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Emodu³ I/O sterowany
przez sieæ Internet

W³aœciwoœci
• nadzór nad urz¹dzeniem poprzez stronê internetow¹
• dostêp do urz¹dzenia zabezpieczony has³em 
• tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (DHCP) 
• mo¿liwoœæ pracy ze sta³ym adresem IP 
• mo¿liwoœæ zmiany adresu MAC 
• ³atwa konfiguracja przez port USB
• cztery wejœcia cyfrowe (odczyt stanów przez www)
• cztery wyjœcia wykonawcze o obci¹¿alnoœci 8A/230VAC
• mo¿liwoœæ zmiany strony urz¹dzenia (zapis strony internetowej przez USB lub siec LAN (FTP)
• sygnalizacja stanu pracy: diody LED 
• zasilanie: 12 VDC/200 mA 
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Opis modu³u
Zastosowane w module przekaŸniki mog¹ sterowaæ zarówno obwodami sta³opr¹dowymi (na przyk³ad 12 V), jak 
równie¿ zasilanymi z sieci energetycznej 230 V. Obci¹¿alnoœæ styków pozwala prze³¹czaæ pr¹dy o maksymalnym 
natê¿eniu 8A. Stany wejœæ cyfrowych, stany przekaŸników oraz przycisków umo¿liwiaj¹cych zmianê stanów 
przekaŸników prezentowane s¹ na generowanej przez modu³ stronie internetowej. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest 
uniwersalnoœæ, gdy¿ do obs³ugi karty nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie uruchamiane na komputerze 
steruj¹cym, wystarczy sama przegl¹darka internetowa. Dziêki temu do obs³ugi modu³u mo¿na zastosowaæ dowolny 
komputer z dowolnym systemem operacyjnym (np. Windows, Linux). Bez przeszkód, do sterowania mo¿na tak¿e 
zastosowaæ komputer typu PocketPC, czy nawet telefon komórkowy. Jedynym wymaganiem urz¹dzenia steruj¹cego 
jest dostêp do Internetu i mo¿liwoœæ wyœwietlenia strony internetowej. Podstawowym ogniwem, w którym mo¿e 
odbywaæ siê komunikacja z kart¹ przekaŸników jest lokalna sieæ LAN przyporz¹dkowana do jednego routera. Jeœli 
taka sieæ udostêpnia dodatkowo dostêp bezprzewodowy, to kartê mo¿na kontrolowaæ równie¿ w sposób 
bezprzewodowy (karta jest do³¹czana przewodowo, ale komputer mo¿e mieæ bezprzewodowy dostêp do sieci LAN). 
Poza obs³ug¹ w obrêbie jednej sieci mo¿liwe jest te¿ sterowanie z odleg³ego miejsca poprzez sieæ Internet. W takim 
jednak przypadku konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie routera, tak aby przekierowywa³ port o numerze 80 na 
wewnêtrzny adres IP przydzielony dla karty przekaŸników. Pomimo tego, ¿e uk³ad stanowi gotowe rozwi¹zanie, to 
istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji poprzez zmianê sposobu wyœwietlania strony internetowej. W domyœlnej stronie, 
stany wejœæ oraz stany przekaŸników s¹ reprezentowane w postaci dwóch tabel, mo¿na to jednak zmieniæ wed³ug 
w³asnych potrzeb. Strona jest zapisywana w nieulotnej pamiêci EEPROM modu³u, tym samym mo¿na j¹ wielokrotnie 
modyfikowaæ. Pracê modu³u przewidziano zarówno w trybie dynamicznego pobierania adresu IP, jak równie¿ ustalania 
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statycznego. Z uwagi na fakt, ¿e wszystkie modu³y domyœlnie posiadaj¹ ten sam adres MAC, istnieje mo¿liwoœæ jego 
zmiany. Dziêki temu bêdzie mo¿liwa praca kilku kart w jednej sieci LAN. Do konfiguracji parametrów karty zosta³ 
zastosowany port USB. 

Modu³ do³¹czony do portu USB komputera zostanie wykryty przez system jako AVT_MOD05, nastêpnie nast¹pi 
instalacja sterowników urz¹dzenia. Wymagane sterowniki znajduj¹ siê na p³ycie CD w katalogu /Sterowniki/ Mo¿na je 
równie¿ pobraæ ze strony . Wymagany jest sterownik wirtualnego portu COM. Prawid³owe 
zainstalowanie sterowników powinno zaowocowaæ pojawieniem siê w systemie dodatkowego  wirtualnego portu COM. 
Aby mieæ mo¿liwoœæ ustawienia i odczytania parametrów pracy uk³adu, w komputerze musi zostaæ uruchomiony 
dowolny program terminala obs³uguj¹cy port szeregowy (na przyk³ad Hyperterminal, b¹dŸ TERMINALV1.9b do 
pobrania ze strony: 

Przyk³ad konfiguracji programu zosta³ pokazany na rys. 2.
Po zainstalowaniu sterowników i do³¹czeniu zasilania do modu³u dioda 
SYSTEM zacznie pulsowaæ. Oprogramowanie modu³u umo¿liwia pracê ze 
statycznym oraz dynamicznym adresem IP. Domyœlnie adres jest pobierany 
dynamicznie z routera. Jeœli karta zostanie skonfigurowana do takiego 
przydzielania adresów, to po w³¹czeniu zasilania karty pobierze ona adres 
automatycznie, a informacja o tym zostanie wys³ana do komputera przez 
port USB. Pozwoli to na ustalenie, pod jakim adresem znajduje siê karta 
bez  koniecznoœci  sprawdzania  tego w routerze .  Informacja  o  
przydzielonym adresie IP jest wysy³ana do komputera po ka¿dym jego 
pobraniu (przy w³¹czeniu zasilania) lub zmianie. Z regu³y router 
zapamiêtuje adres MAC urz¹dzenia i przy kolejnym jego „pojawieniu” siê 
przydziela ten sam adres. W przypadku jednak rekonfiguracji urz¹dzeñ 
sieciowych, przydzielony adres mo¿e ulec zmianie i ponownie trzeba 

bêdzie „odnaleŸæ” adres karty. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e karta zawsze bêdzie mia³a ten sam adres, mo¿na zastosowaæ adres 
statyczny, który jest ustalany w trybie konfiguracyjnym modu³u. W tryb ten modu³ jest wprowadzany poprzez w³¹czenie 
zasilania po wczeœniejszym naciœniêciu i przytrzymaniu przy 
pomocy cienkiego przedmiotu przycisku umieszczonego w otworze 
na bocznej œciance urz¹dzenia (rys.3). W oknie terminala zostanie 
wyœwietlone menu umo¿liwiaj¹ce zmianê opisanych parametrów 
(rys. 4). Dioda „System” bêdzie œwieci³a w sposób ci¹g³y. Dan¹ 
pozycjê menu wybiera siê z klawiatury komputera poprzez 
wskazanie przypisanej do niej cyfry. Pierwsza pozycja „Change 
Board serial number” s³u¿y do zmiany numeru seryjnego 
sterownika (adresu MAC). Podana liczba mo¿e siê zawieraæ w 
przedziale od 0 do 65535. Zmiana numeru seryjnego jest tak 
naprawdê zmian¹ MAC adresu urz¹dzenia. Modu³ jako MAC adres 
przyjmuje domyœln¹ wartoœæ 00-04-A3-00-00-00. MAC adres jest 
identyfikatorem danego urz¹dzenia i w jednej sieci ka¿de 
urz¹dzenie musi mieæ inny adres. Aby mo¿liwe by³o u¿ycie wiêcej 
ni¿ jednego modu³u, konieczna jest zmiana jego adresu. Wykonuje siê to zmieniaj¹c numer seryjny. Zmiana dotyczy 
czterech ostatnich znaków tego adresu (00-04-A3-00-XX-XX). Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e wartoœci s¹ zapisane w 
kodzie hexadecymalnym, mo¿liwe jest wiêc uzyskanie 65535 ró¿nych adresów. Kolejna opcja „Change default IP 
address” pozwala na ustawienie statycznego adresu IP. „Change default gateway address” umo¿liwia ustawienie 
adresu bramy internetowej dla pracy ze statycznym adresem IP. „Change default subnet mask” pozwala na ustawienie 
maski podsieci dla pracy ze statycznym adresem IP. „Enable DHCP & IP Gleaning” konfiguruje procesor do 
dynamicznego pobierania adresu IP. „Disable DHCP & IP Gleaning” powoduje wy³¹czenie dynamicznego pobierania 
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adresu IP i prze³¹czenie procesora w tryb statyczny, stosuj¹c wczeœniejsze ustawienia parametrów trybu statycznego. 
Przyk³adowe parametry dla pracy ze sta³ym IP mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
Adres IP: 192.168.1.5; Maska podsieci: 255.255.255.0; Adres Bramy: 192.168.1.1

Ustawienia te s¹ jednak zale¿ne od konfiguracji sieci lokalnej, i 
dlatego maska podsieci i adres bramy mog¹ byæ inne. Niezbêdne 
informacje o sieci mo¿na uzyskaæ loguj¹c siê do routera. Funkcja 
„Download MPFS image” s³u¿y do zapisania strony internetowej 
do pamiêci EEPROM sterownika. „Save & Quit” powoduje 
zapisanie wczeœniej podanych parametrów do pamiêci i wyjœcie z 
trybu programowania.
Po ustawieniu wszystkich parametrów, wybranie przydzielonego 
do karty adresu w formacie na przyk³ad. http://192.168.1.5 
spowoduje wyœwietlenie strony logowania przedstawionej na rys. 
4a. W tym miejscu nale¿y podaæ indywidualne has³o dostêpu 
(naklejka na module). Podanie prawid³owego has³a, które w 
rzeczywistoœci jest nazw¹ w³aœciwej strony zaowocuje przejœciem 
do w³aœciwej strony rys. 4b Strona jest podzielona na dwie czêœci. 
W górnej tabeli przedstawiono stan wejœæ karty, w której „0” 
reprezentuje stan logicznego zera na wejœciu karty, a „1” stan 
logicznej jedynki. W drugiej tabeli znajduj¹ opcje dotycz¹ce stanu 

przekaŸników. Przyciski OUT1...OUT4 s³u¿¹ do zmiany stanu przekaŸników, natomiast nad nimi znajduje siê informacja 
o ich aktualnym po³o¿eniu. Jeœli przekaŸnik jest za³¹czony, to pojawi siê napis „ON”, w przeciwnym przypadku 
widoczny bêdzie napis „OFF”. Strona jest automatycznie odœwie¿ana co trzy sekundy, zapewniaj¹c tym samym 
aktualizacjê wyœwietlania stanów wejœæ cyfrowych. Informacja o stanie przekaŸników jest aktualizowana w trzech 
przypadkach: w momencie uruchomienia strony, zmiany stanu dowolnego przekaŸnika oraz rêcznego odœwie¿enia strony. 
Z uwagi na ró¿norodnoœæ zastosowañ modu³u, sposób wyœwietlania stanów poszczególnych wejœæ oraz sposób 
sterowania przekaŸnikami mo¿na dostosowaæ do w³asnych potrzeb poprzez modyfikacje strony zapisanej w pamiêci 
EEPROM. Strona domyœlna sk³ada siê 
z  c z t e r e c h  p l i k ó w :  i n d e x . h t m ,  
status.cgi, command.cgi oraz xxxx.htm 
(gdzie xxxx bêdzie has³em dostêpu do 
modu³u). Ich Ÿród³a s¹ za³¹czone na 
p ³yc ie  CD.  Uruchomienie  p l iku  
index.htm w przegl¹darce internetowej 
p o w o d u j e  w y œ w i e t l e n i e  s t r o n y  
logowania. Aby zalogowaæ siê do 
modu³u nale¿y wpisaæ w okienku 
nazwê strony g³ównej modu³u (xxxx). 
Uruchomienie  pl iku xxxx .h tm w 
przegl¹darce internetowej powoduje 
w y œ w i e t l e n i e  z a w a r t o œ c i  p l i k u  
status.cgi oraz poni¿ej command.cgi. 
Modyfikuj¹c zawartoœæ pliku status.cgi 
mo¿na zmieniæ sposób wyœwietlania 
stanów wejœæ cyfrowych, natomiast 
modyfikuj¹c pl ik command.cgi  zmieniony zostanie sposób 
wyœwietlania stanów i sterowania przekaŸnikami. Przy odczycie 
informacji, podanie konkretnego adresu zwróci wartoœæ parametru do 
niego przypisanego. W pliku Ÿród³owym strony, s¹ to parametry poprzedzone znakiem „%”. I tak adresy %00, %01, 
%02, %03 odpowiadaj¹ stanom wejœæ cyfrowych, natomiast adresy %04, %05, %06, %07 stanom przekaŸników. Do 
zmiany stanów przekaŸników przypisanie adresów jest takie samo, ale modu³ traktuje to jako polecenie zmiany stanu. 
Dzia³anie modu³u jest uzale¿nione od tego, czy adres zosta³ podany do odczytu, na przyk³ad wype³nienia komórki tabeli, 
czy do zapisu, na przyk³ad poprzez naciœniecie przycisku. Konkretne parametry nale¿y podaæ przy definiowaniu 
przycisków oznaczonych jako OUT...OUT4 lub odpowiednich komórek tabeli.
Zmodyfikowan¹ stronê nale¿y nastêpnie skompilowaæ i wgraæ do pamiêci EEPROM modu³u. Po dokonaniu zmian w 
wersji Ÿród³owej strony nale¿y uruchomiæ kompilator z odpowiednimi parametrami. 
Aby u³atwiæ ten proces, na do³¹czonej p³ycie CD w katalogu EEPROM znajduj¹ siê pliki: avtmod05.bin, MPFS.exe i 
avtmod05.bat. W katalogu avtmod05 znajd¹ siê pliki Ÿród³owe strony internetowej. Plik avtmod05.bin jest 
skompilowanym plikiem wynikowym domyœlnej strony, MPFS.exe to kompilator, a avtmod05.bat to plik uruchamiaj¹cy 
kompilator z odpowiednimi parametrami. Po modyfikacji strony nale¿y uruchomiæ plik avtmod05.bat, który zainicjuje 
proces kompilacji. Jej wynikiem bêdzie zamiana zawartoœci istniej¹cego pliku avtmod05.bin.
Tak utworzony plik mo¿na umieœciæ w pamiêci modu³u na dwa sposoby: wykorzystuj¹c port USB lub po³¹czenie 
sieciowe FTP. W pierwszym przypadku zostanie u¿yty program HyperTerminal, b¹dŸ TERMINALV1.9b, który nale¿y 
skonfigurowaæ tak, jak dla ustawiania parametrów (rys. 2) oraz wprowadziæ procesor w tryb ustawiania parametrów 
(rys.3). Nastêpnie nale¿y wybraæ polecenie 7 („Download MPFS image”), a z menu Hyperterminala „Transfer” i 
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Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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„Wyœlij plik”. Otwarte zostanie wówczas okno przedstawione na rys. 
5. Jako protokó³ nale¿y wybraæ „Xmodem”, a poleceniem przegl¹daj 
wskazaæ skompilowany plik i wys³aæ do modu³u poleceniem 
„Wyœlij”.  Po wys³aniu danych nale¿y odœwie¿yæ stronê w 
p rzeg l¹da rce  in t e rne towej ,  co  spowoduje  wyœwie t l en ie  
zaktualizowanej strony. 
Stronê mo¿na wgrywaæ tak¿e zdalnie, bez koniecznoœci pod³¹czania 
modu³u do komputera przez port USB. 
Do tego celu konieczny bêdzie program klienta FTP. Sposób 
transferu pliku zostanie przedstawiony na przyk³adzie mened¿era 
plików „Total Commander”. W tym celu program nale¿y 
odpowiednio skonfigurowaæ. Przyk³ad przedstawiono na rys. 6. Z 
menu „Sieæ” wybieramy „FTP po³¹czenie”(1), w nowo otwartym 
oknie (2) wybieramy „Nowe po³¹czenie”. Otwarte zostanie kolejne 
okno (3), w którym nale¿y wpisaæ parametry po³¹czenia. Jako 
„Sesja” nale¿y wpisaæ nazwê, pod jak¹ bêdzie dostêpne dane 

po³¹czenie, aby nie trzeba by³o ka¿dorazowo wpisywaæ wszystkich parametrów. W naszym przypadku jest to nazwa 
„PICdemNET”, ale mo¿e to byæ nazwa zupe³nie dowolna. W polu „Nazwa hosta” nale¿y podaæ adres IP, który jest 
przydzielony dla karty przekaŸników. W przyk³adzie jest to wewnêtrzny adres sieci LAN - 192.168.1.5. Jako nazwê 
u¿ytkownika nale¿y podaæ „ftp”, a jako has³o „microchip”. Tak utworzone po³¹czenie sieciowe mo¿e byæ nawi¹zywane 
poprzez zaznaczenie jego nazwy i naciœniêcie przycisku „Po³¹cz”. Po po³¹czeniu siê z modu³em internetowym, w 
jednym oknie Total Commandera bêdzie widoczna zawartoœæ dysku, a w drugim modu³u internetowego. Po³¹czenie to 
s³u¿y jedynie do wysy³ania danych do interfejsu internetowego, dlatego zawartoœæ katalogu modu³u zawsze bêdzie 
pusta. Aby wys³aæ plik strony internetowej, wystarczy przeci¹gn¹æ go z okna dysku do okna modu³u internetowego. Po 
przes³aniu pliku, zawartoœæ zostanie zapisana przez modu³ w pamiêci EEPROM i od tej chwili modu³ bêdzie wyœwietla³ 
zmodyfikowan¹ stronê. W przypadku niepowodzenia (b³êdnie wyœwietlanej strony) mo¿na przywróæ domyœln¹ zapisan¹ 
na p³ycie CD „avtmod05.bin”.
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