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Opis oprogramowania
W drugiej czÍúci artyku³u
poúwiÍconego modu³owi
NET51, ktÛry zapewnia dostÍp
do Internetu mikrokontrolerowi
'51, przedstawimy jego
oprogramowanie systemowe
i omÛwimy sposÛb
pos³ugiwania siÍ modu³em.
Zalet¹ prezentowanego
rozwi¹zania jest programowa
implementacja stosu TCP/IP,
dziÍki czemu wykonanie
interfejsu jest stosunkowo
tanie.

Schemat blokowy oprogramowania systemu NET51 przedstawiono na rys. 4. Jak widaÊ,
program zosta³ podzielony na szereg modu³Ûw, ktÛre mog¹ byÊ
zestawiane ze sob¹ na rÛøne sposoby. Takie rozwi¹zanie stwarza
moøliwoúÊ ³atwego dostosowanie
NET51 do konkretnych potrzeb.
Najwaøniejszym elementem jest
rdzeÒ systemu, zawieraj¹cy podstawowe procedury obs³ugi pamiÍci, wewnÍtrznych zasobÛw
mikrokontrolera oraz interfejsÛw
i†uk³adÛw peryferyjnych. NastÍpnym waønym sk³adnikiem syste-

Rys. 4 Schemat blokowy oprogramowania
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mu jest modu³ obs³ugi wewnÍtrznych zmiennych, ktÛre mog¹
byÊ systemowe lub definiowane
przez uøytkownika. Po kaødym
w³¹czeniu zasilania lub zmianie
zawartoúci pamiÍci EEPROM, system NET51 odczytuje definicje
zmiennych i†tworzy ich odpowiedni¹ strukturÍ w†pamiÍci danych. Takie rozwi¹zanie pozwala
na wymianÍ definicji bez koniecznoúci modyfikacji oprogramowania systemu.
W†oparciu o†rdzeÒ zosta³ zbudowany stos TCP/IP. Nie bÍdÍ
przytacza³ tutaj metody implementacji tych protoko³Ûw, gdyø
wykracza to poza ramy artyku³u.
Zainteresowanych odsy³am do lektury dokumentÛw RFC dostÍpnych w†Internecie oraz literatury
[1] i†[2]. Ze stosem TCP/IP wspÛ³pracuj¹ programy aplikacyjne,
dziÍki ktÛrym moøliwa jest wymiana informacji zgodnie z†popularnymi protoko³ami takimi jak
FTP lub HTTP.
Serwer FTP wykorzystuje funkcje rdzenia zwi¹zane z†systemem
plikÛw znajduj¹cym siÍ w†pamiÍci, gdzie przechowywane s¹ pliki
przeznaczone dla aplikacji systemowych (miÍdzy innymi dla serwera HTTP). W³aúnie zawartoúÊ
tej pamiÍci moøe byÊ zdalnie
zmieniana przez uøytkownika za
pomoc¹ dowolnego programu obs³uguj¹cego protokÛ³ FTP.
Serwer HTTP zaimplementowany w†NET51 pozwala na tworzenie
dynamicznej zawartoúci odsy³anych stron w†zaleønoúci od war-
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System NET51
Tab. 1. Operatory używane w syste−
mie NET51
Typ zmiennej Operator Opis
bez znaczenia
=
przypisanie wartości
np. temp=12
bez znaczenia
:
indeks od prawej
np. gdy temp
wynosi 1234
to temp:1 zwróci 3
liczba
+
zmienna = zmienna
+ wartość
liczba
−
zmienna = zmienna
− wartość
liczba
*
zmienna = zmienna
* wartość
liczba
/
zmienna = zmienna
/ wartość
liczba
|
zmienna = zmienna
or wartość (opera−
cja bitowa OR)
liczba
^
zmienna = zmienna
xor wartość (opera−
cja bitowa XOR)
liczba
&
zmienna = zmienna
and wartość (opera−
cja bitowa AND)
liczba
$
zwraca ciąg
„checked” gdy
(zmienna and war−
tość) == wartość

toúci wewnÍtrznych zmiennych.
Zmiany zawartoúci lub odczytu
tych zmiennych moøna dokonywaÊ
zarÛwno z†poziomu przegl¹darki
internetowej jak i†interfejsu szeregowego obs³ugiwanego przez mikrokontroler. Takie rozwi¹zanie
umoøliwia, za poúrednictwem sieci
Internet, wizualizacjÍ stanu otoczenia serwera lub zdalne sterowanie dowolnym urz¹dzeniem,
ktÛre posiada tylko port RS232.
System NET51 potrafi interpretowaÊ polecenia, ktÛre s¹ przesy³ane przez interfejs RS232 w†postaci ci¹gu znakÛw zakoÒczonych
sekwencj¹ <CR><LF>, jak niøej:
<polecenie><CR><LF>
W†ten w³aúnie sposÛb moøliwe
jest odczytanie lub modyfikacja
wartoúci zmiennych oraz sterowanie niektÛrymi funkcjami systemu
przez wspÛ³pracuj¹ce urz¹dzenie.
Polecenie posiada úciúle okreúlony
format
<nazwa_zmiennej><operator>
[wartoúÊ].
Jedynie pole wartoúÊ jest opcjonalne. Dla przyk³adu, aby odczytaÊ zawartoúÊ zmiennej przez port
szeregowy naleøy wys³aÊ polecenie:
<nazwa_zmiennej>?
i†w†przypadku poprawnego wykonania, serwer zwrÛci ci¹g zna-
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kÛw takøe zakoÒczonych sekwencj¹ <CR><LF>. Natomiast
w†celu zmiany wartoúci wybranej zmiennej naleøy wys³aÊ polecenie z†odpowiednio dobranymi polami ìoperatorî oraz
ìwartoúÊî, ktÛrych zastosowanie
jest zaleøne od typu zmiennej
(np. temp+10 lub data=12-012001). Znaczenie poszczegÛlnych
operatorÛw przedstawiono w†tab.
1. W†przypadku wyst¹pienia b³Ídu (np. nieznana zmienna lub
nieprawid³owy operator), system
nie wykona polecenia, a†do uøytkownika nie zostanie zwrÛcony
øaden komunikat. Moøliwe jest
jednoczesne modyfikowanie zawartoúci kilku zmiennych za pomoc¹ sekwencji poleceÒ z³oøonej
z†pojedynczych oddzielonych
znakiem &, np.:
<polecenie_1>&<polecenie_2>&
<polecenie_3>
Niestety, w†ten sposÛb nie
moøna odczytaÊ danych z†kilku
zmiennych za pomoc¹ pojedynczego zapytania.
Opisany wyøej sposÛb operowania zmiennymi przy uøyciu
poleceÒ przesy³anych przez port
szeregowy jest zastosowany (z
pewnymi ograniczeniami) dla poleceÒ zawartych w†ø¹daniach nap³ywaj¹cych do serwera HTTP.
Aby przes³aÊ dane do serwera,
przegl¹darka wykorzystuje metodÍ
GET z†protoko³u HTTP (opisany
w†RFC1945), w†ktÛrej parametry
dla serwera s¹ przesy³ane razem
z†ø¹daniem (parametry wystÍpuj¹
za znakiem ?). Aby wys³aÊ polecenie do serwera, w†pasku adresu
przegl¹darki naleøy wpisaÊ ci¹g:
http://adr.ess.erw.era/bieø¹ca_strona.html?<polecenie>
Podobnie jak w†przypadku
RS232, moøna wysy³aÊ kilka poleceÒ jednoczeúnie (np. http://
192.168.1.100/index.html?temp=13&fan=1). W†przypadku
odwo³ywania siÍ do zmiennych
³aÒcuchowych naleøy zaznaczyÊ,
øe protokÛ³ HTTP nie pozwala na
uøycie w†sk³adni ø¹dania pewnych znakÛw (musz¹ one byÊ
kodowane jako %ASCII_HEX).
Serwer HTTP ìrozumieî tak zakodowane dane, wiÍc bez problemÛw moøna uøywaÊ formularzy
udostÍpnianych przez jÍzyk
HTML, co u³atwia tworzenie stron
dla NET51. Niestety formularze
nie umoøliwiaj¹ uøywania innych

operatorÛw oprÛcz przypisania, co
zmusza uøytkownika do korzystania ze skryptÛw jÍzyka Java.

Konfiguracja
i†uøytkowanie
Na pocz¹tku naleøy ustawiÊ
podstawowe parametry sieciowe
systemu NET51 za pomoc¹ terminala. W†tym celu naleøy zewrzeÊ
zworÍ Z1 oraz w³¹czyÊ zasilanie
systemu, ktÛry nie zainicjalizuje
czÍúci sieciowej i†ustawi port szeregowy na 9600 bd. NastÍpnie
podajemy wartoúci parametrÛw:
adres IP oraz maska podsieci itp.
(powinny byÊ uzgodnione z†administratorem lokalnej sieci). Parametry sieciowe s¹ traktowane jako
wewnÍtrzne zmienne i†s¹ modyfikowane w†sposÛb opisany w†poprzedniej czÍúci artyku³u. Oto
poszczegÛlne polecenia jakie naleøy wys³aÊ do NET51:
ip=<adres IP np.192.168.1.100>
mask=<maska podsieci np.
255.255.255.0>
gate=<adres IP lokalnej bramy>
cmd=wrcfg
Ostatnie polecenie spowoduje
przepisanie konfiguracji do pamiÍci EEPROM i†przy ponownym
w³¹czeniu zasilania system skorzysta z†wartoúci tam zapisanych.
W†kolejnym kroku tworzone s¹
strony HTML, w†ktÛrych dla
ìdynamicznejî zawartoúci wykorzystywane s¹ zmienne zdefiniowane przez uøytkownika. Aby
w†oknie przegl¹darki pojawi³a siÍ
zawartoúÊ danej zmiennej, naleøy
w†kodzie HTML umieúciÊ nazwÍ
tej zmiennej w†nawiasach kwadratowych. Na przyk³ad kod:
<P> Bieø¹ca temperatura wynosi
[temp] stopni. </P>
spowoduje wyúwietlenie wartoúci
aktualnej temperatury identyfikowanej zmienn¹ temp. W†nawiasach kwadratowych moøna podaÊ
dowolne poprawnie sformu³owane
polecenie, ktÛrego wynik bÍdzie
wstawiony w†tym miejscu. Przyk³adem takiego uøycia moøe byÊ
Tab. 2. Zestawienie typów zmien−
nych
Typ zmiennej Opis
DB
DW
DS

8−bitowa liczba bez znaku
(zakres 0...2555)
16−bitowa liczba bez znaku
(zakres 0...65535)
łańcuch znaków o maksymal−
nej długości 128 znaków
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konstruowanie pÛl formularzy (typu ìradioî i†ìcheckî) za pomoc¹
operatora $ np.
<INPUT TYPE=”radio”
NAME=”nazwa” VALUE=1
[nazwa$1]>
<INPUT TYPE=”radio”
NAME=”nazwa” VALUE=2
[nazwa$2]>
<INPUT TYPE=”radio”
NAME=”nazwa” VALUE=3
[nazwa$3]>

Innym przyk³adem moøe byÊ
dynamiczna wymiana grafiki na
stronie w†zaleønoúci od wartoúci
zmiennej. I†tak kod
<IMG SRC=”led[ioa].gif”
BORDER=0>

spowoduje wyúwietlenie pliku
led0.gif lub led1.gif na podstawie
stanu wejúcia oznaczonego IOA.
Aby mÛc wykorzystaÊ system
NET51 naleøy dostarczyÊ definicje
zmiennych oraz danych dla serwera HTTP, zawartych w†specjalnym pliku o†nazwie image.dat.
Wymieniony plik jest wynikiem
pracy programu net51link.exe, ktÛry dokonuje ìkompilacjiî projektÛw definiowanych przez uøytkownika. W†celu utworzenia nowego projektu, naleøy na komputerze osobistym (w katalogu z†danymi do projektu) utworzyÊ plik
opisu projektu: nazwa_projektu.prj
o†podanej niøej strukturze:
// tak wygląda komentarz
// dla całej linii
// tu zaczyna się sekcja
// zmiennych
[var]
deklaracja zmiennej 1
deklaracja zmiennej 2
deklaracja zmiennej 3
...
// a tu zaczyna się sekcja
// plików
[file]
// komentarz może być
// umieszczany w dowolnych
// liniach projektu
nazwa pliku 1
nazwa pliku 2
nazwa pliku 3
...

Jak widaÊ jest on podzielony na
dwie sekcje: zmiennych oraz pliTab. 3. Zestawienie metod dostępu
Metoda
R
W
B
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Opis
zmienna tylko do odczytu
zmienna tylko do zapisu
połączenie R oraz B

Dodatek A
Zestawienie wewnętrznych zmiennych NET51
Zmienna

Dostęp

Typ

Opis

server
request
baud

B
R
B

DS
DS
DB

ip
mask
gate
smtp
cmd

B
B
B
B
B

DS
DS
DS
DS
DS

asca
rela
relb
ioa
iob

W
B
B
B
B

DS
DB
DB
DB
DB

serwera HTTP − adres IP (do pracy za firewallem)
serwer HTTP − ostatnie żądanie skierowane do serwera
konfiguracja − prędkość portu szeregowego 1−9600;
2−19200; 3−57600 (aby ustawić port na wskazaną prędkość
należy wydać komendę cmd=setup)
konfiguracja − adres IP systemu NET51 (np. 192.168.1.100)
konfiguracja − maska podsieci
konfiguracja − adres lokalnej bramy (do komunikacji z WEB)
konfiguracja − adres serwera pocztowego
system − sterowanie funkcjami serwera. Dostępne parametry
wrcfg − zapis konfiguracji; reset − restart systemu;
setup − ustawienie prędkości pracy UART na podstawie
zmiennej baud.
system − port szeregowy dostępny z przeglądarki
system − przekaźnik A
system − przekaźnik B
system − uniwersalne IO A
system − uniwersalne IO B

kÛw. Sekcja plikÛw sk³ada siÍ
z†nazw plikÛw znajduj¹cych siÍ na
dysku komputera PC, ktÛre powinny byÊ dostÍpne dla serwera HTTP
systemu NET51 (pliki *.html, *.gif,
*.jpg, *.js itp.). Maksymalna liczba
nazw plikÛw wynosi 64, a†ich
³¹czny rozmiar nie moøe przekroczyÊ 30kB (z uwagi na pojemnoúÊ
pamiÍci EEPROM). D³ugoúÊ nazwy
pliku nie moøe przekroczyÊ 12
znakÛw, licz¹c razem z†rozszerzeniem i†separuj¹c¹ kropkÍ. Natomiast sekcja zmiennych zawiera
deklaracjÍ o†nastÍpuj¹cej sk³adni:
<typ>_<dostÍp>_<nazwa>[=wartoúÊ pocz¹tkowa],
gdzie symbol ì_î oznacza spacjÍ,
a†uøycie wartoúci pocz¹tkowej jest
opcjonalne (domyúlna wartoúÊ wynosi 0). Nazwa zmiennej moøe
mieÊ maksymalnie 12 znakÛw
i†musi sk³adaÊ siÍ wy³¹cznie z†ma³ych liter. Opisywany system obs³uguje zmienne liczbowe traktowane jako 8-†lub 16-bitowe liczby
bez znaku oraz zmienne bÍd¹ce
³aÒcuchami o†maksymalnej d³ugoúci 128 znakÛw - zestawienie
typÛw zawiera tab. 2.
Dla kaødej zmiennej moøna
przypisaÊ metodÍ dostÍpu oraz
wartoúÊ pocz¹tkow¹, ktÛra bÍdzie
wpisana po sprzÍtowym zerowaniu systemu. Metoda dostÍpu
okreúla, czy zmienn¹ moøna odczytaÊ lub zapisaÊ z†poziomu
przegl¹darki internetowej (zestawienie w†tab. 3).
Kompilacji projektu opisanego
w†powyøszy sposÛb dokonujemy

wydaj¹c z†linii komend polecenie
net51link.exe nazwa_projektu.prj,

przy czym zak³adamy, øe
net51link.exe znajduje siÍ w†tym
samym katalogu co plik *.prj.
W†wyniku wykonania powyøszego polecenia w†katalogu danych
powstaje plik o†nazwie image.dat, ktÛry nastÍpnie powinien
byÊ za³adowany do NET51 za
pomoc¹ dowolnego programu
FTP. Dodatkowo jest generowany
plik report.txt, zawieraj¹cy opis
przebiegu kompilacji oraz spis
napotkanych b³ÍdÛw. Po za³adowaniu pliku naleøy zakoÒczyÊ
sesjÍ FTP oraz dokonaÊ restartu
systemu rÍcznie lub zdalnie za
pomoc¹ polecenia cmd=reset
(zdalne zerowanie nast¹pi po ok.
5†sekundach). Po tych operacjach NET51 jest gotowy do
pracy.
Pawe³ Cies³owski
pcieslowski@wp.pl
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