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1. ZałoŜenia projektowe 
 
 Wykonane zadanie projektowe polegało na wykorzystaniu bibliotek mikrokontrolero-
wego systemu operacyjnego EtherNut w celu utworzenia serwera internetowego, zbierającego 
poprzez interfejs one-wire pomiary z sieci termometrów cyfrowych firmy Dallas. Serwer za-
pamiętuje czas wykonania oraz wartość 150 pomiarów ostatnio wykonanych przez kaŜdy z 
czujników i udostępnia je poprzez protokół HTTP. Dodatkową funkcją jest obliczanie dla 
wyników z kaŜdego termometru trendu krótko–, średnio– i długookresowego, a po podaniu 
przez uŜytkownika hasła: moŜliwość usunięcia historii i ustawienia bieŜącej godziny i daty. 
 Projekt implementowany był na płycie ewaluacyjnej MMnet02, wyposaŜonej w proce-
sor ATMega128. Przy tworzeniu projektu wykorzystano kompilator win-avr, biblioteki sys-
temu operacyjnego EtherNut i programator PonyProg w wersjach dostępnych w laboratorium 
019A budynku C-3 Politechniki Wrocławskiej. 
 
 
 



2. Wykonanie projektu 
 
 Na projekt składają się 4 pliki z kodami źródłowymi: „1wire.c”, „cgi.c”, „defs.c” i 
„httpserv.c”, biblioteki systemu EtherNut i kompilatora win-avr, katalog „sample”, zawierają-
cy stronę główną serwera „index.html” i plik opisujący styl wyświetlania „style.css”. Aby 
uprościć proces kompilacji, pominięto pliki nagłówkowe 
 
 W pliku „defs.c” zdefiniowano wszystkie stałe symboliczne, uŜywane jako rozkazy 
dla czujnika temperatury podczas komunikacji przez interfejs one-wire. W programie nastę-
pujące komendy wykorzystywane są w celu: 
 → SEARCH_ROM: rozpoczęcia procedury rozpoznawania adresów, 
 → MATCH_ROM: wyboru urządzenia, z którym nastąpi komunikacja, 
 → CONVERT_T: rozkazu pomiaru temperatury i konwersji do postaci cyfrowej, 
 → READ_SCRATCHPAD: rozkazu przesłania wyników pomiarów. 
 Zaimplementowane zostały równieŜ makrodefinicje umoŜliwiające komunikację w 
warstwie fizycznej: 
 → mode_in: ustawianie pracy pinu 2 portu B w tryb wejściowy, 
 → mode_out: ustawianie pracy pinu 2 portu B w tryb wyjściowy, 
 → odczyt: odczyt bitu z pinu 2 portu B, 
 → set0, set1: ustawienie stanu 0 lub 1 na pinie 2 portu B. 
 
 Zadeklarowana w pliku struktura „urzadzenie” opisuje pojedynczy termometr, jego 
adres oraz historię pomiarów, obejmującą czas wykonania pomiaru i jego wartość. W tablicy 
„termometr” przewidziano miejsce dla maksymalnie 8 czujników temperatury. 
 Plik „defs.c” zawiera ponadto deklarację stałej, wyznaczającej adres MAC dla mikro-
kontrolera, oraz zmiennych łańcuchowych, przechowujących adres IP serwera, jego maskę i 
bramę domyślną. 
 
 Obsługa interfejsu one-wire oraz wątek, cyklicznie odpytujący termometry w sieci i 
zarządzający tablicą „termometr”, umieszczone zostały w pliku „1wire.c”. Makrodefinicja 
„us_delay(us)” wywołuje zaimplementowaną z uŜyciem języka asemblera funkcję 
„__Delay_5us”, która wprowadza do programu określoną argumentem liczbę 5–mikrosekun-
dowych opóźnień. 
 Funkcją restartującą sieć termometrów jest funkcja „onewire_init”. Kolejnych 6 funk-
cji zaimplementowanych w pliku „1wire.c” uŜywa łącza one-wire do wykonania kolejno: 
 → wysłania pojedynczego bitu, 
 → odebrania pojedynczego bitu, 
 → wysłania bajtu, 
 → odebrania bajtu, 
 → wysłania zawartości wskazanego przez argument bufora, 
 → odebrania ciągu bajtów i zapisania do bufora. 
 
 Pojedynczy krok procedury wyszukiwania urządzeń w sieci i odczytywania ich adre-
sów wykonuje funkcja „odczytaj_adres”. Funkcja działa na zasadzie iteratora: na podstawie 
znajomości poprzedniego adresu oraz dodatkowego, ustawianego przez nią samą, parametru, 
znajduje adres następnego w kolejności termometru lub pierwszego, jeŜeli ostatnio znaleziony 
był ostatni. 
 Na potrzeby zapisu historii programów zaimplementowano w pliku „1wire.c” funkcję 
„pobierz_date”, odczytującą datę i godzinę z systemowego zegara czasu rzeczywistego, 
„temp2str”, formatującą łańcuch znaków reprezentujący temperaturę na podstawie wartości 



odczytu, funkcję „wyszukaj_termometr”, znajdującą urządzenie o zadanym adresie w tablicy 
„termometr” i zwracającą jego indeks, a w razie potrzeby dodającą nowy rekord. 
 Zadaniem procedury „zapisz_do_pamieci” jest zapisanie pojedynczego odczytu w ta-
blicy historii pomiarów określonego urządzenia. Tablica pozwala na przechowanie do 150 
wpisów i zachowuje się jak bufor cyklicznych. Funkcja wykonuje jednocześnie zapis do pa-
mięci EEPROM mikrokontrolera, aby po zrestartowaniu lub odłączeniu zasilania moŜliwe by-
ło odtworzenie pełnej historii pomiarów. 
 
 Procedura cyklicznego odpytywania termometrów zaimplementowana jest w wątku 
„onewire_th1”. W kaŜdym kroku pętli wątek od początku przeprowadza procedurę wyszuki-
wania termometrów w sieci, odbiera od nich odczyt temperatury i wywołuje procedurę „za-
pisz_do_pamieci”. PoniewaŜ skanowanie sieci wykonywane jest kaŜdorazowo, moŜna ją do-
wolnie rekonfigurować w czasie działania serwera, wykryty zostanie kaŜdy nowo dołączony 
termometr, a odłączenie czujnika nie spowoduje Ŝadnej modyfikacji jego rekordu w tablicy 
„termometr”. Odłączenie i powtórne włączenie termometru powoduje, Ŝe nowe pomiary do-
dawane są do poprzednio zapisanej historii, nie nadpisując jej. 
 JeŜeli liczba róŜnych wykrytych w sieci termometrów (z uwzględnieniem nawet tych, 
które są aktualnie nieobecne) przekroczy maksymalną ilość, tablica deskryptorów jest kaso-
wana i wypełniana od początku. 
 
 Program główny, funkcje inicjalizujące pracę serwera oraz wątek serwera HTTP za-
implementowane są w pliku „httpserv.c”. Wątek „Service” odpowiada za obsługę witryny 
WWW, zaimplementowaną w nieskończonej pętli. Pierwszym krokiem pętli jest utworzenie 
gniazdka TCP, na którym wątek nasłuchuje na połączenia przychodzące na port 80. JeŜeli po 
nadejściu połączenia ilość dostępnej pamięci jest mniejsza niŜ 8 kB, program wstrzymuje się 
z jego akceptacją, poniewaŜ zgodnie z zaleceniem ilość dostępnej pamięci do niezawodnej 
obsługi połączenia TCP powinna wynosić co najmniej 8 kB. 
 Po akceptacji gniazdko jest mapowane na deskryptor pliku strumieniowego, aby moŜ-
liwe było uŜywanie na nim funkcji wejścia / wyjścia, a następnie wywoływana jest funkcja 
systemowa „NutHttpProcessRequest”, parsująca przychodzące zapytania HTTP. 
 Po zakończeniu połączenia gniazdko jest zamykane i wątek wraca na początek pętli. 
 
 Drugi wątek, nazwany „monitor_daty”, jest wątkiem o bardzo niskim priorytecie, a je-
go jedynym zadaniem jest odczytywanie co około 1 sekundę wskazania systemowego zegara 
czasu rzeczywistego i zapisywanie wyniku w pamięci EEPROM, w celu umoŜliwienia usta-
wienia aktualnego czasu i daty po restarcie mikrokontrolera. 
 
 W funkcji głównej wykonywane są kolejno następujące zadania: 
 1) Rejestracja i otworzenie portu szeregowego. 
 2) JeŜeli jest to pierwsze uruchomienie, pobrania z portu szeregowego informacji o ad-
resie IP mikrokontrolera, jego masce i bramie domyślnej. W przeciwnym wypadku adres IP, 
maska i brama odczytywane są z pamięci EEPROM. Następnie odczytywane są z pamięci 
EEPROM aktualna data i czas, liczba termometrów oraz deskryptory wszystkich termome-
trów, wykrytych podczas wcześniejszej pracy, wraz z historią pomiarów. 
 3) Zarejestrowanie karty sieciowej i konfiguracja ustawień protokołu TCP/IP: usta-
wienie adresu IP, maski i bramy. 
 4) Zarejestrowanie serwera i skryptów CGI, opisujących poszczególne strony. 
 5) Utworzeniu wątków, w tym uruchomienia wątku zbierającego pomiary temperatury 
oraz 4 wątków serwera HTTP. PoniewaŜ kaŜdy z wątków serwera moŜe obsługiwać jedno-
cześnie jedno połączenie, maksymalnie 4 klientów jednocześnie moŜe się komunikować z 



serwerem, następny musi poczekać, aŜ zapytanie jednego z aktualnie połączonych zostanie 
obsłuŜone. 
 
 Wyświetlanie poszczególnych stron witryny WWW serwera realizowane jest przez 
funkcje zaimplementowane w pliku „cgi.c”. Funkcja „aktemp” odpowiada za obsługę Ŝądania 
wyświetlenia strony „Aktualna temperatura”. Na stronie znajduje się tablica, której wiersze 
odpowiadają kolejnym czujnikom wykrytym w czasie pracy serwera, pierwsza kolumna za-
wiera indeks termometru, druga ostatni odczyt temperatury, a kolejne trzy symbolicznie po-
kazują trend krótko–, średnio– i długoterminowy. Wartości temperatury odczytywane są z ta-
blicy historii pomiarów, zawartej w deskryptorze kaŜdego termometru, a na ich podstawie 
wyznaczany jest trend. JeŜeli liczba pomiarów jest mniejsza niŜ załoŜona długość trendu, nie 
jest on obliczany. 
 Funckja „lista” obsługuje Ŝądanie wyświetlenia strony „Lista termometrów”, która po-
kazuje uŜytkownikowi listę termometrów z uwzględnieniem indeksu, adresu ROM oraz ostat-
niego pomiaru temperatury wykonanego przez czujnik. 
 
 Przeglądanie pełnej historii moŜliwe jest za pośrednictwem strony „Historia odczy-
tów”, której Ŝądanie wyświetlenia obsługuje funkcja „historia”. JeŜeli Ŝądanie nie jest para-
metryzowane, wówczas na stronie znajduje się dla kaŜdego czujnika hiperłącze do strony 
„Historia odczytów”, przekazujące jako parametr numer określonego termometru. Po kliknię-
ciu hiperłącza odczytywana jest wartość parametru i na jej podstawie identyfikowany jest 
czujnik. Po przeładowaniu na stronie wyświetlana jest tabela, której wiersze odpowiadają ko-
lejnym pomiarom, a w kolumnach znajdują się kolejno: data i czas wykonania odczytu oraz 
zmierzona temperatura. 
 
 Kolejna strona, „Stan mikrokontrolera”, wyświetlana jest przy pomocy funkcji „ukon-
troler”. Na stronie znajdują się podstawowe informacje techniczne, jak wersja systemu Et-
herNut, odczytywana za pomocą funkcji „NutVersionString”, ilość aktualnie dostępnej wolnej 
pamięci, zwracana jako wynik funkcji „NutHeapAvailable”, przeglądarka klienta oraz aktual-
na liczba termometrów w tablicy „termometry”. Na stronie znajdują się równieŜ 2 hiperłącza 
„Wyczyść historię” i „Ustaw godzinę”. 
 Po wyborze pierwszego hiperłącza wysyłane jest Ŝądanie wyświetlenia strony obsłu-
giwane przez funkcję „czysc”. JeŜeli wywołanie jest bez parametrów, wówczas wyświetlana 
jest strona z dwoma polami odczytu: „uzytk” i „haslo”, opisanymi jako „Nazwa uŜytkownika” 
i „Hasło”, oraz przycisk „Wyczyść historię”. Klikni ęcie przycisku powoduje przeładowanie 
strony z przekazaniem jako parametry obu pól odczytu. Przy obsłudze wywołania parametry-
zowanego nazwa uŜytkownika i hasło sprawdzane są z nazwą i hasłem zapisanym na stałe w 
kodzie programu, i jeŜeli są zgodne, następuje wyzerowanie tablicy deskryptorów termome-
trów (przez wyzerowanie zmiennej „liczba_termometrow”). 
 Funkcja „ustaw_date” obsługuje kliknięcie drugiego z hiperłączy na stronie „Stan mi-
krokontrolera”. Wywołanie nie parametryzowane powoduje wyświetlenie strony z ośmioma 
polami odczytu: „uzytk”, „haslo”, „godzina”, „minuta”, „sekunda”, „dzien”, „miesiac” i 
„rok”, oraz przycisk „Ustaw”. Kliknięcie przycisku powoduje przeładowanie strony z przeka-
zaniem jako parametry wszystkich pól odczytu. Przy obsłudze wywołania parametryzowane-
go nazwa uŜytkownika i hasło sprawdzane są z nazwą i hasłem zapisanym na stałe w kodzie 
programu, i jeŜeli są zgodne, pozostałe parametry słuŜą do ustawienia nowej wartości daty i 
godziny systemowej. Jeśli przekazana zostanie niepoprawna wartość (np. miesiąc większy od 
12), wówczas przypisywana jest mu największa lub najmniejsza moŜliwa wartość. 
 



 Strona główna zapisana jest w pliku „urom.c”, tworzonym w procesie kompilacji z 
plików „index.html”, „style.css” i „logo.jpg”, zawartych w katalogu „sample”. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kompilacja i uruchamianie 
 
 Kompilacja projektu odbywa się poprzez uruchomienie programu „make” w katalogu 
zawierającym wszystkie 4 pliki źródłowe i katalog „sample”. Przeprowadzenie kompilacji 
wymaga zainstalowania na komputerze oprogramowania EtherNut i kompilatora gcc. 
 
 Po załadowaniu programu do pamięci mikrokontrolera konieczne jest skonfigurowanie 
adresu IP, maski i bramy domyślnej. Przeprowadzić to naleŜy z wykorzystaniem portu szere-
gowego, np. za pomocą programu „Hyper Terminal”. Wymagane ustawienia portu to: 
 → prędkość transmisji: 115 200 bodów, 
 → 8 bitów na znak, 
 → 1 bit stopu, 
 → brak bitu parzystości, 
 → brak kontroli poprawności transmisji. 
 W celu zachowania domyślnych wartości adresów i masek, moŜna nacisnąć klawisz 
enter bez wprowadzania Ŝadnych innych znaków. 
 Przy następnych uruchomieniach opisana powyŜej procedura nie moŜe być powtórzo-
na, a serwer jest uruchamiany natychmiast po włączeniu zasilania z uŜyciem adresów i masek 
podanych przy pierwszym uruchomieniu, bez Ŝadnych dodatkowych czynności. 
 
 Aby poprawnie wykonywać odczyt z termometrów komunikujących się przez one-
wire, naleŜy połączyć pin „PB2” z pinem „1-W”. 
 
 Dodatkowe informacje, które naleŜy podać na stronach „Wyczyść historię” i „Ustaw 
datę” są następujące: 
 → nazwa uŜytkownika: „p”, 
 → hasło: „p”. 


