali novi standardi. Za zagotavljanje 

višjih hitrosti so uporabili različne modulacije in kodiranja. Tako danes za tehnologijo 

Wi-Fi obstaja množica standardov, ki se razlikujejo glede na hitrost prenosa podatkov 

in frekvenc delovanja. Nosilni standardi Wi-Fi so: IEEE802.11b, IEEE802.11a, 

IEEE802.11g in IEEE802.11n. 

IEEE 802.11 ima dve osnovni obliki uporabe. Prva je uporaba v infrastrukturnih 

omrežjih in druga uporaba v ad-hoc omrežjih. 

 

 

Tehnologija NFC (Near Field Communication) je oblika brezkontaktne komunikacije 

med NFC podprtimi napravami in značkami, ki deluje na osnovi bližnjega polja [4]. 

Podatki se prenašajo s pomočjo radijskih valov v visokofrekvenčnem polju, ki nastane 

na podlagi elektromagnetne indukcije na zelo kratki razdalji med aktivno napravo NFC, 

ki to polje ustvarja, in drugo napravo NFC. Za komunikacijo med napravami niso 

potrebne zapletene nastavitve naprav, dovolj je le kratek dotik in želena operacija se 

izvede.  

Sama tehnologija je nastala iz predhodnih mobilnih in brezkontaktnih plačilnih 

sistemov kot oblika brezkontaktnega mobilnega plačevanja. Združila je mobilno 

plačevanje (mobile paymnent) in brezkontaktno plačevanje (contractless payment), ki 

sta bili v preteklosti ločeni. Tehnologija NFC je nastala leta 2003, ko je bila tudi 

odobrena s strani standarda ISO/IEC. Leto kasneje so podjetja Nokia, Philips in Sony 

ustanovila Forum NFC, logotip na sliki 3.3., katerega namen je spodbujanje varnosti, 

enostavnosti uporabe in priljubljenosti tehnologije NFC. 

 

Slika 3.3: Logotip Forum NFC [5]. 

Tehnologija NFC temelji na obstoječi RFID tehnologiji (ISO 14443) in združuje 

pametno kartico in čitalec v eno napravo. Deluje znotraj ISM frekvenčnega pasu 13,56 

MHz, s pasovno širino 2 MHz ter dosega hitrosti 106, 212 in 424 kbit/s. Tehnologija 

deluje na principu pobudnika, ki želi vzpostaviti povezavo, in tarče s katero želi 

vzpostaviti povezavo. Pobudnik aktivno ustvarja radiofrekvenčno polje, ki lahko napaja 

pasiven cilj, ki ga imenujemo značka NFC (NFC tag). Naprave, ki uporabljajo NFC 

tehnologijo, so tako lahko aktivne ali pasivne. Pasivne značke za svoje delovanje ne 

potrebujejo lastnega vira napajanja in vsebujejo informacije, ki jih druge aktivne 

naprave lahko berejo, same pa informacij drugih naprav ne morejo brati. Aktivne 

naprave lahko berejo podatke ter jih pošiljajo. 

  

3.1.3 NFC 
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4 INTERNET STVARI 

Internet stvari (angl. Internet of Things, IoT) je pojem za katerega težko najdemo eno 

samo jasno definicijo. Izraz je leta 1999 prvi uporabil Kevin Ashton, v kontekstu 

povezovanja RFID označenih objektov v globalno omrežje [6]. Kasneje je bilo 

postavljenih mnogo različnih definicij. Lahko rečemo, da je internet stvari omrežje 

povezanih naprav, ki preko storitev tega omrežja zbirajo, obdelujejo in si med seboj 

izmenjujejo podatke. V zadnjih letih je bolj splošno definicijo postavila iniciativa 

»Internet of Things Global Standards initiative«, ki definira internet stvari kot globalno 

infrastrukturo za informacijsko družbo, ki nudi napredne storitve s povezovanjem 

fizičnih in navideznih naprav, na osnovi trenutnih in razvijajočih se interoperabilnih 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij [7].  

Kako torej povezati stvari v internet stvari? Kot prikazuje slika 4.1. najprej potrebujemo 

stvar, ki jo želimo povezati, neko osnovno infrastrukturo, dostop do Interneta in na 

koncu še uporabnika, ki bo dobil obdelane podatke v obliki, ki jo bo želel. Torej vsem 

napravam interneta stvari je skupno to, da so sposobne komuniciranja preko 

globalnega omrežja Internet. 

 

Slika 4.1: Kako povezati stvar v Internet stvari [8]. 

Slika 4.2 prikazuje koncept interneta stvari, kjer se posamezne aplikacije v lokalni 

upravljalni domeni lahko povezujejo na domensko neodvisne javne storitve, medtem 

ko se pametne naprave lahko povezujejo le v isti upravljani domeni. 
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Slika 4.2: Koncept Interneta stvari [9].  

Število naprav interneta stvari v zadnjih letih strmo narašča. Po nekaterih ocenah je 

trenutno več kot 7 milijard takšnih naprav. Do leta 2025 pa naj bi število naraslo na 

21,5 milijard [10]. Področja uvajanja takšnih naprav so vseskozi širša, zato je danes 

težko napovedati kakšen vpliv bo internet stvari imel na naša življenja v prihodnosti. 

Že danes se internet stvari uporablja na področjih industrije, transporta, zdravstva, 

pametnih hiš, šolstva, kmetijstva, potrošništva ... Takšne naprave merijo temperaturo, 

vlago, kakovost zraka, osvetljenost prostora, hitrost in smer vetra, količino padavin, 

koncentracijo plinov, vibracije, srčni utrip, krvni sladkor … 

 

4.1 INTERNET STVARI V IZOBRAŽEVANJU 

Internet stvari igra pomembno vlogo tudi pri povezovanju in izobraževanju učencev. 

Nova tehnologija ni spremenila zgolj tradicionalnih učnih praks, ampak je prinesla 

spremembe tudi v infrastrukturi izobraževalnih ustanov [11].  

Največkrat v povezavi interneta stvari v izobraževanju pomislimo na pametno učilnico, 

katere primer je prikazan na sliki 4.2. Njen koncept pomeni intelektualno okolje, 

opremljeno z naprednimi učnimi pripomočki, ki temeljijo na najnovejši tehnologiji ali 

pametnih stvareh (kamerah, mikrofonih, številnih senzorjih …). Uporaba naprav 

interneta stvari je vroč trend med institucijami po vsem svetu, saj  zagotavlja nov in 

inovativen pristop k izobraževanju in upravljanju učilnic. Nekatere najpogosteje 

uporabljene naprave interneta stvari v učilnici so interaktivne table, 3D tiskalniki, e-

knjige, kamere … Tako v učilnicah kot tudi po celotnih šolah lahko zasledimo še 
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senzorje temperature, varnostne kamere, razsvetljavo, sisteme za sledenje, brezžične 

ključavnice…  

 

 

Slika 4.3: Primer pametne učilnice [12]. 

Za pomoč učencem lahko omenimo še Scanmarkerje, primer prikazan na sliki 4.4, ki 

prek ožičene ali brezžične povezave omogočajo hitri pregled urejenega besedila iz 

knjig, papirjev ali drugih dokumentov neposredno na telefonu, tabličnem računalniku 

ali računalniku. Besedilo je nato mogoče celo prevesti v več kot 40 jezikov. Obstaja 

tudi funkcija, ki omogoča poslušanje med skeniranjem. Scanmaker predstavlja odličen 

način za hitro učenje in hkrati boljše absorbiranje informacij. 

 

Slika 4.4: Scanmarker Air [13].  
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5 ODPRTO ELEKTRONSKO RAZVOJNO OKOLJE ARDUINO 

Elektronika je ena vodilnih disciplin pri razvoju sodobne tehnologije. Elektronske 

naprave nas obdajajo tako v vsakdanjem življenju, kot tudi v industriji, medicini, pri 

urejanju prometa … Razvoj elektronike hkrato omogoča napredek drugih disciplin 

(recimo računalništva, strojništva, fizike, kemije, biologije, matematike, itd.), prav tako 

druge discipline podpirajo nadaljnji razvoj elektronike [14]. 

Razvoj elektronike je omogočil nastanek računalništva. Tudi dandanes je napredek 

elektronike eno od glavnih gonil razvoja računalništva in informatike, prav tako pa 

računalništvo omogoča razvoj elektronike. Programiljiva elektronika je sestavni del 

sodobnih telefonov, tablic, pa tudi avtomobilov, gospodinjskih aparatov itd [15]. 

Tudi otroci v osnovnih in srednjih šolah se tako lahko poslužujejo ožičene kot tudi 

programiljive elektronike. Kadar se poslužujejo slednje, lahko uporabimo Arduino. 

Arduino je odprto elektronsko razvojno okolje, ki temelji na strojni opremi – krmilnikih 

Arduino in programski opremi Arduino IDE – integriranem programskem razvojnem 

okolju, ki omogoča pisanje programov za krmilnike Arduino.  

Uporabnost Arduina dopolnjujejo razširitveni moduli (ang. Arduino shields) in forum 

Arduino z velikim številom uporabnikov. 

Arduino uporabljajo v razvojne in izobraževalne namene kot tudi za hobi. Poudarek je 

lahko na računalniškem programiranju, razvoju elektronskih vezij ali uporabi kot 

krmilnik za robotiko … 

 

5.1 KRMILNIKI ARDUINO 

Krmilniki Arduino so programirljiva vezja z enim od Atmelovih mikrokrmilnikov, ki 

omogočajo povezovanje z elektronskimi vhodno-izhodnimi enotami. Razlikujejo se 

glede na velikost, mikrokrmilnik, število priključkov, zmogljivost, način uporabe. 

Najprej omenimo ploščice in module, ki so najprimernejši za učenje in ukvarjanje z 

elektroniko in kodiranjem. V kolikor se prvič srečamo s programirljivim vezjem, je 

najboljša izbira Arduino UNO, ki je najbolj robusten in hkrati  največkrat uporabljen 

Arduino krmilnik. Podoben Arduinu UNO je tudi Arduino Leonardo. Genuino 101 pa že 

združuje enostavnost uporabe klasičnih ploščic z najnovejšimi tehnologijami, saj 

omogoča uporabo Bluetooth tehnologije. Omenimo zgolj še najmanjšo ploščico 

družine Arduino, to je Micro, ki temelji na mikrokrmilniku ATmega32U4, ki ima vgrajen 

USB, zaradi česar je Micro prepoznaven kot miška ali tipkovnica. 

V kolikor se srečamo z bolj kompleksnim projektom, moramo poseči po ploščici z 

naprednejšimi funkcijami ali hitrejšimi zmogljivostmi. Arduino Mega 2560, ki ima 54 

digitalnih vhodno/izhodnih priključkov in 16 analognih vhodov ter večji prostor 

namenjen skici, je priporočen za 3D tiskalnike in projekte robotike. Genuino Zero je 

preprosta in zmogljiva 32-bitna razširitev platforme UNO. Ploščica je namenjena 

zagotovitvi platforme za inovativne projekte v pametnih napravah za IoT, prenosljive 

tehnologije, visokotehnološko avtomatizacijo, »crazy robotics« … Za projekte večjega 
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obsega lahko uporabimo Arduino Due. Izbiramo pa lahko še med Arduino M0 Pro, 

MRK Zero, USB host shield, IPS … 

Pod posebno kategorijo lahko najdemo tudi produkte interneta stvari s katerimi imamo 

možnost uporabe svetovnega spleta. Posežemo lahko po Arduino Yún, ki je odlična 

ploščica za uporabo pri načrtovanju priključnih naprav, IoT projektov. Ploščica ima 

vgrajeno podporo za Ethernet in WiFi, vrata USB-A, režo za micro-SD kartico, 20 

digitalnih vhodno/izhodnih priključkov, 16 MHz oscilator, micro USB povezavo, ICSP 

glavo in tri gumbe za ponastavitev. Arduino MKR FOX 1200, prikazan na sliki 5.1, je 

zmogljiva ploščica, ki združuje funkcionalnosti Zero in povezavo SigFox. Je idealna 

rešitev za oblikovalce, ki želijo oblikovati IoT projekte z minimalnimi izkušnjami pri 

povezovanju naprav z nizko porabo energije. 

 

Slika 5.1: Razvojna ploščica Arduino MRK FOX 1200 [16]. 

Takim oblikovalcem je na voljo tudi Arduino MRK WAN 1300, ki pa združuje 

funkcionalnosti MRK Zero in povezave LoRa/LoRaWANTM. 

V kolikor želimo napravam dodati WiFi vmesnik, uporabimo Arduino MRK WiFi 1010, 

ki se enostavno poveže z drugimi Arduino produkti, in ga je mogoče konfigurirati z 

uporabo programske opreme Arduino, s čimer nam ni potrebno biti strokovnjak za 

omrežje. To je najnovejša različica MRK 1000 WiFi, ki ima dodan modul ESP32, ki ga 

izdeluje U-BLOX. 

Na voljo imamo še kar precej ploščic, med katerimi lahko omenimo še Arduino 

Ethernet, Industrial 101, MRK1000, MRK GSM 1400 … 

 

5.2 PROGRAMSKO OKOLJE ARDUINO IDE 

Strojno opremo, to je ploščica Arduino, je potrebno tudi upravljati, sicer nam ne koristi 

kaj dosti. V ta namen je bilo razvito odprtokodno programsko okolje Arduino IDE, 

prikazano na sliki 5.2, ki uporablja programski jezik C++.  
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Slika 5.2: Program Arduino IDE [17]. 

Programsko okolje Arduino IDE nam omogoča pisanje programov, nalaganje 

programov na krmilnik, interakcijo in prikaz informacij preko serijske komunikacije z 

Arduino krmilnikom. Tako govorimo o dvosmerni komunikaciji med računalnikom in 

krmilnikom Arduino, na katerega lahko priključimo še kakšno drugo elektronsko vezje, 

slika 5.3. 

 

Slika 5.3: Diagram sestave odprtokodnega programirljivega elektronskega okolja Arduino [18]. 

Razvojno okolje Arduino je kompatibilno z vsemi večjimi operacijskimi sistemi, to so 

Windows, Linux in Macintosh. V šolah se uporablja operacijski sistem Windows. 
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6 PREGLED ŠOLSKIH PROJEKTOV 

Tehnologija, med katerimi so tudi elektronika, robotika in računalništvo, se razvija zelo 

hitro, zato je pomembno, da tudi učence poučujemo v koraku s časom, torej moramo 

slediti razvoju tehnologije na področju tehnike. Učna načrta za predmeta tehnika in 

tehnologija (TiT) [19] in robotika v tehniki [20] pa nista bila posodobljena že precej let. 

Pri pouku v OŠ je vsebin v povezavi uporabe odprtega elektronskega razvojnega 

okolja Arduino, zelo malo. Še manj oziroma skoraj nič pa je projektov, ki bi bili vezani 

na razvojno okolje Arduino in internet stvari. Največ projektov se je izvedlo v okviru 

Poletne šole elektronike in robotike, ki jo izvajata Zveza za tehnično kulturo Slovenije 

(ZOTKS) in Društvo za razvoj tehniškega izobraževanja (DRTI).  

 

6.1 PRIMERI PROJEKTOV 

V nadaljevanju si bomo pogledali tri enostavnejše primere projektov, ki bi jih lahko 

izdelali tudi učenci v OŠ npr. v okviru izbirnega predmeta robotika v tehniki, v obliki 

tehniškega dne v okviru predmeta tehnika in tehnologija ali medpredmetnega 

povezovanja. Dodali bomo še projekt, ki bi bil namenjen učencem z več znanja in so 

kdaj že obiskovali kakšen tečaj elektronike ali robotike. 

 

 [21] 

Zanimiva tema za otroke so avtomobili in vlaki, zato bi naredili komplet semaforjev iz 

kartona, slika 6.1 in razvojno orodje Arduino. Tema je aktualna in stroški izdelave so 

nizki. 

 

Slika 6.1: Krmiljene prometne luči [21]. 

Komponente, ki jih potrebujemo:  

 1 kos Arduino Nano R3,  

 4 kos 5 mm LED rdeča,  

6.1.1 KRMILJENE PROMETNE LUČI 
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 4 kos 5 mm LED rumena,  

 4 kos 5 mm LED zelena,  

 1 kos rotacijski potenciometer, 

 1 kos drsno stikalo, 

 6 kos 100 Ω upor, 

 6 kos baterij AA in 

 karton. 

Potrebno orodje in stroji:  

 spajkalnik, 

 pištola za vroče lepilo in  

 klešče. 

Navodila za celotno izdelavo projekta so dostopna na spletni strani: 

https://www.stemmayhem.com/arduino-controlled-traffic-lights-for-kids/. 

 

 [22] 

Vedno zanimiva tema za otroke so tudi čolni. V projektu je motornemu čolnu, slika 

6.2, dodan sistem Android-control. Čoln se lahko počasi premika v katerokoli smer. 

 

Slika 6.2: Bluetooth čoln [22]. 

Komponente, ki jih potrebujemo:  

 1 kos Arduino Nano R3, 

 1 kos gonilni čip motorja L9110, 

 1 kos Bluetooth modul HC-06, 

 1 kos preprost motor in  

 1 kos servo Tower Pro MG996R. 

6.1.2 BLUETOOTH ČOLN 

https://www.stemmayhem.com/arduino-controlled-traffic-lights-for-kids/
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Navodila za izdelavo projekta so dostopna na spletni strani: 

https://create.arduino.cc/projecthub/joeydream/bluetooth-boat-in-doublea-

b9f102?ref=tag&ref_id=kids&offset=45. 

 

 [23] 

Vedno aktualna tema za otroke so tudi roboti. Zasnovali bomo svojega prvega robota, 

slika 6.3, ki bo sledil vsem predmetom, ki se nahajajo pred njim v območju od 5 do 10 

cm. Uporabili bomo dva IR senzorja, ki bosta zaznala predmete pred seboj in robotu 

pošiljala signal. 

 

Slika 6.3: Robot Sledite mi [23]. 

Komponente, ki jih potrebujemo:  

 1 kos STEMpedia evive Starter Kit, 

 1 kos Arduino Mega 2560 in 

 1 kos Genuino Mega 2560. 

Potrebne aplikacije in spletne storitve: 

 STEMpedia Pictoblox. 

Navodila za izdelavo projekta so dostopna na spletni strani: 

https://create.arduino.cc/projecthub/theSTEMpedia/follow-me-robot-using-arduino-

based-embedded-platform-4e37ce?ref=tag&ref_id=kids&offset=64. 

 

 [24] 

Za konec pa še nekoliko zahtevnejši projekt, ki bi bil namenjen učencem, ki že imajo 

nekaj znanja elektronike in robotike. To bo RC jadralno padalo, slika 6. 4. 

6.1.3 ROBOT SLEDITE MI 

6.1.4 RC JADRALNO PADALO 

https://create.arduino.cc/projecthub/joeydream/bluetooth-boat-in-doublea-b9f102?ref=tag&ref_id=kids&offset=45
https://create.arduino.cc/projecthub/joeydream/bluetooth-boat-in-doublea-b9f102?ref=tag&ref_id=kids&offset=45
https://create.arduino.cc/projecthub/theSTEMpedia/follow-me-robot-using-arduino-based-embedded-platform-4e37ce?ref=tag&ref_id=kids&offset=64
https://create.arduino.cc/projecthub/theSTEMpedia/follow-me-robot-using-arduino-based-embedded-platform-4e37ce?ref=tag&ref_id=kids&offset=64
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Slika 6.4: Vezje RC jadralnega padala [24] . 

Komponente, ki jih potrebujemo: 

 2 kos servo motor, 

 2 kos potenciometer, 

 2 kos RF24 radijski modul 2,4 GHz, 

 1 kos LCD I2C zaslon, 

 4 kos gumbek in 

 depron pena. 

Celoten projekt si lahko ogledamo na spletni strani: 

https://sites.google.com/site/drtirobotika/projekti/poletna_sola/jadralnoletalo 

 

 

V kolikor bi želeli učitelji pridobiti še kakšno idejo za projekte, vsakoletno izdelujejo 

projekte tudi študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani v okviru predmetov elektronika 

in robotika. Na spodnjih dveh straneh tako lahko najdemo številne ideje, ki so jih izdelali 

študentje ali pa so jih izdelali učenci v okviru poletnih šol: 

 v okviru elektronike: 

https://sites.google.com/site/drtielektronika/projekti 

 v okviru robotike: 

https://sites.google.com/site/drtirobotika/projekti. 

Podjetje OpenLab iz Kranja [25] izvaja tudi številne praktične delavnice za učitelje, kjer 

lahko spoznajo mikrokrmilnik Arduino, brezžične senzorje in povezovanje v internet 

stvari na praktičnih primerih. 

6.1.5 OSTALA GRADIVA 

https://sites.google.com/site/drtirobotika/projekti/poletna_sola/jadralnoletalo
https://sites.google.com/site/drtielektronika/projekti
https://sites.google.com/site/drtirobotika/projekti
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Podjetje pa pripravlja tudi platformo Colibri, ki je dostopna na http://colibri.st/. Cilj 

platforme je po besedah g. Luka Malija, vodje MakerLab Ljubljana in izvajalca mnogih 

IoT delavnic, med drugim tudi Arduino za učitelje, pripraviti navodila za projekte v 

slovenščini. Učenci bi te projekte izdelali in jih namestili nekje v šoli ali okolici šole ter 

nato spremljali različne parametre (čisto okolje, voda, zemlja, biologija, promet…). 

Projekt je sicer še v frazi razvijanja. 

 

6.2 MOŽNOSTI IZVAJANJA PROJEKTOV V OŠ 

Iz vsega že prej omenjenega lahko povzamemo, da možnosti izvedbe projektov pri 

predmetu TiT skorajda ni. Edina vsebina, kjer lahko uporabimo Arduino, je poučevanje 

vezij z več stikali (logična stanja) [19]. Razlog je majhno število predpisanih ur v UN in 

dejstvo, da se predmet izvaja le do 8. razreda, torej ga v 9. razredu ni. 

Tehniški dnevi niso bili posodobljeni vse od leta 1998, zato je težko izpeljati več 

projektov, ki bi bili dosežek novejše tehnologije. Možnosti pa vendarle imamo, kot 

navajajo Dnevi delavnosti [26] pod »uporaba novih informacijskih dosežkov (internet, 

elektronska pošta kot povezava med šolami, predstavitev šole na šolski spletni strani, 

IRC klepetalnica)«. 

Več možnosti imamo pri izbirnem predmetu robotika v tehniki [20], saj je tukaj več ur 

namenjenih projektnemu in eksperimentalnemu delu ter konstruiranju. Ena od 

možnosti je krmiljenje elektromotorja in robotske roke. Naslednja možnost je 

sestavljanje različnih računalniško krmiljenih modelov, kot so semafor, dvigalo, 

garažna hiša, mobilni robot. Sposobnejšim in bolj matematično nadarjenim učencem 

lahko v sklopu dodatnih vsebin (točka 6. iz UN) predlagamo, da za svoj projekt izberejo 

vsebine »delovanje elektromagnetnega releja; računalniško krmiljenje motorja z releji; 

predstavitev digitalnih izhodov z dvojiškim številskim sistemom« ali »digitalno analogni 

pretvornik; analogno digitalni pretvornik«. Za učence, ki se zanimajo za elektroniko pa 

bi lahko predlagali dodatne vsebine »koračni motorji; analogni čutilniki pri merjenju 

fizikalnih količin (veličin); tranzistor v vlogi stikala«.  

Kot tretjo možnost imamo tudi izbirni predmet elektronika z robotiko [27]. Pri tem 

predmetu bi se lahko oprli le na splošne cilje predmeta, konkretneje pod »Osnovni 

pojmi informatike in prenašanje podatkov« in »Osnove prenosa informacije. Kodiranje 

ukazov, dekodiranje ukazov« ter »Paralelni in zaporedni prenos informacij. Primerjava 

naših besed z digitalnim izražanjem. Redundanca kot eden osnovnih pojmov 

informatike.« 

 

 

  

http://colibri.st/
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7 SKLEP 

V diplomskem delu smo zajeli preučitev literature na temo brezžičnega prenosa 
podatkov in uporabo le teh v izobraževalne namene. Dotaknili smo se tudi projektov, 
povezanih z internetom stvari in odprtim elektronsko razvojnim okolju Arduino, ki bi jih 
lahko izvedli v naših osnovnih šolah v okviru predmetov, ki so povezani s tehniko.  

V današnjem času, ko imamo poplavo elektronskih naprav vsepovsod, je tudi šola 
prostor, kjer je takih naprav vse več. Danes praktično nikjer več ne vidimo učilnice, v 
kateri ne bi bilo vsaj računalnika in projektorja. Učenci rastejo skupaj z razvojem 
tehnologije, zato je tudi naloga učiteljev, da gredo s tehnologijo v koraku s časom. Kaj 
hitro se sicer lahko zgodi, da učenci vedo in znajo več od učitelja, kar pa učitelje lahko 
spravi v nelagoden položaj. 

Možnosti uporabe brezžičnih tehnologij je vse več, vse več ljudi se jih poslužuje, saj 
smo tako, na nek način, bolj svobodni. V porastu pa je predvsem internet stvari, ki sicer 
ne raste tako hitro, kot so nekateri (Cisco, Gartner) napovedovali še pred leti, vendar 
strmo raste in se razvija. S tem se razvijajo tudi nove možnosti uporabe v šolah. Ker 
so v šolah omejeni tudi s finančnimi sredstvi, je odprto elektronsko razvojno okolje 
Arduino idealna rešitev za izdelavo projektov, saj jih lahko izdelamo za nizko ceno. 
Okolje pa ni potem rešitev le za šole, saj lahko z njim izdelamo tudi številne projekte, 
ki se jih lahko uporabi tudi doma. 

Učni načrti v povezavi s tehniškimi predmeti niso bili posodobljeni že kar nekaj časa in 
bi jih bilo nujno dopolniti, saj je razvoj tehnike precej napredoval. Tako je tudi projektov, 
ki bi jih lahko vključili v kurikulum izredno malo. K sreči, se več dela že pri izobraževanju 
učiteljev na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer se bodoči učitelji srečajo tudi z novejšo 
tehnologijo. Prav tako je danes na voljo tudi precej literature, ki je objavljena na 
svetovnem spletu, vse več je tudi delavnic, ki so namenjene učiteljem. V kolikor je želja 
po napredku, možnosti so. 
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