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INTRODUÇÃO 
 

O OneWireViewer é um software baseado em java para explorar dispositivos 1-wire e iButton com 
um computador pessoal. 

O 1-Wire e iButton se comunicam através de apenas um fio utilizando o protocolo 1-Wire. Vários 
adaptadores 1-Wire estão disponíveis para portas USB e serial. O OneWireViewer fornece uma 
interface de utilizador para configurar o iButton, incluindo Thermochron ® (temperatura), 
Hygrochron ™ (temperatura em tempo real e umidade), as operações de relógio, memória e 
arquivo. 

 

INSTALAÇÃO 
 

OneWireViewer requer Java JRE (versão 5, atualizar 8 ou superior) instalado no computador de 
destino. Sugerimos a obtenção do JRE a partir AdoptOpenJDK, a Oracle ®, ou outro fornecedor 
preferido. Para verificar se você tem o Java instalado no seu computador ou qual versão está 
instalada, abra um prompt de comando e digite “java -version” e pressione Enter, como mostrado 
em Figura 1. 

 

  

Figura 1. Verifique a versão do Java instalado. 

 

Se o Java não está instalado no computador de destino, baixar e instalar o Java e prossiga para a 
próxima etapa. 
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INSTALAÇÃO 
 

Baixar Pacote OneWireViewer e 1-wire Drivers 

NOTA: Não insira o DS9490R # adaptador USB no slot USB do PC até que dirigiu mais tarde no 
processo de instalação. 

 

Baixe o OneWireViewer empacotados e 1-Wire motoristas no website AKSO. Estas páginas 
têm suspenso menus para ajudar a selecionar o arquivo correto para o sistema operacional de 
destino. Selecione a versão apropriada do Microsoft Windows ®, e, em seguida, escolher se é um 
sistema de 32 bits ou 64 bits. 

Se você não estiver certo qual versão você tem, vá para o iniciar menu e digite “Painel de 
Controle”, em seguida, abra Sistema e Segurança -> Sistema para exibir suas propriedades do 
sistema. Esta versão é mostrado na Figura 2 debaixo Tipo de sistema no Sistema seção. Neste 
caso, é um sistema de 64 bits, portanto, você terá que escolher a versão do Software do 
controlador 1-Wire 64-bit.  

 

 

Figura 2. Verifique a versão do sistema operacional. 
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INSTALAÇÃO 
 

Instalar empacotado OneWireViewer e 1-Wire Drivers 

Depois de baixar o instalador (arquivo .msi), execute o arquivo para iniciar a instalação. A janela 
de configuração mostrada na Figura 3 vai aparecer. Clique Próximo para começar a instalação. 

 

 

Figura 3. Janela de instalação inicial. 

Em seguida, você será solicitado a afirmar o contrato de licença para usar os drivers 1-Wire e do 
Software OneWireViewer, como mostrado na Figura 4. Aceite os termos, marcando a caixa ao 
lado do texto “eu aceito” e clique Próximo para concluir o processo. 

 

 

Figura 4. Janela para o contrato de licença do usuário final. 
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INSTALAÇÃO 
 

Você será solicitado a escolher uma pasta de destino, então a última janela aparece, como 
mostrado na Figura 5. Clique no Terminar botão para concluir a instalação. 

 

 

Figura 5. janela de instalação final. 

Neste ponto, se você estiver usando um adaptador USB, insira-o agora e avançar para a próxima 
fase. Se você estiver usando um adaptador de porta paralela, você deve reiniciar antes de 
continuar. 

 

Iniciando o Programa Onewireviewer 
 

Siga estes passos para iniciar o OneWireViewer a partir do Windows 10, Windows 7, Windows 
Vista ® ou Windows XP ®: 

• Clique no Windows Começar botão (geralmente no canto inferior esquerdo da tela). 

• Selecionar Todos os programas. 

• Clique no 1-Wire x 86 x 64 Drivers, 1-wire Drivers pasta. 

• Clique OneWireViewer.jar. 
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INSTALAÇÃO 
 

Desinstalar o Programa Onewireviewer 

•  

Digite “Painel de Controle” na barra de pesquisa e pressione Entrar, como visto em Figura 6. No 
Windows 7 e sistemas operacionais mais antigos, clique em Começar, e clique em Painel de 
controle, que abre como uma nova janela que contém uma lista de configurações do computador. 

 

 

Figura 6. Acesso do painel de controlo. 

Selecionar Programas e características e, em seguida, procurar OneWireDrivers, como visto na 
Figura 7. 

Normalmente, os programas instalados são classificados pelo nome. A versão do driver é parte do 
nome do programa. Um x 64 no final do nome do programa indica que a versão de 64 bits está 
instalado. Com a versão de 32 bits, um x86 é acrescentado ao texto OneWireDrivers. Selecione o 
Software OneWireDriver apropriado, clique em Desinstalar, e siga as instruções de desinstalação. 

 

Figura 7. Desinstalar o OneWireViewer e motoristas. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Janela principal do programa 

A janela principal do OneWireViewer consiste em quatro áreas: Lista de dispositivos (superior 
esquerdo), 1-Wire Modo Search (inferior esquerdo), área Tab (para a direita), e menus (linha 
superior). A largura da lista de dispositivos de modo a área / pesquisa pode ser ajustada movendo 
horizontalmente a barra de deslocamento vertical que separa estas áreas da área Tab. o Lista de 
dispositivos e 1-Wire Modo de Pesquisa áreas podem ser removidas ou restauradas clicando em 
um dos triângulos à direita do Lista de dispositivos, 

Como visto em Figura 8. 

 

Figura 8. OneWireViewer janela principal. 

 

Visualização de Menus 

Perto (para sair do programa) 

Esta função tem o atalho de teclado Alt + 1, ao invés de Alt + F4, que o programa terminará com 
Alt + 1, Alt-1, e Alt + 4. No entanto, o 1 deve ser pressionada no teclado normal, não o teclado 
numérico, para ser aceito. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Visão 

Mostrar mensagem Log (ler mensagens de erro) 

Esta função abre uma nova janela que exibe as mensagens de log de erro e de acesso ao 
dispositivo. 

Mostrar Tab em Nova Janela (para exibir várias funções ou dispositivos simultaneamente) para 
utilizar esta função, primeiro selecionar um dispositivo, em seguida, selecionar uma das guias 
disponíveis. Em seguida, selecione 

Mostrar Tab em nova janela, que move a guia selecionada em uma janela própria. A janela 
principal, em seguida, voltar para o Descrição aba. 

Mostrar Dispositivos Nomes Alternativos (para ver nomes alternativos na lista de dispositivos) 
Exemplo: 

Thermochron aparece à direita do ID ROM em vez de DS1921G-F5. 

 

Ferramentas 

Escolha Adapter (alterar a porta de comunicação e o adaptador de porta 1-Wire). Esta função 
abre uma nova janela para selecionar uma de várias placas de 1-fio de porta, do tipo de porta, e o 
número da porta. Para mais informações, consulte o Como alterar Adaptadores e Ports 1-wire 

seção de nota de aplicação 5057: " OneWireViewer Dicas e Truques ". 

XML Tagging (para carregar marcas de dispositivos que podem ser exibidos na lista de 
dispositivos) Isso abre uma nova janela para selecionar o arquivo que contém as tags XML dos 
dispositivos em uso. Veja AKSO nota de aplicação 158: " 1-Wire ® Marcação com XML" para a 
especificação tag e como criar arquivos de marca que são compatíveis com o OneWireViewer. 

1-Wire Speed (para selecionar a velocidade de 1-Wire preferida) 

Esta função permite a seleção de velocidade padrão ou a velocidade de ultrapassagem. A maioria 
dos dispositivos 1-wire apoiar ambos os modos de velocidade. Para usar a velocidade 
ultrapassagem, o adaptador também deve suportar porta ultrapassagem. Se ultrapassagem é 
selecionado e o adaptador de porta não suporta ultrapassagem, uma mensagem de erro será 
exibida ao tentar acessar um dispositivo 1-Wire ultrapassagem-sustentável. 

Dispositivo Poll Rate (para definir a frequência à qual a rede 1-Wire é procurado dispositivos) As 
taxas são 1S, 5S, 10s, 30s, 1 min, 5 min, e sondagem imediato. O valor típico é 1s, que produz a 
resposta mais rápida. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Ajuda 

Sobre (exibe os números de versão dos componentes de Software que compõem o 
OneWireViewer) 

Esta função abre uma janela que exibe a: 

• Site a partir do qual o código fonte do API 1-Wire e OneWireViewer pode ser baixado 

• versão da API 

• números de versão dos vários espectadores 

• Localização dos onewireviewer.properties arquivo no disco rígido local O OneWireViewer é 
fornecido como um exemplo de código fonte no API 1-Wire para Kit Java. 

  

Áreas telespectador janela da lista de dispositivos 

Esta é a área que exibe os IDs ROM de dispositivos na rede e os dispositivos de peça números / 
nomes. o 1-Wire Modo de Pesquisa controla se um dispositivo está incluído na lista. Dispositivos 
que chegam na rede são anexadas na parte inferior da lista. Se tags XML foram definidos (ver 
marcação XML no Visualizador de Menus> Ferramentas seção), a lista de dispositivos mostra as 
tags em vez dos números de peça ou nomes. Além disso, apenas a funcionalidade associada 
com as suas palavras-chave está exercíveis. 

Abaixo de Lista de dispositivos, o número total de dispositivos na rede e do tipo de adaptador 
de porta são exibidos. Neste exemplo, o adaptador é um DS9097U. O {} colchetes ao redor do 
nome do adaptador indicam que ele usa um driver TMEX nativa. 

 

1-Wire Modo Search (afeta o conteúdo da lista de dispositivos) 

Mostrar dispositivos normais 

Quando marcada, a lista mostra todos os dispositivos na rede. 

Mostrar dispositivos alarmantes 

Quando marcada, a lista mostra apenas os dispositivos que respondem ao comando 
condicional Pesquisa ROM (por exemplo, devido a uma condição alarmante). 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Mostrar cadeia Devices Modo 

Quando marcada, a lista mostra apenas os dispositivos que suportam o Modo Cadeia. Esta 
característica permite a detecção da sequência física de todos os dispositivos numa rede linear 
que estão ligados para Modo de Cadeia. Um exemplo é o dispositivo termómetro digital 
DS28EA00 1-fio. 

Pausa Todos Searching (para parar / reiniciar procurando na rede por arriving / departing 
dispositivos) Quando marcada, a rede 1-Wire não é mais procurado. Isso minimiza o tráfego de 
comunicação na rede (por exemplo, para facilitar a captura de eventos com um osciloscópio), e 
congela o conteúdo da lista de dispositivos. Uma mensagem de erro será gerada se um escolhe 
um dispositivo que partiu da rede. Com a pesquisa fez uma pausa, não se pode acessar 
dispositivos que chegaram, porque eles não estão incluídos na lista de dispositivos. Para terminar 
a pausa, verifique Mostrar Dispositivos normais. 

 

Área tab 

Uma vez que um dispositivo é selecionado, o Descrição guia aparece com uma breve descrição 
do dispositivo. Dependendo do dispositivo, as abas adicionais podem aparecer que proporcionam 
acesso aos espectadores de função do dispositivo aplicáveis. Vejo tabela 1 para uma lista de 
dispositivos e espectadores de dispositivos aplicáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. OneWireViewer área guia. 

Os 1-wire produtos e iButton apoiar um amplo conjunto de recursos. Tabela 1, ordenados por 
código de família, mostra os telespectadores função do dispositivo aplicáveis. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Dispositivos 
Suportados 

Família 
Código 

Thermochron missão Temperatura Umidade Chave A a D Relógio Arquivo Memoria Senha 

DS1990A 
DS1990R 

01           

DS1993L 06           

DS1992L 08           

DS1983 
DS2502 

09           

DS1995L 0A           

DS1985 
DS2505 

0B           

DS1996L 0C           

DS1920 10           

DS2406 12           

DS19711 
DS2430A1 

14         ()  

DS28E04 1C           

DS1921 21           

DS1822 22           

DS1973 23           

DS1904 
DS2415 

24           

DS2438 26           

DS2417 27           

DS18B20 28           

DS2408 29           

DS2431 2D           

DS2760 
DS2762 

30           

DS1977 37           

DS2413 3A           

DS1922 41      ()     

DS1923 41           

DS1925 53      ()     

DS28EA00242            

DS28EC20 43           

 

1 é possível para formatar este dispositivo; no entanto, não há nenhuma memória esquerda para 
armazenar um arquivo. 

2 Este dispositivo suporta Modo Cadeia; consulte a folha de dados para obter mais informações. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Os espectadores função do dispositivo 

Thermochron (Temperatura log) 

O espectador Thermochron dá informações em tempo real sobre os parâmetros de missão e 
estatuto do Thermochron iButton selecionados ligados ao OneWireViewer. O usuário pode iniciar 
uma nova missão, final (desativar) a executar a missão, visão e descarregue log temperatura da 
missão, e ver (mas não baixar) histograma temperatura da missão e registro de alarme. 
Semelhante ao espectador Mission, o espectador Thermochron é usado apenas para a série 
DS1921 de loggers de temperatura e suas características. Veja também tabela 1 para detalhes. A 
estrutura de guia do espectador Thermochron consiste em duas áreas: Command 

(topo), e dispositivos separadores de dados (fundo). o Comando guia inclui três botões para 
operar função de registo do dispositivo e para selecionar a escala de temperatura (° C ou ° F). 
Dependendo do tamanho do 

Thermochron guia, pode haver barras de rolagem para ambos. 

 

Figura 10. Amostra guia espectador Thermochron. 

 

Comandos Visualizador Thermochron 

Refresque Resultados da Missão (para ler o status do dispositivo, temperatura, histograma, e 
registro de alarme). Isto permite uma missão a ser monitorado em andamento sem alterar os 
telespectadores do dispositivo. 

Iniciar Nova Missão (para permitir que o usuário digite todos os dados necessários para iniciar 
uma nova missão) Este comando abre uma nova janela na qual o usuário insere os parâmetros 
para a próxima missão. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Desativar Mission (para parar uma missão em execução) 

Este comando para uma missão. Os dados recolhidos permanecem armazenada no dispositivo. 
Quando o Thermochron separador é ativo, o espectador Thermochron: 

• Lê automaticamente o status do dispositivo, temperatura, histograma, e registro de alarmes. 

• Exibe automaticamente o status do dispositivo no estado aba. 

• Mostra o registo da temperatura como um gráfico, se você abrir as temperaturas aba. 

• Apresenta o histograma de temperatura em forma de texto, se você abrir o histograma aba. 

• Exibe o registro de alarmes em forma de texto, se você abrir o Log de alarme aba. 

• Permite que a escala de temperatura para ser mudado entre ° C (padrão) e ° F; a escala 
selecionada é armazenada na memória. 

• Permite a ativação de redimensionamento automático do gráfico de registo de temperatura. 

• Permite que os dados do gráfico a ser exportado usando a área de transferência ou salvar 
como um arquivo CSV (Excel ®). 

 

Figura 11. Gráfico log temperatura da amostra. 

 

Figura 12. histograma de amostra.  
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

 

 

Figura 13. registro de alarme amostra. 

 

 

Figura 14. Iniciar a janela New Mission (padrão). 

É recomendável que você sincronizar o relógio em tempo real do dispositivo (RTC) para o PC. 
Digite o atraso de arranque missão em minutos. taxa de amostragem, atraso de início da missão, 
alarmes de temperatura, e sobreposição dependem dos requisitos técnicos da missão. Veja as 
respectivas folhas de dados de séries DS1921-, para obter orientações. As funções de 
despertador não são relevantes para um dispositivo em uma missão. As configurações padrão, 
portanto, pode ser aceite. 

 
Notas: 

• O espectador Thermochron não permite a busca de temperatura de alta temperatura e de 
baixa alarme. Como resultado, se um alarme de temperatura ocorre durante a missão, o 
dispositivo não será identificado como um dispositivo de alarme a menos que há também um 
alarme do temporizador. 

• Para o alarme de frequência e os valores de tempo de alarme para ser atualizado no 
dispositivo, ativar despertador? deve ser verificada. Caso contrário, a corrente (ou seja, da 
missão anterior) configurações permanecem em vigor para a nova missão. 
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• Quando uma missão estende-se através de fusos horários, o tempo mostrado nos dados 
exportados (arquivo CSV da área de transferência ou) refere-se ao tempo no local onde a 
missão foi iniciada.  



 

18 
 

CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Missão (temperatura e umidade log) 

O espectador Mission dá informações em tempo real sobre os parâmetros de missão e status do 
logger de temperatura selecionada iButton ligado ao OneWireViewer. O usuário pode iniciar uma 
nova missão, final (desativar) uma missão de executar e visualizar e baixar a temperatura e 
umidade da missão. O visualizador de Missão é semelhante ao espectador Thermochron, mas é 
usado para a série de DS1922 de produtos iButton, o DS1923 Hygrochron e as suas 
características, e o DS2422 1-Wire registador de temperatura / dados. Veja também tabela 1 para 
detalhes. 

A estrutura de guia do espectador Missão consiste em duas áreas: Command (topo), e 
dispositivos separadores de dados (fundo). o Comando guia inclui três botões para operar a 
função de registo do dispositivo, e duas caixas de seleção para selecionar a escala de 
temperatura (° C ou ° F). Dependendo do tamanho do Missão guia, pode haver barras de rolagem 
para ambas as áreas. 

 

Figura 15. Simples guia telespectador Missão. 
 

Comandos Visualizador de missão 

Refresque Resultados da Missão (para ler o status do dispositivo, o registro de temperatura e 
registro de dados) Isto permite uma missão em andamento para ser assistido sem alterar os 
telespectadores do dispositivo. Se as senhas são habilitadas para o dispositivo, o usuário deve 
primeiro usar o comando visualizador de senha Definir senhas Software antes que o acesso é 
concedido aos dados do dispositivo. 

Iniciar Nova Missão (para permitir que o usuário digite todos os dados necessários para iniciar 
uma nova missão) Este comando abre uma nova janela na qual o usuário insere os parâmetros 
para a próxima missão. Se as senhas são habilitadas para o dispositivo, o usuário deve primeiro 
usar o comando visualizador de senha Definir senhas Software antes que o acesso é concedido 
aos dados do dispositivo.  
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Desativar Mission (para parar uma missão em execução) 

Este comando para uma missão. Os restos de dados recolhidos armazenados no dispositivo. Se 
as senhas são habilitadas para o dispositivo, o usuário deve primeiro usar o comando visualizador 
de senha Definir senhas Software antes que o acesso é concedido aos dados do dispositivo. 

Quando o Missão separador é activo, o visualizador de Missão: 

• lê automaticamente o estado do dispositivo, o registo da temperatura, e de registo de dados. 

• exibe automaticamente o status do dispositivo no estado aba. 

• Mostra o registo da temperatura como um gráfico, se você abrir o De registo de dados de 
temperatura aba. 

• Mostra o registo de umidade ou dados como um gráfico, se você abrir o Umidade Log de 
Dados aba). 

• Permite que a escala de temperatura para ser mudado entre ° C (padrão) e ° F; a escala 
selecionada é armazenada na memória. 

• Permite a activação de redimensionamento automático dos gráficos de log. 

• Permite que os dados de log para ser exportado usando a área de transferência ou salvar 
como um arquivo CSV (Excel). 

 

Figura 16. Temperatura Amostra gráfico de dados de registo.  
(Umidade Data Log é semelhante.) 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

 

 

Figura 17. Iniciar a janela New Mission (padrão). 

É recomendável que você sincronizar RTC do dispositivo para o PC. Introduzir o Taxa de 
amostragem em segundo (entre amostras). Digite a missão de início retardado em minutos. taxa 
de amostragem, atraso de início da missão, resolução, alarmes, e sobreposição dependem dos 
requisitos técnicos da missão. Veja as respectivas folhas de dados do dispositivo para detalhes e 
orientações. 

Notas: 

• SUTA significa missão Iniciar Depois do alarme de temperatura. 

• As amostras de missão Contagem no estado guia indica o número de amostras válidos na 
memória de registro de dados. Este número parar a contagem quando a memória está cheia. 

• Amostras Total de Missão indica o número de amostras colhidas durante uma missão. Este 
número continua incrementando quando um rollover ocorre. 

• Use 1-segundo teste Mission? não é necessário para as peças de revisão B1 (código data de 
2007 e mais recente; números de série 005A900h para 005C09Fh, 0064200h e superior). 

• Embora a parte encontra-se como um dispositivo de alarme, um Temperatura alta Alarm não 
está sinalizado no estado aba. Se houver um Baixa temperatura de alarme, tanto o alarme de 
alta e baixa são sinalizadas no estado aba. 

• Quando uma missão estende-se através de fusos horários, o tempo mostrado nos dados 
exportados (arquivo CSV da área de transferência ou) refere-se ao tempo no local onde a 
missão foi iniciada. 
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CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Senha 

O visualizador de senha permite ao usuário definir, habilitar e desabilitar as senhas em um 
dispositivo 1-Wire, e para introduzir a leitura específica do dispositivo e escrever senhas para o 
espectador. 

Como visto em A Figura 18, a estrutura guia do espectador senha consiste em duas áreas: 
informações (Topo) e config (inferior). a configuração guia tem três botões para definir as senhas 
de Software, defina as senhas de dispositivo e ativar / desativar a proteção por senha no 
dispositivo 1-Wire. Dependendo do tamanho do Senha guia, pode haver barras de rolagem para a 
informações área. 

 

 

Figura 18. guia visualizador de senha. 
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Comandos do Visualizador de senha 

Definir senhas de Software (para introduzir a ler e escrever a senha do dispositivo para o 
Software) 

Se o dispositivo tem senhas habilitado, o espectador precisa de saber as senhas para acessar o 
dispositivo. Este comando solicita que o usuário digite uma senha de leitura em uma janela 
separada de pequeno porte. Uma vez que a senha ler é inserido, o usuário é solicitado a digitar a 
senha de acesso completo. O espectador não armazena as senhas na memória após a sessão 
com um dispositivo em particular está fechado. Senhas são de 8 bytes cadeias hexadecimais. 

Definir senhas de dispositivo (para escrever uma senha de leitura e uma senha de acesso 
completo para o dispositivo) Se o usuário deseja ativar senhas com o dispositivo, as senhas 
devem primeiro ser gravados no dispositivo e, em seguida, habilitado a fazer efeito. Este comando 
solicita que o usuário especifique / digitar uma senha de leitura em uma janela separada de 
pequeno porte. Uma vez que a senha ler é inserido, o usuário é solicitado a digitar a senha de 
acesso completo. Em seguida, as senhas são escritas para os respectivos registos de dispositivo. 
O espectador não armazena as senhas na memória após a sessão com um dispositivo em 
particular está fechado. Senhas digitadas com este comando é automaticamente levado como 
senhas de Software; não há necessidade de reinserir essas senhas como senhas de Software. As 
senhas devem ser inseridas como 8 bytes cordas hexadecimais. 

Ativar / Desativar senhas no dispositivo (para ativar ou desativar o uso de senhas com o 
dispositivo) 

Este comando permite ao usuário ativar (ativar) senhas que foram escritas para o dispositivo 
anteriormente. Se as senhas são habilitadas, este comando permite que o usuário os desativar. 
Este comando não apaga as senhas no dispositivo. 

 

Temperatura em Tempo Real 

O visualizador de temperatura em tempo real dá uma leitura de temperatura em tempo real do 
dispositivo temperatura 1- fio selecionada conectada ao OneWireViewer. O registro de 
temperatura em tempo real na tela é criado a partir de dados de temperatura armazenados na 
memória do PC. Isto é diferente de Thermochron e Missão telespectadores, onde o registo de 
temperatura é realizada dentro de um iButton, se ou não o dispositivo está ligado à 
OneWireViewer. 

A estrutura de guia do espectador de temperatura em tempo real (mostrado na A Figura 19) 
consiste de três domínios: Info (topo), gráfico 

(parte inferior esquerda), e termômetro (canto inferior direito). Dependendo do tamanho do 
Temperatura em Tempo Real guia, pode haver barras de rolagem para a Termômetro, Graph, e 
informações áreas. O visualizador de temperatura em tempo real aplica-se a dispositivos que 
contenham um termômetro digital. Vejo tabela 1 para a lista de dispositivos. 
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Figura 19. guia de temperatura em tempo real amostra. 

 

Quando o Temperatura em Tempo Real guia é, o espectador de temperatura em tempo real ativa: 

• Continuamente emite o comando específico do dispositivo para executar uma conversão de 
temperatura. 

• Depois de cada conversão, lê os registos de temperatura do dispositivo selecionado. 

• Converte a leitura do formato específico do dispositivo em um formato convencional. 

• Apresenta o resultado como um número, gráfico, e escala termómetro. 

• Comprime a escala horizontal do gráfico, conforme necessário, para exibir leituras adicionais. 

• Permite que a escala de temperatura para ser mudado entre ° C (padrão) e ° F. A escala 
selecionada é armazenada na memória. 

• Permite que a resolução do indicador de temperatura (apenas alguns dispositivos) a ser 
alterada. 

• Permite a ativação de redimensionamento automático do gráfico. 

• Permite que dados do gráfico a ser exportado usando a área de transferência ou salvar como 
um arquivo CSV (Excel). 

  



 

24 
 

CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

Notas: 

• O visualizador de temperatura em tempo real fecha sempre que o dispositivo selecionado é 
encontrado para estar em falta a partir da rede ou outro dispositivo quando está selecionado. 

• Para manter o espectador de temperatura em tempo real correndo ao avaliar outros 
dispositivos, primeiro ativar o espectador Temperatura em tempo real. Em seguida, no Visão 
menu (ver a OneWireViewer janela principal), selecione Mostrar Tab em uma nova janela para 
reiniciar o espectador Temperatura em Tempo Real em uma nova janela. Esta janela 
separada irá permanecer aberta, mesmo se o dispositivo desaparece da rede. 

• Com a DS1922L, DS1922T e DS1923, as leituras de temperatura indicadas são Software 
corrigido. Para o DS1922E, correção de Software não se aplica. 

• O visualizador de temperatura em tempo real não pode ler a temperatura de uma 
Thermochron (DS1921, DS1922 ou DS1923) que está sendo executado uma missão. 

 

Umidade em tempo real 

O visualizador de umidade em tempo real dá uma leitura de umidade em tempo real do dispositivo 
umidade 1-Wire selecionada conectada ao OneWireViewer. O registo de umidade em tempo real 
na tela é criado a partir de dados de umidade armazenados na memória do PC. Isto é diferente de 
Missão visualizador, em que o registo de umidade é realizado dentro de um iButton se é ou não 
está ligado ao OneWireViewer. 

A guia do espectador umidade em tempo real consiste em três áreas: Info (topo), Gráfico (parte 
inferior esquerda), e umidade (canto inferior direito). Dependendo do tamanho do Umidade guia, 
pode haver barras de deslocamento para o gráfico e / ou a área de umidade. O visualizador de 
umidade em tempo real aplica-se principalmente para o DS1923. O espectador pode também 
suportam outros dispositivos que podem ser criados para medir a umidade. Vejo tabela 1 para a 
lista de dispositivos. 
 

 

 Figura 20. separador de umidade em tempo real amostra.  
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Quando o Umidade em tempo real guia é, o espectador umidade em tempo real ativa: 

• Continuamente emite o comando específico do dispositivo para realizar uma conversão de 
umidade. 

• Depois de cada conversão, lê os registos de umidade do dispositivo selecionado. 

• Converte a leitura do formato específico do dispositivo em um formato convencional. 

• Apresenta o resultado como um número, gráfico, e a escala de umidade. 

• Comprime a escala horizontal do gráfico, conforme necessário, para exibir leituras adicionais. 
Permite a ativação de redimensionamento automático do gráfico. 

• Permite que dados do gráfico a ser exportado usando a área de transferência ou salvar como 
um arquivo CSV (Excel). 

 

Notas: 

• O visualizador de umidade em tempo real fecha sempre que o dispositivo selecionado é 
encontrado para estar faltando na rede ou quando outro dispositivo é selecionado. 

• Para manter o espectador umidade em tempo real correndo ao avaliar outros dispositivos, 
primeiro ativar o espectador umidade em tempo real. Em seguida, no Visão menu (ver 
OneWireViewer janela principal), selecione Mostrar Tab em uma nova janela para reiniciar o 
visualizador de umidade em tempo real em uma nova janela. Esta janela separada irá 
permanecer aberta, mesmo se o dispositivo desaparece da rede. 

• Para assistir a umidade e temperatura simultaneamente, abrir o Real-Time Umidade e 
espectadores de temperatura em tempo real em janelas separadas. 

• Com o DS1923, as leituras de umidade indicadas são Software corrigido; eles não são 
compensados por temperatura ou deriva de saturação. 

• O visualizador de umidade em tempo real não pode ler a umidade de um DS1923 que está 
executando uma missão. 

 

Interruptor 

O visualizador Interruptor dá informação em tempo real sobre os canais do dispositivo 
endereçável 1-Wire selecionado comutador ligado à OneWireViewer de entrada / saída (I / O). 
Esta informação inclui o estado do canal, o nível lógico na sua saída, e o estado da trava de 
atividade associada. O utilizador pode alterar (ativar) o estado do canal de I / O e limpar a sua 
atividade de trinco. Cada canal de I / O de um dispositivo de comutação endereçável multicanal 
pode ser operado individualmente. 

A guia do espectador interruptor consiste em duas áreas: Características (topo), e canais 
(inferior). o Características área lista as características específicas do dispositivo. O número de 
interruptores (ou seja, o número de canais) para o dispositivo selecionado é indicado pelo número 
de caixas de canal na área de canais. Um comutador digital pode ser fechado (Estado = true) ou 
aberto (Estado = falso). Nível mostra o equivalente lógica da tensão na saída do interruptor. Cada 
canal tem dois botões de comando associados. Dependendo do tamanho do Interruptor guia e / 
ou o dispositivo, podem ser barras de deslocamento para ambas as áreas. O visualizador Mudar 
aplica-se a todos os dispositivos que contenham um ou mais interruptores electrónicos. Vejo 
tabela 1 para a lista de dispositivos. 
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Figura 21. Amostra guia Switch. 

Mudar Comandos Visualizador de Canal 

Estado de alternância (para alternar o estado do interruptor entre ligado e desligado) Este 
comando permite que o estado do interruptor de ser alterado através da rede 1-Wire. 

Limpar Atividade (para limpar a atividade do canal de trinco) 

Este comando permite que trava a atividade do interruptor de ser apuradas através da rede 1-
Wire. Quando o Interruptor guia está ativo, o espectador Switch: 

• Continuamente lê o estado de todos os canais do dispositivo selecionado. 

• atualiza automaticamente o estado, nível e informações de atividade nos canais área. 

Notas: 

• Para usar um canal de interruptor como um sensor digital remoto, o interruptor deve ser 
desligado (Estado = falso). 

• Veja as respectivas folhas de dados do dispositivo para obter mais detalhes sobre como os 
canais individuais operar. 

 

Relógio 

O visualizador relógio dá uma leitura em tempo real da RTC no dispositivo 1-Wire selecionada 
conectada ao OneWireViewer. Este visualizador também conta a diferença de tempo entre o RTC 
no dispositivo 1-Wire e no PC. O utilizador pode sincronizar o RTC no dispositivo 1-fio para o um 
no PC ou deter o oscilador RTC no dispositivo 1-fio. A guia do telespectador relógio é composto 
por duas áreas: Info (topo), e config (inferior). Dependendo do tamanho da área do separador, 
pode haver barras de rolagem (horizontal ou vertical) para as informações área. O tempo atual é 
sempre exibida no formato de 24 horas com o fuso horário. O espectador Relógio aplica-se a 
todos os dispositivos que contêm um RTC. Vejo tabela 1 para a lista de dispositivos.  
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Figura separador do relógio 22. Amostra - vista inicial. 

 

  

Figura guia Relógio 23. Amostra - após a sincronização do relógio. 

Quando o Relógio guia está ativo, o espectador Relógio: 

• Continuamente lê os registros de tempo do dispositivo selecionado. 

• Converte a leitura do formato específico do dispositivo em um formato convencional. 

• Apresenta o tempo de ler a partir do dispositivo (atualizado automaticamente a cada leitura). 

• Permite que o oscilador de RTC para ser interrompida e reiniciado. 

• Permite que a data / hora do computador (PC ou estação de trabalho) a serem copiados para 
os contadores do dispositivo (ou seja, clique em Sincronizar o relógio para PC Time); Esta 
função também reinicia um oscilador RTC interrompida. 

 

Notas 

• Se o dispositivo 1-Wire utiliza um contador binário, como um RTC (por exemplo, o DS1904, 
DS2415 ou DS2417), o espectador Relógio define o relógio do dispositivo para UTC (também 
conhecido como Greenwich Mean Time, GMT). Se o RTC do dispositivo 1-Wire conta 
segundos, horas, dias, meses e anos em registos separados (por exemplo, o DS1921, 
DS1922), o espectador Relógio define o relógio do dispositivo para a hora local. 
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Memória 

O visualizador de memória é exibido em formato hexadecimal. Os dados do banco de memória 
selecionado do dispositivo de memória 1-Wire selecionada conectada ao OneWireViewer. O 
usuário pode alterar os dados (ver editor de hex no Funções auxiliares seção) e escrevê-lo de 
volta para o dispositivo 1-Wire. 

A guia do espectador memória consiste em três áreas: Banks (topo), Info (parte inferior esquerda), 
e conteúdo (centro-direita). Dois botões abaixo da Conteúdo área permitem: os dados de um 
banco de memória selecionado para ser reler (botão), e os dados que foram introduzidos 
manualmente na área do conteúdo a ser escrito para o dispositivo 1-Wire (Confirmar alterações 
botão). Dependendo do tamanho da área de guia, pode haver barras de rolagem para a 
informações e Conteúdo área. O visualizador de memória aplica-se a todos os dispositivos que 
contêm a memória do usuário de propósito geral e / ou função especial / páginas de registro. Vejo 
tabela 1 para a lista de dispositivos aplicáveis. Um banco de memória deve primeiro ser 
selecionado antes de seus dados (Conteúdo área) e características (informações área) será 
exibida. o Conteúdo área é automaticamente atualizado sempre que as alterações de seleção de 
banco. 

 

Figura separador de memória 24. Amostra (DS1922L). 

 

Quando o Memória guia está ativo, o visualizador de memória: 

• Lista os nomes dos bancos disponíveis. 

• Apresenta as características e conteúdo do banco selecionado. 

• Permite que o conteúdo do banco selecionado para ser alterado. 

• Permite que os novos dados sejam copiados para o banco selecionado. 

  



 

29 
 

CARACTERÍSTICAS ONEWIREVIEWER 
•  

 

 

Figura separador de memória 25. Amostra com bloco de rascunho selecionado. 

Notas: 

• O número de bancos de memória e seus respectivos nomes dependem do tipo do dispositivo 
visualizado. 

• O formato de exibição no campo de conteúdo varia de acordo com o banco dispositivo e 
memória selecionada. Para a maioria dos dispositivos existem 2 x 16 bytes por página. Com 
dispositivos EPROM, há NX 8 bytes (função especial registra apenas). Com o DS1977, o 
formato é de 2 x 32 bytes por página. 

• Se o banco de memória selecionada é um bloco de rascunho, o endereço de destino TA1, 
TA2, e o de E / S (byte defset) são apresentados acima dos conteúdos de anotações. Com 
outros bancos de memória e, dependendo do dispositivo, um vai ver informações específicas 
do dispositivo associado a uma página de memória. 

• Para escrever para o dispositivo, selecione os bytes a serem alteradas na Conteúdo campo, 
digite “novos dados”, e clique em Confirmar alterações. Este método aplica-se a todos os 
blocos de memória mostrados na Memória aba. O telespectador vai executar as medidas 
necessárias (por exemplo, escrever rascunho, scratchpad copiar) para atualizar a memória do 
dispositivo ou registar-se. 

Vejo editor de hex no Funções auxiliares seção para mais detalhes. 

• Escrever para um dispositivo EPROM requer um adaptador de porta que suporta a pulsos de 
programação 12V. 

 

Arquivo 

O visualizador de arquivos exibe os nomes de arquivos e diretórios estrutura do dispositivo de 
memória 1-Wire selecionada conectada ao OneWireViewer. O usuário pode formatar o 
dispositivo, criar / excluir diretórios e arquivos, editar arquivos (veja editor de hex e editor de ASCII 
no Funções auxiliares seção), redimensionar arquivos, e escrevê-los de volta para o dispositivo 1-
Wire. 
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O visualizador de arquivos suporta o 1-Wire Estrutura do arquivo. (Veja AKSO nota de aplicação 
114: " 1-Wire Estrutura do arquivo. ") A guia do espectador de arquivo consiste em duas áreas: 
Diretório (centro-esquerda), e o conteúdo do arquivo (Centro-direita). Além disso, há oito botões 
de comando. A barra vertical entre t ele de arquivos e diretórios conteúdo pode ser movido 
horizontalmente para alterar o tamanho das áreas. Dependendo do tamanho do Arquivo guia, 
pode haver barras de rolagem para diretório e conteúdo do arquivo da área de. O visualizador de 
arquivos se aplica a todos os dispositivos que contêm a memória do usuário de uso geral. Vejo 
tabela 1 para a lista de dispositivos. 

 

Figura guia Arquivo 26. Amostra (DS1922L). 

 

Arquivo Comandos Visualizador 

Dispositivo Format (para criar um diretório raiz no dispositivo) 

O dispositivo deve ser formatado antes que os arquivos podem ser criados. Veja AKSO nota de 
aplicação 114: " 1- Fio Estrutura File" para obter informações adicionais. não formatação não 
apagar a memória. Os dados de sessões anteriores acabará por ser substituído. 

Criar novo diretório (para criar um diretório de arquivos ou subdiretório) nomes de diretório são até 
quatro caracteres ASCII de comprimento. 

Criar novo arquivo (para criar um arquivo no dispositivo) 

Os nomes dos arquivos são até quatro caracteres ASCII além de uma extensão numérica na 
escala de 0 a 99. Algumas extensões são reservadas para propósitos especiais, por exemplo, 100 
para arquivos Append (dispositivos EPROM apenas). Para mais informações, consulte a Tabela 1 
na nota de aplicação 114: " 1-Wire Estrutura File ". 

Delete Selected (para excluir um arquivo ou diretório) 

Esta função exclui a entrada do arquivo no diretório ou remove um subdiretório. Ele não apaga o 
conteúdo do arquivo. No entanto, com a entrada do arquivo ou subdiretório removido, o arquivo 
não é mais acessível através do visualizador de arquivos. Os dados do arquivo podem ser 
recuperados no nível de byte através do visualizador de memória (veja acima). 

Leia Dir (para ler o diretório do dispositivo) Apresenta 

nomes de arquivos e diretórios. 

Leia Arquivo (para ler e exibir o conteúdo do arquivo selecionado) O conteúdo do arquivo pode 
ser visto como bytes de dados ou como texto. Clique no feitiço ou Ascii guia para alterar a vista.  
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Escrever Arquivo (para escrever as alterações no dispositivo) 

Esta função assume que o tamanho do arquivo não foi alterado. Se o tamanho do arquivo foi 
alterado, primeiro uso redimensionar Arquivo para especificar o novo tamanho do arquivo. write 
File inclui um readback automático para verificação. 

 

Redimensionar Arquivo (para alterar o tamanho de um arquivo) 

Esta função permite a especificação do número de bytes que será utilizado para o arquivo. Se o 
novo tamanho é inferior ao número de caracteres (bytes) na área do conteúdo, os dados irão ser 
truncados no final. Se o novo tamanho é muito grande, bytes 00h será anexado no final do 
arquivo. Um arquivo primeiro precisa ser lido antes que possa ser redimensionada. 

Quando o Arquivo guia está ativo, o visualizador de arquivos: 

• Fornece acesso a várias funções de arquivos e diretórios. 

• Permite que um arquivo a ser selecionado ou um diretório para ser aberto. 

• Permite que o conteúdo e tamanho do arquivo a ser alterado. Permite que os novos 
conteúdos a serem gravados para o dispositivo. 

 

Figura 27. Amostra guia Arquivo com diretórios e arquivos de dados exibidos. 

 
Notas: 

• O 1-Wire Estrutura ficheiro permite que vários dispositivos para ser formatado como um 
conjunto. Por esta razão, ao formatar um dispositivo, o dispositivo precisa ser selecionado 
novamente, mesmo que o espectador Arquivo já acessa-lo. 

• Antes dos dados podem ser gravados em um arquivo, o arquivo deve primeiro ser criado 
como um novo arquivo. 

• O tamanho do ficheiro é um múltiplo de 28 bytes (59 bytes com o DS1977). Alterar o tamanho 
do arquivo através redimensionar Arquivo atualiza automaticamente o tamanho do arquivo na 
área diretório do display. Alterar o tamanho do arquivo para 0 bytes é equivalente ao primeiro 
apagar e, em seguida, criando o mesmo arquivo novamente. 

  
Um novo ficheiro é preenchido com bytes 00h e tem um tamanho de 28 bytes (59 bytes com o 
DS1977). 

Para criar um arquivo dentro de um diretório, clique primeiro no diretório e, em seguida, usar o 
Criar novo arquivo função.  
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Para alterar o conteúdo de um arquivo (hex, bem como o formato ASCII), selecionar a seção 
(bytes / caracteres) a ser alterado, digite o novo conteúdo, e clique em Escrever Arquivo. Se o 
arquivo é editado na ASCII guia, haverá um redimensionamento automático quando o arquivo é 
gravado volta para o dispositivo. Vejo 

Editor de Hex com File Viewer e editor de ASCII no Funções auxiliares seção para mais detalhes. 

• Escrever para um dispositivo EPROM requer um adaptador de porta que suporta a pulsos de 
programação 12V. 

• Ao acessar outro dispositivo, a área de conteúdo de arquivos ainda mostra dados do arquivo 
mais recentemente acessados. 

• Para copiar dados de um arquivo em disco para o espectador de arquivo e vice-versa, utilizar 
as funções de edição, copiar e colar do sistema operacional. 

 

Funções auxiliares Hex 

Editor 

O visualizador de memória permite que o usuário insira dados em formato hexadecimal. O 
visualizador de arquivos espera de entrada hex quando o feitiço separador é selecionado. Há três 
maneiras de usar o editor hex: 

• Alterar: Selecione um ou mais bytes e substituí-los com o mesmo número de novas bytes. 

• Eliminar: Selecione um ou mais bytes e excluí-los. 

• Inserir: Posicione o cursor entre os bytes no campo conteúdos e digite um ou mais bytes. 
Com registros de função ou dispositivos EPROM especial, só se deve mudar (substituir) 
bytes, mas não inserir ou excluir bytes. 

 

Editor de Hex com o Visualizador de Memória 

Área de edição 

Todos os campos com fundo branco que são exibidos na Conteúdo área do espectador. Cada 
campo é tratado como uma entidade independente. Mais do que um campo pode ser atualizado 
antes de cometer as mudanças. 

Alterar dados 

Usando o cursor, selecionar um intervalo de bytes adjacentes na área de edição e escreva como 
muitos novos como bytes são selecionados. Inserção de dados substitui a gama selecionada e 
muda a cor de fundo do campo para amarelo. Quando terminar, clique Confirmar alterações. 

Dados exclusão 

Usando o cursor, selecionar um ou mais bytes adjacentes na área de edição e pressionar o 
Excluir chave. Isso remove o maior número de bytes como são selecionados na área de edição e 
muda a cor do campo afetada fundo para amarelo. Quando terminar, clique Confirmar alterações. 
O telespectador vai pedir permissão para preencher o campo afetado (s) na área de edição com 
bytes 00h. Este estado, no entanto, não acontece e de dados, no final do campo afetado (s) 
mantém-se inalterada. Todos os outros dados no campo (s) são deslocados para a esquerda 
(endereço inferior) de acordo com o número de bytes suprimido.  
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Inserir dados 
Posicione o cursor em um campo da área de edição e digite os dados a serem inseridos. Isso 
muda a cor de fundo do campo para amarelo e desloca os dados existentes para a direita do 
cursor para fora do campo, onde ele está perdido. Quando terminar, clique Confirmar alterações. 

Verificar dados 
Clique refrescar e vá até o campo atualizados na área de edição. 

Tratamento de erros 
Números de 0 a 9 e caracteres (superior / minúsculas) de A a F são aceites. Outros caracteres 
podem ser inseridos na área de edição, mas eles não são gravados no dispositivo. Os espaços 
são opcionais entre os bytes; elas são tomadas como delimitadores. 

 

Editor de Hex com File Viewer 

Área de edição 
Várias linhas de 16 bytes cada guia do espectador; a última linha pode ser mais curta 
(parcialmente editável). Cada linha é tratada como uma entidade independente. Mais de uma 
linha pode ser atualizado antes de cometer as mudanças. Use o redimensionar botão para definir 
o tamanho da área de edição, conforme necessário. A descrição abaixo assume que a área de 
edição contém dados, que foi obtida selecionando um arquivo na área de diretório e, em seguida, 
clicar Leia Arquivo. 

Alterar dados 
Usando o cursor, selecionar um intervalo de bytes adjacentes na área de edição e escreva como 
muitos novos como bytes são selecionados. Inserção de dados substitui a gama selecionada e 
altera a cor da linha de fundo para amarelo. Quando terminar, clique Escrever Arquivo. 

dados exclusão 
Usando o cursor, selecionar um ou mais bytes adjacentes na área de edição e pressionar o 
Excluir chave. Isso remove o maior número de bytes como são selecionados na área de edição e 
muda a cor do campo afetada fundo para amarelo. 

Quando terminar, clique Escrever Arquivo. Não existe nenhum preenchimento no final, e os dados 
apagados no fim permanece inalterada. 

Todos os outros dados na linha (s) são deslocados para a esquerda (endereço inferior) de acordo 
com o número de bytes suprimido. 

Inserir dados 
Posicione o cursor em uma linha da área de edição e digite os dados a serem inseridos. Isso 
muda a cor de fundo do campo para amarelo e desloca os dados existentes para a direita do 
cursor para fora da linha, onde ele está perdido. Quando terminar, clique Escrever Arquivo. 

Verificar dados 
Depois de escrito, o arquivo é automaticamente lido para trás e seus dados são exibidos. 

Tratamento de erros 
Números de 0 a 9 e caracteres (superior / minúsculas) de A a F são aceites. Outros caracteres 
podem ser inseridos na área de edição, mas uma mensagem de erro aparece se houver uma 
tentativa de gravar o arquivo para o dispositivo. Os espaços são opcionais entre os bytes; elas 
são tomadas como delimitadores.  
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Editor de ASCII (File Viewer Only) 

Área de edição 
Este é um grande campo em branco na ASCII guia do espectador. O tamanho do arquivo pode 
ser alterado usando o redimensionar botão. A descrição que se segue assume que a área de 
edição é preenchida com "brancos" ou contém dados, que foi obtida por seleção de um arquivo na 
área de diretório e clicando Leia Arquivo. 

Alterar dados 
Usando o cursor, selecionar um intervalo de caracteres adjacentes na área de edição e escreva 
como muitos novos caracteres como são selecionados. Inserção de dados substitui a gama 
selecionada. Quando terminar, clique Escrever Arquivo. 

dados exclusão 
Usando o cursor, selecionar um ou mais caracteres adjacentes na área de edição e pressionar o 
Excluir chave. Isso elimina quantos caracteres são selecionados na área de edição. Quando 
terminar, clique Escrever Arquivo. Em vez de preenchimento no final, o arquivo é 
automaticamente redimensionado. 

Inserir dados 
Posicione o cursor na área de edição e digite o texto a ser inserido. Nenhum texto é excluído. 
Quando terminar, clique Escrever Arquivo. O arquivo é automaticamente redimensionado. 

Verificar dados 
Depois de escrito, o arquivo é automaticamente lido para trás e seus dados são exibidos. 

Tratamento de erros 
Todos os personagens são aceitos, incluindo aqueles que não são encontrados no teclado Inglês. 

 

DS1925 / DS1922L Comparação 

• Código de Família é 53h em vez de 41h. 

• 3920 páginas de log em vez de 256. 

• RTC está em segundos em vez de BCD. (O código Java converte em segundos assim mesmo 
assim não há nenhum impacto para os usuários OWAPI.) 

• memória do usuário é escrever uma vez, mas toda a 16 páginas pode ser apagada. 

• Todas as funções exigem agora pullup forte (tratado pelos bancos de contêineres e de 
memória para OWAPI usuários). 

• Sem rollover em missões. 

• O registro pode ser lido em uma condição de bateria falhar. Isto é feito através da leitura de 
uma cópia de segurança dos registros de missão nas páginas 19 a 20. 

• Nova função para ler a tensão da bateria. 
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OneWireViewer DS1925 / DS1922L Missão Visualizador de Comparação 

• novo botão Limpar Missão Log (Figura 28). Isso pode ser chamado para fazer uma XPC 
Limpar Memória (log) em um novo dispositivo. Isso poderia ser feito a um dispositivo que você 
não quer começar uma missão, mas deseja obtê-lo para fora do estado de partida. 

• campo de status nova missão Bateria Falha Estado: com um campo de verdadeiro ou falso 
para indicar o status da bateria. 

• Os implementos OneWireContainer adContainer então o A a D guia telespectador é 
apresentado com um canal. O canal indica a voltagem da bateria. Isso só vai funcionar se o 
novo dispositivo tem tido a clearMission (log) método de execução e se a missão não está em 
execução. 

• A missão será baixado, mesmo se a bateria expirou ou está falhando. Nenhuma outra 
operação vai funcionar. 

• Usa o novo loadMissionResultsPartial função. Ele irá exibir uma porcentagem restante no 
download. 

 

 

Figura guia Missão DS1925 28. Amostra. 
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Apêndice A 

1-Wire Porto Adaptadores 

mesa 2 lista os adaptadores 1-wire que o OneWireViewer suporta. O nome mostrado na coluna 
curta de referência é usado para identificar uma categoria de adaptador durante a instalação do 
programa. O DS9097E é um adaptador legado que se baseia na temporização do UART que está 
a controlar a porta COM bits. Este método é descrito na nota de aplicação 214: " Usando um 
UART implementar um 1-Wire Bus Master ". 

Tipo de porta Baixo referencia Numero Funções avançadas 

COM DS9097U 

DS9097U-009 # 

Ultrapassagem de entrega, poder, embutido numero 
de série (009 – sulfix única) 

DS9097U-S09 # 

DS1411-009 # 

DS1411-S09 # 

COM DS9097U 
DS9097U-E25 # 

Overdrive, Entrega de potência, programação EPROM (12V) 
programação EPROM (12V) 

COM DS9097E * DS9097E # 

COM DS9097E * 
DS9097 # 

nenhum 
DS1413 # 

USB DS9490 
DS9490B # 

Ultrapassagem, o fornecimento de energia, embutido 
número de série 

DS9490R # 

USB DS9481R DS9481R-3C7 + 
Ultrapassagem, a entrega de energia, a programação 

da EPROM (12 V, 7V) 

 

Tabela 2. 1-Wire P o Adaptadores de rt 
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Funções Avançadas 

extenuar 
A taxa de dados 1-Wire padrão é 15.3kbps. Todos os iButtons e dispositivos 1-wire apoiar esta 
velocidade de comunicação. A maioria dos dispositivos 1-Wire também apoiar velocidade 
ultrapassagem, o qual é tipicamente 125kbps. 

 

entrega de potência 
A maioria dos dispositivos iButtons e 1-fio são parasita alimentado. Isso significa que eles derivam 
sua energia operacional da rede 1-Wire durante a comunicação. Alguns dispositivos, no entanto, 
exigem mais energia do que pode ser acumulada desta forma. Para estes dispositivos, escolher 
um adaptador com o recurso energia de entrega. 

 

Programação EPROM 
iButton e 1-wire dispositivos que são-one-time programmable (OTP) incorporar tecnologia 
chamada eletricamente programável memória somente leitura (EPROM). programação EPROM 
requer programação 12V ou escrita. Apesar de todos os adaptadores pode ler uma EPROM 
iButton, apenas os adaptadores com capacidade de programação EPROM pode escrever para 
eles. 

 

NetAdapter 
O NetAdapter é um adaptador 1-Wire virtualizado. Usando o protocolo TCP / IP, é possível para o 
OneWireViewer para comunicar através de um adaptador 1-fio ligado a um outro PC, contanto 
que ambos os computadores estão ligados através de uma rede TCP / IP. Outra exigência é que 
o outro PC deve estar executando um programa hospedeiro pequenos, tais como o programa de 
demonstração StartNetAdapterHost encontrada no API 1-Wire para Java Software Development 
Kit (SDK). Recomenda-se que os drivers de Software adequados para o adaptador 1-Wire ser 
instalado no PC host, como os controladores 1-wire. Para uma discussão NetAdapter mais 
aprofundada, ver AKSO nota de aplicação 193: " Estendendo 1-Wire Faixa com a Rede proxies ". 

No PC host em que o adaptador 1-Wire de interesse reside, o programa StartNetAdapterHost 
Java deve ser executado a partir de uma linha de comando. Isto é feito simplesmente copiando o 
programa e o arquivo OneWireAPI.jar para um diretório e digitando os seguintes parâmetros de 
linha de comando exemplo: 

cp java;. OneWireAPI.jar StartNetAdapterHost -adapterName {DS9490}  -adapterPort USB1 -listenPort 6161 segredo –
Secret 
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Isso configura o programa hospedeiro para se comunicar com um DS9490 em USB1 e permite 
conexões NetAdapter a ele através da porta TCP / IP de 6161 com o conjunto segredo para 
"segredo". Em seguida, no OneWireViewer cliente, basta configurar o NetAdapter como mostrado 
na Figura 29. No Nome adaptador campo, digite "NetAdapter". No adaptador Porto campo, digite 
o endereço IP do computador host, o número porta TCP / IP socket, e secreto separados por dois 
pontos. 

 

 

Figura 29. Exemplo escolher janela adaptador. 
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