
 

Pracovní list Senzory do škol 
Žák vytvoří přehledný program pro vyřešení konkrétního problému- 
Gymnázium – Algoritmizace a programování 

1. Programem v jazyce Python stáhni z veřejně dostupného archivu 
https:/archive.sensor.community data ze školního senzoru. V uvedeném příkladu se jedná o 
data: číslo a typ senzoru, místa, času a částic PM10 a PM2,5 ze dne 25.-27.07. na školním 
senzoru. Data a čísla senzorů můžeš samozřejmě změnit podle svého uvážení a zájmu. Čísla 
senzorů najdeš na mapě https://maps.sensor.community/ 

 
2. Pro funkci je nutné mít nainstalovaný Python podle prostředí vašeho operačního systému. 

Ke staženi zde: https://www.python.org/downloads/ 
 

3. Vytvoř si soubor senzor.py s následujícím kódem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soubor ulož. 
 

4. Spusť terminál, např. CMD a v místě uloženého souboru spusť příkazem „python senzor.py“ 
 

5. Nech program chvíli pracovat, archiv Sensor.Community je obrovský a program poběží 
klidně i několik minut. Výsledek můžeš sledovat na obrazovce terminálu. Výsledek by měl 
vypadat takto: 

sensor_id;sensor_type;location;lat;lon;timestamp;P1;durP1;ratioP1;P2;durP2;ratioP2 
73737;SDS011;62042;50.07545049;14.40562964;2022-07-25T00:01:39;16.42;;;11.43;; 
73737;SDS011;62042;50.07545049;14.40562964;2022-07-25T00:04:06;13.05;;;10.10;; 
73737;SDS011;62042;50.07545049;14.40562964;2022-07-25T00:06:35;14.20;;;10.50;; 
73737;SDS011;62042;50.07545049;14.40562964;2022-07-25T00:09:03;15.38;;;10.65;; 

import  requests  
#vložte ID se nz or ů do tabulky od dělené čárk ami,  ID  n ajdete např .  na m apě  
sensor_id =  [73737,73632,73015] 
#vložte požadov aná d ata do tabulky ve f ormátu 'RRRR-MM-DD ' odděl ené čár kami 
dates  =  [ '2022-07-25','2022-07-26','2022-07-27']  
url_deb =  'https :// arc hive.sensor. communi ty/'  
for  n1 in ran ge(0,le n( dates)):  
    date =  dates[n1]  
    ur l_ok =  url_deb  + date  
    r1  =  reques ts. get(ur l_ok )  
    s ource _code = r1. te xt  
 
    for  n2  i n range(0, len(se nsor_id)):  
        tes t =  'sens or_'+s tr(sensor_id[n2])+' .cs v'  
 
        i f  test  in  source_code: 
            split1  =  s ource _code.spli t( tes t) [0]  
            split2  =  s plit1.spl it( '< a h ref="')[ -1]  
            ur l_fi n =  ur l_ok +  ' /'  +  sp lit2  +  test  
            r2  =  requests .get(url_fin)  
            data =  r2.text  
            #data ze s enz or ů se zobrazí  v term inálu  
            pr i nt(dat a)  
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6. Zkopíruj data z terminálu do tabulkového procesoru např. Excel a ulož ve formátu .csv 

 

7. Tento formát poté můžeš načíst jako datový zdroj pro lepší orientaci. Sloupec P1 odpovídá 
hodnotám PM10 a sloupec P2 reprezentuje PM2,5. 

 
8. Soubor exportuj jako CSV (textový soubor s oddělovači) *.csv – Formát textu odděleného 

jednoduchými čárkami 
 

9. Vytvořený soubor nahraj do online nástroje csvplot.com. Umísti správné řady na osy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensor_id sensor_type location lat lon timestamp P1 P2 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:01 16.42 11.43 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:04 13.05 10.1 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:06 14.2 10.5 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:09 15.38 10.65 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:11 14.82 10.5 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:13 14.57 10.55 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:16 15.35 10.27 
73737 SDS011 62042 50.07545049 14.40562964 7/25/2022 0:18 14.32 10.25 


