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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ν άλζξσπνο είρε ηελ επηζπκία λα θιεηδψλεη 

πνιχηηκα, γηα απηφλ, πξάκαηα φπσο ζεζαπξνχο, εκπνξεχκαηα ή αθφκε 

θαη αληηθείκελα ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο. Με ηνλ θαηξφ έβξηζθε λένπο θαη 

πην αζθαιείο ηξφπνπο γηα λα ην θαηαθέξεη. ‟ απηφ ην δήηεκα ηνλ 

βνήζεζε θαη ε ηερλνινγία. Αλαπηχζζνληαο ηξφπνπο γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

ηεο δσήο ηνπ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ αλέπηπμε θαη ηερλνινγηθά 

ηερλάζκαηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ, θαη ηελ αζθάιεηα πνιχηηκσλ 

αληηθεηκέλσλ, είηε απηά είλαη εκπνξεχκαηα, είηε πξνζσπηθά ηνπ 

αληηθείκελα, είηε αληηθείκελα ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα είδνο αζθάιεηαο ην νπνίν 

πξνζθέξεη επηιεγκέλε πξφζβαζε ζε κέξε πνπ θπιάζζνληαη πνιχηηκα, 

γηα ηνλ θάηνρν, αληηθείκελα. Η ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή πξνζθέξεη 

πξφζβαζε ζε εμνπζηνδνηεκέλα θαη κφλν άηνκα ηα νπνία πξέπεη λα 

πεξάζνπλ απφ δηπιφ έιεγρν γηα λα πεξάζνπλ απφ κία πφξηα. Σν πξψην 

ζηάδην αζθάιεηαο είλαη κία ζπζθεπή πνπ νλνκάδεηαη i-button ην νπνίν 

είλαη έλα micro chip πνπ πεξηέρεη έλαλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο θαη φηαλ 

ηνπνζεηεζεί ζηε ζπζθεπή,  ζηέιλεη απηφ ην θσδηθφ γηα λα επαιεζεπηεί ε 

εγθπξφηεηα ηνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγθξηζεί ε ζπζθεπή ηφηε έξρεηαη ην 

δεχηεξν επίπεδν αζθάιεηαο πνπ είλαη έλαο πξνζσπηθφο θσδηθφο pin, 

μερσξηζηφο γηα ην θάζε άηνκν, γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ην πιεθηξνιφγην, 

πάλσ ζηελ θαηαζθεπή, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ. Γηα λα πεξάζεη θάπνηνο 

απφ ηελ πφξηα πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαη ηα δχν επίπεδα αζθάιεηαο. Η φιε 

δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα κηθξνειεγθηή. Ο κηθξνειεγθηήο 

ιακβάλεη ηα δεδνκέλα απφ ηηο εηζφδνπο, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ην 

i-button, ην πιεθηξνιφγην θαη ν Η/Τ, ηα επεμεξγάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα ζηέιλεη ζηηο εμφδνπο, πνπ είλαη ε lcd νζφλε, ν Η/Τ θαη ε θιεηδαξηά. Ο 

Η/Τ ζεσξείηαη θαη είζνδνο θαη έμνδνο γηα ηνλ κηθξνειεγθηή. Δίζνδνο 

ζεσξείηαη δηφηη ζηέιλεη απνηειέζκαηα γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ θσδηθψλ 

αζθαιείαο θαη έμνδνο ζεσξείηαη δηφηη ν κηθξνειεγθηήο ηνπ ζηέιλεη ηνπο 

θσδηθνχο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν. Η επηθνηλσλία ηνπ 

κηθξνειεγθηή κε ηνλ Η/Τ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζχξαο USB. 

 

 

 

 



RESUME 

 

From the ancient time the human had the desire to lock valuable 

items, such as treasures, merchandise or even items with sentimental 

value. Over time he found new and more secure ways to succeed it. In 

this issue the tech helped him. Developing ways of making his life easier 

through electronics tech, he developed tricks for his safety and for the 

security of his valuable items, whether they are goods, or personal items, 

or objects of his work. 

This paper presents a kind of security that offers selected access to 

places where there are valuable objects. This construction provides access 

only to authorized persons who have to go double check to go through a 

door. The first stage of a safety is a devise called “ i-button “ which is a 

microchip that contain a unique code. When this i-button places in the 

apparatus, it sends this code to verify the validity of the i-button. Once the 

devise is approved then the second level of security that is a personal pin 

code comes, separate for each person, for whom there is a keyboard ( on 

the construction ) for the input of the pin code. Both security levels must 

be approved, if someone want to pass the door. The whole process is 

accomplished with the aid of a microcontroller. The microcontroller 

receives the data from the inputs, ( which in our case are the i-button, the 

keyboard and the pc), process  and sends them to the outputs ( the lcd 

display, the pc and to lock). The pc is considered  input and output for the 

microcontroller. Input is considered because it sends the results of the 

validity of the safety password and output is considered because the 

microcontroller sends the codes to perform the audit. The communication 

of the microcontroller to the pc is achieved via a USB port. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 1.1 Πεξηγξαθή ηνπ 8051 

 1.2 Υξνληζκφο 

 1.3 Οξγάλσζε κλήκεο 

 1.4 Οη εληνιέο ηνπ 8051 

  1.4.1 Γηεπζπλζηνδφηεζε 

  1.4.2 Αξηζκεηηθέο εληνιέο 

  1.4.3 Λνγηθέο πξάμεηο 

  1.4.4 Δληνιέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

  1.4.5 Δληνιέο αικάησλ 

1.5 Δμππεξέηεζε δηαθνπψλ 

1.6 Πεξηγξαθή ηνπ i-button 

1.7 Πεξηγξαθή ηεο database 

1.8 Ηιεθηξνληθέο θιεηδαξηέο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 2.1 Λεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο 

  2.1.1 Γεληθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2.1.2 Γηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ i-

button 

2.1.3 Γηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

εγθπξφηεηαο ηεο ζπζθεπήο 

2.1.4 Γηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί εάλ ν θσδηθφο pin δελ είλαη 

έγθπξνο 

2.2 επηθνηλσλία πιαθέηαο κε ππνινγηζηή 



 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 3.1 ρεκαηηθφ 

3.2 Part list 

3.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζρεκαηηθνχ 

3.4 πιαθέηα 

ΥΟΛΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΓΧΓΗ 

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία ειεθηξνληθή θιεηδαξηά 

αζθαιείαο. 

ε δηάθνξα θηίξηα φπσο ζε ππεξεζίεο, μελνδνρεία, εξγνζηάζηα 

θ.α. ππάξρνπλ δσκάηηα ζηα νπνία ε πξφζβαζε πεξηνξίδεηαη ζε 

ιίγα άηνκα νπφηε ζε απηά πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα απμεκέλε 

αζθάιεηα ψζηε λα ειέγρεηαη πνηνο ζα εηζέξρεηαη θαη ζα 

εμέξρεηαη απφ απηά θαη πνηνο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απηά ηα δσκάηηα. Δπηπιένλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη 

αλαγθαίν λα ππάξρεη θαη θαηαγξαθή ησλ αηφκσλ γηα ην πφηε 

αθξηβψο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πφξηα θαη πφζε 

ψξα κείλαλε κέζα. Απηφ πνπ επηηπγράλνπκε κε ηελ θιεηδαξηά 

είλαη λα πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε θάπνηαο πφξηαο κφλν ζε άηνκα 

πνπ ηνπο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε. Η θιεηδαξηά παξέρεη δχν 

επίπεδα αζθαιείαο. Πξψηα ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαγλψξηζε κηαο 

ζπζθεπήο πνπ νλνκάδεηαη i-button θαη εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπζθεπή είλαη έγθπξε απφ ην ζχζηεκα έξρεηαη ην δεχηεξν 

επίπεδν αζθαιείαο ην νπνίν είλαη έλαο πξνζσπηθφο θσδηθφο pin 

θαη εάλ είλαη θαη απηφο έγθπξνο ηφηε δίλεηαη εληνιή λα αλνίμεη ε 

πφξηα. Όηαλ δνζεί ε εληνιή γηα ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 

απηφκαηα γίλεηαη θαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδηνθηήηε 

ηνπ ibutton θαζψο θαη ε ψξα θαη ε εκεξνκελία πνπ άλνημε ηελ 

πφξηα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ 8051 

Ο 8051 είλαη έλαο νθηάµπηηνο µηθξνειεγθηήο πνπ 

πξσηνθαηαζθεπάζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 80 απφ ηελ INTEL. 

Κπθινθνξεί ζε πνιιέο παξαιιαγέο απφ δηάθνξνπο 

θαηαζθεπαζηέο θαη πνιιέο απ‟ απηέο 

πεξηιακβάλνπλελζσκαησκέλα ζηνλ µηθξνειεγθηή αξθεηά 

βνεζεηηθά πεξηθεξεηαθά φπσο timers, counters θαη ζεηξηαθή 

επηθνηλσλία. Δπίζεο ν µηθξνειεγθηήο έρεη ελζσκαησκέλεκλήκε 

ROM γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κλήκε RAM γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με φιεο απηέο ηηο επθνιίεο πνπ 

παξέρνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ν µηθξνειεγθηήο ρξεηάδεηαη 

ειάρηζηα εμαξηήµαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Φπζηθά 

απαξαίηεην είλαη ην πξφγξαµµα πνπ ζα εθηειέζεη ν 

µηθξνειεγθηήο θαζψο απηφ θαζνξίδεη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σν πξφγξαµµα θνξηψλεηαη ζηνλ µηθξνειεγθηή µε θάπνην 

πξνγξαµµαηηζηή EPROM ή FLASH ROM ή αθφµα θαη 

ζεηξηαθά αλάινγα µε ηνλ ηχπν ηνπ µηθξνειεγθηή. Σα αξρεία 

πνπ θνξηψλνληαη ζηε µλήµε ηνπ µηθξνειεγθηή είλαη αξρεία 

HEX ηα νπνία µαο δίλεη ν compiler ηεο γιψζζαο 

πξνγξαµµαηηζµνχ πνπ ρξεζηµνπνηνχµε. Γηα ηελ θαηαζθεπή 

µνπ ρξεζηµνπνίεζα ηελ γιψζζα assembly θαζψο απηή 

ρξεζηµνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξµνγέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

Δπίζεο αξθεηά ρξεζηµνπνηείηαη θαη ε γιψζζα C γηα ηνλ 

πξνγξαµµαηηζµφ µηθξνειεγθηή.  
 



1.2 ΥΡΟΝΙΜΟ 
 
 

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν µηθξνειεγθηήο ρξεηάδεηαη ρξνληζµφ. Ο 

8051 έρεη ελζσµαησµέλν ηαιαλησηή, γηα ηελ πεγή ησλ παιµψλ 

ρξνληζµνχ, ν νπνίνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα ζπλδεζεί 

εμσηεξηθά ηνπ µηθξνειεγθηή έλαο θξχζηαιινο θαη δχν 

θεξαµηθνί ππθλσηέο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η εζσηεξηθή γελλήηξηα παιµψλ θαζνξίδεη ην ρξφλν πνπ ζα 

δηαξθεί θάζε „θχθινο µεραλήο‟ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εληνιψλ. Απφ ηνλ ρξφλν απηφ εμαξηάηαη θαη ε ηαρχηεηα µε ηελ 

νπνία ν µηθξνειεγθηήο ζα εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ 

πξνγξάµµαηνο. Έλαο θχθινο µεραλήο απνηειείηαη απφ έμη 

θαηαζηάζεηο, S1 σο S6 ζην ζρήµα, θαη ε θάζε θαηάζηαζε απφ 

δχν πεξηφδνπο ηνπ ηαιαλησηή. Οπφηε έλαο θχθινο µεραλήο 

δηαξθεί ζπλνιηθά 12 πεξηφδνπο ηνπ ηαιαλησηή. Πην 

ζπλεζηζµέλε είλαη ε ρξήζε ηαιαλησηή ζηα 12 MHZ, φπσο θαη 

ζηελ θαηαζθεπή µαο, νπφηε ε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ είλαη 1 

µSec. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κάπνηεο εληνιέο εθηεινχληαη ζε έλα θχθιν φπσο ε “INC A” γηα 

παξάδεηγµα ελψ θάπνηεο άιιεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

φπσο ε “DJNZ A” ε νπνία εθηειείηαη ζε δχν θχθινπο. Κάζε 

θχθινο έρεη δχν θάζεηο εθηέιεζεο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήµα. Η 

πξψηε θάζε απνηειείηαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο S1, S2, S3 θαη ε 

δεχηεξε απφ ηηο θαηαζηάζεηο μεθηλάεη απφ ηελ θαηάζηαζε S4 

θαη δηαξθεί σο ηελ S6. 

 

 

 

1.3 ΟΡΓΑΝΧΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 
Ο 8051 θπθινθνξεί ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ ελζσµαησµέλε µλήµε ζπλήζσο 

4 Kbs ROM θαη 256 bytes RAM. Ο µηθξνειεγθηήο δέρεηαη θαη 

εμσηεξηθή µλήµε θαη µπνξεί λα δηαρεηξηζηεί µέρξη 64 Kbs 

µλήµεο ε νπνία δηεπζπλζηνδνηείηαη µε δηεπζχλζεηο µήθνπο 16 

bit (2
16

 = 64 Kbs). Γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο εμσηεξηθήο µλήµεο 

ρξεζηµνπνηνχληαη δχν ports θαη θάπνηα αθφµα βνεζεηηθά 

ζήµαηα φπσο ην PSEN ην RD θαη ην WR. Δπεηδή γίλεηαη ζαθήο 

δηαρσξηζµφο ηεο εζσηεξηθήο µλήµεο ROM απφ ηελ RAM ε 

µλήµε RAM είλαη αλεμάξηεηε θαη µπνξεί λα δηεπζπλζηνδνηεζεί 

µε νθηάµπηηεο δηεπζχλζεηο γηα πεξηζζφηεξε επθνιία ζηνλ 

πξνγξαµµαηηζµφ. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν πξφγξαµµα πνπ ζα εθηειεζηεί είλαη απνζεθεµέλν ζηελ 

µλήµε ROM. Όηαλ ν επεμεξγαζηήο μεθηλάεη ηελ εθηέιεζε 

δηαβάδεη απφ ηελ ζέζε 0000Η θαη εθεί πξέπεη λα βξίζθεηαη ε 

πξψηε εληνιή ηνπ πξνγξάµµαηνο. Δπίζεο θάζε αίηεζε δηαθνπήο 

(Interrupt) έρεη µηα πξνθαζνξηζµέλε ζέζε ζηελ µλήµε. Όηαλ 

γίλεη αίηεζε δηαθνπήο ζηνλ επεμεξγαζηή απηφο ζα ςάμεη ζηελ 

ζπγθεθξηµέλε ζέζε µλήµεο γηα λα βξεη ηελ πξψηε εληνιή ηεο 

ξνπηίλαο πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηελ ζπγθεθξηµέλε δηαθνπή. 

Σν πξφγξαµµα βξίζθεηαη απνζεθεµέλν ζηε µλήµε ROM 

πνπ είλαη µφλν γηα αλάγλσζε απφ ηνλ µηθξνειεγθηή. Φπζηθά 

απηή δελ ζβήλεηαη φηαλ ν µηθξνειεγθηήο δελ ηξνθνδνηείηαη µε 

ξεχµα θαη ζ‟ απηή ηελ µλήµε µπνξνχµε λα γξάςνπµε ην 

πξφγξαµµα φηαλ ν µηθξνειεγθηήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

πξνγξαµµαηηζµνχ. ηε δηάζεζε µαο έρνπµε θαη θάπνηα µλήµε 

ζηελ νπνία µπνξνχµε λα απνζεθεχνπµε δεδνµέλα θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ηα νπνία ζα ραζνχλ ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία ηνπ µηθξνειεγθηή. Απηή είλαη ε 

µλήµε RAM θαη είλαη 256 bytes ζηελ έθδνζε ηνπ µηθξνειεγθηή 

πνπ ρξεζηµνπνηνχµε. Σα 32 πξψηα bytes απηήο ηεο µλήµεο 

είλαη ρσξηζµέλα ζε ηέζζεξηο νµάδεο ησλ νθηψ θαηαρσξεηψλ ε 

θάζε µηα. Οη θαηαρσξεηέο απηνί είλαη γεληθήο ρξήζεο θαη 

νλνµάδνληαη R0 σο R7. Η επηινγή ηεο νµάδαο ησλ 

θαηαρσξεηψλ πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί γίλεηαη µε δχν bit ηνπ 

θαηαρσξεηή PSW (Program Status Word). Καηά ηελ δηάξθεηα 



εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάµµαηνο µπνξνχµε λα αιιάδνπµε νµάδα 

θαηαρσξεηψλ θαη έηζη λα έρνπµε ζηε δηάζεζε µαο 32 

θαηαρσξεηέο αληί γηα 8. Με ηνλ δηαρσξηζµφ απηφ έρνπµε 

απνηειεζµαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο µλήµεο θαη ηαρχηεξε 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο αθνχ νη εληνιέο µε θαηαρσξεηέο 

θαηαιαµβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν θαζψο έρνπλ µηθξφηεξν µήθνο 

απφ ηελ απ‟ επζείαο δηεπζπλζηνδφηεζε ζηε µλήµε. Αµέζσο 

µεηά αθνινπζνχλ 16 ζέζεηο µλήµεο νη νπνίεο µπνξνχλ λα 

δηεπζπλζηνδνηεζνχλ µε έλα µφλν bit θαη νη ππφινηπεο ζέζεηο 

είλαη γηα γεληθή ρξήζε. Απηά ηα 128 bytes µλήµεο µπνξνχλ λα 

πξνζπειαζηνχλ είηε απ‟ επζείαο είηε έµµεζα θαη λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ φπσο επηζπµεί ν πξνγξαµµαηηζηήο γηα 

απνζήθεπζε δεδνµέλσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ο 8051 έρεη άιια 128 bytes µλήµεο RAM ηα νπνία φµσο δελ 

δηεπζπλζηνδνηνχληαη άµεζα θαη δελ µπνξνχµε λα 

απνζεθεχνπµε δεδνµέλα. Δθεί βξίζθνληαη νη δηεπζχλζεηο ησλ 

ports, νη θαηαρσξεηέο Α θαη Β, νη timers θ.η.ι. ε απηέο ηηο 

δηεπζχλζεηο µπνξνχµε λα ρξεζηµνπνηήζνπµε µφλν ηελ 

έµµεζε δηεπζπλζηνδφηεζε π.ρ. SETB P1.0 

Σέινο ζηελ µλήµε ππάξρεη θαη ν θαηαρσξεηήο PSW ζηνλ 

νπνίν ηα bits αληηπξνζσπεχνπλ θάπνηα flags θαη ηα δχν bits 

γηα ηελ επηινγή ηεο νµάδαο θαηαρσξεηψλ (Register Bank). 

 

 
 

πµβνιηζµφο 
BIT Γηεχζπλζε  Πεξηγξαθή 

     

CY PSW.7 D7h  Carry flag 
     

AC PSW.6 D6h  Auxiliary carry flag 
     

F0 PSW.5 D5h  Flag 0 
     

RS1 PSW.4 D4h  Register bank select 1 
     

RS0 PSW.3 D3h  Register bank select 0 
     

0V PSW.2 D2h  Overflow flag 
     

 PSW.1 D1h  Reserved 
     

P PSW.0 D0h  Even Parity flag 
     

 

 

 

 



1.4 ΟΙ ΔΝΣΟΛΔ 8051 

1.4.1 Διεςθςνζιοδόηηζη 

 

Μπνξνχµε λα πξνζπειάζνπµε ηελ εζσηεξηθή µλήµε ηνπ 

µηθξνειεγθηή µε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Έλαο απ‟ απηνχο είλαη ε 

απ‟ επζείαο εγγξαθή ηεο δηεχζπλζεο πνπ ζέινπµε λα γξάςνπµε 

ε λα δηαβάζνπµε. Η δηεχζπλζε απνηειείηαη απφ 8 bit εθφζνλ 

αλήθεη ζηελ εζσηεξηθή µλήµε RAM ηνπ µηθξνειεγθηή. Γελ 

µπνξνχµε µ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνζπειάζνπµε εμσηεξηθή 

µλήµε RAM αλ ππάξρεη. 

Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε έµµεζε δηεπζπλζηνδφηεζε 

ζηελ νπνία ε δηεχζπλζε πνπ ζέινπµε λα πξνζπειάζνπµε 

βξίζθεηαη ζε θάπνην θαηαρσξεηή. Γηα δηεπζχλζεηο ησλ 8 bits 

µπνξνχµε λα ρξεζηµνπνηήζνπµε θάπνην θαηαρσξεηή γεληθήο 

ρξήζεο φπσο είλαη νη θαηαρσξεηέο R0 σο R7 ή ηνλ stack 

pointer. Γηα δηεπζχλζεηο µήθνπο 16 bits µπνξνχµε λα 

ρξεζηµνπνηήζνπµε µφλν ηνλ DPTR. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

µπνξνχµε λα πξνζπειάζνπµε ηφζν ηελ εζσηεξηθή φζν θαη ηελ 

εμσηεξηθή µλήµε RAM ηνπ µηθξνειεγθηή αλ ππάξρεη. 

Μπνξνχµε εθηφο απφ ηελ µλήµε RAM λα πξνζπειάζνπµε 

θαη ηελ µλήµε ROM ηνπ µηθξνειεγθηή ρσξίο βέβαηα λα έρνπµε 

ηελ δπλαηφηεηα λα γξάςνπµε ζ‟ απηή. Απηφ είλαη ρξήζηµν γηα 

λα δηαβάζνπµε απφ ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάµµαηνο δεδνµέλα 

πνπ είλαη απνζεθεµέλα ζε µνξθή πίλαθα. Έηζη δηαβάδνπµε θαη 

ζην πξφγξαµµα µαο ηα µελχµαηα πνπ εµθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 

πγξψλ θξπζηάιισλ αθνχ απηά είλαη απνζεθεµέλα ζαλ πίλαθεο 

ραξαθηήξσλ. Δπεηδή ρξεζηµνπνηνχµε δηεπζχλζεηο ησλ 16 bits 

γηαλα πξνζπειάζνπµε ηε µλήµε ROM, ε δηεχζπλζε 

“θνξηψλεηαη” ζε δεθαεμάµπηην θαηαρσξεηή φπσο είλαη ν 

DPTR. 

 

 

 

 



 

1.4.2 Απιθμηηικέρ ενηολέρ 
 

Οη αξηζκεηηθέο εληνιέο ηνπ 8051 θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
 
 
 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Δ µsec ΜΔ 12 MHz 

clock 

   
ADD A,<byte> A = A + <byte> 1 

   
ADDC A,<byte> A = A + <byte> + C 1 

   
SUBB A,<byte> A = A – <byte> – C 1 

   
INC A A = A + 1 1 

   
INC <byte> <byte> = <byte> + 1 1 

   
INC DPTR DPTR = DPTR + 1 2 

   
DEC A A = A – 1 1 

   
DEC <byte> <byte> = <byte> – 1 1 

   
MUL AB B:A = B x A 4 

   

DIV AB 
A = Int[A/B]  B = 
Mod[A/B] 4 

   
DA A Decimal Adjust 1 

   

 
ηνλ πίλαθα θαίλεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

εθηειεζηεί ε θάζε εληνιή µε ηνλ ρξνληζµφ ησλ 12 MHz πνπ 

ρξεζηµνπνηνχµε. Πξέπεη λα πξνζζέζνπµε φηη θάζε byte ηεο 

εζσηεξηθήο RAM µπνξεί λα απμεζεί ή λα µεησζεί ρσξίο λα 

πεξάζεη απφ ηνλ accumulator. Σν ίδην µπνξεί λα γίλεη θαη µε ηνλ 

θαηαρσξεηή DPTR, ην νπνίν είλαη ρξήζηµν φηαλ απηφο 

ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο εμσηεξηθήο µλήµεο, 



θαζψο γίλεηαη πην γξήγνξε ε φιε δηαδηθαζία. 

 

 

 

Η εληνιή „MUL A,B‟ πνιιαπιαζηάδεη ην πεξηερφµελν ηνπ 

θαηαρσξεηή Α µε απηφ ηνπ Β θαη βάδεη ην γηλφµελν ηεο πξάμεο 

θαη ζηνπο δχν θαηαρσξεηέο, θξαηψληαο ζηνλ Α ην ιηγφηεξν 

ζεµαληηθφ µέξνο θαη ζηνλ Β ην πεξηζζφηεξν ζεµαληηθφ µέξνο 

αλ ππάξρεη. Η εληνιή „DIV A,B‟ δηαηξεί ην πεξηερφµελν ηνπ 

θαηαρσξεηή Α απηφ ηνπ Β θαη µεηά ηελ πξάμε ν Α θξαηάεη ην 

αθέξαην πειίθν θαη ν Β ην ππφινηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Λογικέρ ππάξειρ 
 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπµε ηηο εληνιέο ησλ 

ινγηθψλ πξάμεσλ πνπ µπνξεί λα εθηειέζεη ν 8051. 



 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Δ µsec ΜΔ 12 MHz 

clock 

   
ANL A,<byte> A = A.AND. <byte> 1 

   

ANL <byte>,A 
<byte> = <byte> 
.AND.A 1 

   

ANL <byte>,#data 
<byte> = <byte> 
.AND.#data 2 

   
ORL A,<byte> A = A.OR.<byte> 1 

   

ORL <byte>,A 
<byte> = <byte> 
.OR.A 1 

   

ORL <byte>,#data 
<byte> = <byte> 
.OR.#data 2 

   
XRL A,<byte> A = A.XOR. <byte> 1 

   

XRL <byte>,A 
<byte> = <byte> 
.XOR.A 1 

   

XRL <byte>,#data 
<byte> = <byte> 
.XOR.#data 2 

   
CRL A A = 00H 1 

   
CPL A A = .NOT.A 1 

   
RL A Rotate ACC Left 1 bit 1 

   

RLC A 
Rotate Left through 
Carry 1 

   
RR A Rotate ACC Right 1 bit 1 

   

RRC A 
Rotate Right through 
Carry 1 

   
SWAP A Swap Nibbles in A 1 

   



ηηο ινγηθέο πξάμεηο AND, OR, XOR θαη ΝΟΣ µεηαμχ 2 bytes ε 

πξάμε γίλεηαη bit πξνο bit. Γηα παξάδεηγµα ε εληνιή „ANL A, 

0FH‟ ζα θάλεη AND ην πεξηερφµελν ηνπ accumulator µε ηνλ 

δεθαεμαδηθφ αξηζµφ 0F πνπ αληηζηνηρεί ζην δπαδηθφ 00001111. 

Γειαδή αλ ν accumulator έρεη ηνλ δπαδηθφ αξηζµφ 01010101 ζα 

µαο δψζεη απνηέιεζµα 00000101 ην νπνίν ζα µείλεη ζηνλ 

accumulator. Λνγηθέο πξάμεηο µπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζηελ 

εζσηεξηθή µλήµε RAM ρσξίο ηε µεζνιάβεζε ηνπ accumulator. 

 

Οη εληνιέο πεξηζηξνθήο µεηαηνπίδνπλ ην πεξηερφµελν ηνπ 

accumulator πξνο ηα δεμηά ή πξνο ηα αξηζηεξά. 

 

 

1.4.4 Ενηολέρ μεηαθοπάρ δεδομένων 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Δ µsec ΜΔ 12 MHz 

clock 

   
MOV A,<src> A = <src> 1 

   
MOV <dest>,A <dest> = A 1 

   
MOV 
<dest>,<src> <dest> = <src> 2 

   
MOV 
DPTR,#data16 

DPTR = 16-bit 
immed. constant 2 

   

PUSH <src> 

INC 
SP:MOV“@SP”,<src
> 2 

   

POP <dest> 

MOV 
<dest>,“@SP”:DEC 
SP 2 

   

XCH A,<byte> 
ACC and <byte> 
exchange data 1 

   

XCHD A,@Ri 
ACC and @Ri exch. 
low nibbles 1 

   



 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπµε ηηο εληνιέο πνπ 

ρξεζηµνπνηνχµε ζηνλ 8051 γηα ηελ µεηαθνξά δεδνµέλσλ απφ 

µηα ζέζε µλήµεο ζε µηα άιιε. 

 



Με ηελ εληνιή MOV µπνξνχµε λα µεηαθέξνπµε δεδνµέλα απφ 

µηα ζέζε µλήµεο ζε µηα άιιε ρσξίο ηε µεζνιάβεζε ηνπ 

accumulator. Οη εληνιέο µεηαθίλεζεο αθνξνχλ δεδνµέλα 

µήθνπο 8 bit εθηφο απφ ηελ εληνιή „MOV DPTR, #data‟ µε ηελ 

νπνία µπνξνχµε λα µεηαθέξνπµε ζηνλ θαηαρσξεηή DPTR 16 

bit µε µηα µφλν εληνιή. Απηφ είλαη ρξήζηµν γηα πξνζπέιαζε 

δεδνµέλσλ ζε πίλαθεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη δχν 

εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Δ µsec ΜΔ 12 

MHz clock 

   
MOVC 
A,@A+DPTR 

Read program memory at (A + 
DPTR) 2 

   
MOVC 
A,@A+PC 

Read program memory at (A + 
PC) 2 

   



1.4.5 Ενηολέρ αλμάηων 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη εληνιέο αιµάησλ ηνπ 
8051. 
 

 

Με ηηο εληνιέο αιµάησλ µπνξνχµε λα µεηαθηλνχµαζηε µέζα 
ζην πξφγξαµµα. Οη εληνιέο ηνπ πξνγξάµµαηνο βξίζθνληαη 
απνζεθεπκέλεο ζηελ µλήµε µε ηε ζεηξά πνπ ζα εθηειεζηνχλ 
θαη ν program counter θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη µηα εληνιή 
απμάλεη θαηά έλα έηζη ψζηε λα δείρλεη ηελ ζέζε ηεο επφµελεο 
εληνιήο πνπ ζα εθηειεζηεί. ηελ νπζία µε ηηο εληνιέο αιµάησλ 
δίλνπµε ζηνλ program counter µηα δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε απφ 
ηελ αθξηβψο επφµελε ηνπ θαη έηζη µπνξνχµε λα 
µεηαθηλεζνχµε ζε µηα µαθξηλή ζέζε µλήµεο θαη λα 
εθηειέζνπµε ηελ εληνιή πνπ βξίζθεηαη εθεί. Απηφ είλαη 
ρξήζηµν φηαλ ειέγρνπµε µηα ζπλζήθε θαη πξέπεη λα 
εθηειεζηνχλ άιιεο εληνιέο αλ απηή ηζρχεη θαη άιιεο αλ δελ 
ηζρχεη. Δπίζεο εληνιή άιµαηνο είλαη θαη ε CALL µε ηελ νπνία 
µεηαθηλνχµαζηε ζηε ζέζε µλήµεο πνπ βξίζθεηαη µηα ξνπηίλα 
πνπ ζέινπµε λα εθηειεζηεί. Η ξνπηίλα ηειεηψλεη µε ηελ εληνιή 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Δ µsec ΜΔ 12 

MHz clock 

   
JMP addr Jump to address 2 

   
JMP @A+DPTR Jump to A + DPTR 2 

   

CALL addr 
Call subroutine at 
address 2 

   

RET 
Return from 
subroutine 2 

   
RETI Return from interrupt 2 

   
NOP No operation 1 

   



RET µε ηελ νπνία ην πξφγξαµµα θάλεη θαη πάιη άιµα µία ζέζε 
µλήµεο µεηά απφ απηή πνπ θάιεζε ηελ ξνπηίλα γηα λα 
ζπλερηζηεί ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο. Σν ίδην θάλεη θαη ε 
εληνιή RETI µεηά ηελ εθηέιεζε ξνπηίλαο εμππεξέηεζεο µηαο 
δηαθνπήο. 

Η εληνιή JMP είλαη µηα γεληθή εληνιή άιµαηνο ε νπνία 

φµσο έρεη ηξεηο µνξθέο. Σελ SJMP ηελ LJMP θαη ηελ AJMP. 

Πην ζπγθεθξηµέλα ε SJMP δέρεηαη ζαλ δηεχζπλζε πξννξηζµνχ 

8 bit νπφηε ε µέγηζηε µεηαθίλεζε µπνξεί λα είλαη –128 σο +128 

bytes απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο εληνιήο. Η εληνιή LJMP δέρεηαη 

ζαλ δηεχζπλζε πξννξηζµνχ 16 bit νπφηε µπνξνχµε λα έρνπµε 

µεηαθίλεζε 64 Kbytes δειαδή νπνπδήπνηε µέζα ζηε µλήµε. 

Σέινο µε ηελ AJMP µπνξνχµε λα θάλνπµε άιµαηα εληφο 2 

Kbytes µέζα ζην πξφγξαµµα. Η δηαθνξά ησλ ηξηψλ απηψλ 

εληνιψλ είλαη ζην µήθνο ηεο εληνιήο αθνχ φιε ε εληνιή 

απνηειείηαη απφ ηνλ θσδηθφ ηεο εληνιήο πνπ είλαη 8 bit θαη απφ 

ηελ δηεχζπλζε πξννξηζµνχ ενπνία θαη δηαθέξεη ζε θαζεµία απφ 

ηηο εληνιέο. Καηά ηελ δεµηνπξγία ηνπ πξνγξάµµαηνο αλ 

ρξεζηµνπνηήζνπµε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο άιµαηνο ηελ γεληθή 

εληνιή JMP o assembler θαηά ηελ µεηαγιψηηηζε ηνπ 

πξνγξάµµαηνο ζα ηελ αληηθαηαζηήζεη µε ηελ πην θαηάιιειε 

απφ ηηο ηξεηο. 

Σα ίδηα αθξηβψο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ εληνιή CALL. Η 

εληνιή έρεη δχν µνξθέο ηελ LCALL θαη ηελ ACALL γηα ηηο 

νπνίεο ηζρχνπλ ηα ίδηα µε ηελ LJMP θαη ηελ AJMP αληίζηνηρα. 

 

Οη παξαπάλσ εληνιέο αιµάησλ δελ ειέγρνπλ θάπνηα 

ζπλζήθε αιιά θάλνπλ άιµα θαηά ηελ επηινγή ηνπ 

πξνγξαµµαηηζηή. ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπµε θάπνηεο 

αθφµα εληνιέο άιµαηνο νη νπνίεο ειέγρνπλ θαη ζπλζήθε. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Με ηηο εληνιέο άιµαηνο µε ζπλζήθε µπνξνχµε λα θάλνπµε 

άιµαηα µέζα ζην πξφγξαµµα µέρξη 256 bytes απφ ηε ζέζε πνπ 

βξηζθφµαζηε. Οη εληνιέο JZ θαη JNZ ειέγρνπλ ην πεξηερφµελν 

ηνπ accumulator γηα ηελ ζπλζήθε, νπφηε πξέπεη πξψηα λα 

µεηαθεξζεί ην πεξηερφµελν ηεο µλήµεο πνπ ζέινπµε λα 

ειεγρζεί ζηνλ accumulator γηα λα γίλεη ν έιεγρνο. Αθφµα 

ππάξρνπλ νη εληνιέο DJNZ ε νπνία είλαη ρξήζηµε γηα ηε 

δεµηνπξγία βξφγρσλ επαλάιεςεο θαη ε CJNE γηα ηελ 

ζχγθξηζε δχν αξηζµψλ. 

 

 

 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Δ µsec ΜΔ 12 MHz 

clock 

   
JZ rel Jump if A = 0 2 

   
JNZ rel Jump if A =/= 0 2 

   

DJNZ <byte>,rel 
Decrease and jump if 
not zero 2 

   
CJNE A,<byte>,rel Jump if A =/= <byte> 2 

   
CJNE 
<byte>,#data,rel 

Jump if <byte> =/= 
#data 2 

   



1.5 ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΓΙΑΚΟΠΧΝ  

 

Ο µηθξνειεγθηήο 8051 έρεη πέληε δηαθνπέο (interrupts), 

δχν εμσηεξηθέο, δχν δηαθνπέο απφ ηνπο timers θαη µία 

απφ ηελ ζεηξηαθή επηθνηλσλία. Κάζε δηαθνπή µπνξεί λα 

ελεξγνπνηεζεί ε λα απελεξγνπνηεζεί αλάινγα µε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάµµαηνο. Δπίζεο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ζέζνπµε ηε δηαθνπή ζε πςειή ε ραµειή 

πξνηεξαηφηεηα. Όια απηά µπνξνχλ λα γίλνπλ αιιάδνληαο 

ηελ ηηµή δχν θαηαρσξεηψλ, ηνπ IE θαη ηνπ IP. 

Αλαιπηηθφηεξα νη ιεηηνπξγίεο θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο.  

 
 

  ΚαηαρσξεηήοΙΔ (interrupt enable register) 
           

 IE.7  IE.6 IE.5 IE.4 IE.3 IE.2 IE.1 IE.0  

 EA    ES ET1 EX1 ET0 EX0  

           

   

IE.7  Απελεξγνπνηεί φιεο ηηο δηαθνπέο αλ είλαη 0 
   

IE.4  Απελεξγνπνηεί ηελ δηαθνπή ηεο ζεηξηαθήο αλ είλαη 0 
   

IE.3  Απελεξγνπνηεί ηελ δηαθνπή ηνπ timer 1 αλ είλαη 0 
   

IE.2  Απελεξγνπνηεί ηελ εμσηεξηθή δηαθνπή 1 αλ είλαη 0 
   

IE.1  Απελεξγνπνηεί ηελ δηαθνπή ηνπ timer 0 αλ είλαη 0 
   

IE.0  Απελεξγνπνηεί ηελ εμσηεξηθή δηαθνπή 0 αλ είλαη 0 
           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Καηαρσξεηήο IP (interrupt priority register) 

IP.7 IP.6 IP.5 IP.4 

PS 

IP.3 

PT1 

IP.2 IP.1 IP.0 

 

 

IP.4 Πξνηεξαηφηεηα ηεο ζεηξηαθήο δηαθνπήο. Αλ είλαη 0ηελ 

ζέηεη ζε ραµειή πξνηεξαηφηεηα 

IP.3 Πξνηεξαηφηεηα ηεο δηαθνπήο ηνπ timer 1. Αλ είλαη 0ηελ 

ζέηεη ζε ραµειή πξνηεξαηφηεηα 

IP.2 Πξνηεξαηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο δηαθνπήο 1. Αλ είλαη 

0ηελ ζέηεη ζε ραµειή πξνηεξαηφηεηα 

IP.1 Πξνηεξαηφηεηα ηεο δηαθνπήο ηνπ timer 0. Αλ είλαη 0ηελ 

ζέηεη ζε ραµειή πξνηεξαηφηεηα 

IP.0 Πξνηεξαηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο δηαθνπήο 0. Αλ είλαη 

0ηελ ζέηεη ζε ραµειή πξνηεξαηφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Πεπιγπαθή ηος i-button 
 

 

Σν i-button είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ 

Dallassemiconductorcorp. Η ζπζθεπή i-button είλαη έλα chip ην νπνίν 

βξίζθεηαη κέζα ζε έλα αηζάιηλν θνπηί πάρνπο 16mm. Η ζπζθεπή i-

button κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζρεδφλ νπνπδήπνηε θαη απηφ επεηδή είλαη 

αξθεηά αλζεθηηθή ζε αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ζε εζσηεξηθνχο θαη ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δίλαη αξθεηά κηθξφ θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

ζήθε κε ηα θιεηδηά ή ζην πνξηνθφιη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά 

γηα εθαξκνγέο φπσο ν έιεγρνο πξφζβαζεο ζε θηίξηα θαη ππνινγηζηέο, ζηε 

δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη δηάθνξεο εξγαζίεο 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. 

 

Η ζπζθεπή i-button ρξεζηκνπνηεί ηελ αηζάιηλε ζήθε ηεο σο κηα δηεπαθή 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Κάζε ζήθε έρεη κία επαθή δεδνκέλσλ πνπ 

νλνκάδεηαη „lid‟ θαη κία επαθή γείσζεο πνπ νλνκάδεηαη „base‟. Κάζε κία 

απφ απηέο ηηο επαθέο ζπλδένληαη ζην chip πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ 

ζήθε.Σν „lid‟ είλαη ην πάλσ κέξνο ηεο ζήθεο θαη ην „base‟ ην πιατλφ θαη 

θάησ κέξνο ηεο ζήθεο. Σηο δχν απηέο επαθέο ηηο ρσξίδεη κία ξνδέια 

πνιππξνππιελίνπ. Αθνπκπψληαο ηελ ζπζθεπή i-button ζηηο δχν απηέο 

επαθέο κπνξείο λα επηθνηλσλήζεηο κε απηήλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 1-

wireην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δχν ηαρχηεηεο επηθνηλσλίαο : 

 

1. Standard mode ζηα 16 kbps 

 

2. Overdrive mode ζηα 142 kbps 

 

Κάζε ζπζθεπή i-button έρεη κηα κνλαδηθή θαη αλαιινίσηε δηεχζπλζε 

ραξαγκέλε κε laser πάλσ ζην chip πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηε ζήθε. Η 

δηεχζπλζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα αλαγλσξηζηηθφ γηα θάζε 

ζπζθεπή i-button.  

 

Αξθεηέο ζπζθεπέο κνηξάδνληαη ην ίδην bus. Κάζε ζπζθεπή έρεη έλα 

κνλαδηθφ 64-bit serial number. Σα ιηγφηεξν ζεκαληηθά ςεθία ηνπ serial 

number είλαη έλαο αξηζκφο ησλ 8-bit πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηχπν ηεο 

ζπζθεπήο. Σα ζεκαληηθφηεξα ςεθία είλαη έλα 8-bit CRC. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ζηάληαξ εληνιέο εθπνκπήο θαζψο θαη εληνιέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηεπζπλζηνδφηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζθεπήο. Η ζπζθεπή πνπ έρεη νξηζηεί σο master κπνξεί λα ζηείιεη κηα 

εληνιή θαη κεηά ηελ δηεχζπλζε ηεο ζπζθεπήο. Η επφκελε εληνιή 

εθηειείηαη κφλν απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή. 



Σν πξσηφθνιιν απαξίζκεζεο ηνπ 1-wire bus είλαη έλαο αιγφξηζκνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε master ζπζθεπή γηα λα δηαβάζεη ηηο δηεπζχλζεηο ηεο θάζε 

ζπζθεπήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην bus. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

δηεχζπλζε πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο θαη ην CRC, ε αλάθηεζε 

ησλ δεδνκέλσλ παξέρεη κηα αμηφπηζηε απνγξαθή ησλ ζπζθεπψλ ζην bus. 

Σν 1-wire network ηεο Dallas έρεη πινπνηεζεί σο open drain master 

ζπζθεπή ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο open drain 

slave ζπζθεπέο. Μία απιή pull-up αληίζηαζε είλαη θνηλή ζε φιεο ηηο 

ζπζθεπέο θαη δίλεη ζην bus 3 ή 5 volts, θαη κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηηο 

slave ζπζθεπέο. Η επηθνηλσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ε master ή slave 

ζπζθεπή είλαη low, π.ρ. εάλ γεησζεί ε pull-up αληίζηαζε κέζσ ηεο εμφδνπ 

ηνπ mosfet ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ησλ 16,3Kbit/s επηηπγράλεηαη. Δπίζεο 

ππάξρεη θαη ην overdrive mode ην νπνίν επηηαρχλεη ηελ επηθνηλσλία κε 

έλα ζπληειεζηή 10.  

Η master ζπζθεπή μεθηλάεη ηελ εθπνκπή κε έλα reset παικφ ν νπνίνο 

κεηαδίδεη ζην wire ινγηθφ 0 γηα 480 κs. Απηφ θάλεη reset φιεο ηηο slave 

ζπζθεπέο ζην bus. Μεηά απφ απηφ θάζε slave ζπζθεπή εκθαλίδεηαη κε 

έλαλ “presence” παικφ πνπ θξαηάεη low ην bus πεξίπνπ γηα 60 κs αθνχ ε 

master ζπζθεπή έρεη απνδεζκεχζεη ην bus. 

Γηα ινγηθφ “1” ην software ηεο master ζπζθεπήο ζηέιλεη έλα ζχληνκν 

low pulse (1-15 κs). Γηα ινγηθφ “0” ην software ζηέιλεη έλα low pulse 

δηάξθεηαο 60κs. Η αξλεηηθή εκηπεξίνδνο ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα 

μεθηλήζεη ν κνλνζηαζήο πνιπδνλεηήο ηεο slave ζπζθεπήο. Ο 

πνιπδνλεηήο, αλαπφθεπθηα, έρεη αλαινγηθή αλνρή ε νπνία επεξεάδεη ηελ 

ρξνληθή αθξίβεηα θαη γηα απηφ ην ιφγν ν παικφο εμφδνπ είλαη 60 κs θαη ν 

παικφο εθθίλεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 15 κs. 

Όηαλ κηα εηδηθή 1-wire πεξηθεξεηαθή ζχλδεζε δελ είλαη εθηθηή, έλα 

UART κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθαξκνζηεί έλα 1-wire master 

bus. Γηαζέζηκα επίζεο είλαη θαη ηα ζεηξηαθά ή ηα USB bridge chips ηα 

νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρξνληζκνχ θαη θπκαηνκνξθψλ ηνπ       

1-wire bus θαη είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 

θαισδίσλ (κεγαιχηεξν απφ 100m θαιψδην). 

Όηαλ πάξεη πιεξνθνξία ε master ζπζθεπή ζηέιλεη γηα 1-15κs έλα παικφ 

0 volt. Δάλ ε slave κνλάδα κεηάδνζεο ζηείιεη ινγηθφ “1” ε θαηάζηαζε 

ηνπ παικνχ δελ αιιάδεη θαη ην bus κεηαθέξεηαη ζηελ Pull up ηαζε. Δάλ ε 

slave κνλάδα κεηάδνζεο ζηείιεη ινγηθφ “0” ε γξακκή πιεξνθνξίαο 

γεηψλεηαη γηα 60 κs. 

 

 

 

 

 



Παπάδειγμα επικοινωνίαρ με ηην ζςζκεςή  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.7  Πεπιγπαθή ηηρ database 
 

Με ηνλ φξν βάζε δεδνκέλσλ (database) ελλνείηαη κία ζπιινγή 

απφ ζπζηεκαηηθά κνξθνπνηεκέλα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα ζηα 

νπνία είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ κέζσ αλαδήηεζεο 

θαη‟ απαίηεζε. Δηδηθφηεξα ζηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κε 

ηνλ φξν βάζεηο δεδνκέλσλ αλαθεξφκαζηε ζε νξγαλσκέλεο, 

δηαθξηηέο ζπιινγέο ζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ ειεθηξνληθά θαη 

ςεθηαθά απνζεθεπκέλσλ, ζην ινγηζκηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηέηνηεο 

ζπιινγέο θαη ζην γλσζηηθφ πεδίν πνπ ηηο κειεηά. Πέξα απφ ηελ 

εγγελή ηεο ηθαλφηεηα λα απνζεθεχεη δεδνκέλα, ε βάζε 

δεδνκέλσλ παξέρεη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ 

ηεξάξρεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα απνθαινχκελα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, δειαδή ηε δπλαηφηεηα γξήγνξεο 

άληιεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

 

 



1.8 Ηλεκηπονικέρ κλειδαπιέρ πος 

κςκλοθοπούν ζηην αγοπά 

 

 

1) RFID door locking system: 

Πξφθεηηαη γηα θιεηδαξηά αζθαιείαο πνπ έρεη σο 

βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηα ξαδηνθχκαηα. 

Σα ζπζηήκαηα RFID απαξηίδνληαη απφ δχν θχξηα 

κέξε. Σν πξψην είλαη νη πνκπνδέθηεο (transponders) 

πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο εηηθέηεο RFID (RFID 

tags). Οη εηηθέηεο RFID είλαη κηθξά chips πνπ 

απνηεινχληαη απφ έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη κλήκε ψζηε λα απνζεθεχεη 

δεδνκέλα- πιεξνθνξίεο, θαη κία θεξαία. Σν κέγεζφο 

ηνπο κπνξεί λα είλαη ηφζν κηθξφ φζν ην κηζφ ελφο 

θφθθνπ άκκνπ (1/3 ηνπ ρηιηνζηνχ), αλάινγα κε ην 

ηχπν ηηο εηηθέηαο. Σν δεχηεξν κέξνο είλαη νη 

αλαγλψζηεο ή αηζζεηήξεο (readers), νη νπνίνη 

αλαθηνχλ ηα δεδνκέλα απφ ηηο εηηθέηεο RFID. Οη 

αλαγλψζηεο RFΙD έρνπλ ελζσκαησκέλα κηα θεξαία 

θαη κηα κνλάδα ειέγρνπ. 

2) Smart card door locking system: 

Η έμππλε θάξηα ελζσκαηψλεη 

έλα κηθξνεπεμεξγαζηή, ν νπνίνο βξίζθεηαη θάησ απφ 

κηα επαθή απφ ρξπζφ, πξνζαξκνζκέλν ζηε κηα 

πιεπξά ηεο. Η ηξνθνδνζία ηεο θάξηαο κε ελέξγεηα 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλαγλψζηε έμππλεο 

θάξηαο (smart card reader), ζηνλ νπνίν εηζάγεηαη ε 

θάξηα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί. Απηφο 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνην θεληξηθφ 

ππνινγηζηή, φπνπ ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


δεδνκέλα. H κλήκε RAM κηαο έμππλεο θάξηαο έρεη 

κέγεζνο κέρξη 8 Kbytes, ε κλήκε ROM κέρξη 346 

Kbytes, ε κλήκε PROM (πξνγξακκαηηδφκελε ROM) 

κέρξη 256 kbytes. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο είλαη 

ζπλήζσο 16 bytes, ελψ ππνζηεξίδεη κηθξή νκάδα 

εληνιψλ (εμαζθαιίδνληαο κηθξφ κέγεζνο), θπξίσο 

απηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνλ αλαγλψζηε θαξηψλ / ππνινγηζηή θαη ηελ 

θξππηνγξάθεζε ησλ πεξηερφκελσλ δεδνκέλσλ. 

3) magnetic stripe card door locking system: 

Απηφο ν ηχπνο θάξηαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κε καγλεηηθφ ηξφπν. 

Μπνξεί λα απνζεθεχζεη δεδνκέλα ηξνπνπνηψληαο ην 

καγλεηηζκφ ησλ κηθξνζθνπηθψλ, κε βάζε ην ζίδεξν, 

καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ ζε κηα ηαηλία απφ καγλεηηθφ 

πιηθφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/RAM
http://el.wikipedia.org/wiki/ROM_(%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/Byte


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Λειηοςπγία ππογπάμμαηορ 

 2.1.1 Γενική λειηοςπγία ηος ππογπάμμαηορ 

Ο κηθξνειελθηήο ζα βξίζθεηε ζε κηα θαηάζηαζε stand-by 

πεξηκέλνληαο θάπνην interruptαπφ θάπνηα ζπζθεπή 1-

wirebutton(i-button) κε έλα κήλπκα ζηελ νζφλε πνπ ζα 

αλαγξάθεη “pleaseinputi-buttondevise”. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

δνζεί κήλπκα φηη έρεη ζπλδεζεί θάπνηα ζπζθεπή 1-wirebutton 

ζα μεθηλήζεη έιεγρν γηα ην εάλ ε ζπζθεπή είλαη έγθπξε ή 

άθπξε. Δάλ ε ζπζθεπή βξεζεί άθπξε ηφηε ζα εκθαληζηεί 

κήλπκα ζηελ lcdην νπνίν ζα ιέεη “wrongdevise” θαη ζα 

παξακέλεη γηα 5 secεάλ ε ζπζθεπή είλαη έγθπξε ζα εκθαληζηεί 

κήλπκα ζηελ lcdπνπ ζα ιέεη “pleaseinputyourpin” θαη ν 

ρξήζηεο ζα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ 10 secγηα λα πιεθηξνινγήζεη 

ην pinηνπ. Αλ δελ πιεθηξνινγήζεη ην pinκέζα ζε 10 secζα γίλεη 

resetζηνλ κηθξνειελθηή θαη ζα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε ε νπνία είλαη ην stand-byκε ην κήλπκα 

“pleaseinputi-buttondevise” ζηελ lcdηνπ. Δθφζνλ 

πιεθηξνινγήζνπκε ην pinζα γίλεη έλαο αθφκα έιεγρνο γηα ην αλ 

ην pinείλαη έγθπξν ή άθπξν. Δάλ ην pinείλαη έγθπξν ζα δψζεη 

ζήκα λα ζην relay ψζηε λα αλνίμεη ε πφξηα ην νπνίν ζα δηαξθεί 

10 sec θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα θάλεη reset ζηνλ κηθξνειελθηή 

ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ stand-byιεηηνπξγία ηνπ. Δάλ ην 

pinείλαη άθπξν ζα εκθαληζηή κήλπκα πνπ ζα ιέεη 

“falsepintryagain” θαη ν ρξήζηεο ζα έρεη 3 πξνζπάζεηεο, κεηά ζα 

αθνινπζεί resetηνπ κηθξνειελθηή. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

2.1.2 Διαδικαζίερ πος εκηελεί καηά ηην ειζαγωγή 

ηος i-button. 

 

Με ην πνπ δψζνπκε ηάζε ζηελ πιαθέηα, ζηελ νζφλε ζα 

εκθαληζηεί ην κήλπκα “pleaseinputi-buttondevise” θαη ζα 

πεξηκέλεη θάπνην interrupt απφ κηα ζπζθεπή i-button. Μφιηο 

ζπλδεζεί ε ζπζθεπή i-button ν κηθξνειεγθηήο ζα ζηείιεη ζήκα 

ζηνλ ππνινγηζηή, πνπ έρνπκε ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιαθέηα 

κέζσ ηεο ζχξαο usb, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη αλαδήηεζε ζηελ 

database γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπζθεπήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε . ηελ database ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ηα 

IDησλ i-button θαζψο θαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη 

θσδηθνίpinησλ ρξεζηψλ πνπ ηνπο επηηξέπεηε ε πξφζβαζε. Μεηά 

ηνλ έιεγρν εάλ ε ζπζθεπή είλαη έγθπξε ην πξφγξακκα ζα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα, εάλ ε ζπζθεπή i-button είλαη 

άθπξε ηφηε ζα ζηείιεη κήλπκα ζηελ νζφλε πνπ ζα αλαγξάθεη 

γηα 5 sec“wrongdevise” θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεηε reset ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή stand-by 

θαηάζηαζεε νπνία είλαη ε lcd λα αλαγξάθεη ην κήλπκα 

“pleaseinputi-buttondevise” θαη ην πξφγξακκα λα πεξηκέλεη λα 

ζπλδεζεί λέα ζπζθεπή. 

 

 

 



 

 



 

2.1.3 Διαδικαζίερ πος εκηελεί μεηά ηην 

επιβεβαίωζη ηηρ εγκςπόηηηαρ ηηρ ζςζκεςήρ. 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηα ηεο ζπζθεπήο i-

buttonην ακέζσο επφκελν βήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

ζηείιεη κήλπκα ζηελ νζφλε πνπ ζα αλαγξάθεη 

“pleaseinputpin”ην νπνίν ζα παξακέλεη γηα 10secθαη ην 

πξφγξακκα ζα πεξηκέλεη λα πιεθηξνινγεζεί έλαο ηεηξαςήθηνο 

θσδηθφο pin. Δάλ δελ πιεθηξνινγεζεί θάπνηνο θσδηθφο κέζα ζε 

απηά ηα 10sec ηφηε ζα γίλεηαη reset ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα 

επαλέξρεηαη ζηελ stand-byθαηάζηαζε. Μφιηο ν θσδηθφο 

πιεθηξνινγεζεί ηφηε ν κηθξνειεγθηήο ζα ζηείιεη ζήκα κέζσ 

ηεο usb γηα λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ pin ζηελ database 

φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θαη ν θσδηθφο pin είλαη έγθπξνο ηφηε ην 

πξφγξακκα ζα δψζεη ηάζε ζην relay,γηα 10sec, ψζηε λα αλνίμεη 

ε πφξηαθαη ζα ζηείιεη κέζσ usb εληνιή λα απνζεθεπηνχλ ζε κία 

άιιε database ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ηα νπνία ζα είλαη  

1. ηοIDηοςi-button,  

2. ο πποζωπικόρ ηος κωδικόρ pin,  

3. ηο ονομαηεπώνςμο ηος σπήζηη  

4. η ώπα και η ημεπομηνία πος σπηζιμοποίηζε ηην 

ζςζκεςή για να ανοίξει ηην πόπηα. 

 Μφιηο πεξάζνπλ ηα 10 secην πξφγξακκα ζα θφςεη ηελ παξνρή 

ξεχκαηνο ζην relay θαη ζα θάλεη reset ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ 

αξρηθή stand-byθαηάζηαζε κε ην κήλπκα ζηελ lcd ην νπνίν 

είλαη “pleaseinputi-buttondevise” θαη ην πξφγξακκα λα 

πεξηκέλεη ζχλδεζε θάπνηνπ i-button. 



 

 



2.1.4 Διαδικαζίερ πος εκηελεί εάν ο κωδικόρ pin 

δεν είναι έγκςπορ. 

 

Δάλ ην Pin πνπ ζα πιεθηξνινγεζεί δελ είλαη έγθπξν ηφηε ην 

πξφγξακκα ζα ειέγρεη έλα counter ν νπνίνο αλ είλαη κηθξφηεξνο 

ή ίζνο ηνπ 3 ζα ζηέιλεη ζηελ νζφλε γηα 3sec κήλπκα πνπ ζα 

αλαγξάθεη “wrong pin try again” θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

επαλεκθαλίδεη ην κήλπκα “please input pin”. Αλ ν counter είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 3 ηφηε ην πξφγξακκα ζα γίλεηε reset θαη ζα 

επαλέξρεηαη ζε stand-by θαηάζηαζε. 

 



 



2.2 επικοινωνία πλακέηαρ με ςπολογιζηή 

 

Η επηθνηλσλία ηεο πιαθέηαο κε ηνλ ππνινγηζηή επηηπγράλεηε 

κέζσ usb. Γηα λα κπνξέζεη ν κηθξνειεγθηήο λα ζηείιεη 

δεδνκέλα ζηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο usb ρξεηάδεηαη έλα chip ην 

νπνίν είλαη έλα usb to uart bridge. ηελ θαηαζθεπή κνπ 

ρξεζηκνπνηψ ην cp2102. Δπίζεο ε usb ηξνθνδνηεί κε 5V ηα 

αληίζηνηρα θνκκάηηα ηεο πιαθέηαο πνπ ρξεηάδνληαη 5V γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Απηά είλαη: 

1. ο μικποελεγκηήρ 

2. η lcd οθόνη  

3. ηα button  

4. ηο i-button 

5. ηο cp2102 

6. η ηποθοδοζία για να κολλήζει ηο relay 

Με εμσηεξηθή πεγή 24V πνπ πεξλάεη απφ έλαλ regulator γηα λα 

κεηαηξέςεη ηα 24V ζε 12V ηξνθνδνηψ ηελ θιεηδαξηά ε νπνία 

ρξεηάδεηαη ηξνθνδνζία 12V. 

ηνλ ππνινγηζηή ππάξρνπλ 2 database. ην πξψην database 

είλαη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε ρξήζηε πνπ ηνπ 

επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηελ πφξηα. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: 

1. ηο ID ηος i-button 

2. ο κωδικόρ pin 

3. ηο όνομα ηος σπήζηη 

4. ηο επώνςμο ηος σπήζηη 

Απφ απηφ ην database ν κηθξνειεγθηήο ειέγρεη εάλ είλαη έγθπξε 

ε ζπζθεπή i-button θαη αλ είλαη έγθπξνο ν θσδηθφο pin πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 



ην δεχηεξν database απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ πφξηα εθφζνλ έρεη γίλεη έιεγρνο ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ κηθξνειεγθηή θαη βξέζεθαλ 

έγθπξα θαη ε ζπζθεπή θαη ην pin. Σα ζηνηρεία πνπ 

απνζεθεχνληαη ζε απηφ ην database είλαη: 

1. ηο ID ηος i-button ηος σπήζηη 

2. ο κωδικόρ pin ηος σπήζηη 

3. ηο όνομα ηος σπήζηη 

4. ηο επώνςμο ηος σπήζηη 

5. η ημεπομηνία πος σπηζιμοποίηζε ηο pin και ηην 

ζςζκεςή ηος 

6. η ώπα πος σπηζιμοποίηζε ηο Pin και ηην ζςζκεςή 

ηος. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ κία πφξηεο νη 

νπνίεο ζέινπκε λα είλαη αζθαιηζκέλεο αιιά λα αλνίγνπλ κε ηηο 

ίδηεο ζπζθεπέο ηνπ θάζε ρξήζηε θαη λα κελ έρεη ν θάζε ρξήζηεο 

παξαπάλσ απφ έλα i-button ηφηε φιεο νη πφξηεο ζα είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζε έλαλ ππνινγηζηή κε κία θνηλή database ε 

νπνία ζα πεξηέρεη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη επηπιένλ άιιεο  ηφζεο database 

φζεο θαη νη πφξηεο πνπ ζα ειέγρνληαη θαη αλάινγα κε ην πνηνο 

κηθξνειεγθηήο ζα ζηέιλεη ζήκα ζηνλ ππνινγηζηή ζα 

απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε ζην αληίζηνηρν database. 

 

Οη database είλαη γξακκέλεο ζε θψδηθα visual basic. Γηα ηελ 

ζρεδίαζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε SQL Server Compact 3.5. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ νη database πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (εθηφο θαη αλ έρνπκε 

παξαπάλσ απφ κία πφξηα νπφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 

έρνπκε ηφζεο database φζεο θαη νη πφξηεο ζπλ κία αθφκα). ηελ 

κία database ζα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα ηα ζηνηρεία ησλ 



αηφκσλ πνπ έρνπλ εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ρξήζε ηεο πφξηαο 

ψζηε λα γίλεηε έιεγρνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ pin θαη ηνπ ID 

ηνπ i-button θαη ζηελ δεχηεξε database ζα γίλεηε απνζήθεπζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ε ψξα θαη ε εκεξνκελία 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην pin θαη ην ID ηνπ γηα λα ππάξρεη ν 

έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε ηεο πφξηαο. Η ρξεζηκφηεηα ησλ database 

είλαη γηα λα γίλεηε επθνιφηεξα ε αλαδήηεζε ηνπ θάζε ρξήζηε 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δηνξζψζνπκε θάηη ζηα είδε 

ππάξρνληα ζηνηρεία ή ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

ρξήζε ηεο πφξηαο θαζψο θαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε ζηνηρείσλ εάλ 

ρξεηαζηεί. Γηα λα γίλεη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε 

ην πξφγξακκα ζα παίξλεη απφ ηελ πξψηε database, πνπ 

ππάξρνπλ είδε ηα ζηνηρεία απνζεθεπκέλα, ην φλνκα, ην 

επψλπκν, ην pin θαη ην ID θαη ηελ ψξα θαη ηελ εκεξνκελία ζα 

ηα παίξλεη απφ ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ελφο θψδηθα, ζε visual 

basic, πνπ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα ψξα θαη 

εκεξνκελία πνπ ππάξρεη ζηνλ ππνινγηζηή.  

 

 

 

  



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 σημαηικό 

 



 

3.2 Part list: 

1. R1   10KΩ Potentiometer 

2. R2,R5,R9,R8 10KΩ 

3. R7   4,7KΩ 

4. R4   1KΩ 

5. R3,R6  100KΩ 

6. C2,C3  10nf 

7. C4,C9  10uF 

8. C5,C6  33pF 

9. C1,C7,C8,C10 100nF 

10. D1   1N4148 

11. D2,D3,D4  LL103 

12. RP1,RP2  100KΩ Resistor pack 

13. K1   Relay 12volt SRD-S-112D 

14. Q1   NPN BC547 

15. U1   LCD ABC016002F69-YLY-R-01 

16. U2   LM7805 Voltage regulator 

17. U3   DS89C450  

18. U4   CP2102 

19. S1,S3-S14  Buttons 

20. S2   i-button 

21. J1   24Volt Input connector 

22. J2   Output connector 

23. J3   usb connector 

24. SW1   run/set switch 

25. Y1   11.05920MHz Crystal 

 

 

 



3.3 Πεπιγπαθή ηος ζσημαηικού 

 

 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηε ην πιεθηξνιφγην ηνπ 

θπθιψκαηνο ην νπνίν ρξεζηκεχεη ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα 

πιεθηξνινγήζεη ηνλ πξνζσπηθφ θσδηθφ pin. Η αληηζηνίρεζε 

ησλ button κε ηνπο αξηζκνχο είλαη: 

S3=1 

S7=2 

S11=3 

S4=4 

S8=5 

S12=6 

S5=7 

S9=8 

S13=9 

S6=* 

S10=0 

S14=# 

 



 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηε ην cp2102 κε ηελ usb ζχξα. 

 

 



 

Παξαθάησ θαίλεηε ε lcd ηνπ θπθιψκαηνο ζηελ νπνία lcd 

εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα κελχκαηα γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. 

Σα κελχκαηα απηά είλαη: 

1. Please input i-button devise απηφ ην κήλπκα είλαη φηαλ ν 

κηθξνειεγθηήο πεξηκέλεη λα πάξεη interrupt απφ θάπνηα 

ζπζθεπή i-button. 

2. Wrong devise απηφ ην κήλπκα εκθαλίδεηαη εάλ ε ζπζθεπή 

i-button δελ επηβεβαησζεί κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ database. 

3. Please input pin απηφ ην κήλπκα εκθαλίδεηαη αθνχ έρεη 

επηβεβαησζεί ε εγθπξφηεηα ηεο ζπζθεπήο i-button θαη 

πεξηκέλεη ν ρξήζηεο λα πιεθηξνινγήζεη ην pin ηνπ. 

4. Wrong pin please try again απηφ ην κήλπκα εκθαλίδεηαη 

φηαλ ν θσδηθφο pin δελ ηαηξηάδεη κε απηφλ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ ζπζθεπή i-button πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 

 

 



 

Παξαθάησ θαίλεηε ην button ηνπ reset, ν δηαθφπηεο run/set θαη 

ν θξχζηαιινο ηνπ θπθιψκαηνο. Σν button ηνπ reset ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηαθφπηε run/set ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 

 

 

 

 

Παξαθάησ θαίλεηε ε είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ θπθιψκαηνο 

θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ i-button ζηνλ κηθξνειεγθηή. ηελ 

είζνδν ηνπ θπθιψκαηνο ππάξρεη έλαο voltage regulator πνπ 

κεηαηξέπεη ηα 24Volt  ζε 12Volt γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο 

θιεηδαξηάο. Η έμνδνο ηνπ θπθιψκαηνο είλαη έλαο connector πνπ 

ζπλδέεηαη ζηελ θιεηδαξηά γηα λα ηελ ηξνθνδνηήζεη κε ηα 

12Volt. ην ελδηάκεζν θχθισκα βιέπνπκε ην relay ην νπνίν 

κφιηο πάξεη ζήκα απφ ηνλ κηθξνειεγθηή ζα θνιιήζεη θαη ζα 

επηηξέςεη ηελ είζνδφ καο λα ηξνθνδνηήζεη ηελ έμνδφ καο κε ηα 

12Volt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παξαθάησ θαίλεηε ην θνκκάηη ηνπ κηθξνειεγθηή ηνπ 

θπθιψκαηνο ην νπνίν είλαη θαη ην θεληξηθφ θνκκάηη ηεο 

πιαθέηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Πλακέηα 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΥΟΛΙΑ 

 
Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δηάθνξεο 

αιιαγέο θαη ζην hardware θαη ζην software. Γηα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε επηπιένλ επίπεδα αζθάιεηαο π.ρ. 

επηβεβαίσζε ηνπ θσδηθνχ pin ή λα αθαηξέζνπκε ην pin θαη λα 

ιεηηνπξγεί κφλν κε ην i-button, νπφηε ζα κπνξνχζακε λα 

αθαηξέζνπκε θαη ην πιεθηξνιφγην ηεο θαηαζθεπήο. Η 

επηθνηλσλία ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο ή ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη δηθηπαθά κε UTP θαιψδην (κε ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο ζε software θαη hardware θπζηθά). Δπίζεο 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πιαθέηα δηπιήο φςεο ψζηε λα 

κηθξχλεη ε θαηαζθεπή. 
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