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Microcontroller-based measurement system 

with SNMP protocol support 

This paper presents design of scalable microcontroller-

based measurement system. It focuses on realization of 

prototype system for automatic detection of DS18x20 

sensors and temperature measurement with support for 

basic functionality of SNMP. The core of system is 

Microchip’s PIC 18F67J60 microcontroller with 

Ethernet connection to the network. Telemetric data is 

monitored by host computer where data are stored and 

displayed in graphical form. 

 

1 Uvod 

Kljub temu, da je na tržišču prisotnih mnogo 
merilnikov, pri implementaciji konkretnih rešitev 
nemalokrat naletimo na omejitve. Tovrstne naprave ali 
niso dovolj prilagodljive ali pa so izjemno drage. V tem 
prispevku se bomo omejili zgolj na merjenje 
temperature. Že osnovni sistem lahko doseže visoko 
ceno, v primeru naprednejših funkcionalnosti pa cena 
strmo narašča. Primer tovrstne funkcionalnosti je 
vključitev merilnih vrednosti v centralni informacijski 
sistem podjetja za nadzor nad viri. 
 V prispevku je predstavljen skalabilen sistem, ki ga 
je mogoče izvesti s cenovno dostopnimi komponentami. 
Slika 1 prikazuje blokovno shemo merilnega sistema. 
Merilni modul lahko deluje kot samostojna enota. V tem 
primeru se nanj, poleg senzorjev, priključita tudi 
tipkovnica in prikazovalnik LCD, po potrebi pa tudi 
dodatna pomnilniška kartica. V primeru uporabe 
nadzornega modula, se uporabi okleščena različica 
merilnega modula s poudarkom na robustnosti izdelave, 
minimizaciji števila komponent in možnosti enostavne 
zamenjave v primeru odpovedi delovanja. V splošnem 
se lahko uporabijo poljubni senzorji, a smo se za 
potrebe predstavitve omejili zgolj na merjenje 
temperature. Za vsak tip senzorja je potrebno primerno 
dopolniti vmesnike in programsko kodo. V drugem 
poglavju predstavimo prototipni merilni sistem. V 
tretjem poglavju opisujemo programske rešitve 
merilnega sistema. V sklepu naredimo pregled 
opravljenega dela in podamo predloge za izboljšave. 
 

2 Protokol SNMP 

Protokol SNMP (Simple Network Management 
Protocol) se uporablja za nadzor in upravljanje naprav, 

povezanih v računalniško omrežje. Še posebno 
uporaben je za omrežja z večjim številom omreženih 
naprav, saj omogoča centralen nadzor in upravljanje z 
uporabo sistema NMS (Network Management System). 
 Na napravah je nameščen t.i. agent, ki se odziva na 
povpraševanja oz. z uporabo pasti samoiniciativno 
poroča o detektiranih spremembah, ki lahko kritično 
vplivajo na delovanje naprave. NMS pa je navadna 
aplikacija, ki zagotavlja prikaz trenutnih in arhivskih 
vrednosti ter omogoča komunikacijo med uporabnikom 
in nadzorovanimi napravami. 
 Proces komunikacije poteka tako, da NMS odda 
povpraševanje na vrata 161. Ta so rezervirana za 
sprejemanje povpraševanj in prenos podatkov. Agent 
povpraševanje sprejme, obdela in tvori odgovor, ki ga 
posreduje nazaj NMS. V primeru pasti se uporabijo 
vrata 162. Ob morebitnih alarmantnih stanjih lahko 
prekinemo trenutno delovanje in sprožimo izbrano 
prioritetno opravilo. 
 

3 Prototip merilnega sistema 

Za potrditev pristopa smo izdelali prototipni sistem za 
merjenje temperature (slika 2). Merilni modul lahko 
deluje kot samostojna enota ali kot del merilnega 
sistema z nadzornim modulom. Za komunikacijo s 
senzorji je uporabljen protokol 1-wire. Z uporabo 
tipkovnice lahko poimenujemo senzorje in izbiramo 
željeni prikaz merilnih vrednosti. Odzivanje na trenutne 
merilne vrednosti in grafični prikaz zgodovine meritev 
se izvaja v nadzornem modulu, ki z uporabo protokola 
SNMP pridobiva podatke iz merilnih modulov.  
 V prototipni izvedbi smo kot nadzorni modul izbrali 
osebni računalnik s programskim paketom Multi Router 
Traffic Grapher (MRTG) [4] in spletnim strežnikom. V 
splošnem, pa se lahko nadzorni modul izvede tudi z 
uporabo zahtevnejšega mikrokrmilniškega sistema. 
 

3.1 Specifikacija zahtev 

Prototipni merilni sistem naj izpolnjuje naslednje 
zahteve: 

• grafični prikaz zgodovine meritev, 
• poimenovanje senzorjev preko tipkovnice, 
• avtomatsko zaznavanje priključenih senzorjev, 
• možnost pošiljanja merilnih vrednosti z uporabo 

protokola SNMP preko Etherneta, 
• minimalno število dodatnih elementov in čim nižja 

cena.
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Slika 1: Blokovna shema zasnovanega sistema 
 
 

 
Slika 2: Blokovna shema izvedenega sistema  

 

3.2 Izbira komponent in vmesnikov 

Pri izbiri komponent in vmesnikov smo bili pozorni 
predvsem na funkcionalnost, velikost in ceno. 
 Zaradi preteklih izkušenj smo se odločili za 
mikrokrmilnik proizvajalca Microchip, ki ponuja široko 
paleto mikrokrmilnikov s podporo Ethernetu. Izbrali 
smo PIC18F67J60 [1], ki zadovoljuje vse potrebne 
funkcionalnosti. 
 Za potrebe prototipa smo izbrali digitalne senzorje 
DS18x20, proizvajalca Dallas, ki se lahko napajajo tudi 
neposredno preko vodila 1-wire. Slednje zagotavlja 
skalabilnost ter minimalno število povezav in dodatnih 
komponent. 
 Za nadzor in krmiljenje merilne enote v aplikacijski 
plasti smo uporabili protokol SNMP. To je 
standardiziran protokol za nadzor nad napravami v 
omrežju. Na transportnem sloju protokol uporablja 
UDP, ta pa nadalje protokol IP v internetni plasti. Za 
povezavo merilne enote v omrežje smo izbrali Ethernet, 
ki sodi v najnižji sloj poenostavljenega modela OSI 
(Open Systems Interconnection). 

3.3 Programska oprema 

Za razvoj smo uporabili programsko razvojno okolje 
MikroC PRO for PIC in programski jezik ANSI C. Na 
sliki 4 je prikazan poenostavljen diagram poteka 
programske kode. V okviru bloka Init: 

• inicializiramo V/I vrata mikrokrmilnika, 
• inicializiramo prikazovalnik LCD in vpišemo 

šumnike v njegov delovni pomnilnik, 

• inicializiramo vmesnik Ethernet ter 
• nastavimo parametre I2C komunikacije s 

pomnilnikom EEPROM. 
 
 Po izvedbi inicializacije se na prikazovalniku izpiše 
univerzalni krožni meni, ki se ga lahko nadgradi brez 
večjega posega v programsko kodo sistema. Podprta sta 
slovenski in angleški jezik. Razširitev z dodatnimi jeziki 
je preprosta – doda se polje z ustreznimi znaki abecede 
jezika ter pripadajočo funkcijo, ki upravlja s poljem.  
 Za navigacijo po meniju se uporablja tipkovnica s 
šestimi tipkami: gor, dol, levo, desno, resetiraj in potrdi. 
Ker meni deluje po krožnem sistemu, se po izpisu 
zadnje možnosti, ponovno izpiše prva (Slika 3). Na enak 
način tudi izbiramo znake za poimenovanje senzorjev. 
Prednost tovrstnega pristopa je manjše število tipk in 
enostavnejša uporaba.  
 
 

 

Slika 3: Krožni sistem pomikanja 
  
 Sledi preverjanje prisotnosti obstoječih priključenih 
senzorjev. V primeru, da je na vodilo že priključen 
kakšen senzor, ga ponovno preverimo s t.i. "ping" 
testom. Če se senzor ne odzove, ga zbrišemo iz seznama 
in nadaljujemo s postopkom. Po koncu preverjanja 
obstoječih senzorjev, sledi iskanje novih. Uporabili smo 
priporočen algoritem za iskanje po vodilu 1-wire [2]. 
Algoritem deluje po principu binarnega drevesa, kjer 
sledimo vejam, dokler ne pridemo do lista, ki unikatno 
določa posamezen senzor. Standardni algoritem smo 
razširili z razločevanjem med obstoječimi in novimi 
senzorji. V primeru detekcije novega ga z uporabo



Slika 4: Poenostavljen potek programske kode 
 
 
tipkovnice preimenujemo. V najbolj splošnem primeru 
je predvideno poimenovanje z uporabo protokola SNMP 
in centralne aplikacije za upravljanje z viri. Prototip te 
funkcionalnosti ne vključuje. 
 Osrednji del programa se odziva na SNMP 
povpraševanja. Za potrebe demonstracije delovanja smo 
uporabili aplikacijo za nadzor in upravljanje omrežja na 
osebnem računalniku. Ob prejemu paketa se preveri ali 
je bil uporabljen protokol ARP (Address Resolution 
Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), 
TCP (Transmission Control Protocol) ali UDP (User 
Datagram Protocol). Vsak protokol ima pridruženo 
lastno funkcijo, ki se primerno odzove na 
povpraševanje. Za protokola ARP in ICMP sta funkciji 
že del uporabljene knjižnice razvojnega orodja in na 
osnovna povpraševanja odgovarja “samodejno”. Za 
povpraševanja po protokolih TCP in UDP pa je 
potrebno napisati lasten algoritem.  
 Na osnovi povpraševanj merilni modul izvaja 
meritve na priključenih senzorjih in v odgovorih 
posreduje rezultate meritev. Aktivnosti se izvedejo le ob 
povpraševanju UDP. Na TCP povpraševanja bi se 
odzvali le v primeru, ko bi sistem uporabljali kot spletni 
strežnik, a prototip tega ne vključuje. 
 Primer SNMP povpraševanja in odgovora 
prikazujeta sliki 5 in 6. Na začetku sporočila je določena 
različica protokola in SNMP skupnost. Sledi  
povpraševanje “get”, ki vključuje ID povpraševanja in 
status ter index morebitne napake. V zadnjem delu 
sporočila je OID naslov senzorja. V našem primeru je v 
odgovoru dodana tudi izmerjena vrednost temperature, 
ki je pomnožena z vrednostjo 10, saj lahko uporabljen 
program na osebnem računalniku zajema samo 
celoštevilčne vrednosti. Ob hrambi in prikazu podatkov 
se prejeta vrednost pomnoži z 0,1.  
 Pred tvorbo odgovora, se iz povpraševanja razberejo 
podatki, ki so potrebni za tvorbo odgovora. To so: 

• IP-naslov, kamor naj se odgovor pošlje, 
• izvorna in ciljna vrata, 
• ID povpraševanja in 

• številka senzorja za pridobitev podatkov. 
 

 
Slika 5: Primer povpraševanja 

 

 
Slika 6: Primer odgovora 

  
 Vsak senzor ima prirejen lasten naslov OID (Object 
Identifier – označevalnik objekta). Po pridobitvi vseh 
potrebnih podatkov, sprožimo na obravnavanem 
senzorju zahtevo za meritev temperature. Po pridobitvi 
trenutne merilne vrednosti se le-ta primerno obdela in 
vključi v odgovor SNMP skladno s standardom RFC 
[6]. 
 Zajemanje in prikazovanje podatkov na osebnem 
računalniku poteka z uporabo programa MRTG. MRTG 
je prosto dostopno orodje za zbiranje različnih tipov 
podatkov, ki jih pridobivamo preko agenta SNMP in 
ustvarjanje statistik in grafikonov.  
 Po poslanem povpraševanju za meritev 
temperature, MRTG pričakuje odgovor v naprej 
določenem času. Ta se določi v datoteki z nastavitvami, 



ki vsebuje skupek ukazov s katerimi določimo potek 
delovanja, oblikujemo prikaz podatkov ipd.  
 Po prejemu odgovora, MRTG prejeto vrednost 
temperature obdela in jo prikaže v obliki grafa. Za vsak 
senzor se tvori ločen grafični prikaz v obliki spletne 
strani (Slika 7). Vrednosti lahko prikazujemo v 
dnevnem, tedenskem, mesečnem in letnem grafu. Za 
posamezno obdobje lahko, poleg trenutne temperature, 
beležimo tudi povprečno in maksimalno temperaturo.  

 

 

Slika 7: Prikaz izmerjenih vrednosti 
 

4 Sklep 

V prispevku smo predstavili idejo o skalabilnem 
merilnem sistemu in opisali prototipni sistem za 
merjenje temperature z uporabo protokola SNMP.  
 Prototipni sistem je mogoče, glede na konkretne 
potrebe, primerno nadgraditi in slediti osnovni ideji, ki 
jo prikazuje slika 1.  
 Merilni modul bi lahko podpiral več protokolov, 
preko katerih bi potekala komunikacija med merilnim 
modulom in senzorji (1-wire, I2C, SPI,…). Pomnilniška 
kartica bi se uporabljala za shranjevanje izmerjenih 
podatkov, zaslon LCD pa za prikaz le-teh, v kolikor bi 
enota delovala v samostojnem načinu. Imena senzorjev 
bi se lahko vnašalo preko tipkovnice, z izbiro 
samodejnega poimenovanja ali pa z  uporabo protokola 
SNMP s strani nadzornega ali glavnega modula (NG 
modul). Izmerjene vrednosti bi se shranjevale na 
pomnilniško kartico, do njih pa bi lahko dostopali preko 
Etherneta z uporabo protokola SNMP.  
 V okviru NG modula bi podatke zbirali, preverjali in 
po potrebi uporabnika obveščala o stanju posameznega 
senzorja preko izbrane metode obveščanja. Vključeval 
bi lahko modul GSM, modul Wi-Fi in žično povezavo v 
medmrežje.  
 Nadzorni modul bi uporabili pri neodvisni različici 
merilnega sistema, v primeru povezave v informacijski 
sistem podjetja pa bi njegovo vlogo v celoti ali delno 
prevzel strežnik v informacijskem sistemu (glavni 

modul). Možnosti konfiguracije sistema bi bile 
naslednje: 

• Uporaba merilnega modula kot samostojne enote. 
• Uporaba merilnega in nadzornega modula brez 

vključitve v informacijski sistem. 
• Uporaba merilnega modula z neposredno 

vključitvijo v informacijski sistem. 
• Uporaba merilnega in nadzornega modula z 

vključitvijo v informacijski sistem. 
 

 Naloga glavnega modula je torej zajem podatkov, 
njihova obdelava in vključitev v informacijski sistem. 
Slednji bi zagotavljal primeren uporabniški vmesnik za 
prikaz vrednosti in upravljanje z moduli.  
 Sistemu se lahko doda tudi funkcionalnost 
regulacije, s katero bi bilo moč vzdrževati merjeno 
veličino, na primer temperaturo, v okviru želenih 
vrednosti.  
 V primeru razširitve merilnega modula s 
funkcionalnostjo spletnega strežnika, bi lahko modul 
samostojno prikazoval rezultate meritev. S primernimi 
dopolnitvami bi lahko omogočili tudi neposredno 
upravljanje modula preko spletnega brskalnika.  
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