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امروزه بسياري از وسايل . آشنا شديمي كامپيوتردر بخش قبل با نحوه طراحي كارتهاي 
روي بورد اصلي ) حتي مودم و كارت شبكه(خروجي مانند كارت صوتي و گرافيكي /ورودي

. اند  و شكافهاي بورد نيز براي اضافه كردن كارتهاي ديگر تعبيه شده1اند كامپيوتر جاسازي شده
 كامپيوتربه خروجي /رتهاي خارجي كامپيوتر، جاي كارتها را براي اتصال وروديرفته پو اما رفته

، 2 خارجيCD-ROM چاپگر،كارت حافظه، در بازار امروز تجهيزات بسياري از جمله . گيرند مي
مزيت . شوند  به كامپيوتر متصل ميUSBاز طريق پورت ... ، ديسك سخت و TVاسكنر، كارت 

 نيست و به راحتي كامپيوترباز كردن درب جعبه  نيازي به مهم اين اتصال اين است كه
به عالوه اگر در .  قطع نمودنيز متصل و كامپيوتررا به خروجي /ورودي توان تجهيزات مي

با قرار دادن كارت در خروجي اشتباهي رخ دهد، /طراحي كارت براي انجام يك عمليات ورودي
وتر و بدترين نتيجه سوختن بورد اصلي كمترين حاصل روشن نشدن كامپيشكاف بورد اصلي 

  . خواهد بودكامپيوتر
 را معرفي و نحوه اتصال تجهيزات به آنها را كامپيوتر 4 و سريال3در اين بخش دو پورت موازي

 كامپيوتر پورت موازي به) و حتي بعضي انواع جديد(تر  چاپگرهاي قديمي .بررسي خواهيم كرد
پورت سريال . وازي به پورت چاپگر نيز معروف استبه همين لحاظ پورت م. شوند متصل مي

با مطالبي كه در . گرفت مورد استفاده قرار مي 5و مودمهاي خارجينيز قبالً براي اتصال اسكنر 
مانند (سازيد  آموزيد خواهيد توانست به راحتي دستگاههايي كه خودتان مي اين بخش مي

 به . كنترل كنيدكامپيوترين دو پورت متداول را با ا) آوري اطالعات يا روباتها دستگاههاي جمع
  .شود عالوه از اين دو پورت براي ارتباط اطالعاتي بين دو كامپيوتر نيز استفاده مي

ي و كامپيوترجزيي ويژگيهاي اين دو پورت، بيان مطالبي راجع به ارتباطات پيش از بررسي 
رتباط بين هر دو سيستم مبتني اين مطالب در مورد ا. رسد بندي آنها ضروري به نظر مي طبقه

  .كند بر پردازنده نيز صدق مي
  

  يكامپيوتربندي ارتباطات  دسته
بندي آنها از ديدگاههاي  ي، به دستهكامپيوتربراي بررسي و مقايسه ويژگيهاي انواع ارتباطات 

  :پردازيم مختلف مي
  حجم سيمهاي رابطديداز  •
 كنترل جريان دادهشيوه از ديد  •
 قال اطالعات جهت انتديداز  •

                                                           
  . هستندon-boardبه اصطالح  1

2 External 
3 Parallel 
4 Serial 
5 External 
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  ي از ديد حجم سيمهاي رابطكامپيوترارتباطات 
  .شوند به دو دسته ارتباط موازي و ارتباط سريال تقسيم ميي كامپيوتراز اين ديدگاه، ارتباطات 

هر .  بيتي را از يك سيستم به سيستم ديگري انتقال دهيم8خواهيم يك داده  فرض كنيد مي
يك راه براي انتقال اين داده . روي سيم انتقال داده شودبيت، يك ولتاژ ديجيتال است كه بايد 

 سيم از سمت فرستنده به گيرنده برقرار شود و هر بيت داده روي يك 8 اين است كه  بيتي8
  :دهد شكل زير اين نوع ارتباط را نشان مي. 1سيم منتقل شود

  
  
  
  
  
  
  

  

وند، اين نوع ارتباط ش فت مي بيت موازي با هم از فرستنده ارسال و در گيرنده دريا8چون هر 
خروجي يك /هنگامي كه از يكي از پورتهاي ورودي . معروف استارتباط موازي به

كنيد و يا هنگام استفاده از پورت چاپگر   اطالعاتي را ارسال يا دريافت ميميكروكنترلر
  .كنيد ، از ارتباط موازي استفاده ميكامپيوتر

  

 سيم و 8رستنده و گيرنده اين است كه به جاي استفاده از راه ديگر براي برقراري ارتباط بين ف
ها  ارسال هر بيت داده روي يك سيم، تنها از يك سيم بين فرستنده و گيرنده براي انتقال داده

را ) يك بيت داده(تواند يك ولتاژ  واضح است يك سيم در هر لحظه تنها مي. استفاده كنيم
 بيت داده را يكي يكي و به صورت متوالي 8ايد روي خود نگه دارد؛ بنابراين فرستنده ب

ها قرار دهد و گيرنده نيز بيتها را يكي يكي از رسانه انتقال  روي سيم انتقال داده) سريال(
 و COM پورت . معروف استسريالاين ارتباط به . ها بخواند و بايت انتقالي را بسازد داده

اكثر . كنند  اين نوع ارتباط استفاده ميازي كامپيوترهاي  و نيز شبكه كامپيوتر USBپورت 
  . ارتباط سريال دارنداتها امكانميكروكنترلر

.  را از فرستنده به گيرنده انتقال دهيم10110001خواهيم بايت  براي مثال فرض كنيد مي
  .دهد شكل زير اين ارسال را در دو حالت موازي و سريال نشان مي

                                                           
 بـه ازاي هـر   كـامپيوتر به طوري كه خواهيم ديد، در پورت موازي  . كم يك سيم زمين به عنوان ولتاژ مرجع مورد نياز است            البته واضح است كه دست     1

 .سيم داده يك سيم زمين وجود دارد
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هر بيـت مـدت     . شود  ترين بيت ارسال مي     ارزش   ابتدا كم  بينيد در ارتباط سريال     همانطور كه مي  

 T8 تـا  T1معموالً زمانهاي . ماند تا گيرنده فرصت خواندن آن را داشته باشد       زماني روي خط مي   
  .با هم مساوي هستند

  

  :اي بين ارتباط موازي و سريال مفيد است با مشخصاتي كه گفته شد، مقايسه
ايـن موضـوع از     . ي بيشتر از ارتباط سريال است     حجم سيمهاي ارتباطي در ارتباط مواز      •

شود سيمهاي  شود و  از طرف ديگر باعث مي كشي مي طرفي باعث باال رفتن هزينه سيم
به همين لحـاظ، فاصـله دو سيـستم بـا ارتبـاط           . ارتباطي روي يكديگر ايجاد نويز كنند     

هـاي    ند در محـيط   توا   متر باشد؛ اما طول ارتباط سريال مي       5تواند تا     موازي حداكثر مي  
 .  متر باشد15نويز تا  كم

شـوند، سـرعت آن        بيت داده به صورت موازي ارسـال مـي         8چون در ارتباط موازي هر       •
 سـرعت   .شـوند  مـي  فرسـتاده يكـي يكـي     در آن، بيتها    بيشتر از ارتباط سريال است كه       

ارتبـاط   كيلوبايت در ثانيه نيز باشد، در حالي كه سرعت           100تواند تا     ارتباط موازي مي  
 .است)  كيلوبايت در ثانيه32( بيت در ثانيه 256000سريال حداكثر 

شـود؛ امـا در ارتبـاط         وقتي در ارتباط سريال سيم رابط قطع شود، كل ارتباط قطع مي            •
 .شود موازي با قطع يك سيم، فقط يكي از بيتها مخدوش مي
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لي سـريال را خـراب    مدتي رخ دهد، بيتهاي ارسا      اگر در طول ارتباط، نويز شديد و كوتاه        •
 بيـت اطالعـات مـدت زمـاني روي خطـوط       8اما در ارتباط مـوازي چـون هـر          . كند  مي

 . استبيشترمانند، امكان خراب نشدن اطالعات  ارتباطي مي
اما در ارتباط   . ارتباط موازي ساده است؛ چون به ازاي هر بيت داده يك سيم وجود دارد              •

مبدل «موجود است، در فرستنده بايد يك       سريال چون تنها يك سيم براي انتقال داده         
بايد وجود داشته باشد تـا  » مبدل سريال به موازي   «و در گيرنده يك     » موازي به سريال  

 :هماهنگي ارسال و دريافت اطالعات را انجام دهند
  

  
  
  
  
  
  
  

وظيفه مبدل موازي به سريال، دريافت اطالعات به صورت موازي از فرستنده و گذاشتن 
مبـدل سـريال بـه مـوازي،     . اطالعات روي خط انتقال است ) »سوار كردن «به اصطالح   (

و به صورت موازي در اختيار گيرنـده        » پياده كرده «اطالعات را به اصطالح از روي خط        
ـ  وجود دار  اي   آماده سيستمهاي. دهد  قرار مي  -مدوالسـيون (د كـه عمـل سـوار كـردن          ن

MOdulation ( و پيــاده كــردن)دمدوالســيون-DEModulation ( اطالعــات را انجــام
 2مودم خط تلفن  حتماً از   . 1شوند  ناميده مي ) MODEM(دهند كه به اصطالح مودم        مي

ايـن كارتهـا، رده خاصـي ار        . ايـد    براي اتصال به اينترنت استفاده كرده      ADSLيا مودم   
مودمها هستند كه از خط تلفن براي انتقال اطالعات به صورت سـريال بـين كـامپيوتر                  

 در ايـن مثـال فاصـله بـين     .كننـد   اسـتفاده مـي  3دهنده اينترنت  رويسشما و شركت س   
  .تواند ميليونها كيلومتر باشد فرستنده و گيرنده دو سر ارتباط مي

  

تـوان از هركـدام از        براي برقراري ارتبـاط بـين دو سيـستم مـي          اي كه انجام شد،       بنا به مقايسه  
  .ارتباطات موازي يا سريال استفاده كرد

  

                                                           
نيـازي  مدوالسـيون   بـه    ،تاژ مختلف روي رسانه انتقال قـرار داده شـوند         از ديد مخابراتي، اگر بيتها به صورت دو ول        . اين موضوع يك ديدگاه كلي است      1

مـثالً  (تا قابل حمل روي رسانه باشند تبديل شوند ) معموالً آنالوگ(بلكه در حالتي كه سيگنالهاي ديجيتال بايد بايد به شكل ديگري از سيگنال       . نيست
، به مدوالسيون و در مقـصد بـه   )كند هاي روي خط تلفن تبديل مي     ل به كمك حامل   ها را به سيگنالهاي قابل حم     »يك«و  » صفر «كامپيوتروقتي مودم   

 .دمدوالسيون نياز است
2 Dial-up Modem 
3 Internet Service Proider: ISP 
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  1كنترل جريان داده شيوهاز ديد ي كامپيوترتباطات بندي ار دسته
 قلم اطالعات را بـراي سيـستم گيرنـده ارسـال            1000خواهد    فرض كنيد سيستم فرستنده مي    

شده   بيني شود تا جريان داده بين آنها كنترل         بايد مكانيسمي بين فرستنده و گيرنده پيش      . كند
 قلم اطالعات، مطمئن شود كـه گيرنـده آن   به بيان ديگر، فرستنده بايد پس از ارسال هر    . باشد

. كرده و بعد قلم بعدي اطالعات را ارسال كنـد         ) در بعضي مواقع پردازش   و  (را دريافت و ذخيره     
  . كند2به اصطالح فرستنده نبايد گيرنده را در اطالعات غرق

  

ش براي بررسي اين دو رو.  وجود دارد4دهي دست و   3تأخيركنترل جريان داده دو روش      براي  
  .بيان يك مثال مفيد است

 طبيعي است كه .ر را بخوانيد تا او بنويسدنف دهخواهيد براي دوستتان اسم  فرض كنيد شما مي  
يـك راه   . تواند آنها را بنويسد     توان اسم ده نفر را پشت سرهم بخوانيد؛ وگرنه دوستتان نمي            نمي

صبر كنيد و سپس )  ثانيه30 مثالً(ساده اين است كه بعد از خواندن هر اسم، مدت زمان ثابتي 
اين روش ساده است، اما ممكن است منجر به ايجاد مشكل شـود؛ مـثالً               . اسم بعدي را بخوانيد   

كنيـد، بـه هـدر        سرعت نوشتن دوستتان زياد باشد و زماني كه بين خواندن دو اسم صرف مـي              
نـوك  مثالً  (براي دوستتان پيش بيايد     ممكن است در حين نوشتن مشكلي       از طرف ديگر،    . رود
كنيد، اسم قبلي      و نتواند در مدت زمان ثابتي كه بين خواندن دو اسم صبر مي             !) بشكند شمداد

به صورت خالصه اشكال روش ايجاد تأخير ثابت بين ارسال دو قلـم اطالعـات ايـن                 . را بنويسد 
است كه ممكن است اين زمان زياد باشد كه باعث اتالف وقت شود يـا كـم باشـد كـه گيرنـده                     

  .اطالعات را به درستي ثبت كندواند نت
يك اسم را بخوانيد، صبر كنيد تا دوستتان بـه شـما بگويـد كـه اسـم                  روش ديگر اين است كه      

زحمت اين روش كمي بيشتر از روش قبل است؛         . قبلي را نوشته و سپس اسم بعدي را بخوانيد        
ات، فرستنده قبـل از     رود و در صورت بروز مشكل در ثبت اطالع          اما در عوض زمان به هدر نمي      

 بـه ايـن     .تصديق دريافت اطالعات قبلي توسط گيرنده اطالعات بعدي را ارسـال نخواهـد كـرد              
  .شود  گفته مي5دهي روش به اصطالح دست

  

  :به صورت خالصه براي كنترل جريان داده دو روش وجود دارد
 ثـابتي    در اين روش، فرستنده پس از ارسال هر قلم اطالعات، مدت زمان            :روش تأخير  •

گيرنده نيز در فواصل    . كند  تأخير ايجاد كرده و سپس داده بعدي را ارسال مي         ) Tمثالً  (

                                                           
1 Flow Control 
2 Overwhelm 
3 Delay 
4 Hand-Shaking 

  .باشد مي) و به نوعي توافق و تفاهم كردن(ه معناي دست دادن  است كه در زيان انگليسي بHand Shakingدهي معادل فارسي  اصطالح دست 5
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اين روش ساده است؛ اما     . كند   خطوط ارتباطي را خوانده و اطالعات را ثبت مي         Tزماني  
ممكن است اين زمان زياد باشد كه باعـث  . كند ثابت بودن زمان تأخير ايجاد مشكل مي    

 .ا كم باشد كه گيرنده نتواند اطالعات را به درستي ثبت كنداتالف وقت شود ي
كند    در اين روش، فرستنده پس از ارسال هر قلم اطالعات، صبر مي            :دهي  روش دست  •

در ايـن روش    . فرسـتد   تا گيرنده دريافت آن را تصديق كند و سپس داده بعـدي را مـي              
مـاهيتي  د و به همين خاطر      ها، سيگنالهاي كنترلي هم بايد رد و بدل شون          عالوه بر داده  

رود و در صورت بروز مشكل  ؛ اما در عوض زمان به هدر نمي      داردتر از روش قبل       پيچيده
در ثبت اطالعات، فرستنده قبـل از تـصديق دريافـت اطالعـات قبلـي توسـط گيرنـده                   

 .اطالعات بعدي را ارسال نخواهد كرد
ارسـال داده   ) 1: عبارتند از به اين روش توسط فرستنده      مراحل ارسال هر قلم اطالعات      

 انتظار براي تصديق دريافت داده توسط گيرنده) 3آگاه كردن گيرنده از ارسال داده ) 2
  

بنـدي از     بندي ارتباطات  از ديد شيوه كنترل جريان داده، ارتباطي بـا دسـته               توجه كنيد دسته  
از هركـدام از دو     توانـد     مـي ) يـا سـريال   (ديد حجم سيمهاي ارتباطي ندارد؛ يك ارتباط موازي         

  .دهي براي كنترل جريان داده استفاده كند شيوه تأخير يا دست
  

  ها ي از ديد جهت انتقال دادهكامپيوتربندي ارتباطات  دسته
  :از اين ديدگاه، سه نوع ارتباط وجود دارد

 در اين نوع ارتباط يك      :1طرفه  ارتباط يك  •
 داريـم و جهـت      3 و يـك گيرنـده     2فرستنده

 همواره از فرستنده به گيرنده      ها  انتقال داده 
 .است

 

 در اين نوع ارتباط     :4دوطرفهنيمه  ارتباط   •
ــي    ــاط م ــرفين ارتب ــدام از ط ــد  هرك توانن

امـا چـون تنهـا      فرستنده يا گيرنده باشند؛     
يك كانال داده بين آنها وجود دارد، در هر لحظه يكي از دو طرف فرسـتنده و ديگـري                   

 يكـي از طـرفين فرسـتنده و ديگـري گيرنـده             به بيان ديگر در هر لحظه     . گيرنده است 
 .است

                                                           
1  Simplex 
2 Transmitter 
3 Receiver 
4 Half-Duplex 
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 در اين نوع ارتباط     :1ارتباط كامالً دوطرفه   •
تواننـد   نيز هركـدام از طـرفين ارتبـاط مـي     

امـا دو كانـال     . فرستنده يا گيرنـده باشـند     
توانند همزمان هم فرسـتنده       و هر دو طرف مي    مجزا بين فرستنده و گيرنده وجود دارد        

 .و هم گيرنده باشند
بـه  . هـاي قبلـي نـدارد       بنـدي    ارتباطي با دسـته    ،بندي ارتباطات از اين ديدگاه      دستهنند قبل،   ما

توانـد بـراي كنتـرل جريـان داده از روش تـأخيري يـا                 طرفـه مـي     عنوان مثال يك ارتباط يـك     
توجه كنيد تصديق دريافـت داده قبلـي توسـط گيرنـده كـه در روش                . دهي استفاده كند    دست
ود، سيگنالي از سمت گيرنده به فرستنده است؛ اما منظـور از ارتبـاط              ش  دهي استفاده مي    دست

تواند از سمت گيرنده به سـمت         هاست و سيگنالهاي كنترلي مي      طرفه داده   يكطرفه،  انتقال يك   
 .فرستنده باشد

  

 3و تصحيح خطا 2خطاتشخيص 
... و  در حين يك ارتباط ممكن است به علـت وجـود نـويز، قطـع و وصـل رسـانه انتقـال داده                        

كنـد بـه درسـتي در گيرنـده           خطايي در ارتباط رخ دهد و اطالعاتي كه فرسـتنده ارسـال مـي             
به همين لحاظ معموالً در ارتباطات كامپيوتري مكانيسمي بـراي تـشخيص و در    . دريافت نشود 

  . شود در نظر گرفته ميصورت امكان تصحيح خطا 
هايي كه قـرار      حاسباتي روي داده  روش اساسي براي تشخيص خطا اين است كه در فرستنده، م          

است ارسال شود انجام شده و نتيجه اين محاسبات به عنوان اطالعات كـشف خطـا بـه همـراه                    
هاي دريافتي انجام شده و نتيجـه         در گيرنده همين محاسبات روي داده     . شود  ها ارسال مي    داده

اگـر دو   . شـود    مـي  مقايـسه ) اطالعات كشف خطـا   (اي كه از فرستنده دريافت شده         آن با نتيجه  
نكته اما  . دهنده اين است كه در طول ارتباط خطايي رخ داده است            نتيجه يكسان نباشند، نشان   

  ! توان با قاطعيت گفت خطايي رخ نداده است ها يكسان باشند نمي اگر نتيجهمهم اين است كه 
سـتنده بـراي   فر.  عدد از فرستنده به گيرنده ارسال شود5 فرض كنيد قرار است به عنوان مثال 

كشف خطا، اعداد فوق را با هم جمع كرده و رقم يكان مجموع را به عنوان اطالعات كشف خطا 
شـوند و رقـم يكـان مجمـوع بـا             در گيرنده نيز اعداد دريافتي با هم جمـع مـي          . كند  ارسال مي 

بسته اطالعـات زيـر را در نظـر         .  شود بررسيشود تا وقوع خطا       اطالعات كشف خطا مقايسه مي    
  :ريدبگي
  

                                                           
1 Full-Duplex 
2 Error Detection 
3 Error Correction 
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 اطالعات كشف خطا  هاي ارسالي داده
10 24 33 18 6 1  

  

و رقم يكان   ) 6 + 18 + 33 + 24 + 10 = 91(كند    هاي ارسالي را با هم جمع مي        فرستنده داده 
  .كند ها ارسال مي آن را به عنوان اطالعات كشف خطا به همراه داده

شود، گيرنده به   » 1«م يكان مجموع    شوند و اگر رق     هاي دريافتي با هم جمع مي       در گيرنده داده  
  .اند ها به درستي دريافت شده رسد كه داده اين نتيجه مي

گيرنده اعداد فـوق    .  دريافت شود  35 عدد   33  عدد حال فرض كنيد خطايي رخ دهد و به جاي        
بـا  » 3«و با مقايسه رقم يكان مجموع       ) 6 + 18 + 35 + 24 + 10 = 93(كند    را با هم جمع مي    

  .شود متوجه وقوع خطا مي) 1(ف خطا اطالعات كش
فرض كنيد خطـايي رخ     ! اما آيا ممكن است خطايي رخ دهد و گيرنده متوجه وقوع خطا نشود؟            

گيرنده اعداد فوق را بـا  .  دريافت شود4 عدد   6 و به جاي عدد      35 عدد   33دهد و به جاي عدد      
بـا  » 1«ان مجمـوع    و با مقايـسه رقـم يكـ       ) 4 + 18 + 35 + 24 + 10 = 91(كند    هم جمع مي  

در حالي كه ! رسد كه خطايي رخ نداده است  به اين نتيجه نادرست مي)1(اطالعات كشف خطا   
  .نه تنها خطا رخ داده، بلكه دو قلم اطالعات را نيز خراب كرده است

  

 در روش   .كننـد   ي از همين شيوه پيروي مي     كامپيوترروشهاي معمول كشف خطا در ارتباطات       
روش بيت تـوازن  . شود ها در يك بسته داده عمل مي    »يك« بر مبناي تعداد     ،1ارسال بيت توازن  

 و  2كنـد، بـه دو صـورت تـوازن زوج           كه از يك بيت به عنوان اطالعات كشف خطا استفاده مـي           
هـاي بـسته داده را      »يـك «در روش تـوازن زوج، فرسـتنده تعـداد          . دكنـ   عمل مـي   3توازن فرد 

و اگر فرد باشد بيت توازن » صفر«بيت توازن را  باشد شمارد و در صورتي كه تعداد آنها زوج   مي
هـاي بـسته داده و بيـت تـوازن بايـد زوج             »يك«به بيان ديگر مجموع تعداد      . كند  مي» يك«را  

. هاي بسته داده و بيـت تـوازن بايـد فـرد باشـد             »يك«در روش توازن فرد مجموع تعداد       . باشد
  .دهند  زوج را نشان مي بيتي به همراه بيت توازن8هاي  مثالهاي زير بسته

  
  

 بيت توازن زوج  بسته داده
0 1 1 0 0 0 1 1 0  

  
 بيت توازن زوج  بسته داده

1 1 1 0 0 1 1 0 1  
  

                                                           
1 Parity 
2 Even Parity 
3 Odd Parity 
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» صـفر «يا يك بيـت  » صفر«به » يك«ها خطايي رخ دهد و يك بيت  اگر در جريان انتقال داده   
مـثالً فـرض    . شود  خطا مي تبديل شود، گيرنده با ارزيابي بيت توازن متوجه وقوع اين           » يك«به  

  :كنيد بسته داده دومي به صورت زير دريافت شود
  
  

 بيت توازن زوج  بسته داده
1 1 1 1 0 1 1 0 1  

  

رسد و چـون از قبـل          مي 7هاي بسته داده و بيت توازن به عدد         »يك«گيرنده با شمارش تعداد     
، گيرنده متوجـه    رد است  يك عدد ف   7ن فرستنده و گيرنده توافق شده و        مكانيسم توازن زوج بي   

  .شود وقوع خطا مي
دو بيت يا چهار بيت يا شش بيت داده دچـار           ( زوج باشد    واضح است كه اگر تعداد بيتهاي خطا      

 چـون   .توان به آن پـي بـرد        نمي) چه توازن زوج و چه توازن فرد      (، با مكانيسم توازن     )خطا شود 
 .كند ها تغييري نمي»يك«تعداد 

  

در ايـن   . شـود   استفاده مي براي كشف خطا     CRC1مكانيسمي به نام     از   TCP/IPهاي    در شبكه 
اي   اسـت را بـر يـك چندجملـه        » يك«و  » صفر«روش، فرستنده اطالعات بسته داده كه شامل        

گيرنده . فرستد  را به همراه بسته داده مي     ) CRCموسوم به   (كند و باقيمانده آن       ويژه تقسيم مي  
 دريافتي مقايـسه    CRCكند و باقيمانده را با        قسيم مي اي ت   بسته دريافتي را بر همان چندجمله     

اي مزبور انجام شده تـا امكـان وقـوع خطـا و               تحقيقات فراواني براي انتخاب چندجمله    . كند    مي
را بـه حـداقل   ) مانند آنچه در مورد بيت توازن ديـديم ( CRCكشف نشدن آن توسط مكانيسم     

  .برساند
  

  ! كنون چه بايد كرد؟ا. حال فرض كنيد وقوع خطا كشف شده است
اي  توان با تغييراتي در روش كشف خطا، آن را به روش تصحيح خطا تبديل كـرد؛ بـه گونـه              مي

تعـداد بيتهـايي   . كه گيرنده بتواند به كمك اين اطالعات محل وقوع بيت خطا را تشخيص دهد 
اي كـشف   كه فرستنده براي تصحيح خطا بايد به همراه بسته داده ارسال كنـد، از تعـداد بيتهـ                 

دهد؛ به همين لحاظ معموالً از روش         خطا بيشتر است و قسمت زيادي از پهناي باند را هدر مي           
شيوه معمول اين است كه گيرنده بـا كـشف خطـا، درخواسـت      . شود  تصحيح خطا استفاده نمي   

نمايد كه از ديد آماري نسبت بـه روش تـصحيح خطـا، پهنـاي بانـد                    را مي  2ارسال مجدد بسته  
  .كند ميكمتري صرف 

  

                                                           
1 Cyclic Redundancy Check 
2 Retransmission 
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  1پروتكل
به مجموعه قراردادهاي مابين فرستنده و گيرنـده بـراي يـك ارتبـاط صـحيح، پروتكـل گفتـه                    

  :در پروتكل بايد موارد زير مشخص شود. شود مي
 نحوه آغاز و پايان ارتباط •
 سرعت ارتباط •
 شيوه كنترل جريان داده •
 )موازي يا سريال(نوع ارتباط از ديد حجم سيمهاي ارتباطي  •
 ها تقال دادهجهت ان •
 نحوه تشخيص و تصحيح خطا •
• ... 

  

  پورت موازي كامپيوتر
 پايـه ماننـد شـكل    25 خود نگاه كنيد، يك پورت با       كامپيوتراگر به پشت بورد اصلي      

يـا در اصـطالح فنـي        LPT2پورت   ،بينيد كه به پورت موازي، پورت چاپگر        مقابل مي 
  . معروف استDB25به پورت الكترونيك 

با شناخت اين   . پردازيم   مي كامپيوتربررسي سيگنالهاي پورت موازي     در اين بخش به     
سيگنالها دو مطلب را خواهيم آموخت؛ اول چگونگي كنترل يك چاپگر بدون نياز بـه               

  .كامپيوتر و دوم نحوه كنترل يك دستگاه جانبي به كمك پورت موازي كامپيوتر
  

ها، توضيحي راجع به نحوه     پيش از توضيح عملكرد پايه    
پـورتي كـه پـشت      . هـا الزم اسـت      گـذاري پايـه     مارهش

 است كـه    حفره 25كنيد، داراي      مشاهده مي  كامپيوتر
. 3دهـــد ســـيگنالها را در اختيـــار كـــاربر قـــرار مـــي

  :ها به صورت مقابل است گذاري اين حفره شماره
  

اي بـه كـار       معموالً براي استفاده از ايـن پـورت، قطعـه         
ايـن قطعـه   . 4گيرنـد  ها قرار مي ها درون حفره است و ميله ميله كه به جاي حفره داراي  رود  مي

 سر كابل چاپگر كه درون پـورت مـوازي          . را ببينيد  بعديشكل  .  معروف است  DB25نيز به نام    
  .گيرد نيز چنين شكلي دارد قرار مي

                                                           
1 Protocol 
2 Line Printer 

  . معروف استFemale يا Socketاين نوع پورت معموالً به  3
  . معروف استMale يا Plugاين نوع پورت معموالً به  4
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، پايـه بـاال سـمت       كـامپيوتر دقت كنيد كه در پورت اصـلي        
گيـرد، پايـه       كه درون پورت قرار مي     روبروراست و در قطعه     

چون وقتي قطعه باال درون     . باال سمت چپ شماره يك است     
گيرد، سمت چپ آن بـا سـمت راسـت پـورت      پورت قرار مي  

، پشت اين قطعه در محل هـر ميلـه        . گيرد  هم قرار مي  مقابل  
جايي براي لحيم كردن سيم تعبيه شده تا به راحتي بتوانيد           

  :زير را ببينيدشكل . از سيگنالهاي پورت موازي استفاده كنيد
  

  
  

  :دهد جدول زير سيگنالهاي پورت موازي را نشان مي
  

 نوع سيگنال )از ديد چاپگر(جهت سيگنال   كردعمل  شماره پايه
1  -STROBE كنترل  ورودي  
2  +DATA BIT 0 داده  خروجي/ ورودي  
3  +DATA BIT 1 داده  خروجي/ ورودي  
4  +DATA BIT 2 داده  خروجي/ ورودي  
5  +DATA BIT 3 داده  خروجي/ ورودي  
6  +DATA BIT 4 داده  خروجي/ ورودي  
7  +DATA BIT 5 داده  خروجي/ ورودي  
8  +DATA BIT 6 داده  خروجي/ ورودي  
9  +DATA BIT 7 داده  خروجي/ ورودي  
10  -ACK وضعيت  خروجي  
11  +BUSY وضعيت  خروجي  
12  +PE وضعيت  خروجي  
13  +SLCT OUT وضعيت  خروجي  
14  -AUTO FEED كنترل  ورودي  
15  -ERROR وضعيت  خروجي  
16  -INIT كنترل  ورودي  
17  -SLCT IN كنترل  ورودي  

25-18  GND - داده  
  

 استاندارد شد، سيگنالهاي اين پـورت       كامپيوترچون پورت موازي از ابتدا براي اتصال چاپگر به          
  .اند  شدهروند نامگذاري  و چاپگر به كار ميكامپيوترنيز با نامهايي كه در ارتباط 

  : وجود داردكامپيوترسه نوع سيگنال در پورت موازي 
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مـوازي  در پورتهـاي    شـوند و       كه براي تبادل اطالعات اسـتفاده مـي        1سيگنالهاي داده  •
 .توانند هم ورودي و هم خروجي باشند مي 2جديد

. رود   به كار مي   كامپيوتر كه براي اطالع دادن وضعيت چاپگر به         3سيگنالهاي وضعيت  •
 چـاپگر و    ازبينيد، جهت تمام سيگنالهاي وضعيت، خروجـي           كه در جدول مي    همانطور

 . استكامپيوترورودي به 
همـانطور  . رود   به كار مـي    كامپيوتر كه براي كنترل چاپگر توسط       4سيگنالهاي كنترل  •

از  چـاپگر و خروجـي       بهبينيد، جهت تمام سيگنالهاي كنترل، ورودي         كه در جدول مي   
 . استكامپيوتر

خواهد يك جمله را چاپ كند، بايـد كاراكترهـاي             به كمك يك چاپگر مي     كامپيوتركه  هنگامي  
يكي و با كنترل جريان داده براي چاپگر ارسال كند تا چاپگر فرصت چاپ هـر                  آن جمله را يكي   

دهـي بـراي كنتـرل جريـان           باچاپگر، از روش دست     كامپيوتر در ارتباط . كاراكتر را داشته باشد   
  :دهي گامهاي زير بايد برداشته شوند ها به روش دست براي ارسال داده. ندك داده استفاده مي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 Data 

 . كه بعداً خواهيم ديدECP و EPPبا استانداردهاي  2
3 Status 
4 Control 

  بعديكاراكتر ارسال –خير بله

 بله

 خير

 شروع

 را براي يك كاراكتر كامپيوتر
 .كند ارسال ميچاپگر

 .كند  آگاه ميكاراكتررا از ارسالچاپگر،كامپيوتر

 كاراكتر، دريافت چاپگر
قبلي را تصديق كرده است؟

 

ها به پايان كاراكتر
 اند؟ رسيده

 پايان

DATA7~DATA0 

STROBE  

BUSY - ACK  
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 رابطـه ايـن   ابتـدا بـه سـيگنالهايي مـي پـردازيم كـه در              براي شرح سيگنالهاي پورت مـوازي،       
  .دهي شركت دارند دست

  

ترهـا بـه   براي ارسال كـد اسـكي كاراك  ) 9 تا شماره   2از شماره   ( هشت پايه    :سيگنالهاي داده 
هرچند استفاده از يكـي  . هستند نيز هشت پايه زمين 25 تا 18هاي  پايه. روند  چاپگر به كار مي   

در اگر از سيمهاي داده و زمـين        كافي است؛ اما    به عنوان ولتاژ مرجع     هاي زمين نيز      از اين پايه  
به ايي دارد و ، در كاهش نويز تأثير به سزشود در ميان استفاده يبه صورت يككابل انتقال داده   

 به عالوه استفاده از يك سيم زمين        .دا و چاپگر را افزايش د     كامپيوترتوان فاصله     مياين صورت   
  .دهد به ازاي هر سيم داده، نويز ناشي از تداخل جريانهاي برگشتي را كاهش مي

  

بـه چـاپگر     كـامپيوتر و جهـت آن از      فعال پـايين    يك سيگنال كنترلي     :STROBEسيگنال  
هنگامي كه كامپيوتر كد اسـكي كـاراكتري كـه          . باشد  مي

دهـد، يـك      بايد چاپ شود را روي خطوط داده قـرار مـي          
كند تا چاپگر را از       روي اين پايه ايجاد مي     H-L-H1پالس  

كـم    بايد دست كد اسكي كاراكتر    . ارسال كاراكتر آگاه كند   
شـدن   ميكروثانيه بعد از فعال      5/0 ميكروثانيه قبل و     5/0

STROBEرا ببينيدباال شكل .شته باشدهاي داده پورت موازي قرار دا ايه، روي پ .  
  

 كـامپيوتر  يك سيگنال وضعيت فعال باال و جهـت آن از چـاپگر بـه سـمت                  :BUSYسيگنال  
 بـرايش   كـامپيوتر شـود      متوجـه مـي    STROBE هنگامي كه چاپگر از طريق سيگنال        .باشد  مي

 نشان دهد كه مـشغول      كامپيوتربه  كند تا      را فعال مي   BUSYكاراكتري ارسال كرده، سيگنال     
كنـد و مـادامي كـه فعـال اسـت،              مرتباً اين سيگنال را كنترل مي      كامپيوتر. چاپ كاراكتر است  

  . كند كاراكتر بعدي را ارسال نمي
  

 يوتركـامپ  يك سيگنال وضعيت فعال پايين و جهت آن از چاپگر به سـمت               :ACK2سيگنال  
كـه   (H-L-Hدهـد، يـك پـالس         هنگامي كه چاپگر به چاپ يك كـاراكتر پايـان مـي           . باشد  مي

 ارسـال   كـامپيوتر  روي اين پايه بـراي       ) ميكروثانيه در حالت فعال باقي بماند      5/0كم بايد     دست
چاپ كاراكتر قبلـي بـه پايـان رسـيده و           شود     با دريافت اين پالس متوجه مي      كامپيوتر. كند  مي
معموالً از اين سيگنال در ارتباط با پايه وقفه         .  كاراكتر بعدي را براي چاپگر ارسال كند       تواند  مي

  .شود استفاده مي) مثالً كامپيوتر(كننده چاپ  دستگاه درخواست
  

  :كامپيوتربراي اين كار . كنيم در كامپيوتر را بررسي مي ALIبه عنوان مثال روند چاپ رشته 
                                                           
1 High to Low to High 

  . و به معناي تصديق استAcknowledgmentمخفف  2

0.5 µs 

0.5 µs 

0.5 µs 
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 .دهد  را روي خطوط داده پورت موازي قرار مي)A) 01000001كد اسكي كاراكتر  •
 .كند  ايجاد ميSTROBEيك پالس روي پايه  •
 كند و يـك پـالس روي سـيگنال          غيرفعال را   BUSYماند تا چاپگر سيگنال       منتظر مي  •

ACKبرايش ارسال كند . 
 .دهد  را روي خطوط داده پورت موازي قرار ميLكد اسكي كاراكتر  •
 .كند يجاد مي اSTROBEيك پالس روي پايه  •
 كند و يـك پـالس روي سـيگنال          غيرفعال را   BUSYماند تا چاپگر سيگنال       منتظر مي  •

ACKبرايش ارسال كند . 
 .دهد  را روي خطوط داده پورت موازي قرار ميIكد اسكي كاراكتر  •
 .كند  ايجاد ميSTROBEيك پالس روي پايه  •
 پـالس روي سـيگنال       كند و يـك    غيرفعال را   BUSYماند تا چاپگر سيگنال       منتظر مي  •

ACKبرايش ارسال كند . 
  

  :دهد؟ چاپگر در سمت چاپگر چه روي مي
 . دريافت كندكامپيوتر را از STROBEماند تا پالس  منتظر مي •
 .كند  را فعال ميBUSY، سيگنال STROBEبا دريافت سيگنال  •
د و  خوان   را از روي خطوط داده مي      كامپيوتراطالعات مربوط به كد اسكي ارسالي توسط         •

 .شود مشغول به چاپ آن مي
 ACK را غيرفعال كـرده و يـك پـالس روي پايـه              BUSYپس از پايان چاپ، سيگنال       •

  .فرستد  ميكامپيوتربراي 
 . دريافت كندكامپيوتر را از STROBEماند تا پالس  منتظر مي •
• ... 

  :دهد  را نشان ميALIزمانبندي چاپ رشته نمودار بخشي از شكل زير 
  

 
DATA7~DATA0     
 
 
 
    STROBE  
 
 
 
 
       BUSY 
 
 
 
       ACK  

 'L'كد اسكي  'A'كد اسكي 
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ها از اولي     در بعضي سيستم   مشابه يكديگر است و      ACK و   BUSY سيگنالهاي   وظيفه عملياتي 
 كامپيوتر سيگنالهاي ديگر پورت موازي      يدر زير به معرف   . شود   استفاده مي  و در بعضي از دومي    

  :ازيممي پرد
  

هنگـامي  .  استكامپيوتر يك سيگنال وضعيت فعال باال و جهت آن از چاپگر به    :PE1سيگنال  
 اطـالع  كامپيوتركند تا مراتب را به  كه چاپگر با اتمام كاغذ مواجه شود اين سيگنال را فعال مي        

  .دهد
  

 بـه چـاپگر     مپيوتركـا  يك سيگنال كنترلي فعـال پـايين و جهـت آن از              :IN SLCTسيگنال  
  .باشدفعال بايد ن چاپگر شد با چاپگر اين سيگنال به نشانه انتخاب كامپيوتر در رابطه. باشد مي

  

 كـامپيوتر يك سيگنال وضعيت فعال بـاال و جهـت آن از چـاپگر بـه      :SLCT OUTسيگنال 
چـه  كنـد، چنان   را فعال ميSLCT IN براي انتخاب چاپگر سيگنال كامپيوترهنگامي كه . است

 را فعـال  SLCT OUTچاپگر مـشكلي بـراي ايـن ارتبـاط نداشـته باشـد، در پاسـخ سـيگنال         
  .نمايد مي

  

 به چـاپگر    كامپيوتر يك سيگنال كنترلي فعال پايين و جهت آن از           :FEED AUTOسيگنال  
 پايـان  دهـد پـس از   به چاپگر فرمان مي اين سيگنال را فعال كرده باشد،   كامپيوتراگر  . باشد  مي

  .به صورت خودكار به خط بعد برود) CR2 يا 13دريافت كاراكتر  (چاپ يك خط
  

 . است كامپيوتريك سيگنال وضعيت فعال پايين و جهت آن از چاپگر به             :ERRORسيگنال  
 كـامپيوتر رخ دهد، چاپگر به كمك اين سيگنال        ) غير از اتمام كاغذ   (اگر در حين چاپ خطايي      

  .كند ز وقوع اين خطا مطلع ميرا ا
  

. باشـد    به چاپگر مـي    كامپيوتر يك سيگنال كنترلي فعال پايين و جهت آن از           :INITسيگنال  
ثانيـه     ميلـي  50كم بايد     كه دست (روي اين پايه    در ابتداي ارتباط، كامپيوتر با ايجاد يك پالس         

اش را    ن كار، چاپگر مجدداً مقـداردهي درونـي اوليـه          با اي  .كند   مي Reset، چاپگر را    )فعال بماند 
  ).كند اش را پاك مي مثالً حافظه بافر داخلي(دهد  انجام مي

  

اول .  و چاپگر را شـناختيم، بـه دو موضـوع مهـم ميپـردازيم     كامپيوترحال كه نحوه تعامل بين      
گر استفاده كـرد و     از چاپ ) ميكروكنترلرمثالً با يك     (كامپيوترتوان بدون كمك      اينكه چگونه مي  

 و  كـامپيوتر  بـين    ارتبـاط  و با الهـام از نحـوه         كامپيوتردوم اينكه چگونه به كمك پورت موازي        
  .را كنترل كرد) LCDمثالً يك نمايشگر (توان يك دستگاه جانبي  چاپگر، مي

  

                                                           
1 Paper End 
2 Carriage Return 
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  كامپيوتراستفاده از چاپگر بدون نياز به 
ك رشـته بـا چـاپگر ارتبـاط برقـرار            چگونه براي چـاپ يـ      كامپيوتردر بخش قبل آموختيم كه      

آوري شـده توسـط يـك دسـتگاه را چـاپ              خواهيد اطالعات جمع    حال فرض كنيد مي   . كند  مي
خوان كه پس از خواندن باركد روي كارت يك كارمند، بايد براي              كنيد؛ مثالً يك دستگاه كارت    

آيـا  ....  چاپ كند و      ثانيه يك بار   10او ژتون غذا چاپ كند، دستگاهي كه بايد دماي اتاق را هر             
 ايـن   كـامپيوتر  فرسـتاد و بـه كمـك         كـامپيوتر براي چاپ اين اطالعات، بايد حتماً آنهـا را بـه            

  اطالعات را چاپ نمود؟
 كـامپيوتر گويند در اين موارد نيازي به استفاده از           مطالبي كه در بخش قبل آموختيم به ما مي        

زي كنيـد كـه بـراي چـاپ يـك رشـته          ريـ    را طوري برنامه   ميكروكنترلركافي است يك    . نيست
به اين صورت بدون اينكه نيـازي       .  با چاپگر داشته باشد    كامپيوتر دقيقاً رفتاري مشابه     ،اطالعات

  .توانيد اطالعات مورد نظر خود را به كمك چاپگر چاپ كنيد  باشد ميكامپيوتربه 
 را به كمك    ALIبه عنوان مثال، رشته     

. كنــيم  چــاپ مـي 8051 ميكروكنترلـر 
مقابـل را بـين     براي اين كـار اتـصاالت       

ــر ــرار كنيــدميكروكنترل .  و چــاپگر برق
 ميكروكنترلـر  P0توجه كنيد كه پورت     

بــراي تبــادل داده بــا چــاپگر، بيتهــاي 
ــورت  ــيگنالهاي  P1پ ــال س ــراي ارس  ب

ــي و بي ــورت  كنترل ــاي پ ــراي P2ته  ب
دريافــت ســيگنالهاي وضــعيت چــاپگر 

دقت كنيد  . اند  مورد استفاده قرار گرفته   
 سر كابل چاپگر چون بايد داخل پورت      

 25 قـرار گيـرد داراي       كامپيوترموازي  
هـاي    گذاري پايـه    ست كه شماره  ميله ا 
اي پــورت پــشت   آينــهس وعكــآن م

يعنــي جــاي چــپ و ( اســت كــامپيوتر
امـا چـون شـما       ).شود  راست عوض مي  

اين كابل متصل كنيد،     خود را به     ميكروكنترلرخواهيد    مي
) مانند شكل مقابل  ( داراي حفره    DB25بايد از يك قطعه     

كـه در   (هاي ايـن قطعـه        گذاري پايه   شماره. استفاده كنيد 

 8051 ميكروكنترلرورت پ  عملكرد  شماره پايه
1  -STROBE P1.0 
2  +DATA BIT 0 P0.0 
3  +DATA BIT 1 P0.1 
4  +DATA BIT 2 P0.2 
5  +DATA BIT 3 P0.3 
6  +DATA BIT 4 P0.4 
7  +DATA BIT 5 P0.5 
8  +DATA BIT 6 P0.6 
9  +DATA BIT 7 P0.7 
10  -ACK P2.0 
11  +BUSY P2.1 
12  +PE P2.2 
13  +SLCT OUT P2.3 
14  -AUTO FEED P1.1 
15  -ERROR P2.4 
16  -INIT P1.2 
17  -SLCT IN P1.3 

25-18  GND  ميكروكنترلرزمين  
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   . استكامپيوترمانند پورت پشت ) جدول باال آمده است
 را به   ALIده تا با فرض وجود اتصاالت باال، رشته          نوشته ش  8051 ميكروكنترلر ايرببرنامه زير   

  .كمك چاپگر چاپ كند
  

  

ORG         0 
MOV         P2,#255     ; Define P2 as input (for reading status signals) 
CLR           P1.3          ; Activating –SLCT IN 
JNB           P2.3,$       ; Wait until +SLCT OUT is actiated by printer 
CLR           P1.2       ; Activating -INIT 
ACALL     DELAY     ; Wait  
SETB        P1.2       ; Deactivating –INIT to make a pulse to reset the printer 
JNB          P2.3,$       ; Wait until +SLCT OUT is actiated by printer 
JB            P2.1,$       ; Wait until +BUSY is deactiated by printer 
 
MOV        P0,#'A'       ; Put the ASCII code of 'A' on DATA lines 
CLR        P1.0       ; Activating –STROBE 
ACALL     DELAY      ; Wait 
SETB        P1.0       ; Deactivating –STROBE to make a pulse 
JB            P2.1,$       ; Wait until +BUSY is deactiated by print  
 
MOV        P0,#'L'       ; Put the ASCII code of 'L' on DATA lines 
CLR        P1.0       ; Activating –STROBE 
ACALL     DELAY      ; Wait 
SETB        P1.0       ; Deactivating –STROBE to make a pulse 
JB            P2.1,$       ; Wait until +BUSY is deactiated by print  
 
MOV        P0,#'I'       ; Put the ASCII code of 'I' on DATA lines 
CLR        P1.0       ; Activating –STROBE 
ACALL     DELAY      ; Wait 
SETB        P1.0       ; Deactivating –STROBE to make a pulse 
JB            P2.1,$       ; Wait until +BUSY is deactiated by print  
 
JMP       $ 
 
DALEY: 
MOV     R1,#50 
AGAIN: 

NOP 
DJNZ     R1, AGAIN 
RET 
 
END 
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براي كنترل وضـعيت چـاپگر اسـتفاده شـده      BUSYكنيد در اين برنامه تنها از سيگنال   توجه  
   . استفاده كنيدBUSY همزمان با ACKتوانيد از سيگنال  مي. است

  

توانيـد    مي ميكروكنترلر به پايه وقفه     آن اتصال   و BUSY به جاي    ACKبا استفاده از     )پرسش
  . برنامه باال را با اين فرض اصالح كنيد.تري بنويسيد اي برنامه حرفه

  

بـراي  . ايم فرآينـد چـاپ بـدون هـيچ مـشكلي انجـام شـود                در برنامه باال فرض كرده     )پرسش
 هـستيد،   BUSYعال شدن سـيگنال     هنگامي كه منتظر غيرف   توانيد    تر شدن برنامه مي     اي  حرفه

 را نيز چك كنيد و در صورت فعال شدن آنهـا واكـنش مناسـب را                 ERROR و   PEسيگنالهاي  
 را نيز اندازه بگيريـد و       BUSYزمان انتظار براي غيرفعال شدن      توانيد    به عالوه مي  . نشان دهيد 

 را طـوري    كنترلـر ميكروبرنامـه   . پيغام خطا صادر كنيـد    اگر بيش از حد عادي به طول انجاميد         
  .اصالح كنيد كه اين موارد را نيز به انجام برساند

  

اي   نمونه. صادق است ) ماتريسي(دقت كنيد مطالب گفته شده تنها در مورد چاپگرهاي سوزني           
. اسـت ... آب و برق و     از كاربرد اين نوع چاپگر پرصدا در بانكها براي چاپ اطالعات روي قبوض              

 متصل كنيد و برنامه بـاال       8051 ميكروكنترلرصورت گفته شده به     اگر يك چاپگر سوزني را به       
 چاپگرهاي جوهرافـشان و ليـزري   .رسد  به چاپ ميALI اجرا كنيد، رشته    ميكروكنترلررا روي   

آنهـا بايـد از زبانهـاي       براي تبادل اطالعات بـا      هاي خاصي داخل خود هستند و         داراي پردازنده 
  .نويسي مخصوص استفاده كرد برنامه

  

  كامپيوتركنترل دستگاههاي جانبي به كمك پورت موازي 
توان دستگاهي ديگر غير      آيا مي . كند   با چاپگر رفتار مي    كامپيوتردر بخش قبل آموختيم چگونه      

   كنترل كرد؟كامپيوتررا با پورت موازي ...) مثالً يك تابلو تبليغات، يك روبات يا (از چاپگر 
نويـسي پـورت مـوازي و بـا طراحـي مناسـب               رنامـه به كمـك ب   . خوشبختانه پاسخ مثبت است   

جزييـات  . توان به سادگي دستگاههاي جانبي را به كمك اين پورت كنترل كـرد              افزار مي   سخت
  .اين كار، موضوع اين بخش است

  

. كنتـرل وجـود دارنـد      سه دسته سيگنال داده، وضـعيت و         كامپيوترديديم كه در پورت موازي      
 متـصل شـود، از سـيگنالهاي داده بـراي           كـامپيوتر ت موازي   براي طراحي دستگاهي كه به پور     

اي، از سيگنالهاي كنترلـي بـراي كنتـرل دسـتگاه و از سـيگنالهاي وضـعيت بـراي                     ارتباط داده 
  .دهد شكل زير اين ارتباط را نشان مي. شود بررسي وضعيت دستگاه استفاده مي
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 و  1ت داده سـه ثبـا   داراي   كـامپيوتر در  هـر پـورت مـوازي       متناظر با اين سه دسته سـيگنال،         

 است كه بيتهاي اين ثباتها مرتبط با سيگنالهاي متنـاظر در پـورت مـوازي                3 و كنترل  2وضعيت
 را كـامپيوتر تـوان پـورت مـوازي     ريـزي ايـن سـه ثبـات مـي      از طريق برنامـه   . هستند كامپيوتر

  .نويسي كرد برنامه
  :دهد ل زير بيتهاي اين سه ثبات را نشان ميجدو

  

  ثبات كنترلي  ثبات وضعيت  ثبات داده
High Low عملكرد High Low عملكرد High Low عملكرد  

1 0 Data7 Not Busy Busy Busy - - Not Used 
1 0 Data6 Nack Ack Acknowledge - - Not Used 
1 0 Data5 No Paper Paper Paper Status Input Output Direction 
1 0 Data4 Selected Not Selected Selection Status Interrupt Enabled Interrupt Disabled Interrupt Control 
1 0 Data3 No Error Error Error Status Selected Not Selected Select 
1 0 Data2 False True IRQ Disable Enable Initialize 
1 0 Data1 - - Not Used Enable Disable Auto Feed 
1 0 Data0 - - Not Used Enable Disable Strobe 

  

  :بينيد انطور كه در جدول باال ميهم
 هـستند؛ يعنـي     ربوطسيگنالهاي داده پورت موازي به بيتهاي ثبات داده پورت موازي م           •

سيگنالهاي داده پورت مـوازي      نوشته شود از طريق      كامپيوترهرچه در اين ثبات توسط      
ه به همين صورت اگر ب    . قابل دسترسي است  به صورت سيگنالهاي ديجيتال الكترونيكي      

از پورت موازي به عنوان ورودي استفاده شود، براي خواندن          بينيم،    اي كه بعداً مي     شيوه
عدد ديجيتالي كه به سيگنالهاي داده پورت موازي متصل شده كافي اسـت ثبـات داده                

  .پورت موازي را بخوانيم
 كـامپيوتر در واقـع    . با سيگنالهاي وضعيت پورت موازي متناظرند     ثبات وضعيت   بيتهاي   •

 3مثالً اگـر بيـت شـماره        . خواند  ثبات وضعيت را مي    وضعيت،   سيگنالهاياي خواندن   بر
 توسـط دسـتگاه      پـورت مـوازي    ERRORثبات وضعيت صفر باشـد، يعنـي سـيگنال          

                                                           
1 Data Register 
2 Status Register 
3 Control Register 
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كـه بـا     (BUSY اما سـيگنال     .شده است ) صفر(فعال  ) چاپگر يا دستگاه ديگر   (خارجي  
 در  BUSYحالـت بيـت      ؛ي متفـاوت دارد   تانداسـ ) تر مشخص شده است     حروف پررنگ 

 در پـورت مـوازي اسـت؛ بـه بيـان ديگـر              BUSYثبات وضعيت، عكس حالت سيگنال      
» صـفر « بايـد آن را      BUSYدستگاه خارجي براي غيرفعال كردن سيگنال فعال بـاالي          

 بنـابراين   .خواهـد بـود   » يـك  « در ثبـات وضـعيت      BUSYكند؛ در اين حال بيت ويژه       
اسـت  » صـفر  «BUSY بيـت خواند و تا زماني كـه          ثبات وضعيت را مي     مرتباً كامپيوتر

  . ماند منتظر مي) است» يك «BUSY سيگنال(
بـه  . براي تغيير سيگنالهاي كنترلي پورت موازي بايد از ثبـات كنترلـي اسـتفاده كنـيم                •

 اين ثبات را صفر 2 كافي است بيت شماره INITعنوان مثال براي فعال كردن سيگنال    
انـد، وضـعيتي ماننـد        تـر مـشخص شـده       بيت اين ثبات كه با حروف پررنـگ       سه  . كنيم

 مـثالً .  دارند و حالت بيتي آنها عكس حالت سيگنال معـادل آنهاسـت             BUSYسيگنال  
» يـك « در بيت معادل آن در ثبات كنترلي          بايد STROBEبراي فعال كردن سيگنال     

  .شود مي» صفر«ت موازي ويسيم؛ با اين كار سيگنال فوق در پوربن
 كـه بـه     كـامپيوتر اگر بخواهيد از پورت موازي      .  ثبات كنترلي اهميتي خاص دارد     5بيت شماره   
فرض در حالت خروجي قرار دارد به عنوان ورودي استفاده كنيد، بايد اين بيـت را                  صورت پيش 

  .كنيد» يك«در ثبات كنترلي 
  

وازي متصل اسـت، بايـد بـا سـيگنالهاي ايـن            بنابراين براي كنترل هر دستگاهي كه به پورت م        
  توان به اين ثباتها دسترسي داشت؟ اما چگونه مي. پورت به كمك ثباتهاي ذكر شده كار كنيم

  

  آدرس ثباتهاي پورت موازي
 استخروجي  /وروديدهي    آدرسدر فضاي    داراي يك آدرس پايه      كامپيوتر در   هر پورت موازي  

 بنـاميم،   Baseاگـر ايـن آدرس را       . ندگير  مي آدرس قرار    كه سه ثبات ذكر شده با شروع از اين        
 و  Base+1، آدرس ثبات وضعيت پورت موازي برابـر         Baseآدرس ثبات داده پورت موازي برابر       

 مـثالً اگـر آدرس پـورت مـوازي          . خواهـد بـود    Base+2آدرس ثبات كنترل پورت موازي برابـر        
، آنگاه آدرس ثبـات     ) چنين است   IBMي  هاكامپيوتركه در اكثر    ( باشد   0378h1 برابر   كامپيوتر

 و آدرس ثبـات     0379h، آدرس ثبات وضعيت پورت موازي برابر        0378hداده پورت موازي برابر     
به بيان ديگر براي تبادل داده با پورت موازي بـا           .  خواهد بود  037Ahكنترل پورت موازي برابر     

ازي بـا ثبـاتي بـه آدرس        ، براي خواندن سيگنالهاي وضعيت پـورت مـو        0378hثباتي به آدرس    

                                                           
  . بيتي هستند16 كامپيوترخروجي در /به ياد داريد كه آدرسهاي ورودي 1
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0379h                   037 و براي ايجاد تغيير در سيگنالهاي كنترلي پورت مـوازي بـا ثبـاتي بـه آدرسAh 
  .سروكار داريم

هاي امروزي اغلب يـك پـورت مـوازي وجـود دارد كـه آدرس مبنـاي آن معمـوالً                    كامپيوتردر  
0378h به كمـك كـارت      تر    هاي قديمي كامپيوتردر  .  استI/O      ن پورتهـاي    امكـان اضـافه كـرد

 و  LPT1 آدرس   ،دو پورت موازي  در صورت وجود    . موازي بيشتري به كامپيوتر نيز وجود داشت      
LPT2       0378 به ترتيـب برابـرh   0278 وh    03 يـاBCh   0378 وh  در انتهـاي ايـن بخـش       .  بـود

  .چگونگي به دست آوردن آدرسهاي مزبور در ويندوز را خواهيم ديد
آدرس مبناي  توان     نيز مي   BIOSبه كمك   

خروجـي پـورت مـوازي را       /ثباتهاي ورودي 
در واقــع ايــن آدرســها از آفــست . دانــست

ــگمنت  0008 ــد س ــه بع ــه0040 ب   حافظ
  .مقابل را ببينيدجدول . شود ذخيره مي

  

نـصب شـده   موازي ، آدرس پايه پورتهاي Debugافزار   در نرمD  0040:0008  L8 دستور مثالً
  . و فرمانهاي آن آشنا شديمDebugافزار   قبالً با نرم.دهد  را نشان ميكامپيوتردر 

 را مـشاهده    بخـش حافظـه   توان آدرسهاي ذخيره شده در اين          نيز مي  Cنويسي    به كمك برنامه  
 و در صورت عدم نصب پـورت مزبـور، پيغـامي را نمـايش               LPT1برنامه زير، آدرس پورت     . كرد
  .دهد مي

 
  
  
  
  
  
  

  

  نويسي پورت موازي برنامه 
سه تابع براي    . پورت موازي استفاده كنيم    و كنترل اين كار بايد از ثباتهاي داده و وضعيت         براي  

  :كنيم اين كار پيشنهاد مي
  

  
  

 اتهاي پورتخروجي ثب/آدرس پايه ورودي LPTپورت 
LPT1 0040:0008 – 0040:0009 
LPT2 0040:000A – 0040:000B 
LPT3 0040:000C – 0040:000D 
LPT4 0040:000E – 0040:000F 

#include    <STDIO.H> 
#include    <DOS.H> 
 
void   main(){ 
 unsigned int far *fptr; 
 fptr = (unsigned int far *) 0x00000408; 
 if (*fptr > 0) 
  printf("LPT1 I/O base address = %X",*fptr); 
 else 
  printf("LPT1 not found"); 
} 
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  ها به پورت موازي ارسال داده
void   SendData(int   PortID, unsigned char   Data){ 
 outportb(PortID, Data); 
} 

. 1خص آشنا شـديم   با آدرس مش  براي ارسال يك بايت به پورتي        outpو   outportbابع  وقبالً با ت  
 مـثالً بـراي     .موش نكنيـد   را فرا   مناسب  سرآيند هايشامل كردن فايل  براي استفاده از اين توابع،      

 اين  .كنيم   استفاده مي  ;SendData(0x0378,0x55) به پورت موازي از دستور       55hارسال عدد   
با اين كـار عـدد فـوق        . نويسد  را در ثبات داده پورت موازي مي      ) 55h )01010101دستور عدد   

  .روي سيگنالهاي داده اين پورت نمايش داده خواهد شد
  

  بررسي وضعيت يك بيت ثبات وضعيت
  

int      Bit_Status(int    PortID, int BitNumber){ 
 unsigned char status, temp; 
 status = inportb(PortID); 
 temp = 1; 
 temp = temp << BitNumber; 
 if ((status & temp) > 0) 
                  return 1; 
         else 
    return 0; 
} 

. 2 براي دريافت يك بايت از پورتي با آدرس مـشخص آشـنا شـديم              inp و   inportbقبالً با توابع    
تـابع  . براي استفاده از اين توابع، شـامل كـردن فايلهـاي سـرآيند مناسـب را فرامـوش نكنيـد                   

Bit_Status     مقدار بيت شمارهBitNumber به آدرس  ثباتي PortID  به عنوان  . گرداند   را برمي
ت وضـعيت  ابـ  ث5 مقدار بيت شـماره  ;printf("%d", Bit_Status(0x0379, 5))دستور مثال، 

  شود؟ اين كار چگونه انجام مي. دهد را نمايش مي) Paper Statusبيت (
بـراي  . شـود    ذخيـره مـي    status خوانده و در متغير      inportbابتدا مقدار پورت به كمك دستور       

د كاري كرد كه مقدار تمام بيتهـاي آن غيـر از بيـت      اين متغير، باي   5بررسي مقدار بيت شماره     
  :دهد دستور زير اين كار را انجام مي.  صفر شود5شماره 

  

               D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0 
AND 
                0      0      1      0     0      0      0      0 
              -------------------------------------------------- 
        0      0     D5    0     0      0      0      0 

  

                                                           
  .ها به يك پورت خروجي را مشاهده كرديد  در زبان اسمبلي براي ارسال دادهOUTدر فصل قبل نحوه استفاده از دستور  1
  .ي را مشاهده كرديدورود يك پورت ازها   دادهدريافت در زبان اسمبلي براي IN فصل قبل نحوه استفاده از دستور در 2
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.  نيز صفر بوده است    D5دهنده اين است كه        برابر صفر باشد نشان    ANDحال اگر مقدار حاصل     
  .  يك بوده استD5يعني بيت ) 32(اگر حاصل مقداري غير از صفر داشته باشد 

بـراي بررسـي بيـت شـماره        .  تعريـف شـده اسـت      1 بـا مقـدار اوليـه        temp در تابع باال متغيـر    
BitNumber   مقدار ،temp    به تعداد BitNumber           حاصـل   به سمت چپ شـيفت داده شـده و

AND با متغير  آنstatusشود  بررسي مي.  
  

 پـورت مـوازي كـامپيوتر       راي دستگاهي كـه بـه      را ب  255 زير، اعداد صفر تا      برنامهقطعه   )مثال
امپيوتر بايد منتظر بماند تا دستگاه مقابـل        ، ك ارسال هر عدد  از  بعد  . كند  ارسال مي متصل است،   

  : را غيرفعال كندBusyسيگنال 
void main(void){ 
 for (unsigned char num = 0;num <= 255;num++){ 
  SendData(0x378,num); 
  while (!Bit_Status(0x379,7)); 

} 
} 

  

  تغيير مقدار يك بيت ثبات كنترلي
void   Change_Bit(int   PortID, int BitNumber, int value){ 
 unsigned char In, temp, Out; 
 In = inportb(PortID); 
  
 temp = 1; 
 temp = temp << BitNumber; 

 
if   (value == 1) 
 Out = In | temp; 
 
else  // value = 0 
 Out = In & (~temp); 
 
outportb(PortID, Out); 

} 
 valueرا بر اسـاس پـارامتر        PortID به آدرس    ثباتي BitNumberتابع فوق مقدار بيت شماره      

 5شـود بيـت شـماره          باعـث مـي    ;Change_Bit(0x37A,5,1)مثالً اجراي تابع    . دهد  تغيير مي 
همانطور كه قبالً ديديم، اين كار باعث       . يك شود ) Directionبيت  (ثبات كنترلي پورت موازي     

ن از دسـتور    تـوا   براي صفر كردن اين بيت مي     . شود پورت موازي در حالت ورودي عمل كند         مي
Change_Bit(0x37A, 5,0);استفاده كرد .  
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، ابتدا مقـدار فعلـي آن   ثباتشود براي تغيير يك بيت از يك  همانطور كه در تابع فوق ديده مي 
 ثبـات دهيم و مجـدداً مقـدار جديـد را در     خوانيم، مقدار بيت مورد نظر را تغيير مي    را مي  ثبات
  .كند ورد نظر ما تغيير ميبا اين كار فقط مقدار بيت م. نويسيم مي

  

 Change_Bit، راجع به نحـوه عملكـرد تـابع          Bit_Status با توجه به توضيحات تابع       )پرسش
  .توضيح دهيد

  

  اتصال دستگاههاي خروجي به پورت موازي
به پورت موازي و كنتـرل      ) غير از چاپگر  (اكنون آماده هستيم نحوه اتصال دستگاههاي خارجي        

هـا بـه دسـتگاه خـارجي از طريـق             حال حاضر فقط در مورد ارسال داده      در  . آنها را شرح دهيم   
هـا از ايـن پـورت نيـز خـواهيم        كنيم و در ادامه به نحوه دريافـت داده          پورت موازي صحبت مي   

  .پرداخت
روشهاي كنترل جريان   هاي متوالي از فرستنده به گيرنده، به          ديديم كه براي ارسال داده    پيشتر  

ها از فرستنده به گيرنده كنترل شـده           حجم انتقال داده   شودنان حاصل   اطميداده نيازمنديم تا    
  .است و گيرنده فرصت پردازش آنها را دارد

مـثالً  (خواهيم دستگاهي طراحي كنيم كه از طريق پورت موازي يك بلوك اطالعات               اكنون مي 
ايتهـاي  كنيم كـه ب     به عنوان مثال دستگاهي طراحي مي     . شودبراي آن ارسال    )  بايت داده  100

بـديهي اسـت    . اش ذخيـره كنـد      دريافت و در حافظـه داخلـي       كامپيوتراز پورت موازي    داده را   
هـا را بـراي آن     نبايد بدون وقفه دادهكامپيوترزمان دارد و دستگاه براي ذخيره هر بايت نياز به     

  . ارسال كند
شـود،     پورت موازي اجرا مي    ها به   اي كه در كامپيوتر براي ارسال اين داده         بنابراين بايد در برنامه   

را در دهـي    قبالً دو مكانيسم تأخير و دست.بيني شود مكانيسمي براي كنترل جريان داده پيش   
 را  فـوق نحوه طراحي دستگاه فـوق بـا دو مكانيـسم           . مبحث كنترل جريان داده بررسي كرديم     

  .كنيم بررسي مي
  كنترل جريان داده به شيوه تأخير
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ي بين هر ارسال داده به پورت موازي مقـداري تـأخير ايجـاد              كامپيوتردر برنامه    در اين روش،  
 ايـن   ذخيـره كنيم تا دستگاهي كه به اين پورت متصل است، فرصت كافي براي دريافـت و                 مي

را با كنترل جريان داده به روش تأخير         100تا   يك   اعداد مقابلبرنامه  . اطالعات را داشته باشد   
   .كند براي پورت موازي ارسال مي

  يـك  ،حلقه اصلي برنامـه   
بايت را به پـورت مـوازي       

كنـد و سـپس       ارسال مـي  
يــك ثانيــه تــأخير ايجــاد 

كند تا دسـتگاهي كـه        مي
به اين پورت متصل است     
فرصت دريافت و ذخيـره     
. اين بايت را داشته باشـد     

ــپس  ــدي را  س ــت بع باي
  .كند ارسال مي

ــدا  ــرا در ابت ــاط چ ي ارتب
ــدد ) 55h )01010101 ع

 چـون اطالعـات بـه روش         ارسال شده است؟   راي دستگاه  ب )AAh )10101010 انتها عدد  در و
كـه برابـر بـا تـأخير     (دستگاه بايد در فواصل زماني مـشخص       شود،    تأخير براي پورت ارسال مي    

 سيگنالهاي داده پورت موازي را براي دريافت اطالعـات  ،)ي استكامپيوترتعبيه شده در برنامه    
بايد نحوه آغاز و پايان ارتباط به        ،ريزي دستگاه   در برنامه  است كه نكته مهم اين    . ارسالي بخواند 

در اين ارتبـاط     .العات را آغاز كند   نحوي مشخص شود تا دستگاه بداند از چه زماني دريافت اط          
در و   )55h) 01010101 ي ارتباط عـدد    در ابتدا  كامپيوترايم كه     ما از اين قرارداد استفاده كرده     

. دستگاه نيز بايد از همين قرارداد پيروي كنـد        . كند  را ارسال مي   )AAh) 10101010  عدد انتها
  . باشنديهاي ارسال  نبايد جزء داده واند نشانه) AAh و 55h(فوق توجه كنيد اعداد 

  .ببينيدكد برنامه دستگاه را  شبه
  

#include    <STDIO.H> 
#include    <STDLIB.H> 
#include    <DOS.H> 
 
void   SendData(int PortID, unsigned char Data){ 
 outportb(PortID, Data); 
} 
 
void   main(){ 

 
SendData(0x0378, 0x55); // Start of Data Transfer 

 delay(1000); 
 

for (unsigned char i = 1; i < 101; i++){ 
  SendData(0x0378, i); 
  delay(1000); 

} 
 
SendData(0x0378, 0xAA); // End of Data Transfer 

} 

Wait to receive 55h;// Start of communication 
Delay (1500);       // Wait untill the first data is ready 
 
Repeat { 
 Receive new data from Parallel Port; 
 
 If data = AAh then 

exit the loop; // End of communication 
else { 

  Store Data; 
  Delay (1000); 

} 
} 
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ـ          ميلي 1500 به ميزان    55h چرا بعد از دريافت عدد نشانه        )پرسش ه ثانيه و در دفعات بعـدي ب
  شود؟ ثانيه تأخير ايجاد مي  ميلي1000ميزان 

  

ممكن است دستگاه نيـازي     . داراي مشكالتي است  ساده، اما   روش فوق همانطور كه قبالً ديديم       
از . به يك ثانيه زمان براي ذخيره داده نداشته باشد كه در اين حالت زمان به هدر خواهد رفت                 

ه نتواند طي يك ثانيـه بايـت دريـافتي را           طرف ديگر ممكن است به دليل بروز مشكلي، دستگا        
  .  بدون توجه به اين مشكل بايت بعدي را ارسال خواهد كردكامپيوترذخيره كند؛ در اين حال 

  

  
  

  دهي اده به شيوه دستكنترل جريان د
در ايـن   . دهي است   استفاده از سيگنالهاي دست   كنترل جريان داده    تر    تر و البته پيچيده     راه فني 
  . شوند دهي به سيگنالهاي داده اضافه مي ل دستدو سيگناروش 
  :ي بايدكامپيوتربرنامه 
 .داده را ارسال كند •
 ارسال كنـد    STROBEيك پالس روي سيگنال      •

تا دستگاهي را كه به پورت موازي متصل اسـت،          
 .از ارسال داده مطلع كند

 از سوي دستگاه    BUSYمنتظر بماند تا سيگنال      •
 .مقابل غيرفعال شود

 .ي را ارسال كندداده بعد •
• .....  

برنامـه  . خواهيم برنامه قبلي را با فرض اتصال سيگنالها به صورت شكل باال بنويـسيم               اكنون مي 
دهي بـراي پـورت مـوازي      را با كنترل جريان داده به روش دست      100، اعداد يك تا     بعدصفحه  

  .كند ارسال مي
  

 BUSYاشد كه در ابتدا سـيگنال       ريزي شده ب    دستگاه متصل به پورت موازي بايد طوري برنامه       
  :را غيرفعال كند و سپس

 . بماندSTROBEمنتظر دريافت پالس روي سيگنال  •
 . را فعال كندBUSYبا دريافت اين پالس، سيگنال  •
 .سيگنالهاي داده را بخواند و پردازش اطالعات را آغاز كند •
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 . را غير فعال كندBUSYپس از پايان پردازش، سيگنال  •
 . بعدي بماندSTROBEيگنال منتظر دريافت س •
• ... 

 . هم استفاده كردACKتوان از سيگنال   ميBUSYدهي، به جاي سيگنال  در رابطه دست
  :بينيد كد برنامه دستگاه را در زير مي شبه

  

Inactivate BUSY signal 
 
Reapeat{ 

Wait for a pulse on STROBE signal 
Activate BUSY signal 
Read DATA signals and process the data unit 
Inactivate BUSY signal 

} 
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#include <STDIO.H> 
#include <STDLIB.H> 
#include <DOS.H> 
 
void SendData(int   PortID, unsigned char   Data){ 
 outportb(PortID, Data); 
} 
 
int  Bit_Status(int  PortID, int BitNumber){ 
 unsigned char status, temp; 
 status = inportb(PortID); 
 temp = 1; 
 temp = temp << BitNumber; 
 if ((status & temp) > 1) 
         return 1; 
     else 
     return 0; 
} 
 
void Change_Bit(int  PortID, int BitNumber, int value){ 
 unsigned char In, temp, Out; 
 In = inportb(PortID); 
 
 temp = 1; 
 temp = temp << BitNumber; 

 
if   (value == 1) 
 Out = In | temp; 
 
else  // value = 0 
 Out = In & (~temp); 
 
outportb(PortID, Out); 

} 
 
void main(){ 

 
 unsigned char status; 

 
 Change_Bit(0x037A, 0, 0);   // Set STROBE bit to 0 (disabled) 
 
 for (unsigned char i = 1 ; i < 101 ; i++){ 

 
 // Send data 
SendData(0x0378, i); 

 
// Send a pulse on STROBE pin 
Change_Bit(0x037A, 0, 1); // Set STROBE bit to 1 (Enabled) 
delay(1); 
Change_Bit(0x037A, 0, 0);// Set STROBE bit to 0 (disabled) 
 
//  wait while BUSY bit = 0 (active) 
while (Bit_Status(0x0379, 7) == 0); 

  } 
} 



    جواد راستي–  كامپيوتربه پورتهايخروجي /اتصال ورودي

  

29  

شـود، ماننـد برنامـه         مشخص مي  STROBEتوجه كنيد چون آغاز ارتباط با ارسال پالس روي          
در صـورت لـزوم     . يتهاي خاص، آغاز ارتباط را معلوم كنـيم       قبل نيازي نيست به كمك ارسال با      

  .توانيد مانند قبل روشي براي پايان ارتباط به كار ببنديد مي
  

  استفاده كرد؟در اين ارتباط توان از سيگنالهاي ديگر پورت موازي نيز  آيا مي
  

 INIT يهادر ابتداي كار يك پالس روي پ      را طوري اصالح كنيد كه       برنامه كامپيوتري    )پرسش
 resetبـه پايـه   بايـد    پـورت مـوازي       INITسـيگنال   .  شـود  resetارسال كند تا دستگاه مقابـل       

  . شودهاي دستگاه متصل  تراشه
  

 برنامه كامپيوتري را طوري اصالح كنيد كـه در حـين انتظـار بـراي غيرفعـال شـدن                    )پرسش
ـ               ERROR، سيگنال   BUSYسيگنال   ا صـادر    را هم چك كند و در صـورت فعـال شـدن آن، ب

 پورت موازي را در دستگاه به يكي        ERRORسيگنال  . كردن پيغام مناسب از برنامه خارج شود      
در برنامه تراشه فـوق     را  اصالحات الزم   . كنيم  كننده دستگاه متصل مي     هاي تراشه كنترل    از پايه 

 مثالً به طول انجاميدن بيش از حـد (طوري انجام دهيد كه در صورت بروز خطا در سيستم          نيز  
  .پايه فوق را فعال كند) ذخيره يك بايت

  
 

براي استفاده در رابطه بـا دسـتگاههاي ديگـر          توجه كنيد كه سيگنالهاي كنترلي پورت موازي        
  . شوند1 باال كشيدهKΩ 4.7بايد با مقاومت 

  
  

  استفاده از پورت موازي به عنوان ورودي
رسال اطالعـات بـه چـاپگر و بـه          تنها به هدف ا   پورت موازي   ، از   IBMابتدايي  هاي  كامپيوتردر  

 ناميده  SPPاي كه به زودي خواهيم ديد       اين استاندارد به گونه   . شد  صورت خروجي استفاده مي   
استفاده از پورت مـوازي بـه عنـوان     (از پورت موازي    اطالعات  در اين استاندارد خواندن     . شد  مي

  .شود  ميتركامپيومجاز نيست و باعث آسيب رسيدن به بورد اصلي ) پورت ورودي
شوند، خواندن از پورت موازي نيـز تعريـف            ناميده مي  ECP و   EPPدر استانداردهاي بعدي كه     

  :براي اين كار بايد مراحل زير انجام شوند. شده است
 .شود» يك« ثبات كنترلي بايد Directionبيت  •
 .باال بكشيد KΩ 10پينهاي داده را با مقاومت  •
اه خارجي از بافر استفاده كنيد تا چنانچه دستگاه         بين سيگنالهاي پورت موازي و دستگ      •

 شـما   كـامپيوتر و بورد اصـلي     كشيد، به پورت موازي     زيادي  دچار مشكلي شد و جريان      
 . آسيب نرساند

                                                           
1 Pull-up 
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در بعضي پورتهاي موازي، بهتر است قبل از هـر عمليـات خوانـدن پـورت، يـك بايـت                     •
11111111) FFh (براي اين پورت ارسال كنيد. 

  

  افزاري قفل سخت -دي مثال كاربر
ارائـه  آنهـا  جلوگيري از كپي غيرمجـاز    افزارها و     نصب قفل روي نرم   تاكنون راههاي زيادي براي     
افـزاري   اين قفلهاي نرم  . اند  توان گفت اكثر آنها با ناكامي مواجه شده         شده است كه به جرأت مي     

افزارهـا    غيرمجـاز بـه نـرم     هاي    اند از دسترسي    با وجود مالحظات امنيتي بسيار تاكنون نتوانسته      
  .جلوگيري كنند

افزارها اسـتفاده از قفلهـاي        براي جلوگيري از كپي غيرمجاز نرم     ) هزينهو البته   (يك راه مطمئن    
افزار، يـك     افزار به همراه لوح فشرده حاوي نرم        در اين روش، توليدكننده نرم    . افزاري است   سخت

 كـامپيوتر كند كه در يكـي از پورتهـاي            مي  نيز ارائه  »افزاري  قفل سخت «دستگاه كوچك به نام     
توان مورد استفاده قرار داد كه قفل مزبـور داخـل             افزار فوق را فقط وقتي مي       نرم. شود  نصب مي 

هـاي غيرمجـاز ديگـري از         تـوان كپـي     با اين روش، ديگر نمـي     .  نصب شده باشد   كامپيوترپورت  
  .افزار فوق تهيه كرد نرم

فـرض كنيـد پايگـاه اطالعـاتي        . هاي امنيتي است     در سيستم  افزاري  كاربرد ديگر قفلهاي سخت   
مهمي در يك سازمان وجود دارد كه تنها مديران ارشد آن سازمان بايد به آن دسترسي داشته                 

اي طراحي  افزار را به گونه افزاري داد و نرم به تمام اشخاص مجاز يك قفل سختتوان  مي. باشند
بـه بيـان ديگـر، تنهـا        .  باشد كامپيوترل فوق در پورت     كرد كه استفاده از آن منوط به نصب قف        

. توان به اين پايگاه اطالعاتي دسترسي داشت كه قفل در پورت نـصب شـده باشـد                  هنگامي مي 
افـزاري   افـزاري در كنـار قفـل سـخت     براي باالتر بردن امنيت سيستم، معموالً از روشـهاي نـرم    

  .شود استفاده مي
  ؟كند افزاري چگونه كار مي قفل سخت

ي قرارداد  كامپيوترافزار    روش معمول در طراحي اين قفلها اين است كه ارتباطي بين قفل و نرم             
  . افزار انجام خواهد شد شود كه در صورت برقراري آن ارتباط دسترسي به نرم مي

  

  كامپيوتر با پورت موازي افزاري قفل سختطراحي 
پنج عدد  كنيم كه در ابتداي كار،        راحي مي اي ط   ي را به گونه   كامپيوترافزار    مثالً فرض كنيد نرم   

پـورت دريافـت    ايـن   تصادفي توليد و براي پورت موازي ارسال كند و منتظر بماند تا عددي از               
كند و در صـورت       سپس عدد دريافتي را با مجموع پنج عددي كه ارسال كرده مقايسه مي            . دكن

  . كند تساوي، اجازه ادامه كار را صادر مي
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متصل است بايد پنج عدد از اين پورت دريافـت           كامپيوتركه به پورت موازي     افزاري    قفل سخت 
  . ارسال كندموازي و با هم جمع كند و نتيجه را براي پورت 

ي، يك روش امنيتي براي دسترسـي بـه سيـستم ايجـاد       كامپيوترافزار    با تركيب اين قفل و نرم     
عـددي  گيرد؛ وگرنـه      تي صورت مي  اگر قفل در پورت موازي باشد، اين ارتباط به درس         . شود  مي

كند برابر مجموع پنج عددي كه ارسال كرده نيست           ي از پورت دريافت مي    كامپيوترافزار    كه نرم 
  .شود افزار صادر نمي و مجوز ادامه كار با نرم

  .دهد را نشان مياي از استفاده از اين روش   نمونهصفحه بعدبرنامه 
  

 اجـرا  98 يا ويندوز DOSفته شد، اين برنامه صرفاً تحت توجه داشته باشيد همانطور كه قبالً گ   
 بـه بعـد، بايـد از روشـهاي خـاص            NTبراي استفاده از اين برنامه تحـت وينـدوزهاي          . شود  مي

  .دسترسي به پورتها استفاده كنيد
  

  :افزاري به صورت زير است كد برنامه قفل سخت شبه
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

هـا را     برنامـه . ان داده تأخير طراحي شده است      سيستم باال به كمك روش كنترل جري       )پرسش
  .دهي براي كنترل جريان داده استفاده كنند طوري اصالح كنيد كه از روش دست

  

  استفاده از پورت موازي به شيوه وقفه
ي  كـامپيوتر اگر اين بيت را در برنامه .  نام داردInterrupt Control ثبات كنترلي 4بيت شماره 

در اين حالت، هنگامي كه دستگاه خـارجي  . شود پورت موازي فعال مي كنيد، وقفه   » يك«خود  
دهد، اجـراي برنامـه       اي رخ مي     پورت موازي ايجاد كند، وقفه     ACKيك لبه باالرونده روي پين      

شود و سپس اجراي برنامه قبلي دنبـال           مربوط به آن وقفه اجرا مي      ISRفعلي قطع و زيربرنامه     
  .شود مي
 
  

Wait to receive 55h;// Start of communication 
Delay (300);       // Wait untill the first data is ready 
 
unsigned char sum = 0; 
 
Repeat for 5 times{ 
 Receive new data from Parallel Port; 
 Add new data to sum; 
 
 Delay (200); 
} 
 
Send sum to parallel port; 
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#include    <STDIO.H> 
#include    <STDLIB.H> 
#include    <DOS.H> 
 

void SendData(int PortID, unsigned char Data){ 
 outportb(PortID, Data); 
} 
 

void Change_Bit(int  PortID, int BitNumber, int value){ 
 unsigned char In, temp, Out; 
 In = inportb(PortID); 
 

 temp = 1; 
 temp = temp << BitNumber; 

 

if   (value == 1) 
 Out = In | temp; 
 

else  // value = 0 
 Out = In & (~temp); 
 

outportb(PortID, Out); 
} 
 

void Check_Lock(int PortID){ 
SendData(PortID, 0x55); // Start of Data Transfer 

 delay(200); 
 

 unsigned char Data[5], total = 0, sum; 
 

 // Generate random numbers 
 randomize(); 
 for (int i = 0; i < 5; i++){ 
  Data[i] = random(10); 
  total = total + Data[i]; 

} 
 

// Send random numbers to parallel port 
for (i = 0; i < 5; i++){ 

  SendData(PortID, Data[i]); 
  delay(200); 

} 
 

Change_Bit(PortID+2, 5, 1); // Parallel Port as input 
delay(1000); // wait to receive the result from port 
sum = inport(PortID); 
Change_Bit(PortID+2, 5, 0); // Parallel Port as output 
 
if (total != sum){ 
 printf("Lock is not installed in parallel port"); 
 exit(0); 
} 
else 
 return; 

} 
 
void   main(){ 

 
Check_Lock(0x0378); 
 
// Continue to program 
… 

} 
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گيري از هدر رفتن وقت پردازنده براي كنترل رخ دادن يـك اتفـاق بـسيار             اين روش براي جلو    
به بيان ديگر، وقتي پردازنده بايد در صورت روي دادن يك اتفاق خاص بـه اجـراي                 . مفيد است 
در روش وقفـه بـه      . اي بپردازد، نيازي نيست مرتباً روي دادن آن اتفاق را كنترل كنـد              زيربرنامه

شود و پردازنده عمليات خود را رها كـرده            به پردازنده اطالع داده مي     هنگام رخ دادن آن اتفاق،    
  . كند و زيربرنامه مورد نظر را اجرا مي

هرچنـد احتمـال اسـتفاده از       (شـود      اسـتفاده مـي    IRQ7 يـا    IRQ5در پورت موازي معموالً از      
دهنـده   ع وقفهبراي استفاده از پورت موازي به شيوه وقفه، منب). هاي ديگر نيز وجود دارد     شماره

بايد سيگنالي در حالت خروجي داشـته باشـد كـه در            ) كه در اينجا يك دستگاه خارجي است      (
مثالً وقتي ارتفاع ماده مذاب در يك ديگ از حد مجاز زيـاد          (هنگام نياز به جلب توجه پردازنده       

ه روي آن   ، يك لبـه باالرونـد     )اي اجرا شود كه ارتفاع را كم كند         شود و بايد به سرعت برنامه       مي
 پورت موازي، در صورت وقوع لبه باالرونده وقفه ACKبا اتصال اين سيگنال به پايه   . ايجاد كند 

 مربـوط بـه آن وقفـه        ISR رخ داده و زيربرنامه      كامپيوتردر  ) هاي ديگر    يا شماره  7 يا   5شماره  (
طلوبتان تغيير   فوق را به صورت م     ISRتنها كار باقي مانده اين است كه زيربرنامه         . شود  اجرا مي 

  .دهيد
  

هـاي   توان آن را به كمـك برنامـه    چندان پيچيده نيست و ميكامپيوتر يك وقفه در   ISRتغيير  
هـاي مقـيم    در كتابهاي زبان اسمبلي در بخش برنامه. انجام داد) Cمانند (اسمبلي يا سطح باال     

هـاي     فـصل نيـز برنامـه       در منابع انتهاي ايـن     .توانيد شيوه اين كار را فرا بگيريد         مي 1در حافظه 
  .نمونه آورده شده است

  

  نكاتي در مورد استفاده از پورت موازي براي كنترل دستگاهها
در فواصل بـيش از     .  متر است  3ها به كمك روش موازي حدود         برد مطمئن ارسال داده    •

 متر سيمهاي كابل انتقال موازي روي يكديگر ايجاد نـويز كـرده و باعـث اخـتالل در                   3
براي به كارگيري ارتبـاط مـوازي در فواصـل زيـاد بايـد              . شوند  ها مي    داده ارسال صحيح 

 . متري بافر شده و مجدداً ارسال شوند3اطالعات در فواصل 
تـري نـسبت بـه     اي دهي راهكار حرفه ها، استفاده از روش دست براي كنترل جريان داده   •

ط مـوازي اضـافه     روش تأخير است؛ اما اين روش دو سيم به تعداد سيمهاي زيـاد ارتبـا              
 .برد كرده و هزينه ارتباط را باالتر مي

 6/10 اهم و حداكثر جريان هـر پايـه          470هاي پورت موازي برابر       ومت خروجي پايه  امق •
آمپر است كه در طراحي بخش واسط بين دستگاه و پورت موازي بايد مورد توجـه      ميلي

                                                           
1 Terminate & Stay Resident - TSR 
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ت موازي جريان كشيده شود،     هاي پور   اگر بيش از مقدار مجاز از يكي از پايه        . قرار گيرد 
شود بـراي     حتي توصيه مي  . احتمال آسيب رسيدن به پورت زياد است      

  را بـه صـورت مقابـل در        LED،  هاي پورت موازي     به پايه  LEDاتصال  
بنابراين هرگز  . ببنديد تا جريان زيادي از پورت نكشد      گرايش معكوس   

هاي پـورت مـوازي بـه صـورت مـستقيم بـراي روشـن كـردن                   از پايه 
 و  1، سوييچهاي الكترونيكي  SCR  ،Triac  ،Tristorعناصري مانند رله،    

 2استفاده نكنيد و حتماً واسطهايي مانند بافر، ترانزيستور، اوپتوكوپلر        ... 
 اين كار به ويژه در مورد مدارات قدرت كه با جريانهاي زياد سروكار        .را به كار ببريد   ... و  

  . الزامي استكامپيوتر دارند براي پيشگيري از سوختن بورد اصلي
، از سيگنالهاي وضعيت و كنترل پورت مـوازي بـراي عمليـات             ديديمهايي كه     در برنامه  •

توانيد از سيگنالهاي وضعيت براي دريافـت          طبيعي است كه مي   . دهي استفاده شد    دست
  .ها نيز استفاده كنيد و از سيگنالهاي كنترلي براي ارسال داده

 كـامپيوتر شد، چون پورت موازي از ابتدا براي اتصال چـاپگر بـه    همانطور كه قبالً گفته      •
 و  كـامپيوتر استاندارد شده است، سيگنالهاي اين پورت نيز بـا نامهـايي كـه در ارتبـاط                 

كه بايد بـه     دستگاههاي خارجي    طراحيدر  اما  . اند  روند نامگذاري شده    چاپگر به كار مي   
ز اين سـيگنالها بـا همـان اسـامي و           ا متصل شوند، نيازي نيست      كامپيوترپورت موازي   

 بـا چـاپگر بـراي اعـالن     كـامپيوتر  كه در رابطـه    PEمثالً سيگنال   . معاني استفاده كنيد  
 بـا دسـتگاه   كـامپيوتر تواند در رابطه    رود، مي   خطاي اتمام كاغذ توسط چاپگر به كار مي       

 قـرار   خارجي ديگر براي اعالم وضعيت يا خطايي مربوط به همان رابطه مـورد اسـتفاده              
  .گيرد

  

  استانداردهاي پورت موازي
مختـصر  تاكنون استانداردهاي مختلفي از پورت موازي معرفي شده است كه در زير به معرفـي                

  :پردازيم آنها مي
در اولـين    و   1981در سـال     ):ISA-Compatible يا   SPP3) ATI-Typeاستاندارد   •

يـا   4سـنترونيكس چـاپگر   استانداردي به نـام      به عنوان رابط چاپگر      IBMهاي  كامپيوتر

                                                           
 ساخته  CMOS با تكنولوژي     كه 4066Bتوان به تراشه      روند كه از جمله آنها مي       هاي مكانيكي به كار مي      اين سوييچها به عنوان جايگزيني براي رله       1

  . اشاره كردCD74HC22106شده يا 
2 Optocouplerاز جمله .باشند مجزا مياز ديد الكتريكي كامالً ك نور با يكديگر در ارتباط هستند و آن به كمو خروجي اي است كه ورودي   قطعه 

  . اشاره كردCNY17توان به  آنها مي
3 Standard Parallel Port 
4 Centronics 
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EPSON FX-100 استاندارد  پورتمدارات داخلي. معرفي شد SPP  فقط براي خـروج 
 .شود داده طراحي شده و استفاده از آن به عنوان ورودي باعث آسيب رساندن به آن مي

به عنوان   SPP معرفي شد و برخالف پورت استاندارد        1987در سال    :PS/2استاندارد   •
 ثبـات كنترلـي     Directionكردن بيت   » يك« اين كار با     .استستفاده  نيز قابل ا  ورودي  

 .شود پورت موازي انجام مي
  

 ISA سـيكل سـاعت گـذرگاه        4خروجي در   /در دو استاندارد ذكر شده، هر عمليات ورودي       
    .شود انجام مي

 ارايـه شـد و      IEEE-1284 تحـت عنـوان      1996ايـن اسـتاندارد در       :EPP1استاندارد   •
 عمليـات   ،در اين اسـتاندارد   .  توسعه يافت  Zenith و   Xircom و   Intelتوسط شركتهاي   

شود كه باعث سرعت باالتر   انجام ميISAخروجي در يك سيكل ساعت گذرگاه /ورودي
 يكي از .شود تر مييشو نيز سرعت سوييچ ب) MBps 2 تا KBps 500از (در تبادل داده 

دهـي بـه كمـك مـدارات       داليل ايـن سـرعت بـاال، توليـد سـيگنالهاي كنترلـي دسـت              
در استانداردهاي قبلي توليد اين سيگنالها از وظايف        .  است LPTافزاري در پورت      سخت

 عـدد افـزايش     8 در اين استاندارد، تعداد ثباتهاي پورت موازي به          . بود كامپيوترافزار    نرم
 . يافته است

 هاي   بر قابليت   عالوه EPPهاي استاندارد      اين استاندارد تمام قابليت    :ECP2استاندارد   •
DMA  تا حد سازي    و فشرده

64
را داراست و براي تبادل بلوكهاي بـزرگ داده كـارايي    1

 .خوبي دارد
  

 در وينـدوز . كننـد   استفاده مـي ECPها از پورتهاي موازي داراي استاندارد كامپيوتر اكثر   امروزه
هاي تخصيص داده شده به ثباتهاي        يز آدرس  خود و ن   كامپيوترتوانيد استاندارد پورت موازي       مي

  :براي اين كار. ويژه پورت را ببينيد
 . را انتخاب كنيدSystem گزينه Control Panelاز  •
 . را انتخاب كنيدDevice Manager برويد و گزينه Hardwareبه سربرگ  •

، شـكل زيـر   .  خـود را ببينيـد     كامپيوترتوانيد مشخصات پورتهاي       مي Portsحال در قسمت    
  .ددهد  نوعي را نشان ميكامپيوتر مربوط به يك Portsگزينه 

                                                           
1 Enhanced Parallel Port 
2 Extended Compatibilities Port 
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 پيـروي   ECP از اسـتاندارد     كـامپيوتر بينيد، پورت موازي اين       همانطور كه در شكل باال مي     
، كـادر سـمت     Propertiesبا كليك راست روي نام پورت موازي و انتخـاب گزينـه             . كند  مي

بـا انتخـاب سـربرگ    . دهـد   را نـشان مـي    شود كه ويژگيهاي پـورت مـوازي          راست ظاهر مي  
Resources         بـه ايـن    ). شـكل بـاال   (بينيد    ، منابع اختصاص داده شده به پورت موازي را مي

 و نيـز كانـال   ) ثبـات 8مجموعـاً  ( h – 037F h 0378 خروجي/ وروديپورت بازه آدرسهاي
  . اختصاص داده شده استDMA 3شماره 

  

 اسـتاندارد تـرين      با پورت موازي گفته شد، ساده      توجه كنيد آنچه در اين فصل براي ارتباط       
ارتبـاط بـا پورتهـايي بـا     . هاسـت كامپيوتر كه سـازگار بـا تمـام    دهد اين ارتباط را نشان مي    

تر اين پورتها، شـامل        به كمك ثباتهاي اضافي و ويژگيهاي پيشرفته       ECP و   EPPاستاندارد  
. يابنـد   ت موازي نيز تغيير مـي     عملياتي نسبتاً متفاوت است كه طي آن عملكرد پينهاي پور         

تـر اسـت؛ چـرا كـه در آن الزم اسـت                پيچيـده  EPP از استاندارد    ECPاستاندارد  با  ارتباط  
ريـزي مفـصل و هوشـمندي داشـته           شود نيز برنامه    اي كه به پورت موازي متصل مي        وسيله
بـراي  .  اسـت  كـامپيوتر  دست   ر كنترل ارتباط كامالً د    EPPدر حالي كه در استاندارد      . باشد

اگـر بـه مطالـب    . كنـيم  طوالني نشدن بحث، اين شيوه ارتبـاطي را در اينجـا بررسـي نمـي     
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توانيد جزييات بيـشتر را در منـابع معرفـي شـده در       بيشتري در اين رابطه عالقه داريد، مي      
   .انتهاي فصل ببينيد

  

  كامپيوتر با پورت موازي هاي كاربردي پروژه
 كه LEDزار طراحي كنيد يك رقص نور روي هشت عدد اف افزار و نرم  سيستمي شامل سخت )1

ها بايد هر يـك ثانيـه يـك بـار بـه             LEDبراي اين كار    . به پورت موازي متصل است ايجاد كند      
  .درميان روشن شوند صورت يكي

  

كليد دو حالته كـه  عدد  8افزار طراحي كنيد كه محتويات   افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )2
  . نشان دهدكامپيوتر متصل است را بخواند و روي نمايشگر ركامپيوتبه پورت موازي 

  

 را با استفاده از سيگنالهاي كنترلي به عنـوان سـيگنالهاي داده             1هاي سيستم   LED تعداد   )3
  .افزار انجام دهيد افزار و نرم  افزايش و اصالحات الزم را در سختLED عدد 12خروجي، به 

  

اده از سيگنالهاي وضعيت بـه عنـوان سـيگنالهاي داده            را با استف   2 تعداد كليدهاي سيستم     )4
  .افزار انجام دهيد افزار و نرم  عدد كليد افزايش و اصالحات الزم را در سخت13ورودي، به 

  

افزار طراحي كنيد كه محتويات هشت كليد دو حالته را از             افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )5
 LEDي آن را منفي كند و حاصل را روي هشت           ركامپيوتطريق پورت موازي بخواند، در برنامه       
  .متصل به پورت موازي نمايش دهد

 چون پورت موازي تنها هشت پايه داده دارد كه هم براي خواندن محتويات كليدها               :راهنمايي
رود، بايد از تكنيكهايي كه در فصل اول بـراي   ها به كار ميLEDو هم براي نمايش نتيجه روي      

را بـراي  ) Latch(گاه داده آموختيد استفاده كنيد؛ يعني تراشه نگهـدار    راستفاده مشترك از گذ   
سيگنالهاي كنترلي  از  . حالته را براي اتصال ورودي به كار ببريد         اتصال خروجي و تراشه بافر سه     

  .ها در زمان مناسب استفاده كنيد براي فعال كردن اين تراشه
  

6( LCD        ياري براي نمايش اطالعات كاراكتري      يك نمايشگر ساده است كه در دستگاههاي بس
اي از    نمونـه . گيـرد   و رقمي مورد استفاده قـرار مـي       

LCDبينيد  را در شكل مقابل مي.  
، بايـد از    LCDبراي ارسـال اطالعـات متـوالي بـه          

روشهاي كنتـرل جريـان داده بهـره ببريـد كـه در             
LCD      با مطالعه ساختار    .  هر دو روش قابل استفاده استLCD    افـزار و     ل نـرم  ، سيـستمي شـام
 متـصل بـه     LCD، نامتـان روي     كـامپيوتر اي روي     افزار طراحي كنيد كه با اجراي برنامه        سخت

  .توانيد به راحتي بسازيد اين سيستم را در عمل مي. پورت موازي نمايش داده شود
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 هرتـز   1 را بـا فركـانس       LEDيـك   افزار طراحي كنيد كه       افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )7
  . موش كندروشن و خا

  

ابتداي برنامه از وي    در  هيد كه فركانس مورد نظر كاربر را        اي تغيير د     قبلي را به گونه    برنامه )8
توجـه كنيـد در     .  كيلـوهرتز متغيـر باشـد      10تـا   هرتـز    1بازه اين فركانس بايـد از       . سؤال كند 

يـشه  شـود و هم      نمي  LED هرتز، چشم متوجه خاموش و روشن شدن         50فركانسهاي باالتر از    
  .توانيد از اسيلوسكوپ استفاده كنيد فركانسهاي باال مياين براي ديدن . بيند آن را روشن مي

  

اي تغيير دهيد كه روي هشت پايـه داده پـورت مـوازي، هـشت مـوج                    را به گونه   7سيستم   )9
براي اين كار بايد از كوچكترين دوره تناوب به عنـوان           . مربعي با فركانسهاي مختلف توليد كند     

  .هاي تناوب ديگر استفاده كنيد يه دورهپا
  

يك موج سينوسي   ) DAC( سيستمي طراحي كنيد كه به كمك مبدل ديجيتال به آنالوگ            )10
  .هاي داده پورت موازي ايجاد كند با فركانس دلخواه را روي يكي از پايه

  

 اتـاق را    هر يك ثانيه يك بار دماي     افزار طراحي كنيد كه       افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )11
مقـدار آن را بـه يـك        ) ADC(به كمك مبدل آنالوگ به ديجيتال       از يك سنسور دما خوانده و       

  . نشان دهدكامپيوترروي نمايشگر و عدد ديجيتال تبديل كند 
  

، هر يك ثانيه يك بار دمـاي اتـاق را بـه             كامپيوتر سيستمي طراحي كنيد كه بدون نياز به         )12
  .كمك چاپگر چاپ كند

  

به عنوان يك كـارت اسيلوسـكوپ       افزار طراحي كنيد كه       افزار و نرم    ي شامل سخت   سيستم )13
 به عدد ديجيتال    ADCيك سيگنال آنالوگ را به كمك       بايد  افزار اين سيستم      سخت. عمل كند 

ي نيز بايد منحني تغييرات     كامپيوتربرنامه  .  ارسال كند  كامپيوترو به پورت موازي     تبديل كرده   
  . نشان دهدكامپيوتريشگر آن سيگنال را در نما

  

عـي كـه بـه    افزار طراحي كنيد كه فركانس يك مـوج مرب      افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )14
 كـامپيوتر  را روي نمايـشگر      شـود   وارد مـي   كامپيوتر و به پورت موازي       توليد 555كمك تراشه   

  .نشان دهد
  

ت چرخش يك موتور    افزار طراحي كنيد كه جهت و سرع        افزار و نرم    سيستمي شامل سخت   )15
توانيد روباتي بسازيد كه بـه        با اين سيستم مي   . ي كنترل كند  كامپيوتراي را به كمك برنامه        پله

  . كنترل شودكامپيوتركمك پورت موازي 
  



    جواد راستي–  كامپيوتربه پورتهايخروجي /اتصال ورودي

  

39  

 را با فواصل زمـاني      9افزار طراحي كنيد كه اعداد صفر تا          افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )16
 بـه كـد     BCDاز تراشـه مبـدل كـد        .  نمـايش دهـد    1تيقسم  يك ثانيه روي يك نمايشگر هفت     

برنامـه خـود را طـوري بنويـسيد كـه نـوع نمايـشگر        . نمايشگر هفت قـسمتي اسـتفاده نكنيـد     
  .را در ابتداي برنامه از كاربر سؤال كند) آند مشترك يا كاتد مشترك(قسمتي  هفت

  

 را بـا فواصـل      9.99تـا    0.00افزار طراحي كنيد كه اعداد        افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )17
چون پورت موازي تنها    . قسمتي نمايش دهد    ثانيه روي سه عدد نمايشگر هفت        ميلي 500زماني  
 بيت داده است كه بايد به هر سه نمايشگر متصل شود، در هر لحظه بايد يكي از آنهـا                    8داراي  

 اسـتفاده  براي انتخاب نمايشگر مورد نظـر از سـيگنالهاي كنترلـي پـورت مـوازي       . انتخاب شود 
  .كنيد

  

 5افزار طراحي كنيد كه يك ولتاژ آنالوگ بـين صـفر تـا                افزار و نرم    سيستمي شامل سخت   )18
شود را از طريق پورت موازي خوانـده و مقـدار ايـن            كه به كمك يك پتانسيومتر توليد مي      ولت  

صلند، قسمتي كه به پورت موازي متـ        ولتاژ را با دقت دو رقم اعشار روي سه عدد نمايشگر هفت           
  . نمايش دهد

  

افزار طراحي كنيد كه مقدار يك ولتاژ آنالوگ بـين صـفر              افزار و نرم     سيستمي شامل سخت   )19
. شود را از طريـق پـورت مـوازي كنتـرل كنـد               ولت كه به كمك يك پتانسيومتر توليد مي        5تا  

 LM311كننـده ماننـد       هـاي مقايـسه     به كمـك تراشـه    ( ولت بيشتر شد     3چنانچه اين ولتاژ از     
 اطالع داده شـده و پيغـام        كامپيوتر، بايد از طريق وقفه به       )توانيد اين موضوع را نشان دهيد       مي

  . نشان داده شودكامپيوترخاصي روي نمايشگر 
  

.  ارسـال كنيـد    2 كـامپيوتر  بـه    1 كـامپيوتر خواهيد يك فايـل متنـي را از            فرض كنيد مي   )20
فالپـي،  (هاي قابل حمـل       اينترنت و يا حافظه   ي،  كامپيوترهاي    روشهايي مانند استفاده از شبكه    

CD رسد اولين راههايي است كه به ذهن مي...) ، فالش و.  
 به يكديگر و انتقـال اطالعـات از         كامپيوترخرج، اتصال مستقيم پورتهاي دو        يك راه ساده و كم    

كنند   ها تصور مي  كامپيوترشود؛ چون      ناميده مي  2اين شيوه به اصطالح مودم پوچ     . اين راه است  
هـا  كامپيوتراز طريق مودم به يكديگر متصل هستند، در حالي كه عمالً مودمي وجـود نـدارد و                  

يكي از راههاي ايجاد مودم پوچ، اتصال       . فقط از طريق يك كابل ساده به يكديگر متصل هستند         
  . به يكديگر استكامپيوترپورتهاي موازي دو 

                                                           
1 Seven Segment 
2 Null Modem 
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كه با  افزار طراحي كنيد       گيرنده و سخت   پيوتركام فرستنده و    كامپيوترافزار    سيستمي شامل نرم  
، ارسال فايل از فرستنده     كامپيوترها روي دو       و اجراي برنامه   كامپيوتراتصال پورتهاي موازي دو     

  .به گيرنده ميسر شود
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