
P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Przegl dą

Przegl dą

Wprowadzenie

PHPoC Shield dla Arduino umożliwia podłączenie Arduino do Ethernetu lub sieci WiFi. Podłącz tą płytkę do Arduino i 
podłącz kabelek LAN, Po prostej operacji ustawiania parametrów sieci, Arduino jest podłączone do Internetu. Dla 
skorzystania z sieci bezprzewodowej LAN, podłącz WiFi dongle.

Funkcja sieciowa tego shielda jest oparta o stos TCP/IP wykorzystujący interpreter PHPoC. Shield może być łatwo 
dostępny poprzez bibliotekę PHPoC. Korzystanie z biblioteki PHPoC jest bardzo podobne do korzystania z biblioteki 
Arduino Ethernet lub biblioteki WiFi. Dlatego też kody źródłowe używane w istniejącej bibliotece Ethernetowej lub 
WiFi mogą być używane bezpośrednio po zmodyfikowaniu tylko kilku linijek. Z pewnością umożliwia to 
zredukowanie liczby prób użytkownika oraz możliwych błędów przy uprzednich doświadczeniach z wykorzystaniem 
Ethernet shield lub WIFI shield.

Co więcej, biblioteka PHPoC ma szerszy zakres zastosowań gdyż wspiera różnorodne API (np. SSL, SSH, TELNET, Web 
socket, ESMTP itp.) niedostępne w istniejących bibliotekach.

Podstawowe parametry

• Montowany na płytce Arduino (Płytki kompatybilne: Uno & Mega)
• Zasilanie: DC 5V (wprost z płytek Arduino)
• Kontroler sieci: interpreter PHPoC 
• Ethernet: 10/100Mb
• Wireless LAN: IEEE802.11b/g
• zabezpieczenie WLAN: WPA-PSK/Enterprise
• Informacje ze znacznikiem czasu(RTC –Battery Backup)
• Ustawienia WEB (Smartfon lub PC)
• Wbudowane alikacje web : Serial monitor, remote control (push), remote control (slide) 
• Komunikacja SPI z płytką Arduino 
• Wsparcie IPv6
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Stos Protokołu
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Specyfikacje Hardware-owe

Diagram blokowy
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Wymiary

Wymiary PHPoC Shield dla Arduino s  nast puj ce: (w mm)ą ę ą

Masa

Masa ok. 27.2g (bez USB Wireless LAN dongle).

Komunikacja z Arduino

PHPoC Shield dla Arduino komunikuje si  z Arduino poprzez SPI po zł czu ICSP. Interfejs SPI ę ą
Arduino Uno i Mega wygl da nast puj co:ą ę ą

Pin Uno Mega
MOSI 11 51
MISO 12 50
CLK 13 52
SS 10 10

Na Mega, pin 53 musi by  utrzymywany jako wyj cie, w przeciwnym razie ć ś
interfejs SPI nie b dzie działał.ę
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Podł czenia  i Elementyą

1. Port Ethernetowy 

Wspiera Ethernet 10M/100Mbit .

2. Micro USB Port

Jest to port zarezerwowany.

3. Port USB 

Wspiera IEEE 802.11b/g wireless LAN. Podł cz USB WIFI dongle do tego portu.ą

Musisz korzysta  z USBć  WIFI dongle wyposa onego w chipset ż  Ralink 
RT3070 lub RT5370.

4. Gniazdo karty MicroSD 

Dost pne jest gniazdo karty microSD. Arduino bezpo rednio komunikuje si  z pami ci  SD ę ś ę ę ą
poprzez SPI. Pin SS SPI dla wyboru komunikacji z pami ci  SD  ma numer 4.ę ą

5. Wbudowana bateria

Dostepna jest wbudowana bateria dla funkcjonowania RTC oraz zapami tywania informacji log.ę
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6. Przycisk SETUP 

Wykorzystywany do zmiany lub inicjalizacji warto ci rodowiskowych do farto ci domy lnej.ś ś ś ś

7. Przycisk RESET 

Słu y do resetu modułu.ż

Wska niki LED ź

PHPoC Shield dla Arduino ma 4 LED-y dla pokazywania statusu PHPoC Shield dla Arduino.

ON: pokazuje, e zasilanie jest podł czone do modułu ż ą
STATUS: pokazuje stan pracy shieldu

Praca – miganie ON/OFF z tym samym wypełnieniem

Pozostałe – miga co 1 sekundę

WIFI: wskazuje stan podł czenia do sieci bezprzewodowej ; miga podczas ą
transmisji/odbioru danych

 Ethernet: wy wietla stan podł czenia do Ethernetu; miga podczas transmisji/odbioru ś ą
danych
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Pierwsze wł czenie (Web Serial Monitor)ą

Poni ej pokazano proces monitorowania portu szeregowego Arduino z wykorzystaniem smartfona. ż
Je li jeste  pocz tkuj cym u ytkownikiem PHPoC Shield dla Arduino, postepuj krok po kroku wedługś ś ą ą ż  
instrukcji.

Pierwsze wł czenie (Web Serial Monitor)ą

1. Podł cz PHPoC shield dla Arduino do swojego Arduino.ą
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2. Umie  USB WIFI dongle w gnie dzie portu USB.ść ź

3. Podł cz Arduino do swojego PC kabelkiem USB .ą

4. Uruchom Arduino IDE na swoim PC.
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5. Zapisz poni szy szkic i prze lij go do swojego  Arduino.ż ś
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6. Podł cz swój smartfon do sieci bezprzewodowej o nazwie rozpoczynaj cej si  od “phpoc_”.ą ą ę

7. Po poprawnym zalogowaniu si  do sieci bezprzewodowej LAN uruchom przegl dark  ę ą ę

internetow .ą
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8. Poł cz si  z shieldem wpisuj c  “192.168.0.1” na pasku adresowym.ą ę ą
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9. Wybierz “Web Serial Monitor” na stronie głównej.
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10. Wybierz pr dko  jako “9600” i wci nij przycisk “Connect” .ę ść ś
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11. Gdy tylko komunikacja zostanie nawi zana, mo esz monitorowa  port szeregowy Arduino.ą ż ć
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Nastawy przy pierwszym uruchomieniu

Dotychczasowe shieldy Arduino Ethernet i WIFI ustawiaj  adresy IP i MAC w kody ródłowe. W ą ź
przeciwie stwie do nich, PHPoC Shield dla Arduino udost pnia funkcj , która zarz dza parametrami ń ę ę ą
sieciowymi samego shielda. Stosowanie tego shielda sprawia, e kody ródłowe Arduino staj  si  ż ź ą ę
bardziej zwi złe.ę

Poni ej pokazano jak ustawi  parametry odnosz ce si  do sieci przewodowej/bezprzewodowej na ż ć ą ę
PHPoC Shield dla Arduino po raz pierwszy. Dla dokonania ustawie  sieci bezprzewodowej LAN ń
wymagany b dzie smartfon lub laptop.ę

Pierwsze ustawienie

1. Podł cz PHPoC Shield dla Arduino do swojego Arduino.ą
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2. Podł cz zasilanie do Arduino.ą

3. Włó  USB WIFI dongle do gniazda.ż
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4. Wci nij raz przycisk SETUP .ś
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5. Na laptopie lub smartfonie, podł cz si  do sieci bezprzewodowej maj cej w nazwie “phpoc_”.ą ę ą

6. Po prawidłowym podł czeniu do sieci bezprzewodowej LAN, uruchom przegl dark  ą ą ę

internetow .ą
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7. Podł cz si  do shielda wpisuj c  “192.168.0.1” w pasku adresowym.ą ę ą
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8. Po uzyskaniu poł czenia, na stronie “setup page”, mo esz konfigurowa  rodowisko sieciowe.ą ż ć ś
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9. Poni ej pokazano zrzut ekranu dla strony ustawie  podstawowych.ż ń
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Funkcjonowanie Shielda jako AP

Jest to tryb pracy PHPoC shield dla Arduino jako AP (Punkt dost powy) przez wybór Soft AP. Tryb ę
Wireless LAN dla PHPoC Shield dla Arduino jest ustawiany jako Soft AP jako warto  domyslna. ść
Dlatego ten tryb mo e by  u ywany bez korzystania z dodatkowych ustawie .ż ć ż ń

Jednak e, gdy chcesz zmieni  nazw  WLAN (SSID) lub kanał, mo esz zmieni  nastawy korzystaj c  z ż ć ę ż ć ą
nast puj cej procedury.ę ą
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Praca Shieldu w trybie AP

1. Poł cz si  ze stron  Web setup shielda  zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale ą ę ą
"Nastawy przy pierwszym uruchomieniu”.
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2. Przejd  do strony SETUP.ź
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3. Wybierz Soft AP w trybie WLAN w kategorii Wireless LAN .
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4. Kliknij ‘Search’ w sekcji Channel.
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5. Zlokalizuj i wybierz mniej obci one kanały na nowej li cie kanałów pop-up Channel List.ąż ś
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6. Wprowad  arbitralnie SSIDź  (nazw  sieci) ę w okienku.
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7. Kliknij ‘Save’ w prawym, górnym naro niku.ż
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8. Komunikat jak ni ej potwierdzi, e setup został zako czony.ż ż ń
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9. Przeszukaj SSID z kroku 6 i podł cz do WLAN.ą

2017 Sollae Systems             strona 31 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Praca w trybie AP 

10. Ponownie uruchom przegl dark  i wpisz 192.168.01 w pasku adresowym dla uzyskania dost pu.ą ę ę
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Podł czenie Shielda do Routera WLAN lub APą

W celu podł czenia PHPoC Shield dla Arduino do routera  WIFI lub AP, musisz ustawi  swoj  sieą ć ą ć 
bezprzewodow  LAN w trybie infrastruktury. Ten tryb jest najcz stszym trybem, je li ł czonych ą ę ś ą
jest wiele urz dze  bezprzewodowych LAN, wł czaj c AP .ą ń ą ą
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Podł czanie Shielda do routera WLAN lub APą

1. Przejd  do strony Web PHPoC Shield dla Arduino zgodnie z instrukcjami podanymi w ź
rozdziale “Nastawy przy pierwszym uruchomieniu”.
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2. Przejd  do strony SETUP.ź
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3. Wybierz “Infrastructure” dla trybu WLAN w kategorii Wireless LAN .
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4. Kliknij “Search” w SSID.
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5. Wyszukaj i wybierz AP do którego zamierzasz si  podł czy  na nowej stronie AP List .ę ą ć
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6. Wprowad  klucz bezpiecze stwa “Shared Key” dla sieci.ź ń
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7. Kliknij “SAVE” w prawym, górnym naro niku.ż
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8. Poni szy komunikat potwierdzi, e setup jest uko czony.ż ż ń

2017 Sollae Systems             strona 41 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Podł czenie do sieci Ethernetą  

Podł czenie Shielda do sieci Ethernetą

Shield mo e by  podł czony do sieci Ethernet je eli spełniony jest jeden z dwóch poni szych ż ć ą ż ż
warunków:

Je eli bezprzewodowy LAN jest ustwiony jako “disable”ż
Je eli aden USB dongle nie jest podł czony do shielda.ż ż ą

Podł czanie Shielda do Ethernetuą

1. Podł cz kabelek LAN do shielda bez podł czania  USB WLAN dongle.ą ą
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2. Sprawd  adres IP zgodnie z instrukcjami z rozdziału “Weryfikowanie adresu IP”.ź

Skorzystaj z "R czne ustawianie IP”ę  je li chcesz samemu ustawi  adres ś ć IP .
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Setup dla automatycznego adresu IP 

Je eli mamy urz dzenie przydzielaj ce adres IP jak router w sieci u ytkownika, mo esz ż ą ą ż ż
automatycznie ustawi  adres IP .ć

1. Uruchom w przegl darce stron  Web PHPoC Shield dla Arduino.ą ę
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2. Przejd  do strony SETUP.ź
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3. Wybierz “Auto IP address” w polu “IP Address Type”.
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4. Kliknij “SAVE” w prawym górnym rogu ekranu.
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5. Gdy tylko setup si  zako czy, adres IP zostanie przydzielony automatycznie po ę ń
zrebootowaniu.

6. Dla potwierdzenia przydzielonego adresu IP, skorzystaj z instrukcji z Verify the IP Address.
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R czny wybór adresu  IP ę

1. Wejd  na stron  przegl darki PHPoC Shield dla Arduino.ź ę ą
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2. Przejd  do strony SETUP.ź
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3. Wybierz “Static IP Address” w polu “IP Address Type”.
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4. Wprowad  adres IP , mask  podsieci, adres bramy Gateway IP oraz adres DNS IP.ź ę

Adres IP musi by  unikalny wewn trz sieci. Je eli podł czasz shield do ć ą ż ą
sieci publicznej, musisz upewni  si  czy adres IP nie jest ju  u ywany. ć ę ż ż
Je eli dost pny ż ę jest manager wyznaczania adresów w rodowisku, ś
zalecamy skorzystanie z niego.
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5. Kliknij “SAVE” w prawym, górnym naro niku ekranu.ż
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6. Gdy zako czymy proces nastawiania, przegl darka zostanie przeł czona na swój adres IP .ń ą ą

7. Dla potwierdzenia przypisanego adresu IP, skorzystaj z rozdziału “Weryfikacja adresu IP”.

2017 Sollae Systems             strona 54 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Weryfikacja adresu IP
 

Weryfikacja adresu IP 

1. Podł cz shield do sieci zgodnie z instrukcjami “Podł czenie do sieci”.ą ą

2. Podł cz zasilanie do Arduino oraz uruchom Arduino IDE.ą

3. Wprowad  nast puj cy kod w Arduino IDE.ź ę ą
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4. Załaduj wprowadzony kod do Arduino.
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5. Kliknij na przycisk serial monitor Arduino IDE.
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6. Zweryfikuj adres IP ukazuj cy si  na ekranie monitora.ą ę

Gdy shield jest podł czony do sieci Ethernetą
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Gdy shield jest ustawiony jako AP

Gdy shield jest podł czony do routera WLAN lub APą
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Charakterystyka biblioteki

PHPoC Shield dla Arduino udost pnia bibliotek  PHPoC, tak wi c u ytkownicy mog  mie  łatwyę ę ę ż ą ć  
dost p do ró norakich  funkcji,  wł czaj c  mo liwo cię ż ą ą ż ś  komunikacyjne sieci  podstawowej.  Dzi kię  
bibliotece PHPoC mo esz łatwo wprowadzi  nast puj ce funkcje:ż ć ę ą

• TCP client

• TCP Server: SSL, SSH, Telnet oraz Websocket Server 

• E-mail 

• Dost p do daty i czasu urzadzeniaę

TCP lub serwer websocket umo liwiaj  równoczesn  prac  i podł czenie ż ą ą ę ą
do max. czterech klientów. Jednak e, je li mamy do czynienia z serwerem ż ś
SSL lub SSH server, umozliwia to funkcjonowanie jedynie jednego klienta 
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Instalacja Biblioteki

1. Uruchom Arduino IDE.

2. Kliknij w menu Sketch > Include Library > Manage Libraries.

2017 Sollae Systems            strona 61 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Instalacja biblioteki
 

3. Wyszukaj "phpoc" w Library Manager.

4. Wybierz PHPoC library i wci nij przycisk [Install].ś
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W przypadku powodzenia poka e si  komunikat "INSTALLED" .ż ę
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5. Zatwierd  dodatkow  bibliotek  Arduino Phpoc Library.ź ą ę

Sprawd , czy "PHPoC" zostało dodane do menu "Include Library" w menu szkicowym  ź
Arduino IDE.
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6. Zatwierd  dodatkowe przykłady Arduino PHPoC .ź

Sprawd , czy "PHPoC" zostało dodane w menu "Examples" w menu plików Arduino IDE.ź

7. Aby uruchomi  przykłady PHPoC Shield, post puj zgodnie z instrukcjami podanymi w ć ę
“Uruchomienie przykładów”.
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Uruchomienie Przykładów

Przykł dy zawarte w Bibliotece Arduino Phpoc Library mog  by  zał dowane i uruchomione ą ą ć ą
bezpo rednio z Arduino IDE. Poni ej pokazano procedur  dla uruchamiania przykładu Chat Server .ś ż ę

1. Zainstaluj bibliotek  Phpoc Library wg uwag rodziału “Instalacja biblioteki'ę .

2. Uruchom Arduino IDE i wybierz ChatServer w File> Examples > Phpoc menu.
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3. Wy lij przykładowy kod do Arduino poprzez "Check (compile)" oraz przycisk "Upload" .ś
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4. Po zako czeniu upload-u , kliknij na ikon  Serial Monitor.ń ę
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5. Sprawd  wyniki w okienku “serial monitora”.ź

Biblioteka PHPoC Library zawiera ró ne przykłady wykorzystuj ce trasmisj  ż ą ę
E-mail , komunikacj  SSL , komunikacj  SSH oraz Websockets. Spróbuj ę ę
wykorzysta  wi cej przykładów zgodnie z powy sz  pocedur  .ć ę ż ą ą
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Webowy monitor portu szeregowego

Monitor portu szeregowego (Serial Monitor) jest udost pniany przez Arduino IDE i mo e by  ę ż ć
wykorzystywany do debugowania kodów ródłowych lub do wyj cia dla wyników. PHPoC Shield dla ź ś
Arduino zapewnia te same funkcje monitora portu szeregowego poprzez sie  web. Ze swojego ć
smartfona mo esz obsługiwa  gdziekolwiek i kiedykolwiek bez podł czania Arduino do PC, dzi ki ż ć ą ę
jego cechom sieciowym.
Po wykonaniu poni szych kroków, spróbuj zmodyfikowa  ten przykład dla monitorowania warto ci z ż ć ś
czujników.

Korzystanie z webowego monitora portu szeregowego

1. Podł cz shield do sieci zgodnie z rozdziałem “Poł czenie z sieci ”.ą ą ą

2. Zainstaluj bibliotek  Phpoc Library na swoim PC zgodnie z rozdziałem “Instalacja biblioteki”ę

3. Uruchom Arduino IDE z poziomu PC.

4. Otwórz przykład "DateTime" dla potwierdzenia parametru webowego monitora portu 

szeregowego.
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5. Po sprawdzeniu załadowanych przykładów, prze lij je do Arduino.ś
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6. Uruchom przegl dark  na swoim smartfonie lub PC i poł cz si  z adresem IP shielda.ą ę ą ę

Prosimy sprawdzi  rozdział “Weryfikacja adresu IP” je li nie znasz adresu IP.ć ś
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7. Kliknij "Web Serial Monitor".
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8. Ustaw szybko  transmisji na "9600" i kliknij "Connect".ść
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9. Po nawi zaniu poł czenia, wy wietlone zostan  data i czas jak pokazano w monitorze.ą ą ś ą
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10. Kliknij na przycisk na monitorze szeregowym Arduino IDE. Teraz mo esz obserwowa  te same ż ć
wyniki.
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Zdalne sterowanie poprzez sie  (Push)ć

U ywaj c web remote control, mo esz sterowa  Arduino zdalnie przez wysyłanie okre lonychż ą ż ć ś  
danych do Arduino poprzez sie . PHPoC Shield dla Arduino daje mozliwo  wysyłania danychć ść  
do Arduino z wykorzystaniem przycisków na Web.
Po przej ciu poni szych kroków, spróbuj zmodyfikowa  ten przykład do sterowania LED, silnikiem lubś ż ć  
innymi urz dzeniami.ą

U ycie zdalnego sterowania poprzez sie  (Push)ż ć

1. Podł cz shield do sieci zgodnie z rozdziałem “Poł czenie z sieci ”ą ą ą

2. Zainstaluj bibliotek  Phpoc Library na swoim PC zgodnie z rozdziałem “Instalacja biblioteki”.ę

3. Uruchom Arduino IDE z PC.

4. Otwórz przykład "WebRemotePush" .
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5. Sprawd  przeslij przykład do Arduino.ź
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6. Kliknij na monitor portu szeregowego Arduino IDE.
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7. Sprawd  adres IP shielda i pozostaw  okienko otwarte.ź

2017 Sollae Systems            strona 83 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Zdalne sterowanie poprzez sie  (Push)ć
 

8. Teraz uruchom przegl dark  na swoim smartfonie lub PC i poł cz z adresem IP shielda.ą ę ą
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9. Kliknij "Web Remote Control / Push".
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10. Kliknij "Connect" aby poł czy  sie z shieldem.ą ć
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11. Po uzyskaniu poł czenia, sprawd  czy status przycisków A, B, i C ukazuj cy si  na monitorze ą ź ą ę
portu szeregowego Arduino IDE. (zwolnij stan)
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12. Wci nij przycisk 'A' dwukrotnie w przegl darce.ś ą

2017 Sollae Systems            strona 88 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Zdalne sterowanie poprzez sie  (Push)ć
 

13. Zweryfikuj czy stan przycisku 'A' jest zaktualizowany w monitorze portu szeregowego Arduino 

IDE.

Ten przykład przetwarza jedynie  trzy przyciski (A, B, C). Dodaj samemu kody 
pozostałych przycisków Arduino .
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Zdalne sterowanie poprzez sie  (Slide)ć

Mo emy sterowa  Arduino zdalnie, poprzez wykorzystanie sterowania web remote control oraz ż ć
wysyła  do Arduino okre lone dane poprzez sie . PHPoC Shield dla Arduino daje mozliwo  ć ś ć ść
wysylania ci głych danych do Arduino z  wykorzystaniem webowych elementów typu suwak.ą
Po przej ciu kroków jak ni ej, spróbuj zmodyfikowa  ten przykład do sterownia LED, silnikiem lub ś ż ć
innymi urz dzeniami.ą

U ycie zdalnego sterowania poprzez sie  (Slide)ż ć

1. Podł cz shield do sieci zgodnie z rozdziałem “Poł czenie z sieci ”.ą ą ą

2. Zainstaluj bibliotek  Phpoc Library na swoim PC zgodnie z 'Instalacja biblioteki”.ę

3. Uruchom Arduino IDE z PC.

4. Otwórz przykład  "WebRemoteSlide" .

2017 Sollae Systems            strona 90 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Zdalne sterowanie poprzez sie  (Slide)ć
 

2017 Sollae Systems            strona 91 / 104



P4S-348 Instrukcja u ytkownika ż > Zdalne sterowanie poprzez sie  (Slide)ć
 

5. Po sprawdzeniu przykładu, prze lij go do Arduino.ś
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6. Kliknij na monitor portu szeregowego Arduino IDE.
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7. Sprawd  adres IP shielda i pozostaw okienko otwarte.ź
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8. Teraz uruchom przegl dark  na swoim smartfonie lub PC i poł cz si  z adresem IP ą ę ą ę
shielda.
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9. Kliknij link "Web Remote Control / Slide" .
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10. Kliknij "Connect" dla poł czenia si  z shieldem.ą ę
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11. Podci gnij suwak w gór .ą ę
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12. Upewnij si , dane d wigni 'A' s  prawidłowo zaktualizowane na monitorze portu szeregowego ę ź ą
Arduino IDE.
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Ustawianie czasu

PHPoC Shield dla Arduino udost pnia funkcje zegara RTC dla zachowania informacji czasowych. ę
Dzi ki wbudowanej baterii zamontowanej w shieldzie, utrzymuje on informacje o czasie nawet po ę
wył czeniu zasilania .ą
Dlatego te  wymóg nastawienia czasu wyst puje tylko raz.ż ę

Dzi ki wbudowanemu systemowi ładowania wbudowanego akumulatora, jest ę
on ł dowany gdy tylko zasilanie jest podł czone do shielda. Jednak e, je li nie ą ą ż ś
podł czysz zasilania do shielda przez dłu szy okres (około 30 dni), akumulator ą ż
zostanie rozładowany a informacja operacja ustawiania czasu musi by  ć
ponownie zainicjalizowana.

Ustawianie czasu

1. Podł cz shield do sieci, korzystaj c z instrukcji zawartych w rozdziale “Podł czenie do sieci”.ą ą ą

2. Podł cz stron  SETUP wbudowanego serwera web produktu na swoim smartfonie lub PC.ą ę
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3. Kliknij “TIME”.
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4. Kliknij “TIME SYNC” w celu synchronizacji aktualnego czasu shielda z czasem smatfona lub PC.
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5. Upewnij si , e czas został zsynchronizowany.ę ż
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