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 Resum del projecte
Els últims anys el concepte de IoT ha passat  de la teoria a ser una realitat de la 

vida quotidiana en molt poc temps, per tant apareix l'objectiu d'aconseguir una 
plataforma per desenvolupar de forma ràpida i fàcil productes embedded, es a dir 
continguts en sistemes que fins fa molt poc temps no tenien cap tipus de 
connectivitat.

La Zedboard es una placa per al desenvolupament de productes embedded de 
Xilinx i que es fa servir al màster en Enginyeria de Telecomunicació que 
s'imparteix a la UPC. El sistema fa servir una llibreria publica per a la pila TCP/IP 
anomenada IwIP i un software de Xilinx anomenat Vivado.

El fabricant Xilinx va fer evolucionar l'entorn de desenvolupament basat en 
Vivado a la versió 2015 que va implicar canvis interns de funcionament i com a 
conseqüència van deixar de funcionar desenvolupaments fets a les versions 
anteriors, especialment les contribucions fetes per la nota d'aplicació XAPP1026 
que incloïa un servidor web i altres serveis de Internet. Aquest fet ha motivat la 
modificació i reescriptura parcial del codi de la nota que hem mencionat 
anteriorment.
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 Resumen del proyecto
En los últimos años el concepto de IoT ha pasado de la teoría a los elementos 

cotidianos que usamos a diario en muy poco tiempo, por tanto aparece el objetivo 
de conseguir una plataforma para desarrollar  de forma rápida y fácil productos 
embedded, es decir contenidos en sistemas que hasta hace muy poco no tenían 
ningún tipo de conectividad.

La Zedboard es una placa para el desarrollo de productos embedded del Xilinx y 
usada en un máster de  Ingeniería de Telecomunicación impartido por la UPC. El 
sistema usa una librería publica para la pila TCP/IP que se llama IwIP y un 
software de Xilinx de nombre Vivado.

El fabricante Xilinx mejoró el entorno de desarrollo de Xilinx basado en Vivado 
en la versión 2015 que implicó cambios internos de funcionamiento y a partir de 
ese momento dejaron de funcionar desarrollos hechos con las versiones 
anteriores, especialmente las contribuciones hechas por la nota de aplicación 
XAPP1026 que incluía un webserver y otros servicios de Internet. Esto ha 
motivado la modificación y reescritura parcial del código de la nota mencionada 
anteriormente.
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 Abstract
Over the last few years the IoT has jumped from the theory to the things we use 

every day, so the easy development of embedded products is a goal to 
accomplish.

The Zedboard is an integrated board for embedded developments provided by 
Xilinx and used in the master in Enginyeria de Telecomunicació from UPC. It is 
used a contributed library for TCP/IP stack named lwIP and a software from Xilinx 
named Vivado.

The environment for developing embedded product from Xilinx based on the 
software Vivado, in the version 2015 suffered an evolution that rendered not 
working the developments made for earlier versions, especially the contributions 
made by the application note XAPP1026 that included a webserver and several 
other internet services. This motivated the modifications and partial rewrite for the 
code provided in the aforementioned application note. 
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 1. Introducció i motivació

 1.1. Importància de IoT i embedded design

Els últims anys s'ha generat una gran expectativa sobre IoT (Internet of Things). 
Moltes conferencies/simpòsiums sobre aquest tema tracten d'atraure consumidors 
cap a productes etiquetats com a IoT.

Segons estudis de IDC1 s'esperava un creixement del sector del 19% en 2015. 
El nombre de dispositius digitals connectats estava projectat amb un creixement 
de 25.4 milions en 2014 amb un creixement del 20% anual, arribant als 64 milions 
a 2019. A 2020 IDC preveu que plataformes especifiques, software d'aplicació y 
oferiments “as-a-service” obtindran una gran part de les vendes del mercat.

Les últimes tendències del mercat contenen una varietat de sectors que 
inclouen connectivitat, servidors, software analític, seguretat, privacitat, 
emmagatzematge, serveis IT. 

El concepte de IoT esta estructurat principalment al voltant de dispositius 
autònoms anomenats moltes vegades “smart devices” connectats a traves de 
tecnologies IP, de baix cost i molt baix consum energètic. Aquests dispositius 
aporten informació que es fa servir per prendre decisions que s'optimitzen en 
base a una gran quantitat de dades. Aquest gran volum de dades aportades pel 
dispositius es tracten/emmagatzemen a traves de les tècniques de BigData.2 
L'objectiu final de tot el proces es millorar el compliment dels objectius 
operacionals de l'entitat o negoci que obté les dades; com a exemple podem citar 
un ajuntament que vol implementar un sistema de com gestionar millor els 
aparcaments existents, on posar zones blaves de pagament o una empresa que 
vol controlar quan de temps passen els seus treballadors fora de l'empresa i on 
van quan surten.

 Les implicacions d'aquesta tecnologia en els temes de privacitat i control són 
enormes perquè nomes amb les dades extretes de la posició a cada moment dels 
telèfons que la xarxa mòbil automàticament emmagatzema pel seu funcionament 
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Figura 1: Gràfic de tendències projectades d'adquisició de productes IoT.



es poden conèixer tots els moviments d'una persona o d'un grup. Un exemple 
són estudis de mercat existents que diuen a quina zona els agrada anar a 
comprar a la gent d'un determinat districte o a quina zona s'en van de festa.

  El sector de Wearables es el sector que més està mostrant a nivell consumidor 
el IoT, n'hi ha milions i estan permanentment connectats, per tant les companyies 
els fan servir per fer estudis amb les dades del que fan els seus usuaris.3

 En el sector empresarial totes les empreses ofereixen serveis cloud, això fa que 
cada empresa s'apropii del terme i ofereixi serveis totalment diferents sobre  noms 
similars als de les altres empreses. Per tant l'oferta de serveis IoT en el cloud és 
molt variada i complexa. Un servei en el cloud es una manera de processar les 
dades que obté l'empresa que d'una altra manera serien difícils de tractar per la 
gran quantitat de dades que es recullen. De tota manera hi ha moltes empreses 
que nomes han vist la possibilitat de ampliar negoci oferint els serveis de IoT com 
un afegit mes al cloud. 

Es molt important una formació dels estudiants en sistemes embedded 
connectats, que es l'objectiu d'aquest PFC.
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Figura 2: evolució de dispositius connectats2.



 1.2. Context docent: Màster en Enginyeria de Telecomunicació i 
assignatura ESDC

 El master en Enginyeria de Telecomunicació es una proposta d'especialització 
que s'orienta a diferents tipus d'estudiants: aquells que volen fer una carrera 
professional i necessiten amplis coneixements sobre Enginyeria de 
Telecomunicació i aquells que volen aconseguir un doctorat a l'àrea d'Enginyeria 
de Telecomunicació.

El master dona l'oportunitat d'adquirir un gran ventall d'habilitats i experiències a 
sistemes de comunicació, xarxes, electrònica i sistemes audiovisuals per 
assegurar les competències professionals necessàries per treballar com a 
enginyers de telecomunicació. Després d'una part pensada perquè tots el 
estudiants tinguin una base comuna de molts aspectes, s'ha d'escollir si 
s'adquirirà un perfil generalista a molts camps o una especialització en una àrea o 
orientar-se cap a d'investigació. Per millorar l'oportunitat de trobar feina dels 
nostres estudiants part dels crèdits poden ser cursats a companyies o laboratoris.

L'assignatura on es realitzen aquestes pràctiques es: disseny de sistemes 
electrònics per comunicacions o ESDC. L'objectiu de la qual es comprendre els 
principis generals i els mètodes de disseny de sistemes de comunicació i 
computació electrònics integrats, obtenint coneixements de disseny de circuits 
integrats, sobre les limitacions de la tecnologia CMOS i com dissenyar circuits 
digitals electrònics basant-se en especificacions incloent aplicacions de 
comunicacions. Es una assignatura obligatòria amb continguts de teoria i 
laboratori.

El laboratori te com a objectiu  una  plataforma de desenvolupament orientada al 
desenvolupament fàcil de productes o “smart devices” com de vegades se'ls 
anomena del IoT.

El laboratori esta basat en un dispositiu de Xilinx, que es una FPGA amb un 
processador integrat. Es farà servir una placa anomenada Zedboard. Aquesta 
placa te una interfície de comunicació per ethernet. El software que es fa servir 
per la creació del producte que s'implementa a la FPGA es Vivado de Xilinx, 
acompanyat d'un SDK basat per la part de codi font que s'executa al processador.

Aquesta placa conte un processador Zynq, es adient per al desenvolupament de 
prototipus de IoT perquè conté en un sol lloc tots els elements que es poden 
incorporar a un sistema IoT accessibles directament només personalitzant els 
elements de disseny a través de Vivado. Per tant pot reduir el temps de 
construcció de prototipus tradicional on estiguessin tots els circuits muntats que 
podien ser dies o setmanes fins que es tenia un placa a hores o minuts. En un sol 
dia es pot passar a provar el software que es voldria implementar en aquest tipus 
de dispositiu.

 El laboratori consta de 4 parts:
a. Disseny senzill pensat per introduir el proces creació d'un sistema amb 

Vivado per a Zedboard.
b. Disseny d'un IP senzill per fer servir la FPGA en conjunció amb el 

processador.
c. Com configurar la part ethernet per comunicar-se amb el PC.
d. Disseny d'un sistema complet que faci us de la interfície present de 

comunicació.
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Una part d'aquests dissenys estan basats a la nota d'aplicació XAPP1026 però 
el software Vivado ha sofert una evolució a partir de la versió 2015 amb millores 
importants al entorn de creació, que ha tingut com efecte col·lateral fer que 
desenvolupaments creats per versions anteriors deixin de funcionar, especialment 
la nota d'aplicació XAPP1026 que inclou exemples d'aplicació com un webserver i 
altres serveis d'Internet. 

 1.3. Objectius del projecte

L'objectiu principal es la formació dels estudiants en sistemes embedded 
connectats que s'imparteix a ESDC, actualment hi ha dos problemes principals. El 
primer problema per assolir l'objectiu es que a la versió 2016 de Vivado el codi 
original de la nota d'aplicació no es vàlid per demostrar cap de les aplicacions que 
surten descrites a la nota. La placa es valida per fer desenvolupaments però es 
requereixen un nombre d'hores molt elevat per part dels alumnes per fer qualsevol 
disseny funcional perquè s'ha de dissenyar el software. Això fa que el temps de 
dedicació requerit per un estudiant que ha de realitzar els laboratoris sigui molt 
mes elevat de l'habitual i per tant una assignatura que esta ben estructurada i 
aporta una visió sobre els sistemes embedded connectats, tema molt necessari i 
interessant en el desenvolupament electrònic actual, no compleixi la seva funció 
en el master en el que s'imparteix.

El segon problema es que software existent esta escrit per funcionar en una 
gran quantitat de plataformes que proveeix Xilinx, això fa que augmenti la 
complexitat del codi perquè es fan servir estructures que s'executen nomes 
segons la placa que es fa servir. Es un codi sense gaires comentaris, cosa que fa 
que  augmenti encara mes la complexitat del codi i això encara fa que augmenti 
mes el temps de dedicació requerit que s'ha de dedicar per entendre'l. 

Per trobar una solució a aquests dos problemes s'ha de modificar el codi per fer 
que funcioni amb la versió actual de Vivado i per una altra part simplificar-lo 
perquè no requereixi tant de temps entendre com funciona.

S'ha creat un codi base funcional que es pot fer servir per demostrar la 
funcionalitat d'un servidor web en un entorn embedded entre d'altres serveis i al 
mateix temps serveix com a base perquè els estudiants creïn les seves pròpies 
versions de sistemes embedded connectats en un temps raonable.

Per tant hem proposat i assolit actualitzar XAPP1026 per tal que funcioni amb 
Vivado 2016, per tal d'aprofitar les millores d'aquesta versió.

Finalment això es concreta en els següents dos objectius:
- Simplificar i comentar el codi per fer-lo més accessible als estudiants.
- Generar la base per als nous documents de les pràctiques.
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 2. Informació preliminar

 2.1. Placa Zedboard de Xilinx

La placa Zedboard es una placa d'avaluació i desenvolupament basada en Xilinx 

ZynqTM-7000 All Programmable SoC (AP SoC). Combina un sistema de 
processament basat en un dual Core-A9 (PS) amb 85,000 cel·les de lògica 
programable de Series-7 (PL) que es la FPGA.

Tenir una FPGA integrada al sistema es necessària per fer servir determinats 
perifèrics inclosos a la placa, això es perquè calen circuits de suport per 
connectar-los al processador i poder interaccionar amb ells. Aquests circuits es 
construeixen a la FPGA. El software que s'ha escollit(Vivado) fa que aquesta feina 
sigui prou ràpida i senzilla al automatitzar una part.

 La placa te una gran varietat de perifèrics integrats i grans capacitats 
d'expansió. Les principals característiques son4:

• Xilinx® XC7Z020-1CLG484C Zynq-7000 AP SoC 
o Primary configuration = QSPI Flash 
o Auxiliary configuration options

• Cascaded JTAG 
• SD Card

• Memory 
o 512 MB DDR3 (128M x 32)
o 256 Mb QSPI Flash 

• Interfaces
o USB-JTAG Programming using Digilent SMT1-equivalent circuit 
• Accesses PL JTAG
• PS JTAG pins connected through PS Pmod o 10/100/1G Ethernet

o USB OTG 2.0 
o SD Card 
o USB 2.0 FS USB-UART bridge 
o Five Digilent PmodTM compatible headers (2x6) (1 PS, 4 PL) 
o One LPC FMC 
o One AMS Header 
o Two Reset Buttons (1 PS, 1 PL) 
o Seven Push Buttons (2 PS, 5 PL) 
o Eight dip/slide switches (PL) 
o Nine User LEDs (1 PS, 8 PL) 
o DONE LED (PL)

• On-board Oscillators 
o 33.333 MHz (PS)
o 100 MHz (PL) 

• Display/Audio
o HDMI Output 
o VGA (12-bit Color) 
o 128x32 OLED Display
o Audio Line-in, Line-out, headphone, microphone 

• Power 
o On/Off Switch
o 12V @ 5A AC/DC regulator
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Diagrama de blocs de la placa:
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Figura 3: Diagrama de blocs de Zedboard4



El diagrama anterior es un diagrama lògic que a la implementació es transforma 
en un diagrama físic. En aquest diagrama físic els diferents perifèrics i elements 
de la placa es connecten a una estructura realitzada a la FPGA (PL) o al 
processador (PS). Els perifèrics de la placa externa al xip Zynq estan connectats 
a pins concrets del xip corresponents a diferents grups de terminals I/O (Banks) 
amb les característiques apropiades. Per exemple en quan a nivell de tensió. Com 
es veu a la figura 4 els Banks 0, 13 i 33 tenen un nivell de 3,3 V, mentre que el 
Bank 1 te un nivell de 1,8 V apropiat al perifèric als qual es connecta. 

Informació a tenir en compte quan fem el disseny amb Vivado.

A la figura 4 es mostra un diagrama de connexions dels banks de Zynq.
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Figura 4: Assignació de banks al Zynq Z7020 CLG48444.



Descripció funcional.

• All Programmable SoC
 Xilinx Zynq XC7Z020-1CLG484 All Programmable SoC  (AP SoC). 

• Memoria
Zynq conte una unitat d'interfície de memòria integrada. Aquesta interfície conte 
un controlador de memòria dinàmic i una interfície per memòria estàtica.

• DDR3
La placa Zedboard inclou 2  DDR3 128 Megabit x 16 components de memoria, 
creant una interficie de 32 bits que en conjunt suma 512 MB. 
El PS incorpora el controlador DDR i el asociat PHY amb el seu propi joc  de 
I/Os dedicades. La interfície de memòria DDR3 pot aconseguir velocitats de 
533MHz (1066Mbs).

• SPI Flash
La placa Zedboard conte una serial NOR flash de 4bits SPI (quad-SPI)amb una 
expansió  S25FL256S. S'utilitza per proveir memoria no volatil al sistema per tal 
d'emmagatzemar codi i dades. Es pot fer servir per inicialitzar el subsistema PS 
i configurar el subsistema PL.

Les característiques mes importants son:
▪ 256Mbit
▪ suporta x1, x2, i x4.
▪ Velocitat fins  a  104 MHz, suporta configuració de  Zynq  a 100 MHz 

• In Quad-SPI mode, esto es a 400Mbs.
▪  Powered desde 3.3V.

• SD Card
El Zynq PS SD/SDIO perifèric controla  la comunicació amb la SDCard. Es 
pot fer servir per memòria externa no volàtil o per arrencar el sistema. Solo 
esta soposrtado el modo Host.

• USB
Zedboard implementa una de les dos PS USB OTG interfícies disponibles. 
Es requereix un PHY extern amb una interfície de 8bits ULPI. La velocitat 
pot arribar a 480Mbs.

• USB-JTAG
Suport plenament integrat a les eines de Xilinx d'una interfície JTAG.

• HDMI Output
Es un transmissor de 225MHz compatible amb HDMI 1.4 i DVI 1.0 i suporta 
1080p60 amb 16 bits YCbCr, 4:2:2 mode color. Soporta  S/PDIF i 8-canals I2S 
audio.

• Connector VGA
Sortida de video color de 12 bits.

• OLED
Inteltronic/Wisechip UG-2832HSWEG04 OLED display. Te una matriu pasiva de 
128x32 pixels resultant en un display monocrom  30mm x 11.5mm x 1.45mm.

• 10/100/1000 Ethernet PHY
Port ethernet implementat  fent servir un  Marvell 88E1518 PHY. Connector RJ-
45 que es un TE Connectivity 1840750-7.
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 2.2. Procés de disseny 

El disseny d'un sistema embedded te dues fases: disseny hardware i disseny 
software. 

 a) Disseny hardware

Per al nostre disseny farem servir Vivado, que coneix tots els components de la 
Zedboard facilitant el disseny. A Vivado tots el components estan basats en blocs 
interconnectats, anomenats IP. Cada IP depenent del seu contingut te unes 
opcions de personalització o unes altres, per exemple el IP que representa el PS 
del Zynq te la opció d'activar el perifèrics incorporats (UART, Ethernet, USB,...). 

Es poden dissenyar perifèrics addicionals per afegir funcionalitats al sistema que 
s'implementaran a la FPGA (PL) continguda al chip. Per poder-les connectar al 
processador s'ha de fer servir el bus de comunicació AXI, per tant per cada nou 
component que creem hem d'afegir un controlador de bus AXI. La interconnexió 
entre els controladors de bus AXI i els altres elements de la Zedboard les pots fer 
automàticament a Vivado estalviant temps.

Després hem de crear el codi VHDL, sintetitzar, fer la implementació i generar el 
Bitstream final, novament Vivado pot fer la major part de forma automàtica. 
Observar Figura 5.
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Figura 5: Flux de 
disseny de diseny a 

Vivado.



El dispositiu Zynq s'ha de configurar amb una instancia de Zynq PS amb la 
interfície Ethernet activada.  La resta d'elements son optatius perquè no els farem 
servir als laboratoris i afegeixen complexitat al disseny i ocupen recursos al 
sistema embedded. Comprovar figura 6 per la personalització dins de Vivado del 
bloc IP corresponent al Zynq.

 b) Disseny software

Si s'utilitza el processador ARM el disseny del software que s'executa al 
processador ARM es fa a un entorn de desenvolupament (SDK) basat en Eclipse 
que Xilinx ha adaptat per treballar amb dissenys embedded amb la Zedboard i fer 
mes senzill el disseny.

L'objectiu es escriure codi C o C++ d'alt nivell que serà l'aplicació que s'executi 
al processador ARM. Al crear un nou projecte sempre tindrem un BSP o paquet de 
suport a la placa que s'ha creat automàticament basant-se en les dades 
exportades de Vivado i conte les llibreries per accedir al hardware, tenir en 
compte que aquest BSP es especific per cada disseny perque es depenent del 
diseny harware que haguem fet. 

A dins el SDK el primer es crear un nou projecte i es pot escollir entre un 
disseny amb accés directe a hardware (standalone) que ens permetrà optimitzar 
cada aspecte del sistema però que tindrà un temps mes llarg perquè el codi 
necessàriament serà complex si treballem amb un sistema connectat o un 
sistema que inclogui un sistema operatiu com Linux o FreeRTOS a sobre del qual 
escriure la nostra aplicació que fa servir els serveis del sistema operatiu i estalviar 
temps al no haver d'implementar elements com per exemple una estructura que 
faci la funcionalitat dels sockets ja existents al SO.
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Figura 6: Configuració de La instancia de Zynq



El pas final es la programació de la FPGA amb el bitstream que va generar 
Vivado i vam exportar al SDK i provar tot el sistema al hardware que es la placa.

Es poden activar llibreries addicionals com IwIP per afegir la funcionalitat de la 
pila TCP/IP al sistema i poder connectar el sistema a una xarxa basada en IP 
sense cap sistema afegit al mig.

 c) Configuració dispositiu

Al disseny dels servidors que farem als laboratoris els elements hardware 
necessaris son:

• Placa Zedboard
• 2 Cables USB-miniUSB.
• Cable Ethernet.

Els cables USB-miniUSB son per connectar la placa a l'ordinador que es farà 
servir per programar la placa. Son 2 perquè hi ha una connexió que es farà servir 
per programar el sistema i una altra per connectar a la consola del sistema i poder 
fer un debug del software que estem creant.

El cable Ethernet es per connectar el port Ethernet de la placa a la xarxa. A la 
pràctica el connectarem directament a l'ordinador que fem servir per programar la 
placa.

 2.3. Software

En aquests laboratoris es farà servir un projecte del SDK amb Sistema operatiu, 
concretament FreeRTOS. 

FreeRTOS es un sistema operatiu de codi obert i temps real, això vol dir que 
suporta threads concurrents que es van executant amb round-robin amb 
prioritats5. Això vol dir que no hi ha cap thread que pugui retenir el control del 
processador per un temps indefinit, de manera aproximada es pot dir que el 
sistema s'ocupa que tots el threads puguin executar-se d'una manera continua, 
des del punt de vista del thread no ha d'esperar mai que un altre proces acabi 
però la velocitat d'execució es una fracció de la total del sistema (figura 7).

El FreeRTOS en el nostre cas no l'hem d'instal·lar, sinó que ve inclòs com a part 
del BSP que esmentàvem al punt anterior. 

A algunes de les pràctiques el sistema es un servidor i a d'altres un client, 
sempre es tracta d'un sistema connectat a una xarxa basada en IP. Per tant 
necessitarem que la placa tingui una IP assignada. Hi ha dos mètodes bàsics 
suportats: DHCP o assignació estàtica de la IP en cas que no n'hi hagi servidor. 
En el nostre cas la placa zedboard anirà connectada directament amb un cable a 
l'ordinador del laboratori i farem servir la assignació estàtica perquè no hi ha 
servidor DHCP a l'ordinador. 

L'objectiu de les pràctiques es implementar una comunicació servidor-client i hi 
ha aplicacions que són servidor i d'altres que son client. La principal diferència es 
que el servidor crea un proces o thread que espera que un client faci peticions, en 
canvi el client es connecta a un servidor i fa peticions, necessita conèixer l'adreça 
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d'un servidor abans de començar a funcionar, que normalment es la informació 
que introdueix l'usuari quan el fa servir. Per exemple un navegador web es una 
aplicació client i nosaltres al indicar l'adreça de la pagina web que volem consultar 
estem donant l'adreça del servidor que conte les pagines web a la aplicació client.

A tenir en compte que Xilinx ha adaptat FreeRTOS per sistemes embedded de 
pocs recursos hardware i baix consum substituint la pila TCP/IP habitual per una 
pila TCP/IP lwip6.
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 2.4. Stack lwip

Lwip es una implementació de la pila de protocols TCP/IP lleugera6. La seva 
aplicació esta indicada en dispositius petits i barats (per exemple sensors remots 
o sistemes embedded) que normalment tenen limitacions dels recursos de 
computació i de la memòria que poden fer servir; per tant l'objectiu principal de 
implementació era disminuir l'us de memòria i la llargada del codi. Per aconseguir 
aquest objectiu s'usa una API adaptada que no requereix cap copia de dades 
entre processos. Fa servir una comunicació entre capes amb una separació 
relaxada, per evitar haver de copiar dades es reutilitzen buffers localitzats a 
memòria compartida entre totes les capes de la pila de protocols i certes 
característiques que fa que la capa d'aplicació conegui detalls de com gestionen 
la memòria les capes inferiors per poder reutilitzar els mateixos buffers a traves de 
diferents capes mes eficientment. 

La implementació esta organitzada en mòduls, de manera que es podrien afegir 
mes mòduls en cas necessari. 

Cada mòdul implementa un protocol (IP, ICMP, UDP i TCP) i hi ha uns quants 
mòduls que gestionen aspectes comuns a tots com la gestió dels buffers de 
memòria compartida o la gestió de les funcions de interfície amb la xarxa. 

Hi ha un mòdul, que s'anomena emulació de la capa de sistema operatiu, que 
proveeix una interfície a serveis del sistema operatiu com temporitzadors, 
semàfors i comunicació entre processos pensat per facilitar la migració del codi de 
la pila a un nou entorn. 

El mòdul que gestiona el subsistema de memòria implementa buffers compartits 
que fan servir tots els processos. A lwip aquests buffers s'anomenen pbuffs i son 
aproximadament la representació interna d'un paquet de dades i en el cas de 
paquets molt llargs poden unir-se com una llista. Es interessant conèixer quins 
tipus hi ha i com funcionen perquè a la configuració de lwip surten bastant 
paràmetres relacionats, per tant descriure els 3 tipus que existeixen:

◦ PBUF RAM es utilitzar per dades que es generen de forma dinàmica com les 
capçaleres i per tant te una longitud variable.

◦ PBUF ROM conte dades que no es poden modificar una cop han entrat a la pila 
lwip.

◦ PBUF POOL que son buffers de grandària fixe que formen un pool creat al inici i 
que principalment es fan servir pels controladors de xarxa per emmagatzemar 
els paquets entrants.

El mòdul que gestiona les interfícies de xarxa crea una llista unida global en que 
cada element es una interfície de xarxa i conte una estructura que conte punters a 
les funcions que s'han de cridar per gestionar l'enviament o recepció de paquets.

Basant-se en els objectius de baixos requeriments de potencia de computació 
nomes implementa la funcionalitat bàsica de la pila TCP/IP. Pot enviar,rebre i 
reenviar paquets, però no pot tractar paquets fragmentats o amb opcions; si es fa 
servir en un entorn en que els paquets fan servir aquestes opcions caldria afegir 
un proxy que gestiones aquests aspectes per tots els elements de la zona 
equipats amb lwip. El reenviament de paquets funciona únicament per tots aquells 
paquets que no hi hagi cap interfície de xarxa amb una adreça IP que coincideixi 
amb l'adreça IP destí del paquet.
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Hi ha dos formes de fer servir lwip: RAW i socket API.

◦ RAW que vol dir que el proces ha de cridar les funcions dels mòduls TCP i UDP 
directament i gestionar les respostes.

◦ Socket lwip API: No has de gestionar l'enviament de les dades en si mateix, les 
passes a una funció i el sistema s'encarrega de l'enviament. Es similar a BSD 
API però funciona a un nivell mes baix. Per guanyar eficiència l'aplicació pot 
manipular els pbuffs directament, però això exigeix que lwip estigui integrat a 
l'aplicació. Aquesta forma ha estat programada tenint en compte de l'estructura 
interna de lwip per millorar l'eficiència, la qual cosa per altra banda fa que no 
segueixi el estàndard de pila TCP/IP en que tots els nivells estan totalment 
aïllats els uns dels altres.

En aquests laboratoris es farà Socket API perquè l'entorn que es fa servir conté 
un sistema operatiu FreeRTOS en que s'ha substituït la pila TCP/IP habitual per 
lwip. Amb l'API s'aconsegueix un rendiment superior i podem utilitzar els sockets 
de FreeRTOS.

 2.5. Estructura del codi d'aplicació servidor:

  La primera part es una inicialització de la placa i de la llibreria lwip, es criden 
funcions predefinides, això es fan dintre de la funció main, que es la primera que 
es crida al executar-se el programa. 

A continuació es fa la configuració dels paràmetres IP, necessaris per a la 
comunicació a traves de la tarja de xarxa. Hi ha dos opcions: a traves de DHCP o 
assignar una IP fixa configurada al codi. A les practiques es fa servir la segona 
opció ja que no hi ha servidor DHCP a l'ordinador que connectem a la zedboard.

La segona part es la creació d'un thread que s'encarrega de la recepció de 
paquets. Als tutorials es veuen un echo-server i un webserver, segons quin sigui 
canvien els noms de les funcions d'aquest thread.

• Echo-Server: Es tracta d'un dels serveis basats en IP mes senzills 
disponibles a Internet, definit a RFC 862. Es va crear per testejar 
connexions i mesurar temps de transit de paquets entre nodes IP. La 
seva funció es retornar al client una copia idèntica de les dades que ha 
enviat el client al servidor. Pot funcionar sobre TCP (Transmission 
Control Protocol) que es un protocol orientat a connexió o UDP (User 
Datagram Protocol) que es un protocol sense connexió.
  La funció de que parla el paragraf anterior s'anomena en aquest 
server  “echo_application_thread”.

• Webserver: Es tracta d'un servidor de pagines web senzill. La capacitat 
del qual estarà limitada a uns pocs clients a la vegada i funcionalitat 
limitada, d'acord amb l'objectiu del disseny embedded per dispositius 
de pocs recursos i baix consum. La funció en aquest server s'anomena 
“web_application_thread”.

La ultima part que pot contenir diverses funcions depenent de l'aplicació del 
servidor es dedica a processar i servir la petició feta pel client al paquet rebut. Per 
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exemple si el servidor es un echo-server aquesta part nomes conte una funció. 
Observar diagrama de blocs 1.

 Des d'un punt de vista dels nivells TCP/IP o nivells OSI (Figura 8) el programa 
correspon a la capa o nivell 7 amb comunicació amb la capa inferior de xarxa per 
configuració i recepció de paquets.

Pag 20

Figura 8: Estructura de nivells TCP/IP i  
OSI

  

Inicialització. 

Creació del thread que espera rebre paquets.

Ex: funció al echo server “echo_application_thread”

El thread espera fins que arriba un paquet, quan arriba 

 crea un thread nou que executa la funció tractament paquet 

i continua esperant.  

Ex: funció al echo server: “process_echo_request”

Tractament paquet,z verifica el contingut del paquet per 

comprovar quin tipus de petició es i servir-la.

Diagrama 1: Diagrama blocs servidor



 2.6. Estructura del codi d'aplicació client:

La primera part es una inicialització de la placa i de la llibreria lwip, dintre de la 
funció main igual que en el cas del servidor.

A continuació es fa la configuració dels paràmetres IP, molt similar al cas del 
servidor.

La segona part es la creació d'un thread que crea una connexió amb el servidor i 
comença a fer peticions.

 2.7. XAPP1026

El XAPP1026 es un document de Xilinx7 i conte un exemple d'aplicació per a 
implementar algunes aplicacions de client i servidor fent servir lightweight IP 
(lwip). Es important perquè el tutorial 3 es basa en una part d'aquest document 
per al disseny d'un sistema connectat però la ultima revisió d'aquest document es 
de Novembre 2014. Com ja hem parlat abans gran part del que hi havia fet abans 
de 2015 va deixar de funcionar. Per tant la feina que s'ha fet aquí es important per 
adaptar el codi existent a la versió actual i millorar-lo de cara a que els estudiants 
el facin servir.
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        Inicialització

Creació del thread que espera rebre paquets

Al thread principal creació d'un paquet de dades

 amb una petició,  enviar-lo i esperar resposta del servidor.

Al thread creat per escoltar quan arriba un paquet

processar resposta i avisar proces principal.

Diagrama 2: Diagrama blocs client



Les proves que es fan a aquestes practiques son:
• Echo server.

 Aquesta pràctica esta dissenyada amb l'objectiu d'aprendre com fer servir la 
pila de protocols de lwIP a traves del port Ethernet incorporat a la placa 
Zedboard. En aquesta pràctica es recomana deixar la configuració per 
defecte de lwIP i fer un estudi de l'estructura del codi font que implementa el 
servidor, ja que pot servir com a base per implementar servidors mes 
complexes.
 Com ja hem dit abans es tracta d'un dels serveis basats en IP mes senzills, 
es va crear amb la idea de fer-lo servir per fer comprobacions. La seva 
funció es retornar al client una copia idèntica de les dades que ha enviat el 
client al servidor.
 Pot funcionar sobre TCP (Transmission Control Protocol) que es un protocol 
orientat a connexió o UDP (User Datagram Protocol) que es un protocol 
sense connexió.
 Els serveis mes comuns existents a Internet tenen un port (o ports) fixe que 
es el que distingeix els serveis entre si. Aquest numero esta assignat per el 
IETF8 si el port es menor de 1024 o major. El port assignat a aquest servei 
es el 7.

• Web server.
 Aquesta pràctica esta pensada per profunditzar en l'us i configuració de 
paràmetres lwIP a traves de l'ús d'un servidor mes complex i amb mes 
requeriments de memòria que el que fèiem servir a la pràctica anterior.
 Es tracta d'implementar un servidor de pagines web senzill que demostri 
una utilització de IoT, podrem consultar l'estat d'alguns elements continguts a 
la placa i podrem interactuar amb alguns elements a traves d'una interfície 
disponible a qualsevol plataforma com es un navegador de pagines web.
 El port assignat en aquest cas es el 80.

• Txperf.
 Aquesta pràctica esta pensada per aprendre l'altre extrem de la 
comunicació, o sigui, la part client que fa peticions a un servidor.
 Es fa servir per mesurar l'ample de banda disponible al moment de la prova 
d'una connexió. A les pràctiques per funcionar es connecta a un servidor 
Iperf que ha d'estar funcionant al pc connectat a la placa.
 En aquest cas es fa servir un port d'usuari, aquest ports son els que estan 
per sobre el port 1024, que es considera que no son reservats perquè cap 
servei ofert per un servidor els hauria de fer servir i per tant estan 
disponibles per assignació dinàmica a qualsevol proces que demani obrir un 
socket.

 2.8. Millores a realitzar

A la versió 2015 del software de Xilinx (Vivado) aquest va sofrir una 
transformació per afegir funcionalitats que va provocar canvis interns a la 
aplicació i com a conseqüència va fer que els exemples d'aplicació deixessin de 
funcionar tal com ho feien a la versió anterior. Principalment va deixar de ser valid 
el codi font existent.

Amb aquesta actualització s'ha millorat el codi font fent que torni a funcionar per 
la versió 2016.1
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S'ha personalitzat el Webserver per incloure  el logo de l'assignatura i el 
laboratori.

D'altra banda el codi existent es bastant genèric, perquè estava pensat perquè 
funciones a una diversitat de hardware proveït pel fabricant (Per exemple 
Microblaze, processadors no ARM i altres). A les pràctiques de ESDC aquesta 
part afegeix una complexitat al codi innecessària i s'ha eliminat per fer mes 
senzilla la comprensió per part dels estudiants, deixant nomes la part perquè 
funcioni amb el processador de la Zedboard.
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 3. Aplicacions servidor

 3.1. Echo server

El disseny hardware es bastant automatitzat per Vivado, s'ha d'afegir el bloc 
IP de Zynq configurat com s'explica al punt 2.2a. 
A la part de sobre de la finestra del diagrama ha aparegut un avis que el 
assistent de disseny esta disponible. Fem click a “Run Block Automation”, 
seleccionem processing_system7 i fes click a “apply presets”. Ha aparegut 
algun bloc mes i les connexions entre ells s'han fet automàticament. Acaba el 
proces segons esta explicat al punt 2.2a i figura 5.

 a) Estructura més detallada del codi (un cop passem al SDK).

main: Inicialització del scheduler. Iniciar main_thread.
 

main_thread: Inicialització lwIP, inici del thread que rep els paquets de 
dades (network_thread). Configuració IP de interfície de xarxa i mostrar per 
consola els valors configurats (funcions print_ip, print_ip_settings). Finalment 
inici del thread que realment gestiona el servidor (echo_application_thread).

Echo_application_thread: inicialització socket per rebre paquets, iniciar 
un thread (process_echo_request) que processa el paquet rebut i respon per 
cada paquet que es rebi.
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        Inicialització 

   (main i main_thread)

Creació del thread que espera rebre paquets

(echo_application_thread)

 Quan arriba un paquet crea un thread nou que 

executa la funció tractament paquet i continua esperant.  

 (process_echo_request)

Diagrama 3: Diagrama blocs client



 b) Simplificacions introduïdes en el codi.

   S'han eliminat les referencies a les diferents plataformes en les que funciona 
el programa deixant nomes la zedboard i el sistema FreeRTOS. El codi integre 
esta disponible al apèndix A.
L'objectiu dels laboratoris no es explicar tots els elements en profunditat que 
es poden fer servir en el llenguatge C per fer programes, per tant instruccions 
poc usades en situacions normals afegeixen complexitat al codi que d'altra 
banda es innecessària per comprendre el funcionament del programa 
principal.
Originalment hi havia referencies com la que es mostra a les línies següents 
fent servir sentencies condicionals (en vermell), el costat esquerre mostra el 
codi original i el costat dret mostra el codi simplificat que fa el mateix però no 
cal conèixer les instruccions condicionals. Per no allargar excessivament el 
llistat del codi hi ha línies omeses que he substituït per (...), no afecten a la 
comprensió de l'exemple.
Al tros de codi següent hi ha una comprovació de si estem fent servir un 
processador ARM, la qual cosa en el cas de la zedboard es afirmativa, per tant 
hem eliminat la comprovació.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
(...)
#include "lwipopts.h"
#include "config_apps.h"
#ifdef __arm__
#include "xil_printf.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#endif

#include <stdio.h>
#include <string.h>
(...)
#include "lwipopts.h"
#include "xil_printf.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"

En aquests fragments hi havia un tros de codi que s'executava en el cas que 
estiguessim o no fent servir FreeRTOS i com que que si l'estem fent servir es 
pot prescindir d'aquest tros. La diferencia entre les dos versions es mes gran 
perquè hi ha tot un bloc que s'elimina deixant nomes una línia.

xil_printf("Closing 
socket %d\r\n", sd);
#ifndef OS_IS_FREERTOS

(...)
return;

#else
break;

#endif

xil_printf("Closing 
socket %d\r\n", sd);

break;

#ifdef OS_IS_FREERTOS
vTaskDelete(NULL);

#endif

vTaskDelete(NULL);
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S'ha eliminat la possibilitar de fer servir DHCP ja que a aquestes pràctiques no 
hi ha DHCP i això afegia un retràs al inici del sistema. 
A continuació podem veure que això contribueix a reduir el codi de forma 
important.
En aquest fragment de codi es fa l'assignació de IP fent servir DHCP. La part 
dreta te afegits uns missatges extra que surten per la consola del SDK.

 /* print all application 
headers */
#if LWIP_DHCP==1

ipaddr.addr = 0;
gw.addr = 0;
netmask.addr = 0;

#endif
    (...)
            DEFAULT_THREAD
_PRIO);

#if LWIP_DHCP==1
    dhcp_start(netif);
    while (1) {
#ifdef OS_IS_FREERTOS

vTaskDelay(DHCP_FINE_TIMER
_MSECS / 
portTICK_RATE_MS);
#else
sleep(DHCP_FINE_TIMER_MSEC
S;
#endif

dhcp_fine_tmr();
mscnt += 

DHCP_FINE_TIMER_MSECS;
if (mscnt >= 

DHCP_COARSE_TIMER_SECS*100
0) { dhcp_coarse_tmr();

mscnt = 0;
}

}
#else
    print_headers();
    launch_app_threads();
#ifdef OS_IS_FREERTOS
    vTaskDelete(NULL);
#endif
#endif
    return;

/* print all application 
headers */
    (...)
            DEFAULT_THREAD
_PRIO);

    xil_printf("\r\n");
    xil_printf("%20s %6s 
%s\r\n", "Server", "Port", 
"Connect With..");
    xil_printf("%20s %6s 
%s\r\n", 
"--------------------", 
"------", 
"--------------------");

    print_echo_app_header(
);
    xil_printf("\r\n");
    sys_thread_new("echod"
, echo_application_thread, 
0,

THREAD_STACKSIZE,

DEFAULT_THREAD_PRIO);
    vTaskDelete(NULL);
    return;
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A aquest fragment es distingia si hi havia DHCP o no.

#if LWIP_DHCP==0
    /* initialize IP 
addresses to be used */
    IP4_ADDR(&ipaddr,  192, 
168, 1, 10);
    IP4_ADDR(&netmask, 255, 
255, 255,  0);
    IP4_ADDR(&gw,      192, 
168, 1, 1);
#endif

    /* initialize IP 
addresses to be used 
*/
    IP4_ADDR(&ipaddr, 
192, 168, 1, 10);
    IP4_ADDR(&netmask, 
255, 255, 255,  0);
    IP4_ADDR(&gw, 
192, 168, 1, 1);

 c) Explicació de problemes trobats i solucions

A tenir en compte es la configuració del firewall de l'ordinador (per exemple el 
firewall de windows) per permetre que funcioni correctament la comunicació entre 
la placa i l'ordinador.

 d) Resultats

A la figura 9 es pot veure que la consola del SDK informa que el echo server 
s'ha configurat a l'adreça IP 192.168.1.10 port 7.
Obrim un terminal i connectem a aquesta adreça i comprovem que el servidor 
respon amb el text enviat. 
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 3.2. Web server

La placa Zedboard s'ha de configurar amb una instancia de Zynq PS i 3 AXI 
GPIOs per poder controlar els leds, botons i interruptors. Comprovar figura 10 
que mostra el diagrama de blocs amb tots els blocs que finalment fem servir i 
les connexions entre ells.

El bloc del Zynq s'ha de configurar amb la interfície Ethernet activada. Aixo 
vol dir activar el bloc ENET0 dins de la personalització del bloc. Observar la 
figura 6.

 a) Estructura del codi.

main inicialitza, el mateix que a echo-server.

main_thread: fa el mateix que a echo server canviant que la funció que 
mostra la configuració IP es diferent (print_web_app_header) i la funció que 
s'inicia per gestionar el server es diu web_application_thread.

web_application_thread: fa la inicialització de la plataforma de gpios, es 
una crida a la funció “platform_init_gpios” que es faran servir per comunicar 
amb els components de la placa, a continuació obre el socket que escolta al 
port 80 estandar per tots els servidors web i inicia un nou thread per cada 
paquet que es rep per processar-lo (process_http_request).

process_http_request: Llegeix del socket el paquet tal qual ha arribat i 
crida la funció “generate_response” per tractar el packet.
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generate_response: a traves de la funció “decode_http_request” extreu si es 
tracta d'un packet tipus get, post o un altre tipus. Els unics paquets que 
realment reben una resposta son el tipus get i post; en qualsevol altre cas es 
retorna un error 404 que segons la definició es una resposta genèrica que 
indica recurs no existent o no trobat (funció do_404). 
En cas que sigui un paquet tipus get es crida la funció “do_http_get” i si es un 
paquet tipus post “do_http_post”.
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Inicialització. 

    (main i main_thread)

Creació del thread que espera rebre paquets.

 (web_application_thread)

web_application_thread espera fins que arriba un paquet, 

quan arriba crea un thread nou que tracta el paquet 

i continua esperant.  

( process_http_request )

Distingir quin tipus de paquet es

( generate_response)

Respondre al paquet de dades segons quin tipus sigui.

       (do_http_get o  do_http_get o  do_404)

Diagrama 4: Diagrama blocs servidor



do_http_get: Es la funció que s'encarrega de buscar els arxius que 
formen la pagina web i enviar-los al client web. El sistema de fitxers que fa 
servir el servidor web es un sistema basat en un fitxer imatge que conte tots 
els arxius amb una estructura particular que s'anomena mfs. Es la mateixa 
idea que les imatges iso però amb una estructura diferent. Aixo implica que no 
es pot canviar el contingut del servidor web directament, s'ha de generar el 
fitxer imatge mfs cada vegada que vulguem canviar quelcom al contingut, 
encara que sigui nomes un fitxer el que canvia. Totes les funcions que 
interaccionen amb el sistema de fitxers mfs tenen en particular que comencen 
per mfs. La funció “extract_file_name” extreu el nom del fitxer. La funció 
“mfs_exists_file” comprova al sistema de fitxers mfs que existeix el fitxer, si no 
existeix retorna error 404. La funció “mfs_file_open” obre el fitxer i 
“mfs_file_read” el llegeix i aquest s'envia amb “lwip_write” que es la funció que 
accedeix a les capes inferiors i finalment “mfs_file_close” tanca el fitxer.

do_http_post:  Es la funció que s'encarrega de la interacció amb la 
placa. La pulsació de qualsevol dels botons a la pagina web genera una 
petició POST que es tracta en aquesta funció. L'accés a la placa es fa a traves 
de funcions que comencen per Xgpio_* . Per exemple “XGpio_DiscreteRead” 
llegeix l'estat dels switches de la placa. Finalment envia la resposta amb 
“lwip_write”.

 b) Explicació de problemes trobats i solucions.

La funcionalitat d'un servidor web requereix molta mes memòria que un echo-
server i per tant els paràmetres automàtics que es feien servir al echo-server 
no son suficients. S'han adaptat els paràmetres que fèiem servir modificant el 
BSP des de el SDK. Com es pot veure a la figura 11 cal obrir el fitxer 
system.mss i apareix un botó que diu “Modificar BSP settings”. Fem click a 
aquest botó i s'ens obrirà una pantalla per editar el contingut. El fitxer es un 
fitxer de text i també es pot editar directament amb qualsevol editor de text 
però hem de mantenir el format perquè el sistema automàtic l'entengui i a mes 
es mes complicat entendre que es cada cosa.

Al obrir el BSP trobem una pantalla com la figura 12. Haurem d'assegurar-nos 
que al llistat de la part dreta de la pantalla apareixen les opcions Lwip141 i 
xilmfs, si no es així les hem d'afegir marcant els quadrets corresponents de la 
part central. Xilmfs es el necessari per llegir els arxius que composen les 
pagines web i lwip es la pila tcp/ip.
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Figura 11: Board Support package



Si fem click a sobre de xilmfs al llistat del costat esquerre apareixen les 
opcions de configuració de xilmfs (Figura 13). S'ha de configurar perquè faci 
servir una imatge preexistent que es un fitxer d'imatge mfs.

Fem el mateix per lwip141 i apareixerà una pantalla amb moltes categories 
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Figura 12: Modificació dels paràmetres del BSP

Figura 13: Paràmetres de xilmfs



per configurar (figura 14).

 Actualment qualsevol navegador actual envia unes capçaleres de paquet 
força llargues, que no farem servir, però el espai de memòria d'entrada ha 
d'estar dimensionat per a que tingui prou espai. Al mateix temps cal ser 
conservador en els recursos que es destinen a cada part perquè en una 
plataforma embedded la memòria es un recurs escàs i el sistema pot esgotar-
la molt ràpid. Els paràmetres que tenen a veure amb la gestió de la memòria 
son els pbuffs de lwip, en el nostre cas limitarem els pbuffs basant-nos el 
paràmetre ethernet MTU(unitat màxima de transmissió) mes habitual. Per mes 
detalls veure apartat c de modificacions introduïdes.
Les funcions d'accés a la placa s'han hagut de revisar per fer que funcionin.
A tenir en compte es la configuració del firewall de l'ordinador (per exemple el 
firewall de Windows) per permetre que funcioni correctament la comunicació 
entre la placa i l'ordinador.
El programa que ha de generar la imatge mfs a la seva versió Windows no 
funciona correctament dona com a resultat un fitxer de longitud 0. El mateix 
programa a la seva versió Linux si que funciona i es poden generar i 
descomprimir les imatges mfs.

 c) Modificacions introduïdes.

Hem modificat els paràmetres de lwip des de el SDK. Per aconseguir-ho hem 
d'obrir el fitxer system.mss que es genera automàticament al crear un projecte 
i fer click al botó “Modify BSP settings” , fem click a lwip i es desplegarà el 
llistat de paràmetres de lwip (figura 14).
Hi ha molts paràmetres i he modificat una gran part d'ells, perquè el valor que 
apareixia per defecte no permetia funcionar correctament al webserver, 
s'havien d'adaptar a uns valors que facin funcionar el webserver. El mètode 
per trobar els valors es empíric, tret  dels paràmetres que estan condicionats 
per altres paràmetres o variables del protocol. Per exemple el valor de la 
memòria reservada es empíric, però la llargada màxima en bytes del paquet 
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Figura 14: Paràmetres de lwip



de dades a TCP esta condicionada per la llargada del paquet a una xarxa 
Ethernet.

 A continuació una petita descripció del que fan els paràmetres que he 
modificat o mes importants. 

• api_mode: mode de funcionament de lwip. Configurem SOCKET_API 
mode.

• arp_options: Configuració del protocol arp, no hem modificat res.
• dhcp_options: Configuració de protocol DHCP, desactivat perquè no el 

fem servir.
• icmp_options: Configuració del protocol ICMP, controla la resposta a un 

ping.
• lwip_options: Configuració del protocol IP.

◦ ip_default_ttl: nombre de nodes que pot travessar el paquet IP fins 
arribar a destí abans de ser descartat. Qualsevol nombre en serviria 
perquè estem connectant la placa directament al pc. Deixem el valor 
per defecte.

◦ ip_forward: reenviament de paquets activat o no. No ens fa falta.
◦ ip_frag_max_mtu: Unitat màxima de transmissió (MTU) es la 

quantitat de bytes màxima que pot tenir un paquet IP,  a una xarxa 
Ethernet el valor habitual es 1500.

◦ ip_options: els paquets amb opcions IP configurades es descarten.
◦ ip_reass_max_pbufs: Es la longitud de la cua que conte els paquets 

rebuts. Es important perquè el protocol TCP fa reordenació de 
paquets si arriben en desordre, però nomes ho pot fer si estan tots 
els paquets a la cua d'arribada. Empíricament hem trobar que el 
valor 512 funciona correctament.

• lwip_memory_options: Configuració del paràmetres de memòria.
◦ mem_size: Tampany en bytes per el espai de memòria de la heap. 

Pràcticament totes les variables del programa han d'entrar en 
aquest espai, inclosa la cua de paquets rebuts. Assignem 500KB 
aproximadament.

◦ memp_n_pbuf: nombre de buffers que fa servir el procés 
d'enviament de dades. Si s'envien moltes dades ha de ser gran. 
Hem posat nomes 128 perquè han d'entrar en el espai que hem 
reservat abans de memòria.

◦ memp_n_tcp_pcb: Nombre de connexions tcp simultànies màximes 
que pot atendre el sistema. Hem posat 32 per poder tenir unes 
quantes connexions a la vegada. A tenir en compte que els 
navegadors web actuals intenten descarregar molts fitxers al mateix 
temps obrint varies connexions simultànies.

◦ mem_n_udp_pcb: El mateix que el anterior per el protocol UDP.
• pbuf_options: Configuració de la grandària i nombre  dels buffers.

◦ pbuf_pool_bufsize: Nombre de bytes de cada buffer del pool. Per 
emmagatzemar paquets 1700 bytes es un valor que accepta els 
1500 bytes del protocol IP i te marge per capçaleres de nivells 
inferiors.

◦ pbuf_pool_size: Nombre de buffers simultanis en el pool. ocupen 
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part  del espai de memòria reservat i han de deixar espai per la 
resta de variables que guarda el programa. Multiplicant aquest 
nombre per el nombre de bytes d'un buffer trobem el valor de la 
memòria ocupada pels buffers del pool. Posem 256.

• tcp_options: Configuració del prototcol TCP.
◦ lwip_tcp: Es requereix TCP?
◦ tcp_mss: Nombre de bytes màxim que pot contenir un paquet TCP. 

Limitat per el MTU, per tant 1460 es el màxim que podem posar.
◦ tcp_snd_buf: nombre de bytes reservat per al buffers de enviament 

de paquets TCP. Posem aproximadament 16KB.
◦ tcp_wnd: Grandària en bytes de la finestra TCP. Implica quants 

paquets enviarà abans de rebre una confirmació. Si es molt gran pot 
accelerar la transmissió en connexions amb pocs errors.

• udp_options
◦ lwip_udp: Es requereix UDP?.

S'han canviat les funcions d'accés a la placa per fer servir la biblioteca Xgpio 
enlloc de funcions pròpies que accedien directament a algunes posicions de 
memòria.
Al següent exemple s'accedeix a llegir l'estat dels switches que te la placa 
zedboard.

Exemple de codi original Exemple de codi utilitzat

 unsigned s = get_switch_state();

Definició de la funció get_switch_state()
{

(...)
    return *(volatile unsigned int *)

(DIP_BASE);
(...)

}

 s = XGpio_DiscreteRead(&dip, 1);

S'ha eliminat la possibilitar de fer servir DHCP ja que això afegia una 
complexitat considerable al codi font i a aquestes pràctiques no hi ha DHCP i 
a mes això afegia un retràs al inici del sistema. Per detalls consultar apartat 
3.1b. 

 d) Resultats amb captures de pantalla.

En la figura 15 es veu la consola de SDK mostrant un missatge  que diu que 
s'ha iniciat el webserver a l'adreça IP configurada.
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A la figura 16 veiem una captura de la pantalla del navegador web en que veiem 
la pagina web carregada.
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Figura 15: Sdk indicant que el webserver s'ha iniciat.

Figura 16:  Webserver funcionant



El webserver funcionant (figura 16) i una imatge de la placa zedboard (figura 
17) en aquest moment. Com es pot observar els LEDs estan encesos i tots els 
switches estan a off, característiques que el webserver mostra a la pàgina 
web.

A continuació canviem la configuració del switches movent el tercer, quart, 
cinquè i sisè a “on” (figura 18). Podem observar a la figura 19 que el valor dels 
switches que retorna es 00111100 on els uns corresponen als switches que 
hem mogut i els zeros als que no hem tocat. D'aquesta manera demostrem la 
possibilitar de interaccionar amb un sistema connectat a una xarxa a traves de 
una pagina web.
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Figura 17:  imatge de la placa

Figura 18: La placa amb el switches moguts
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Figura 19: El webserver reflexa els switches moguts



 4. Aplicacions client

 4.1. Aplicació servidor en PC: iperf

Iperf9 es una eina que s'utilitza per fer proves a xarxes informàtiques. El 
funcionament habitual es crear fluxos de dades TCP i UDP i mesurar el 
rendiment de la xarxa. Es de codi obert, per tant es pot verificar com realitza 
les mesures. Te suport per escollir el protocol i varis paràmetres relacionats 
amb  la comunicació.
La versió actual es iperf3 que no es compatible amb iperf2 perquè es un 
redisseny de la eina original amb la intenció que funcioni com a llibreria i afegir 
les funcions com un mode zero-copy.

El programa servidor, que es el que farem servir nosaltres a l'ordinador. Per 
executar-lo hem d'executar la següent comanda. Que obrirà el servidor al port 
per defecte (port 5201).

 

iperf3 -s

Opcions mes comuns:
-p num: Especifica el port a fer servir.
-w num: Especifica la llargada del buffer en bytes a fer servir, implica una 

finestra TCP mes gran.
-D: Daemon mode. Retorna el prompt del sistema per poder introduir mes 

comandes immediatament.
-V: Verbose mode. Dona mes informació.
-i num: Informar cada num segons.

Nosaltres farem servir la comanda, la resta de valors els podem deixar al seu 
valor per defecte: 

iperf3 -s -i 5 -p 5001

 4.2. Aplicació client en ZB: Txperf

El bloc IP de Zynq configurat com s'explica al punt 2.2a. amb una instancia de 
Zynq PS que estigui configurada amb la interfície ethernet activada. 

Per simplicitat l'adreça del servidor esta fixada al codi font com a 
192.168.1.100 port 5001. Per tant en el nostre cas hem d'assegurar que 
l'ordinador del laboratori al que hem connectat la placa amb el cable ethernet 
tingui la tarja de xarxa connectada a la placa configurada amb aquesta adreça 
IP. 

Pag 38



 a) Estructura del codi. 

main inicialització i iniciar main_thread.

main_thread: inicia un thread que inicialitza iwIP i configura les 
interfícies de xarxa (network_thread). Com per simplificar el codi de cara a que 
el estudiant el pugui comprendre mes ràpidament  s'ha eliminat la possibilitat 
de fer servir DHCP, l'adreça IP del client esta fixada a dins el codi a 
192.168.168.10. A continuació mostra la configuració IP (print_ip_settings) i 
inicia com a nou thread la funció que s'encarrega de  gestionar el proces 
(tx_application_thread).

tx_application_thread: Mostra que s'ha connectat al servidor i la seva 
adreça i a continuació comença a enviar dades.

La principal diferència amb les aplicacions servidor es que en aquest cas no hi 
ha cap thread que es quedi esperant rebre connexions de clients. El programa 
obre una connexió amb el servidor i comença a enviar dades i quan acaba 
finalitza el programa.

 b) Modificacions introduïdes.

S'ha eliminat la possibilitar de fer servir DHCP ja que a aquestes pràctiques no 
hi ha DHCP i això afegia un retràs al inici del sistema.
S'han adaptat els paràmetres del servidor per funcionar amb la nova versió del 
iperf.
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Inicialització. 

Creació del thread que envia traffic al servidor iperf.

Funció  “tx_application_thread”

Diagrama 5: Diagrama txclient per iperf



 c) Diferència entre protocol TCP i protocol UDP.

El protocol TCP es un protocol que requereix establir una connexió, això fa 
que el proces faci servir els primers segons per negociar la connexió i per tant 
no esta enviant dades, la connexió després es reutilitza per als següents 
paquets per això el valor inicial, entenent com a tal el valor dels 5 primers 
segons, acostuma a ser mes baix. Això permet que tant el server com el client 
vagin comprovant quins paquets s'han rebut i reenviar nomes la part que s'ha 
perdut si hi ha problemes a la connexió, entre d'altres avantatges a canvi d'un 
inici mes lent. Com a desavantatges te un temps de processament superior i 
generalment la seva velocitat màxima de transmissió no arriba al màxim del 
canal perquè entre d'altres motius part d'aquesta capacitat s'utilitza per enviar 
confirmacions.
El protocol UDP es un protocol no orientat a connexió, per tant no obre una 
connexió per transmetre les dades, ni tampoc gestiona confirmacions. Si en el 
camí hi ha problemes i es perden o es malmeten paquets de dades es feina 
del receptor demanar que el emissor els torni a enviar, o no, segons les seves 
necessitats. Això fa que sigui mes ràpid al transmetre les dades, però mes lent 
si s'han de reenviar una gran quantitat de dades. Tampoc fa reordenament 
dels paquets si arriben en desordre. Freqüentment s'usa a serveis que 
requereixen temps real i als quals no es gaire si es perd una part de les 
dades.

 d) Resultats amb captures de pantalla.

Una imatge del sdk (figura 20) indicant que s'ha realitzat la connexió amb el 
servidor iperf. La ip del client es 192.168.1.10 i l'adreça del servidor es 
192.168.1.100.
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Figura 20: Consola de SDK amb missatge de que s'ha realitzat la connexió amb 
el servidor iperf.



Com es pot veure a les figures 21 i 22 a les proves realitzades, la prova amb 
TCP dona una velocitat inferior que UDP i amb certa variabilitat. Com a factors 
per explicar aquests resultats podem considerar:

• TCP fa servir part del ample de banda del canal de comunicació per 
enviar confirmacions que ha rebut els paquets. 

• TCP quan ha enviat el contingut de la finestra TCP para d'enviar 
paquets de dades. La finestra TCP es una quantitat de bytes que indica 
el nombre de paquets que es poden enviar sense rebre confirmacions 
del que s'ha enviat. Aquest paràmetre es ajustable dinàmicament per 
els nodes que gestionen la comunicació en funció de la qualitat del 
canal i de la velocitat del receptor. Aquest paràmetre implica que nomes 
es poden enviar un nombre limitat de paquets sense rebre 
confirmacions. Per tant hi ha un temps variable que no s'estan enviant 
dades.

• La variabilitat dels resultats pot ser deguda a la finestra TCP perquè 
com ja hem descrit una de les seves funcions es modular la velocitat 
depenent de les condicions del canal i l'estat del receptor. També pot 
ser deguda a que en algun moment s'hagin perdut paquets i s'hagin 
hagut de retransmetre.

 
A la figura 22 veiem que el rendiment de la connexió en UDP es superior però 
el sistema també informa de molts paquets que arriben en desordre, paquets 
que caldria gestionar la seva repetició si fos necessari, la qual cosa 
consumiria recursos del sistema, sent un dels factors que afecta al rendiment.
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Figura 21: Rendiment que estem obtenint amb la connexió amb TCP.
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Figura 22: Rendiment que estem obtenint amb la connexió amb UDP.



 5. Punt de partida per a aplicacions de comunicació entre 
plaques

Per fer la connexió entre dues plaques Zedboard com a la figura 23 s'hauria 
d'escollir primer quin tipus de comunicació es desitja. Pot haver un servidor i un 
client o pot ser una comunicació entre iguals, en el que ambdós sistemes fan de 
servidors i de clients al mateix temps.

El disseny requereix ajuntar 2 estacions de treball perquè ens faran falta 2 
ordinadors per controlar l'execució del software a 2 plaques a la vegada.

La connexió del cable ethernet enlloc d'anar a l'ordinador aniria a l'altra placa, 
però els cables USB quedarien igual perquè puguem veure el que succeeix a 
cada placa a la consola del SDK.

El disseny hardware d'ambdues plaques es el mateix perquè faran la funció d'un 
sistema connectat a una xarxa, per tant programaren 2 plaques amb el mateix 
disseny. Aquest pot ser el que hem fet servir per al servidor web per exemple i 
adaptar-lo a les nostres necessitats.

Segons el tipus de comunicació:

 a) Servidor-client

El cas d'un servidor i un client es mes senzill perquè ja els hem vist a punts 
anteriors. Seria ajuntar un sistema com els que es descriuen al apartat 3 i un del 
apartat 4. 

S'haurien d'establir la IP servidor i client al codi que ha de fer funcionar cada 
placa segons la seva funció.

Caldria iniciar primer el servidor i comprovar al SDK que esta esperant 
connexions a una IP adequada.  En segon lloc iniciem el client i comprovem que 
es connecta al servidor i comença a enviar dades o fer peticions.
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Figura 23: Diagrama de la connexió de dues plaques Zedboard



El dissenys software haurien de seguir el esquema següent

Placa 1 Placa 2

Crear thread que 
esperi l'arribada 
de paquets de 

dades.

Crear thread que 
connecti al 

servidor i faci 
peticions

Quan arribi paquet 
de dades  crear 

thread que 
gestioni paquet.

Mostrar resposta 
enviada per 

servidor.

Diagrama 6: Esquema d'un sistema de dues plaques amb comunicació client-servidor. 

La manera mes senzilla de mostrar els resultats seria enviar un missatge a la 
consola SDK. Altres possibilitats son fer algun canvi a alguns dels elements 
integrats a la placa zedboard.

 b) Comunicació entre iguals

Aquesta opció es mes complexa, cal barrejar els dos processos perquè el 
sistema sigui client i servidor al mateix temps.

S'haurien d'establir dos IPs diferents  al codi que ha de fer funcionar cada placa, 
una seria la pròpia i l'altre seria la de l'altre node. Hi ha procediments molt 
sofisticats de descobrir quants nodes hi ha a una xarxa entre iguals, però en 
aquest cas ho limiten a 2 nodes i ambdós nodes coneixen les dues adreces, que 
estaran fixades al codi.

En aquest cas l'ordre d'inici no ha d'influir al resultat, però si que es una idea 
aconsellable posar un temporitzador per endarrerir l'enviament de peticions uns 
moments a l'inici perquè l'altre equip pugui iniciar-se correctament.
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El dissenys software haurien de seguir el esquema següent

Placa 1 Placa 2

Crear 
thread 

que 
esperi 

l'arribada 
de 

paquets 
de  dades.

Esperar que 
arribi paquet de 

dades 

Esperar que 
arribi paquet de 

dades 

Crear 
thread 

que 
esperi 

l'arribada 
de 

paquets 
de  dades.

Crear 
thread 

que 
després 
d'una 
petita 
espera 

connecti 
al 

servidor i 
faci 

peticions.

Quan arribi 
paquet de dades 
crear thread que 
gestioni paquet i 

respongui al 
client.

Quan arribi 
paquet de dades 
crear thread que 
gestioni paquet i 

respongui al 
client.

Crear 
thread 

que 
després 
d'una 
petita 
espera 

connecti 
al 

servidor i 
faci 

peticions.

Mostrar 
resposta 
enviada 

per 
servidor.

Mostrar 
resposta 
enviada 

per 
servidor.

Diagrama 7: Esquema d'un sistema de dues plaques amb comunicació entre iguals.
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Una altre vegada la manera mes senzilla de mostrar els resultats seria enviar un 
missatge a la consola SDK i seria recomanable fer-ho això almenys com a 
comprovació abans de fer res mes complicat. Altres possibilitats son:

• Fer algun canvi a alguns dels elements integrats a la placa zedboard.
• Treure un senyal a traves d'algun port de la zedboard que de moment 

no s'ha fer servir. Per exemple el port d'àudio.
• Enviar un missatge per la ethernet cap a algun servidor extern. Com 

per exemple un email cap a un servidor de correu. Es clar que aquesta 
opció requereix configuració extra a l'ordinador que es connecta a la 
placa.
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 6. Conclusions
Dependre d'un fabricant comercial per el software d'una placa que es fa servir 

per docència es un problema perquè quan al fabricant li va be canvia el sistema i 
s'ha d'invertir un munt de temps a tornar a crear els sistemes i demostracions que 
es fan servir a les classes.

 6.1. Resum dels resultats obtinguts

S'ha aconseguit un codi mes senzill per facilitar la comprensió dels alumnes 
sense modificar la funcionalitat que es el que es pretenia. El codi continua fent la 
mateixa funció però es mes senzill d'entendre.
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 8. Apèndixs 

 8.1. Apendix A: Codi font echo-server

 a) Fitxer main.c
/******************************************************************************
*
* Copyright (C) 2016 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* Use of the Software is limited solely to applications:
* (a) running on a Xilinx device, or
* (b) that interact with a Xilinx device through a bus or interconnect.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
* XILINX  BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
* OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
*
* Except as contained in this notice, the name of the Xilinx shall not be used
* in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
* this Software without prior written authorization from Xilinx.
*
******************************************************************************/
/* Modificat per Josep Manel Cos Aguilera per al pfc "Actualització de pràctiques 
* docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx"   
* Setembre 2016
********************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include "xparameters.h"
#include "netif/xadapter.h"
#include "platform_config.h"
#include "xil_printf.h"

#define THREAD_STACKSIZE 1024

int main_thread();
void print_echo_app_header();
void echo_application_thread(void *);

void lwip_init();

static struct netif server_netif;
struct netif *echo_netif;

void
print_ip(char *msg, struct ip_addr *ip)
{  

xil_printf(msg);
xil_printf("%d.%d.%d.%d\n\r", ip4_addr1(ip), ip4_addr2(ip),

ip4_addr3(ip), ip4_addr4(ip));
}

void
print_ip_settings(struct ip_addr *ip, struct ip_addr *mask, struct ip_addr *gw)
{  /* printar la configuració IP realitzada*/

print_ip("Board IP: ", ip);
print_ip("Netmask : ", mask);
print_ip("Gateway : ", gw);

}

int main()
{
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/* Crear un nou thread i iniciar el scheduler, necessari per FreeRTOS*/

sys_thread_new("main_thrd", (void(*)(void*))main_thread, 0,
                THREAD_STACKSIZE,
                DEFAULT_THREAD_PRIO);
vTaskStartScheduler();
while(1);
return 0;

}

void network_thread(void *p)
{
    struct netif *netif;
    struct ip_addr ipaddr, netmask, gw;
    /* the mac address of the board. this should be unique per board */
    unsigned char mac_ethernet_address[] = { 0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02 };

    netif = &server_netif;

/*  */
    /* initialize IP addresses to be used */
    IP4_ADDR(&ipaddr,  192, 168, 1, 10);
    IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255,  0);
    IP4_ADDR(&gw,      192, 168, 1, 1);
/*  */

    /* print out IP settings of the board */
    xil_printf("\r\n\r\n");
    xil_printf("-----lwIP Socket Mode Echo server Demo Application ------\r\n");

    print_ip_settings(&ipaddr, &netmask, &gw);
    /* print all application headers */

    /* Add network interface to the netif_list, and set it as default */
    if (!xemac_add(netif, &ipaddr, &netmask, &gw, mac_ethernet_address, 

PLATFORM_EMAC_BASEADDR)) {
        xil_printf("Error adding N/W interface\r\n");
        return;
    }
    netif_set_default(netif);

    /* specify that the network if is up */
    netif_set_up(netif);

    /* start packet receive thread - required for lwIP operation */
    sys_thread_new("xemacif_input_thread", (void(*)(void*))xemacif_input_thread, netif,
            THREAD_STACKSIZE,
            DEFAULT_THREAD_PRIO);

    xil_printf("\r\n");
    xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "Server", "Port", "Connect With..");
    xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "--------------------", "------", 

"--------------------");

    print_echo_app_header();
    xil_printf("\r\n");
/* iniciar el thread que fa la feina de echo-server*/
    sys_thread_new("echod", echo_application_thread, 0,

THREAD_STACKSIZE,
DEFAULT_THREAD_PRIO);

    vTaskDelete(NULL);
    return;
}

int main_thread()
{

/* initialize lwIP before calling sys_thread_new */
    lwip_init();

    /* any thread using lwIP should be created using sys_thread_new */
    sys_thread_new("NW_THRD", network_thread, NULL,

THREAD_STACKSIZE,
            DEFAULT_THREAD_PRIO);

    vTaskDelete(NULL);
    return 0;
}
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 b) Fitxer echo.c
/******************************************************************************
*
* Copyright (C) 2016 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* Use of the Software is limited solely to applications:
* (a) running on a Xilinx device, or
* (b) that interact with a Xilinx device through a bus or interconnect.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
* XILINX  BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
* OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
*
* Except as contained in this notice, the name of the Xilinx shall not be used
* in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
* this Software without prior written authorization from Xilinx.
*
******************************************************************************/
/* Modificat per Josep Manel Cos Aguilera per al pfc "Actualització de pràctiques 
* docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx"   
* Setembre 2016
********************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include "lwip/sockets.h"
#include "netif/xadapter.h"
#include "lwipopts.h"
#include "xil_printf.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"

#define THREAD_STACKSIZE 1024

u16_t echo_port = 7;

void print_echo_app_header()
{ /* printar missatge de server funcionant*/
    xil_printf("%20s %6d %s\r\n", "echo server",
                        echo_port,
                        "$ telnet <board_ip> 7");

}

/* thread spawned for each connection */
void process_echo_request(void *p)
{

int sd = (int)p;
int RECV_BUF_SIZE = 2048;
char recv_buf[RECV_BUF_SIZE];
int n, nwrote;

while (1) {
/* read a max of RECV_BUF_SIZE bytes from socket */
if ((n = read(sd, recv_buf, RECV_BUF_SIZE)) < 0) {

xil_printf("%s: error reading from socket %d, closing socket\r\n", 
__FUNCTION__, sd);

break;
}

/* break if the recved message = "quit" */
if (!strncmp(recv_buf, "quit", 4))

break;

/* break if client closed connection */
if (n <= 0)

break;

/* handle request */
if ((nwrote = write(sd, recv_buf, n)) < 0) {
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xil_printf("%s: ERROR responding to client echo request. received = %d, 
written = %d\r\n",

__FUNCTION__, n, nwrote);
xil_printf("Closing socket %d\r\n", sd);

break;
}

}

/* close connection */
close(sd);
vTaskDelete(NULL);

}

void echo_application_thread()
{

int sock, new_sd;
struct sockaddr_in address, remote;
int size;

/* configurar connexió amb TCP*/
if ((sock = lwip_socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)

return;

address.sin_family = AF_INET;
address.sin_port = htons(echo_port);
address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;

/* obrir socket */
if (lwip_bind(sock, (struct sockaddr *)&address, sizeof (address)) < 0)

return;

lwip_listen(sock, 0);

size = sizeof(remote);

while (1) {

/* Si arriba alguna cosa a través del socket que hem obert, l'identificador del qual es sd crea un 
toread nou per tractar-lo i respondre*/

if ((new_sd = lwip_accept(sock, (struct sockaddr *)&remote, (socklen_t *)&size)) > 0) 
{

sys_thread_new("echos", process_echo_request,
(void*)new_sd,
4096,
DEFAULT_THREAD_PRIO);

}
}

}
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 8.2. Apèndix B: Codi font weberver

 a) Fitxer main.c

/******************************************************************************
*
* Copyright (C) 2016 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* Use of the Software is limited solely to applications:
* (a) running on a Xilinx device, or
* (b) that interact with a Xilinx device through a bus or interconnect.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
* XILINX  BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
* OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
*
* Except as contained in this notice, the name of the Xilinx shall not be used
* in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
* this Software without prior written authorization from Xilinx.
*
******************************************************************************/
/* Modificat per Josep Manel Cos Aguilera per al pfc "Actualització de pràctiques 
* docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx"   
* Setembre 2016
********************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include "xparameters.h"
#include "netif/xadapter.h"
#include "platform_config.h"
#include "xil_printf.h"
#include "platform.h"

int main_thread();
void print_web_app_header();
void web_application_thread(void *);
void lwip_init();

#define THREAD_STACKSIZE 1024

static struct netif server_netif;
struct netif *echo_netif;

void
print_ip(char *msg, struct ip_addr *ip)
{

xil_printf(msg);
xil_printf("%d.%d.%d.%d\n\r", ip4_addr1(ip), ip4_addr2(ip),

ip4_addr3(ip), ip4_addr4(ip));
}

void
print_ip_settings(struct ip_addr *ip, struct ip_addr *mask, struct ip_addr *gw)
{

print_ip("Board IP: ", ip);
print_ip("Netmask : ", mask);
print_ip("Gateway : ", gw);

}

int main()
{

 if (init_platform() < 0) {
        xil_printf("ERROR initializing platform.\r\n");
        return -1;
 }
sys_thread_new("main_thrd", (void(*)(void*))main_thread, 0,
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                THREAD_STACKSIZE,
                DEFAULT_THREAD_PRIO);
vTaskStartScheduler();
while(1);
return 0;

}

void network_thread(void *p)
{
    struct netif *netif;
    struct ip_addr ipaddr, netmask, gw;
    /* the mac address of the board. this should be unique per board */
    unsigned char mac_ethernet_address[] = { 0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02 };

    netif = &server_netif;

    /* initliaze IP addresses to be used */
    IP4_ADDR(&ipaddr,  192, 168, 1, 10);
    IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255,  0);
    IP4_ADDR(&gw,      192, 168, 1, 1);

    /* print out IP settings of the board */

    print_ip_settings(&ipaddr, &netmask, &gw);
    /* print all application headers */

    /* Add network interface to the netif_list, and set it as default */
    if (!xemac_add(netif, &ipaddr, &netmask, &gw, mac_ethernet_address, PLATFORM_EMAC_BASEADDR)) {
        xil_printf("Error adding N/W interface\r\n");
        return;
    }
    netif_set_default(netif);

    /* specify that the network if is up */
    netif_set_up(netif);

    /* start packet receive thread - required for lwIP operation */
    sys_thread_new("xemacif_input_thread", (void(*)(void*))xemacif_input_thread, netif,
            THREAD_STACKSIZE,
            DEFAULT_THREAD_PRIO);

    xil_printf("\r\n");
    xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "Server", "Port", "Connect With..");
    xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "--------------------", "------", "--------------------");

    
    print_web_app_header();
    xil_printf("\r\n");
      sys_thread_new("webd", web_application_thread, 0,

THREAD_STACKSIZE,
DEFAULT_THREAD_PRIO);

    vTaskDelete(NULL);
    return;
}

int main_thread()
{

/* initialize lwIP before calling sys_thread_new */
    lwip_init();

    /* any thread using lwIP should be created using sys_thread_new */
    sys_thread_new("NW_THRD", network_thread, NULL,

THREAD_STACKSIZE,
            DEFAULT_THREAD_PRIO);
    vTaskDelete(NULL);
    return 0;
}

 b) Fitxer: webserver.c
/*
 * Copyright (c) 2007 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
 *
 * Xilinx, Inc.
 * XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS" AS A
 * COURTESY TO YOU.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
 * ONE POSSIBLE   IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
 * STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION
 * IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE
 * FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
 * XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
 * THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
 * ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
 * FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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 *
 ***************************************************************************/
/* Modificat per Josep Manel Cos Aguilera per al pfc "Actualització de pràctiques 
* docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx"   
* Setembre 2016
********************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lwip/sockets.h"

#include "netif/xadapter.h"
#include "lwipopts.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "xil_printf.h"

#include "webserver.h"
#include "platform_gpio.h"
#include "config_apps.h"
#include "xgpio.h"

#define THREAD_STACKSIZE 2048

int generate_response(int sd, char *http_req, int http_req_len);
static unsigned http_port = 80;

/* thread spawned for each connection */
void process_http_request(void *p)
{

int sd = (int)p;
int read_len,j;
int RECV_BUF_SIZE = 2048;        /* http request size can be a max of RECV_BUF_SIZE */
char recv_buf[RECV_BUF_SIZE]; /* since these buffers are allocated on the stack .. */

/* .. care should be taken to ensure there are 
no overflows */

/* read in the request */
if ((read_len = read(sd, recv_buf, RECV_BUF_SIZE)) < 0) {

xil_printf("%s: error reading from socket %d, closing socket\r\n", __FUNCTION__, sd);
close(sd);
return;

}
if (read_len <= 0)
{

close(sd);
return;

}

/* respond to request */
generate_response(sd, recv_buf, read_len);
j = 0;
while(j < 5000)  /* temporitzador de espera abans de tancar la conexió*/

j++;
/* close connection */
close(sd);
vTaskDelete(NULL);
return ;

}

/* http server */
void web_application_thread()
{

int sock, new_sd;
struct sockaddr_in address, remote;
int size;

/* initialize devices */
platform_init_gpios();

/* create a TCP socket */
if ((sock = lwip_socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {

return;
}

/*bind to port 80 at any interface */
address.sin_family = AF_INET;
address.sin_port = htons(http_port);
address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
if (lwip_bind(sock, (struct sockaddr *)&address, sizeof (address)) < 0)

return;

/* listen for incoming connections */
lwip_listen(sock, 0);
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size = sizeof(remote);
/*

*/
while (1) {

if ((new_sd = lwip_accept(sock, (struct sockaddr *)&remote, (socklen_t *)&size)) > 0) 
{

/* spawn a separate handler for each request */
sys_thread_new("httpd", process_http_request, (void*)new_sd,

                        THREAD_STACKSIZE,
                        DEFAULT_THREAD_PRIO);

}
}
return;

}

void print_web_app_header()
{
    xil_printf("%20s %6d %s\r\n", "http server",
                        http_port,
                        "Point your web browser to http://192.168.1.10");
}

 c) fitxer http_response
/*
 * Copyright (c) 2007-2009 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
 *
 * Xilinx, Inc.
 * XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS" AS A
 * COURTESY TO YOU.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
 * ONE POSSIBLE   IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
 * STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION
 * IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE
 * FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
 * XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
 * THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
 * ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
 * FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 *
 */
/**************************************************************************
* Modificat per Josep Manel Cos Aguilera per al pfc "Actualització de pràctiques
* docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx"   
* Setembre 2016
********************************************************************************/

#include <string.h>

#include "mfs_config.h"
#include "lwip/inet.h"
#include "lwip/sockets.h"

#include "webserver.h"
#include "platform_gpio.h"
#include "platform_fs.h"

#include "xil_printf.h"

char debug=1;

char *notfound_header =
"<html> \
<head> \

<title>404</title> \
  <style type=\"text/css\"> \

div#request {background: #eeeeee} \
</style> \

</head> \
<body> \
<h1>404 Page Not Found</h1> \
<div id=\"request\">";

char *notfound_footer =
"</div> \
</body> \
</html>";

/* dynamically generate 404 response:
 * this inserts the original request string in betwween the notfound_header & footer 

strings
 */
int do_404(int sd, char *req, int rlen)
{
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/*Si no se encuentra algún fichero o cualquier otro error se lanza esta función*/
int len, hlen;
int BUFSIZE = 1440;
char buf[BUFSIZE];

len = strlen(notfound_header) + strlen(notfound_footer) + rlen;

hlen = generate_http_header(buf, "html", len);
if (lwip_write(sd, buf, hlen) != hlen) {

xil_printf("error writing http header to socket\r\n");
xil_printf("http header = %s\n\r", buf);
return -1;

}

lwip_write(sd, notfound_header, strlen(notfound_header));
lwip_write(sd, req, rlen);
lwip_write(sd, notfound_footer, strlen(notfound_footer));

return 0;
}

int do_http_post(int sd, char *req, int rlen)
{

int BUFSIZE = 1440;
char buf[BUFSIZE];
int len = 0, n;

        char *p;

/*Consultar estado de los leds*/
if (is_cmd_led(req)) {

/*invertir estat dels leds*/
                n = toggle_leds();

len = generate_http_header(buf, "txt", 1);
                p = buf + len;
                *p++ = n?'1':'0';
                *p = 0;

len++;
xil_printf("http POST: ledstatus: %x\r\n", n);

} else if (is_cmd_switch(req)) {

                int s;
                int n_switches = 8;
/*llegir estat dels switches*/
                s = XGpio_DiscreteRead(&dip, 1);
                xil_printf("http POST: switch state: %x\r\n", s);

len = generate_http_header(buf, "txt", n_switches);
                p = buf + len;
                for (n = 0; n < n_switches; n++) {
                        *p++ = '0' + (s & 0x1);
                        s >>= 1;
                }
                *p = 0;

                len += n_switches;
} else {

xil_printf("http POST: unsupported command\r\n");
}

if (lwip_write(sd, buf, len) != len) {
if (debug) xil_printf("error writing http POST response to socket\r\n");
if (debug) xil_printf("http header = %s\r\n", buf);
return -1;

}

return 0;
}

/* respond for a file GET request */
int do_http_get(int sd, char *req, int rlen)
{

int BUFSIZE = 1440;
char filename[MAX_FILENAME];
char buf[BUFSIZE];
int fsize, hlen, n;
int fd;
char *fext;

/* determine file name */
extract_file_name(filename, req, rlen, MAX_FILENAME);

/* respond with 404 if not present */
if (mfs_exists_file(filename) == 0) {

if (debug) xil_printf("requested file %s not found, returning 404\r\n", 
filename);

do_404(sd, req, rlen);
return -1;

}
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/* respond with correct file */

/* debug statement on UART */
        if (debug) xil_printf("http GET: %s\r\n", filename);

/* get a pointer to file extension */
fext = get_file_extension(filename);

fd = mfs_file_open(filename, MFS_MODE_READ);

/* obtain file size,
 * note that lseek with offset 0, MFS_SEEK_END does not move file pointer */
fsize = mfs_file_lseek(fd, 0, MFS_SEEK_END);

/* write the http headers */
hlen = generate_http_header(buf, fext, fsize);
if (lwip_write(sd, buf, hlen) != hlen) {

if (debug) xil_printf("error writing http header to socket\r\n");
if (debug) xil_printf("http header = %s\r\n", buf);
return -1;

}

/* now write the file */
while (fsize) {

int w;    
 /* llegeix fitxer demanat oel client*/

n = mfs_file_read(fd, buf, BUFSIZE);

/* S'envia el fitxer al client*/
if ((w = lwip_write(sd, buf, n)) != n) {

if (debug) xil_printf("error writing file (%s) to socket, remaining 
unwritten bytes = %d\r\n", filename, fsize - n);

if (debug) xil_printf("attempted to lwip_write %d bytes, actual bytes 
written = %d\r\n", n, w);

break;
}

fsize -= n;
}

mfs_file_close(fd);

return 0;
}

enum http_req_type { HTTP_GET, HTTP_POST, HTTP_UNKNOWN };
enum http_req_type decode_http_request(char *req, int l)
{

char *get_str = "GET";
char *post_str = "POST";

if (!strncmp(req, get_str, strlen(get_str)))
return HTTP_GET;

if (!strncmp(req, post_str, strlen(post_str)))
return HTTP_POST;

return HTTP_UNKNOWN;
}

/* generate and write out an appropriate response for the http request */
int generate_response(int sd, char *http_req, int http_req_len)
{

enum http_req_type request_type = decode_http_request(http_req, http_req_len);

switch(request_type) {
case HTTP_GET:

return do_http_get(sd, http_req, http_req_len);
case HTTP_POST:

return do_http_post(sd, http_req, http_req_len);
default:

return do_404(sd, http_req, http_req_len);
}

}

Pag 57



 8.3. Apendix C: Codi font de client txperf

 a) Fitxer main.c

/******************************************************************************
*
* Copyright (C) 2016 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* Use of the Software is limited solely to applications:
* (a) running on a Xilinx device, or
* (b) that interact with a Xilinx device through a bus or interconnect.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
* XILINX  BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
* WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
* OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
*
* Except as contained in this notice, the name of the Xilinx shall not be used
* in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
* this Software without prior written authorization from Xilinx.
*
******************************************************************************/
/**************************************************************************
* Modificat per Josep Manel Cos Aguilera per al pfc "Actualització de pràctiques 
* docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx"   
* Setembre 2016
********************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include "xparameters.h"
#include "netif/xadapter.h"
#include "platform_config.h"
#include "xil_printf.h"
#include "platform.h"

int main_thread();
void print_txperf_app_header();
void tx_application_thread(void *);

void lwip_init();

#define THREAD_STACKSIZE 1024

static struct netif server_netif;
struct netif *echo_netif;

void print_ip(char *msg, struct ip_addr *ip)
{

xil_printf(msg);
xil_printf("%d.%d.%d.%d\n\r", ip4_addr1(ip), ip4_addr2(ip),

ip4_addr3(ip), ip4_addr4(ip));
}

void
print_ip_settings(struct ip_addr *ip, struct ip_addr *mask, struct ip_addr *gw)
{

print_ip("Board IP: ", ip);
print_ip("Netmask : ", mask);
print_ip("Gateway : ", gw);

}

int main()
{

 if (init_platform() < 0) {
        xil_printf("ERROR initializing platform.\r\n");
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        return -1;
 }
sys_thread_new("main_thrd", (void(*)(void*))main_thread, 0,
                THREAD_STACKSIZE,
                DEFAULT_THREAD_PRIO);
vTaskStartScheduler();
while(1);
return 0;

}

void network_thread(void *p)
{
    struct netif *netif;
    struct ip_addr ipaddr, netmask, gw;

    /* the mac address of the board. this should be unique per board */
    unsigned char mac_ethernet_address[] = { 0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02 };

    netif = &server_netif;

    /* initliaze IP addresses to be used */
    IP4_ADDR(&ipaddr,  192, 168, 1, 10);
    IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255,  0);
    IP4_ADDR(&gw,      192, 168, 1, 1);

    /* print out IP settings of the board */
    xil_printf("\r\n\r\n");

    print_ip_settings(&ipaddr, &netmask, &gw);
    /* print all application headers */

    /* Add network interface to the netif_list, and set it as default */
    if (!xemac_add(netif, &ipaddr, &netmask, &gw, mac_ethernet_address, 

PLATFORM_EMAC_BASEADDR)) {
        xil_printf("Error adding N/W interface\r\n");
        return;
    }
    netif_set_default(netif);

    /* specify that the network if is up */
    netif_set_up(netif);

    /* start packet receive thread - required for lwIP operation */
    sys_thread_new("xemacif_input_thread", (void(*)(void*))xemacif_input_thread, netif,
            THREAD_STACKSIZE,
            DEFAULT_THREAD_PRIO);

    xil_printf("\r\n");
    xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "Server", "Port", "Connect With..");
    xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "--------------------", "------", 

"--------------------");

   
    sys_thread_new("txperf", tx_application_thread, 0,

THREAD_STACKSIZE,
DEFAULT_THREAD_PRIO);

    vTaskDelete(NULL);

    return;
}

int main_thread()
{

/* initialize lwIP before calling sys_thread_new */
    lwip_init();

    /* any thread using lwIP should be created using sys_thread_new */
    sys_thread_new("NW_THRD", network_thread, NULL,

THREAD_STACKSIZE,
            DEFAULT_THREAD_PRIO);

    vTaskDelete(NULL);
    return 0;
}
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 b) Fitxer txperf.c

/*
 * Copyright (c) 2007 Xilinx, Inc.  All rights reserved.
 *
 * Xilinx, Inc.
 * XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS" AS A
 * COURTESY TO YOU.  BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
 * ONE POSSIBLE   IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
 * STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION
 * IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE
 * FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
 * XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
 * THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
 * ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
 * FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 *
 */

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include "lwip/inet.h"
#include "lwip/sockets.h"
#include "lwipopts.h"
#include "xil_printf.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"

#define SEND_BUFSIZE (1440)

static char send_buf[SEND_BUFSIZE];

void
print_txperf_app_header()
{
        xil_printf("%20s %6s %s\r\n", "txperf client",
                        "N/A",
                        "$ iperf -s -i 5 (on host with IP 192.168.1.100)");
/*  -t 100 opcio nomes per iperf2. */
}

void tx_application_thread()
{

struct ip_addr ipaddr;
int i, sock;
struct sockaddr_in serv_addr;

IP4_ADDR(&ipaddr,  192, 168,   1, 100); /* iperf server address */

/* initialize data buffer being sent */
for (i = 0; i < SEND_BUFSIZE; i++)

send_buf[i] = (i % 10) + '0';
/* crea la connexió i la asociar-la  a sd*/ 
/*DGRAM es UDP STREAM es TCP*/

if ((sock = lwip_socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
xil_printf("error creating socket\r\n");

vTaskDelete(NULL);

return;
}

memset((void*)&serv_addr, 0, sizeof serv_addr);
serv_addr.sin_family = AF_INET;
serv_addr.sin_port = htons(5001);
serv_addr.sin_addr.s_addr = ipaddr.addr;

print("Connecting to iperf server...");
if (lwip_connect(sock, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof (serv_addr)) < 0) {

xil_printf("error in connect\r\n");

vTaskDelete(NULL);

return;
}
print("Connected\n\r");

while (lwip_write(sock, send_buf, SEND_BUFSIZE) >= 0) {
;

}

print("TX perf stopped\r\n");
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vTaskDelete(NULL);

return;
}
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1 Estudis de mercat. http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25658015
2 Referencies: http://dupress.com/articles/iot-primer-iot-technologies-applications/
3 Font: https://www.wayerless.com/2012/10/telefonica-vendera-datos-de-localizacion-a-tiendas/#!
4 Documentacio Zedboard: https://weble.upc.edu/asig/ESDC/ZynqDocs/ZedBoard_HW_UG_v2_2.pdf
5 FreeRTOS prioritats: http://www.freertos.org/FAQSched.html
6 Referencia lwIP: Adam Dunkels, 2001, Swedish Institute of Computer Science. Design and Implementation of the 

lwIP TCP/IP Stack.
7 XAPP1026 de Xilinx: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1026.pdf
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