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. خروجي به يك سيستم مبتني بر پردازنده آشنا شديم/در فصل اول با نحوه اتصال ورودي
 IBM به عنوان پردازنده پايه كامپيوترهاي شخصي 8088در فصل دوم، به ساختار پردازنده 

در ادامه با  .اختصاص دارديوتر مپخروجي به كا/نحوه اتصال وروديين فصل به ا. پرداختيم
سازي آنها در  ي كامپيوتري و نيز اصول ارتباط موازي و سريال و پيادهنحوه طراحي كارتها

  .كامپيوتر آشنا خواهيم شد
  

  كارتهاي كامپيوتري
 امكانات مهم بسياري از.  بايد راجع به امكانات آن تصميم بگيريدكامپيوترهنگام خريد 

رد اصلي وب كه روي 1 كه داخل شكافهاييشود عرضه ميها، در قالب كارتهايي كامپيوتر
... و  مودم  كارت،كارت گرافيكي، كارت صوتي، كارت شبكه. گيرد قرار مي اند تعبيه شده

، )TV2مانند كارت ( بعضي از اين كارتها ورودي . با دنياي خارج هستندكامپيوتررابطهاي 
) 3مانند كارت صوتي(خروجي /و بعضي ورودي) مانند كارت گرافيكي(بعضي خروجي 

  . هستند
 مورد استفاده قرار گرفتند، از خانواده كارتهاي IBM هاي كامپيوتر كه در اولين كارتهايي

XT4ي عبارتند از كامپيوترنسلهاي بعدي كارتهاي .  بودندISA5 ،EISA6 ،MCA7 و PCI8 .
كارتهاي گرافيكي به دليل نياز به پهناي باند و سرعت باال راه خود را در پيش گرفتند؛ 

تاپها  لپ.  زمره كارتهاي گرافيكي پرسرعت هستنددر PCI-EXPRESS و AGP9كارتهاي 
چون هر كارتي . هستند) PCMCIA10مانند كارتهاي خانواده (نيز داراي كارتهايي ويژه 

گيرد، هركدام از اين نامها هم به كارت و هم به  قرار ميروي بورد اصلي داخل يك شكاف 
 بورد اصلي PCI در شكاف PCI مثالً كارت مودم .شود شكاف متناظر با آن اطالق مي

 در اين فصل ما از نام كلي گذرگاه براي اشاره به هر دو استفاده .گيرد كامپيوتر قرار مي
  :توان گفت  بنابراين در يك ديد كلي مي.كنيم مي
  
  

                                                           
1  Slot 

  .دهد سيگنال تلويزيون را از آنتن دريافت كرده و روي كامپيوتر نمايش مي، TVكارت  2
  . ورودي كارت صوتي استMicrophoneو درگاه كارت صوتي  خروجي )Speaker(  بلندگودرگاه 3

4 Extended Slot 
5 Industrial Standard Architecture 
6 Extended ISA 
7 Micro-Channel Architecture 
8 Prepheral Component Interconnect 
9 Accelerating Graphic Port 
10 Personal Computer Memory Card International Association 

 .گذرگاه، واسطه ارتباط كامپيوتر با دنياي خارج است
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 را مطالعه خواهيم كرد كه ISA و XTدر اين بخش اصول طراحي كارتهاي كامپيوتري 
. ها آموختيم خروجي به پردازنده/كه در مورد اتصال وروديبسيار شبيه به آن چيزي است 

 اما آموختن معماري پايه ؛ كميابندشخصي امروزيي در كامپيوترها گذرگاهاين دو هرچند 
مروري بر در انتهاي اين بخش، . ساده استبسيار كارتهاي كامپيوتري به كمك آنها 

   .م داشتخواهيويژگيهاي آنها اي بين  مقايسهگذرگاههاي ديگر و 
  

  XT گذرگاه
 براي اتصال دستگاههاي IBM در اولين كامپيوترهاي شخصي 1981اين گذرگاه در سال 

 روي بورد اصلي كامپيوتر را XT گذرگاهشكل زير .  ايجاد شدكامپيوترخروجي به /ورودي
  :دهد نشان مي

               
. گرفتنـد    بودنـد و در ايـن شـكافها قـرار مـي            XTه از نـوع     هاي اوليـ  كامپيوتركارتهاي   تمام
از . توانيد پيدا كنيد    هاي زيادي از اين كارتها را در ماشينهاي صنعتي مي           اكنون نيز نمونه    هم

كـه البتـه   (شـود    اسـتفاده مـي  كـامپيوتر خروجـي بـه   / عموماً براي اتصال ورودي    XTكارت  
  ).تواند حاوي حافظه هم باشد مي

انتظار داريم . دهد دقت كنيد  را نشان مي8088ل كه پينهاي پردازنده به شكل فصل قب
هاي  پايهحضور را در اختيار ما قرار داده باشد؟ هاي اين پردازنده  كدام پايه، XT گذرگاه

اكنون به پينهاي . لزامي است اWR و RD و M/IOهاي آدرس، سيگنالهاي  داده، پايه
  : دقت كنيدXT گذرگاه

 XTگذرگاه 
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در . شـوند    مـشخص مـي    B1~B31 و   A1~A31 پين است كه با نامهاي       62 داراي   XT گذرگاه
 نوشـته شـده     كـامپيوتر ، جهت سيگنال نسبت به شكاف       هاپينكدام از   روبروي هر   شكل باال   

 ).خروجـي /اي ورودي  بـر  I/O براي خروجـي از شـكاف و         O براي ورودي به شكاف،      I(است  
  .عالمت منفي قبل از نام سيگنال، نشانه فعال پايين بودن آن است

  

  گذرگاههاي آدرس و داده
 تـا  A12و پينهـاي  ) DATA 0 ~ DATA 7( هشت پايـه داده پردازنـده   ،A9 تا A2پينهاي 

A31 بيست پايه آدرس پردازنده ،)ADDR 0 ~ ADDR 19 (دهنـد  را در اختيار ما قرار مي. 
 1نهـاده  هـم  هاي داده و آدرس بر    كه پايه  8088هاي اصلي پردازنده      كنيد برخالف پايه  دقت  

                                                           
1 Multiplexed 
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نگهداري موقت اطالعات   اند و زحمت      ها از هم جدا شده       اين پايه  XT گذرگاهشده بودند، در    
  .از دوش طراح كارت برداشته شده است) Latch(آدرس 

هاي آدرس كه اصـوالً بايـد خروجـي از            يههاي داده كه طبيعتاً بايد دوطرفه باشند؛ اما پا          پايه
 كامپيوتر بتواند گذرگاه    XT دوطرفه هستند؟ اگر كارت      XT گذرگاهپردازنده باشند، چرا در     

دهي نيز در اختيار اوست و بايد         ، آدرس ) شود 1 حاكم گذرگاه  به اصطالح (را در اختيار بگيرد     
  . كند به صورت ورودي استفادهبه اين منظور از همين پينهاي آدرس

  

  سيگنالهاي كنترل
هنگام نوشتن در حافظـه توسـط        SMEMW2.  هم برايمان آشنا هستند    B14 تا   B11 هاي  پايه

 و  IOWهـاي     پايه.  نيز ويژه اعالم خواندن از حافظه است       SMEMR3. شود  پردازنده فعال مي  
IOR      نيز به ترتيب براي اعالم نوشتن در خروجي و خواندن از ورودي توسط پردازنده مـورد 

 هر چند انتظار داريم اين سيگنالها خروجي باشند، اما به لحاظ اينكه             .گيرند  استفاده قرار مي  
ممكن است گاهي كارت، حاكم گـذرگاه شـود و از ايـن سـيگنالها اسـتفاده كنـد، دوطرفـه                     

  .اند طراحي شده
  

رسد؛ اما پيش از بررسي        ساده به نظر مي    XTبا اين مقدمه، طراحي كارت ورودي و خروجي         
  . نيز آشنا شويمXT گذرگاههاي ديگر  مثالهاي عملي، بهتر است با كاركرد پايه

  

  يهذپينهاي تغ
 TTLهـاي     براي تغذيـه تراشـه     آمپر   11با حداكثر جريان    ولت  + 5، ولتاژ   B29 و   B3هاي    پايه

 بـا حـداقل     B5پايـه   ( ولـت    -5به عالوه ولتاژهـاي     . گذارند  را در اختيار طراح مي    روي كارت   
 بـا   B7پايـه   ( ولت   -12و  )  آمپر 5/4 با حداكثر جريان     B9پايه  (ولت  + 12،  ) آمپر 3/0جريان  

 وجـود   XT گـذرگاه در  ) B31 و   B10 و   B1(سه پايـه زمـين      نيز  و  )  آمپر 25/0حداقل جريان   
  .اد كم پايه زمين يكي از موانع افزايش سرعت گذرگاه استخواهيم ديد اين تعد. دارند

  

  ينهاي درخواست وقفهپ
 بـراي درخواسـت وقفـه از كـامپيوتر مـورد اسـتفاده قـرار                B21~B25 و   B4  ورودي هـاي   پايه
. شـوند  كننده وقفه كامپيوتر متصل مي  تراشه كنترلIRQ 2~IRQ 7هاي  گيرند و به پايه مي

از ايـن  ، بايـد  سود ببردكامپيوتر ) خارجي(افزاري  هاي سخت قفهاگر طراح كارت بخواهد از و 
  .پينها استفاده كند

                                                           
1 Bus Master 
2 System MEMory Write 
3 System MEMory Read 
 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۵  

  DMAپينهاي 
 DMAگاهي طراح كارت تمايل دارد براي تبادل اطالعات كـارت خـود بـا حافظـه از روش                   

 بـراي  DRQ 3 و DRQ 2 و DRQ 1 بـا نامهـاي   XT گذرگاهسه پايه ورودي . استفاده كند
 و DACK 2 و DACK 1ربر و سه پايـه خروجـي بـا نامهـاي      توسط كاDMA1درخواست 
DACK 3 براي پاسخ به DMA2گيرند  توسط پردازنده مورد استفاده قرار مي .  

  

  RESET DRVپايه خروجي 
 Resetآيـد و بـراي       پردازنـده مـي   كننـده گـذرگاه       تراشه كنترل  Reset اين پايه از سيگنال     

  .رود ار ميهاي كارت با پردازنده به ك همزمان تراشه
  

  REFRESHپايه 
دهنـده پيـشروي سـيكل        اگر اين پايه در نقش خروجي ظاهر شـود، فعـال بـودن آن نـشان               

تواند ورودي نيز باشد      اين سيگنال مي  . در سيستم است   4پويا RAMهاي    حافظه 3سازي  تازه
  .سازي مورد استفاده قرار گيرد و توسط كارت براي تعيين سيكل تازه

  

  CLK (4.77MHz)پايه خروجي 
 همزمان با پـالس سـاعت داخلـي كـامپيوتر را بـراي اسـتفاده                يفركانسپالس مربعي با    يك  
 8 تامگاهرتز   77/4 تواند نوعاً از    اين فركانس مي  . گذارد  اختيار طراح مي  هاي كارت در      تراشه

اولـين  ثـال در    هاي بعدي اين فركانس باالتر رفته و بـه عنـوان م           گذرگاهدر  . 5باشدمگاهرتز  
  . رسيده است مگاهرتز 33  بهPCI گذرگاهنسخه 

  

  OSC (14.3MHz)پايه خروجي 
در اختيـار   غيرهمزمان با پالس ساعت كـامپيوتر         مگاهرتز 3/14 فركانسپالس مربعي با    يك  

ي كارتهـا  در   .اسـت )  مگـاهرتز  77/4( كه سه برابر فركانس كـاري سيـستم          گذارد  طراح مي 
  .دش تصوير استفاده مي 6نقاطسازي  اي تازهفركانس براوليه از اين گرافيكي 

  

  )T/C) Terminal Countپايه خروجي 
 توسـط كـامپيوتر مـورد    DMAت ا براي اعالم پايان شمارش تعداد بايتهاي انتقالي در عملي        

  .گيرد استفاده قرار مي
  

                                                           
1 Dma ReQuest 
2 Dma ACKnowledge 
3  Refresh 
4  Dynamic 

 .ها، اين فركانس در بايوس سيستم قابل انتخاب استكامپيوتردر بعضي  5
6 Pixels 
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  )BALE) Buffered ALEپايه خروجي 
 نـشانه معتبـر بـودن آدرس روي         آندن  بـو فعال  است كه    پردازنده   ALEسيگنال بافر شده    

» يـك « برابـر    DMA اين سيگنال در طـول عمليـات         .است XTگذرگاه   A12~A31هاي    پايه
  .خواهد بود

  

  )OCHK/I )I/O CHecK پايه ورودي
تواند از اين پين براي اعالم خطاي غيرقابل جبران به صورت وقفـه غيرقابـل                 طراح كارت مي  

 متصل شـود از ايـن      XT اگر كارت حافظه به گذرگاه       .استفاده كند به كامپيوتر    1پوشي  چشم
  .شود پايه براي اعالم خطاي توازن استفاده مي

  

  )ORDY/I) I/O ReaDY پايه ورودي
توانـد از ايـن       طـراح كـارت مـي     . از پردازنـده اسـت     معموالً كمتر    XTسرعت عملكرد كارت    
 در پردازنده و ايجاد فرصـت بـراي انجـام عمليـات كـارت               2انتظارلت  سيگنال براي ايجاد حا   

پس از اينكه كارت از طريق مـدار رمزگـشاي           ،حالت انتظار صحيح  براي ايجاد    .استفاده كند 
» صفر «رااين سيگنال   است، بايد بالفاصله    قرار گرفته   آدرسش متوجه شد مخاطب پردازنده      

)Not Ready (را بـه مـدت طـوالني    اگـر كـارت ايـن سـيگنال     . دكن)   15معمـوالً بـيش از 
 RAMسـازي      نگه دارد، ممكن است باعـث جلـوگيري از تـازه           »صفر«در سطح   ) ميكروثانيه

  .و به هم ريختن محتويات آن شود پويا
  

  )AEN) Address Enableپايه خروجي 
اين سيگنال براي مشخص كردن اينكه كنترل گذرگاه در اختيار پردازنـده اسـت يـا حـاكم                  

اگر مقدار اين سيگنال    . گيرد  مورد استفاده قرار مي   ) DMAكننده    مثالً كنترل (ديگر  رگاه  گذ
روي ايـن پايـه     » يـك «وجـود   . كنترل گذرگاه در اختيار پردازنده اسـت      يعني  باشد  » صفر«

گـذرگاههاي داده و آدرس     و  وارد عمل شده      ي گذرگاه ديگر  حاكمن است كه    آدهنده    نشان
اگـر  به بيان ديگـر   .در اختيار آن است SMEMR وSMEMW و IOR و   IOWو سيگنالهاي   
دهنده ايـن اسـت كـه آدرس روي گـذرگاه آدرس سيـستم                باشد، نشان » يك«اين سيگنال   

باشد و كـارت      بار مي اعت  خروجي بي / است و از نظر عمليات ورودي      DMAمتعلق به عمليات    
از اين سـيگنال در طراحـي مـدار رمزگـشاي آدرس            . نبايد به اين آدرس واكنش نشان دهد      

تـوان از سـيگنالهاي گـذرگاه در           چون زماني مـي    .شود  خروجي استفاده مي  /كارتهاي ورودي 
  .رمزگشايي آدرس كارت استفاده كرد كه گذرگاه در اختيار پردازنده باشد

  
                                                           
1  Non Maskable Interrupt (NMI) 
2  Wait State 
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 ضروري هستند   خروجي/هاي ورودي ريح شده، تعدادي براي طراحي كارت     هاي تش   از بين پايه  
  .و تصميم به استفاده از بقيه با طراح كارت است

  

 نيز در بسياري از كارتها مـورد اسـتفاده قـرار            CLK و   ORDY/I سيگنالهاي ديگري مانند  
  .گيرند مي

، با وجود زياد شدن تعداد خطوط آدرس   همانطور كه قبالً گفته شد    . به يك نكته توجه كنيد    
دهـي    هاي اينتل، تعـداد خطـوط آدرس بـراي آدرس           ها در نسلهاي متوالي پردازنده      پردازنده
 بـه بعـد،   8085خروجي ثابت مانده است؛ يعني در تمامي نسلهاي پردازنده اينتل از         /ورودي

حاظ آدرسهاي   خط هست و به همين ل      16خروجي ثابت و برابر     / خطوط آدرس ورودي   دتعدا
 جـدول   .شـوند    بيتي بيان مي   16به صورت   ) حتي در كامپيوترهاي امروزي   (خروجي  /ورودي

كـه از پردازنـده      (ATاز نـسخه     اوليـه    IBMخروجـي كامپيوترهـاي     /زير آدرسـهاي ورودي   
به جهت رعايت تطابق با قبل، اين آدرسها  . دهد  را نشان مي  به بعد   ) كرد   استفاده مي  80286

  .پيوترهاي امروزي معتبرندهمچنان در كام
  

  
  

 تـا  H 0300شـوند بايـد در بـازه     كه توسط كاربر طراحي مـي ) ISAو  (XTآدرس كارتهاي 
031F Hباشند .  

  
  

ولت و زمـين و     + 5پينهاي داده، پينهاي آدرس، پينهاي      : سيگنالهاي ضروري عبارتند از   
AEN و IOWو IOR. 
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۸  

دو مثال ساده طراحي كـارت ورودي و كـارت          
بـراي  . كنـيم   خروجي را در ادامه بررسـي مـي       

ايـم     استفاده كرده  Cافزار كامپيوتر از زبان       نرم
اند به دلخواه خود آن را تغييـر        تو  كه كاربر مي  

 XT از كارتهـاي     اي  مونـه ن بـل اقمشكل   .دهد
كارت ماوس كه در كامپيوترهـاي اوليـه كـه          (

) شـد  فاقد پورت ويژه ماوس بودند استفاده مي 
    .دهد را نشان مي

  

   خروجيXTطراحي كارت 
 بـه صـورت زوج و   LED سيستمي طراحي كنيم كه يك رقص نـور روي هـشت            خواهيم  مي
 هاي فرد خـاموش و مـدتي بعـد          LED هاي زوج روشن و      LEDد ايجاد كند؛ يعني ابتدا      فر

  . عكس اين عمل انجام شود و اين كار مرتباً ادامه يابد
 باشـد و  بـا اجـراي          LEDكنيم كه روي آن هشت         طراحي مي  XTبراي اين كار يك كارت      

ر فـصل قبـل گفتـه شـد،         بنـا بـر آنچـه د      . يك برنامه در كامپيوتر، اين رقص نور اجرا شـود         
بايد از تراشه نگهدار     متصل كرد و     XT ها را مستقيماً به گذرگاه داده شكاف         LEDتوان    نمي

 شـكل   . ها را به گذرگاه داده كامپيوتر متصل كند        LEDاستفاده كنيم كه در موقع مقتضي،       
ه  براي اين كارت انتخاب شـد 031B Hآدرس . دهد زير نحوه طراحي اين كارت را نشان مي

  .است

  



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۹  

  :به نكات زير توجه كنيد
آدرس را روي   ) و نه واحد ديگـري    (چون براي تبادل اطالعات با اين كارت، پردازنده          •

. شـود   به نـشانه ايـن موضـوع صـفر مـي           AENدهد، سيگنال     گذرگاه آدرس قرار مي   
 . استAENبينيد كه يكي از شرطهاي فعال شدن تراشه نگهدار، صفر بودن  مي

 بيتـي هـستند، از خطـوط آدرس         16خروجـي در كـامپيوتر      /ديچون آدرسهاي ورو   •
 . در رمزگشايي استفاده نشده استA15باالتر از 

در ايـن حـال     چون اين كارت براي اتـصال خروجـي بـه پردازنـده طراحـي شـده و                   •
 بـه  NOTكند، اين سيگنال با واسطه يك گيـت    را فعال مي   IOWپردازنده سيگنال   

 .گشاي آدرس متصل شده استمدار رمز
 ورودي  8با    AND كه   7430مانند تراشه   (با تعداد ورودي زياد       ANDبه جاي گيت     •

براي طراحي مدار رمزگشاي آدرس ) 74LS138مثالً (توان از تراشه دكودر   مي) است
 .استفاده كرد

 را 031B Hشوند كـه پردازنـده آدرس     ها به گذرگاه داده متصل ميLEDبنابراين هنگامي 
روي گذرگاه آدرس خود قرار داده      

 را نيز   IOW و   AENو سيگنالهاي   
  .فعال كرده باشد

  

در برنامه كـامپيوتري، بـه ترتيـب        
 AAو ) H) 01010101 55اعداد 

H) 10101010 ( ــر  500هـــــــ
 031Bثانيه يك بار به آدرس  ميلي

h   شـوند تـا رقـص نـور           ارسال مـي
 انجــام  هــاLEDمــورد نظــر روي 

برنامه زير ايـن كـار را انجـام         . شود
  .دهد مي

در اين برنامه از متغير يـك بـايتي         
data  ــه ــات ب ــال اطالع ــراي ارس  ب

مقدار . خروجي استفاده شده است   
 است و H 55اوليه اين متغير برابر 

در هر دور اجراي برنامه به كمـك        
شـود تـا       مـي  س معكـو  "~"عملگر  

// This program writes the 8-bit data to  the           
// address 031BH every 500 milli-second. Press   
// any key to terminate. 
 
#include <STDIO.H> 
#include <CONIO.H> 
#include <DOS.H> 
 
void main(void){ 
 

 unsigned char data = 0x55; 
 

 while (!kbhit()){ 
 

  asm{ 
 

   push ax 
   push dx 

 
   mov  dx,31Bh 
   mov  al,data 
   out  dx,al 

 
   pop  dx 
   pop  ax 

  } 
 

  data = ~data; 
  delay(500); 

 } 
} 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۱۰  

  . ايجاد كند ها LEDرقص نور مورد نظر را روي 
 به خروجي   data كه به زبان اسمبلي نوشته شده، عمل ارسال متغير           Cدر قسمتي از برنامه     

 را به پورت خروجي كه شماره آن در ALبايتي  يك مقدار out   dx,alدستور . شود انجام مي
DX     خواهيم مقدار متغير      چون مي . كند   قرار داده شده ارسال ميdata        را بـه پـورت شـماره 

031B H ،ارسال كنيم data را در AL و شماره پورت را در DX كپي و دستور out  را اجـرا 
 بــراي جلــوگيري از تغييــر out قبــل و بعــد از دســتور pop و pushاســتفاده از . كنــيم مــي

  . در اثر انجام اين عمليات استDX و ALمحتويات ثباتهاي 
  Cدر زبـان     outpيـا    outportbر  توان از دسـتو     به جاي قطعه برنامه اسمبلي گفته شده، مي       

عدد يك بـايتي     ;outp(PortID,value)يا   ;outportb(PortID,value)دستور  . استفاده كرد 
value را به پورت شماره PortID1كند  ارسال مي.  
 برنامه با فشار هر كليـدي پايـان   .كند  ثانيه تأخير ايجاد مي     ، پانصد ميلي  delay(500)دستور  

  .يابد مي
  : در مورد اين برنامه قابل توجه هستندنكات زير

خروجـي بـه صـورت    /در سيستمهايي با سـرعت بـاال، اسـتفاده از دو دسـتور ورودي        •
كند و بايـد حتمـاً بـين آنهـا از دسـتورات ايجـاد تـأخير                   متوالي به درستي كار نمي    

باال بودن سرعت پردازنده در اجراي دستورات نسبت         دليل اين موضوع     .استفاده كرد 
  .خروجي است/هاي ورودي تباط با درگاهاربه 

خروجـي بـا    /ورودي«خروجـي كـه ويـژه روش        /به جاي استفاده از دستورات ورودي      •
 MOVتوان از روش نگاشت حافظه و دسـتورات           است، مي » خروجي/نگاشت ورودي 

 اين است كه براي دسترسي بـه        IBMهاي  كامپيوترعيب اين روش در     . استفاده كرد 
شود و طراح كارت در       آفست استفاده مي  /ها از روش سگمنت   ركامپيوتحافظه در اين    

بندي بايد از تمام بيتهاي       به عالوه در سيم   . نوشتن برنامه بايد به اين نكته دقت كند       
 .گذرگاه آدرس پردازنده استفاده نمود

  

اي وجود دارد كه در       بندي كرد؟ معموالً در بازار بوردهاي آماده        چگونه بايد اين كارت را سيم     
به عالوه  . دهد   را در اختيار طراح قرار مي      گذرگاهگيرد و سيگنالهاي اين        قرار مي   XTكاف  ش

براي جلوگيري از   .  خودتان اين كار را انجام دهيد      PCBتوانيد به كمك ابزارهاي طراحي        مي
 گـذرگاه تمام خطـوط داده و آدرس و كنتـرل          شود    سوختن بورد اصلي كامپيوتر، توصيه مي     

XT از بافر به خارج متصل شوند با استفاده.  
  

                                                           
  .شوند پورتها استفاده مي براي ارسال اعداد دوبايتي به C در زبان outpw و outportدستورات  1



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۱۱  

 يا DOSعامل   نوشته شده كه اگر آن را در سيستم        DOS تحت   Cبرنامه اين كارت به كمك      
. كند اجرا كنيد، به درستي با كارت ارتباط برقرار مي) Millenium )Meيا   98 يا   95ويندوز  

، 2000(ه بعـد     ب NTهاي ويندوز     عامل  خروجي در سيستم  /اما قصه ارتباط با پورتهاي ورودي     
XP  ،Vista   و  1 كـاربردي  مدهاي كاربر در      ها، برنامه   عامل  در اين سيستم  . متفاوت است ...)  و 

 هـسته   مـد در  ) خروجـي /از جملـه توابـع دسترسـي بـه پورتهـاي ورودي           (توابع سيـستمي    
عامـل و جلـوگيري از        اين كار براي باال بـردن امنيـت سيـستم         . شوند   اجرا مي  2عامل  سيستم

 بـراي اجـراي     98 و وينـدوز      DOSآزادي عملي كه كاربران     شود و     ب انجام مي  حمالت مخر 
بنـابراين اگـر برنامـه گفتـه شـده را در يكـي از               . گيرد  توابع سيستمي داشتند را از آنان مي      

اجرا كنيـد، برنامـه     )  آنها DOSحتي در محيط مجازي     (بعد   به   NTعاملهاي ويندوز     سيستم
حتـي اگـر برنامـه خـود را بـه           . دبـو نخواهـد   آن صحيح   خ  سبه پورتها دسترسي نداشته و پا     

بنويسيد و بخواهيد مـستقيماً بـه پورتهـاي         ) ++VC و   Delphiمانند  (زبانهاي تحت ويندوز    
بـراي  . بعد ناكام خواهيد ماند    به   NTخروجي دسترسي داشته باشيد، در ويندوزهاي       /ورودي
 مداده كنيم كه به صورت واسط بين         استف اي  هاي كتابخانه   يح اين مشكل، بايد از برنامه     تصح

كنند؛ به بيان ديگر درخواسـتهاي كـاربر بـراي دسترسـي بـه           هسته عمل مي   مدكاربردي و   
عامل ارائه كرده و پاسخ را از هسته گرفتـه و بـه كـاربر                 پورتها را دريافت و به هسته سيستم      

با الحـاق آن  . استبراي همين هدف نوشته شده    يا   inpout32.dllكتابخانه پوياي   . دهند  مي
توانيـد بـه پورتهـاي        مـي ) #C و   Delphiماننـد   (هاي خود در زبانهاي تحت ويندوز         به پروژه 

 كـه    است PortTalkروش ديگر استفاده از برنامه كاربردي        .كامپيوتر دسترسي داشته باشيد   
نحـوه  ] 2[در مرجـع    .  ويندوز بـاز كنـد     DOS  محيط تواند پورتهاي مورد نظر شما را در        مي
  . هاي تحت ويندوز تشريح شده است راحي مدارهاي واسط كاربردي به كمك برنامهط

 Debugخروجـي را در محـيط       /توان دستورات ارتبـاط بـا ورودي        به جاي نوشتن برنامه، مي    
البته به تذكر قبلـي در مـورد دسترسـي بـه پورتهـا در      . نوشت و با زحمت كمتري اجرا كرد   

  .محيط ويندوز توجه كنيد
  

  زمانبندي سيستم مالحظات
  كند؟ آيا اين سيستم از نظر زمانبندي درست كار مي

هاي مبتني بر پردازنده بايد مسايل زمانبندي را در نظر            پيشتر ديديم كه در طراحي سيستم     
گرفت؛ به اين معنا كه طراح اين سيستم بايد مطمئن شود مـدت زمـاني كـه پردازنـده بـه                     

هـا از گـذرگاه داده پردازنـده بـه            اي انتقال داده  دهد، بر   اجراي دستور خروجي اختصاص مي    

                                                           
1  Application Mode 
2  Kernel Mode 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۱۲  

به بيان ديگر، هنگامي كه پردازنده دستور خروجي را اجرا . خروجي تراشه نگهدار كافي است   
كند، تا پايان زمان اجراي دستور بايد عمل رمزگشايي آدرس، فعال شدن نگهدار و ظاهر                 مي

 ايـن توضـيحات، آيـا كـارت بـاال بـه             با. ها روي خروجي تراشه نگهدار انجام شود        شدن داده 
  كند؟ درستي كار مي

شوند كه     در چهار سيكل ساعت انجام مي      PC/XT كامپيوتردستورات در   . پاسخ مثبت است  
، فركانس PC/XT كامپيوتردر . گيرد  صورت ميسيكل سوم معموالً عمليات انتقال داده در      

 كـه در  XTافتـه گـذرگاه   ي نسخه گـسترش  (ISA بود كه در گذرگاه MHz 5كاري گذرگاه 
بـا فـرض اينكـه فركـانس كـاري گـذرگاه در       .  رسـيد MHz 8بـه  ) ادامه آن را خواهيم ديد
nsباشد، زمان يـك سـيكل   ) MHz 8(سريعترين مقدار ممكن 

MHz
125

8
1

تـأخير  .  اسـت =
هـا در     دهبنـابراين انتقـال دا    .  نانوثانيه كمتر است   70مدار رمزگشا و تراشه نگهدار معموالً از        

  .كند شود و كارت فوق به درستي كار مي زماني كمتر از يك سيكل ساعت انجام مي
 ندارد؛ چـون فركـانس كـاري گـذرگاه         كامپيوترتوجه كنيد اين موضوع ارتباطي به پردازنده        

ISA 8 به MHz    محدود است و هرچه پردازنده داراي فركانس كاري بااليي نيـز باشـد، بـاز 
  . به تبادل داده بپردازدISA با گذرگاه MHz 8س ناچار است با فركان

مـثالً  (اي بـا سـرعت بـاال          سؤالي كه ممكن است پيش آيد اين اسـت كـه چگونـه پردازنـده              
 ISA بـا گـذرگاه   MHz 8با فركانس ) كند  كار ميGHz 2پنتيومي كه با فركانسي باالتر از 

  كند؟ تبادل داده مي
  :در پاسخ بايد به چند نكته توجه داشت

 است كه در بوردهاي جديد به MHz 400 حدود كامپيوترركانس كاري بورد اصلي ف •
توانـد بـراي    در واقـع فركـانس پردازنـده مـي    .  افزايش يافته استMHz 800حدود 

اجراي دستورات داخلي آن بسيار باال باشد، اما براي كار با تجهيزات بورد اصلي بايـد   
 .به مقادير گفته شده كاهش يابد

خروجـي در   /رود، مدت زمان اجراي دسـتورات ورودي        پردازنده باالتر مي  هرچه مدل    •
 زمـان اجـراي ايـن دسـتورات در مـد            80486يابد؛ مثالً در پردازنده       آن افزايش مي  

 سـيكل   2؛ حال آنكه اجراي دسـتورات ديگـر تنهـا           1 سيكل ساعت است   12حقيقي  
ر ارتبـاط بـا     همين موضوع به كاهش سـرعت پردازنـده د        . انجامد  ساعت به طول مي   
 .كند خروجي كمك مي/گذرگاههاي ورودي

                                                           
 . سيكل ساعت است17اين زمان در مد محافظت شده  1



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۱۳  

به صورت خودكار به دسـتورات  ) Wait State(در بوردهاي اصلي، يك سيكل انتظار  •
 .1دهد شود كه زمان اجراي آنها را افزايش مي خروجي تزريق مي/ورودي

ه گـذرگاه  كنند با فرض تمام اين موارد، چنانچه باز هم سرعت پردازنده زياد بود، مدار كنترل  
ISA  در بورد اصلي به كمك سـيگنال IO RDY   خروجـي  / زمـان اجـراي دسـتورات ورودي

  .كند مربوط به اين گذرگاه را طوالني مي
  

  XTطراحي كارت ورودي 
بـار   يـك به كمك آن هر يك ثانيـه         طراحي كنيم كه     XTخواهيم يك كارت      فرض كنيد مي  

بديهي اسـت چـون دمـاي اتـاق         . ن دهيم دماي اتاق را خوانده و روي نمايشگر كامپيوتر نشا        
نالوگ است، بـراي وارد كـردن آن بـه          يك كميت آ  ) شود   دما اندازه گرفته مي    2كه با حسگر  (

 8ماننـد مبـدل      (3بايد از تراشه مولد آنالوگ به ديجيتال      ) يا هر سيستم ديجيتال   (كامپيوتر  
نوان وردي دريافـت    اين تراشه، يك سيگنال آنالوگ را به ع       . استفاده كنيم ) ADC804بيتي  

كارت ما بايد هـر يـك ثانيـه         . دهد   بيتي نشان مي   8كرده و مقدار آن را به صورت يك عدد          
 بيتي را به عنوان ورودي خوانده و روي نمايشگر كامپيوتر نمـايش             8يك بار مقدار اين عدد      

تـوان ورودي را مـستقيماً بـه گـذرگاه داده             بنا برآنچه در فـصل قبـل آمـوختيم، نمـي           .دهد
حالته براي ايـن اتـصال اسـتفاده كنـيم كـه در موقـع        كامپيوتر متصل كرد و بايد از بافر سه    

 نحوه طراحي اين كارت را      زيرشكل  . مقتضي،كليدها را به گذرگاه داده كامپيوتر متصل كند       
  .  براي اين كارت انتخاب شده استH 0310آدرس . دهد نشان مي

  

  
  

                                                           
  . كه بعدها خواهيم ديد، اين سيكل انتظار اضافه را حذف كنيدNOWSتوانيد به كمك سيگنال  چنانچه مدار روي كارت سريع عمل كند، مي 1

2  Sensor 
3  Analog to Digital Converter: ADC 
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۱۴  

 IOW به جاي    IORاده از سيگنال    فنمونه قبلي، است  تفاوت اساسي سخت افزار اين كارت با        
به عالوه مدار رمزگشاي آدرس     . است؛ چون اين كارت برخالف قبلي يك كارت ورودي است         

 و AEN شـدن سـيگنالهاي   »صفر«و  (H 0310طوري تغيير يافته كه با قرار گرفتن آدرس 
IOR (قبلي خواهد بودنمونه مانند كارت ديگر نكات طراحي اين .بافر را فعال كند .  

  

 كه براي   outبرنامه اين سيستم نيز بسيار شبيه به سيستم قبلي است؛ فقط به جاي دستور               
يـك عـدد    in  al,dxدستور .  استفاده كنيم inها به خروجي است، بايد از دستور  ارسال داده
 ذخيـره   ALخوانـد و در        قـرار گرفتـه مـي      DX ورودي كه شماره آن در       از پورت يك بايتي   

يا  inportbتوان از دستور      مانند قبل به جاي دستورات اسمبلي خواندن ورودي، مي        . كند  مي
inp  ــان ــردCدر زب ــتفاده ك ــ.  اس ور ـدست

data = inportb (port); ـــي ا ـــــــــ
data = inp(port);  يك عدد يك بايتي از

 را خوانـده و     portدي به شـماره     پورت ورو 
كـه بايـد در    (dataدر متغيـر يـك بـايتي    

 بـا   .1كنـد   ذخيـره مـي   ) برنامه تعريف شود  
 X% و فرمــت printfاســتفاده از دســتور 

ــتگاه   مـــي ــوان يـــك عـــدد را در دسـ تـ
  .تايي نمايش داد شانزده

  

  AT يا گذرگاه ISA گذرگاه
 بـراي جـاي     1984 در سـال     ISAگذرگاه  

 در 80286ي پردازنــــده دادن قابليتهــــا
 ISA گـذرگاه . گذرگاه سيستم ارائـه شـد     

اي    پايـه  36اي و      پايه 62داراي دو قسمت    
اي آن عيناً همـان        پايه 62است كه بخش    

ــذرگاه ــه36 اســت و بخــش XT گ اي   پاي
 24 بيتي و گذرگاه آدرس      16گذرگاه داده   

 بــه اضــافه چنــد 80286بيتــي پردازنــده 
 .كنـد    مـي  سيگنال كنترلي جديـد را ارائـه      

كل زير يك بورد اصلي كامپيوتر را نشان    ش

                                                           
 .شوند  پورتها استفاده مياز اعداد دوبايتي خواندن براي C در زبان inpw و inportدستورات  1

// This program reads the 8-bit data at  
// address 310H every 1 second and   
// displays it on the screen. Press any  
// key to terminate. 
 
#include <STDIO.H> 
#include <CONIO.H> 
#include <DOS.H> 
 
void main(void){ 
 

clrscr(); 
 

 unsigned char data; 
 

 while (!kbhit()){ 
 

  asm { 
 

   push ax 
   push dx 

 
   mov  dx,0310h 
   in      al,dx 
   mov  data,al 

 
   pop  dx 
   pop  ax 

  } 
   printf("%X\n",data); 
   delay(1000); 
 } 

} 
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۱۵  

  . داردISA و هم گذرگاه XTدهد كه هم گذرگاه  مي
  

  
  

 باشـد،  XTشود، اگر بورد اصـلي كـامپيوتر فاقـد شـكاف        همانطور كه در شكل باال ديده مي      
  . قرار دادISA را در قسمت بزرگتر شكاف XTتوان كارت  مي

  

  
   و شكاف آنISAكارت                              و شكاف آن) ISA بيتي 8يا كارت  (XTكارت 

  
 ناميـده   ISA بيتـي    8كـه گـاهي كـارت        (XT و كارت    ISAاي بين كارت      شكل باال مقايسه  

  .دهد را نشان مي) شود مي
  

  .دهد  را نشان ميISAهاي گذرگاه   پايهصفحه بعدشكل 
 اين پايـه عمليـات خاصـي انجـام          ISAت؛ اما در گذرگاه     سا رزرو شده    XT گذرگاه   B8پايه  
  .دهد مي

  

  NOWS1پايه ورودي 
دهد نيازي به تزريـق       سيگنال به سيستم اطالع مي    خروجي با فعال كردن اين      /وروديكارت  

كـه  (تواند انتقـال داده را در دو سـيكل            حالت انتظار در سيكل خواندن و نوشتن ندارد و مي         
اين كـار باعـث تـسريع عمليـات         . به پايان برساند  ) و پنتيوم است   80486  در معمولحالت  
 استفاده كند و    ISA ساختيد كه قرار باشد از شكاف        XTاگر كارت   . شود  خروجي مي /ورودي

  . به بعد بود، اين سيگنال را به زمين متصل كنيد80486پردازنده كامپيوتر از 
  

  
  

                                                           
1 No Wait State  0WS  يا

اه  XTگذرگاه 
ذرگ

گ
IS

A
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۱۶  

 62قـسمت   به جز تفاوت باال،     از آنجا كه    
 كـه   XT با گـذرگاه     ISAگذرگاه  اي    پايه

قبالً معرفي شد يكسان اسـت، بـه مـرور          
اي ايـن گـذرگاه        پايـه  36بخش كوچكتر   

كه براي استفاده از قابليتهـاي پردازنـده         
   .پردازيم  ايجاد شده مي80286

  

  SBHEپايه 
 بيت باالي   8اين سيگنال، انتقال داده در      

ــذرگاه داده  ــشخص  16گـ ــي را مـ  بيتـ
  .كند مي

  

ــه ــاي پايــــــ  آدرس هــــــ
LADDR17~LADDR23  

 خـط آدرس  24 داراي 80286پردازنـده  
بــه صــورت  خــط اول آن 20اســت كــه 
 XTدر بخــش شــده ) Latch(نگهــداري 
ــذرگاه  ــهISAگ ــه پاي ــا  و بقي ي آدرس ه

ايـن   در بخش كـوچكتر      بدون قفل شدن  
 كه بايد به كمـك تراشـه       اند  گذرگاه آمده 

 نگهــداري BALEنگهــدار و ســيگنال  
 بـه   A20هاي    ريم تنها پايه  انتظار دا . شوند

بعد به گذرگاه اضـافه شـده باشـند، امـا           
 A19 و   A18 و   A17هـاي     بينيد كه پايه    مي

ــز  ــدهني ــافه ش ــد اض ــه . ان ــيكل حافظ س
 بـه بعـد از سـيكل        80286هاي    پردازنده
هاي بـاالي آدرس پردازنـده بـدون قفـل       كوتاهتر است و به همين لحاظ، پايه  8088حافظه  

هاي نگهـدار سـريع بتـوان زمـان        اند تا با استفاده از تراشه        آمده LADDRهاي    شدن در پايه  
 بديهي است از اين خطوط آدرس تنها براي         .شدن آدرس را كاهش داد    ) Latch(تأخير قفل   

  . بيتي هستند16خروجي همچنان /شود و آدرسهاي ورودي كارتهاي حافظه استفاده مي
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۱۷  

  MEMW و MEMRهاي خروجي  پايه
 16دهـي     در كل فضاي آدرس   براي اعالم تبادل اطالعات با حافظه       از اين سيگنالها    پردازنده  

 نيـز سـيگنالهاي     ISA گـذرگاه    XTدر بخـش    . نـد ك  استفاده مي  80286مگابايتي پردازنده   
SMEMR   و SMEMW     بـادل اطالعـات در يـك مگابايـت اول          تنهـا بـراي ت     وجود دارند كه

معتبـر  ) دهـي اسـت      قابـل آدرس   XTدر گـذرگاه     خط آدرس ذكـر شـده        20كه با   (حافظه  
دوطرفه هـستند و بـه       SMEMW و   SMEMRمانند   MEMW و   MEMRهاي     پايه .هستند
DMAدهند ازه دسترسي به فضاي حافظه را مي حاكم نيز اج.  

  

  DATA 8~DATA 15خطوط داده 
  .ها آمده است  در اين پايه80286 بيتي 16هشت خط باالي گذرگاه داده پردازنده 

  

  CS I/O 16 و CS MEM 16هاي ورودي  پايه
 را فعـال  CS MEM 16د سيگنال  بيتي انتقال دهد، باي16هاي  اگر كارت حافظه بخواهد داده    

 بيتـي وجـود دارد كـه بايـد     16خروجـي  / در مـورد كارتهـاي ورودي      وضـعيت همين  . نمايد
 فـرض  ISA، گذرگاه XT براي حفظ سازگاري با گذرگاه     . را فعال نمايند   CS I/O 16سيگنال  

 از طريـق فعـال كـردن ايـن دو      بيتي اسـت مگـر اينكـه خـالف آن    8ها  كند انتقال داده   مي
 16 يهـا    اگر در هنگام انتقـال داده      .اطالع داده شود  به سيستم   سيگنال توسط طراح كارت     

 بيتـي   8 بيتي در دو سيكل انتقـال        16اي نشود، يك انتقال       بيتي از اين دو سيگنال استفاده     
  .ها كلكتور باز هستند اين پايه. انجام خواهد شد

  

  MASTER پايه ورودي
تواند با فعال كردن اين سيگنال، حاكم گذرگاه شده و كنترل آن را به دست                  مي  ISAكارت  
در اين حالت كـارت بايـد       .  آن عمل كنند   1 و وسايل ديگري در سيستم به صورت تابع        گيرد

 ديناميـك آزاد    RAMسـازي     اي طراحي شده باشد كه كنترل گذرگاه را جهت تـازه            به گونه 
 راهي  XTبه ياد داريد كه در گذرگاه       . ه خرابي اطالعات را به دنبال خواهد داشت       كند، وگرن 

 اين اسـت كـه      ISAمشكل اين شيوه در گذرگاه      .  وجود نداشت   XTبراي حاكم شدن كارت     
) DMAتـصديق    (DACKفعال كردن سيگنال فوق بايد به دنبـال دريافـت يـك سـيگنال               

ايـن موضـوع در     .  حـاكم گـذرگاه شـود      DMA تواند مستقل از    يعني كارت نمي  . انجام شود 
كنتـرل گـذرگاه را       DMAخواهد مستقل از      اي كه هر پردازنده مي      سيستمهاي چند پردازنده  

   .اين محدوديت در گذرگاههاي بعدي برداشته شده است. شود ساز مي به دست گيرد مشكل
  

  
                                                           
1 Slave 
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۱۸  

  هاي ديگر پايه
 DMA  پـذيرش ،  )DRQ(  بيتـي  DMA  16، درخواسـت    )IRQ(هاي درخواست وقفه      پايه

)DACK (      اي گذرگاه      پايه 36و تغذيه اضافي در بخشISA هاي تغذيه     جريان پايه  .اند   آمده
  . استXTهاي مشابه در گذرگاه  تقريباً دو برابر پايه

  

 چگونه از سيگنالهاي اين گذرگاه استفاده       ISAدهد كارتهاي مختلف       نشان مي  بعديجدول  
 .نالها در اين جدول نسبت بـه كـارت بيـان شـده اسـت              دقت كنيد كه جهت سيگ    . كنند  مي

  .عالمت منفي قبل از نام سيگنال نشانه فعال پايين بودن آن است
  

  
  

  ها هفقو
  :براي اطالع از روي دادن يك رخداد دو روش وجود داردپيشتر ديديم كه 

مـثالً  (دهنـده     كه در آن، دسـتگاه سـرويس      ) Polling –سرشماري  (روش سركشي    •
كننده ارتفاع مـاده مـذاب در         مثالً كنترل (دهنده    مرتباً به دستگاه سرويس   ) كامپيوتر

دارد يا خير؟ اين روش ساده اسـت؛        كند تا ببيند نياز به سرويس         سركشي مي ) ديگ
 .كند دهنده را تلف مي اما زمان زيادي از دستگاه سرويس

دهنــده بــه كارهــاي معمــول خــود  ، دســتگاه ســرويس) Interrupt(در روش وقفــه  •
گيرنده نياز به ارائه خدماتي داشت، اين نياز خود           پردازد و هرگاه دستگاه سرويس      مي

دهنده در عمليات معمـول خـود         سرويس. كند   مي دهنده اعالم   را به دستگاه سرويس   
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 ISR1اي بـه نـام        وقفه آي ايجاد كرده و خدمت مورد نياز را در قالب اجـراي برنامـه              
 .پردازد كند و سپس به ادامه عمليات عادي خود مي ارائه مي

ايم و آن را به كامپيوتر متـصل          ياب طراحي كرده    عنوان مثال، فرض كنيد يك روبات مين      به  
بـات  روند و از سوي ديگر هرگاه       حركت روبات را كنترل ك    ز يك سو بايد     ا كامپيوتر. ايم  هكرد
از شيوه  اگر  . در نقشه ميدان مين ثبت كند     ك مين برخورد كرد، مختصات محل مين را         به ي 
اچار است عـالوه بـر كنتـرل        ن كامپيوترشي براي كنترل پيدا شدن مين استفاده كنيم،         سرك

حركت روبات، مرتباً حالت سنسور فلزياب روبات را چك كند و در صورت پيدا شـدن مـين،            
  .صات آن را ثبت كندمخت

قط به كنترل روبات بپردازد و روبات هرگاه مـين يافـت،            ف كامپيوتركه  ديگر اين است    روش  
 و كنـد  مـي ار عادي خودش را قطع ك كامپيوترطالع دهد؛ در اين حال،     ا كامپيوتره  خودش ب 

مين را ثبت كند و مجدداً به كـار عـادي           كه مختصات   كند   مياجرا  را  ) ISR(اي    امهبرن  قطعه
  .گردد خود برمي

 كنترلر بايد جدولي داشته باشد كه        خاصي اجرا شود،   ISRاي بايد     در پاسخ به هر وقفه    چون  
اين جدول بـردار    به  . مشخص كند  ويژه آن وقفه را      ISRهر شماره وقفه، آدرس آغاز      به ازاي   

  .شود گفته مي) Interrupt Vector(وقفه 
  

 PC/XT كامپيوترهاي  وقفه
بعـضي از   فه اسـت كـه       منبع وق  256داراي  ) و اعضاي بعدي خانواده اينتل    ( 8088پردازنده  

ه تقسيم بـر    فمانند وق ( ، بعضي توسط سيستم   )IRQهاي    وقفه( فزار جانبي ا  آنها توسط سخت  
مـورد اسـتفاده قـرار    )  در زبان اسمبليint 21hمانند دستور ( افزار نرم و بعضي توسط )صفر
  .گيرند مي
 آن وقفه نگهداري شود ISRهر شماره وقفه بايد آدرس آغاز ، به ازاي  كامپيوتروقفه  بردار  در  
 256 × 4 = 1024 كامپيوترطول بردار وقفه    بنابراين  . است) CS:IP( بايتي   4ه يك آدرس    ك
بايـت شـماره   ( بايت اول بـردار وقفـه   4گيرد؛ يعني   حافظه قرار مي  ت است كه در ابتداي      باي

آدرس آغـاز  ) 7 تا 4شماره ت باي( دوم بايت   4فه شماره صفر،     وق ISRآدرس آغاز   ) 3صفر تا   
ISR آدرس آغاز  ) 11 تا   8شماره  ت  باي( ومس بايت   4يك،  فه شماره    وقISRدو فه شـماره   وق

بـردار وقفـه    يـك وقفـه در   ISRبراي دسترسي به آدرس آغاز  پس  . كند  را نگهداري مي  ... و  
اره در بـردار    بايتي بـا آن شـم      ضرب كنيم و به      4افي است شماره آن وقفه را در        ك كامپيوتر

  .عه كنيموقفه مراج
  :دريافت وقفه را به صورت زير خالصه كردس از پ كامپيوترتوان مراحل كاري  كل ميدر 

                                                           
1 Interrupt Service Routin 
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۲۰  

  .رساند جراي دستور فعلي را به پايان ميا كامپيوتر )1
 .كند را در پشته ذخيره مي) نقطه بازگشت(دستور بعدي آدرس  )2
 .پرسد كنترلر وقفه شماره وقفه رخ داده را مياز  )3
 .كند  ضرب مي4وقفه را در شماره  )4
 را از   ISR بايتي آغـاز     4كند و آدرس      بايتي با آن شماره در بردار وقفه مراجعه مي        به   )5

 .خواند  ميآنجا
 .كند  را اجرا ميISRآدرس مذكور مراجعه كرده و به  )6
گـردد و بـه    كمك آدرس ذخيره شده در پشته، به نقطه قطع اجراي برنامه بـازمي      به   )7

  .دهد اري عادي خود ادامه ميروال ك
  

بـسياري از ايـن   . بينيـد   را در جدول زيـر مـي  IBM PC/XT اوليهكامپيوتراي ه وقفهليست 
  .هاي امروزي نيز معتبرندكامپيوترآدرسها در 

  

  هدف  شماره وقفه
 )Divide Error(قسيم خطاي ت 0

  )Single Step(گام  اجراي تك 1
 NMIوقفه  2

  )Break point(نقطه توقف  3
 دار سرريز محاسبات عالمت 4

  )Print Screen(چاپ صفحه نمايش  5
  رزرو شده 6,7
8 IRQ0 وقفه تايمر (8259 از(  
9 IRQ1 وقفه صفحه كليد (8259 از(  

A IRQ2 دوم در 8259ل به  اتصا-رزرو شده (8259 از 
  )ATهاي  سيستم

B IRQ3 پورت سريال  (8259 ازCOM2(  
C IRQ4 پورت سريال  (8259 ازCOM1(  
D IRQ5 يا درگاه ديسك سخت (8259 از LPT2(  



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۱  

E IRQ6 فالپي ديسك (8259 از(  
F IRQ7 درگاه (8259 از LPT1(  
10 Video I/O  
  بررسي پيكربندي تجهيزات 11
  حافظهبررسي اندازه  12
 خروجي ديسك/ورودي 13

 خروجي پورت سريال/ورودي 14

 خروجي نوار/ورودي 15

 خروجي صفحه كليد/ورودي 16

  خروجي چاپگر/ورودي 17
18 Load ROM BASIC  
19 Load Boot Strap  
1A تاريخ  
1B  كنترلctrl+Break 

1C كنترل تايمر  
1D جدول پارامترهاي تصوير  
1E الپي ديسكجدول پارامترهاي ف  
1F جدول كاراكترهاي گرافيكي  
 DOSخاتمه برنامه  20

 DOSفراخواني توابع  21

 DOSآدرس پايان  22

 ctrl+Breakآدرس خروج  23

 DOSبردار مديريت خطاي بحراني  24

 DOSخواندن مطلق ديسك در  25

 DOSنوشتن مطلق ديسك در  26



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۲  

  سازي در حافظه  و مقيمDOSپايان برنامه  27
28,2E  رزرو برايDOS 

2F  وقفهMultiplex 

30-3F  رزرو برايDOS 

  )XT(خروجي ديسكت /ورودي 40
  )XT(پارامترهاي ديسك سخت  41

42-5F  رزرو برايDOS 

  تعريف شده توسط كاربر 60-66
  )Expanded(مديريت حافظه توسعه يافته  67

68-7F استبه كار نرفته   
 BASICرزرو براي  80-85

86-F0  پارامترهايBASIC 

F1-FF به كار نرفته است  
  

 بـراي تـصوير، وقفـه    10hوقفه (ها در زبان اسمبلي آشنا هستيم  با كاربرد بعضي از اين وقفه     
16h 21 براي كار با صفحه كليد، وقفهh براي استفاده از توابع DOS  و .(...  

  

هـاي    در واقـع وقفـه    ،  معروفنـد  IRQ1 كه بـه     ها  اين وقفه .  دقت كنيد  0F تا   08هاي    به وقفه 
نهـا يـك پايـه وقفـه        ت كـامپيوتر ديديم كه پردازنـده     پيشتر  . ستنده كامپيوترافزاري    سخت
به پردازنده،  افزاري مختلف     هاي سخت   براي اتصال وقفه  بنابراين  . دارد) INTR(افزاري    سخت

و افـزاري را دريافـت        سـخت بايد از ساختاري مانند قيف استفاده كنيم كه سيگنالهاي وقفه           
نتقـال  ا كـامپيوتر آنها را مديريت كند؛ به بيان ديگر با رعايت اولويت، درخواست وقفه را بـه                

داده و شماره وقفه را نيز بـه پردازنـده          
، ننـد ما  يـف سـاختار ق  اين  . اطالع دهد 

PIC2      تراشـه  كامپيوتر نام دارد كه در  
  .ه دارداين وظيفه را بر عهد 8259

 در افــزاري ســختي هــا وقفــهتعــداد  

                                                           
1 Interrupt Request 
2 Peripheral Interrupt Controller 

IRQ0 
IRQ1 
IRQ2 
IRQ3 
IRQ4 
IRQ5 
IRQ6 
IRQ7 

INTR



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۳  

 كـامپيوتر  و در )NMIيا هشت با احتساب وقفه (هفت  ) 8088مبتني بر    (PC/XT كامپيوتر
PC/AT)  نزده با احتساب وقفه يا شا( پانزده)  به بعد80286مبتني برNMI (دباش مي.  

سازي حافظه   براي تازهكامپيوترتوسط تايمر ) IRQ0) INT 08h وقفه PC/XT كامپيوتردر 
RAM     بـه  (دهـد      مرتبـه رخ مـي     2/18از آنجا كه اين وقفه هر ثانيـه         .  پويا به كار رفته است

كـه بايـد در زمانهـاي       اي    هاي مقيم در حافظه     ، از آن در نوشتن برنامه     )زند  اصطالح تيك مي  
  .شود مشخصي مرتباً اجرا شوند استفاده مي

 كـامپيوتر كليـد بـه        براي اتصال صفحه   PC/XT كامپيوتر نيز در بوردهاي اصلي      IRQ1وقفه  
دهد كه كليـدي    اطالع ميكامپيوتركليد به كمك اين سيگنال به  صفحه. استفاده شده است  

افـزاري اسـت و بـا وقفـه            وقفـه سـخت    ايـن دقت كنيد كـه     . توسط كاربر فشرده شده است    
رود متفـاوت     بـه كـار مـي     ) مثالً خواندن كاراكتر  (كليد     كه براي كار با صفحه     16hافزاري    نرم

واكنش خاصـي نـشان دهـد،       ه شدن كليدي،    در هنگام فشر  د كامپيوترخواهيد    ميگر   ا .است
مراجع در .  بازنويسي شود09h وقفه ISRاي مقيم در حافظه بنويسيد كه طي آن         بايد برنامه 

  .ها مشخص شده است نويسي سيستم طريقه نوشتن اين برنامه زبان اسمبلي و برنامه
  

 F و D را با هم عوض كند و كليدهاي S و  Aجاي كليدهاي    ويروسي بنويسيد كه     )پرسش
  .را نيز از كار بيندازد

  

همانطور كه  . اند  افزاري استفاده شده     براي منابع ديگر وقفه سخت     IRQ7 تا   IRQ2هاي    وقفه
براي اسـتفاده از ايـن    . اند  ر شده  ظاه XTهاي گذرگاه     ها در پايه    مشاهده كرديد، اين وقفه   در  

 XTطـراح كـارت   مـثالً اگـر   .  وقفه مربوطه را بازنويسي كنـد     ISRها، كافي است كاربر       وقفه
 INT مربوط بـه وقفـه   ISR استفاده كند، بايد IRQ7افزاري  خواهد از منبع وقفه سخت مي

0Fhرا بازنويسي كند  .  
  

كـاربر بـراي اسـتفاده از       . شود   مي  استفاده COM1 براي پورت سريال     IRQ4 وقفه   )پرسش
  اين وقفه چه بايد بكند؟

  

به ) يمكه پيشتر در مورد آن سخن گفت      (ياب    خواهيم از روبات مين     يد مي نك ضفر )پرسش
كنيم كه هرگاه به يك مين برخـورد          در روبات تعبيه مي   سيگنالي  . شيوه وقفه استفاده كنيم   

يـابي طراحـي      براي نظارت بر مين   كه   XTكارت ورودي   ر   د . كرد، اين سيگنال را فعال كند     
ريـزي ايـن كـارت        دهيد نحوه برنامه  توضيح  . كنيم   متصل مي  IRQ6شده، اين سيگنال را به      
  بايد به چه صورتي باشد؟

  

  .يابد  كاهش ميIRQ7 تا IRQ0ها از  اولويت وقفه
  



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۴  

 PC/AT كامپيوترهاي  وقفه
 در كنار   8259يك تراشه   )  به باال  80286هاي    مبتني بر پردازنده   (PC/ATهاي  كامپيوتردر  

 در مد   8259اولين  . اند  ل شده تص به هم م   مقابلبه صورت    قبلي اضافه شد كه      8259تراشه  
  . مورد استفاده قرار گرفته است2 و ديگري در مد تابع1حاكم

بينيـد، خروجـي وقفـه        همانطور كه در شكل مي    
 متـصل شـده     IRQ2 دوم بـه پايـه       8259تراشه  

هــاي  اســت؛ بنــابراين رخ دادن هركــدام از وقفــه
IRQ8 تــا IRQ15 از طريــق IRQ2 مربــوط بــه 

 اول بـــه پردازنـــده اطـــالع داده 8259تراشـــه 
  . شود مي

  

 در  IRQهـاي      نشان دهيد اولويت وقفه    )پرسش
PC/AT     از چپ بـه    (يابد     به شكل زير كاهش مي

  ).راست
IRQ0- IRQ1- IRQ8- IRQ9- IRQ10- IRQ11- IRQ12- IRQ13- IRQ14- IRQ15- 
IRQ3- IRQ4- IRQ5- IRQ6- IRQ7 

  
  

  :اند طبق جدول زير مورد استفاده قرار گرفتهبه صورت معمول يد  جدIRQهاي  وقفه
  

  هدف معمول شماره وقفه افزاري وقفه سخت
IRQ8 70H  ساعت بالدرنگ تراشهCMOS RAM 
IRQ9 71H  افزاري به تغيير جهت نرم IRQ2 )INT 0Ah(

IRQ10 72H  -  
IRQ11 73H  -  
IRQ12 74H   ماوسPS/2 
IRQ13 75H  پردازنده  كمك)FPU(  
IRQ14 76H  ديسك سخت  
IRQ15 77H  -  

  

                                                           
1 Master 
2 Slave 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۵  

، IRQ10  ،IRQ11  ،IRQ12بينيد كه      دقت كنيد، مي    ISAاي گذرگاه      پايه 36اگر به قسمت    
IRQ14   و IRQ15     در اين قسمت در اختيار طراح قرار دارند  .IRQ8 و IRQ13 براي مقاصد 

   .اند استفاده شده) جدول باال را ببينيد(سيستمي 
IRQ9كجاست؟   

امـا چـون در    .  در اختيـار طـراح كـارت بـود         XT از طريق گذرگاه     IRQ2، وقفه   PC/XT در
PC/AT IRQ2        دوم به كار رفـت،       8259 به عنوان ورودي سيگنال وقفه تراشه IBM   آن را 

اي    پايـه  62اگر بـه قـسمت      . جايگزين كرد )  دوم 8259 دوم تراشه    IRQ9) IRQبا سيگنال   
 قـرار   IRQ2 دقيقاً سر جاي سـيگنال       IRQ9سيگنال  بينيد كه      دقت كنيد، مي   ISAگذرگاه  

 مناسب، مراقـب ايـن نكتـه        ISRطراح كارت بايد در نوشتن برنامه و بازنويسي         . گرفته است 
 PC-XT در   وقفـه بـاالترين اولويـت     اين جايگزيني به شيوه فوق اين اسـت كـه           دليل  . باشد

 IRQ2 سـيگنال  PC-ATدر ون چـ . اسـت  IRQ9مربوط به   PC-ATدر و   IRQ2مربوط به   
 قرار گرفته تـا چنانچـه يـك كـارت     IRQ2 دقيقاً در جاي    IRQ9بنابراين  ود ندارد،   جديگر و 

XT در شكاف ISAجا زده شود، اولويت وقفه آن تغييري نكند .  
  

 اسـتفاده   IRQ11ياب بخواهيم از سيگنال        روبات مين  ISAاگر براي كارت ورودي      )پرسش
  ريزي شود؟ كنيم، كارت بايد به چه صورتي برنامه

   

ود كـه سـيگنالهاي     شـ   اين موضوع سبب مي   .  هستند 1 حساس به لبه   ISAهاي گذرگاه     وقفه
ها حساس به     به همين لحاظ در گذرگاههاي بعدي وقفه      . مزاحم نيز بتوانند ايجاد وقفه كنند     

 بين چند منبع وقفـه نيـز بـه          IRQ با اين كار به اشتراك گذاشتن يك وقفه          .اند   شده 2سطح
چون در حالت حساس به لبه، اعالم وقفه تنها در يـك لحظـه انجـام                . شود  سادگي انجام مي  

خواهد اند پيچيده  شود و تشخيص اينكه كداميك از منابع مشترك وقفه اعالم وقفه كرده            يم
هاي وقفـه     پذيرنده  به ويژه در ساليان اخير كه براي تجهيزات جديد با اتمام           عاين موضو . ودب

  . مواجهيم حائز اهميت است) IRQ(خارجي 
  

، توضـيح   PC/AT جديد بـه     افزاري   وقفه سخت  8 با الهام از چگونگي اضافه كردن        )پرسش
 منبع ايجاد وقفه بتوانـد داشـته        10 طراحي كنيد كه     XTتوانيد يك كارت      دهيد چگونه مي  

  .باشد
  

  

                                                           
1 Edge Trigerred 
2 Level Trigerred 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۶  

 PC/ATهاي كامپيوتر در 1استثناءها
ـ    8088 از پردازنده    PC/XT كامپيوتر براي   IBMشركت   در آن زمـان تنهـا پـنج        . ردبهـره ب

.  نيز از آنهـا اسـتفاده كـرد   IBM بود كه بيني شده  پيشINT 04h تا INT 00hمنبع وقفه 
فر بـود   ـــــ خطاي غيرعادي كه باعث بروز استثناء شود، وضعيت تقسيم بر ص          تنها وضعيت   

  . شد  پوشش داده ميINT 0hكه با 
را رزرو كرده بود تا براي پوشش استثناءها در ) INT 1Fh تا INT 00h( وقفه اول 32اينتل 

 به اين موضوع توجهي نشان نداد       IBMمتأسفانه   تفاده كند؛ اما  هاي آينده از آنها اس      پردازنده
هاي كامپيوتربه همين لحاظ در     . هاي اين فضاي رزرو شده نيز استفاده كرد         و از بعضي وقفه   

AT     هاي رزرو شده براي پوشش استثناهاي پردازنده در مـد حفاظـت               كه از تعدادي از وقفه
هـاي جديـد را بـراي         همـه وقفـه   انـد     چار شده  نا كامپيوترشده استفاده شده است، طراحان      

  . به كار گيرندكامپيوترهاي IRQجلوگيري از تداخل وقفه با 
  

  :دهد  به بعد را نشان مي80286هاي  هاي پردازنده دول زير، وقفهج
  

  عملكرد  پردازنده شماره وقفه
  خطاي تقسيم  همه 0
  )Single Step(گام  تك  همه 1
 NMI  همه 2
  )Break Point (نقطه توقف  همه 3
  )INTO(وقفه سرريز  همه 4
  )Bound(ناديده گرفتن مرز  IVپنتيوم  تا 80286 5
  كد عملياتي نامعتبر IV تا پنتيوم 80286 6
  پردازنده پيدا نشدن كمك IV تا پنتيوم 80286 7
  )Double Fault(خطاي دوگانه  IV تا پنتيوم 80286 8
9 80386  Co-processor Segment Overrun 
A 80286 تا پنتيوم IV TSSنامعتبر   
B 80286 تا پنتيوم IV سگمنت پيدا نشد  
C 80286 تا پنتيوم IV خطاي پشته  
D 80286 تا پنتيوم IV  خطاي حفاظت)General Protection Fault( 
E 80386 تا پنتيوم IV  خطاي صفحه)Page Fault(  

                                                           
1 Exceptions 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۲۷  

F -  رزرو شده  
 )Floating Point erro(خطاي پردازنده كمكي  IV پنتيوم  تا80286 10
 )Allignment Check(بررسي انطباق  SX مدل 80486 11
  )Machine Check(بررسي ماشين   پنتيوم به بعد 12

13-1F -  رزرو شده  
20-FF -  هاي كاربر وقفه  

  
اكنـون  . اي الزم اسـت     پيش از آن كه به بحث راجع به گذرگاههاي ديگر بپردازيم ذكر نكته            

ـ     . شما با اصول كلي طراحي كارتهاي كامپيوتري آشنا هستيد         ه ايـن معنـا     اما اين آشـنايي ب
هنـر يـك   . كرد» طراحي«اي بايد يك كارت  نيست كه براي حل هر مسأله و انجام هر پروژه   

مهندس تنها طراحي دقيق و ماهرانه يك سيستم نيست؛ بلكه بايد بتواند به تناسب موضوع               
بـه عنـوان مثـال شـركت        . پروژه، از سيستمهاي از پيش طراحـي شـده نيـز اسـتفاده كنـد              

Advantek  عي از كارتهاي كامپيوتري با ويژگيها و عملكردهاي بـسيار متنـوع را              طيف وسي
شما بايد عالوه بر توانايي طراحي كارت، در مواقـع ضـروري            . دهد  در اختيار كاربران قرار مي    

افزارهـاي آمـاده، محـصوالت        بتوانيد با مراجعه به كاتالوگهاي شركتهاي توليدكننده سـخت        
در دنياي امروزي، يك مهندس موفق، لزوماً يـك         . ب كنيد مناسب براي كار خود را نيز انتخا      

  .موفق است» 2كننده سيستم جمع«موفق نيست؛ بلكه يك » 1طراح«
  

  ISAهاي گذرگاه  محدوديت
گرفت و حتي در بوردهاي كامپيوتر         سالها در كامپيوترها مورد استفاده قرار مي       ISAگذرگاه  

امـا محـدوديتهاي ايـن      . خـورد   چـشم مـي    بـه    ISAبا پردازنده پنتيوم هم يك يا دو شكاف         
محدوديتها  اين   .كم استفاده از آن محدود به دستگاههاي صنعتي شود          گذرگاه باعث شد كم   

  :عبارتند از
 بيتـي  32 تواند از گـذرگاههاي داده    بيت است و نمي16گذرگاه داده آن محدود به    •

 .هاي بعدي حمايت كند پردازنده
 . مگابايـت اسـت    16دهي     و تنها قادر به آدرس      بيت 24گذرگاه آدرس آن محدود به       •

 4دهـي      بيتـي و قـادر بـه آدرس        32هاي بعدي     در حالي كه گذرگاه آدرس پردازنده     
 .گيگابايت هستند

                                                           
1  Designer 
2  System Integrator 
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شـود    به دليل سطح بزرگ شكاف، به هر سيگنال بار خازني و القايي بزرگي وارد مـي                •
ـ    .1شود  مي مگاهرتز   8 كه باعث محدوديت فركانس در     توانـد در     ده مـي   يعنـي پردازن

كار كند، اما هنگام تبادل داده با كارت        )  مگاهرتز 233مثالً  (فركانسهاي بسيار باالتر    
ISA      هاي زمين اضـافي بـراي         نداشتن پايه  .يابد  كاهش مي  مگاهرتز   8اين سرعت به

 .2زند هاي راديويي به اين موضوع دامن مي كاهش اثرات تداخل و تشعشع
 .كند صلي اشغال ميسطح بزرگي را روي بورد ا •

  

  Plug & Playمشكل 
عـدم  بعـد از محـدوديت سـرعت،         را   XT و   ISAشايد بتوان مهمترين مشكل گـذرگاههاي       

يا  ISA يا   XTهنگامي كه مدار رمزگشاي آدرس يك كارت        . پيكربندي خودكار آنها دانست   
 و منـابع  كنيـد، ايـن آدرس        بندي مـي    را روي كارت سيم    IRQ و   DACK و   DRQهاي    پايه

البتـه  . ير نيـست  يشود و قابل تغ     به اين كارت نسبت داده مي     بندي شده     سيم DMAوقفه و   
پذيري ايجاد  توان كمي انعطاف  ميDIP Switch به كمك ISA يا XTروي بعضي كارتهاي 

 بيت پايين آدرس كارت را به كمك يك سوييچ چهارتـايي ايجـاد              4در اين روش مثالً     . كرد
 .  آدرس مختلف باشد16تواند داراي  رت ميبه اين صورت كا. كنند مي

پذير باشد و بتوانـد نـسبت بـه نـصب              اين است كه سيستم انعطاف     تر  مناسبحالت عملياتي   
كارتهايي با منابع درخواستي مختلف واكنش مناسب نشان داده و پيكربندي آنها را خود بـر                

خودكار هـستند كـه     داراي خاصيت پيكربندي    ) PCIمانند  (هاي جديد   گذرگاه. عهده گيرد 
و  PnPآدرس كارتهاي . شود گفته مي) PnPيا به اختصار  (Plug & Playبه اصطالح به آن 

از پيش تعيين شده نيـست و       شود،    نيز مشخصات دقيق منابعي كه به آن اختصاص داده مي         
 مـشخص عامـل    و سيـستم   BIOSهر بار با روشن شدن سيستم و طي يـك همكـاري بـين               

است؛ يعني كاربر تنهـا  » نصب كن و استفاده كن« به معناي Plug & Playعبارت . شود مي
و تخصيص منابع  بايد كارت را داخل شكاف وارد كند و ديگر نگراني از جانب تداخل آدرسها               

  .ندارد

                                                           

در واقع امپدانس معادل خازن برابر  1
ωjc

 . كاهش يابد تا امپدانس معادل خط ثابت بماندω بايد C است كه با باالتر رفتن 1

اگر مسيرهاي برگـشت يكـسان باشـند،        . اي باشد   جداگانه) زمين(آل از نظر الكترونيكي اين است كه هر سيگنال داراي مسير برگشت               حالت ايده  2
بنابراين هرچه تعداد خطوط تغذيه و زمين گذرگاه بيشتر . شوند دار مي باعث جمع شدن آثار برگشتي سيگنالهاي مختلف و ايجاد نويز روي زمين م            

هاي الكترومغناطيـسي     به عالوه وجود سيگنالهاي زمين متعدد طبق قانون قفس فارادي باعث كاهش آثار تداخل             . باشد، آثار نويز در آن كمتر است      
  .شود مي
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۲۹  

 آدرسي كه به كارت نـسبت داده شـده قابـل            XT و   ISAدر كارتهاي   اين در حالي است كه      
كارتهاي نصب شـده    و منابع    بين آدرس    1 باشد تداخل  تغيير نيست و خود كاربر بايد مراقب      

  .در سيستم به وجود نيايد
 وجـود داشـته باشـد، ايـن      XT يا ISA و هم كارتهاي PnPهم كارتهاي وقتي در سيستمي    
 PnPچـون كـاربر از آدرسـها و منـابعي كـه سيـستم بـه كارتهـاي                   . يابد  نگراني افزايش مي  

ند مجاز به استفاده از چه آدرسها و منـابعي اسـت            دا  اطالع است و نمي     دهد بي   اختصاص مي 
 Pray & Plug بـه اصـطالح   ي فـوق به اين خاصـيت كارتهـا  . شودكه مشكل تداخل ايجاد ن

شكاف بگذارد و دعا كند كه مـشكل تـداخل بـه            شود؛ يعني كاربر بايد كارت را در          گفته مي 
موفقيـت  انجام داد كه بـه   ISA Plug & Play براي ارائه هاييتالش  IBM البته !وجود نيايد

 حمايـت  ISA تنهـا از ايـن نـوع گـذرگاه       Vista در حال حاضـر وينـدوز        .نيانجاميدچنداني  
  .كند محدودي مي

  

 كه سيگنالهاي آن مانند      وجود دارد  PC/104در بعضي سيستمهاي صنعتي گذرگاهي به نام        
ISA    گسترش گذرگاه    . با اتصالهاي متفاوت است ISA    سكهاي سـخت    بيشتر براي اتصال دي

و نوع  )  نيز معروف است   IDE3كه به گذرگاه    ( ATA2به كامپيوتر دنبال شد كه گذرگاههاي       
شـده از     اي مشتق    نسخه PCMCIAگذرگاه  .  حاصل اين گسترش هستند    SATA4فعلي آن   
  . استATAگذرگاه 

امـا  . داردو قـديمي   كاربرد محدودي در سيـستمهاي صـنعتي   ISAامروزه طراحي كارتهاي   
در . كنـد    با اصول طراحي اين كارت، ديد مهندسي نسبت به موضوع را تقويـت مـي               آشنايي

مـوازي،  (حال حاضر براي طراحي مدارهاي واسطه با كامپيوتر معموالً از پورتهاي كـامپيوتر              
 PCIتر در قالب كارتهاي  واسطهاي پيشرفته. شود استفاده مي...)  و USB ،Joystickسريال، 
  .آنها خواهيم پرداخت كه در ادامه به هستند

  

  MCAگذرگاه 
در  80386 بـراي اسـتفاده از ويژگيهـاي پردازنـده           1987 در سال    IBMاين گذرگاه توسط    

توانـد   د كه ميش IBMاشتباهات  قرباني MCAگذرگاه . ارائه شد IBM-PS/2كامپيوترهاي  
  كـالً بـا    MCAطـرح پايـه و مشخـصات سـيگنالهاي          . آموز باشد   براي طراحان بعدي عبرت   

 متفاوت بود و همين موضوع باعث ناسازگاري تعداد زيادي از كارتهاي موجـود               ISAگذرگاه  
 گـذرگاه   IBM. اما قصه به همين جا ختم نشد      . شد   مي IBMدر بازار با كامپيوترهاي جديد      

                                                           
1 conflict 
2 Advanced Technology Attachment 
3 Integrated Drive Electronics 
4 Serial ATA 
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MCA                 را يك گذرگاه انحصاري اعالم و از سازندگان ديگر كامپيوتر كه تمايل به اسـتفاده از 
اي حق مجوز كرد و حتي كار را به جـايي رسـاند كـه بـراي هـر كـامپيوتر                     آن داشتند تقاض  

 MCAبـا ايـن تفاصـيل، تحـريم         ! فروخته شده تا آن زمان درخواست حق امتياز ثابت نمود         
، بـا  1 شركت بـزرگ كـامپيوتري آن زمـان     9. توسط سازندگان ديگر امري دور از انتظار نبود       

اي از    يافتـه   ، نسخه توسعه  ISA2ي گذرگاه    و ضمن مستندسازي ويژگيها    هيكديگر متحد شد  
  . وسيعي يافتد را معرفي نمودند كه كاربرEISAآن به نام 

  : بيندازيمMCA  ناكامويژگيهاي گذرگاهبد نيست نگاهي به 
 . است بيتي32  آنگذرگاه آدرس •
 . بيتي كار كند32 و 16 و 8تواند با گذرگاههاي داده  مي •
 486/80386هاي  تطبيق با ويژگيهاي پردازنده •
 3ساختار چندحاكمي •
 ه توضـيح بيـشتري داد     EISAدر ويژگيهـاي گـذرگاه      (خودكـار    آرايش نيمـه  قابليت   •

 )خواهد شد
نيـز   مگـاهرتز    30 تواند تـا     است كه از نظر تئوري مي       مگاهرتز 10 آنفركانس كاري    •

هر  خطوط تغذيه و زمين بين       ن اضافه شد  كمك اين افزايش سرعت به      .افزايش يابد 
 بـه عـالوه ابعـاد       .شود، ميسر شـده اسـت       يگر كه منجر به كاهش نويز مي      خط د سه  

 كوچكتر است و با كـاهش خاصـيت        ISA و سطح اتصال آن نسبت به        MCAشكاف  
 .دهد خازني، اجازه كار در فركانسهاي باال را مي

  .هاي استفاده نشده براي گسترش آينده است  داراي پايهMCAشكاف  •
  

  EISA گذرگاه
 در مـورد گـذرگاه      IBM و براي مقابله با انحـصارطلبي        ISA گذرگاه   هايتديحدوبراي رفع م  

MCA  يافته اين گذرگاه بـه نـام          ، نسخه گسترشEISA    در سـال    سـازندگان ديگـر    توسـط
.  بود 80386هاي جديد پردازنده      ايده اصلي اين گذرگاه، جاي دادن به پايه       . ارائه شد  1988

 ISA و نيز تعداد زيادي كارت        داشتند ISAا گذرگاه   ها تنه كامپيوتراما چون تعداد زيادي از      
شد كه در صورت لـزوم كـارت           بايد به نحوي طراحي مي     EISA، گذرگاه   در بازار موجود بود   

EISA     بتواند با شكاف ISA     هـاي جديـد بـين        بـه همـين دليـل، پايـه       .  و بالعكس كار كنـد

                                                           
1 AST Research, Compaq Computer, Epson, Hewlett-Packard, NEC, Olivetti, Tandy, WYSE, Zenith Data 
Systems -   شركت به گروه9اين .  Gang of Nine معروف شدند 

 بـه  ISA در مـورد گـذرگاه   IEEE مستند . تغيير نام يافتISA به يش بود كه بعد از مستندسازي ويژگيها      ATدر واقع نام رسمي اين گذرگاه        2
P996معروف است .  

3  Multi-Matser 
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 را نـشان    EISA يـك كـارت      صـفحه بعـد   شـكل   .  اضـافه شـدند    ISAهاي قبلي شكاف      پايه
  .دهد مي

  

  
  
  
  

هـاي ويـژه      هـاي پايـه      به دقت نگاه كنيد، خواهيد ديد كه گيرنـده         EISAاگر به يك شكاف     
EISA   هاي    هاي پايه    كه بين گيرندهISA    انـد، در عمـق بيـشتري قـرار دارنـد؛              تعبيـه شـده

هـاي    هاي پايـه     قرار گيرد، فقط با گيرنده     EISA در يك شكاف     ISAبنابراين اگر يك كارت     
 نيـز در شـكاف      EISAاگـر يـك كـارت       . كند   در تماس است و به درستي كار مي        ISAويژه  
ISA    هاي ويژه      قرار بگيرد، فقط پايهISA            توانـد از      از كارت با شكاف در تمـاس اسـت و مـي

  . استفاده كندISAقابليتهاي گذرگاه 
  :عبارتند از EISAگذرگاه ويژگيهاي 

) D16~D31تا  (و خطوط داده جديد     ) A23~A31تا  (اضافه شدن خطوط آدرس جديد       •
 .80386براي جاي دادن به پهناي بيشتر گذرگاه داده و آدرس پردازنده 

سطح گذرگاه تغيير نكـرده و      اند،    هاي قبلي اضافه شده     هاي جديد بين پايه     چون پايه  •
 . محدود استمگاهرتز 8  همچنان درISAبه همين لحاظ سرعت گذرگاه 

ـ نيمـه خودكـار دار     آرايش   EISAكارتهاي   •  يـك فايـل     EISAبـه همـراه كـارت       . دن
كنيد كه با اجراي آن، كـامپيوتر اطالعـات مربـوط بـه آن                پيكربندي نيز دريافت مي   

هـايي كـه بـه كـارت          خروجـي و نيـز حافظـه      /كارت از قبيل آدرس پورتهاي ورودي     
اي كـه روي كـارت قـرار       را در حافظه   DMA و   IRQاختصاص داده شده و كانالهاي      

 .كند رد، ذخيره كرده و در دفعات بعدي از آن استفاده ميدا
  

  . هستندEISAها كه بين آنها هستند مربوط به گذرگاه بقيه پايه.گيرند قرار ميISAهايي كه در گذرگاه پايه
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  1 محليگذرگاه
السير بستگي به وجود يك جاده مناسـب دارد،           همانطور كه بروز توانايي يك خودروي سريع      

هاي پيشرفته نيز به گذرگاه مناسبي نيـاز دارنـد تـا بتواننـد از تمـام توانـايي خـود                  پردازنده
محـدوديت سـرعت    ها رو به افزايش بـود،         رعت كاري پردازنده  در حالي كه س   . استفاده كنند 
سرعت دسـتيابي پردازنـده     . نمود  ايجاد مشكل مي   مگاهرتز 8 در EISA و   ISAگذرگاههاي  

 شـكافهاي  Compaqبـه همـين لحـاظ شـركت     . به حافظه از ديگـر مـشكالت مهمتـر بـود      
هاي اصلي استفاده   اكنون نيز روي بورد      طراحي كرد كه هم    ISAمخصوص حافظه و مجزا از      

به همين خاطر   كنند و     اين گذرگاهها در سرعتي نزديك به سرعت پردازنده كار مي         . شود  مي
  . معروف شدند2اين سيستمها به دوگذرگاهي. از سرعت بااليي برخوردارند

بـا  ) كارت گرافيكي، ديسك سـخت يـا شـبكه        (براي افزايش سرعت ارتباط كارتهاي جانبي       
گان براي كامپيوترهاي خود، گذرگاههاي اختصاصي ارائه نمودند كـه          بعضي سازند پردازنده،  

بـه همـين جهـت طراحـي        . شـد   به دليل انحصاري بودن موجب هزينه بااليي در توليد مـي          
گذرگاهي كه بتواند با سرعتي نزديـك بـه پردازنـده كـار كنـد، در دسـتور كـار سـازندگان                      

از آنجـا كـه سـرعت بـاال     . لي معروف شداين گذرگاه به نام گذرگاه مح  . كامپيوتر قرار گرفت  
براي نمايش تصاوير و گرافيك بيش از بقيه كاربردها اهميـت دارد، سـازمان اسـتانداردهاي                

 ارائـه كـرد     VL4قدم شد و گذرگاهي به نام          در طراحي اين گذرگاه پيش     3تصوير الكترونيك 
  . شدPCIكه با تغييراتي تبديل به گذرگاه 

  

 PCIگذرگاه 
 را بـراي  PCI  محلـي گـذرگاه كـار بـر روي     ،  80486عد از معرفـي پردازنـده       شركت اينتل ب  

آن پس از تكميـل،      نمود و    آغاز 1990در سال   هايش    استفاده مناسب از تواناييهاي پردازنده    
سازندگان قرار داد تا تجهيزات خود را تحت اسـتاندارد آن ارائـه             را به رايگان در اختيار تمام       

كارتهـاي  . گيرنـد   ت به صورت گسترده مورد استفاده قـرار مـي          سالهاس PCIكارتهاي  . كنند
 اگـر درب جعبـه      . هـستند  PCIهـاي كارتهـاي        از نمونـه   USBصوتي، مودم، شبكه و حتي      

 و  ISA و   XTشـكافهاي   (بينيـد      خود را باز كنيد، تعدادي شـكاف سـفيدرنگ مـي           كامپيوتر
EISA كه همان شـكافهاي     ) رنگ بودند    سياهPCI     هـستند و كارتهـاي  PCI      در آنهـا نـصب 

  .شوند مي

                                                           
1Local Bus  
2  Dual Bus 
3  Video Electronics Standard Association: VESA 
4 VESA Local Bus 
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۳۳  

  
  
  : عبارتند ازPCIژگيهاي گذرگاه وي

 و نيز كاهش سطح اتـصال       هاي زمين و تغذيه بين سيگنالهاي ديگر        با قرار دادن پايه    •
 . رسيده استمگاهرتز 33 گذرگاه به سرعت، گذرگاه به بود اصلي

  بيتي64 بيتي و 32توانايي كار با گذرگاه داده  •
 ساختار چندحاكمي •
 )تواند كار كند هاي غير اينتل نيز مي با پردازنده(اختار مستقل از پردازنده س •
نيـز  ) MCA و   ISA  ،EISA(تواند با كارتهاي ديگر       ، مي 1اي به نام پل     به كمك قطعه   •

 .كار كند
ساختار قـسمت پـايين ايـن دو نـوع          .  ولتي ارائه شده است    3/3 ولتي و    5دو نوع   در   •

 ولتـي قـرار داده      3/3 ولتي در شكاف     5اشتباه كارت   كارت با هم متفاوت است تا به        
 اين دو نوع كارت بـه اضـافه كـارتي كـه در هـر دو شـكاف قـرار                     روبرو شكل   .نشود
 اگـر تعـداد     .دهـد   گيـرد را نـشان مـي        مي

شكافها به بيش از پنج عدد برسد سـرعت         
  .شود  كمتر مي مگاهرتز33 گذرگاه از

ــيت  • ــه  داردPlug & Playخاص  و تراش
 وظيفه تخصيص منابع    PCIكننده    كنترل

را بدون نياز بـه دخالـت كـاربر بـر عهـده             
در كامپيوترهاي فعلي، گذرگاههاي معمـول بـراي اتـصال وسـايل جـانبي              . گيرد  مي

)PCI ،PCI EXPRESS ،AGP ،USB ،IEEE1394 )Fire Wire ( ــي ...) و همگ
 .داراي اين خاصيت هستند

  

                                                           
1  Bridge يا Daughter-Board 
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۳۴  

  PCIطراحي كارتهاي 
 كـاربرد محـدودي در سيـستمهاي        ISA، امـروزه طراحـي كارتهـاي        همانطور كه گفته شـد    

  كامپيوتر معمـوالً از    خروجي به /اتصال يك دستگاه ورودي   در حال حاضر براي     . صنعتي دارد 
 كـه قـبالً آمـوختيم       ISA با كـارت     PCIاصول طراحي كارت    . شود   استفاده مي  PCIگذرگاه  

 و نيـز مفـاهيم جديـد آن ماننـد           PCIاما شناخت سيگنالهاي گـذرگاه      . شباهت زيادي دارد  
به آنها پرداخته ] 5[و ] 1[ ضروري است كه در مراجع Plug & Playساختار چندحاكمي و 

   .شده است
هـاي    در روش اول، از تراشه    . شود   معموالً از دو روش استفاده مي      PCIبراي طراحي كارتهاي    

) PLXماننـد   (افزاري    كه به صورت آماده توسط شركتهاي سخت       PCIكننده گذرگاه     كنترل
 معروفنـد، از يـك طـرف بـه          PCI 1ها كه به رابط       اين تراشه . كنند  شود، استفاده مي    ارائه مي 
 متصل شده و پاسخگوي عمليات و سيگنالهاي گذرگاه هستند و از سوي ديگر              PCIگذرگاه  

  .آورند خروجي فراهم مي/يك گذرگاه ساده براي اتصال به وسايل ورودي
در ايـن روش،  .  اسـتفاده كـرد  FPGAريزي  هاي قابل برنامه توان از تراشه در روش ديگر، مي 

و بـه   ) يـا خريـداري كنـد     ( را بنويسد    PCI گذرگاه   2افزار  طراح كارت بايد كد توصيف سخت     
ايـن روش   .  قرار دهد  FPGAهمراه كد عملياتي كه بايد توسط كارت انجام شود، داخل يك            

يت را دارد كه طرح سيستم در اختيار طراح اسـت و            از روش قبلي دشوارتر است؛ اما اين مز       
 نيز توسـط طـراح نوشـته شـود،           PCIبه عالوه اگر كد     . تواند به سادگي آن را تغيير دهد        مي

  .ي خواهد داشتترهزينه كم
  

  پهناي باند گذرگاه
 و حتـي    ISAشود سرعت گـذرگاههاي       منظور از سرعت يك گذرگاه چيست؟ چرا گفته مي        

PCI مگـاهرتز 8 (گرافيكي مناسب نيست؟ آيا فركانس كاري يـك گـذرگاه    براي عمليات  

  همان سرعت گذرگاه است؟) PCIبراي گذرگاه مگاهرتز  33 و ISAراي گذرگاه ب
هـا در     اين جمله كامالً صحيح نيست؛ منظور از سرعت گـذرگاه، توانـايي آن در انتقـال داده                

تعـداد  ،   گـذرگاه   و بـه فركـانس     شـود   واحد زمان است كه بر حسب بايت در ثانيه بيان مـي           
  .گذرگاه و مد انتقال داده بستگي داردخطوط داده 

يك سيكل براي تعيـين آدرس و يـك سـيكل           (هر عمل انتقال داده شامل دو سيكل كاري         
 برابـر   ISAشود فركانس كاري گذرگاه       وقتي گفته مي  . است) ها  براي خواندن يا نوشتن داده    

 ميليون انتقال داده در ثانيه انجـام  4 به كمك اين گذرگاه    توان  است، در واقع مي   مگاهرتز   8
                                                           
1 PCI Interface 
2 Hardware Description Language: HDL 



    جواد راستي–  كامپيوترخروجي در/اتصال ورودي

  

۳۵  

اسـت، پهنـاي بانـد گـذرگاه        )  بيت 16( بايت   2 برابر   ISAچون پهناي گذرگاه داده در      . داد
ISA 8 ميليون بايت در ثانيه يا 8 برابر MegaByte/Sec خواهد بود.  

  .كند سه ميجدول زير، پهناي باند گذرگاههاي مختلف كامپيوتري را با هم مقاي
  

  نوع گذرگاه

پهناي 
گذرگاه 
داده 

  )بيت(

فركانس حداكثر 
  )MHz(گذرگاه 

در پهناي باند گذرگاه حداكثر 
حالت انتقال معمولي 

)MByte/Sec(  

در پهناي باند گذرگاه حداكثر 
 حالت انتقال پياپي

)MByte/Sec(  

ISA 16  8  8  -  
EISA 32  3/8  16  32  
MCA 32  10  20  40  
PCI 32  33/33  66/66  33/133  

PCI-2X 32  66/66  33/133  66/266  
PCI-64bit 64  33/33  33/133  66/266  

PCI2X-64bit  64  66/66  66/266  33/533  
  

 قابليتي بـه نـام انتقـال در حالـت           به بعد،  EISA  گذرگاه از. اي در اينجا الزم است      ذكر نكته 
در ايـن حالـت، حـاكم ابتـدا         . ودر  ها به كار مي      كه براي انتقال بلوكي داده      وجود دارد  1پياپي

نتقـل  را ممربـوط بـه آن آدرس    را براي تابع ارسال كـرده و اطالعـات          ابتدايي مقصد   آدرس  
براي انتقالهاي بعدي، ديگر نيازي به توليد آدرس نيست و تابع به صـورت خودكـار                . كند  مي

هر انتقال داده    در اين حالت     .دهد   مي انتقالو داده بعدي را      هيك واحد به آدرس اضافه كرد     
  .يابد  باال به دوبرابر افزايش ميفقط شامل يك سيكل است و پهناي باند ذكر شده در جدول

افزارهـايي كـه نيـاز بـه كيفيـت            و نيز اجـراي نـرم     باال  بسيار   2دقتبراي نمايش گرافيكي با     
   .به پهناي باند باال نياز است) مانند بعضي بازيها(گرافيكي بااليي دارند 

و تفكيك رنـگ آن روي      پيكسل   1600×1200 تصوير نمايشگر كامپيوتر روي      دقتگر  مثالً ا 
)  معروف اسـت   3 بيتي كه به سيستم نمايش با كيفيت باال        32سيستم رنگ   (رنگ   ميليارد   4

 614حـدود   سازي شود، در هر ثانيه بايـد           بار تصوير تازه   80تنظيم شده باشد و در هر ثانيه        
 بـه   .4 ارسـال شـود    كـامپيوتر اطالعات براي نمايشگر    ) ت بي 80×32×1600×1200 (مگابايت

، اما در حال    )و دارند ( نيز وجود داشتند     PCI و   ISAهمين لحاظ هرچند كارتهاي گرافيكي      
كننـد    و كارتهايي كه در رابطه با نمـايش گرافيكـي كـار مـي             (حاضر اكثر كارتهاي گرافيكي     

                                                           
1  Burst Mode Transfer 
2 Resolution 
3 High Quality 

 .سيگنال تصوير در مواقع برگشت افقي و عمودي، كمتر است» سكوت«البته اين پنهاي باند در عمل به خاطر  4
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۳۶  

 بـراي   كـه  هـستند    PCI-EXPRESS يـا    AGPاز نوع   ) TV و كارت    Captureمانند كارت   
  .رهايي از كندي ارتباطات با پردازنده، خود داراي پردازنده مجزا روي كارت هستند

  

  .در انتها بد نيست مروري بر گذرگاههاي معمول ديگر داشته باشيم
  

  AGPگذرگاه 
 توسـط اينتـل     1996اين گذرگاه در سـال      

اگـر  . براي كارتهاي گرافيكي پيشنهاد شـد     
يوتر خود را نگاه كنيد، يك      بورد اصلي كامپ  

بينيـد    اي يا بنفش مـي      شكاف به رنگ قهوه   
  . استAGPكه گذرگاه 

 4X و   2X و   1Xكند و تاكنون سرعتهاي        مگاهرتز كار مي   66 با فركانس پايه     AGPگذرگاه  
 را  AGPهـاي     جدول زير، مقايسه ويژگيهاي اين نـسخه      .  عرضه شده است   ار آن به باز   8Xو  

  .دهد نشان مي
  

AGP-1XAGP-2XAGP-4XAGP-8X  ذرگاهنوع گ
  32  32  32  32  )بيت(پهناي گذرگاه داده 

  MHz(  66/66  66/66  66/66  66/66(حداكثر فركانس گذرگاه 
 MB/Sec( 66/266  33/533  66/1066 32/2133(پهناي باند انتقال داده 

  

  )PCIe يا PCI-EXPRESS) PCI-Eگذرگاه 
 AGP و PCI به عنوان جايگزيني براي گذرگاههاي  توسط اينتل  2004اين گذرگاه در سال     

طرفـه و   بيتـي سـريال يـك      يك گـذرگاه يـك     PCIe برخالف گذرگاههاي قبلي،     .معرفي شد 
در نـسخه   بيتـي وجـود دارد كـه           گذرگاه تك  32در هر گذرگاه از يك تا       . نقطه است   به  نقطه

 در ثانيه در هر جهت  مگابايت250 خط بالغ بر   در هر سرعت انتقال داده    ) PCIe) 1/1فعلي  
 كه تا سـال     3دو برابر شده است و در نسخه        ) 2007سال   (2است كه اين سرعت در نسخه       

 8 برابـر    PCIe-X32 بنابراين سرعت گـذرگاه      . عرضه خواهد شد افزايش خواهد يافت      2010
 از  PCIe-X8سـرعت گـذرگاه     .  اسـت  ) خط 32×  مگابايت در ثانيه     250(گيگابايت در ثانيه    

  . بيشتر استAGPن نسخه گذرگاه سريعتري
  .دهد  را نشان ميPCIe-X16 و PCIe-X1شكل زير، دو گذرگاه 

  

      

AGP 

PCI 
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۳۷  
  

  PC-CARD يا PCMCIAگذرگاه 
مانند حافظه، كـارت شـبكه، كـارت مـودم، كـارت             جانبي   تجهيزاتاين گذرگاه ويژه اتصال     

  :تند ازويژگيهاي آن عبار.  است1كامپيوترهاي همراهبه ...  و TVصوتي، كارت 
  مگاهرتز33 بيتي با فركانس 32پهناي گذرگاه  •
 ولتاژ كاري و توان مصرفي پايين •
 DMA ،APM2 ،PnP ،ATAپشتيباني از تكنولوژيهاي  •
كننـده    دهد اطالعات ويديو را مستقيماً به كنتـرل         به كارت اجازه مي    كه ZV3واسط   •

VGA نشود ارسال كند و معطل بافر شدن انتقال از طريق گذرگاه سيستم.  
  

  USBگذرگاه 
معروفترين گذرگاه كامپيوتري كه حتمـاً بـا آن آشـنايي داريـد،             

اين گذرگاه خارجي بـستري مناسـب بـراي         .  است USBگذرگاه  
چـاپگر، اسـكنر،    (اتصال طيف وسـيعي از دسـتگاههاي خـارجي          

ويژگـي    .آورد را فراهم مي...)  و FLASH ،MP3 Playerحافظه 
 كه با اتصال دستگاه به اين پورت، نيازي به تنظـيم آدرس يـا    اين است USBجالب گذرگاه   

ايجاد تغييراتي در سيستم يا حتي روشن و خاموش كردن سيستم نيـست و تمـام عمليـات                
 ناميـده  Hot PnPاين ويژگي به اصطالح (شود  پيكربندي بالفاصله توسط سيستم انجام مي

آن براي تبـديل بـه گـذرگاههاي         اين است كه مبدلهاي      USBويژگي ديگر پورت    ). شود  مي
، SCSI بـه    USB به سـريال،     USB به موازي،    USBمبدلهاي  . ديگر در بازار موجود هستند    

USB   به Ethernet  ،USB    كليد،     به ماوس و صفحهUSB     بـه شـما   ...  به ويديو و تلويزيون و
  . براي طراحي هر واسطي استفاده كنيدUSBدهند از پورت  اين امكان را مي

 مگابايـت  12و  5/2 هايداراي سرعت  عرضه شد    1998كه در سال     USB گذرگاه   1/1نسخه  
كننـد و معمـوالً بـراي         سرعت باالتر را حمايت مي    ) شيلددار(كابلهاي با كيفيت باالتر     . است

بـراي  كابلهاي ارزانتر كه كيفيت پايينتري دارنـد        . روند  به كار مي  ... اتصال چاپگر و اسكنر و      
 USB 2نسخه  .شوند كه نياز به سرعت بااليي ندارد  استفاده مياوسكليد و م اتصال صفحه

 .كنـد   كـار مـي    مگابايـت در ثانيـه       60 باالتر يعني با سرعتي    به بازار آمد،     2002كه در سال    
 USB است؛ يعني در هرم تجهيـزات سيـستمي، گـذرگاه            PCI، گذرگاه   USBبستر گذرگاه   

  . استPCIزيرمجموعه گذرگاه 
  

                                                           
1 Laptop 
2 Advanced Power Management 
3 Zoomed Video 
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  )I.Link يا IEEE1394) Firewireگذرگاه 
و براي انتقال صـوت و تـصوير        معموالً  اين گذرگاه   

 رود  نيز اتصال ديسكهاي سخت خارجي به كار مي       
و اكثر دوربينهاي ديجيتـال فعلـي از آن حمايـت           

هـاي مختلـف آن در سـرعتهاي          نـسخه . كننـد   مي
 مگابيت در ثانيه ارائـه      800 و   400 و   200 و   100
 1394c، نسخه   2008 سال   اند و در نيمه اول      شده

   .ه شده استض مگابيت در ثانيه عر1600با سرعت 
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