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1. Увод  

 
Тема овог дипломског рада је реализација web сервера помоћу микроконтролера 

ATmega16 и Етернет контролера ENC28J60 (ментор пројекта је др. Милош Живанов). 
Аутор се захваљује MСц Владимиру Милосављевићу за подршку и помоћ у раду, као и 
за обезбеђену потребну опрему. 

У другом поглављу овог задатка дата је теоријска основа о TCP/IP моделу,  треће 
поглавље описује хардверски део који је имплементиран у задатку, рашчлањен на 
засебне модуле, док се четврто поглавље бави алгоритмом рада софтвера. 

Приликом пројектовања локалне мреже потребно је остварити што већу брзину 
преноса и ширину пропусног опсега. Брзина и капацитет комуникационог канала морају 
бити упоредиви са брзином и капацитетом сабирнице рачунара да би се задовољили 
захтеви корисника за брзим преносом великих количина информација. Компоненте 
локалне мреже морају бити поуздане, тако да су кварови ретки. У случају квара поједине 
компоненте на мрежи, то се не сме одразити на остатак мреже. Велика предност у 
локалним мрежама јесте управо релативно ниска цена мрежне опреме, с тим што треба 
водити рачуна да се уштеда не заснива на patch кабловима и модулима за спајање 
рачунара у мрежу јер би то могло неповољно утицати на рад мреже. Локална мрежа мора 
бити једноставна за конфигурисање, прикључивање уређаја и употребу. Како би се 
постигла универзалност комуникације, произвођачи локалних мрежа морају своје 
производе израђивати према одређеним стандардима. Стандарди за локалне мреже 
представљају серију стандарда IEEE 802, тј. ISO8802. Најраспрострањенија мрежна 
технологија која се користи код LAN (Local Area Network) мрежа је Етернет. 

У рачунарским мрежама се користи више слојева. Број слојева зависи од система 
мрежних протокола који опет зависе од модела мреже. Најчешће се срећемо са 

системима који користе TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
фамилију протокола. Такође, можемо наићи и на модел OSI (Open Systems 
Interconnection) .  

TCP/IP скуп протокола омогућава комуникацију рачунара различитих величина, 
произвођача, који могу радити под различитим оперативним системима. Он заправо 
представља основу онога што се данас зове Интернет. На слици 1 приказано је поређење 
слојева TCP/IP и OSI мрежних модела. 

 
Слика 1. Слојеви мрежних модела TCP/IP и OSI  [1] 
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TCP/IP фамилија протокола користи четири слоја, док OSI користи седам слојева, 
као што се види на слици изнад. Сличност ових система огледа се у транспортном и 
мрежном слоју, док се остали слојеви разликују.  

 

2. Теоријска разматрања TCP/IP модела 
 

У уводном поглављу видели смо да се TCP/IP скуп протокола састоји од 
апликационог, транспортног, мрежног слоја и слоја података. За разлику од OSI модела 
који дефинише које функције припадају ком слоју, слојеви TCP/IP модела садрже 
релативно независне протоколе који се могу комбиновати зависно од потреба система. 

Апликациони слој управља интеракцијом са крајњим корисником. Најчешће 
коришћени протоколи на апликационом слоју приказани су у табели 1. 

 

Табела 1. Протоколи апликационог слоја 

У већини случајева спецификације за протокол укључују синтаксу и команде које 
се користе приликом формулисања поруке. На пример, за тражење веб странице 
претраживач користи команду GET која укључује URL тражене странице. Корисник 
ретко директно посредује са апликационим слојем. Уместо тога, он рукује графичком 
апликацијом која формира комуникационе команде изван видокруга корисника. 

Транспортни слој садржи два протокола: TCP (Transmission Control Protocol) и 
UDP (User Datagram Protocol) који се суштински разликују у начину функционисања. 
TCP обезбеђује виртуелну везу између слојева и погодан је за дугачке поруке. UDP je 
бесконекциони протокол и користи се најчешће за краће поруке. 

Главни протокол на мрежном нивоу је IP (Internet Protocol). Поред IP, слој мреже 
садржи још неколико помоћних протокола (ARP, RARP, ICMP, IGMP) који ће накнадно 
бити разматрани. Мрежни слој је одговоран за испоруку пакета од хоста до хоста на 
Интернету. Главни задаци овог слоја су рутирање пакета и избегавање загушења. 

 

2.1. IP (Mрежни слој) 

 
Интернет протокол је представник мрежног слоја. Он је дизајниран за пренос 

података између два произвољна рачунара широм Интернета, нпр. кроз много локалних 
мрежа. Обично се подаци од пошиљаоца до примаоца преносе путем више рутера. Број 
ових рутера се може мењати. Сваки рутер самостално одлучујуе који је следећи рутер у 
мрежи коме ће проследити податке. Интернет је добио име по овом протоколу. Наиме, 
акроним Интернет је првобитно био осмишљен као InterNet Protocol, чија је улога била 
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повезивање одређених мрежа, али је временом постало уобичајено да се уместо InterNet 
Protocol користи само термин Интернет.  

 

Слика 2.1. InterNet [1] 

IP крије основну физичку мрежу и ствара виртуелни мрежни поглед. Овај 
концепт омогућава различитим врстама физичких мрежа да буду представљене као IP 
мреже све док имају IP као свој мрежни слој. IP је данас подржан на скоро свим врстама 
физичких медијума. Овај једноставан и елегантан концепт је био узрок за експанзивни 
раст Интернета. Он представља best-effort начин за пренос података од извора до 
одредишта, без обзира да ли се рачунари налазе у истој, суседним или удаљеним 
мрежама. "Best-Effort" значи да ако нешто крене наопако и пакет се изгуби, дође до 
оштећења садржаја пакета, или се на било који начин не достигне жељена дестинација, 
мрежа не ради ништа. Ни на који начин се не покушава исправљање грешке. Интернет 
протокол предвиђа пренос блокова података, који се називају пакети, од извора до 
одредишта, где су извор и дестинације хостови идентификовани адресама фиксних 
дужина. Интернет протокол омогућава и слање дугих датаграма уколико је то потребно. 
Такође обезбеђује адресирање и фрагментацију. Адресирање представља усмеравање 
пакета на њихово одредиште, а фрагментација омогућава пакетима који имају велику 
количину података да буду подељени и поново састављени. 

 
2.1.1. IP датаграм 
 

Основна једница за пренос података у IP протоколу зове се IP датаграм. На слици 

2.1.1. приказано је како пошиљалац из локалне мреже Етернет 1 шаље IP датаграм 
примаоцу на мрежи Етернет 2. 

 

Слика 2.1.1. [1] 
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Пошиљалац жели да пошаље IP датаграм примаоцу са адресом IP2 који се налази 
на другој локалној мрежи. Пошиљалац креира IP датаграм, али да би га проследио 
локалној мрежи, мора га прво прикључити на Етернет. Путању којом подаци иду ка 
одредишту бирају рутери према својим табелама рутирања. 

IP датаграм састоји се од заглавља и података за слање. Заглавље обично заузима 
20 В (бајтова), али оно такође може садржати и опциона поља која га могу продужити. 
Структура IP датаграма је приказана на слици 2.1.2. 

 

Слика 2.1.2. IP датаграм [1] 

Верзија протокола је прва ставка у заглављу IP датаграмa. Постоје две тренутно 
актуелне верзије, v4 и v6, али у току је прелазак са верзије 4 на верзију 6. 

Дужина заглавља дефинисана је бројем 32-битних речи (4 бајта). Чак и када 
користимо опциона поља, дужина заглавља мора бити умножак четворке. Минимална 
вредност дужине заглавља је 5, када опције не постоје, а максимална 15 В, када поље за 
опције постоји и максималне је дужине. Значи, када бисмо снимили датаграм неким 
софтвером, резултат поља заглавља у случају без додатних опција (и мин. дужине)  био 
би 5х4=20 В или хексадецимално означено са 0х14. У случају максималне дужине (са 
опцијама) дужина би била 15х4=60 В. 

Тип сервиса - Type of Service (TOS) је ставка која се већ дуго времена не користи 
у пракси. Она служи да одреди квалитет преноса података у IP датаграму. Тачно значење 
појединих бита ове ставке илустровано је на слици 2.1.3. 

 

Слика 2.1.3. Значење појединачних бита TOS-a [1] 
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Међутим RFC2474 редефинише овај сегмент. Више се не зове TOS. Ново име ове 
ставке је Differentiated Services (DS).  

Укупна дужина IP пакета представља укупну дужину IP датаграма у бајтовима. 
Пошто ова ставка садржи само два бајта, максимална дужина IP датаграма је 65,535 B. 

Идентификатор IP пакета уметнут је у датаграм од стране оперативног система 
пошиљаоца. Ова ставка, заједно са флеговима и офсетом фрагмента користи се за 
фрагментацију механизма датаграмa. 

 

Слика 2.1.4. Флегови [1] 

Time To Live – TTL: Овом ставком се спречава бескрајно лутање датаграмa кроз 

Интернет. Сваки рутер је дужан да умањи позитиван TTL унос за 1. Када се достигне 0, 
IP датаграм се одбацује. Пошиљалац IP датаграмa се информише о овоме преко ICMP 
протокола. Како подесити вредност TTL уноса? Ова вредност може се подесити 
експлицитно. Ако је програмер није есплицитно навео, ми је можемо поставити 
подешавањем параметара оперативног система. Конкретно, за Windows OS овом 
парамерту се може приступити из regedit-a1, и налази се на путањи  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Srvices\Tcpip\Parameters\Default
TTLregister key. Потребно је унети вредност (типа REG_DWORD) у регистар. 

Поље које означава следећи ниво протокола (енг. Next level protocol) садржи 
идентификациони број протокола вишег слоја који је енкапсулиран у IP датаграм. Често 
се користе TCP (Transmition control protocol) и UDP (User Datagram Protocol) - 
протоколи вишег нивоа или ICMP (Internet Control Message Protocol) и IGMP(Internet 
Group Management Protocol) сервисни протоколи. ICMP и IGMP су формално део IP 
протокола. Међутим, они се понашају као протоколи вишег слоја. Бројеви протокола 
вишег слоја дати су од стране IANA организације. Додељени бројеви се могу пронаћи на 
сајту: http://www.iana.org.  

Протокол вишег слоја није једнини податак који се енкапсулира у IP. На пример, 
можемо такође енкапсулирати протоколе који нису подржани на Интернету а који из 
неког разлога треба да буду транспортовани путем Интернета. Један од ових протокола 
је Novell-ов IPX2 протокол. Чак и актуелни IP датаграм може бити енкапсулиран преко 
IP-a. На први поглед ово може изгледати као губљење времена. Међутим, ако желимо 
да пренесемо податке између два дела приватне мреже путем Интернета, са адресом 
10.0.0.0/8, онда је овај тип енкапсулације неопходан. Осим тога, могуће је и осигурати 
садржај IP датаграмa кодирањем, и креирати једноставну VPN (Virtual Private Network).  

                                                             
1 Regedit- скраћеница од Registry Editor, покреће се командом Start>Run и куцањем команде regedit. 
 
2 IPX/SPX протоколи развијени су за Novell NetWare мрежни оперативни систем, базиран на претходном 
раду од стране Xerox-а за Palo Alto Research Center. 

http://www.iana.org/
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Табела 2. Број енкапсулираног протокола [1] 

Ако је потребно да пренесемо датаграм протокола IPv6 преко мреже која 
подржава једино протокол IPv4, тада опет морамо да енкапсулирамо IPv6. Табела 2 
приказује бројеве често енкапсулираних протокола.  

Чексума заглавља (енг. IP header checksum) садржи контролну суму, али само из 
заглавља IP датаграмa, а не из целог датаграмa. Зато је њена употреба ограничена. 
Детаљније информације о прорачуну ове чексуме могу се пронаћи у RFC1071 и 
RFC11413. Проблем са чексумом је тај што када рутер направи било коју измену у уносу 
заглавља IP датаграмa (нпр. ако промени TTL), мора направити промену и вредности 
чексуме. 

IP адреса изворишта и IP адреса одредишта садрже 32-битне адресе изворног 
хоста (хост који је послао датаграм) и одредишног хоста (крајње одредиште датаграмa). 
Ове адресе остају непромењене у свим фрагментима на које се датаграм евентуално дели 
у току преноса. 

 

2.2. ICMP (Internet Control Message Protocol) 
 

ICMP је сервисни протокол који је део Интернет протокола (IP). Користи се за 
сигнализирање абнормалних догађаја у мрежама изграђеним на IP протоколу. ICMP 
обавија своје пакете у IP датаграм, нпр. ако не ухватимо транспортовани датаграм, 
можемо их касније наћи у заглављу ICMP пакета. Ипак, треба имати у виду и то да ICPM 
сигнали могу бити одбачени од стране рутера из безбедносних разлога. 

2.2.1. Eхо (енг. Echo) 

Ово је једноставан ICMP алат који користимо за тестирање доступности 
појединих чворишта на Интернету. Апликант шаље ICMP пакет – “Ехо захтев”, а 
одредишни чвор је дужан да одговори са “Ехо” пакетом.  

Сви оперативни системи који подржавају TCP/IP протокол садрже пинг програм, 
помоћу кога корисник може да пошаље ехо захтев дестинационом чвору, а затим пинг 
програм приказује ехо одговор. На пример, под оперативним системом Windows  
шаљемо пинг команду којом проверавамо да ли је оперативни систем са одговарајућом 
адресом жив. Термин “жив” је употребљен због тога што неки системи одговарају 
управо овим термином (енг. alive). Слика 2.2.1 приказује поступак слања пинг команде 
из командног промпта. 

                                                             
3 RFC – скраћеница од Requests For Comment и представља стандарде који се користе за Интернет. 
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Слика 2.2.1. Слање команде пинг на адресу http://www.google.rs 

Прва ствар коју овде можемо приметити је то да команду пинг можемо користити 
и уз IP адресу и уз пун назив сајта. Команда ће исто одреаговати. Заправо, име сајта није 
ништа друго него IP адреса преведена у назив са одговарајућим доменом ради лакшег 
записа. 

Пингован систем је узвратио ехо одговор 4 пута. Одговор садржи 32 В дугачак 
податак и примљен је у 25ms. ТТL унос у овом одговору има вредност 54. 

2.3. ARP 

Ако нека станица на локалној мрежи жели да комуницира са другом станицом на 
истој мрежи преко IP датаграмa, она додаје своју 4-бајтну IP адресу у датаграм, IP адресу 
одредишта, и комплетира датаграм. Проблем се јавља јер датаграм мора бити упакован 
у нпр. Етернет оквир. У циљу стварања Етернет оквира, првој станици су потребне линк 
адресе4 (6 В) извора и одредишта. Прва станица је извор, и зна своју линк адресу, али не 
зна линк адресу дестинације. Да би станица дознала ову адресу, користи се протокол за 
разрешавање адреса, ARP (Address Resolution Protocol).  

Услов да би прва станица добила линк адресу друге станице је да зна своју IP 
адресу.  

ARP broadcast-ује локалну мрежу (линк адреса FF:FF:FF:FF:FF:FF) поруком: “Ја 
сам станица са линк адресом HW1 и IP адресом IP1 на локалној мрежи, и желим да 
комуницирам са станицом која има IP адресу IP2, ко може да ми помогне да сазнам линк 
адресу ове станице? ”. Станица IP2 види поруку и одговара наводећи своју линк адресу 
(HW2) у одговору. ARP пакети се директно убацују у Етернет (слика 2.2.2). ARP 
протокол је независан од IP протокола. Зато чак и остали протоколи који немају ничег 
заједничког са TCP/IP фамилијом протокола могу да га користе.  

 

 
Слика 2.2.2. [1] 

 
Тип хардвера прецизира линк протокол који се користи у локалној мрежи, 

односно тип мреже у којој се ARP примењује. Ово поље је 16-битно. Број 1 (0х0001) је 

                                                             
4 Линк адресе – МАC адресе су намењене за комуникацију сегмената у локалној мрежи, или за point-to-
point конекцију на коју је хост конектован. 

http://www.google.rs/
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резервисан за протокол Етернет II. Листа додељених бројева може се пронаћи на сајту: 
http://www.iana.org.  

Поље тип протокола је такође 16-битно поље. IPv4 протоколу је додељен број 
0800.  

HS je 8-битно поље које дефинише дужину физичке адресе у бајтовима (0х06 за 
Етернет адресе).  

PS je 8-поље које дефинише дужину мрежне адресе у бајтовима (0х04 за IP 
адресе). 

Операција је 16-битно поље које дефинише тип пакета: ARP упит (0х0001) или 
ARP одговор (0х0002). 

Изворна адреса хардвера је поље промењиве дужине које садржи физичку 
адресу пошиљаоца. За Етернет дужина овог поља износи 6 В. 

Изворна адреса протокола (IP) je поље промењиве дужине које садржи логичку 
адресу пошиљаоца. За IPv4 дужина овог поља је 4 В. 

Одредишна адреса хардвера је поље промењиве дужине које садржи физичку 
адресу одредишног рачунара. За Етернет, дужина овог поља је 6 В. За ARP упит, ова 
адреса није позната и зато се обично поставља у виду нула. На пријему се игнорише. 

Одредишна адреса протокола (IP) је поље промењиве дужине које дефинише 
логичку адресу одредишног рачунара. За IPv4 дужина овог поља је 4 В. 

 

2.4. RARP 
 

Док ARP протокол служи да преведе IP адресу у линк адресу, RARP(Reverse ARP) 
служи да преведе линк адресу у IP адресу. Због чега је потребан овај тип превођења? 
RARP протокол се користи за станице које немају физичку меморију – станице без диска 
(таква станица ће се реализовати у овом пројектном задатку). Када је укључена, станица 
без диска не зна ништа друго осим своју линк адресу (линк који је смештен у ROM 5 на 
мрежну картицу од стране произвођача). Потребно је да сазнају своју IP адресу након 
покретања. Стога broadcast-ују на LAN захтев, и мора постојати RARP сервер на мрежи, 
који ће одредити IP адресу станице и послати јој у одговору. RARP протокол користи 
исти формат пакета као и ARP, само је вредност поља операција повећана за 2.  

У пракси се RARP протокол ретко користи, све више га замењује сложенији 
DHCP6 (Dynamic Host Configuration Protocol). 

 

2.5. IGMP (Internet Group Management Protocol) 
 
Два најједноставнија начина слања података у рачунарским мрежама јесу слање 

појединачном примаоцу (енгл. unicast) и емисионо слање (енгл. broadcast). Ови начини 
слања су подржани у самом Интернет протоколу, као и у популарним технологијама на 
слоју везе података (Етернет технологија). Сам Интернет протокол не дозвољава 
постојање више од једне одредишне адресе у заглављу пакета. 

Постоје, међутим, ситуације у којима је потребно исту поруку доставити 
вишеструким, али не и свим члановима локалне мреже као и ситуације у којима се 
примаоци не налазе унутар једне исте мреже. У таквим случајевима потребно је 

                                                             
5 ROM – Read Only Memory je меморија која се користи само за ишчитавање, у њу није могуће уписивати 
податке. 
6 DHCP – протокол за динамичко конфигурисање рачунара, који је у стању да аутоматизује различите 
мрежне аспекте, због чега је назван plug-and-play протоколом. Детаљнијим разматрањем овог протокола 
нећемо се бавити. 

http://www.iana.org./
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користити систем за слање једне поруке вишеструким примаоцима (енгл. multicast), на 
нивоу мрежног протокола. Такав систем за потребе Интернет протокола обезбеђује 
управо IGMP протокол, који управља групама на Интернету. Овим протоколом се 
нећемо детаљније бавити. 
 

2.6. IP адресе 
 

У протоколу IPv4 адреса има дужину 4 В. IP адресе су једниствене адресе 
мрежног интерфејса. Ако систем користи неколико мрежих картица (неколико мрежних 
интерфејса) и сви они користе IP протокол, сваки мрежни интерфејс има своју IP адресу. 
Друга алтернатива је такође могућа. Неколико IP адресa може бити додељено једном 
мрежном интерфејсу. Прва адреса се зове примарна адреса, док се друге називају 
секундарне или алтернативне адресе. Коришћење секундарних IP адреса је заједничко 
за веб сервере. На пример, веб сервери неколико различитих компанија, од којих сваки 
има своју страницу, могу да раде на једном рачунару / серверу. Употреба секундарних 
IP адреса за веб сервере се, међутим, у пракси сматра расипничким чином, па се уместо 
њих користе виртуални веб сервери. У том случају, многи веб сервери деле једну IP 
адресу сервера и спецификација је постигнута на апликативном нивоу у HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol). 

Како већина рачунара користи један мрежни интерфејс, уобичајено је да се 
мрежна IP адреса назива IP адресом рачунара. Адреса се пише се у тачкастој нотацији- 
Бајтови су раздвојени тачкама. Могу се користити следеће нотације: 

 
 Бинарна нотација, где су сви појединачни бити сваког бајта приказани 

бинарном цифром, нпр. 11100100.11100000.10101010.10100001, 
 Децимална нотација, где се 4 осмоцифрена бинарна броја претварају у 

децимални запис, нпр. 192.168.100.100, 
 Хексадецимална нотација, где је сваки бајт IP адресе представљен 

хексадецималним бројем, нпр. АА.55.FF.F8. 
 

Свака IP адреса садржи два дела:  
 

 (локалну) мрежну адресу, 
 Адресу рачунара у (локалној) мрежи. 

 
Проблем је како препознати који део IP адресе је мрежна адреса, а који део је 

адреса рачунара. Чак и термин "мрежа" је сама по себи нешто нејасно, њено значење је 
подвргнуто одређеним изменама и терминима као што су подмреже и супер-мреже, који 
су ушли у употребу. 

Постоји 5 класа IP адресa: Класа А, класа Б, класа Ц, класа Д и класа Е. 
 

 Класа А 
Вредност највишег бита првог бајта је 0. Преосталих 7 битова првог бајта 

представља мрежну адресу, а остали битови (24 бита) су резервисани за адресу рачунара 
у мрежи. Постоји 126 мрежа у оквиру ове класе (0 и 127 су мреже са посебним 
значењем). У свакој мрежи постоји 224 -2 рачунарских адреса.  
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 Класа Б 
Вредност два највиша бита првог бајта је 10 (децимално). Преосталих 6 бита 

првог бајта и други бајт представљају мрежну адресу. Ово омогућава постојање 214 
мрежа од којих свака садржи 216-2 рачунара. 

 
 Класа Ц 

Вредност три највиша бита првог бајта је 110 (децимално). Преосталих 5 битова 
првог бајта и други бајт представљају мрежну адресу. Ово омогућава постојање 221 
мрежа од којих свака мрежа садржи 128-2 рачунара. 

 
 Класа Д 

 Вредност 4 највиша бита првог бајта је 1110 (децимално). Адресе ове класе нису 
подељене у мрежну адресу и адресе рачунара, јер представљају multicast адресе.  

 
 Класа Е 

Остатак адреса које су резервисане за употребу у будућности. 

 
Слика 2.6.1. Класе IP адреса [2] 

 
Неке од адреса су резервисане за специјалну употребу. 
 

2.6.1. IP адресе резервисане за специјалну употребу 

Свака мрежна картица (мрежни интерфејс) има барем једну јединствену адресу, 
осим тога, цео систем има loopback адресу 127.0.0.1. Сваки пакет послат на ову адресу 
дужан је да се врати пошаљиоцу кроз loopback интерфејс оперативног система јер не сме 
да изађе на мрежу. Идеја ове IP адресе је провера исправности и функционалности 
TCP/IP протокола на рачунару. Како проверити? Провера се састоји од процеса 
пинговања loopback адресе, односно пингује се почетна адреса тог опсега а то је 
127.0.0.1. Ако се прими одговор, онда је TCP/IP протокол коректан. Практично 
посматрано, пинговањем овог адресног опсега уствари пингујемо сами себе (посматрано 
из угла рачунара). Овај адресни опсег такође није дозвољен за додељивање. Врло је 
битно познавати класе мрежа јер оне одређују неке додатне параметре као што су број 
рачунара које је могуће имати у мрежи и адресу саме мреже. 

На пример, 192.168.6.0 је мрежа класе Ц. Шта је заједничко за све рачунаре у овој 
мрежи? Одговор је једноставан: IP адреса broadcast-a ове мреже је 192.168.6.255.  
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Након извршења пинг команде на адресу 192.168.6.255, сви рачунари у овој 
мрежи који су укључени одговориће слањем ICMP ехо пакетa. Microsoft-ова 
имплементација пинг команде нажалост не приказују све одговоре, али већина других, 
међу којима је Ubuntu приказаће све одговоре. То нам омогућава да видимо који су 
рачунари на мрежи. 

Слично томе, коришћењем пинг команде са подешавањем параметра TTL на 1, 
могуће је сазнати шта рачунари у локалној мрежи преносе појединим multicast-овима. 
Једна од multicast адреса је 224.0.0.1. То је multicast за “све системе у подмрежи”. 

 

2.6.2. Додела IP адресе 

Када је некој мрежи већ додељен интервал IP адреса, могуће је започети 
додељивање адреса мрежним интерфејсима те мреже. Постоје два начина да се ово 
уради: 

 Додела статичке (трајне) IP адресе 
 Додела динамичке (за време конекције) IP адресе 

 
Динамичка IP адреса се обично додељује помоћу DHCP протокола. Овај 

протокол је заснован на старијим протоколима као што су ARP и RARP. За више 
информација погледати RFC2131. 

У DHCP протоколу, клијент захтева да му се додели IP адреса (или неке друге 
услуге) преко DHCP сервера. Овај сервер може се представити кроз процес на рачунару 
који ради под UNIX-oм, Windows-om или било којим другим оперативним системом. 

  

2.7. Транспортни слој 
 

Транспортни слој је кључна карика у целокупном концепту архитектуре 
протокола. Протоколи нижих слојева су лакши за разумевање и мање сложени од 
транспортног протокола. Транспортни протокол обезбеђује услугу преноса података 
између крајњих корисника (с једног краја на други крај). Свака апликација се може 
пројектовати тако да користи директно услугу транспортног слоја без посредства слоја 
сесије и презентације. У овом поглављу анализираћемо транспортни слој TCP/IP 
референтног модела.  

Најважнији циљ транспортног слоја је да обезбеди ефикасну, поуздану и 
економичну услугу својим корисницима, обично процесима на апликационом слоју. Да 
би достигао овај циљ траснпортни слој користи услуге које му обезбеђује мрежни слој. 
Хардвер и/или софтвер у оквиру транспортног слоја који обавља те задатке назива се 
транспортна целина. Транспортна целина може бити реализована као део језгра 
оперативног система, као посебан кориснички процес у библиотеци повезаној са 
мрежном апликацијом или на мрежној интерфејсној картици.  

Услуга коју пружа транспортни слој веома је слична услузи коју пружа мрежни 
слој. Поставља се питање ако је то тако зашто постоје и користе се два различита слоја? 
Зашто није довољан само један слој? Разлог је једноставан. Софтвер који реализује 
услуге транспортног слоја налази се на рачунару самог корисника, док се софтвер који 
реализује услуге мрежног слоја најчешће налази на рутерима који су код рачунарских 
мрежа ширих географских подручја део опреме оператера. Тиме је изнад мрежног слоја 
постављен још један слој – транспортни слој који може да побољша квалитет мрежног 
сервиса према захтеву крајњег корисника.  
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2.7.1. TCP (Transmission Control Protocol) 

Прва и основна функција TCP протокола је успостављање и одржавање 
комуникационе сесије између два рачунара. Комуникациона сесија у овом протоколу се 
успоставља у три корака: захтев за успостављање сесије, потврда о пријему захтева и 
потврда о покретању сесије. Тек након завршетка сва три корака два рачунара 
успостављају виртуелно комуникационо коло и почињу са разменом корисних података. 
Када је TCP протокол у питању треба запамтити да нема комуникације без успостављања 
сесије.  

TCP омогућава једној страни да успостави конекцију, док друга страна може или 
да прихвати, или да одбије ову конекцију. Са становишта апликационог слоја, страна 
која успоставља конекцију је клијент, а страна која чека конекцију је сервер. Постоје и 
модели апликација које су другачије од модела клијент-сервер, али због 
поједностављења ми ћемо сматрати да је страна која захтева конекцију клијент, а страна 
која чека конекцију сервер.  

 

 
Слика2.7.1. Успостављање конекције[1] 

 
Први корак изводи клијент тако што шаље захтев за успостављање конекције 

серверу, други корак је серверов потврдан одговор на захтев, и последњи корак је 
клијентова порука да је конекција успостављена.  

Било која страна (клијент или сервер) може затворити конекцију. Прва страна 
која пошаље TCP сегмент са активним флегом FIN спроводи активно затварање 
конекције, а друга страна је принуђена на пасивно затварање.  

Генерално, код већине имплементација TCP протокола могуће је затворити 
конекцију тростепеним и четворостепеним усаглашавањем. Ако једна страна спроведе 
активно затварање конекције, тада она не може више да шаље податке. Друга страна, 
међутим, може да настави да шаље податке све до потпуног затварања конекције. 
Затварање конекције у једном смеру зове се полузатварање. 
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Слика 2.7.2. Затварање конекције [1] 

 
На слици изнад, сегмент 6 започиње затварање конекције сетовањем FIN флега. 

Сегмент 7 потврђује затварање, тј. успоставља пасивни вид затварања. Ако би сегмент 8 
уследио одмах након сегмента 7 и такође садржао активан FIN флег, то би значило 
потпуно затварање конекције. Ипак, у овом примеру то није случај, јер десна страна 
жели да настави слање података. Страна која је прекинула конекцију, више није у 
могућности да шаље податке, већ сада може само да их прима. Када друга страна 
пошаље све податке, она поставља FIN флег у последњи сегмент (8), и чека потврду 
раскида конекције (9).  

Постоји још један начин затварања конекције, а то је тзв. насилсно затварање. 
Овај начин затварања конекције наступа постављањем RST флега у заглавље TCP 
сегмента. То се дешава у следћа два случаја: 

 
 Први случај је када клијент захтева конекцију са сервером који је 

преоптерећен, 
 Други случај је када је забрањено наставити постојећу конекцију. Овај 

случај се такође може поделити на два подслучаја: 
o Прописно затварање конекције предуго траје, 
o Једна од страна сазнаје да конекција са другом страном више 

није безбедна и брзо затвара конекцију. 

2.7.2. UDP (User Datagram Protocol) 

UDP протокол је бесконекциони протокол и спада у несигурне протоколе. Овај 
протокол не захтева успостављање и одржавање комуникационе сесије већ му је само 
битна испорука пакета дестинацији. Нема провере да ли је дестинација стварно примила 
послати пакет и којим редоследом. UDP дели пакете на мање делове као и TCP протокол 
с том разликом што им не додељује Sequence ID бројеве јер није битно у ком ће 
редоследу пакети доћи до дестинације. Оно што је битно UDP протоколу је то да послати 
подаци што пре стигну до дестинације без великих губитака времена и мрежних ресурса 
за податке који се шаљу. 

Велику примену има код мрежних сервиса који у свом раду користе broadcast 
саобраћај као што је на пример DNS (Domain Name System) сервис. Такође велику 
примену има код IP телефоније и video-meeting-а јер је брзина преноса података врло 
важан чинилац. Појединачан пакет UDP протокола носи назив датаграм. Сама структура 
датаграмa је далеко једноставнија него код TCP протокола јер је изостављена већина 
контролних информација. Логичка структура UDP датаграма је дата следећом табелом: 
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Tабела 2. UDP датаграм [8] 

 
Опис сегмената структуре датаграма: 
 
Број порта извора – порт преко кога се врши комуникација на страни пошиљаоца, 
Број порта дестинације – порт преко кога се врши комуникација на страни 

примаоца, 
Битска дужина података – број битске дужине података које датаграм носи, 
Чексума – контролна сума заглавља и пакета. 
 
Иако UDP протокол има доста ствари које се наводе као његове мане, нема 

проверу на грешке, вишеструко слање датаграмa, губитак података, достављање 
података у измењеном редоследу, могуће је надоградити га на апликативном слоју као 
што је на пример TFTP7 сервис. Међутим, већина апликација и сервиса које користе овај 
протокол од њега очекују максималну брзину испоруке података, без обзира на све 
грешке и пропусте, јер би увођење додатних опција провере грешака врло вероватно 
успориле њeгов рад, односно директно би се успорила испорука података дестинацији. 

 

2.8. Апликациони слој 

 
Неки од протокола апликационог слоја су FTP, TELNET, HTTP. 
HTTP користи клијент-сервер мрежни модел: HTTP клијент отвара конекцију  и 

шаље захтев  HTTP серверу. Сервер затим враћа одговор клијенту,  који обично садржи 
ресурсе који су тражени.  Након слања одговора, сервер затвара конекцију.  Формат 
захтева и одговора су слични и имају следећу структуру: 

 
 Иницијална линија,  
 Нула или више линија у заглављу, 
 Празна линија, 
 Опционо - тело поруке које може бити фајл, текст итд. 

2.8.1. Иницијална линија: Request (захтев) 

Иницијална линија је различита код захтева и одговора. Иницијална линија у 
захтеву има три дела која су одвојена размацима: 

 

                                                             
7 TFTP сервис (Trivial FTP) - Механизам је потпуно другачији од FTP-а. ТFTP сервис користи само TCP порт 
69 уместо портова 20 и 21 које користи FTP. TFTP нема механизaм за аутентификацију, ограничене су 
могућности ауторизације, нема излиставања садржаја директоријума. 



20 
 

1. HTTP име, 
2. Локална путања траженог ресурса, 
3. Верзија HTTP-a који се користи. 

 
Пример иницијалне линије код захтевне поруке: 
GET /путања до фајла/index.html HTTP/1.0 
GET je најчешће коришћена HTTP метода. Путања је део URL-a након имена 

хоста. Ова путања се такође зове и URI (Uniform Resource Identifier). Верзија се обавезно 
пише у формату HTTP/х.х.  

2.8.2. Иницијална линија: Response (одговор) 

Иницијална линија одговора која се назива статусна линија, такође се састоји од 
три дела раздвојених размацима: 

 
1. Верзија HTTP-a кoja је коришћена, 
2. Статусни код, 
3. Опис статусног кода. 

 
Пример статусне линије са одговором: 
HTTP/1.0 200 OK. 

HTTP одговор може садржати тело поруке у коме се налазе захтевани ресурси од 
стране клијента, а понекад се у телу поруке може наћи и детаљније објашњење о насталој 
грешци. У HTTP захтеву, тело поруке садржи ресурсе које треба послати на сервер.  

Ако HTTP садржи тело поруке, онда морају постојати и додатне линије у 
заглављу које ће описати текст из тела поруке: 

 
 Content-Type: Заглавље описује тип података који се налазе  у телу поруке, 

као што су нпр. text/img или image/gif. 
 Content-Length: Заглавље даје број бајтова из тела поруке. 

 

3. Хардвер имплементиран у задатку 
 

У овом поглављу описани су појединачни хардверски склопови који су 
реализовани у задатку. Конкретно, хардверски део чине модул са микроконтролером 
ATmega16, модул са Етернет контролером ENC28J60, програматор за АТmega16, и модул 
са интегралним колом MAX232 за RS232 серијску комуникацију са рачунаром. Поред 
ових модула, потребно је обезбедити и прекидачко напајање са напонским нивоима +5 
V (за напајање микроконтролера), и +3,3 V(за напајање Етернет контролера). У овом 
задатку као модул за напајање коришћен је готов уређај који обезбеђује потребне 
напоне, и тим склопом се нећемо детаљније бавити.     
 

3.1 Модул са микроконтролером АТmega16 
 

У овом модулу главна компонента је ATMEL-ов 8-битни микроконтролер 
ATmega16, који је базиран на побољшаној RISC архитектури. Овај микроконтролер може 
се пронаћи у две варијанте, тј. уколико иза назива ATmega16 стоји ознака “L”, значи да 
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се ради о верзији која има радни напон од 2,7 V до 5,5 V,  а уколико ове ознаке нема, 
микроконтролер се напаја са 5 V. Што се тиче кућишта, чип се може наћи у неком од 
следећих паковања: PDIP, TQFP, QFN или MLF, чији распоред пинова је приказан на 
следећој слици.  

 
Слика 3.1. Паковања микроконтролера ATmega16 [3] 

 
Флеш меморија овог микроконтролера је величине 16kB, RAM меморија је 

величине 1kB, EEPROM 512 В, максимална фреквенција је 16MHz, контролер поседује 
32 улазно/излазна пина, међу којима су 8 канала за 10-битну аналогно дигиталну 
конверзију (максималне брзине 15kbps), један аналогни компаратор, 4PWM канала 
(Pulse Width Modulation), један пар TX и RX пинова за серијску комуникацију. Подржана 
је SPI (Serial Pheripheral Interface) и I2C (Inter-Integrated Circuit) комуникација. Радна 
температура микроконторлера је у опсегу -45 °C до 85 °C. 

3.1.1. Кратак опис RISC архитектуре 

Крајем прошлог века долази до појаве контролера познатих под називом RISC 
контролери, чија је архитектура нешто поједностављена у односу на до тада стандардне  
контролере. Сам назив RISC значи да су то контролери са смањеним сетом инструкција 
– Reduced Instruction Set Components, док је филозофија пројектовања таква  да се са 
једне стране постигну боље перформансе при обради, а са друге стране архитектура 
учини видљива софтверу. Основне особине RISC архитектурe су: 

1. Инструкције обављају примитивне операције, тј. једна инструкција може 
да обавља само једну операцију на регистру или меморији, 

2. Све инструкције које приступају меморији у циљу читања садржаја 
локација, прочитане податке смештају у регистар, 

3. Већина RISC контролера има раздвојена регистарска поља за целобројне 
податке и податке са покретним зарезом, 

4. Да би се поједноставило декодирање инструкција, све инструкције у RISC  
архитектури су једнаке дужине, 

5. Постављање маркера услова код RISC архитектуре није имплицитно. 
 

Због поједностављења архитектуре, смањена је и површина потребна  за 
реализацију RISC контролера. На тај начин је директно смањен и број потребних 
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транзистора у колу, а и сама потрошња. Са друге стране, чип са мањим бројем 
транзистора брже се пројектује, а и грешке се лакше могу уочити и исправити. Приликом 
производње, пошто је чип мањи, у једном производном циклусу може се произвести 
већи број чипова. 

RISC контролери имају и одређене недостатке, од којих је најзначајнији тај да се 
за  обављање једне операције мора  извршити већи број RISC инструкција, што повлачи 
да је неопходно контролеру ставити на располагање више меморије и више интерних 
регистара.  

Већина RISC контролера има проточну архитектуру, у којој се извођење једне 
инструкције обавља у више фаза. Број фаза у обради дефинисан је бројем степени у 
проточном систему. Број степени у проточном систему у уској је вези са сложеношћу 
архитектуре RISC контролера и брзином његовог рада. Углавном је код већине 
проточних контролера карактеристично да су раздвојене фазе добављања инструкције 
из меморије и њеног извршавања. 

Harvard  архитектура  је  један од начина реализације RISC контролера који има 
особину да се за приступ подацима и инструкцијама користе раздвојене меморијске 
компоненте којима се раздвојено и приступа. При томе је пут за прибављање 
инструкција максимално искоришћен, док  се пут за прибављање података користи само 
код операција читања и писања у меморију. На  овај начин се постиже велика брзина 
рада, док је потребан већи број пинова за адресе  и податке. Наравно, то је потребно само 
ако се ради о микропроцесору, док код микроконтролера који имају меморију унутар 
истог кућишта не долази до повећања броја пинова. 

 

 
Слика 3.1.1. Објашњење харвард архитектуре 

 
Два главна разлога за коришћење RISC архитектуре су већа пропусност RISC 

процесора него CISC процесора на истом радном такту и што за већину ових апликација 
не постоји софтвер, па је развој управљачког склопа бржи са RISC процесором. 

На слици 3.1.2. приказана је RISC архитектура микроконтролера ATmega16. 
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Слика 3.1.2. Архитектура микроконтролера ATmega16 [3] 

3.1.2. Опис функционалних јединица микроконтролера  

Микроконтролер поседује следеће функционалне јединице: 
 

 ROM меморија (EEPROM/FLASH), 
 RAM меморија, 
 Регистри посебне намене (SFR регистри), 
 Програмски бројач, 
 Управљачка јединица, 
 Аритметичко логичка јединица, 
 А/Д конвертор, 
 Улазно/излазни портови, 
 Осцилатор, 
 Тајмери, 
 Сигурносни тајмер – Watchdog тајмер, 
 Јединица за напајање. 

 
 

o ROM меморија 

У ROM меморији смештен је програм који микроконтролер извршава, а током 
нормалног  рада садржај ове меморије се не може мењати. ROM меморија je најчешће 
типа EEPROM или FLASH. Садржај ROM меморије се не мења након искључења напона 
напајања. Код микроконтролера EEPROM се углавном користи као меморија за 
постављање почетних података неопходних за рад. 
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o RAM меморија 

Ова меморија има функцију привременог чувања података, међурезултата и 
коначних  резултата у току извођења програма. Приступ овој меморији је произвољан – 
може се и читати и уписивати. RAM меморија губи свој садржај уколико се искључи 
напајање. 

 
o SFR регистри 

 
Група SFR регистара представља скуп регистара који имају тачно дефинисану 

намену, а  неопходни су за рад микроконтролера. Хардверски се реализују  као меморија 
RAM типа. То  су разни статусни и управљачки регистри, на пример регистар у којем се 
дефинише да ли ће  одређени пинови бити улазни или излазни. 

 
o Програмски бројач 

 
Ово је регистар у микроконтролеру који има функцију да у себи увек садржи 

адресу меморијске локације у програмској меморији у којој се налази следећа 
инструкција програма коју треба извршити, осим у случају да се тренутно извршава 
инструкција скока. 

 
o Управљачка јединица 

 
Управљачка јединица има функцију да управља  радом микроконтролера и 

контролише извршавање свих операција. У склопу ове јединице се углавном налази 
декодер инструкција  и  контролна логика која на основу инструкције која се тренутно 
извршава укључује одговарајуће управљачке сигнале. 

 
o Аритметичко логичка јединица (ALU) 

 
Све операције над подацима се извршавају у аритметичко логичкој јединици. 

Зависно од сложености и типа архитектуре, микроконтролер може имати инструкције за 
једноставније или сложеније аритметичке и логичке операције. Аритметичко логичка 
јединица је чврсто спрегнута са  акумулатором. Акумулатор је један од SFR регистара у 
коме се налази податак над којим се oбављају све операције аритметичко логичке 
јединице. 

 
o Аналогно дигитални (А/Д) конвертор 

 
Ово је електронски склоп који има улогу да аналогну улазну величину, углавном 

напон, претвори у њен дигитални еквивалент у одговарајућем дигиталном коду. Ови А/Д 
конвертори су 8 битни, 10 битни или 12 битни. Један микроконтролер може да има више 
А/Д конвертора. 

 
o Улазно/излазни портови 

 
Функција улазно/излазних портова је да обезбеде микроконтролеру повезивање 

са осталим компонентама дигиталног система. Сваки од ових портова има додељени 
регистар у којем је смештен податак који се шаље на порт или је примљен са порта. 
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Портови су бит адресибилни, што значи да се сваком биту на порту може  доделити да 
ли ће бити улазни или излазни. 

 
o Осцилатор 

 
Осцилатор обезбеђује тактни сигнал одређеног облика и фреквенције који је 

неопходан за добру синхронизацију рада појединих компонената у систему са 
микроконтролером. За добар  рад система неопходно је да такт сигнал буде стабилне 
фреквенције и таласног облика, што се  обезбеђује  спољном стабилизацијом, најчешће 
уз помоћ кристала кварца. Код  већине  микроконтролера интерни такт сигнал са којим 
се синхронизују све операције добија се дељењем фреквенције осцилатора неким бројем 
који је добијен целобројним степеновањем броја 2. 
 

o Тајмери 
 

Тајмери су регистри чије се стање мења приликом довођења импулса на њихов 
улаз. Могу се користити  за мерење времена између две појаве импулса на улазу, уколико 
се побуда доводи из интерног осцилатора. Уколико је извор побуде изван 
микроконтролера, тада се тајмер  понаша као бројач импулса.  
 

o Watchdog (сигурносни) тајмер  
 

Watchdog је специјални тајмер који је пројектован тако да након неког временског  
интервала  изазива ресет микроконтролера, уколико је омогућен. Ресет се дешава сваки 
пут када дође до прекорачења опсега овог тајмера. Приликом нормалног извршавања 
програма, посебним  инструкцијама повремено се врши постављање стања овог тајмера 
на почетну вредност иницијализација, те се на тај начин остварује да не долази до ресета. 
Уколико из било ког разлога програм упадне у мртву петљу, неће се извршавати 
инструкције за иницијализацију Watchdog тајмера, тако да ће он да броји све до 
прекорачења и изазваће ресет микроконтролера и програм ће поново почети да се 
извршава од почетне вредности. 
 

o Јединица за напајање 
 

Ова јединица код већине микроконтролера садржи логику која проверава каквог је 
квалитета  напајање компоненте, пошто је за квалитетан рад кола неопходно стабилно 
напајање довољне снаге. Ова логика пројектована је тако да у случају неквалитетног 
напајања, тзв. “brown-out“ изазове ресет микроконтролера. Сем тога, у саставу ове  
јединице налази се  и спољни  прикључак за ресет, тако да се ресет може извршити и 
изван микроконтролера. 
 

3.1.3. Опис пинова микроконтролера ATmega16 

VCC – Пин на који доводимо напон напајања, 
 
GND – Референтни пин (маса). 
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PORT A (PA0-PA7) – Пинови порта А служе као аналогни улази А/Д конвертора. Такође, 
ови пинови се могу користити као 8-битни бидирекциони (улазно/излазни) пинови, ако 
се аналогно дигитална конверзија не користи. 
 
PORT B (PB0-PB7) – Овај порт је такође бидирекциони порт, с тим што може имати и 
алтернативне функције, које су приказане у следећој табели.   
 

 
Табела 3. Алтернативне функције порта Б [3] 

 
SCK – Master Clock Input / Slave Clock Output пин за SPI канал. Када је SPI 

омогућен као Slave, овај пин је конфигурисан као улазни без обзира на то како га је 
корисник дефинисао у коду. Када је SPI омогућен као Master, смер података је 
контролисан корисниковом дефиницијом.  

MISO - Master Data input / Slave Data output за SPI канал. Када је SPI 
конфигурисан као Master, овај пин је конфигурисан као улазни без обзира на 
подешавања од стране корисника. Када је SPI омогућен као Slave, смер података овог 
пина контролише корисник.  

MOSI - Master Data output / Slave Data input за SPI канал. Када је SPI омогућен 
као Slave, овај пин је конфигурисан као улани без обзира на корисникова подешавања. 
Када је SPI омогућен као Master, смер података овог пина контролише корисник у 
поставкама кода. 

PORT C (PC0-PC7) – Овај порт је 8-битни бидирекциони улазно/излазни порт са 
интерним pul-up отпорницима (посебно за сваки бит). Поред улазно/излазних функција, 
пинови овог порта такође опслужују и функције JTAG интерфејса, као и друге 
резервисане операције микроконтролера, које су приказане у следећој табели. 

 

 
Табела 4. Алтернативне фукције пинова P0-P7 [3] 
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PORT D (PD0-PD7) – Овај порт је такође вишенаменски. Поред основних 
улазно/излазних функција, функције различитих специјалних намена приказане су у 
следећој табели. 

 

 
Табела 5. Алтернативне функције пинова PD0-PD7 [3] 

 
RESET – Овај пин представља ресет улаз. Низак напонски ниво одређеног трајања 
(минимално 1,5µs) генерисаће сигнал за ресет микроконтролера. За сигнале чије трајање 
је краће од наведеног времена потребног за ресет, произвођач не гарантује да ће се 
функција извршити.    
 

XTAL1 и XTAL2 – Пинови за повезивање екстерног осцилатора. 
 
AVCC – Овај пин служи за напајање порта А и А/Д конвертора. Потребно је да се овај 
пин повеже на VCC, чак  и ако А/Д конвертор није у употреби.  
 
AREF – Ово је аналогни референтни пин за А/Д конвертор.  
 
 

3.1.4. Блок дијаграм микроконтролера ATmega16 

Језгро овог микроконтролера карактерише богат сет инструкција са 32 радна 
регистара опште намене. Сви регистри су повезани са аритметичко логичком јединицом, 
што омогућава да се приступи два независна регистра у једном циклусу тактног 
генератора. Оваква архитектура омогућава много ефикасније извршавање кода (и до 10 
пута брже) у односу на конвенционалну CISC архитектуру. 

У режиму мировања (Idle mode) CPU престаје са радом, док USART, А/Д 
конвертор, тајмери/бројачи, SRAM, SPI порт, и систем прекида настављају да обављају 
своје функције.  

Искључени мод (Power-down mode) чува садржаје регистара, али замрзава 
осцилатор и искључује све друге функције чипа до следећег екстерног прекида или 
хардверског ресета.  

Мод за штедњу енергије (Power save mode) омогућава рад асинхроног тајмера, 
док је остатак уређаја у “sleep” моду. 

Noise Reduction mode зауставља рад CPU-a и свих улазно/излазних модула, осим 
асинхроног тајмера и А/Д конвертора како би се смањио шум приликом А/Д конверзије.   

У Standby моду осцилатор је у функцији док остатак кола мирује у Sleep моду. 
Ово омогућава брзо покретање уз малу потрошњу енергије.  
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У Extended Standby моду и осцилатор и асинхрони тајмер настављају са радом.  
АTmega16 је моћан микроконтролер који нуди веома флексибилна и ефикасна 

решења за многе embedded апликације. Подржан је од стране многих програмских 
система и развојних алата укључујући: C compilers, macro assemblers, program 
debugger/simulators, in-circuit emulators, као и evaluation kits. 

 
На следећој слици приказан је блок дијаграм микроконтролера: 

 
Слика 3.1.4. Блок дијаграм микорконтролера ATmega16 [3] 
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3.1.5. Електрична шема модула и начин повезивања 

У овом задатку коришћена је SMD варијанта микроконтролера ATmega16 у TQFP 
паковању. Радни напон је 5V. Детаљна шема овог модула дата је на следећој слици.  

 

 
Слика 3.1.5. Електрична шема модула са микроконтронтролером ATmega16 

 
Пинови 7 и 8 повезани су на екстерни кварцни осцилатор чија је фреквенција 

7,3728MHz. Потребно је обратити пажњу да приликом пројектовања PCB-a8 осцилатор 
буде што ближе микроконтролеру како би се избегле сметње. Пинови 9 и 10 служе као 
предајни и пријемни пин за серијску комуникацију са рачунаром, и они су приликом 
рутирања извучени на посебан конектор где ће се спојити са модулом за серијску 
комуникацију (на слици означено са MAX RS232). У циљу отклањања сметњи, овим 
пиновима су додати pull-up отпорници чије су вредности 10kΩ. На посебне конекторе 
извучени су и пинови за спајање са Етернет модулом, пинови за напајање, пин за А/Д 
конверзију, као и пинови које користи програматор приликом преношења кода на 
микроконтролер. 

Етернет модул користи користи следеће пинове: SCK, MOSI, MISO, CS, RST, WOL 
и INT. За А/Д конверзију издвојен је аналогни пин PA0, док су за програматор 
резервисани RESET, SCK, MISO и MOSI. Можемо приметити да пинове MOSI, MISO и 
SCK користе и Етернет модул и програматор. Међутим, пошто се пинови користе у 
различитим режимима рада, ови модули не сметају један другом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8  PCB (Printed Circuit Board) – штампана плоча (најчешће пертинакс или витропласт) на којој су електричне 
компоненте повезане бакарним водовима. Постоје једнослојне, двослојне и вишеслојне PCB  плоче. 
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3.1.6. Изглед PCB-a модула са микроконтролером ATmega16 

За израду PCB-a коришћена је двослојна штампа, као што је приказано на 
следећој слици. 

 

 
Слика 3.1.6. Изглед PCB-a модула са микроконтролером ATmega16 

 
Димензије штампане плоче су 66mm x 26mm. Дебљина водова је 20mil-a. 
  

3.2. Mодул са Етернет контролером ENC28J60 
 

Главна компонента овог модула је ENC28J60, који представља  самостални 
Етернет контролер са индустријским стандардом SPI (Serial Pheripheral Interface). 
Дизајниран је да опслужује Етернет мрежни интерфејс било ког микроконтролера 
опремљеног SPI-eм. Овај Етернет контролер одговара свим IEEE 802.3 
спецификацијама. Он такође обезбеђује интерни DMA модул за брз проток податка и 
хардверски подпомогнуто израчунавање контролне суме, који се користе  у разним 
мрежним протоколима. Комуникација са хост контролером се остварује преко пина за 
прекид и SPI-a, са тактом до 20MHz. Два наменска пина се користе за индикацију рада, 
од којих један представља индикацију остварене конекције, а други индикацију тренутне 
активности мреже.  

3.2.1. Блок дијаграм и повезивање ENC28J60 контролера 

Једноставан блок дијаграм ENC28J60 контролера приказан је на слици 3.2.1, док 
је типично коло за повезивање са уређајима приказано на слици 3.2.2.  
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Слика 3.2.1. ENC28J60 блок дијаграм [4] 
 

 
Слика 3.2. 2. Типични интерфејс базиран на ENC28J60 [4] 

 
ENC28J60 састоји се од седам главних функционалних блокова: 

 
1. SPI интерфејс који служи за комуникацију између хост контролера и 

ENC28J60, 
2. Контролни регистри који се користе за контролу и праћење ENC28J60, 
3. Двопортни RAM бафер за пријемне и предајне пакете података, 
4. Арбитар за контролу приступа RAM баферу када захтеви стижу од DMA, 

пријемних и предајних блокова, 
5. Магистрала која интерпретира податке и команде примљене преко SPI 

интерфејса, 
6. MAC (Media Access Control) модул који спроводи компатибилну IEEE 

802.3 MAC логику, 
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7. PHY (Physical Layer) модул који кодира и декодира податке приспеле 
путем “twisted-pair” интерфејса.  

 
Треба напоменути да овај контролер поседује логичке транслаторе напона 

(унутар чипа) који обезбеђују 5V толерантне улазе/излазе! Ово је битно у нашем задатку, 
јер модул са микроконтролером ATmega16 напајамо са 5V. ЕNC28J60 такође садржи и 
додатке као што су интерни осцилатор и регулатор напона.  

 
Mоже се наћи у 28-пинском SPDIP, SSOP, SOIC, или у QFN паковању. На слици 

3.2.3 приказан је распоред пинова за SPDIP, SSOP, SOIC варијанте, а на слици 3.2.4 
приказан је распоред пинова за QFN кућиште. У нашем задатку користили смо SSOP тип 
кућишта. 

 

 
Слика 3.2.3. SPDIP, SSOP, SOIC паковања  [4] 

 
 

 
Слика 3.2.4. QFN паковање [4] 

 
Напомена: У свим варијантама пин означен са звездицом је резервисан за посебну 

намену и обавезно остаје неповезан.  
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3.2.2. Опште карактеристике чипа 
 

Радни напон је у опсегу од 3,1 V до 3,6 V (типично 3,3 V). Контролер захтева 
осцилатор фреквенције 25MHz. Температурни опсег је од -40 °C до +85 °C (индустријска 
варијанта), и 0 °C до +70 °C (комерцијална варијанта). Контролер је у потпуности 
компатибилан са 10/100/1000Base-T мрежама, подржава 10Base-T порт са аутоматском 
детекцијом поларитета и исправком. Подржани су потпуни дуплекс и полудуплекс 
модови. Садржи програмабилну аутоматску ретрансмисију података приликом колизије, 
програмабилно аутоматско одбацивање погрешних пакета. 

Табела 6 приказује опис улазних и излазних пинова. 
 

 
Табела 6. [4] 

Легенда: 
И – улаз, О – излаз, П – напајање, АНА – Аналогни улазни сигнал, СТ - Schmitt Trigger. 

3.2.3. Формат пакета 

Стандардни IEEE 802.3 компатибилни Етернет рамови имају дужину између 64 
В и 1518 В. Они могу бити сачињени од 5 или 6 различитих поља: дестинационе MAC 
адресе, изворне MAC адресе, поља за тип/дужину, корисног садржаја, опционог 
допунског поља, и CRC поља. Поред ових поља, приликом преношења података на 
Етернет медијум, седмобајтно поље преамбуле и SOF (Start Of Frame) Delimiter- 
гранични бајт се додају на почетак Етернет пакета.  
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На следећој слици приказан је формат Етернет пакета. 
 

 
Слика 3.2.6. Формат Етернет пакета [4] 

 
o Преамбула / SOF Delimiter 

 
Приликом слања и примања података, преамбула и SOF бајтови се аутоматски 

генеришу и бришу, тако да хост контролер не мора да брине о њима. Такође, хост 
контролер не мора да брине ни за допунска и CRC поља које ENC28J60 на сличан начин 
аутоматски генерише приликом слања и проверава приликом пријема. Међутим, 
допунска и CRC поља се уписују у пријемни бафер када пакети пристигну, тако да они 
могу бити проверавани од стране хост контролера уколико је то потребно.  

 
o Дестинациона адреса 

 
Поље за дестинациону адресу садржи 6В са MAC адресом уређаја на који је пакет 

усмерен. Ако је најнижи бит првог бајта MAC адресе сетован, ради се о multicast 
дестинацији. На пример, 01-00-00-00-F0-00 и 33-45-67-89-AB-CD су multicast адресе, док 
0-00-00-00-F0-00 и 32-45-67-89-AB-CD нису multicast адресе.  

Пакети са multicast дестинационим адресама су селектовани за одређену групу 
Етернет чворова. Ако је поље дестинационе адресе F-FF-FF-FF-FF-FF, онда је пакет типа 
broadcast и намењен је свима који деле мрежу. Ако је најнижи бит првог бајта MAC 
адресе “0”, адреса представља unicast и адресу, и значи да је пакет намењен тачно једном 
одређеном чвору.  

ENC28J60 садржи пријемне филтре који могу да задрже или да одбаце пакете са 
unicast, multicast или broadcast дестинационим адресама. Приликом слања података, 
хост контролер је одговаран за уношење дестинационе адресе у предајни бафер.  
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o Изворна адреса 
 

Поље за изворну адресу садржи 6 В са MAC адресом чвора који креира Етернет 
пакет. Корисници ENC28J60 морају да генеришу јединствену MAC адресу за сваки 
коришћени контролер.  

MAC адреса се састоји од два дела: Прва три бајта чине OUI (Оrganizationally 
Unique Identifier), а друга три бајта су адресни бајтови.  

При преносу података, изворна MAC адреса мора бити уписана у предајни бафер 
од стране хост контролера. ENC28J60 неће аутоматски пренети садржај MAADR који се 
користе за unicast пријемни филтар.  

 
o Тип / Дужина 

 
Ово поље је двобајтно и дефинише којем протоколу текући пакет припада, или, 

алтернативно, ако ово поље означено са 05DCh (1500) или са мањим бројем, представља 
број бајтова који следе у пољу са подацима. У неким мрежама корисник може да одабере 
да ово поље постави као дужину података, док код протокола као што су IP или ARP oво 
поље треба поставити за тип дефинисан спецификацијама протокола. 

 
o Подаци 

 
Поље података је промењиве дужине, и може бити величине од 0 В до 1500 В. 

Већи пакети података прекорачују Етернет стандарде и у већини случајева бивају 
одбачени од стране Етернет чворова. Међутим, ENC28J60 омогућује слање и пријем 
већих пакета када је Huge Frame Enable бит сетован (MACON3.HFRMEN =1).  

 
o Додаци 

 
Поље за додатке је промењиве дужине и дефинисано је IEEE 802.3 

спецификацијом и користи се када се преноси мали број корисних података. Одредиште, 
извор, тип, подаци и поље за додатке не смеју бити мањи од 60В. Додавањем CRC поља, 
пакет не сме бити мањи од 64 В. Ако су корисни подаци мањи од 46 В, неопходно је 
користити поље са додацима.  
 

3.2.4. Електрична шема модула са Етерент контролером ENC28J60 

На следећој слици представљена је електрична шема овог модула реализована уз 
помоћ програмског пакета Altium Designer.  
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Слика 3.2.7. Електрична шема модула 

 
Пин 27 је преко одговарајућег отпорника повезан на LED А (зелена LED) која 

представља индикацију остварене конекције, а пин 28 је преко отпорника повезан на 
LED B (наранџаста LED)  која указује на активност мреже. Пинови 9 и 10 треба да буду 
спојени са pull-up отпорницима вредности 10kΩ. Пинови 23 и 24 спојени су са кварцним 
осцилатором фреквенције 25MHz. Kao RBIAS отпорник, на пину 14 коришћено је 2kΩ. 
Ова вредност отпорности није иста за све ревизије чипа, и погрешно одабрана вредност 
може изазвати нежељене осцилације сигнала. Вредност коришћене завојнице L1 je 
2,7µH. Пинови SCK, MOSI, MISO, CS, RST, WOL и INT су извучени на посебан конектор 
и спајају је са истоименим пиновима на модулу са микроконтролером ATmega16.  

Конектор RJ45 се користи за повезивање хост рачунара и Етернет модула LAN 
каблом. 

 
3.2.5. Изглед PCB-a модула са Етернет контролером ENC28Ј60 
 

Приликом израде PCB-а коришћена је двослојна штампа, као што је приказано 
на следећој слици. 

 

Слика 3.2.8. Изглед PCB-a модула са ENC28J60 
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Димензије штампане плоче су 29mm x 45mm. Дебљина водова је 20mil-a. 
 

3.3. USB програматор за ATmega микроконтролере 
 

За програмирање микроконтролера ATmega16 коришћен је USBasp програматор, чија 
главна компонента је 8-битни Atmel-ов ATmega8 микроконтролер у PDIP паковању. 
Флеш меморија овог микроконтролера је 8kB, RAM меморија је 1kB, ЕЕPROM 512 B, а 
максимална радна фреквенција 16MHz. 

Постоје две варијанте овог чипа, уколико иза назива ATmega8 стоји ознака “L”, 
значи да је радни напон у опсегу од 2,7 V до 5,5 V. У супротном, радни напон је 5 V. У 
овом задатку коришћен је чип са радним напоном 5V, што у принципу задовољава 
потребе задатка, јер се програматор напаја напоном са USB (Universal Serial Bus) 
прикључка. 

Од укупно 32 пина, 23 пина су улазно/излазни пинови досупни кориснику. 
Распоред пинова приказан је на следећој слици. 

 

 
Слика 3.3.1. Распоред пинова АTmega8 микроконтролера [5] 

 
За потребе овог програматора, поред микроконтролера коришћен је кварцни 

осцилатор фреквенције 12MHz, индикационе LED, ценер диоде, потребни ортпорници, 
конектори и USB прикључак типа B. Електрична шема програматора дата је на слици 
3.3.2.  

 
Код потребан за рад програматора, драјвери за оперативни систем Windows, као 

и софтвер за програмирање микроконтролера могу се пронаћи на следећој web страници: 
http://www.fischl.de/usbasp/.  

 

http://www.fischl.de/usbasp/
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Слика 3.3.2. Електрична шема програматора  

 
 

3.4. Модул за RS232 серијску комуникацију 
 

 За потребе праћења рада главног микроконтролера (ATmega16), као и за 
отклањање грешака, било је потребно реализовати још један модул, а то је модул за 
серијску комуникацију. Комуникација микроконтролера са рачунаром се остварује 
преко серијског порта рачунара. За ову комуникацију неопходни су коло МАX232, 
четири електролитска кондензатора и кабал за серијску комуникацију.  

Telecommunication Industry Association je 1997. године издала је TIA 232 Version F 
серијско комуникацијски протокол познат као RS232 (Recommended standard) протокол. 
RS232 стандард је широко коришћен при преносу података, а максимална брзина 
преноса достиже 115,200bps, док је максимална раздаљина за комуникацију око 30 
метaра. RS232 представља peer-to-peer комуникацијски стандард, тако да је погодан за 
апликације које садрже два чвора где је на сваком од њих микроконтролер или рачунар, 
тако да можемо повезати један микроконтролер и један PC. 

Серијски порт се другачије назива и комуникацијски (Communication-COM) порт 
и он је бидирекциони. Бидирекциона комуникација омогућује уређају и да прима и да 
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шаље податке. У зависности од тога да ли серијски уређаји користе различите пинове за 
пријем и слање или само један пин за обе операције, могуће је разликовати два типа 
комуникације: full-duplex (информације се могу истовремено преносити у оба смера) и 
half-duplex (док се информације преносе у једном смеру, пренос из другог смера је 
забрањен). Серијски порт се заснива на UART контролерском чипу, који представља 
кључну компоненту серијске комуникације. Овај чип, с једне стране прихвата бајтове 
података од микропроцесорског система, трансформише их у битски низ и шаље бит по 
бит. Постоје два главна облика серијског преноса: синхрони и асинхони. Синхони 
пренос подразумева да предајник и пријемник деле заједнички такт, или да предајник 
обезбеди посебан сигнал којим ће обавештавати пријемник када долази следећи податак. 
Код асинхроног преноса не постоји посебан сигнал већ се синхронизација врши помоћу 
посебних битова који се умећу у поворку импулса. 

3.4.1. Електрична шема модула 

Електрична шема модула који омогућава серијску комуникацију приказана је на 
следећој слици. 

 

 
Слика 3.4.1. Електрична шема модула за серијску комуникацију помоћу чипа MAX232 

 
Коло MAX232 садржи у себи два примопредајника, од којих је само један 

употребљен у овом задатку (пинови 12 и 13). Пинови овог примопредајника на 
имплементираном модулу извучени су на посебан конектор, на коме се такође налази  и 
прикључак за напајање овог модула. 

 
Напомена: Потребно је обратити пажњу да распоред ножица на конекторима 

који  спајају два модула увек буде идентичан на оба модула. 
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Електролитски кондензатори (C1-C4) у овом колу служе као Charge-Pump9 
кондензатори. 

За везу са PC рачунаром коришћен је стандардни DB9 прикључак. Треба 
обратити пажњу да се на овај модул уграђује женски DB9 конектор. 

  

3.5. Комплетна блок шема имплементираног хардвера у задатку 
 

Следећа слика уз помоћ блок дијаграма приказује спојене до сада описане 
појединачне модуле у једну функционалну целину. 

 

 
 

Слика 3.5.1. Блок шема уређаја 
 
 

4. Алгоритам рада софтвера 
 

Софтвер за овај задатак писан је у програмском језику “C”, под радним 
oкружењем “Code Vision AVR”. Aлгоритам рада се може посматрати као скуп одређених 
правила формулисаних у циљу решавања постављеног задатка, односно алгоритамска 
шема се посматра као графички приказ сваког од корака којим се решава тај постављени 
задатак. Графички симболи алгоритамске шеме су универзални и унапред прописани. 
На следећој слици приказана је алгоритамска шема која објашњава рад софтвера 
реализованог у овом задатку. 

 
 
 
 

                                                             
9 Charge-Pump је врста DC DC конвертора који користи кондензаторе за складиштење енергије као 
елементе за креирање било вишег или нижег извора напона напајања.  
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А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не 
 
 
 
 
 
 

Да 
 
 
 
 Да 
 
 
 
 
  Не 
  
 
 
 Да 
 
 
 
 
 Не 
 
 
 
 Не   
 
 
                                                                          
  
 Б Да Ц 

Почетак 

Иницијализација 

Преузимање пакета 
од    ENC28J60 

Да ли је пакет IPv4 и да 
ли је упућен на моју IP 

адресу, или је тип 
пакета ARP и пакет је 

упућен на моју адресу? 

Да ли је стигао 

ARP захтев? 

Проследи 
ARP одговор 

Пошаљи на 
серијску ком. 
поруку да је 
ARP пакет 
прослеђен 

Да ли је стигао 

пинг захтев? 

Проследи Ехо 
одговор 

Пошаљи на 
серијску ком. 
поруку да је 
Ехо пакет 

прослеђен 

Да ли је стигао 
захтев за 
отварање 

конекције? 
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 Ц 
 
 
 Да 
 
 
 
 Не 
 
 
 
 
 
 Да 
 
 
 
 
 
 Б 

Не 
 
 
 
 Да 
 
 
 
 

Не 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Да 
 
 

Не 
А 
 

Слика 4.1. Алгоритам рада софтвера 

Потврди 

конекцију 

Да ли је стигао 
одговор да је 

конекција 
успешно 

успостављена? 

Пошаљи на 
серијску ком. 

да је 
конекција 

успостављена 

Да ли је одредишни 
порт пакета 80 и да ли 
је стигао HTTP GET 

захтев? 

Изврши А/Д 
конверзију, 

припреми web 
страницу, 
пошаљи 
податке 

Да ли је стигао 
UDP пакет на 

порт 3667? 

Преузми 
податке и 
проследи 

UDP пакет 

назад Провери 
пристигле 
податке на 

серијску ком. 

Да ли је стигао 
карактер “t” ? 

Пошаљи тест стринг на 
UDP порт 5555 

Пошаљи на 
серијску ком. 

податак о 
послатом 

пакету 
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Блок иницијализације подразумева постављање почетних вредности портова 
микроконтролера, дефинисање променљивих и константи коришћених у коду, 
подешавања тајмера, А/Д конвертора, SPI-a и UART-a. 

Када је иницијализација завршена, програм улази у бесконачну петљу у којој ће 
извршавати наредбе до искључивања напајања или до команде за ресет 
микроконторлера. 

На почетку ове бесконачне петље програм посебно дефинисаном функцијом 
проверава да ли има пристиглих пакета од Етернет контролера ENC28J60. Уколико 
тренутно нема пакета, микроконтролер још провери има ли података пристиглих са 
серијске комуникације, и враћа се на почетак петље. Уколико је стигао пакет одређене 
дужине од Етернет контролера, микроконтролер проверава да ли је пакет адресиран на 
његову IP адресу, и ако јесте проверава се тип пакета. Ако је у питању ARP захтев, 
микроконтролер позива функцију која је задужена за креирање ARP одговора. 

Исто тако, ако је стигао пинг послат из command prompta, одређена функција 
узвраћа ехо одговор, као што се може видети на следећој слици. 

 

 
Слика 4.2. Одговор на пинг коману 

 
Уколико се у пристиглом пакету налази активан флег за синхронизациону 

секвенцу, микроконтртолер препознаје захтев за успостављање TCP конекције, и 
одговара пакетом са такође активним синхронизационим флегом и флегом ACK, који 
говори да је конекција одобрена. Након овог пакета, требало би да стигне још један 
одговор од иницијатора TCP конекције, и конекција је успостављена. Тада је омогућена 
размена порука између стране која је захтевала конекцију и микроконтролера. Сада 
микроконтролер јавља на серијску комуникацију да је повезивање остварено. Уколико 
стигне GET команда у тачно дефинисаном пакету, микроконтролер ће припремити 
текстуалне податке, податке са А/Д конвертора и проследити страницу у виду повратног 
TCP пакета. Микроконтролер јавља да нема више података за слање флегом end of data, 
a страница се исписује на web претраживачу клијента. Конкретно, у овом примеру, на 
страници се приказују подаци са одређеног сензора добијени А/Д конверзијом, као што 
се може видети на следећој слици. 
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Слика 4.3. Приказ web странице 

 
Уколико нема захтева за TCP конекцију, микроконтролер проверава да ли има 

пристиглих UDP пакета са порукама на порт 3667. Уколико има порука, јавља на 
серијску комуникацију да је порука успешно примљена, препакује поруку у повратни 
пакет, и одговара истом поруком. Слање UDP пакета тестирано је програмом Socket Test 
v3.0.0, а резултати одговора на поруку приказани су на следећој слици. 

 

 
 

Слика 4.4. Одговор на UDP поруку 
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На крају још микроконтролер проверава има ли команди са серијске 
комуникације, уколико има одреагује на њих, и враћа се на почетак бесконачне петље. 

 

 
Слика 4.5. Комуникација преко терминала 

 
Неке од ових команди су испис IP адресе хоста и IP адресе сервера, које се 

добијају на карактер “a”, слање UDP тест поруке хосту на карактер “t”. Комуникација 
преко терминала, са комплетним порукама у току рада уређаја приказана је на слици 
изнад. 
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5. Закључак 
 

У уводном делу задатка извршена је анализа протокола TCP/IP модела. 
Анализиран је мрежни слој који обухвата IP протокол, али и ICMP, ARP, RARP, и IGMP 

протоколе. Даље су обрађене IP адресе, а затим и транспортни слој који се састоји од 
TCP и UDP протокола. Такође, овим пројектом су успешно реализовани сви потребни 
модули за имплементацију web сервера, међу које спадају главни модул са 
микроконтролером, модул за спрегу микроконтролера и мреже, тј. модул са Етернет 
контролером, модул за серијску комуникацију са рачунаром, као и модул са 
програматором који је омогућио учитавање кода у микроконтролер. Дата је блок шема 
комплетног хардвера имплементираног у задатку, и објашњена је сврха и начин рада 
склопова. Уређај је оспособљен да прима и шаље UDP, ARP, ICPM пакете и да остварује 
TCP конекцију и преноси податке до клијента. Софтвер је писан у програмском језику 
“C”, под радним окружењем Code Vision AVR. На крају је представљен алгоритам рада 
софтвера. 

Уређај је тестиран и показује пројектоване карактеристике. Слике уређаја у 
крајњем стадијуму израде дате су у додатку А. 

Даља надоградња уређаја могла би се извшити софтверском имплементацијом 
DHCP-a (Dynamic Host Configuration Protocol), што би могло допринети лакшем и бржем 
монтирању уређаја на различитим местима у мрежи.  

Директна примена уређаја могла би се пронаћи нпр. у аутоматској регулацији 
температуре у неким удаљеним просторијама и испису резултата на web страници. 
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Додатак А 
 

Слике уређаја у крајњем стадијуму израде 
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