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PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ WBUDOWANYCH

Internet of Things
Programowanie urządzeń wbudowanych 
z wykorzystaniem Windows 10 IoT Core

Prawie każda firma z listy Fortune 500, związana z technologiami informatycznymi, 
kreuje własną wizję urządzeń IoT. Aby ułatwić wdrażanie tych pomysłów, Microsoft 
przygotował specjalną wersję systemu Windows 10 dedykowaną IoT. Jest nią Windows 
10 IoT Core. W tym artykule zaprezentuję wybrane możliwości tego systemu oraz Uni-
wersalnej Platformy Windows w zakresie programowania urządzeń wbudowanych.

WPROWADZENIE
Windows 10 IoT Core to kompaktowa wersja systemu Windows 10, która 
została zaprojektowana i zoptymalizowana pod kątem urządzeń wbu
dowanych. Urządzenia wbudowane są definiowane jako elektroniczne 
urządzenia kontrolne, sterujące zazwyczaj modułami mechaniczny
mi lub optoelektronicznymi. Taka kombinacja modułów sprzętowych 
z elektroniką kontrolną jest określana mianem systemu wbudowanego.

W codziennym życiu bardzo często korzystamy z elektronicznych 
urządzeń kontrolnych, gdyż sterują one bankomatami, urządzeniami 
gospodarstwa domowego, diagnostycznymi urządzeniami medyczny
mi czy nawet odpowiadają za prawidłową pracę silników samochodo
wych oraz elektronicznych modułów bezpieczeństwa jazdy, takich jak 
anti-lock breaking system (ABS) czy electronic stability program (ESP). 
Urządzenia wbudowane są również wykorzystywane do monitorowa
nia wszelkiego rodzaju procesów poprzez wykorzystanie odpowied
nich sensorów, na przykład czujników temperatury, ciśnienia, wilgot
ności czy natężenia światła.

Nierzadko inteligentne urządzenia wbudowane są wyposażo
ne w interfejsy komunikacyjne i dzięki temu mogą wymieniać dane 
z różnymi systemami komputerowymi. Właśnie ta możliwość jest jed
nym z zasadniczych elementów technologii Internet of Things (IoT). 
W technice IoT dane z różnych urządzeń wbudowanych są przekazywa
ne pomiędzy tymi urządzeniami na potrzeby analizy skomplikowanych 
procesów technologicznych. Jednakże, ze względu na małe rozmiary, 
pojedyncze urządzenia IoT nie są zazwyczaj wyposażone w zasoby 
umożliwiające przechowywanie i analizę dużych ilości informacji. Z tego 
powodu sygnały pochodzące z różnego rodzaju sensorów są zazwyczaj 
przekazywane do centralnego systemu komputerowego, który umożli
wia ich analizę w celu wygenerowania raportów, które w dalszej kolej
ności mogą posłużyć do tworzenia konserwacji zapobiegawczej, a na
wet predykcyjnej. W szczególności oznacza to, że urządzenia IoT mogą 
pracować jako moduły rejestrujące dane z różnego rodzaju czujników 
monitorujących pracę linii technologicznych. Centralny system kompu
terowy gromadzi i na bieżąco analizuje sygnały otrzymane od urządzeń 
IoT. W przypadku stwierdzenia ewentualnych odstępstw od regularnych 
odczytów może wprowadzić odpowiednie czynności zapobiegawcze, 
na przykład włączyć tryb awaryjny, który charakteryzuje się ograniczo
nym wykorzystaniem dostępnych zasobów technologicznych.

Urządzenia IoT posiadają obecnie bardzo dużo zastosowań, a wiele 
z nich może być wprowadzonych w niedalekiej przyszłości. Jednakże 

programowanie tego typu systemów wymaga znajomości natywnych 
języków programowania, jak również specjalistycznych środowisk 
developerskich. Aby ułatwić proces tworzenia oprogramowania dla 
rozproszonych urządzeń wbudowanych, Microsoft stworzył system 
Windows 10 IoT Core.

Windows 10 IoT Core bazuje na tym samym rdzeniu systemowym 
co desktopowe oraz mobilne wersje Windows 10. Wspólny rdzeń, One 
Core, umożliwia również programowanie aplikacji w oparciu o wspól
ny interfejs programistyczny, określany mianem Uniwersalnej Platfor
my Windows (UWP). W efekcie programista ma możliwość tworzenia 
aplikacji dla urządzeń wbudowanych z wykorzystaniem wysokopozio
mowych i popularnych narzędzi programistycznych. W szczególności 
aplikacje dla Windows 10 IoT Core tworzy się analogicznie jak oprogra
mowanie na platformy mobilne i desktopowe, bazujące na Windows 
10. Z tego powodu urządzenia Windows 10 IoT Core można programo
wać w oparciu o języki C#, C++/CX, Visual Basic, JavaScript oraz Python. 
Ponadto twórcy Windows 10 IoT Core udostępnili szablony projektów, 
które umożliwiają tworzenie aplikacji w oparciu o Arduino Wiring. Dzię
ki temu twórcy oprogramowania dla urządzeń wbudowanych Windows 
10 IoT Core mogą wykorzystać rozwiązania bazujące na Arduino.

Do zarządzania rozproszonymi urządzeniami IoT oraz analizy po
chodzących z nich danych Microsoft uruchomił usługę Azure IoT Suite. 
Ta ostatnia umożliwia wdrożenia wykorzystujące konserwację predyk
cyjną w oparciu o techniki uczenia maszynowego.

W tym artykulę pokażę, w jaki sposób skonfigurować środowisko 
programistyczne oraz zainstalować Windows 10 IoT Core na urządze
niu Raspberry Pi 2 (RPi2). Ponadto zaimplementuję kilka przykłado
wych aplikacji mających na celu włączenie i wyłączenie wbudowanej 
diody RPi2. Dodatkowo zaprezentuję przykładowe wykorzystanie syn
tezacji mowy na RPi2 z wykorzystaniem UWP.

KONFIGURACJA ŚRODOWISKA 
PROGRAMISTYCZNEGO
Windows 10 

Tworzenie aplikacji dla Windows 10 IoT Core wymaga komputera de
veloperskiego z zainstalowanym systemem Windows 10 w wersji co 
najmniej 10.0.10240. Wersję zainstalowanego systemu można spraw
dzić za pomocą aplikacji winver. Tę ostatnią uruchamia się z linii ko
mend. W tym artykule korzystam z Windows 10 w wersji 10.0.11082.
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INTERNET OF THINGS

Po zainstalowaniu Windows 10 wymagane jest włączenie Trybu de-
welopera, co realizuje się następujaco:

 Ű Uruchamiamy aplikację Ustawienia. W tym celu w systemowym 
polu wyszukiwania wpisujemy Ustawienia, a następnie klikamy 
pierwszy element na liście odnalezionych obiektów (Rysunek 1).

 Ű W głównym widoku aplikacji Ustawienia klikamy Aktualizacja 
i zabezpieczenia, a następnie klikamy zakładkę Dla deweloperów 
i zaznaczamy pole wyboru Tryb dewelopera (Rysunek 2). 

Rysunek 1. Wyniki wyszukiwania 

Rysunek 2. Funkcje dla deweloperów w systemie Windows 10

Visual Studio 2015 Update 1

Aplikacje dla Windows 10 IoT Core programuje się w środowisku Visual 
Studio 2015 Update 1 z wykorzystaniem Windows 10 SDK. Proces in
stalacji Visual Studio 2015 jest automatyczny. Jednak podczas domyśl
nego procesu instalacji, Windows 10 SDK może nie zostać zainstalowa
ne. Dlatego w celu poprawnej instalacji należy zaznaczyć opcję Tools 
(1.2) and Windows 10 SDK w sekcji Features instalatora Visual Studio 
2015 Update 1 (Rysunek 3).

Rysunek 3. Instalator Visual Studio 2015

Windows 10 IoT Core Dashboard

Microsoft przygotował wygodne narzędzie do zarządzania oraz konfi
guracji urządzeniami Windows 10 IoT Core w sieci lokalnej. Jest nim Win
dows 10 Core Dashboard. Tę aplikację można pobrać bezpłatnie spod 
adresu https://iottools.blob.core.windows.net/iotdashboard/setup.exe.

Proces instalacji aplikacji Windows 10 IoT Core Dashboard przebie
ga automatycznie, a jej główny widok ilustruje Rysunek 4.

Rysunek 4. Windows 10 IoT Core Dashboard

RASPBERRY PI 2
Podczas pisania tego artykułu Windows 10 IoT Core był dostępny dla trzech 
płytek: Raspberry Pi 2 (RPi2), MinnowBoard MAX oraz Qualcomm Dragon
Board 410c. Zdecydowałem się użyć pierwszą z nich, gdyż jest ona dostęp
na w ramach zestawu Starter Pack for Windows 10 IoT, dystrybuowanego 
przez firmę Adafruit (https://www.adafruit.com/windows10iotpi2). 

Zestaw startowy dla Windows 10 IoT jest wygodnym rozwiązaniem, 
ponieważ zawiera wszystkie niezbędne elementy do tworzenia prototy
powych urządzeń kontrolnych w oparciu o RPi2. W szczególności Starter 
Pack for Windows 10 IoT zawiera kartę microSD, moduł WiFi, zestaw diod 
LED, rezystorów, czujników oraz okablowania, zweryfikowanego pod 
względem kompatybilności. Z tego powodu podczas napotkania proble
mów w trakcie programowania aplikacji Windows 10 IoT Core można wy
eliminować ewentualne kłopoty związane z kompatybilnością sprzętową.

Zasadniczym elementem zestawu Starter Pack for Windows 10 IoT 
jest oczywiście urządzenie RPi2 (Rysunek 5). Jest to mikrokomputer 
wielkości karty kradytowej, którego głównym elementem jest mikro
kontroler Broadcom BCM2836, integrujący czterordzeniowy mikro
procesor CortexA7 CPU o częstotliwości taktowania 900 MHz i archi
tekturze ARM, układ graficzny VideoCore IV 3D oraz 1 GB pamięci RAM. 
RPi2 posiada również następujące porty oraz interfejsy:

 Ű cztery porty USB typu A,
 Ű jeden port microB USB na potrzebny zasilania, 
 Ű jeden interfejs LAN,
 Ű jeden port HDMI,
 Ű jeden kompozytowy port wideo oraz audio (3.5mm jack), 
 Ű czterdzieści pinów ogólnego przeznaczenia I/O (ang. general pur-

pose input/output, GPIO),
 Ű jeden czytnik kart micro SD, zlokalizowany na dolnej powierzchni RPi2.

Dodatkowo RPi2 jest wyposażony w szeregowy interfejs kamery 
(ang. camera serial interface, CSI), szeregowy interfejs wyświetlacza 
(ang. display serial interface, DSI) oraz dwie diody LED: czerwoną (PWR) 
oraz zieloną (ACT). Obie są zlokalizowane powyżej interfejsu DSI.

https://iottools.blob.core.windows.net/iotdashboard/setup.exe
https://www.adafruit.com/windows10iotpi2
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Rysunek 5. Płytka Raspberry PI-2 widziana z góry. Na rysunku oznaczono 
porty GPIO, USB, LAN, Audio/Video (A/V), HDMI oraz Micro USB

INSTALACJA WINDOWS 10 IOT CORE
Instalacja Windows 10 IoT Core wymaga karty microSD o pojemności przy
najmniej 8 GB oraz odpowiedniego czytnika. Po wcześniejszym przygoto
waniu tych elementów można przystąpić do zainstalowania Windows 10 
IoT Core na RPi2. Proces ten wymaga wykonania następujących czynności:

 Ű Uruchamiamy aplikację Windows 10 IoT Core Dashboard i w za
kładcę Set up a new device klikamy przycisk z etykietą Set up a new 
device. Spowoduje to uruchomienie kreatora umożliwiającego po
branie oraz instalację systemu Windows 10 IoT Core (Rysunek 6).

Rysunek 6. Konfiguracja instalacji Windows 10 IoT Core

 Ű W kreatorze Set up a new device:
 ǿ Z listy Device type wybieramy Raspberry Pi 2,
 ǿ Akceptujemy postanowienia licencyjne i klikamy przycisk 

z etykietą Download and install, co spowoduje pobranie ob
razu Windows 10 IoT Core, przygotowanie karty SD (Rysunek 
7) oraz wykonania właściwej instalacji (Rysunek 8).

Rysunek 7. Przygotowywanie karty SD

Rysunek 8. Instalacja Windows 10 IoT Core

W zasadzie po zainstalowaniu karty microSD z systemem Windows 10 
IoT Core w urządzeniu RPi2 płytka jest już gotowa do pracy. Wystarczy ją 
jedynie podłączyć do zasilania, wykorzystując do tego celu złącze micro
USB. W przypadku podłączenia RPi2 do monitora za pomocą interfejsu 
HDMI urządzenie wyświetli ekran powitalny domyślnej aplikacji (Rysu
nek 9). Natomiast po podłączeniu RPi2 do sieci lokalnej będzie ono wi
doczne w zakładce My devices aplikacji Windows 10 IoT Core Dashboard 
(Rysunek 10). Ekran ten umożliwia uruchomienie aplikacji Device Portal, 
która służy do dalszej konfiguracji urządzenia (np. zmiany jego nazwy), 
instalację dodatkowych aplikacji, analizę uruchomionych procesów itp.

Rysunek 9. Ekran powitalny domyślnej aplikacji Windows 10 IoT Core. Ilustracja 
została wykonana z wykorzystaniem wirtualnego systemu Windows 10 IoT 
Core dla urządzeń w architekturze x86. W przypadku fizycznego urządzenia 
RPi2 w lewym górnym rogu zostanie wyświetlony rysunek ilustrujący RPi2

Rysunek 10. Lista urządzeń Windows IoT Core podłączonych do sieci lokalnej

WITAJ, ŚWIECIE IOT!
Po przygotowaniu środowiska programistycznego oraz sprzętu możemy 
przystąpić do zaimplementowania przykładowej aplikacji typu Witaj, 
świecie. W kontekście urządzeń wbudowanych tego typu aplikacje pole
gają na kontrolowaniu stanu diody LED. Do tego celu wykorzystamy zie
loną diodę ACT podłączoną do pinu GPIO mikrokontrolera o numerze 47. 

Przykładowe aplikacje zaimplementujemy z wykorzystaniem trzech 
różnych języków oraz technologii programowania. Będą nimi: C#, C++ 
oraz JavaScript.

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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