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ВСТУП 

 

Нові інформаційні технології досягли такого розвитку, що майже не 

залишилося сфер людського життя, не зачеплених глобальною мережею 

Internet. Сучасний фахівець у галузі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих 

технологій повинен вміти не тільки користуватись мережею Internet, але й 

створювати власні WEB-проекти. У рамках курсу «WEB-технології» 

розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають 

безпосереднє відношення до розробки WEB-застосувань. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «WEB-технології»  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму  

«Aвтоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». 

Навчальна дисципліна «WEB-технології» вивчається у першому семестрі 

першого курсу.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи WEB-програмування під час створення цілісних WEB-проектів. 

Розглядаються загальні принципи роботи клієнтських і серверних мов та 

технологій у WWW, основні протоколи, необхідні для створення й роботи 

WEB-застосувань (поняття гіпертекстових документів, протокол HTTP, 

способи створення WEB-сайтів, клієнт-серверні технології WEB, технологія 

CSS, мова сценаріїв JavaScript, мова програмування РНР, основи XML). 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «WEB-технології» базується на вивченні таких 

дисциплін: «Комп’ютерні технології та програмування», «Організація баз 

даних».  

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Технології 

комп’ютерного проектування», «Комп’ютерно-інтегровані технології». 

Мета навчальної дисципліни – придбання знань, навичок та умінь 

застосування методів і засобів WEB-програмування для використання в задачах 

розробки WEB-застосувань. 
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Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів із 

загальними принципами роботи клієнтських і серверних мов та технологій у 

WWW, основними протоколами, необхідними для створення й роботи  

WEB-застосувань, основними технологічними методами практичного 

застосування мовних засобів програмування для розробки програмного 

продукту. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 предмет і головні поняття курсу; 

 принципи роботи сайтів та сервісів Інтернет; 

 основні стандарти обміну даними між додатками та сервісами Інтернет; 

 мову гіпертекстової розмітки HTML та технологію CSS; 

 можливості застосування клієнтських сценаріїв на мові JavaScript для 

створення інтерактивних сайтів; 

 основи XML; 

 основи мов розроблення сценаріїв PHP; 

 інструменти розробки WEB-служб; 

уміти: 

 проектувати та створювати сайти; 

 розробляти на мові програмування JavaScript клієнтські сценарії під час 

створення інтерактивних сайтів; 

 застосовувати мову програмування PHP для створення динамічних 

сайтів; 

 розробляти WEB-застосування з допомогою ASP.NET; 

 створювати XML документи. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Метою лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань лекційного 

матеріалу, а також розвиток навичок самостійної роботи, уміння робити 

висновки за результатами проведених досліджень. 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й акуратно, однаковим 

чорнилом (синім або фіолетовим) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) або комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. На одній сторінці допускається не більш ніж три 

виправлення, зроблені охайно і розбірливо (припускається застосування 

коректора).  

Звіт має включати титульну сторінку (додаток А) та звіти про виконання 

кожної лабораторної роботи. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має включати: 

– тему лабораторної роботи; 

– мету роботи; 

– порядок виконання роботи  короткий опис виконання кожного пункту 

роботи; 

– письмові відповіді на контрольні питання; 

– висновки про виконану роботу. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Програмування введення/виведення даних у модуль ESP8266 

за допомогою бібліотечних програм 

Мета: набути практичних навичок у програмуванні введення/виведення 

даних у модуль ESP8266. 

Короткі теоретичні відомості 

ESP8266 – мікроконтролер китайського виробника Espressif з 

інтерфейсом Wi-Fi. Крім Wi-Fi мікроконтролер відрізняється можливістю 

виконувати програми із зовнішньої флеш-пам’яті з інтерфейсом SPI. 

 

 

Рисунок 1.1 – ESP8266 

 

Технічні характеристики мікроконтролера ESP8266: 

– 80 MHz 32-bit процесор; 

– IEEE 802.11 b / g / n Wi-Fi. Підтримується WEP і WPA / WPA2; 

– 14 портів уведення-виведення (з них можливо використовувати 11), SPI, 

I²C, I²S, UART, 10-bit АЦП; 

– живлення 2,2–3,6 В. Споживання до 215 мА у режимі передачі, 100 мА 

– у режимі прийому, 70 мА – у режимі очікування. Підтримуються три режими 

зберігання, все без збереження з’єднання з точкою доступу: Modem sleep  

(15 мА), Light sleep (0,4 мА), Deep sleep (15 мкА). 

Виконання програми ведеться з зовнішньої SPI ПЗУ шляхом динамічного 

підвантаження необхідних ділянок програми в кеш. Завантаження йде 
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апаратно. Підтримується до 16 МБ зовнішньої пам’яті програм. Можливий 

Standard, Dual або Quad SPI інтерфейс. 

Джерело виконуваної програми ESP8266 задається станом портів GPIO0, 

GPIO2 і GPIO15 в момент закінчення сигналу Reset (тобто подачі живлення). 

Існує два режими: виконання коду з UART (GPIO0 = 0, GPIO2 = 1 і GPIO15 = 0) 

і з зовнішньої ПЗУ (GPIO0 = 1, GPIO2 = 1 і GPIO15 = 0). Режим виконання коду 

з UART використовується для перепрошивки підключеної флеш-пам’яті, а 

другий режим – штатний. 

Програмні засоби розробки (програмний комплект розробника, SDK) 

складаються з: 

– компілятора. Компілятор для Xtensa LX106 входить в пакет 

компіляторів GNU Compiler Collection. Компілятор має відкриті вихідні тексти. 

У різних SDK можуть міститися різні збірки цього компілятора, трохи 

відрізняються підтримуваними опціями. 

– бібліотек для роботи з периферією контролера, стеків протоколів WiFi, 

TCP / IP. 

– коштів завантаження файлу в пам’ять програм мікроконтролера. 

– опціонально IDE. 

Мережева інфраструктура 

Типове підключення ESP8266 як апаратної основи Internet of Things 

найчастіше використовується в будинках або офісах. При цьому підключення 

до мережі здійснюється до домашньої/офісної локальної мережі з виходом в 

інтернет через маршрутизатор. Власник пристрою може контролювати його за 

допомогою планшета або комп’ютера через свою локальну мережу або 

віддалено, через Інтернет. 

Wi-Fi 

ESP8266 може працювати як в ролі точки доступу так і кінцевої станції. 

При нормальній роботі в локальній мережі ESP8266 налаштовується в режим 

кінцевої станції. Для цього пристрою необхідно задати SSID Wi-Fi мережі, в 

закритих мережах, пароль доступу. Для початкового конфігурування цих 
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параметрів зручний режим точки доступу. У режимі точки доступу пристрій 

видно при стандартному пошуку мереж в планшетах і комп’ютерах. 

Залишається підключитися до пристрою, відкрити HTML сторінку конфігурації 

і задати параметри мережі. Після чого пристрій штатно підключиться до 

локальної мережі в режимі кінцевої станції. 

Локальна мережа 

Після підключення до Wi-Fi мережі пристрій повинен отримати IP-

параметри локальної мережі. Ці параметри можна задати вручну разом з 

параметрами Wi-Fi або активізувати будь-які сервіси автоматичної конфігурації 

IP-параметрів (наприклад, DHCP). 

Після настройки IP параметрів звернення до сервера пристрою в 

локальній мережі зазвичай здійснюється за його IP адресою, мережевим ім’ям 

(в разі якщо імена підтримані будь-якої технологією, наприклад NBNS) або 

сервісу (в разі якщо підтриманий автоматичний пошук сервісів, наприклад 

через протокол SSDP). 

Інтернет 

Найчастіше доступ до пристрою потрібно з Інтернету. Наприклад 

користувач з мобільного телефону віддалено перевіряє стан свого «розумного 

будинку», звертаючись безпосередньо до пристрою. В цьому випадку пристрій 

працює в режимі сервера, до якого звертається зовнішній клієнт. 

Як правило, пристрій на основі ESP8266 знаходиться в локальній мережі 

офісу або будинку. Вихід в Інтернет забезпечує маршрутизатор, підключений з 

одного боку до локальної мережі а з іншого до мережі провайдера інтернету. 

Провайдер призначає маршрутизатор свій статичний або динамічний IP адреса і 

маршрутизатор здійснює трансляцію адрес локальної мережі в мережу 

провайдера. 
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Рисунок 1.2 – Датчик температури і вологості DHT11 

 

1. VCC – живлення від 3 до 5 В 

2. DATA – висновок даних 

3. NC – чи не підключається 

4. GND – «земля» 

Технічні характеристики: 

– живлення від 3 до 5 В; 

– максимально споживаний струм – 2.5 мА при перетворенні (при запиті 

даних); 

– розрахований на вимірювання рівня вологості в діапазоні від 20 % до  

80 %. Точність вимірювань в діапазоні 5 %; 

– вимірює температуру в діапазоні від 0 до 50 градусів з точністю ±2 %; 

– Частота вимірів не більше 1 Гц (один вимір в секунду). 

Датчики DHT складаються з двох основних частин: ємнісний датчик 

вологості та термістор. Також у корпусі встановлений простенький чіп для 

перетворення аналогового сигналу в цифровий. Зчитувати цифровий сигнал на 

виході досить просто, можна використовувати будь-який контролер. 

Датчик має чотири ніжки, одна з яких (третя) не використовується. Ніжки 

мають стандартну відстань між собою та прилад легко встановлюється на 

макетну плату. 

Слід підключити підтягаючий резистор на 10 кОм між живленням і 

сигналом. Також зустрічається модульне виконання датчика з трьома ніжками і 

готовим встановленим резистором. 
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Слід пам’ятати, що один датчик буде використовувати строго один 

цифровий пін, тому при складній конструкції з декількох датчиків враховуйте 

цю обставину. Дані і температури, і вологості поставляються по сигнальному 

проводу у вигляді цифрового сигналу. Це дозволяє передавати дані на відстань 

до 20 м. 

Підключення датчика температури 

 

Рисунок 1.3 – Схема підключення датчика температури до Arduino 

 

Першу ніжку датчика з’єднайте з живленням на 5В (червоний провід), 

другу – з піном номер 2, третю пропускаємо, а четверту з’єднуємо з GND 

(чорний дріт). Також вставляємо на плату резистор – одна ніжка з’єднується з 

першою ніжкою датчика, а друга з другої. 

Цей сенсор має цифровий сигнал. І температура і вологість передаються 

по одному сигнальному проводу (S). Комунікація двонаправлена і в загальних 

рисах виглядає так: 



12 

1. Мікроконтролер говорить про те, що хоче отримати показання. Для 

цього він встановлює сигнальну лінію в 0 на деякий час, а потім встановлює її  

в 1. 

2. Сенсор підтверджує готовність віддати дані. Для цього він аналогічно 

спочатку встановлює сигнальну лінію в 0, потім в 1. 

3. Після цього сенсор передає послідовність 0 і 1, послідовно формують  

5 байт. У перших двох байтах передається температура, в третьому/четвертому 

– вологість, в п’ятому – контрольна сума, щоб мікроконтролер зміг 

переконатися у відсутності помилок зчитування 

Завдяки тому, що сенсор робить вимірювання тільки за запитом, 

досягається енергоефективність: поки спілкування немає, датчик споживає 

невеликий струм. 

DS18B20 – датчик температури 

DS18B20 це цифровий вимірювач температури, з дозволом перетворення 

9–12 розрядів і функцією тривожного сигналу контролю за температурою. 

Параметри контролю можуть бути задані користувачем і збережені в 

енергонезалежній пам’яті датчика. 

 

Рисунок 1.4 – DS18B20 
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Граничнодопустимі параметри DS18B20: 

– напруга на будь якому виводі датчика відносно землі:  – 0,5 … 6 В; 

– робоча температура:  – 55 … + 125 °C. 

DS18B20 обмінюється даними з мікроконтролером за однопровідною 

лінією зв’язку, використовуючи протокол інтерфейсу 1-Wire. 

Живлення датчик може отримувати безпосередньо від лінії даних, без 

використання зовнішнього джерела. В цьому режимі живлення датчика 

походить від енергії, запасеної на паразитної ємності. 

Діапазон вимірювання температури становить від –55 до +125° C. Для 

діапазону від –10 до +85° C похибка не перевищує 0,5° C. 

У кожної мікросхеми DS18B20 є унікальний серійний код довжиною  

64 розряду, який дозволяє декільком датчикам підключатися на одну загальну 

лінію зв’язку. Тобто через один порт мікроконтролера можна обмінюватися 

даними з декількома датчиками, розподіленими на значній відстані. Режим 

вкрай зручний для використання в системах екологічного контролю, 

моніторингу температури в будівлях, вузлах устаткування. 

Особливості DS18B20: 

– для однопровідного інтерфейсу 1-Wire досить одного порту зв’язку з 

контролером; 

– кожен пристрій має унікальний серійний код довжиною 64 розряду; 

– можливість підключення декількох датчиків через одну лінію зв’язку; 

– немає необхідності в зовнішніх компонентах; 

– можливість отримувати живлення безпосередньо від лінії зв’язку. 

Напруга живлення в межах 3,0 В ... 5,5 ВН 

– діапазон вимірювання температури –55 ... +125 ° C. 

– похибка не перевищує 0,5 ° C в діапазоні –10 ... +85 ° C; 

– дозвіл перетворення 9 ... 12 біт. Здається користувачем; 

– час вимірювання, не перевищує 750 мс, при максимально можливому 

дозволі 12 біт; 

– можливість програмування параметрів тривожного сигналу; 
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– тривожний сигнал передає дані про адресу датчика, у якого температура 

вийшла за задані межі; 

– сумісність програмного забезпечення з DS1822. 

У мікросхемі DS18B20 для обміну даними використовує спеціалізований 

протокол 1-Wire корпорації Dallas. Для лінії зв’язку потрібно слабкий 

підтягаючий резистор тому всі пристрої фізично підключені до однієї загальної 

шині і використовують вихід з трьома станами або вихід типу відкритий стік. У 

цій системі з однією шиною, мікроконтролер визначає наявність пристроїв на 

шині і обмінюється з ними, використовуючи унікальну адресу для кожного 

пристрою - 64-розрядний код. Оскільки кожен термодатчик має унікальний код, 

то число пристроїв, підключених до шини, практично ні чим не обмежена. 

Режим – вимір температури 

Основна функція DS18B20 – перетворення температури датчика в 

цифровий код. Дозвіл перетворення задається 9, 10, 11 або 12 біт. Це відповідає 

роздільній здатність – 0,5 (1/2) °C, 0,25 (1/4) ° C, 0,125 (1/8) ° C і  

0,0625 (1/16) ° C. При включенні живлення, стан регістра конфігурації 

встановлюється на дозвіл 12 біт. 

Після включення живлення DS18B20 знаходиться в низько-який 

споживає стані спокою. Щоб ініціювати вимір температури майстер 

(мікроконтролер) повинен виконати команду ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ТЕМПЕРАТУРИ [44h]. Після завершення перетворення, результат вимірювання 

температури буде знаходитися в 2 байтах регістра температури, і датчик знову 

перейде в стан спокою. 

Якщо DS18B20 включений за схемою з зовнішнім живленням, то майстер 

може контролювати стан команди конвертації. Для цього він повинен читати 

стан лінії (виконувати тимчасовий слот читання), по завершенню команди, 

лінія перейде в високе стан. Під час виконання команди конвертації лінія 

утримується в низькому стані. 
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При живленні від заряду паразитної ємності, такий спосіб не допустимо, 

тому що під час операції перетворення на шині необхідно утримувати високий 

рівень сигналу для живлення датчика. 

DS18B20 вимірює температуру в градусах за шкалою Цельсія. Результат 

вимірювання представляється як 16-розрядний, знакове число в додатковому 

коді (рис. 5). Біт знаку (S) дорівнює 0 для додатних чисел і дорівнює 1 для 

від’ємних. У таблиці 1 показані приклади відповідності цифрових кодів 

значенням температури. 

 

Рисунок 1.5 – Формат регістру температури 

 

Таблиця 1 – Співвідношення цифрового коду із значенням температури 

 

 

Для обчислення температури необхідно: 

– при додатному значенні (S = 0) код перевести в десятковий і помножити 

на 0,0625 °C. 
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– при від’ємному значенні (S = 1) спочатку необхідно перевести 

додатковий код в прямий. Для цього треба інвертувати кожен розряд 

двійкового коду і додати 1. А потім перевести в десятковий і помножити на 

0,0625 °C. 

Живлення термодатчика DS18B20 

DS18B20 може бути підключений до зовнішнього джерела живлення 

через Vdd або працювати за схемою «паразитного живлення», без додаткового 

джерела. Режим «паразитного живлення» вкрай зручний для схем з 

віддаленими датчиками температури. На рисунку 6 наведена схема, яка 

використовує «паразитне живлення». При високому рівні напруги шини, 

енергія накопичується на «паразитному» конденсаторі Cpp через вивід DQ. При 

низькому рівні шини, енергія конденсатора забезпечує живлення датчика.  

У режимі «паразитного живлення» вивід Vdd обов’язково повинен бути 

з’єднаний із загальним проводом схеми (землею). 

 

Рисунок 1.6 – Режим «паразитного живлення» DS18B20 

 

У даному режимі, сигнал шини та заряд Cpp здатні забезпечити 

необхідний струм для роботи DS18B20, за умови, що тимчасові параметри та 

вимоги до рівнів сигналів будуть відповідати електричним характеристикам 

Однак коли DS18B20 виконує операцію перетворення температури або 

копіювання даних пам’яті в EEPROM, споживаний струм може досягати 

величини 1,5 мА. Такий струм може викликати зниження напруги живлення 

пристрою до неприпустимого значення. Для того щоб гарантувати достатнє 

живлення пристрою, необхідно забезпечити потужну підтяжку шини до 
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високого рівня в той час, коли відбувається перетворення температури або 

копіювання даних пам’яті в EEPROM. Це можна зробити за допомогою 

MOSFET транзистора, як показано на схемі (рис. 6). 

Як правило, у сучасних мікроконтролерів вихідного струму високого 

рівня цілком достатньо для живлення DS18B20. Тоді в MOSFET транзисторі 

необхідності немає. 

Для живлення DS18B20 може бути використаний звичайний метод - 

підключення зовнішнього живлення через VDD (рис. 7). Очевидні переваги 

цього методу у відсутності необхідності в MOSFET транзисторі і в тому, що під 

час перетворення шина залишається вільною і може використовуватися в інших 

цілях. 

 

Рисунок 1.7 – Режим живлення від зовнішнього джерела 

 

Використання «паразитного живлення» настійно не рекомендується при 

температурі понад 100 °C, через великий струм витоку. Енергії накопиченої на 

Cpp може не вистачити для нормальної роботи. При вимірюванні такої 

температури слід використовувати зовнішнє живлення. 

У таких випадках, використовується наступна схема підключення 

DS18B20 (Рис. 8). 
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Рисунок 1.8 – Схема підключення із зовнішнім джерелом живлення 

 

У цій схемі термодатчик працює в режимі із зовнішнім живленням, яке 

запасається на додатковому конденсаторі через діод. 

64-розрядний серійний код пристрою 

Кожен датчик DS18B20 містить в ROM унікальний код, 64 біта довжиною 

(рис. 9). Молодші вісім біт містять код сімейства мікросхем DS18B20 28h. 

Середній блок з 48 біт це унікальний серійний номер пристрою. Старші вісім 

біт це циклічний код (CRC) для всіх попередніх 56 бітів. 

 

Рисунок 1.9 – 64 бітний ROM код 

 

Пам’ять датчика 

Організація пам’яті DS18B20 показана на рисунку 1.10. Вся пам’ять 

включає в себе оперативну (SRAM) і енергонезалежну (EEPROM) пам’ять. У 

EEPROM зберігаються регістри TH, TL і регістр конфігурації. Якщо функція 

тривожного сигналу не використовується, то регістри TH і TL можуть 

використовуватися як регістри загального призначення. 
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Рисунок 1.10 – Карта пам’яті DS18B20 

 

В байтах з адресами 0 і 1 зберігаються молодший і старший байти 

регістра виміряної температури. Ці байти доступні тільки для читання. 2-й і 3-й 

байти – TH і TL регістри. Байт 4 – регістр конфігурації. Детально про це 

регістрі в розділі РЕГІСТР КОНФІГУРАЦІЇ. Байти 5, 6, 7 зарезервовані, не 

можуть бути записані і, при читанні, завжди повертають 1. 

Байт 8 доступний тільки для читання. Він містить циклічний код (CRC) 

для перших восьми байтів. 

Запис даних в байти 2, 3 і 4 відбувається командою ЗАПИС ПАМ’ЯТІ 

[4Eh]. Дані повинні передаватися, починаючи з молодшого біта байта 2. Для 

перевірки запису даних можна прочитати пам’ять командою ЧИТАННЯ 

ПАМ’ЯТІ [код BEh]. При читанні дані передаються по шині, в послідовності 

починаючи з молодшого біта байта 0. Запис даних TH, TL і регістра 

конфігурації в EEPROM відбувається по команді КОПІЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ 

[48h]. 
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Регістр конфігурації термодатчика 

Байт 4 пам’яті це регістр конфігурації (формат на рисунку 1.11). Бітами R0, 

R1 можна встановити дозвіл перетворення (коди в таблиці 2). При включенні 

живлення стан бітів R0, R1 = 11, що відповідає дозволу 12 біт. Треба пам’ятати, 

що існує пряма залежність часу перетворення від роздільної здатності. Біти 7 і 0 

... 4 зарезервовані, не можуть використовуватися, при читанні повертають 1. 

 

Рисунок 1.11 – Регістр конфігурації 

 

Таблиця 2 – Конфігурація дозволу перетворення 

R1 R0 Дозвіл Час перетворення 

0 0 9 біт 93,75 мс (tCONV/8) 

0 1 10 біт 187,5 мс (tCONV/4) 

1 0 11 біт 375 мс (tCONV/2) 

1 1 12 біт 750 мс (tCONV) 

 

Апаратна конфігурація 

Інтерфейс 1-Wire має одну лінію зв’язку. Кожен пристрій (провідне або 

ведене) підключено до шини даних портом з виходом типу відкритий колектор 

або з трьома станами. Така конфігурація дозволяє кожному пристрою системи 

не позичати лінію зв’язку, коли воно не активно, і тримати шину вільної для 

інших пристроїв. У мікросхемі DS18B20 вихід (DQ) – відкритий стік. Його 

еквівалентна схема приведена на рисунку 1.12. Шина 1-Wire вимагає 

використання зовнішнього підтягуючого резистора опором приблизно 5 кОм, 

для забезпечення високого рівня сигналу при неактивному стані пристроїв. 

Якщо операція повинна бути припинена, шина повинна бути встановлена в 

неактивний стан до наступної операції. Шина може перебувати в стані високого 

рівня як завгодно довгий час. Переклад шини в стан низького рівня на час 

більш ніж 480 мкс призведе до того, що всі компоненти системи будуть 

скинуті. 
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Рисунок 1.12 – Апаратна конфігурація інтерфейсу 1-Wire 

 

Послідовність операцій 

Черговість операцій для доступу до термодатчика DS18B20 виглядає так: 

– ініціалізація; 

– команда ROM (необхідна для будь-якого обміну даними); 

– функціональна команда (необхідна для будь-якого обміну даними); 

Така послідовність повинна строго дотримуватися. В іншому випадку 

DS18B20 не реагуватиме на команди. 

Інтерфейс 1-Wire 

Для обміну даними DS18B20 використовує протокол інтерфейсу 1-Wire, 

що забезпечує контроль цілісності даних. Цей протокол визначає сигнали: 

– імпульс скидання; 

– імпульс присутності; 

– запис біта зі значенням 0; 

– запис біта зі значенням 1; 

– читання біта зі значенням 0; 

– читання біта зі значенням 1. 

Приклад 1 роботи з DS18B20 

Приклад показує роботу з декількома датчиками на шині, в режимі 

«паразитного живлення». Провідний пристрій ініціює перетворення 
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температури в конкретному датчику, читає його оперативну пам’ять і обчислює 

циклічний код для перевірки даних. 

Режим 

майстра 

Дані шини Пояснення 

TX Reset Формується імпульс скидання 

RX Presence DS18B20 відповідає імпульсом наявності 

TX 55h Виконується команда відповідно ROM коду 

TX 64-бит ROM код Майстер надсилає ROM код DS18B20 

TX 44h Майстер відправляє команду конвертування 

температури 

TX DQ  Майстер підключає DQ до шини живлення на 

час перетворення 

TX Reset Майстер формує імпульс скидання 

RX Presence DS18B20 відповідає імпульсом наявності 

TX 55h Виконується команда відповідно ROM коду 

TX 64-бит ROM код Майстер надсилає ROM код DS18B20 

TX BEh Майстер відправляє команду зчитування 

пам’яті 

RX 9 байтів даних Майстер зчитує всю оперативну пам’ять 

 

Приклад 2 роботи з DS18B20 

У цьому прикладі використовується тільки один датчик DS18B20 з 

«паразитних живленням». Провідний пристрій записує Th, Tl і регістр 

конфігурації в оперативну пам’ять. Потім читає пам’ять і обчислює циклічний 

код для контролю даних. Наступним кроком, ведучий пристрій копіює дані з 

оперативної пам’яті в EEPROM. 

Режим 

майстра 

Дані шини Пояснення 

TX Reset Формується імпульс скидання 

RX Presence DS18B20 відповідає імпульсом наявності 

TX CCh Майстер виконує команду пропустити ROM 

TX 4Eh Майстер виконує команду запису пам’яті 
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TX 9 байтів даних Майстер надсилає три байти (TH, TL, и регістр 

конфігурації) 

TX Reset Формується імпульс скидання 

RX Presence DS18B20 відповідає імпульсом наявності 

TX CCh Майстер виконує команду пропустити ROM 

TX BEh Майстер надсилає команду зчитування пам’яті 

RX 9 байтів даних Майстер зчитує всю оперативну пам’ять 

TX Reset Формується імпульс скидання 

RX Presence DS18B20 відповідає імпульсом наявності 

TX CCh Майстер виконує команду пропустити ROM 

TX 48h Майстер виконує команду копіювання пам’яті 

TX DQ  Майстер підключає DQ до шини живлення на час 

перетворення сигналу 

 

Перелік елементів для реалізації: 

1. Бездротовий Wi-Fi модуль ESP8266-V3 – 1 шт. 

2. Датчик температури DS18b20 – 2 шт. 

3. Датчик температури та вологості DHT11. 

4. Кабель Ultra USB-A 2.0 – microUSB. 

5. Резистор 4.7 кОм – 2 шт. 

Порядок виконання роботи 

1. Налаштування Arduino IDE для програмування WiFi модуля 

ESP8266 

Крок 1. Додавання менеджера плати ESP8266 в налаштування Arduino 

IDE: 

– у меню програми виберіть закладку «Файл» -> «Настройки»; 
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Рисунок 1.13 

 

– у вкладці «Настройки», в пункті «Дополнительные ссылки для 

менеджера плат» прописуємо дане посилання:  

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

– натискаємо кнопку ОК. 

 

Рисунок 1.14 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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Крок 2. Встановлення бібліотек та інструментарію ESP8266: 

– у меню Arduino IDE вибираємо «Инструменты» -> «Платы:» -> 

«Менеджер плат»; 

 

Рисунок 1.15 

 

– у текстовому полі пошуку Менеджера плат наберіть ESP, потім виберіть 

esp8266 by ESP8266 Community та натисніть кнопку «Установка»; 

 

 

Рисунок 1.16 

6 

– коли встановлення завершиться, натисніть кнопку «Закрыть»; 
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Рисунок 1.17 

 

– гортаємо доступний список плат, поки не з’явиться декілька різних ESP, 

вибираємо Generic ESP8266 Module; 

 

Рисунок 1.18 

 

Крок 3. Вибір швидкості завантаження: 

– переходимо в «Инструменты» і вибираємо необхідний СОМ порт;  

– в «Upload Speed» обираємо швидкість в 115200; 
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Рисунок 1.19 

 

– відкриваємо консоль монітору порта та виставляємо швидкість 74880 

(дана швидкість являється не основною, а лише відправляє тестову інформацію 

для налагодження) і NL & CR; 

– відключаємо і подаємо живлення. Якщо все налаштовано вірно то в 

консолі повинні отримати подібний результат: 

 

Рисунок 1.20 
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Для визначення та під’єднання комп’ютера з модулем ESP8266 та 

датчиків температури DS18b20 та датчика температури і вологості DHT11 в 

програмному середовищі Arduino Uno використовується наступний код: 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#define ONE_WIRE_BUS D1 // DS18B20 on NodeMCU pin D4  

#include «DHT.h» 

#define DHTPIN D2 

#define DHTTYPE DHT11 

#define AP_SSID     «ESP8266» 

#define AP_PASSWORD «11223344» 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature DS18B20(&oneWire); 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

char server[] = «arduinka.zzz.com.ua»; 

float temp_0; 

float temp_1; 

float dhtT; 

float dhtH; 

WiFiClient client; 

unsigned long int timeConn = millis(); 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(115200); 

  wifiConnect(); 

  DS18B20.begin(); 

   dht.begin(); 

  Serial.println(«Testing Dual Sensor data»); 

} 
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void wifiConnect() 

{ 

    Serial.print(«Connecting to AP»); 

    WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASSWORD); 

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(1000); 

    Serial.print(«.»); 

  } 

   Serial.println(««); 

  Serial.println(«WiFi connected»);   

} 

void loop() { 

  DS18B20.requestTemperatures();  

  temp_0 = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 will capture Temp in 

Celcius 

  temp_1 = DS18B20.getTempCByIndex(0); // Sensor 0 will capture Temp in 

Fahrenheit 

  dhtH = dht.readHumidity(); 

  dhtT = dht.readTemperature(); 

if (millis() – timeConn > 300000) { 

    sendData(temp_0, temp_1,dhtT,dhtH); 

    timeConn = millis(); 

  } 

  Serial.print(«Temp_0: «); 

  Serial.print(temp_0); 

  Serial.print(« oC . Temp_1: «); 

  Serial.print(temp_1); 

  Serial.println(« oC»); 

  Serial.println(dhtT); 

  Serial.println(dhtH); 
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  delay(1000); 

} 

void sendData(float temp_0, float temp_1, float dhtT, float dhtH) { 

  client.connect(server, 80); 

  client.print( «GET /arduino.php?»); 

  client.print(«serial=A003»); 

  client.print(«&»); 

  client.print(«dst=«); 

  client.print(temp_0); 

  client.print(«&»); 

  client.print(«dst1=«); 

  client.print(temp_1); 

  client.print(«&»); 

  client.print(«dhth=«); 

  client.print(dhtH); 

  client.print(«&»); 

  client.print(«dhtt=«); 

  client.print(dhtT); 

  client.println(« HTTP/1.1»); 

  client.print( «Host: « ); 

  client.println(server); 

  client.println( «Connection: close» ); 

  client.println(); 

  client.println(); 

  client.stop(); 

  client.flush(); 

} 

  



31 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Програмування WEB-сервера на ESP8266. 

Навчитися програмувати і тестувати WEB сервер на ESP8266. 

2. Організація обміну між модулями ESP8266 через сервер в хмарах. 

Навчитися програмувати обмін даними між модулями ESP8266 через 

спеціалізований сервер в хмарах. 

3. Створення вуличної метеостанції за допомогою ESP8266. 

Навчитися реалізовувати підключення метеостанції на базі ESP2866, на 

основі схеми. 

 

4. Підключення реле до ESP8266, для керування навантаженням. 

Навчитися реалізовувати підключення реле на базі ESP2866, для 

керування різним навантаженням. 

5. Підключення та використання Wifi-реле для підключення до інтернету 

різних побутових речей. 

Навчитися реалізовувати підключення Wifi-реле на базі ESP2866, на 

основі схеми. 
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Контрольні питання 

1. Які технічні характеристики мікроконтролера ESP8266? 

2. З чого складаються програмні засоби розробки (програмний комплект 

розробника, SDK)?  

3. Опишіть живлення термодатчика DS18B20. 

4. Перелічите черговість операцій для доступу до термодатчика DS18B20 

5. Опишіть налаштування Arduino IDE для програмування WiFi модуля 

ESP8266. 

Література: []. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення та налагодження WEB-сервера 

Мета: вивчити способи та методи для створення та налаштування  

WEB-сервера. 

Короткі теоретичні відомості 

HTTP — протокол прикладного рівня передачі даних (спочатку – у 

вигляді гіпертекстових документів у форматі «HTML», зараз використовується 

для передачі довільних даних). Основою HTTP є технологія «клієнт-сервер», 

тобто передбачається існування: 

− споживачів (клієнтів), які ініціюють з’єднання та надсилають запит; 

− постачальників (серверів), які очікують з’єднання для отримання 

запиту, виробляють необхідні дії та повертають назад повідомлення з 

результатом. 

HTTP — поширений протокол передачі даних, спочатку призначений для 

передачі гіпертекстових документів (тобто документів, які можуть містити 

посилання, що дозволяють організувати перехід до інших документів). 

Для того, щоб сформувати HTTP-запит, необхідно скласти стартовий 

рядок, а також задати один заголовок — це заголовок Host, який є 

обов’язковим, і повинен бути присутнім у кожному запиті. Справа в тому, що 

перетворення доменного імені в IP-адресу здійснюється на стороні клієнта, і, 

відповідно, коли ви відкриваєте TCP-з’єднання, то віддалений сервер не володіє 

жодною інформацією про те, який саме адресу використовувався для з’єднання: 

це, наприклад, адрес alizar.habrahabr.ru, habrahabr.ru або m.habrahabr.ru — і у 

всіх цих випадках відповідь може відрізнятися. Однак фактично мережеве 

з’єднання в усіх випадках відкривається з вузла 212.24.43.44, і навіть якщо 

спочатку при відкритті з’єднання було поставлено не цей IP-адрес, а будь-яке 

доменне ім’я, то сервер про це не інформується — і саме тому цю адресу 

необхідно передати в заголовку Host. 

Стартовий (початковий) рядок запиту для HTTP 1.1 складається за 

наступною схемою:  
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Метод URI HTTP / Версія 

Наприклад (такий стартовий рядок може вказувати на те, що запитується 

головна сторінка сайту): 

GET / HTTP/1.1 

Метод (слово method використовується в англомовній тематичної 

літературі, а також іноді слово verb – «дієслово») являє собою послідовність з 

будь-яких символів, крім керуючих і роздільників, і визначає операцію, яку 

потрібно здійснити з зазначеним ресурсом. Специфікація HTTP 1.1 не обмежує 

кількість різних методів, які можуть бути використані, але використовуються 

стандартні методи, зміст яких однозначно розкритий в специфікації протоколу, 

як правило URI (Uniform Resource Identifier, уніфікований ідентифікатор 

ресурсу) — шлях до конкретного ресурсу (наприклад, документа), над яким 

необхідно здійснити операцію (наприклад, у разі використання методу GET 

мається на увазі отримання ресурсу). Деякі запити можуть не ставитися до 

будь-якого ресурсу, у цьому випадку замість URI у стартовий рядок може бути 

додана зірочка (символ «*»). Наприклад, це може бути запит, який відноситься 

до самого WEB-сервера, а не якого-небудь конкретного ресурсу. В цьому 

випадку стартовий рядок може виглядати так:  

OPTIONS * HTTP/1.1 

Версія визначає, згідно з якою версією стандарту HTTP складений запит. 

Вказується як два числа, розділених крапкою (наприклад 1.1). Для того, щоб 

звернутися до WEB-сторінці за певною адресою (у даному випадку шлях до 

ресурсу — це «/»), слід відправити наступний запит: 

GET / HTTP/1.1 Host: alizar.habrahabr.ru 

DNS — комп’ютерна розподілена система для отримання інформації про 

домени. Найчастіше використовується для отримання IP-адресу за ім’ям хоста 

(комп’ютера або пристрою), отримання інформації щодо маршрутизації пошти, 

вузлах, які обслуговують для протоколів у домені (SRV-запис). 

Основою DNS є уявлення про ієрархічну структуру доменного імені та 

зонах. Кожен сервер, який відповідає за ім’я, може відповідати за подальшу 
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частину домену іншого сервера, що дозволяє покласти відповідальність за 

актуальність інформації на сервери різних організацій, що відповідають тільки 

за «свою» частину доменного імені. 

 

Рисунок 2.1 – Алгоритм роботи HTTP протоколу 

 

Apache — це HTTP сервер, яких має високу надійність та гнучкість. 

HTTP сервер – це програмне забезпечення для обробки HTTP запитів. Основна 

робота Apache – це обробка та відповідь на HTTP запити та генерування 

динамічний зміст сторінок. Гнучкість досягається шляхом використання файлу 

.htaccess, завдяки якому можна перевизначати глобальні настройки сервера 

Apache. Виглядає це наступним чином. Сервер Apache має свої глобальні 

настройки, але при зверненні до сайту він шукає файл .htaccess, зчитує з нього 

директиви та застосовує їх, а не глобальні. Зазвичай файл .htaccess лежить у 

корені сайту, та визначає настройки сервера для всього сайту, проте він може 

розташовуватися й у будь-якому внутрішньому каталозі сайту, визначаючи, 

таким чином, настройки сервера саме для цього каталогу. WEB-майстрами цей 

файл використовується для настройки редиректів, обробки помилок, безпеки, 

доступу, кодування і т. д. Apache має механізм для визначення віртуальних 

хостів, завдяки чому за однією IP-адресою може знаходиться необмежена 

кількість сайтів, саме таким чином працює віртуальний хостинг. Також існує 

велика кількість модулів, що дозволяють йому працювати з більшістю 

популярних мов програмування та розширювати функціональність.  
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Apache є одним з найпопулярніших програмних забезпечень для WEB-сервера. 

Його використовують хостинг-провайдери по всьому світу. 

Порядок виконання роботи 

1. Створення WEB-сервера 

Для створення WEB-сервера буде використовуватися безкоштовний 

хостинг від компанії ZZZ.COM.UA. Після зазначення доменного імені, 

підтвердження поштової скриньки можна починати роботу з WEB-сервером. 

Приклад на рисунку 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Приклад оформлення безкоштовного хостингу 

 



37 

 

Рисунок 2.3 – Особистий кабінет користувача 

 

2. Налаштування бази даних 

Для настроювання бази даних, в якій будуть зберігатися всі показники, 

потрібно створити базу даних і увійти в панель адміністратора бази даних 

«phpMyAdmin». Для цього в особистому кабінеті потрібно натиснути «Бази 

даних». На сторінці, що відкрилась, натиснути на кнопку «Додати», де Вам 

потрібно вказати ім’я користувача та пароль для підключення до бази даних. 

 

Рисунок 2.4 – Створення бази даних 
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Після виконання автоматичних системних налаштувань (максимальний 

термін – 5 хвилин) Ви зможете ввійти в phpMyAdmin (панель адміністратора 

баз даних MySQL), де буде можливість роботи з базою даних. Для цього 

потрібно натиснути на кнопку «Керувати», у діалоговому вікні ввести логін і 

пароль адміністратора бази даних (створений тільки що). Якщо все правильно, 

Ви побачити вікно адміністратора баз даних phpMyAdmin (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Панель адміністратора баз даних phpMyAdmin 

 

Тепер є можливість створення таблиць для зберігання даних. Для 

поставленої задачі досить створити одну таблицю, яка буде зберігати показники 

з пристрою. 

Вибираємо базу даних (єдина в списку ліворуч, у нашому випадку – 

kafius), після чого ввести назву таблиці, визначити кількість стовпців і 

натиснути на «Создать таблицу». 

Відкриється вікно створення таблиці, в якому потрібно вказати назви 

полів і їх типи даних. 
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Рисунок 2.6 – Створення таблиці 

Далі потрібно створити два обов’язкових поля, а решту – в залежності від 

кількості пристроїв. У прикладі (рисунок 2.7) було створено 7 полів для ID 

(унікальний ідентифікатор показників), serial (серійний номер пристрою), 

datetime (дата та час показника) та поля для датчиків DHT і DS. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Створення таблиці (заповнені комірки) 
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Рисунок 2.8 – Результат створення таблиці 

 

На цьому етапі можна переконатися, що база даних створена та 

налаштована. 

3. Налаштування отримання показників 

База даних налаштована, тому можна приступити до налаштування 

отримання показників на сервері та додавання їх у базу даних. 

Для настройки потрібно дізнатися дані для входу за FTP, підключитись 

до сервера та створити файли PHP скриптів. 

Файл input.php 

Враховуючи те, що дані з Arduino будуть передаватись через протокол 

HTTP, а саме використовуючи метод GET, ми можемо використати для цього 

суперглобальний масив $_GET. 

$serial = $_GET[‘serial’]; // Серійний номер пристрою 

$dhtTemp = $_GET[‘dhtTemp’]; // Температура з пристрою DHT 

$dhtHum = $_GET[‘dhtHum’]; // Вологість з пристрою DHT 

$dsT1 = $_GET[‘dsT1’]; // Температура з пристрою DS1 

$dsT2 = $_GET[‘dsT2’]; // Температура з пристрою DS2 

$dateTime = date(«Y-m-d H:i:s»); // Поточна дата та час 

Дані з пристрою (з запиту) успішно отримані. Якщо який-небудь 

показник відсутній, завдяки можливостям PHP, вони будуть замінені на 

порожні значення (нулі). 
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Тепер приступимо до додавання показників в базу даних. Для цього 

потрібно створити підключення до бази даних, сформувати запит і подати його 

на базу даних. 

$host = «Указати хостинг»;  // Для ZZZ тут потрібно вказати mysql.zzz.com.ua 

$user = «Ім’я користувача»;  // Ім’я адміністратора бази даних 

$pass = «Пароль користувача»;  // Пароль адміністратора бази даних 

$database = «Назва бази даних»;  // Назва бази даних у phpMyAdmin 

// Створення підключення до бази даних 

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $database); 

// Формування запиту 

$query = «INSERT INTO indications(serial, dhtTemp, dhtHum, dsT1, dsT2, 

datetime) 

VALUES(«$serial», «$dhtTemp», «$dhtHum», «$dsT1», «$dsT2», «$datetime»)»; 

// Виконання запиту додавання показника в базу даних 

mysqli_query($conn, $query); 

У результаті код виглядає наступним чином: 

<?php 

$serial = $_GET[‘serial’]; 

$dhtTemp = $_GET[‘dhtTemp’]; 

$dhtHum = $_GET[‘dhtHum’]; 

$dsT1 = $_GET[‘dsT1’]; 

$dsT2 = $_GET[‘dsT2’]; 

$dateTime = date(«Y-m-d H:i:s»); 

$host = «mysql.zzz.com.ua»; 

$user = «kafius»; 

$pass = «SECRET»; 

$database = «kafius»; 

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $database); 

$query = «INSERT INTO indications(serial, dhtTemp, dhtHum, dsT1, dsT2, 

datetime) 
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VALUES(«$serial», «$dhtTemp», «$dhtHum», «$dsT1», «$dsT2», «$datetime»)»; 

mysqli_query($conn, $query); 

?> 

4. Перевірка результатів 

Після успішного настроювання пристрою, бази даних і коду на сервері 

можна ввійти на phpMyAdmin і перевірити результати. Для цього потрібно 

ввійти в базу та вибрати таблицю, в якій Ви побачите нові записи. 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення HTTP. 

2. Дайте визначення «Метод», «Версія». 

3. Дайте визначення Apache. 

4. Опишіть порядок створення WEB-сервера. 

5. Опишіть налаштування бази даних. 

6. Опишіть налаштування отримання показників. 

Література: []. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «WEB-технології», 

частина 3, складається з двох робіт, що спрямовані на перевірку знань студентів 

з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За дві роботи студент може отримати 10 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

 5 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання; 

 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

 у решті випадків виставляється 0 балів. 
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1.  Монк Саймон. Программируем Arduino. Профессиональная работа со 

скетчами / Саймон Монк. – СПб. : Издательство «Питер», 2012. – 275 с. 

2. Руководство по освоению Arduino :  

https://cdn.solarbotics.com/products/documentation/ardx-eg-sola-russian.pdf 

3. Визуализация данных датчиков Arduino реального времени с помощью 

Johnny-Five и PubNub EON.js :  

https://php-academy.kiev.ua/blog/visualizing-real-time-arduino-sensor-data-

with-johnny-five-and-pubnub-eonjs 

 

  

https://cdn.solarbotics.com/products/documentation/ardx-eg-sola-russian.pdf
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«WEB-ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

 

 

 

 

Виконав студент групи _________ 

ПІБ студента 

Перевірив посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__  
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «WEB-технології» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за 

освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні 

процеси і виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр». Частина 3 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: к. т. н., старш. викл. В. В. Найда, 

старш. викл. Т. В. Горлова 

Відповідальний за випуск  старш. викл. кафедри ІУС Т. В. Горлова 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16.  Папір тип.  Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _______. Наклад _______ прим. Зам. № _________ Безкоштовно. 
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