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FORORD 

 

Denne rapport dokumenterer det projekt jeg har udarbejdet som hovedopgave ved 

uddannelsen It- og elektronikteknolog, kommunikationslinien.   

 

Denne opgave er valgt fra en række forslag fordi jeg synes det er interessant at arbejde 

med microcontrollere, og for at udfordre mine programmeringsevner. 

 

Min vejleder, Stig Kidde, er med i et samarbejde, hvor der er blevet udviklet et lignede 

system, som så vidt jeg har forstået er mere eller mindre færdigudviklet. Derfor vil 

systemet jeg laver i løbet af projektet ikke blive brugt direkte ude i ”virkeligheden”. Jeg 

vil derimod komme med en alternativ løsning, som kan vise andre muligheder, og derved 

holder projektet sig tæt på virkeligheden alligevel. 

 

Til sidst vil jeg gerne rette en tak til vejleder Stig, for gode råd og vejledning i forbindelse 

med projektet. 

 

God fornøjelse! 
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SUMMARY 

 

This project is about logging temperature data from a variety of places in a production or 

in a storage room. An example is a grain silo, in which it is interesting to know the 

temperature of the grain. The system consists of boxes representing silos and vertical 

strings inside the silos with temperature sensors attached. This setup makes it possible to 

detect a local temperature rise inside the silo, which could indicate grain beginning to rot.  

 

The solution is a data logging system with an embedded web server. A microcontroller 

based system logs the temperatures, and also holds the web server. The web server 

manages all communication with users, including setting up the system and showing the 

temperatures on a graph. The data logging system uses the configuration made by the 

web server to log temperatures, and stores the data to be displayed. In case of 

temperatures exceeding the configured limits an alarm should alert the user, so the 

required action can be taken. 

 

The two systems are written in Java and runs on a TINI system. The TINI system is a 

powerful microcontroller with, amongst others, an Ethernet interface, which makes it 

easy to connect to the local network. Text files are used to store configuration and 

logged data. 
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INDLEDNING 

 

Systemet, der udvikles i løbet af dette projektforløb, skal bruges til at overvåge 

temperaturudsving i en produktion eller på et lager. Systemet skal kunne bruges i mange 

forskellige situationer f.eks. kølerum, roekuler eller kornsiloer. Korn i en kornsilo skal 

holdes på bestemte temperaturer, for at kornet kan holde sig. Hvis temperaturen 

pludselig stiger lokalt kan det være tegn på at der er gået råd i kornet, det er derfor vigtigt, 

at man hurtigst muligt opdager dette.  

 

 
Alarm Microcontroller

webserver 
 

 

 

 

 
Internet / 

intranet 
 

 

  

 Silo 1 Silo 2 Bruger 
 Blokdiagram over hele systemet 

 

De lodrette streger i siloerne kaldes strenge, de består af et sæt ledninger med et antal 

følere fordelt over ledningerne. Da systemet kan bruges til at måle andre steder end i 

siloer, kaldes siloer for bokse i resten af systemet og dokumentationen. 

 

Microcontrolleren sørger for at indsamle temperaturerne fra følerne, gemme dem og 

sætte alarm klokken i gang, hvis en eller flere af temperaturerne er udenfor tolerance 

området. Derudover indeholder microcontrolleren en webserver, der tillader brugeren at 

lave opsætning og se måleresultater enten fra en maskine på lokalnettet eller over 

Internettet. 

 

Systemet udvikles så antallet af bokse, strenge og følere kan varieres efter behov dog med 

nogle øvre grænser. 
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KRAVSPECIFIKATION 

 

- Opsamle data fra målere placeret i strenge og bokse 
- Opsætning via browser 
- Visning af data 

o Tabel / Grafisk 
o Overblik / enkelte målinger 

- Alarm  
o Høj / Lav værdi 
o Stigning / Fald 

- Brugervenlighed  
o Landmand / fabriksmedarbejder osv. skal kunne opsætte Systemet 

- Pålidelighed 
o Skal kunne køre døgnet rundt hele året. 
o Genstarte automatisk i nødstilfælde 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Problemet består af at lave et dataopsamlingssystem der opfylder kravspecifikationen. 

Nogle af de ting der skal overvejes er: 

 
• Hvordan virker de udleverede komponenter til formålet? 

o TINI systemet 
o 1-wire komponenter 

• Kan der findes en web server, der kan løse opgaven? 
• Hvordan udvikles prototyper på strenge til at demonstrere og teste systemet? 
• Hvordan skal dataopsamlings programmet designes? 
• Hvordan skal web interfacet designes? 
• Hvordan kan de to del systemer kommunikere effektivt? 
• Hvordan sikres det at systemet virker? 

 

 

OMFANG OG AFGRÆNSNINGER 

 

Dette projekt omfatter programmering af dataopsamlingsprogram samt opsætnings-

interface foruden konstruktion af prototyper af strenge. 

 

Webserver samt komponenter til kommunikation med interfaces og netværks-

komponenter til microcontrolleren downloades som færdige komponenter. 
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FORRETNINGSMULIGHEDER 

 

Der er allerede et system på vej til markedet med den samme grundlæggende funktion, 

som systemet i dette projekt har. Om der findes andre tilsvarende på markedet, vides 

ikke. Men dataopsamlingssystemer, der kan opfylde forskellige behov findes i mange 

udformninger. 

 

I sin færdigudviklede stand vil dette system dog have nogle væsentlige fordele i forhold til 

de fleste af de eksisterende løsninger. En vigtig fordel er fleksibiliteten, systemet kan 

installeres mange forskellige steder med forskellige behov. Antallet og positioneringen af 

følerne kan justeres efter behov. Hvis der skal måles i specielle miljøer, under vand f.eks., 

kræver det blot en anderledes pakning af følerne på strengene.  

 

En anden fordel er letheden hvormed systemet kan konfigureres, der kræves kun 

grundlæggende kendskab til arbejde med en computer for at tilføje bokse og strenge til 

systemet. 

 

Hvorvidt systemet kan leveres til en konkurrencemæssig dygtig pris er mere usikkert, da 

TINI systemet er noget mere avanceret end andre microcontroller. Men det må forventes 

at eventuelle købere er villig til at give lidt mere for et mere avanceret system. 

 

Der er selvfølgelig mange ting, der ikke er overvejet i forbindelse med dette projekt, som 

vil være nødvendig før en markedsføring af systemet. Men som udgangspunkt vurderes 

det at systemet i sig selv har stort potentiale   

 

 

 

 

  SIDE 6 AF 84 



DATAOPSAMLING MED EMBEDDED WEBSERVER  OLE RUD 

BAGGRUND 

 

For at give et indblik i teknologien, der ligger grundlag for projektet, følger her en 

beskrivelse af nogle af de vigtigste komponenter og teknologier, der bliver anvendt, men 

ikke er udviklet til dette projekt. 

 

TINI 

 

TINI er en forkortelse af Tiny InterNet Interface, og dette dækker over en DS80C400 

microcontroller monteret på et bræt med batteri, ram og en lang række forbindelsesporte 

(se evt. billedet på forsiden af rapporten). De vigtigste forbindelsesporte er Ethernet, 

seriel og 1-wire. 

 

 
 Diagram over TINI  (http://ibutton.com/tini/index.html) 

 

Disse ting gør TINI platformen nem at arbejde med. Men tilføjer man en indbygget java 

virtual machine og tilgængeligheden af færdige java moduler til kommunikation med 1-

wire netværket og dets enheder, har man et meget effektivt redskab. For at køre java 

programmer på TINI platformen, skal programmerne dog først konverteres til TINI 

formatet. 

 

I grundinstallationen af TINI softwaren medfølger en telnet server, så man kan forbinde 

sig til den fra en pc på netværket. Det er en kommandoprompt, slush lite, der minder lidt 
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om en unix prompt, hvorfra man hurtigt kan lave opsætning og starte / afslutte 

programmer. Derudover er der en indbygget FTP server til upload af programmerne. 

 

DS80C400 processoren kan køre 75Mhz, hvilket er ret imponerende for en 

microcontroller. Det har dog i løbet af dette projekt ikke været muligt at finde ud af 

præcis hvor hurtigt den egentlig kører. Præliminære tidtagninger af systemets reaktionstid 

indikere dog at hastigheden er noget under 75Mhz. Hvis dette kunne opklares, er det 

muligt at systemet kan komme til at køre med noget bedre hastigheder. 

 

TINIHTTPSERVER 

 

Der blev i starten forsøgt at anvende TiniHttpServer som webserver til projektet, da den 

var blevet brugt af andre til tidligere projekter på skolen, og der derved var mulighed for 

hjælp i tilfælde af problemer. Men det viste sig at TiniHttpServer kræver at en speciel 

version af TINI firmwaren er installeret, og på det tidspunkt var firmwaren blevet 

opdateret til en nyere version. I løbet af de efterfølgende uger, blev det mere og mere 

tydeligt at det ikke var en simpel proces at nedgradere firmwaren på et TINI system. 

Derfor blev det til sidst besluttet at opgive at bruge TiniHttpServer og finde en anden 

webserver, for at projektet kunne fortsætte. 

 

TYNAMO 

 

Tynamo er en webserver skrevet i Java til brug på forskellige embedded java platforme. 

Der er til dette projekt anvendt version 1.0-RC4 (Release Candidate), da version 1.0 final 

først blev udgivet i slutningen af projektperioden. 

 

Tynamo understøtter HTTP version 1.1 og servlets version 2.2. Hvorvidt Tynamo eller 

TiniHttpServer er bedst, hurtigst eller mindst ressourcekrævende vides ikke, da det aldrig 

lykkedes at få TiniHttpServeren installeret. 

 

Sourcekoden til de servlets, der skal bruges til web-interfacet, skal ligge i en source 

mappen i Tynamo biblioteket, hvorefter de automatisk bliver compilet ind i 

webserverens tini fil. Dette resultere i at hele webserveren med tilføjede servlets ligger 

samlet i en fil, når den skal overføres til TINI systemet.  
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LINEGRAPH 

 

Linegraphen fra jpowered.com er en applet, der anvendes til at vise en simpel linie-graf 

på en web side. Den består af en 13kb stor fil linegraph.jar, der ligges på TINI systemet, 

hvorefter der med html tags kan oprettes og puttes data i grafen. 

 

JAVA 

 

Source kode til projektet er blevet skrevet i EditPlus, som er en teksteditor med nogle 

smarte funktioner. Bl.a. skifter den farve på dele af koden, for at vise hvad der er 

kommentarer, tekst, funktioner osv. Derudover er der til en vis grad automatisk 

færdiggørelse af kode, dvs. den hjælper med at skrive start og slut tuborg og parenteser. 

Men et egentlig java udviklings miljø er det ikke. Til kompilering af programmerne 

anvendes enten kommandoer i en dos prompt eller ant. 

 

Kommandoen for at compile et java program til TINI systemet er todelt, først skal der 

laves en .class fil, dette gøres med følgende kommando: 
 

 

 

javac -bootclasspath c:\tini\tini1.12\bin\tiniclasses.jar -classpath

c:\tini\tini1.12\bin\owapi_dependencies_TINI.jar;%classpath% -d bin src\*.java 

 

Javac er compileren fra Sun, tiniclasses.jar er en samling klasser, der bliver anvendt af 

TINI systemet. Owapi_dependencies_TINI.jar er en samling klasser, der bruges til 

kommunikation med 1-wire netværket og enheder. Sidst specificeres hvor .class filen 

ønskes. 

 

Derefter skal .class filen konverteres til en tini fil, dette gøres med følgende kommando: 

 

 

 

 

 

 

java -classpath c:\tini\tini1.12\bin\tini.jar;%classpath% BuildDependency -x

c:\tini\tini1.12\bin\owapi_dep.txt -p

c:\tini\tini1.12\bin\owapi_dependencies_TINI.jar -f bin\%1.class -o bin\%1.tini -

add OneWireContainer28,OneWireContainer1F -d c:\Tini\tini1.12\bin\tini.db 
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Her køres programmet gennem java for at bygge dependicies. Der hentes dependicies fra 

owapi_dependencies_tini.jar til OneWireContainer28, som skal bruges til at 

kommunikere med temperaturfølere og til OneWireContainer1F, som er til 1-wire 

switche. Det at disse dependencies bliver tilføjet gør at den færdige tini fil indeholder 

kode, der gør den i stand til at arbejde med følere og switche foruden den grundlæggende 

kommunikation på 1-wire netværket. Det gør også at filen vokser ret kraftigt i størrelse, 

da det er en hel del kode, der pludselig er med. Uden dette ville TINI systemet ikke være 

i stand til at kommunikere med følerne eller switchene. 

 

Til de servlets, der skal kompiles ind i webserveren anvendes ant til kompilering. Da 

webserveren er leveret komplet med scripts til at inkludere filer, skal der blot tilføjes: 

”dependency.groups = OneWireContainer1F, \ OneWireContainer28”, til 

build_properties filen, så ant ved, at der skal tilføjes dependencies for følerne og 

switchene. Herefter kompiles det hele ved at skrive ”ant” i kommandoprompten. 

 

1-WIRE 

 

1-wire netværk er en simpel netværkstype, der kun bruger en wire til at transmittere data. 

De typiske enheder, der sidder på et 1-wire netværk er forholdsvis simple, f.eks. en måler 

eller en kontakt, men der findes så mange forskellige enheder, der kan tilsluttes, at det vil 

være at gå for vidt at forsøge at nævne alle grupperne her. I dette projekt er der anvendt 

to forskellige enheder: en temperaturføler DS18B20 og en switch DS2409. Disse bliver 

forklaret nærmere i næste afsnit. 

 

I dette projekt er det kun TINI systemet, der arbejder med 1-wire, men teknologien 

findes til de fleste andre java platforme, inkl. Pc’ere 

 

Et 1-wire netværk består altid af en master, TINI systemet i dette tilfælde, og et antal 

slaver, switche og følere i dette projekt. 

 

Alle 1-wire enheder har en 64 bit adresse, der er delt op i tre dele. Familie id på 8 bit 

angiver hvilken type enheden er, device id er et 48 bit unikt serienummer og de sidste 8 

bit er en CRC checksum på adressen. 
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 Blokdiagram over 1-wire enheds adresse 

 

Familie id bruges af masteren til at bestemme hvilken type enhed, der er tale om. Men 

det kan også bruges, hvis der ønskes en liste af en bestemt type enheder på netværket, så 

kan der søges på et bestemt familie id. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1-wire hardware konfiguration (http://ibutton.com/tini/tinispec.pdf) 

 

Tegningen viser et 1-wire netværk i sin simpleste form, en master og et antal slaver. Vpup 

pull-up modstanden sørger for at signalet er højt når der ikke foregår transmission, og 

alle enhederne har en mosfet til at trække signalet lavt. 

 

1-wire netværk har nogle begrænsninger i forbindelse med hvor lange kabler kan være og 

hvor mange slaver, der kan være forbundet. I denne sammenhæng tales om radius og 

vægt.  

 

Radius er længden i meter fra masteren til den enhed, der er længst væk, og 1-wire 

specifikationen angiver ca. 750 meter som værende maksimum, inden kabelmodstand  og 

delaytid for svar fra slaven umuliggør kommunikation med 1-wire protokollen. 

 

Vægt er den totale mængde kabel i netværket, dog tilføjer hver slave mellem en halv og 

en hel meter til den totale vægt. Vægt begrænsningen består af hvor meget kabel der kan 

køres højt og aflades indenfor de tidsrum protokollen kræver. Maxim skriver at med en 

simpel pull-up modstand er begrænsningen på ca. 200m, men at der ved hjælp af aktivt 

styrede pull-up modstande, kan designes netværk med en vægt på 500m eller mere.  
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DS2409 

 

DS2409 MicroLAN coupler, i denne rapport også kaldet en switch. Denne enhed har til 

funktion at åbne og lukke for forbindelsen til en del af 1-wire netværket, nærmere 

bestemt en streng. Der sidder en switch ”øverst” i hver streng, som også bliver brugt til 

at identificere strengen. Når TINI systemet leder efter enheder på 1-wire netværket vil 

det kun se en række switche. Hvis det vil se følere, skal systemet først åbne en switch. 

Denne måde at opbygge netværket, gør det nemmere at installere, da man kan tilføje en 

hel streng ad gange til systemet. 

 

Denne fremgangsmåde hjælper med at undgå de vægt begrænsninger der er i 1-wire 

netværket, da der fra masterens synspunkt kun er switchene og en streng med følere på 

netværket ad gangen. Hvis der f.eks. er 100 strenge med 20 følere på hver i et stort 

system, vil de ca. 2000 slaver veje for meget til at systemet ville virke. I det switchede 

netværk vil der højest være 120 slaver på, hvilket, afhængig af kabellængden, godt vil 

kunne lade sig gøre. 

 

Det skal dog lige nævnes at i modsætning til simple 1-wire enheder kræver switchene 

+5V forsyning, de kan ikke forsynes som parasitter. Dette er nødvendigt, da switchene 

skal levere strøm til alle de enheder der er tilkoblet dem. Når switchen er lukket skal 

spændingen holdes høj, så enhederne kan lades op, og læse at kablet er idle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Diagram over DS2409 (http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS2409.pdf) 
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Ovenstående tegning viser switchens opbygning. Den har ligesom alle andre 1-wire 

enheder et 64 bit unikt serienummer og grundlæggende 1-wire 

kommunikationsmuligheder. Derudover har den muligheden for at styre to sub-nets, aux 

og main, og koble dem på 1-wire bussen efter behov. 

 

DS18B20 

 

DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer, i dette projekt også 

kaldet føler eller temperatur føler. Denne enhed kan måle temperaturer fra -55°C til 

+125°C, og har en præcision på ± 0,5°C ( mellem -10°C og +85°C). Der er desuden 

mulighed for at programmere alarmværdier i ROM, men disse bruges i dette projekt kun 

til at kunne skelne mellem følere på en streng, da dataopsamlings-programmet håndterer 

alarmværdier. En temperaturkonversion tager max 750ms.  

 

DS18B20 enheder har desuden den feature, at de kan forsynes som parasitter, de kan 

tage den strøm de skal bruge fra signalkablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Diagram over DS18B20 (http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf) 

 

DQ, som er forbundet til 1-wire signal ledningen, er en bi-direktional open drain port, 

det vil sige at når enheden er inaktiv, vil pull up modstanden holde signalet højt. 

 

Når enheden fungerer i parasit mode, bliver kondensatoren Cpp ladet når signalet er højt, 

og brugt som intern strømforsyning. Den 64 bit store ROM chip indeholder det unikke 

serienummer, og scratchpad gemmer den 2 byte store digitale temperaturmåling foruden 

at give adgang til EEPROM. I EEPROM, som bliver gemt selv når enheden ikke er 
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tændt, ligger høj og lav alarmværdi på hver 1 byte, samt 1 byte konfigurationsregister. I 

konfigurationsregistreret kan opløsningen på temperaturmålingen specificeres. 

 

Når der skal foretages en måling kræver det tre trin fra masteren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Udlæsning af data fra DS18B20 (http://ibutton.com/TINI/Tinispec.pdf) 

 

Først skal 1-wire netværket initialiseres, dette gøres ved at sende en reset puls, hvorefter 

slaverne svarer med en presence puls. Derefter sender masteren en ROM kommando, i 

de tilfælde hvor masteren kender den præcise adresse på slaven, bruges MATCH ROM 

kommandoen efterfulgt af slavens adresse. Dette medfører at alle andre slaver ignorerer 

resten af kommunikationen indtil næste reset puls. Til sidst sendes en DS18B20 

funktions kommando. I tilfælde af udlæsning af en måling anvendes READ 

SCHRATCHPAD, hvorefter slaven sender hele indholdet af scratchpad inkl. aktuel 

temperatur, alarmværdier og CRC checksum. Herefter har masteren alle de informationer 

der behøves. Fremgangsmåden er den samme for andre typer enheder en DS18B20 blot 

med andre funktionsmuligheder. 

 

 

Initialiseringen foregår specifikt ved at masteren trækker bussen lav i 15-60µ sekunder, 

hvorefter slave(rne) trækker den lav i 60 til 240µ sekunder. Herefter ved masteren at 

bussen er klar til at blive sendt data på, og at der er slaver til at modtage signalet.  
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 1-Wire initialiserings sekvens (http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf) 

 

Device selection, hvor masteren vælger en slave ved hjælp af en på forhånd kendt 

adresse, foregår ved at masteren sender MATCH kommandoen, 1 byte 0x55, efterfulgt af 

slavens adresse. Samtlige slaver på netværket sammenligner adressen masteren sender 

med deres egen adresse, bit for bit, hvis der bliver sendt en bit, der ikke passer med deres 

adresse, går de i standby mode, og venter på den næste reset puls. Når alle 64 adresse bit 

er sendt, vil kun den valgte slave være aktiv. 
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HARDWARE 

 

STRENGE 

 

Til projektet er der blevet udviklet to stk. prototyper af en streng. De opbygget efter 

følgende tegning: 

 

 

 
RJ12 
han 

RJ12 
hun  

 DS2409

 

 DS18B20

 
DS18B20 

 
DS18B20

 

 
DS18B20

 
 Blokdiagram over en streng 

 

Der anvendes RJ12 stik til at forbinde den første streng til TINI brættet, samt til at 

forbinde den næste streng til nummer den første. Disse stik er valgt, da det er dem 1-wire 

porten på TINI systemet anvender. De tre ledninger er: 5V, 0V og 1-wire signal. 

 

DS18B20’erne har inden montering manuelt fået sat alarmværdien, således at den der er 

tættest på DS2409’eren nr.: 1, den næste har nr.: 2 osv. Da de ikke kræver 5V for at 

fungere normalt, er de kun forbundet med 0V og 1-wire signal. 

 

Der er dog lavet den fejl at bruge nogle ret skrøbelige ledninger, der godt nok passede 

pænt til RJ12 stikkene, men som knækker meget let ved skrueterminalerne på DS2409 

printet. 
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SYSTEM DESIGN 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af systemet, er en stor del af tiden blevet brugt på at 

designe og udvikle programmet. Herunder følger beskrivelse af en del af de vigtigste 

overvejelser der blev taget i den sammenhæng. 

 

USE CASES 

 

Use cases beskriver de handlingsforløb systemet skal kunne håndtere, og er med til at 

definere kravene til systemet. Da systemet skal kunne foretage mange forskellige 

handlingsforløb, vil kun et par af de vigtigste blive skitseret herunder. 

 

USE CASE: TILFØJELSE AF STRENG 

 

Aktør: Bruger 

 

Prækondition:  Systemet kører. 

 

Postkondition: Systemet opsamler data fra den tilføjede streng. 

 

Main success scenarie : 

1. Bruger tilslutter ny streng på den ønskede position. 
2. Bruger åbner en browser og tilslutter sig systemet. 
3. Systemet præsenterer menu. 
4. Bruger vælger ”Setup”. 
5. Systemet viser installerede bokse, strenge og følere. 
6. Bruger trykker på ”tilføj streng” i den ønskede boks. 
7. Systemet svarer ”Streng tilføjet”. 

 

Alternative flows: 

 3a+5a Systemet svarer ikke. 

  1. Bruger tilkalder administrator 
 6a. Bruger trykker i forkert boks. 

1. Bruger vælger setup igen. 
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2. Systemet viser installerede bokse, strenge og følere. 

3. Bruger trykker fjern streng under den forkerte. 

4. Systemet svarer Streng fjernet 

5. Bruger gentager trin 6. 

 7a. Systemet finder ingen nye strenge. 

1. Systemet svarer ingen nye strenge fundet. 

2. Bruger tilslutter den nye streng eller kontrollerer at den er ordentlig 

forbundet. 

3. Bruger gentager trin 6. 

 

USE CASE: KONFIGURATION AF BOKS 

 

Aktør: Bruger. 

 

Prækondition: Systemet kører. 

 

Postkondition: Konfiguration for boks er opdateret. 

 

Main success scenarie: 

1. Bruger Forbinder sig til systemet via browser. 

2. Systemet præsenterer menu. 

3. Bruger vælger Config 

4. Systemet viser vælg boks 

5. Bruger vælger boks 

6. Systemet viser den aktuelle konfiguration 

7. Bruger ændrer værdier efter behov og vælger gem konfiguration 

8. Systemet svarer Konfiguration gemt. 

 

Alternative flows: 

 2a+4a+6a Systemet svarer ikke 

1. Bruger tilkalder administrator. 

 6b Systemet kan ikke hente aktuel konfiguration. 

  1. Systemet viser i stedet standard konfiguration. 
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USE CASE: OPSAMLING AF DATA 

 

Aktør: Tid 

 

Prækonditioner: 

1. Systemet kører. 

2. Der er installeret og konfigureret minimum en boks, med en streng med en 

føler. 

 

Postkondition: 

1. Aktuel temperatur fra føler(e) gemt i data fil. 

 

Main Success scenarie: 

1. Tiden angiver at det er tid til dataopsamling. 

2. Systemet læser konfigurationsfil. 

3. Systemet henter temperatur fra føler 

4. Systemet gemmer temperatur i fil. 

 

Alternative flow: 

 3a Systemet opdager at temperaturen er for høj eller for lav 
1. Systemet aktiverer alarm. 

2. Systemet fortsætter dataopsamling. 
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DOMAINMODEL  

 
Domæne modellen giver et overblik over den verden systemet skal operere i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måling

Virksomhed

Streng

Nr.

Føler

Nr.

SystemBoks

Nr.

Temperatur

Grader C

11..*11..10

1

1..10

1

1..20

1 1..* 1 1

Harbestår af

indeholder

består af

foretager består af

 
 Domænemodel over systemet 

 

En virksomhed kan have et eller flere systemer. Systemerne består af en række 

nummererede bokse, max 10, som evt. har en stedsbetegnelse. I hver boks kan der være 

op til 10 strenge forbundet, disse er også nummererede. Hver streng består af en til 20 

nummererede følere. Følerne kan foretage mange målinger og hver måling består af et 

tidspunkt og en temperatur. 
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SOFTWARE 

 

Softwaren til systemet består af tekst filer til at gemme opsætninger og måleresultater i, 

servlets til at udføre funktionerne og web sider til at navigere mellem servlets og tilføre 

dem data ved hjælp af forms. Disse elementers samspil er vist på nedenstående 

blokdiagram og forklaret efterfølgende.  

 

Nærmere forklaring af de enkelte funktioner følger i næste afsnit. Flowcharts og 

beskrivelse er ikke en 100% udførlig beskrivelse af samtlige programlinier, men giver et 

overblik over programmets funktion. For mere detaljeret forklaring henvises til den 

kommenterede kildekode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blokdiagram over programmets opbygning 

top.htm welcome.htm menu.htm 

FileMServlet 

doConfServlet

ConfigServlet VisServlet 

vis.htm config.htm SetupServlet 

b0-b9 o0-o9  d0-d9 

DataLogger.tini

index.htm 
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Index.htm er forsiden, der viser 3 frames: top.htm med en overskrift. Welcome.htm med 

en lille velkomsthilsen og menu.htm, der lader brugeren vælge setup, config eller vis. 

 
 Screenshot af forsiden, index.htm 

 

SetupServlet viser en oversigt over de bokse, strenge og følere systemet kender til, samt 

mulighed for at slette, erstatte og tilføje til systemet. Hvis der vælges slet, erstat eller tilføj, 

kalder SetupServlet FileMServlet, der skriver til filerne b0 – b9. 

 
 Screenshot af SetupServlets oversigt. 
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b0 – b9. Disse filer holder styr på hvilke bokse, strenge og følere, der er installeret på 

systemet. Der er en fil for hver boks, der er installeret på systemet. I filerne repræsenterer 

hver linie en streng. Første token i hver linie er adressen på ds2409 switchen, hvorefter 

hver følers adresse følger adskilt af mellemrum. Strenge og følere er sorteret i filerne i 

den rækkefølge de er blevet installeret. 

 

I config.htm skal der vælges hvilken boks der skal konfigureres, hvorefter ConfigServlet 

kaldes. ConfigServlet viser mulighederne for konfiguration af boksen, interval mellem 

dataopsamling, alarmværdier osv. og tillader brugeren at ændre disse. Når valgene er 

defineret kaldes doConfServlet, der skriver konfigurationen i konfigurationsfilerne o0 – 

o9. 

 
 Screenshot af ConfigServlets form. 

 

o0 – o9. Disse filer gemmer konfigurationen for hver boks med formatet 

”instilling”=”værdi” og en indstilling pr. linie. Dette format er valgt, da det er en udbredt 

standard, og java klassen Properties gør det nemt at læse og skrive til filen. 
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 Screenshot af vis.htm’s form 

 

vis.htm lader brugeren vælge hvilken føler, der ønskes vist samt hvilket interval, der 

ønskes visning for. De informationer den får fra brugeren sender den videre til 

VisServlet, der henter måledata fra den pågældende fil d0 – d9. og viser dem på en graf. 

 
 Screenshot af VisServlets graf. 

 

d0 – d9. Disse filer gemmer måledata, der er en fil for hver boks. I filerne repræsenterer 

et sæt målinger en linie. Hver linie består af et timestamp, der viser hvornår målingen er 

foretaget og et tal for hver føler i boksen. For at kunne adskille mellem strenge, er der 

indsat et ’|’ tegn for hver streng. 
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DataLogger.tini er et selvstændigt program, der ikke kommunikerer direkte med 

brugeren. I stedet læser den hvilke følere der er installeret i b-filerne, den læser 

konfigurationsfilerne o0 – 09 for at kende alarmværdier samt måleintervaller. Disse 

informationer bruger den så til at indhente de faktiske værdier fra følerne og gemmer 

måledata i d-filerne. Derudover holder den styr på om alarmgrænserne brydes, og i så 

fald starter den alarmerne. 

 

SETUPSERVLET 

 

DoGet() er funktionen der bliver kørt automatisk, når en browser åbner siden med en 

GET kommando (almindelige forespørgsler samt nogle forms). 

 

Servlet Startes Udskriver start
af dokument

er der flere
filer?

udskriv ny tabel

er der flere
linier?

udskriv nyt felt

er der flere
tokens?

udskriv ny linie

ja

 ja

 ja

nej

nej

nej
<9 bokse

?

udskriv "tilføj
boks"

Udskriver slutning
af dokument

Servlet Lukkes

nej

 ja

antal
strenge

udskriv "tilføj
streng"

udskriv "slet
streng"

udskriv "slet
boks"

0

>0 <9

 
 Flowchart over SetupServlets doGet() funktion 

 

Denne funktion er bygget op omkring tre nestede while løkker, der lister henholdsvis 

bokse, strenge og  følere.  
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Den første while løkke kontrollerer om boks filen findes, hvis den gør, skrives en række i 

tabellen med boksens nr. For hvert gennemløb forsøges at åbne den fil der har et 

nummer højere end den foregående. Når der nås til en fil, der ikke eksisterer, bliver der 

afbrudt. Hvis der var færre end 10 filer udskrives endnu en række i tabellen efter løkkens 

afslutning med funktionen tilføj boks. På denne måde er systemet begrænset til 10 bokse 

jævnfør kravene. 

 

Den næste løkke, der bliver kørt i hvert gennemløb af den første, kigger på linier i filen. 

For hver linie bliver der udskrevet et tabel felt med strengens nr. Hvis der ingen linier 

fandtes i filen tilføjes et felt med funktionen slet boks. Det vil sige at bokse kun kan 

slettes, hvis der ikke er strenge forbundet til dem. Hvis der fandtes en eller flere linier i 

filen, tilføjes et felt med funktionen slet streng. Hvis der var under 10 linier tilføjes 

funktionen tilføj streng for at begrænse systemet til 10 strenge pr. boks. 

 

Den sidste løkke løber hver linie i filerne igennem for tokens, det vil sige den laver en 

liste af følere. For hver føler der findes skrives en linie i tabel feltet. 

 

På denne måde får brugeren et overblik over hvilke bokse, strenge og følere der er 

installeret på systemet samt mulighed for at slette, tilføje og erstatte på de rigtige 

tidspunkter. 
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FILEMSERVLET 

 

Denne servlet består af 7 funktioner, som beskrives herunder. 

 

doGet: 

 

hent data fra
URL

action?

kør addboks() kør remboks() kør addstr() kør remstr() kør repstr()

addboks

rem
bo

ks
addstr remstr

repstr

udskriv slutning af
html dokument

udskriv start af
html dokument

Servlet startes

 
 Flowchart over FileMServlets doGet() funktion 

 

doGet funktionen udskriver html dokumentet til browseren og alt efter hvilken funktion, 

der blev forespurgt fra SetupServlet, bliver en af de fem funktioner kaldt. 

 

listSw() kører samtlige boks filer gennem for at lave en liste over strenge. Første token i 

hver linie, som er den 64 bit lange unikke adresse på switchen, skrives til et array, som 

skal bruges af andre funktioner.  

 

  SIDE 27 AF 84 



DATAOPSAMLING MED EMBEDDED WEBSERVER  OLE RUD 

findNew() søger hele 1-wire netværket gennem efter switches. For hver fundet switch 

sammenlignes der med arrayet lavet af listSw funktionen. Hvis der findes en switch der 

ikke er i arrayet returneres den. Findes ingen nye returneres ”null”. 

 

doAddStr() får medsendt den nye streng fundet af findNew funktionen og sorterer 

følerne efter alarmværdien, så følerne kommer til at stå i samme rækkefølge i filen, som 

de sidder forbundet på strengen fysisk. Derefter skrives switchens og følernes adresse i 

boks filen. 

 

addboks() funktionen opretter en tom fil med det nummer i rækken af boks filer, der 

medsendes. 

 

remboks() sletter den tomme fil med det nummer, der medsendes. 

 

addstr() funktionen kalder først listSw, for at have en liste af strenge, derefter kaldes 

findNew, for at se om der findes en ny streng på netværket. Hvis dette lykkedes kaldes 

doAddStr for at få strengen tilføjet til systemet. 

 

remStr() funktionens opgave er at slette en streng fra boks filen. Dette gøres ved at 

oprette en ny fil og så kopiere hver linie over fra den gamle fil til den nye, undtagen den 

sidste, da det altid er den sidste streng der kan slettes. Derefter slettes den gamle fil og 

den nye omdøbes til at hedde det samme som den gamle hed.  
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repStr() som bruges hvis en streng fysisk skal skiftes med en ny fungere efter følgende 

ide: 

funktion kaldes

kør ListSw()

kør FindNew()

ny fundet
?

udskriv succes

funktion slut

nej

ja

omdøb fil

linie der skal
skiftes? kopier linie

nej

ja

kør doAddStr()

flere
linier? kopier linie

ja

nej

udskriv fejl

 
  Flowchart over FileMServlets addStr() funktion 

 

Først kaldes listSw og findNew funktionerne for at se om der findes en ny streng på 

netværket, hvis ikke afbrydes funktionen. Hvis der findes en ny, omdøbes boks filen til et 

midlertidig navn og en ny tom fil oprettes med boks filens navn. Herefter kopieres de 

linier der står før den der skal udskiftes over i den nye. Når dette er gjort kaldes 

doAddStr funktionen, så den nye streng bliver tilføjet. Derefter kopieres de resterende 

linier til den nye fil, og den gamle fil slettes. 
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CONFIGSERVLET 

 

Da ConfigServlet kaldes af html formularen på config.htm, er det doPost() funktionen, 

der udfører al funktionaliteten. Funktionen forsøger at åbne den ønskede 

konfigurationsfil for at hente konfigurationen for boksen. Hvis dette ikke lykkes 

anvendes standardværdier. Derefter udskrives endnu en html formular, hvor der er 

mulighed for at ændre på konfigurationen. 

 

DOCONFSERVLET 

 

doPost() funktionen modtager data fra ConfigServlet, og skriver dem til 

konfigurationsfilen. Hvis filen ikke eksisterer på forhånd, oprettes den. 
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VISSERVLET 

 

Denne servlet består af 5 funktioner, som beskrives herunder: 

 

doGet() henter valgdata fra vis.htm, og kalder de øvrige funktioner ifølge nedenstående 

tegning. 

 

Servlet startes udskriv html
start

hent valg fra
html form

graf valgt?

kør getData()

kør visGraf()

kør getAlarms()

udskriv html
slut Servlet lukkes

nej

ja

 
 Flowchart over VisServlets doPost() funktion 

 

Hvis ikke der er valgt graf visning, sker der intet, da tabel visnings funktionaliteten ikke 

er lavet. 

 

init() funktionen kaldes automatisk ved opstart af servletten. Denne funktion klargør de 

html tags, der skal bruges til at vise grafen i browseren. Det er dog kun de statiske tags, 

der laves. 
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getalarms() åbner konfigurationsfilen, og henter alarmværdierne, der skal tegnes på 

grafen. 

 

getdata() henter data fra datafilerne ved hjælp af følgende teknik: 

funktion kaldes udregn start
tidspunkt

antal <50?

flere
linier?

måling nyere
end start?

valgte
streng?

find næste
streng

valgte
føler?

find næste
føler

gem måledata

opdater
min/maxfunktion slut

nej

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

nej

 
  Flowchart over VisServlets getData() funktion 

 

Først udregnes timestamp for den tidligste måling der skal vises. Dette gøres ved at tage 

det aktuelle tidspunkt og trække det tidsrum fra, der er angivet på formen på vis.htm.  

 

Derefter køres en while løkke, der løber alle linier i data filen igennem og stopper når 

filen er slut, eller når der er gemt 50 målinger, som er det maksimale der kan vises på 
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grafen. For hver linie kontrolleres om timestampet er nyere end det tidligste der må vises. 

Hvis det er ældre kigges der på den næste linie. 

 

Hvis timestampet angiver, at målingen skal med i grafen, bliver timestampet omregnet til 

en læselig dato plus klokkeslæt og gemt i et array. Derefter skal den rigtige måling findes. 

Dette gøres ved hjælp af en while løkke der kigger på tokens og leder efter strenge 

separator tegnet ’|’. Herefter er den første måling i den rigtige streng valgt, og en for 

løkke tæller tokens hen til den rigtige måling. Målingen bliver gemt i arrayet, og der 

kontrolleres om målingen er lavere end den foreløbige minimumsmåling eller større end 

maksimums temperaturen. Disse to variabler skal senere bruges til at udregne start og 

slut værdier for grafen. 

 

 

visgraf() funktionen starter med at udregne grafens størrelse og start / slut punkter, ved 

hjælp af de tal getData funktionen har gemt. Derefter udskrives de statiske tags init 

funktionen havde gemt, efterfulgt af de dynamiske, der blev regnet ud. Dette medfører 

bl.a. to while løkker, der udskriver henholdsvis tidspunkterne får målingerne og selve 

måledataene. 
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DATALOGGER 

 

Dette program, som kører selvstændigt i baggrunden i forhold til web interfacet, består af 

4 funktioner: 

 

Main() funktionens opgave er at holde en uendelig løkke i gang, og ved at kalde de andre 

funktioner, holde dataopsamlingen i gang. Dette foregår jævnfør understående diagram. 

 

Program startes åbn næste
konfigurationsfil

eksisterer
fil?

kør getProp()

er boks
aktiv?

beregn tid for
næste måling

er det tid
nu?

kør getData()

nej

nej

nej

ja

ja

ja

vent 30 sek

 
 Flowchart over Dataloggers main() funktion 

 

Det første der sker i løkken er at konfigurations filen åbnes og getProp funktionen 

henter konfigurationen og gør den læselig. Derefter kigges der på om boksen er sat til 
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aktiv, hvis ikke afbrydes gennemløbet og løkken starter forfra med en ny boks. Hvis 

boksen er aktiv, kigges der på om det er tid til ny dataudlæsning, hvis ikke afbrydes der 

og startes forfra med den næste boks. Hvis det er tid udregnes tidspunkt for næste 

dataudlæsning i forhold til det delay der er specificeret for boksen, og getData funktionen 

bliver kaldt. Til sidste ventes der 30 sekunder før der spørges igen for ikke at bruge alle 

systemressourcerne på at spørge igen og igen. Typisk vil der alligevel være minimum et 

par minutter mellem hver dataopsamling. 

 

 

getProp() funktionen læser konfigurationsfilen, og gemmer konfigurationen i et array, 

hvor main funktionen hurtigere kan læse den. Dette foregår umiddelbart før hver måling 

for at have de nyeste alarmværdier, hvis disse skulle blive ændret. 

 

Alarm() funktionen bliver kaldt af getData funktionen når der er alarm på systemet. 

Foreløbig udskrives alarmen kun i konsollen, men her er mulighed for at tilføje mere 

avancerede alarmer som f.eks. en sirene eller en klokke der larmer, eller brugeren får 

tilsendt en sms, eller e-mail. 

 

Getdata() er den funktion, der sørger for at opsamle målingerne fra følerne og skrive data 

til data filerne. Dette foregår nogenlunde som vist nedenfor. 
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funktion kaldes skriv timestamp
til fil

alarmværdier
hentes

flere
strenge?

åbn switch

flere
følere?

hent temperatur

temp for
høj?

temp for
lav?

kør alarm()

kør alarm()

funktion
afsluttes nej

ja

nej

ja

ja

ja

nej

nej

 
 Flowchart over Dataloggers getData() funktion 

 

Når getData starter bliver data filen åbnet, og der bliver tilføjet en linie med det aktuelle 

tidspunkt. Derefter hentes alarmværdierne, så der kan kontrolleres for alarmer løbende. 

Herefter starter en while løkke, der løber samtlige linier igennem i boks filen, når der ikke 

er flere linier afbrydes funktionen.  

 

For hver linie køres endnu en while løkke, der løber gennem tokens. For hver føler 

opsamles først målingen, som gemmes i data filen. Til sidst kontrolleres om målingen 

overskrider alarmværdierne. Hvis disse overskrides, kaldes funktionen alarm. 
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TEST 

 

I løbet af udviklingen af systemet er en række test blevet foretaget. Alle implementerede 

funktioner er blevet testet efterhånden som de blev udviklet. Derudover er der blevet 

foretaget en række test af det samlede system, for at kontrollere at systemet lever op til 

kravspecifikationen. Herunder vil en række af de vigtigste tests blive beskrevet og 

vurderet. 

 

FUNKTIONALITET: 

 

Den grundlæggende funktion, det vil sige åbne hovedsiden i en browser, manøvrere 

rundt i menuen og lave konfigurationer på systemet, er løbende blevet testet i forbindelse 

med udviklingen af systemet. Pc’en der er blevet brugt til test er installeret med Windows 

2000, og anvender Firefox 0.8 web browser. I forbindelse med test perioden, er samme 

funktionalitet testet med Internet Explorer 6.0 på samme pc, foruden på en pc installeret 

med linux (Debian Sarge), der anvendte linux versionen af Firefox 0.8. Systemet virker på 

alle tre pc systemer uden problemer. 

 

UVENTEDE HÆNDELSER: 

 

Da watchdog funktionaliteten ikke er implementeret, bliver det heller ikke testet. I 

tilfælde af strømafbrydelser skulle systemet starte og fortsætte som det kørte inden. Dette 

er blevet simuleret ved at trække strømforsyningsledningen ud på forskellige tidspunkter 

af et brugsmønster. F.eks. samtidig med at der blev trykket på ”gem” under 

konfiguration af en boks. Resultatet af testen er ganske positiv, ved strømafbrydelse 

mens systemet lavede dataopsamling blev den igangværende måling ikke gemt. Til 

gengæld bliver der foretaget en ny måling straks efter opstart af systemet. Ved afbrydelse 

af systemet under en konfiguration af systemet var resultatet det samme. 

Konfigurationsfilen bliver gemt på en gang, dvs. enten er den blevet opdateret eller også 

er den ikke. Det er derfor nødvendigt at kontrollere de sidste ændringer hvis man 

opdager et strømudfald. 
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Visse steder i systemet er det muligt for brugeren at taste fejlagtige data ind. F.eks. ved 

tilføjelse af en streng i setup systemet, her anvendes URL’en til FileMServlet til at 

overføre variabler. Hvis en bruger finder på at ændre denne URL, kan systemet narres. 

Der kan f.eks. tilføjes en streng til en boks, der endnu ikke er oprettet, og derved 

forstyrre systemet ret alvorligt. En lille test af dette fænomen blev foretaget ved at en 

streng blev tilføjet til en boks der ikke eksisterede. Resultatet blev at setup systemet viste 

at boksen og strengen var installeret, men dataloggeren ignorerede boksen. Og boksen 

kunne ikke tilføjes normalt efter dette. Det er helt sikkert at denne opførsel skal 

kontrolleres inden systemet kan kaldes færdigt. 

 

PLADSTEST 

 

Det udleverede TINI system er monteret med 1MB hukommelse, da dette skal deles 

mellem programfiler, program ram, boks- og konfigurationsfiler er det naturligt at 

forsøge at finde ud af hvor mange målinger der er plads til. 

 

Testopstillingen består af en boks med to strenge med hver 4 følere. Et lille forsøg med 

26 målinger resulterede i en data fil med 1391 karakterer, på ca. 1.52kb. Dette giver ca. 

6,6 karakterer pr. måling, dette tal vil dog blive noget mindre ved større systemer, da 

timestamp kun gemmes en gang pr. sæt måledata. 

 

Når systemet er nystartet og både datalogger og web interfacet kører, er der ca. 300 kb 

ledig ram. I dette eksempel er der plads til 136 målinger pr. kb, hvilket giver et teoretisk 

maksimum på  lidt over 40.000 målinger. Dette lyder umiddelbart fint, men hvis man 

satte et system op med 200 følere, med en opsamlingstid på 5 minutter, vil systemet blive 

fyldt med måledata på lidt over 16 timer. Hvis dette system skal bruges til store systemer, 

bør der nok anvendes et TINI system med mere end 1MB ram. Da systemet bruger 

700kB vil en fordobling af ram til 2MB mere end firdoble antallet af målinger der er 

plads til. 

 

 

 

 

 

  SIDE 38 AF 84 



DATAOPSAMLING MED EMBEDDED WEBSERVER  OLE RUD 

TIDSMÅLINGER 

 

For at kontrollere at kravet om hurtig respons fra systemet er tilfredsstillet, er der blevet 

foretaget en række tidsmålinger. For at eliminere netværksproblemer fra målingerne er 

alle målinger foretaget på lokalnetværk(100Mbit).  

 

Forbindelse til systemet med en browser tager ca. 4 sekunder fra adressen er skrevet ind, 

til hele forsiden og menuen er klar.  

 

Visning af setup menuen tager ca. 4 sekunder fra tryk i menuen til visning af tabel med 

en boks, to strenge og 8 følere. Ved 4 bokse, 27 strenge og 108 følere tager det ca. 30 

sekunder. 

 

Tilføjelse af boks tager ca. 2 sekunder. 

 

Fjern streng tager ca. 1 sekund. 

 

Tilføj streng nr. to tager ca. 5 sekunder. Tilføjelse af streng nr. 28 tager ca. 35 sekunder. 

 

Visning af første config menu tager ca. 1 sekund. 2. menu tager ca. 3 sekunder. 

 

Gemme konfiguration tager ca. 3 sekunder.  

 

Vis menuen tager ca. 2 sekunder om at loade. 

 

Visning af graf med 26 målinger tager ca. 30 sekunder. 

 

Ud fra ovenstående målinger ses det at småting på systemet typisk kun tager få sekunder, 

men når der skal behandles bare lidt større datamængder kommer brugeren nemt til at 

vente på svar fra systemet i 30 sekunder eller mere. Dette er en af de ting der bør 

undersøges nøjere hvis systemet skal færdigudvikles. 
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MANGLER 

 

Et par funktioner, der er nødvendige for at systemet kan kaldes færdigt er ikke blevet 

nået i projektperioden. 

 

Der skal være mulighed for tabelvisning, så et større antal føleres målinger kan 

sammenlignes. Samtidig vil tabelvisningen give en mere præcis udlæsning af data, da det 

kan være svært at se 2-3 decimaler på grafen. 

 

Alarm funktionaliteten er heller ikke tilstrækkelig. Som systemet er nu, er det kun ved at 

læse i konsollen alarmer kan opdages. Der bør minimum ringe en klokke i fabrikshallen 

eller sendes en besked direkte til den ansvarlige, evt. en sms. 

 

Alarm ved stigning eller fald i temperatur er heller ikke blevet designet. Dette er også en 

væsentlig mangel, da en pludselige stigning af temperatur i en kornsilo, kan betyde 

begyndende råd i kornet. 

 

I tilfælde af uforudsete begivenheder kan det forestilles at systemet vil komme til at køre i 

en uendelige løkke, hvilket i praksis vil sige at systemet fryser. Dette burde systemet 

kunne komme ud af selv, da det er beregnet til at køre uopsynet 24 timer i døgnet 365 

dage om året. TINI systemet har mulighed for brug af en såkaldt watchdog, der 

genstarter systemet i disse uheldige tilfælde. Dette er der ikke blevet tid til i 

projektperioden. 
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PROBLEMER MED NUVÆRENDE DESIGN 

 

Foruden de ovennævnte mangler, er der nogle uhensigtsmæssigheder ved systemet, som 

der ikke umiddelbart kunne findes en løsning på, uden at skulle gendesigne meget store 

dele af systemet. 

 

Der kan kun vises målinger fra en føler ad gange på grafen. Dette skyldes at målinger fra 

forskellige følere foretages på forskellige tidspunkter. At få vist dem sammen vil enten 

kræve en ny graf, da den der bliver brugt kun kan have én række tidspunkter, eller en 

form for omregning hvor alle målinger justeres til at have nogenlunde ens tidspunkter. 

Sidstnævnte løsning blev forkastet på grund af den forholdsvis store mængde 

beregninger, der ville kræves af et i forvejen belastet system. 

 

 

FORSLAG TIL FORBEDRINGER 

 

Der er under udarbejdelse af systemet fundet nogle muligheder for forbedringer, der 

kunne være relevante, hvis systemet skulle videreudvikles og bruges i virkeligheden. 

 

TINI systemet har fire serielle porte, hvortil der kunne tilsluttes et modem, og derved 

muliggøre installation på steder, hvor der ikke er Ethernet. I så fald skal der blot bruges 

en telefon forbindelse. Ved brug af et GSM modem er telefon forbindelse ikke engang 

nødvendig. Et GSM modem ville også tilføre muligheden for at sende sms’er direkte fra 

systemet i forbindelse med alarm. 

 

Der kunne evt. også tilsluttes et relæ, enten til TINI systemet direkte, eller til 1-wire 

netværket via en switch. Dette relæ kunne i tilfælde af alarm drive en klokke eller sirene. 

 

Hvis systemet skulle køre i virkeligheden på en internetforbindelse, hvor der er mulighed 

for at forbinde sig til den udefra, ville det også være nødvendigt med beskyttelse mod 

hackerangreb. I den nuværende version er der ikke engang kontrol af  brugernavn / 

password for at kunne opsætte systemet. 
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KONKLUSION 

 

TINI systemet har vist sig at indeholde alle de funktioner, der kræves for at løse opgaven 

foruden at være nem at arbejde med. Der er dog opstået tvivl om hvorvidt hastigheden er 

tilstrækkelig til lidt større systemer. 1-wire netværket med switche og følere fungerer også 

optimalt. Ligeledes har Tynamo webserveren vist sig at kunne levere den krævede 

indsats. 

 

Prototyperne på strenge har nogle problemer med knækkede ledninger, men 

funktionaliteten af dem virker godt nok til deres primære mål, at demonstrere resten af 

systemet. 

 

Programmerne der er blevet udviklet har nogle mangler i forhold til kravspecifikationen, 

bl.a. mangler der mulighed for at se måledata i en tabel. Alarm funktionaliteten er ikke 

god nok, der er ikke alarm på pludselige temperatur svingninger, som krævet, og der 

burde være en sirene eller lignende til at gøre opmærksom på en evt. alarm. Derudover er 

der ingen beskyttelse mod uendelige løkker eller hackere. 

 

Test af det samlede system har vist at de grundlæggende funktioner i systemet virker 

uden problemer. Det blev dog konstateret at hastigheden på systemet er alt for lav til 

systemer med mange strenge / følere installeret. Det er dog muligt at dette problem kan 

løses ved at undersøge hastigheden på TINI systemet. 

 

Alt i alt kan det konkluderes at opgaven i store træk er løst, der mangler dog et par 

funktioner, heraf nogle vigtige, før systemet kan kaldes færdigt. 

 

 

 

 

 

 

 8. juni 2004   --  Ole Rud 
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KILDEKODE 

 
DATALOGGER 

 
/****************************************************************/ 
/*                */ 
/*    Projekt Data logning med embedded webserver   */ 
/*    Udarbejdet af: Ole Rud        */ 
/*    I perioden: 19. Jan til 8. Juni 2004     */ 
/*                */ 
/****************************************************************/ 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.FileNotFoundException; 
 
import java.util.Date; 
import java.util.Properties; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
import com.dalsemi.onewire.OneWireAccessProvider;    
import com.dalsemi.onewire.adapter.DSPortAdapter;    
import com.dalsemi.onewire.container.OneWireContainer1F;  
import com.dalsemi.onewire.container.OneWireContainer28;  
import com.dalsemi.onewire.OneWireException;     
import com.dalsemi.onewire.adapter.OneWireIOException;    
 
 
public class DataLogger 
{ 
 static DSPortAdapter adapter; 
 static Properties[] prop = new Properties[10]; //holder properties fra boksene 
 static long[] nextRun = new long[10];   //gemmer tidspunktet for næste 
måling 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
 public static void main(String[] args) throws IOException 
 /*Funktion: Holder data opsamlingen kørende   */ 
 /*Input: konfigurations filer skal eksistere  */ 
 /*Output: data fil opdateres løbende    */ 
 
 { 
  long delaylong = 0; 
  nextRun[0] = new Date().getTime() +delaylong; 
  int b = 0; 
  File f; 
 
 
  while (true) 
  { 
   f = new File("/web/etc/b"+b);  
   if (f.exists()) // hvis ikke der er en boks-fil, er der ikke noget at måle 
på 
   { 
    
    getProp(b);  //indlæser properties for boksen før hver måling 
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    if (prop[b].getProperty("active").equals("true")) //hvis boksen er sat 
til aktiv 
    { 
 
 
     if (new Date().getTime() > nextRun[b]) //hvis det er tid til ny 
måling 
     { 
      getData(b); 
 
      delaylong = Long.parseLong(prop[b].getProperty("delay")); 
//henter afstanden mellem målinger 
      delaylong = delaylong * 60000; //omregner fra minutter til 
millisekunder 
 
      nextRun[b] = new Date().getTime() +delaylong; //sætter tid for 
næste måling 
     } 
 
    } 
    try 
    { 
     Thread.sleep(30000); //venter 30 sekunder med at spørge igen, for at 
undgå overbelastning af systemet 
    } 
    catch (InterruptedException ie) 
    { 
     System.out.println("Uventet fejl!! Tilkald administrator!!"); 
    } 
   }//end if 
 
   b=(b < 9)?b+1:0; // tæller b en op, eller nulstiller (for at løbe gennem 
bokse) 
 
  }//end while 
 } 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
 private static void getProp(int b) throws IOException 
 /*Funktion: henter konfiguration for en boks   */ 
 /*Input: boks nr. der skal hentes konfiguration for */ 
 /*Output: konfigurations array er opdateret   */ 
 { 
  try 
  { 
   FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/etc/o"+b); 
 
   prop[b] = new Properties(); 
   prop[b].load(fis);  //loader properties for den valgte boks 
 
  } 
  catch (FileNotFoundException fnfe){} 
 } 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
 private static void getData(int boks) throws IOException 
 /*Funktion: henter data fra samtlige følere i en boks  */ 
 /*Input: boks nr. der skal måles i      */ 
 /*Output: data er skrevet til fil       */ 
 { 
  try 
  { 
   adapter = OneWireAccessProvider.getDefaultAdapter();  
  } 
  catch (OneWireException owe){} 
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  byte[] state, state28; 
  String in, tempS, b; 
  double temp; 
  boolean Lalarm = false, Halarm = false; 
  StringTokenizer st; 
  OneWireContainer28 btn; 
  OneWireContainer1F sw; 
  b = Integer.toString(boks); 
 
  try 
  { 
   FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/etc/b"+b); 
   DataInputStream dis = new DataInputStream(fis); 
   
   FileWriter fw = new FileWriter("/web/data/d"+b, true); //åbner en fil til 
skrivning af måleresultater, sidst i filen 
   PrintWriter pw = new PrintWriter(fw); 
   
   pw.print(new Date().getTime());  //skriv timestamp til fil 
   pw.print(' '); 
 
   double alarmL, alarmH; 
 
   alarmL = Double.valueOf(prop[boks].getProperty("alarmL")).doubleValue(); 
 //hent alarmværdier fra properties 
   alarmH = Double.valueOf(prop[boks].getProperty("alarmH")).doubleValue(); 
 // 
 
   adapter.beginExclusive(true);    
    
   while (dis.available() != 0) //løber gennem strenge (linier i filen) 
   { 
    in = dis.readLine(); 
    st = new StringTokenizer(in); 
     
    sw = new OneWireContainer1F(adapter, st.nextToken()); //vælger den 
switch på 1-wire netværket hvis adresse stod først på linien 
    state = sw.readDevice(); 
    sw.setLatchState(0, true, true, state);  //åbner switchen 
    sw.writeDevice(state); 
     
    pw.print("| ");  //udskriver et tegn for at kunne skille mellem 
strenge i data filen 
 
    while (st.hasMoreTokens()) //løber gennem følere (tokens) 
    { 
 
     btn = new OneWireContainer28(adapter, st.nextToken()); //vælg den 
næste føler 
     state28 = btn.readDevice(); 
     btn.doTemperatureConvert(state28);   //bed føleren om at 
foretage en måling 
     temp = btn.getTemperature(state28);   //hent temperatur fra 
føleren 
     tempS = Double.toString(temp);    //gemmer temperaturen i 
en string (for at kunne styre antal decimaler) 
     pw.print(tempS.substring(0,4));    //skriv målingen til 
filen  
     pw.print(' '); 
 
     if (temp < alarmL)  //hvis temperaturen er for lav 
      Lalarm = true;  //sættes alarmflag 
 
     if (temp > alarmH)  //hvis temperaturen er for høj 
      Halarm = true;  //sættes alarmflag 
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    }//end while (følere) 
 
    state = sw.readDevice(); 
    sw.setLatchState(0, false, false, state);  //luk switchen igen 
    sw.writeDevice(state); 
     
   }//end while (strenge) 
 
   adapter.endExclusive(); 
   pw.println(); 
   pw.close(); 
   
  }//end try 
  catch (FileNotFoundException fnfe){System.out.println(fnfe);} 
  catch (OneWireException owioe) {System.out.println(owioe);} 
 
  if (Lalarm)     //hvis flag for alarm er sat 
   alarm(boks, "l");  //kaldes alarm funktionen 
  if (Halarm)     // 
   alarm(boks, "h");  // 
 
 }//end getData 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
 private static void alarm(int boks, String hl) 
 /*Funktion: udskriver advarsel i konsol vindue     */ 
 /*denne funktion kan udvides til at:        */ 
 /*sende sms, sende email, ringe med en klokke, e.l.   */ 
 /*Input: boks nr. der er alarm i, streng der fortæller hvilken type alarm  */ 
 /*Output: tekst i konsol                */ 
 
 { 
 
  System.out.print("UHH OHHH !!!! Der er alarm i boks "); 
  System.out.println(boks); 
  System.out.print("Temperaturen er for "); 
   
  if (hl.equals("h")) 
   System.out.println("høj !"); 
  else if (hl.equals("l")) 
   System.out.println("lav !"); 
 } 
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
};//end class DataLogger 
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SETUPSERVLET 

 
/****************************************************************/ 
/*                */ 
/*    Projekt Data logning med embedded webserver   */ 
/*    Udarbejdet af: Ole Rud        */ 
/*    I perioden: 19. Jan til 8. Juni 2004     */ 
/*                */ 
/****************************************************************/ 
 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.FileNotFoundException; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
 
 
public class SetupServlet extends HttpServlet  //extende Httpservlet er en nem 
måde at få en servlet vist i en browser som html side 
{ 
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 
        throws ServletException, IOException  //doGet bliver automatisk kaldt, 
når en browser forsøger at åbne siden 
 /*Funktion: Viser installerede bokse, strenge og følere, samt links til 
ændringer af disse  */ 
 /*Input: Boks-filer, der læses fra           */ 
 /*Output: overblik over system til browservindue, ændringer til FileMServlet */ 
 { 
        resp.setContentType("text/html");   //output sættes til at være 
text/html så browseren ved hvordan den skal håndtere det 
        ServletOutputStream out = resp.getOutputStream(); //en outputstream out 
laves, så der kan skrives til browseren 
 
  FileInputStream fis; 
  DataInputStream dis; 
  StringTokenizer st; 
  String in; 
 
  int b = 0, s = 0, f = 0;  //tæller variabler til bokss, strenge og følere 
  boolean done = false; 
         
  out.print("<html><head><title>Setup</title></head><body bgcolor=#999999>"); 
 //udskriver start af html dokument 
 
  out.print("<table border=\"1\" cellspacing=\"1\" cols=\"11\">"); 
 
   while(!done)//løber gennem bokse... (indtil der ikke er flere filer) 
   { 
    try 
    { 
     fis = new FileInputStream("/web/etc/b"+b); 
     dis = new DataInputStream(fis); 
 
     out.print("<tr valign=\"top\"><td valign=\"middle\"><center><b>Boks 
nr.: "); 
     out.print(b); 
     out.print("</b></center>"); 
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     while (dis.available() != 0)//løber gennem strenge (indtil der ikke 
er flere linier i filen) 
     { 
      in = dis.readLine(); 
      st = new StringTokenizer(in); 
 
      out.print("</td><td valign=\"top\"><b>Streng nr.: "); 
      out.print(s);  
      out.print("</b>"); 
       
 
      out.print("<br><ul>"); 
      st.nextToken(); 
 
      while (st.hasMoreTokens() )//løber gennem følere (indtil der ikke 
er flere tokens i linien) 
      { 
       out.print("<li>"); 
       out.print("Føler: "); 
       out.print(f); 
       out.print(" </li>"); 
       f++; 
       st.nextToken(); 
      }//end while (følere) 
 
      f = 0;  //skal til ny streng, så følere skal tælles forfra 
      out.print("</ul><br><center><a href=\"FileM?action=repstr&b="); 
      out.print(b); 
      out.print("&s="); 
      out.print((s));  
      out.print("\">erstat streng</a></center><br>"); 
 
      s++; 
     }//end while (strenge) 
 
     if (s > 0)  //hvis der var en eller flere strenge tilføjes 
muligheden for at slette den sidste streng 
     { 
      out.print("<center><a href=\"FileM?action=remstr&b="); 
      out.print(b); 
      out.print("&s="); 
      out.print((s-1));  
      out.print("\">fjern streng</a></center>"); 
     } 
     else if (s == 0) //hvis der var 0 strenge tilføjes muligheden for at 
fjerne boksen 
     { 
      out.print("<center><a href=\"FileM?action=remboks&b="); 
      out.print(b); 
      out.print("&s=0\">fjern boks</a></center>");      
    
     } 
     if (s < 9) //hvis der var færre end 10 strenge, tilføjes 
muligheden for at tilføje strenge 
     { 
      out.print("</td><td valign=\"middle\"><a 
href=\"FileM?action=addstr&b="); 
      out.print(b); 
      out.print("&s="); 
      out.print(s); 
      out.print("\"><center>tilføj streng</center></a></td>"); 
     } 
 
     dis.close(); 
     out.print("</tr>"); 
     b++; 
    } 
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    catch(FileNotFoundException fnfe) 
    { 
     done = true; //færdig, fordi der ikke er flere filer 
    } 
     
    s = 0;  //skal til at starte på en ny boks, så strenge skal tælles 
forfra 
   }//end while (bokse) 
 
   if (b < 9) //hvis der var færre end 10 bokse, tilføjes muligheden for 
tilføje ny boks 
   { 
    out.print("<tr><td><center><a href=\"FileM?action=addboks&b="); 
    out.print(b); 
    out.print("&s=0\">tilføj boks</a></center></td></tr>"); 
   }   
   
  out.print("</table></body></html>"); 
  out.close();  //lukker outputstreamen 
 } 
}; 
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FILEMSERVLET 

 
/****************************************************************/ 
/*                */ 
/*    Projekt Data logning med embedded webserver   */ 
/*    Udarbejdet af: Ole Rud        */ 
/*    I perioden: 19. Jan til 8. Juni 2004     */ 
/*                */ 
/****************************************************************/ 
 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.PrintStream; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
 
import java.util.StringTokenizer; 
 
import com.dalsemi.onewire.OneWireAccessProvider;    
import com.dalsemi.onewire.adapter.DSPortAdapter;    
import com.dalsemi.onewire.OneWireException;     
import com.dalsemi.onewire.container.OneWireContainer1F;  
import com.dalsemi.onewire.container.OneWireContainer28;  
import com.dalsemi.onewire.container.OneWireContainer; 
 
 
public class FileMServlet extends HttpServlet  //extende Httpservlet er en nem 
måde at få en servlet vist i en browser som html side 
{ 
 static DSPortAdapter adapter;  //adapter til at kommunikere med 1-wire porten 
 
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 
     throws ServletException, IOException  //doGet bliver automatisk kaldt, 
når en browser forsøger at åbne siden 
 { 
 /*Funktion: Modtager data fra SetupServlet og starter den valgte funktion 
 */ 
 /*Input: Data fra html-form fra SetupServlet         */ 
 /*Output: Ændringr til boks fil            */ 
 
  resp.setContentType("text/html");   //output sættes til at være text/html 
så browseren ved hvordan den skal håndtere det 
        ServletOutputStream out = resp.getOutputStream(); //en outputstream out 
laves, så der kan skrives til browseren 
  String action, b, s; 
 
        out.println(" <html><head><title>FileM</title></head><body 
bgcolor=#999999>");  //udskriver start af html dokument 
 
  action = req.getParameter("action"); //henter dataene der er medsendt i URL'en 
fra SetupServlet. action = den funktion der ønskes udført 
  b = req.getParameter("b");    //b = den boks der skal behandles 
  s = req.getParameter("s");    //s = den streng der skal behandles 
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  if (action.equals("addboks"))   //kalder den funktion der er blevet bedt 
om 
   out.println(addboks(b));   //og udskriver returværdien (succes- 
eller fejl-meddelelse) 
  else if (action.equals("remboks"))  // 
   out.println(remboks(b));   // 
  else if (action.equals("addstr"))  // 
   out.println(addstr(b,s));   // 
  else if (action.equals("remstr"))  // 
   out.println(remstr(b,s));   // 
  else if (action.equals("repstr"))  // 
   out.println(repstr(b,s));   // 
   
   
  out.print("</body></html>");  //udskriver slutningen af html dokument 
  out.close();      //lukker outputstreamen 
 } 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private String addboks(String b) throws IOException 
 /*Funktion: Tilføjer en tom boks til systemet  */ 
 /*Input: Boks nr. der skal tilføjes    */ 
 /*Output: Ny boks fil oprettet     */ 
 
 { 
  FileOutputStream fos = new FileOutputStream("/web/etc/b"+b, true); 
  return "<br>Boks nr.: "+b+" bliver nu tilføjet<br>"; 
 } 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private String remboks(String b) 
 /*Funktion: Fjerner en boks fra systemet  */ 
 /*Input: Boks nr. der skal fjernes   */ 
 /*Output: Boks fil slettes     */ 
 { 
  File f = new File("/web/etc/b"+b); 
   f.delete(); 
 
  return "<br>Boks nr.: "+b+" bliver nu fjernet<br>"; 
 } 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private String[] listSw() throws IOException 
 /*Funktion: Laver en listeover strenge installeret på systemet */ 
 /*Input: Boks filer skal eksistere       */ 
 /*Output: string array med liste over alle strenge   */ 
 { 
  FileInputStream fis; 
  DataInputStream dis; 
  StringTokenizer st; 
 
  String [] sw = new String[100]; 
  boolean done = false; 
  String in; 
  int i  = 0, f = 0; 
 
  while(!done)//løber gennem bokse (filer) 
  { 
   try 
   { 
    fis = new FileInputStream("/web/etc/b"+f); 
    dis = new DataInputStream(fis); 
     while (dis.available() != 0) //løber gennem strenge 
     { 
      in = dis.readLine(); 
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      st = new StringTokenizer(in);  
      sw[i] = st.nextToken();  //læser første token 
      i++; 
     }//end while (strenge) 
     fis.close(); 
     f++; 
   } 
   catch(FileNotFoundException fnfe) 
   { 
    done = true; 
   } 
  }//end while (bokse) 
 
  return sw; 
 } 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private OneWireContainer1F findNew(String[] sw)  
 /*Funktion: Finder den første ny streng på 1-wire netværket     */ 
 /*Input: Liste over allerede registrerede strenge      */ 
 /*Output: Hvis ny fundet returneres den nye, ellers returneres "null"  */ 
 { 
  try 
  { 
   adapter = OneWireAccessProvider.getDefaultAdapter();  
  } 
  catch (OneWireException owe){} 
 
  OneWireContainer1F sw1F = new OneWireContainer1F(); 
  boolean isNew = false;  //der er ikke fundet en ny, før søgning er begyndt 
 
  try  
  { 
   adapter.beginExclusive(true);  
   adapter.targetFamily(0x1F);  
   sw1F = (OneWireContainer1F) adapter.getFirstDeviceContainer(); //der 
kigges på den første switch 
 
   while (sw1F != null)//løber alle switches på netværket gennem 
   { 
    isNew = true; //sw er ny indtil fundet i array 
 
    int j = 0; 
 
    while (sw[j] != null) //så længe der er switche i arrayet 
    { 
     if (sw[j].equals(sw1F.getAddressAsString())) //hvis switchens 
adresse findes i listen 
     { 
      isNew = false; //den var ik ny ( da den var i arrayet) 
      break; 
     } 
     j++; 
    }//end while (array) 
         //hvis hele arrayet er løbet gennem uden at switchen 
blev fundet, er den ny 
    if (isNew) 
    { 
     break; 
    } 
    else 
    { 
     sw1F = (OneWireContainer1F) adapter.getNextDeviceContainer();
 //hvis ikke den var ny, kigges på den næste switch 
    } 
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   }//end while (switches) // nu er sw1F null, hvis der ik var nogen ny sw, 
ellers er sw1F = den nye :) 
  } 
  catch (OneWireException owe) 
  { 
   System.out.println(owe); 
  } 
   
  return sw1F; //hvis der ikke blev fundet en ny, vil sw1F være "null" 
 } 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private boolean doAddStr(OneWireContainer1F sw1F, String b, String s) throws 
IOException 
 /*Funktion: Tilføjer ny streng til fil             
 */ 
 /*Input: Ny streng der skal tilføjes, samt boks og streng nr. hvor den skal 
tilføjes  */ 
 /*Output: Boks fil opdateret  */ 
 { 
  try 
  { 
   FileWriter fw = new FileWriter("/web/etc/b"+b, true); 
   PrintWriter pw = new PrintWriter(fw); 
 
   String [] btns = new String[20]; 
   OneWireContainer28 btn = new OneWireContainer28(); 
 
   byte [] state, state28; 
   int ff = 0; //variabel til at huske antallet af følere på strengen 
 
   state = sw1F.readDevice(); 
   pw.print(sw1F.getAddressAsString()); //skriv switchen adresse først 
   pw.print(' '); 
 
   sw1F.setLatchState(0, true, true, state); //åbn switchen 
   sw1F.writeDevice(state); 
   adapter.targetFamily(0x28);  //søg efter følere 
   btn = (OneWireContainer28) adapter.getFirstDeviceContainer(); //kig på 
den første føler 
 
   for (int j=1;j<=20;j++) //løb alle følere igennem 
   { 
    if (btn == null) //hvil føleren = "null" er der ikke flere følere på 
strengen 
    { 
     ff = j;  //husk antallet af følere 
     break;  //og afbryd løkken 
    } 
     
    state28 = btn.readDevice(); 
    btns[(int) btn.getTemperatureAlarm(0, state28)] = 
btn.getAddressAsString(); //gem føleren i array, sorteret efter følerens alarm værdi 
    btn = (OneWireContainer28) adapter.getNextDeviceContainer(); //kig på 
den næste føler 
   } 
 
   sw1F.setLatchState(0, false, false, state);  //luk switchen igen 
   sw1F.writeDevice(state); 
    
   for (int j=1;j<ff;j++) //løb alle fundne følere gennem 
   { 
    pw.print(btns[j]); //og skriv dem til filen 
    pw.print(' ');  //adskilt af mellemrum 
   } 
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   pw.println();   //og afslut med linieskift 
   pw.close(); 
 
   return true;    
 
  } 
  catch (OneWireException owe) 
  { 
   System.out.println(owe); 
   return false; 
  } 
  catch (IOException ioe)  
  { 
   System.out.println(ioe); 
   return false; 
  }  
 } 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private String addstr(String b, String s) throws IOException 
 /*Funktion: Tilføjer en streng til en boks fil   */ 
 /*Input: Boks og streng nr. der skal tilføjes  */ 
 /*Output: Boks fil opdateret       */ 
 { 
  String [] sw = new String[100];  //opretter nyt array til at gemme liste 
over switche (strenge) 
  sw = listSw();      //henter listen af aktuelle strenge 
 
  OneWireContainer1F sw1F = new OneWireContainer1F();  //opretter ny 
container til den nye switch (streng) 
  sw1F = findNew(sw);  //finder den førstenye streng 
 
  boolean doa = false; 
 
  if (sw1F != null)  //hvis der blev fundet en ny streng 
   doa = doAddStr(sw1F, b, s); //tilføjes den nye linie 
 
  if (doa)  //hvis det lykkedes at tilføje linien 
   return "<br>Streng nr.: "+s+" i boks nr.: "+b+" bliver nu tilføjet<br>"; 
  else 
   return "Ingen nye strenge fundet"; 
 
 }//end addstr 
 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private String remstr(String b, String s) throws IOException 
 /*Funktion: Fjerner en streng fra boks fil   */ 
 /*Input: Boks og streng nr. der skal fjernes  */ 
 /*Output: Boks fil er opdateret     */ 
 { 
  FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/etc/b"+b); 
  DataInputStream  dis = new DataInputStream(fis); 
  FileOutputStream fos = new FileOutputStream("/web/etc/nyb"+b); //ny fil til at 
kopiere over i 
  PrintStream ps = new PrintStream(fos); 
 
  for (int i = 0; i < Integer.parseInt(s); i++ ) //alle undtagen den sidste 
linie (streng)  
  { 
   ps.println(dis.readLine()); //kopieres over i den nye fil 
  } 
   
  ps.close(); 
  dis.close(); 
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  File f = new File("/web/etc/b"+b);  //den gamle fil slettes 
  f.delete(); 
  File g = new File("/web/etc/nyb"+b); //og den nye fil omdøbes til den gamles 
navn 
  g.renameTo(f); 
 
  return "<br>Streng nr.: "+s+" i boks nr.: "+b+" bliver nu fjernet<br>"; 
 } 
 
//----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 private String repstr(String b, String s) throws IOException 
 /*Funktion: Erstatter en string i en boks fil   */ 
 /*Input: Boks og streng nr. der skal erstattes  */ 
 /*Output: Boks fil er opdateret      */ 
 { 
 
  String [] sw = new String[100];  //opretter nyt array til at gemme liste 
over switche (strenge) 
  sw = listSw();      //henter listen af aktuelle strenge 
 
  OneWireContainer1F sw1F = new OneWireContainer1F();  //opretter ny 
container til den nye switch (streng) 
  sw1F = findNew(sw);  //finder den førstenye streng 
   
  if (sw1F != null)  //hvis der er fundet en ny streng 
  { 
   File f = new File("/web/etc/oldb"+b);  //omdøber b-filen til oldb for 
at 
   File g = new File("/web/etc/b"+b);   // kunne kopiere mellem den og 
den nye 
   g.renameTo(f);        // 
 
   FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/etc/oldb"+b); //der skal 
læses fra den gamle fil... 
   DataInputStream  dis = new DataInputStream(fis); 
   FileWriter fw = new FileWriter("/web/etc/b"+b, true);   //og skrives 
til den nye 
   PrintWriter pw = new PrintWriter(fw); 
 
 
   for (int i = 0; i < Integer.parseInt(s); i++ ) //de linier, der ligger før 
den der skal udskiftes... 
   { 
    pw.println(dis.readLine()); //bliver kopieret fra den gamle fil til 
den nye 
   } 
 
   pw.close();  //luk printwriteren, så doAddStr funktionen kan tilføje 
den nye linie (streng) 
    
   doAddStr(sw1F, b, s); //tilføj den nye linie 
 
   fw = new FileWriter("/web/etc/b"+b, true); // 
   pw = new PrintWriter(fw);     //åbn printwriteren igen, for at 
tilføje de sidste linier 
 
   while (dis.available() != 0)  //resten af linierne... 
   { 
    pw.println(dis.readLine());  //bliver kopieret fra den gamle fil 
til den nye 
 
   } 
    
   pw.close(); //luk printwriteren igen, da der ikke skal skrives mere til 
filen 
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   f = new File("/web/etc/oldb"+b); // 
   f.delete();       //slet den gamle fil 
 
   return "<br>Streng nr.: "+s+" i boks nr.: "+b+" bliver nu erstattet<br>"; 
  } 
  else    //hvis ikke der blev fundet en ny streng 
   return "Ingen nye strenge fundet"; 
 } 
 
}; 
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CONFIGSERVLET 

 
/****************************************************************/ 
/*                */ 
/*    Projekt Data logning med embedded webserver   */ 
/*    Udarbejdet af: Ole Rud        */ 
/*    I perioden: 19. Jan til 8. Juni 2004     */ 
/*                */ 
/****************************************************************/ 
 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
 
import java.util.Properties; 
 
public class ConfigServlet extends HttpServlet  //extende Httpservlet er en nem 
måde at få en servlet vist i en browser som html side 
{ 
 protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 
        throws ServletException, IOException  //doGet bliver automatisk kaldt, 
når en browser forsøger at åbne siden 
 { 
 /*Funktion: Viser konfigurations formular og sender valg til doConfServlet 
 */ 
 /*Input: Boks valg fra config.htm  */ 
 /*Output: Formular data sendes til doConfServlet  */ 
 
        resp.setContentType("text/html");   //output sættes til at være 
text/html så browseren ved hvordan den skal håndtere det 
        ServletOutputStream out = resp.getOutputStream(); //en outputstream out 
laves, så der kan skrives til browseren 
 
  Properties prop = new Properties(); 
  String boks; 
  boks = req.getParameter("boks"); //henter boks valg fra config.htm 
 
  int delay = 5;            //variaber til 
konfiguration 
  double alarmL = 15, alarmH = 25, alarmD = 2, alarmDo = 3; //med std. 
værdier, hvis ikke der kan hentes 
  boolean active = false;          //eksisterende fil 
 
  try 
  { 
   FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/etc/o"+boks); 
   prop.load(fis);  //loader properties filen 
 
   delay = Integer.parseInt(prop.getProperty("delay"));     //henter 
konfiguration fra properties 
   alarmL = Double.valueOf(prop.getProperty("alarmL")).doubleValue();  // 
   alarmH = Double.valueOf(prop.getProperty("alarmH")).doubleValue();  // 
   alarmD = Double.valueOf(prop.getProperty("alarmD")).doubleValue();  // 
   alarmDo = Double.valueOf(prop.getProperty("alarmDo")).doubleValue(); // 
   active = (prop.getProperty("active").equals("true"))?true:false;  // 
  } 
  catch (Exception e) {System.out.println(e);} 
 
    //html side med en formular udskrives, eksisterende konfiguration, std. 
værdier er vist 
        out.print("<html><head><title>Config</title></head><body bgcolor=#999999>"); 
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  out.print("<form action=\"/servlet/doConf\" method=\"POST\" 
target=\"_self\">"); //formen sender data videre til doConfServlet 
  out.print("Delay (i minutter): <input name=\"delay\" type=\"text\" value=\""); 
  out.print(delay); 
  out.print("\" /><br>"); 
 
  out.print("Lav Alarm (grader C) : <input name=\"alarmL\" type=\"text\" 
value=\""); 
  out.print(alarmL); 
  out.print("\" /><br>"); 
 
  out.print("Høj Alarm (grader C) : <input name=\"alarmH\" type=\"text\" 
value=\""); 
  out.print(alarmH); 
  out.print("\" /><br>"); 
 
  out.print("Delta Alarm (grader C pr. time): <input name=\"alarmD\" 
type=\"text\" value=\""); 
  out.print(alarmD); 
  out.print("\" /><br>"); 
 
  out.print("Delta Annulering (grader C pr. time): <input name=\"alarmDo\" 
type=\"text\" value=\""); 
  out.print(alarmDo); 
  out.print("\" /><br>"); 
 
  out.print("Aktiv : <input name=\"active\" type=\"checkbox\""); 
  if (active) 
   out.print(" checked "); 
  out.print("/><br>"); 
 
  out.print("<input type=\"submit\" value=\"Send\" /></form></body></html>"); 
  out.close();  //lukker outputstreamen 
 
 
 } 
}; 
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DOCONFSERVLET 

 
/****************************************************************/ 
/*                */ 
/*    Projekt Data logning med embedded webserver   */ 
/*    Udarbejdet af: Ole Rud        */ 
/*    I perioden: 19. Jan til 8. Juni 2004     */ 
/*                */ 
/****************************************************************/ 
 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.io.IOException; 
 
 
public class doConfServlet extends HttpServlet  //extende Httpservlet er en nem 
måde at få en servlet vist i en browser som html side 
{ 
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 
        throws ServletException, IOException  //doPost kaldes automatisk når 
browseren åbner siden gennem formularen på ConfigServlet siden 
 { 
 /*Funktion: Skriver konfiguration til konfigurations    */ 
 /*Input: Konfiguratins-valg fra html-form fra ConfigServlet  */ 
 /*Output: Konfigurationsfil opdateret eller oprettet    */ 
 
  try{ 
   resp.setContentType("text/html");   //output sættes til at være 
text/html så browseren ved hvordan den skal håndtere det 
   ServletOutputStream out = resp.getOutputStream(); //en outputstream out 
laves, så der kan skrives til browseren 
 
   FileWriter fw = new FileWriter("/web/etc/o0"); 
   PrintWriter pw = new PrintWriter(fw); 
 
 
   out.print(" <html><head><title>doConf</title></head><body 
bgcolor=#999999>");  //udskriver starten på et html dokument 
    
   pw.print("delay="); 
   pw.println(req.getParameter("delay")); 
    
   pw.print("alarmL="); 
   pw.println(req.getParameter("alarmL")); 
 
   pw.print("alarmH="); 
   pw.println(req.getParameter("alarmH")); 
 
   pw.print("alarmD="); 
   pw.println(req.getParameter("alarmD")); 
 
   pw.print("alarmDo="); 
   pw.println(req.getParameter("alarmDo")); 
 
   pw.print("active="); 
    
   if(req.getParameter("active") != null) 
    pw.println("true"); 
   else 
    pw.println("false");   
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   pw.close(); 
 
   out.print("Configuration gemt.");  //udskriver hvis succes 
 
   out.print("</body></html>"); //afslutter html dokument 
   out.close();  //lukker outputstreamen 
   
  } 
  catch(Exception e) {System.out.println(e);} 
 
 
 } 
}; 
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VISSERVLET 

 
/****************************************************************/ 
/*                */ 
/*    Projekt Data logning med embedded webserver   */ 
/*    Udarbejdet af: Ole Rud        */ 
/*    I perioden: 19. Jan til 8. Juni 2004     */ 
/*                */ 
/****************************************************************/ 
 
import javax.servlet.ServletOutputStream; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.FileNotFoundException; 
 
import java.util.Date; 
import java.util.Properties; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class VisServlet extends HttpServlet 
{ 
 String [] times  = new String[51]; 
 double [] values = new double[51];  
 
 int nPoints, nSeries; 
 double min = 99, max; 
 double alarmL, alarmH; 
 byte[] grafStatics;  
 
  
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) 
 //extende Httpservlet er en nem måde at få en servlet vist i en browser som html 
side 
        throws ServletException, IOException  //doGet bliver automatisk kaldt, 
når en browser forsøger at åbne siden 
 { 
 /*Funktion: Henter valg fra vis.htm og sørger for evt. graf bliver vist   
 */ 
 /*Input: Valg-daa fra html-form på vis.htm          */ 
 /*Output: Hvis der var valgt graf-visning er graf-parametre sendt til browsre 
 */ 
 
  resp.setContentType("text/html");   //output sættes til at være text/html 
så browseren ved hvordan den skal håndtere det 
        ServletOutputStream out = resp.getOutputStream(); //en outputstream out 
laves, så der kan skrives til browseren 
  out.print("<html><head><title>Vis</title></head><body bgcolor=#999999>");
 //udskriver start af html dokument 
 
  String boks, streng, foler;  //variabler til at gemme hvilke valg der blev 
  long interval;     //foretaget på vis.htm 
  boolean graf;     // 
 
  boks = req.getParameter("boks");        //henter valgene fra 
formen på vis.htm 
  streng = req.getParameter("streng");       // 
  foler = req.getParameter("foler");        // 
 
  interval = Long.parseLong(req.getParameter("interval"));  // 
  graf = (req.getParameter("graf").equals("true"))?true:false; // 
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  if (graf)  //hvis der er valgt graf-visning 
  { 
   getData(boks,streng,foler, interval); //henter data 
 
   getAlarms(boks);      //henter alarm værdier 
 
   visGraf(boks,interval, out);   //viser graf 
  } 
  else    
  { 
   //vis tabel 
  } 
 
 
  out.println("</body></html>"); //udskriver slut af html dokument 
 
  out.close();  //lukker outpustreamen igen 
 
  destroy(); 
 
 }//end doPost 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
 private void getData(String boks, String streng, String foler, long interval) 
throws IOException 
 /*Funktion: Henter data, der skal vises i graf         */ 
 /*Input: Boks, streng og føler nr. der skal hentes fra, samt interval  */ 
 /*Output: Data og tid arrays er fyldte med data        */ 
 { 
  try 
  { 
   FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/data/d"+boks); 
   DataInputStream dis = new DataInputStream(fis); 
   StringTokenizer st; 
   String in, temp; 
   Date dd, id; 
 
   int i = 1; 
   int s = Integer.parseInt(streng); 
   int f = Integer.parseInt(foler); 
   nPoints = 0;  //så længe der ikke er hentet målinger er der 0... hehe 
   boolean done = false; 
  
   id = new Date(new Date().getTime()-interval); //sætter tidspunkt for 
tidligste måling der skal vises 
 
   while (!done && nPoints <= 50)  //grafen kan max vise 50 målinger, 
hvis man stadig skal kunne læse teksten 
   { 
    if (dis.available() != 0)  //hvis der er flere linier i data-filen 
     in = dis.readLine();   
    else 
    { 
     done = true;   //ellers er vi færdige 
     break; 
    } 
 
    st = new StringTokenizer(in); 
    temp = st.nextToken(); 
     
    dd = new Date(Long.parseLong(temp)); //laver timestamp fra filen om til 
en Date 
 
    if (dd.after(id)) //hvis målingen er nyere end "interval-tiden" skal 
den med i grafen 
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    { 
     times[i] = dd.getDate() + "/" + (dd.getMonth()+1) + " " + 
dd.getHours() + ":" + dd.getMinutes(); //tidpunkt for måling skrives menneske-læsligt 
 
     temp = st.nextToken(); 
     temp = st.nextToken(); 
 
     //her har vi hentet tiden, og temp = den første måling efter den 
første | 
      
     for (int j=0; j<s; j++)   //kører lige så mange gange som 
nummeret på den streng vi gerne vil ind til 
     { 
      while (!temp.equals("|"))   //så længe det ikke er en 
"streng-seperator" 
      { 
       temp = st.nextToken(); //kigger vi på den næste 
      } 
      temp = st.nextToken();  //hvis det er en "ss" kigger vi på den 
næste og tæller en streng op... 
     }//nu er temp = den første måling i den streng vi ville kigge på :) 
 
     for (int h = 0;h<f ;h++ ) 
     { 
      temp = st.nextToken(); 
     } 
 
      
     values[i] = Double.valueOf(temp).doubleValue(); 
 
     if (values[i] < min)  //min og max gemmes til hjælp med 
autojustering af graf 
      min = values[i];  // 
     if (values[i] > max)  // 
      max = values[i];  // 
      
     i++; 
     nPoints++;    //hver gang vi har hentet en måling, tælles 
antallet af målinger op :) 
     nSeries = 1;   //hvis der er fundet en måling har vi noget at 
vise 
    }//endif     //hvis målingtiden er før intervaltiden skal der 
kigges på den næste linie i filen 
   }//endwhile 
  }//endtry 
  catch (FileNotFoundException fnfe) 
  { 
   System.out.println("fil ikke fundet"); 
  } 
  catch (Exception e) 
  { 
   System.out.println(e); 
  } 
 
 } 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
 private void visGraf(String boks, long interval, ServletOutputStream out) throws 
IOException 
 /*Funktion: Skriver dynamiske graf parametre ti lbrowser, for at vise graf  
 */ 
 /*Input: Boks, streng og føler nr. samt en outputstream til at skrive til 
 */ 
 /*Output: Dynamiske parametre er skrevet til browsre        */ 
 { 
  double start, slut; 
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  int nRows; 
 
  start = (min < alarmL)?min-1:alarmL-1; //sætter grafen til at starte et felt 
under den mindste værdi, eller den minimumsalarmen 
  slut = (max < alarmH)?max+1:alarmH+1; //sætter grafen til at slutte et felt 
over den største værdi, eller den maximumsalarmen 
 
  nRows = (int)(slut-start) + 3;   //sætter antallet af rækker i grafen 
 
  int gridSize = ((850 / nPoints) < (425 / nRows))?(850 / nPoints):(425 / 
nRows); //automatisk justering af felternes størrelse 
 
  //vis graf 
    out.write(grafStatics);  //udskriver start af graf, samt faste 
parametre 
 
    //<!-- Chart Characteristics --> 
    out.print("<PARAM name=\"nPoints\" value=\""); 
    out.print(nPoints); 
    out.print("\">");            //<!-- Max 
Number of Points per series--> 
 
    out.print("<PARAM name=\"nRows\" value=\""); 
    out.print(nRows); 
    out.print("\">");               //<!-- Number 
of Rows for the grid (højden)--> 
 
    out.print("<PARAM name=\"vSpace\" value=\""); 
    out.print(gridSize); 
    out.print("\">");            //<!-- Vertical 
spacing, number of Pixels --> 
 
    out.print("<PARAM name=\"nSeries\" value=\""); 
    out.print(nSeries); 
    out.print("\">");            //<!-- Number 
of Series --> 
 
    out.print("<PARAM name=\"hSpace\" value=\""); 
    out.print(gridSize); 
    out.print("\">");            //<!-- 
Horizontal spacing, Pixels--> 
     
    out.print("<PARAM name=\"chartStartY\" value=\""); 
    out.print((int)start); 
    out.print("\">");            //<!-- Starting 
Y value --> 
 
    //<!-- x axis Labels --> 
    for (int i = 1;i<=nPoints ;i++ )  //løber gennem arrayet og udskriver 
tidspunkterne for målingerne 
    { 
     out.print("<PARAM name=\"label"); 
     out.print(i); 
     out.print("\" value=\""); 
     out.print(times[i]); 
     out.print("\">"); 
    } 
 
    //<!-- Series Data --> 
    //<!-- <PARAM name=\"seriesN\" value=\"series color|point style|Point 
Size|fill|legend label\"> --> 
    out.print("<PARAM name=\"series"); 
    out.print("1"); 
    out.print("\" value=\"99,99,240|2|4|false|boks "); 
    out.print(boks); 
    out.print("\">"); 
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    //<!-- Target Lines --> 
    //<!-- color|style|start point|end point|value|label|font --> 
    out.print("<PARAM name=\"target1\" value=\"255,0,0|4|1|"); 
    out.print(nPoints); 
    out.print("|"); 
    out.print(alarmH); 
    out.print("|Max|Arial,N,10\">"); 
    out.print("<PARAM name=\"target2\" value=\"255,0,0|4|1|"); 
    out.print(nPoints); 
    out.print("|"); 
    out.print(alarmL); 
    out.print("|Min|Arial,N,10\">"); 
 
    //<!-- Data værdier --> 
 
    for (int i=1;i<=nPoints ;i++ )  //løber gennem arrayet og udskriver 
måledata 
    { 
     out.print("<PARAM name=\"data"); 
     out.print(i); 
     out.print("series1\" value=\""); 
     out.print(values[i]); 
     out.print("\">"); 
 
    } 
 
   out.print("</applet>"); 
  out.close();  //lukker outputstreamen igen 
 }//end visGraf 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
 private void getAlarms(String boks) throws IOException 
 /*Funktion: Henter alarmværdier fra konfigurationsfil  */ 
 /*Input: Boks nr. der skal hentes alarmværdier for  */ 
 /*Output: alarmvariabler indeholder aktuelle værdier  */ 
 { 
  try 
  { 
   FileInputStream fis = new FileInputStream("/web/etc/o"+boks); 
   Properties prop = new Properties(); 
 
   prop.load(fis);  //loader konfigurationen 
 
   alarmL = Double.valueOf(prop.getProperty("alarmL")).doubleValue(); 
 //henter alarmværdier fra konfigurationsfil 
   alarmH = Double.valueOf(prop.getProperty("alarmH")).doubleValue();  // 
  } 
 
  catch (FileNotFoundException fnfe) 
  { 
   System.out.println("fil ikke fundet"); 
  } 
 
 }// end getAlarms 
 
//---------------------------------------------------------------------------- 
 
 public void init() throws ServletException 
 /*Funktion: Forbereder statisk tekst der senere skal sendes til browser  */ 
 /*Input: -                */ 
 /*Output: String variabel indeholder statiske graf parametre    */ 
 { 
  super.init(); //sørger for at HttpServlets init() bliver kørt 
 
  StringBuffer sb = new StringBuffer(); //stringbuffer til at vise mange 
linier output mere effektivt, end ved skrivning til outputstream 
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    sb.append("<applet code=\"LineGraphApplet.class\" 
archive=\"/graf/LineGraph.jar\" width=\"900\" height=\"600\">"); //start af graf 
 
      //herunder: en mængde faste parametre til visning af graf 
 
    //<!-- Start Up Parameters --> 
    sb.append("<PARAM name=\"LOADINGMESSAGE\" value=\"loader graf, vent 
venligts...\">");    //<!-- Message to be displayed on Startup --> 
    sb.append("<PARAM name=\"STEXTCOLOR\" value=\"0,0,255\">");                         
//<!-- Message Text Color--> 
    sb.append("<PARAM name=\"STARTUPCOLOR\" value=\"187,187,187\">");                   
//<!-- Applet Background color --> 
 
    //<!-- Chart Switches --> 
    sb.append("<PARAM name=\"3D\" value=\"false\">");      //<!-
- 3D mode On/Off --> 
    sb.append("<PARAM name=\"grid\" value=\"true\">");     
 //<!-- Grid On/Off --> 
    sb.append("<PARAM name=\"axis\" value=\"true\">");     
 //<!-- Axis On/Off --> 
    sb.append("<PARAM name=\"ylabels\" value=\"true\">");     //<!-
- y Labels On/Off --> 
    sb.append("<PARAM name=\"outline\" value=\"true\">");     //<!-
- Outline On/Off --> 
    sb.append("<PARAM name=\"legend\" value=\"true\">");     //<!-
- Legend On/Off --> 
    sb.append("<PARAM name=\"legendposition\" value=\"810,0\">");  
 //<!-- Legend position --> 
    sb.append("<PARAM name=\"legendBackground\" value=\"163,163,163\">");
 //<!-- Legend background --> 
    sb.append("<PARAM name=\"legendBorder\" value=\"0,0,0\">");   
 //<!-- Legend border --> 
 
    sb.append("<PARAM name=\"gridxpos\" value=\"35\">");     //<!-
- X position to start grid --> 
    sb.append("<PARAM name=\"gridypos\" value=\"450\">");     //<!-
- Y position to start grid --> 
    sb.append("<PARAM name=\"gridstyle\" value=\"3\">");     //<!-
- grid line style --> 
    sb.append("<PARAM name=\"depth3D\" value=\"15\">");     
 //<!-- Depth of 3D effect, number of Pixels --> 
    sb.append("<PARAM name=\"ndecplaces\" value=\"1\">");     //<!-
- Number of Decimal places to display values --> 
    sb.append("<PARAM name=\"labelOrientation\" value=\"1\">");   
 //<!-- x axis label orientation --> 
    sb.append("<PARAM name=\"labelsY\" value=\"605\">");     //<!-
- Y position of x axis labels--> 
    sb.append("<PARAM name=\"chartScale\" value=\"1\">");     //<!-
- Chart Scale --> 
 
    //<!-- Additional font information --> 
    sb.append("<PARAM name=\"font14\" value=\"Arial,N,10\">");   
 //<!-- Y labels Font --> 
    sb.append("<PARAM name=\"font15\" value=\"Arial,N,10\">");   
 //<!-- X labels Font --> 
 
    //<!-- Additional color information --> 
    sb.append("<PARAM name=\"color14\" value=\"163,163,163\">");  
 //<!-- gridcolor         --> 
    sb.append("<PARAM name=\"color15\" value=\"0,0,255\">");    //<!-
- axiscolor         --> 
    sb.append("<PARAM name=\"color16\" value=\"0,100,170\">");   
 //<!-- floorcolor        --> 
    sb.append("<PARAM name=\"color17\" value=\"0,0,0\">");    
 //<!-- outline color     --> 
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    sb.append("<PARAM name=\"color18\" value=\"50,50,50\">");   
 //<!-- label color       --> 
    sb.append("<PARAM name=\"color19\" value=\"50,50,50\">");   
 //<!-- Y color           --> 
 
 
  grafStatics = sb.toString().getBytes(); //overfører det hele til en string, 
der kan udskrives på det relevante tidspunkt 
 } 
}; 
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HTML SIDER 

 

INDEX.HTM 

 
<html> 
 <head> 
  <title>[Projekt Data logning med embedded webserver - Ole Rud]</title> 
  <meta name="Generator" content="Stone's WebWriter 4"> 
 </head> 
 
 <frameset frameborder="1" framespacing="5" rows="100,*" cols="100%"> 
 
  <frame src="top.htm" name="top" marginheight="0" marginwidth="0" /> 
 
  <frameset cols="140,*"> 
 
   <frame src="menu.htm" name="menu" scrolling="AUTO" marginheight="0" 
marginwidth="0" /> 
 
   <frame src="welcome.htm" name="main" scrolling="AUTO" marginheight="0" 
marginwidth="0" /> 
 
  </frameset> 
 
 </frameset> 
 
 <noframes> 
 
  Denne side er opbygget med rammer, hvilket din browser ikke kan vise. 
 </noframes> 
</html> 
 

TOP.HTM 

 
<html> 
 <head> 
  <title>[top]</title> 
 </head> 
 <body bgcolor=#999999> 
  <center> 
   <h2> 
    Projekt Data logning med embedded webserver  
   </h2> 
  </center> 
 </body> 
</html> 
 

WELCOME.HTM 

 
<html> 
 <head> 
  <title>[welcome]</title> 
 </head> 
 <body bgcolor=#999999> 
  Velkommen 
 </body> 
</html> 
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MENU.HTM 

 
<html> 
 <head> 
  <title>[menu]</title> 
  <meta name="Generator" content="Stone's WebWriter 4"> 
  <meta name="Author" content="Steen Hjelmstrand" /> 
 </head> 
 <body bgcolor=#999999> 
 
 <br> 
 
 <ul> 
  <li><a href="welcome.htm" target="main">Home</a></li> 
  <li><a href="servlet/Setup" target="main">Setup</a></li> 
  <li><a href="config.htm" target="main">Config</a></li> 
  <li><a href="vis.htm" target="main">Vis</a></li> 
 </ul> 
 
 <br> <br> <br> <br> 
 <br> <br> <br> <br> 
 <br> <br> <br> <br> 
 
 <center> 
  <p>Powered by:</p> 
  <a href="http://ibutton.com/tini/"><img src="tini.jpg" border="0" alt="Powered 
by Tini(TM)"/></a> 
  <p>and</p> 
  <a href="http://tynamo.qindesign.com/"><img src="power.gif" border="0" 
alt="Powered by Tynamo(TM)"/></a> 
 
 </center> 
 
 </body> 
</html> 
 

CONFIG.HTM 

 
<html> 
 <head> 
  <title>Config</title> 
 </head> 
  
 <body bgcolor="#999999"> 
  <center> 
   <table border="0" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="4"> 
    <tr > 
     <p> 
      <b> 
       Vælg boks der skal opsættes 
      <b> 
     </p> 
    </tr> 
    <tr > 
     <td> 
      <form action="/servlet/Config" method="post"> 
       <b>Boks </b> 
       <select name="boks"> 
        <option value="0"> 0 </OPTION> 
        <option value="1"> 1 </OPTION> 
        <option value="2"> 2 </OPTION> 
        <option value="3"> 3 </OPTION> 
        <option value="4"> 4 </OPTION> 
        <option value="5"> 5 </OPTION> 
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        <option value="6"> 6 </OPTION> 
        <option value="7"> 7 </OPTION> 
        <option value="8"> 8 </OPTION> 
        <option value="9"> 9 </OPTION> 
       </select> 
       <br><br> 
       <input type="submit" name="submit" value="Vildere"> 
      </form> 
    </td></tr> 
   </table> 
  </center> 
 </body> 
</html> 
 

VIS.HTM 

 
<html> 
 <head> 
  <title>Vis</title> 
 </head> 
  
 <body bgcolor="#999999"> 
  <center> 
   <table border="0" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="4"> 
    <tr > 
     <b> 
      Vælg data der skal vises 
     <b> 
    </tr> 
    <tr > 
     <td> 
      <form action="/servlet/Vis" method="post"> 
 
       <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"> 
 
       <tr><td valign="bottom"> 
        <br> 
        <b>Boks : </b> 
 
        </td> 
         
         <td valign="bottom"> 
 
          <select name="boks0"> 
           <OPTION selected label="none" value="none">Vælg 
boks her</OPTION> 
           <option value="0" > 0 </OPTION> 
           <option value="1" > 1 </OPTION> 
           <option value="2" > 2 </OPTION> 
           <option value="3" > 3 </OPTION> 
           <option value="4" > 4 </OPTION> 
           <option value="5" > 5 </OPTION> 
           <option value="6" > 6 </OPTION> 
           <option value="7" > 7 </OPTION> 
           <option value="8" > 8 </OPTION> 
           <option value="9" > 9 </OPTION> 
          </select> 
          
         </td> 
 
         
        </tr><tr><td valign="bottom"> 
         
        <b>Streng : </b> 
 
        </td> 
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         <td valign="bottom"> 
 
          <select name="streng0"> 
           <OPTION selected label="none" value="none">Vælg 
streng her</OPTION> 
           <option value="0" > 0 </OPTION> 
           <option value="1" > 1 </OPTION> 
           <option value="2" > 2 </OPTION> 
           <option value="3" > 3 </OPTION> 
           <option value="4" > 4 </OPTION> 
           <option value="5" > 5 </OPTION> 
           <option value="6" > 6 </OPTION> 
           <option value="7" > 7 </OPTION> 
           <option value="8" > 8 </OPTION> 
           <option value="9" > 9 </OPTION> 
          </select> 
 
         </td> 
         
        </tr><tr><td valign="bottom"> 
         
        <b>Føler : </b> 
 
        </td> 
         
         <td valign="bottom"> 
 
          <select name="foler0"> 
           <OPTION selected label="none" value="none">Vælg 
føler her</OPTION> 
           <option value="0" > 0 </OPTION> 
           <option value="1" > 1 </OPTION> 
           <option value="2" > 2 </OPTION> 
           <option value="3" > 3 </OPTION> 
           <option value="4" > 4 </OPTION> 
           <option value="5" > 5 </OPTION> 
           <option value="6" > 6 </OPTION> 
           <option value="7" > 7 </OPTION> 
           <option value="8" > 8 </OPTION> 
           <option value="9" > 9 </OPTION> 
          </select> 
 
         </td>         
 
        </tr> 
         
        <tr><td valign="bottom"> 
         
        <b>Interval</b> 
 
        </td><td valign="bottom"> 
 
        <select name="interval"> 
         <option value="3600000" > 1 time </OPTION> 
         <option value="43200000" > 12 timer </OPTION> 
         <option value="86400000" > 1 døgn </OPTION> 
         <option value="172800000" > 2 døgn </OPTION> 
         <option value="604800000" selected> 1 uge </OPTION> 
         <option value="1209600000" > 2 uger </OPTION> 
         <option value="2592000000" > 1 måned </OPTION> 
        </select> 
 
        </tr></td><tr><td valign="bottom"> 
       
        <b>Type</b> 
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        </td><td valign="bottom">   
 
        <select name="graf"> 
         <option value="true" > graf </OPTION> 
         <option value="false" > tabel </OPTION> 
        </select> 
 
        </tr></td><tr><td><br> 
         
        <input type="submit" name="submit" value="Vildere"> 
 
        </tr></td> 
       </table> 
      </form> 
     </td> 
    </tr> 
   </table> 
  </center> 
 </body> 
</html> 
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TEKSTFILER 

 
 
 

BOKS FIL B0 

 
D800000000A8111F 7600000015DAA228 9400000015CAE728 FB00000015E2A328 9B00000015DCC428  
C700000000A8751F 7800000015C4CC28 A400000015C29E28 6100000015E2C028 1000000015C5E228 
 
 

KONFIGURATIONSFIL O0 

 
delay=15 
alarmL=19 
alarmH=23 
alarmD=2.0 
alarmDo=3.0 
active=true 
 

DATAFIL D0 

 
1086429781989 | 22.7 22.7 22.6 22.6 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086429854382 | 22.6 22.6 22.5 22.5 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086429926780 | 22.6 22.5 22.5 22.5 | 23.1 23.0 23.2 23.1  
1086429999155 | 22.6 22.5 22.5 22.5 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086430071530 | 22.5 22.5 22.5 22.5 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086430143891 | 22.6 22.6 22.5 22.5 | 23.1 23.1 23.2 23.0  
1086430216268 | 22.8 22.8 22.7 22.7 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086430288260 | 22.8 22.8 22.7 22.7 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086430360632 | 22.8 22.8 22.7 22.7 | 23.2 23.1 23.2 23.1  
1086430433229 | 22.7 22.7 22.6 22.6 | 23.2 23.1 23.2 23.1  
1086430507976 | 22.7 22.7 22.6 22.6 | 23.2 23.1 23.2 23.1  
1086430583200 | 22.7 22.6 22.6 22.6 | 23.2 23.1 23.2 23.1  
1086430655783 | 22.6 22.6 22.5 22.5 | 23.2 23.1 23.3 23.1  
1086430728439 | 22.6 22.6 22.6 22.6 | 23.2 23.1 23.2 23.1  
1086430801142 | 22.6 22.6 22.6 22.5 | 23.1 23.1 23.2 23.1  
1086430873505 | 22.6 22.6 22.5 22.5 | 23.1 23.0 23.1 23.1  
1086430946284 | 22.6 22.6 22.6 22.6 | 23.1 23.0 23.1 23.0  
1086431019123 | 22.8 22.8 22.8 22.8 | 23.1 23.0 23.1 23.0  
1086431091942 | 22.7 22.7 22.6 22.6 | 23.1 23.0 23.1 23.1  
1086431164784 | 22.9 22.9 22.8 22.8 | 23.1 23.0 23.1 23.1  
1086431237658 | 23.1 23.0 23.0 23.0 | 23.1 23.0 23.2 23.1  
1086431310571 | 23.1 23.1 23.1 23.1 | 23.1 23.0 23.1 23.1  
1086431385140 | 23.0 23.0 23.0 23.0 | 23.1 23.0 23.1 23.1  
1086431457338 | 23.1 23.0 23.0 23.0 | 23.1 23.0 23.1 23.1 
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GODKENDELSESSKEMA 
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FORPROJEKT 
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MILEPÆL 1: TEST OG SUCCESKRITERIER 

 

Test og succes 

 
For at kunne kalde systemet afprøvet, er det nødvendigt at teste samtlige funktioner, både 

opsætning og brug. Evt. skal der testes at systemet virker på flere platforme / i forskellige 

browsere. Denne liste af funktioner er endnu ikke færdigarbejdet, derfor vil der løbende blive 

tilføjet til nedenstående skema . 

 

Det er meningen systemet skal kunne køre længere perioder uden opsyn, er det ud over 

ovenstående nødvendigt at teste hvordan systemet reagerer på fejl og uventede hændelser, som 

f.eks. strøm afbrydelse. I denne sammenhæng skal det også testes hvordan systemet fungerer i 

længden, om det f.eks. løber tør for plads efter længere tids dataopsamling. 

 

Ved brug af systemet, skal dette ske i et fornuftigt tempo, for at minimere spild tid og 

irritation for brugeren. Derfor skal der testes svar tider på forskellige funktioner, samt 

udlæsningstid ved større datamængder. Hvis systemet skal kunne håndtere flere forbindelser 

samtidig, evt. opsætning og udlæsning på samme tid, skal dette også foregå med en anstændig 

hastighed. 
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Test (Hvad skal testes) Succes (Hvad er krav til succes) 

 

Virker det? 

- Kan der nås kontakt til systemet? 

- Virker systemet i brugers OS med brugers 

favorit browser ? 

- Kan systemet opsættes? 

- Kan der foretages data-udlæsning? 

- Osv. 

-  

Det skal virke. 

- Systemet skal være til rådighed. 

- Systemet bør fungere i alle gængse OS med 

normal browser. 

- Det skal det kunne. 

- Det skal der kunnes. 

- Osv. 

-  

Hvad sker ved uventede hændelser? 

- strøm afbrydelse 

- uløkke (infinite loop) 

- udefineret bruger-opførsel 

 

-  

Systemet skal køre normalt i løbet af kort tid.  

- Systemet skal starte automatisk. 

- Watchdog timeren skal genstarte sys. 

- Systemet skal melde fejl, og evt. vende tilbage 

til sidste kendte tilstand. 

-  

Hvor længe kan systemet køre  

- Hvor mange målinger er der plads til 

- Hvad sker der, når der ikke er plads til flere ? 

-   

-  

Det skal kunne køre længe 

- Der skal være plads til mange. (tal?) 

- Systemet skal alarmere bruger om 

forekommende problem / bruge alternativ 

extern lagerplads ? 

-  

Respons / delay 

- Hvor lang svar tid er der på systemet? 

- Hvor længe tager det at udlæse en 

mængde data 

- Hvad sker der hvis flere brugere logger 

ind samtidig? 

 

 

 

- Det skal køre smertefrit 

- Systemet skal svare og levere data hurtigt 

nok, til at bruger ikke bliver irriteret, eller 

tror der er noget galt. (Måske max et par 

sekunder fra request til respons?) 

- Enten skal det fungere, eller også skal 

systemet blokere bruger nr. 2. 

 

Figur 1.1 Foreløbig test skema: 
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MILEPÆL 2: DEMONSTRATION AF PROGRAM 

 
Ifølge aftale med vejleder bestod milepæl 2 af fremvisning af systemet.  
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CD 

Den vedlagte cd indeholder følgende elementer: 
 

KILDEKODE 

Kildekoden til hele programmet. 

 

HTML SIDER 

HTML siderne anvendt til web interfacet 

 

IMAGE 

Et eksempel på et image af TINI systemet, dvs. alle de filer og mapper, der ligger på systemet, når 

det kører. 

 
DATABLADE 

En samling af de vigtigste datablade, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. 
 
 

RAPPORT 

 
En kopi af denne rapport. 
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