Förklara hur delar samverkar i tekniska lösningar
1. Förklara hur kryptering fungerar genom att fylla i rätt ord
i meningarna.
a) Du skriver in ett _____ i din dator.
b) 	Datorn hämtar en _____ från mottagaren som talar om hur
meddelandet ska krypteras.
c) Din dator använder den synliga nyckeln för att _____ meddelandet
och skickar det krypterade meddelandet till _____.
d) Mottagaren har en _____ som talar om hur meddelandet ska
dekrypteras, den har bara mottagaren tillgång till.
e) Mottagaren använder sin hemliga nyckel för att _____ meddelandet.

Hemlig nyckel, mottagaren, synlig krypteringsnyckel,
meddelande, kryptera, dekryptera.

Beskriv hur tekniken förändras
Julius Caesar hade ett behov av att kunna skicka hemliga meddelanden
och därför krypterade han sina meddelanden med ett rotationskrypto.
I dag är informationen ofta elektronisk när den krypteras och skickas
med hjälp av datorer.
1. Vilka risker finns med att skicka information elektroniskt med
datorer?

PROJEKT

UPPGIFTER

KOMMUNICERA TRÅDLÖST
MED EN MIKRODATOR
Med en trådlös termometer kan du läsa av vilken
temperatur det är utomhus eller i ett kylskåp utan
att ens vara i närheten. Termometern skickar
information om temperaturen med en radiosignal
till en mottagare som visar informationen på
en skärm, app eller webbplats. På samma sätt
kan en enhet visa information om exempelvis
luftfuktighet.
Sensorenheten till höger skickar information
om temperatur, och luftfuktighet. Mottagaren
till vänster tar emot informationen och visar
den på skärmen.

Behov
Det finns ett behov av en trådlös termometer
så att man kan läsa av temperaturen utan att
vara i närheten av termometern.

Uppdrag
I det här projektet ska du programmera en
mikrodator så att den skickar information om
temperaturen till en annan mikrodator som
visar temperaturen på en display.

2. Vilka är fördelarna med att datorer krypterar och skickar information?
Resonera om konsekvenser av teknikval
1. I dag är det vanligt att lagra information i molntjänster. Det betyder att
text, bilder och videoklipp som du sparar skickas iväg och lagras som
data i enorma serverhallar runtom i världen. Vilka konsekvenser skulle
det här kunna få för dig?
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Konstruktion med
programmering

Ett program som tar emot informationen
och visar den på en display kan se ut så här:

När två mikrodatorer ska kommunicera måste
de ha varsitt program. Den ena mikrodatorn
måste ha ett program som läser av temperaturen
och skickar den informationen. Den andra
mikrodatorn måste ha ett program som tar
emot informationen och visar den på en display.
Ett program som läser av temperaturen och
skickar iväg information kan se ut så här:
Blocket för
alltid talar om för
mikrodatorn att
upprepa koden
nedanför.

Blocket radio sänd nummer
talar om att mikrodatorn
ska läsa av temperaturen
och skicka iväg värdet
med radiovågor.

när radio mottages
visa siffra

receivedNumber

receivedNumber

Mer programmering

1. 	Använd två mikrodatorer och lös
uppdraget genom att sätta ihop
programmet här ovanför. Testa så att
det fungerar i exempelvis ett kylskåp.

1. 	I rutan finns sex olika block.
Kombinera blocken så att:

Utvärdering
1. 	Testa hur lång räckvidd de två
mikrodatorerna har.
2. 	I vilka situationer kan alltså den
här tekniken fungera?
när knapp

Blocket visa siffra talar
om för mikrodatorn att visa
det mottagna värdet.

trycks

A

när radio mottages

för alltid
radio sänd nummer

Blocket när radio mottages talar
om för mikrodatorn att vänta
på en radiosignal med ett värde.

Utprövning

temperatur (° C)

pausa (ms) 2000

Pekare som pekar på blocket pausa med texten:
Blocket pausa talar om för mikrodatorn att vänta
i 2 000 millisekunder. Väntetiden är där för
att mikrodatorn inte ska skicka temperaturen
hela tiden utan bara varannan sekund.

För att de två mikrodatorerna ska använda
samma frekvens måste man lägga till
ett program som ställer in frekvensen.
Ett sådant program kan se ut så här:

• mikrodator 2 visar temperaturen och
• temperaturen visas när man trycker
in A-knappen på mikrodator 2.
Tänk på att en sträng är en bit text.
2. 	I rutan finns tre olika program numrerade
1–3. Program 1 finns i ena mikrodatorn och
program 2–3 finns i den andra mikrodatorn.
Vad gör programmen när de körs?
3. Ändra programmet så att det varnar om
temperaturen är över 50 °C med texten
”Temperaturen är över ...”.
för alltid

när radio mottages

receivedNumber

om

temperatur (° C)

radio sänd sträng
pausa (ms)

Blocket vid start säger
till mikrodatorn att köra
blocken nedanför en gång
när mikrodatorn startar.

radio sänd nummer

temperatur (° C)

vid start
101

visa siffra

”Mät”

receivedNumber

<

5

då

”Varning”

8000

radio sänd nummer
pausa (ms)

radio sänd sträng

radio ställ in grupp

receivedString

• mikrodator 1 läser av temperaturen,

temperatur (° C)

3000

+

när radio mottages
visa sträng

receivedString

när radio mottages
visa siffra

receivedString

receivedNumber

receivedNumber

Blocket radio ställ in grupp talar om för
mikrodatorn vilken frekvens den ska använda
för radiosignalerna. Här kallas frekvensen grupp
och kan vara ett heltal från 0 till 255.
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