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Programarea AVR de bază – fără nivel de 
abstractizare



Programarea în lipsa Arduino
• Identificarea microcontroller-ului/a unității 

computaționale din dispozitivul IoT
• Identificarea ghidului de programare/a datasheet-

ului/a resurselor puse la dispoziție de producător 
pentru programarea dispozitivului ales

• Modelarea la nivel înalt a funcționalității dorite
• „Traducerea” funcțiilor în instrucțiuni dedicate 

platformei 



Programarea Arduino altfel
• Identificarea microcontroller-ului: ATMEGA328P
• Identificarea ghidului de programare: 

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/
Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-
ATmega328P_Datasheet.pdf

• Modelarea la nivel înalt a funcționalității dorite –
replicarea funcționalităților de bază (DI/DO/AO)

• „Traducerea” funcțiilor în instrucțiuni dedicate 
platformei – configurarea la nivel de registru

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf


Exemplu 
Intrări/Ieșiri 
digitale 
(DI/DO)



DDR (Data 
Direction Register)
DDRD, DDRC, DDRB
Stabilesc direcția –

IN sau OUT

PORT – registrul 
unde stabilim 

valorile de ieșire
PORTD, PORTC, 

PORTB

PIN – registrul de 
unde citim valorile 

de intrare
PIND, PINC, PINB

Regiștri necesari pentru configurarea DI/DO



Regiștri necesari pentru configurarea DI/DO



Etapa 1 –
Setări inițiale de 

configurare
(pinul 2 intrare, 
pinul 13 ieșire)

Etapa 2 –
Citirea intrării 

digitale

Etapa 3 –
Pe baza valorii 

citite la etapa 2, 
decidem starea 

ieșirii. Apoi 
repetăm pasul 2.

Modelarea programului



Arduino – identificare porturi



Codul la nivel de registru



Exemplu DI/DO



Concluzii

• Programarea dispozitivelor IoT poate fi realizată folosind:
• Biblioteci de abstractizare și funcții specifice (în special pe 

platforme dotate cu procesoare ARM)
• Programare la nivel de registru – cod cu portabilitate redusă, 

dar puternic optimizat din punct de vedere al performanțelor
• La nivel de cod mașină (dificultate ridicată, cazuri restrânse 

când această tehnică este necesară)
• Pentru dezvoltarea/realizarea unui dispozitiv embedded IoT 

utilizăm:
• Bibliotecile de abstractizare
• Cod adaptat din recomandarea producătorilor platformelor de 

dezvoltare
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