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 ،كند كار مي) Millenium) Meيا  98 يا 95 يا ويندوز DOSعامل  در كامپيوتري كه با سيستم
هاي  اما در نسخه. دنشو به درستي اجرا ميهاي كامپيوتر درگاههاي تبادل اطالعات با  برنامه

خروجي /هاي وروديدرگاهتان ارتباط با سدا...)  و NT ،2000 ،XP ،Vista(بعدي ويندوز 
از ( و توابع سيستمي 1 كاربرديمدهاي كاربر در  ها، برنامه عامل ؛ در اين سيستممتفاوت است

. شوند  اجرا مي2عامل  هسته سيستممددر ) خروجي/هاي وروديدرگاهجمله توابع دسترسي به 
شود و  عامل و جلوگيري از حمالت مخرب انجام مي اين كار براي باال بردن امنيت سيستم

 براي اجراي توابع سيستمي NT ويندوز هاي قبل از عامل سيستمآزادي عملي كه كاربران 
هاي درگاه ااي براي تبادل مستقيم اطالعات ب بنابراين اگر برنامه. گيرد داشتند را از آنان مي

 Delphi  و ++Visual C حتي اگر از زبانهاي تحت ويندوز مانند(خروجي بنويسيد /ورودي
براي . بعد در اجراي صحيح برنامه ناكام خواهيد ماند به NT، در ويندوزهاي )استفاده كنيد

استفاده  inpout32 يا كتابخانه پوياي PortTalkمانند  يهاي تصحيح اين مشكل، بايد از برنامه
كنند؛ به بيان ديگر   هسته عمل ميمد كاربردي و مد كه به صورت واسط بين دكني

عامل ارائه كرده و   و به هسته سيستمها را دريافتدرگاهدرخواستهاي كاربر براي دسترسي به 
  .دهند پاسخ را از هسته گرفته و به كاربر مي

اي  در روش اول، از توابع كتابخانه. گيرند مورد بررسي قرار ميبراي اين كار دو روش در ادامه 
 در روش  وكنيم  وجود دارند استفاده ميinpout32.lib و inpout32.dllآماده كه در فايلهاي 

اين بسته داراي يك فايل اجرايي . دهيم  را مورد بررسي قرار ميPortTalkافزاري  ه نرمبستدوم 
هاي درگاه براي در دسترس قرار دادن  است كه ابزاري سادهAllowIO.exeبه نام 
 توابعي PortTalkبا الهام از برنامه  پس از بررسي اين ابزار،. كند خروجي عرضه مي/ورودي

با قرار دادن اين . دهند  را انجام ميدرگاهعمليات دسترسي به سيستمي خواهيم نوشت كه 
هاي درگاهتوانيد به  هاي خود مي توابع در يك فايل سرآيند و استفاده از آن در برنامه

   .خروجي دسترسي داشته باشيد/ورودي
نويسي تحت  آيد، نيازي به دانستن مفاهيم پيشرفته برنامه براي فهم مطالبي كه در ادامه مي

كه شباهت زيادي به  3هاي كنسول حتي در برنامهتوانيد از آنها  يندوز نيست و به سادگي ميو
  .استفاده كنيد دارند،  DOSهاي تحت  برنامه

  

  inpout32.dllكتابخانه 
هاي درگاهتوان از   يك كتابخانه پوياست كه به كمك توابع آن ميinpout32.dllفايل 
فايلهاي  http://www.logix4u.net  مراجعه به سايتاب . استفاده كردكامپيوترخروجي /ورودي

                                                           
1  Application Mode 
2  Kernel Mode 
3 Console 
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inpout32.dll و inpout32.libدر اين كتابخانه دو تابع به نامهاي .  را دانلود كنيدInp32 و 
Out32 تعريف شده كه الگوي استفاده از آنها دقيقاً مانند توابع inportb و outportbبان  زC 

  . است كه قبالً معرفي شدند
مراحل  ،در ادامه. توان در تمام زبانهاي تحت ويندوز استفاده كرد ها مي از اين كتابخانه

  .كنيم تشريح مي ++Visual Cمحيط ها را در  كارگيري اين كتابخانه به
.  بنويسيددرگاه يك برنامه دلخواه براي ارتباط با Visual Studioابتدا به كمك بسته  •

 و Inp32از توابع .  باشدConsole يا API يا MFCتواند مبتني بر  اين برنامه مي
Out32 ها استفاده كنيددرگاه براي ارتباط با.  

 .دو فايل فوق را در شاخه پروژه خود كپي كنيد •
 برويد و نام فايل Linkبه سربرگ . را انتخاب كنيد Setting گزينه Projectاز منوي  •

 . اضافه كنيدobject/library را به قسمت inpout32.libاي  كتابخانه
 :اضافه كنيد) 1بعد از راهنماهاي اوليه(دو خط زير را به ابتداي فايل اصلي برنامه خود  •

 

 

ها به  براي نمونه،  برنامه ارسال داده
كه قبالً در (را  خروجي XTكارت 
 ) نوشته بوديمDOS تحت Cزبان 

ن با اجراي اي. كنيم بازنويسي مي
 محيط كنسولمد دستورات در 
Visual Studioتوانيد به نتايجي   مي

 و نيز آن را به مشابه قبل دست يابيد
 مثالً اگر به ؛دلخواه خود تغيير دهيد

 درگاه، از آدرس 031Bhجاي آدرس 
استفاده كنيد و ) 0378h(موازي 
هاي داده اين   به پايهLEDهشت 
  .اهيد ديد متصل كنيد، چشمك زدن آنها را خودرگاه

                                                           
1  pre processor directives 

#include " stdafx.h " 
#include < conio.h > 
#include < windows.h > 
 
short _stdcall Inp32(short portaddr); 
void _stdcall Out32(short portaddr, short datum); 
 
void main(void){ 
 

 short data = 0x55; 
 

 while (!kbhit()){ 
 
  Out32(0x031B , data); 

data = ~data; 
Sleep(500); 

 } 
} 

short _stdcall Inp32(short portaddr); 
void  _stdcall Out32(short portaddr, short datum); 
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هاي ديگر تحت ويندوز استفاده   در برنامهOut32 و Inp32توانيد از توابع  به همين روش مي
 كه دماي اتاق را به عنوان ورودي A/Dاي بنويسيد كه خروجي يك   براي تمرين، برنامه.كنيد

  .از حسگر دما دريافت كرده را روي نمايشگر كامپيوتر نشان دهد
  

  PortTalkافزار  نرم
 قابل دسترسي است، براي http://www.beyondlogic.orgافزار كه از طريق سايت  ن نرماي

براي توضيح . رود هاي تحت ويندوز به كار مي خروجي در برنامه/هاي وروديدرگاهاستفاده از 
هاي درگاه دسترسي به حدوديتمداليل افزار، نگاهي دقيقتر به  شيوه كاري اين نرم

  براي فهم اين مطالب مد.اندازيم  به بعد ميNTر ويندوزهاي كامپيوتر دخروجي /ورودي
  .را تا حدي بشناسيد 80386و  80286 هاي  پردازندهشده محافظت
محدوديتهايي براي  1شده با استفاده از قابليتهاي پردازنده در مد محافظت NTويندوز 

 اين .آورد وجود ميبه  كامپيوترخروجي /هاي وروديدرگاههاي كاربردي در دسترسي به  برنامه
هاي درگاه و نقشه بيتي اجازه دسترسي به IOPL2بيتهاي  تابع دو مفهوم دسترسي
  . استIOPM(3 (خروجي/ورودي

  

كه چهار سطح وجود دارند  پردازنده EFLAGS در ثبات IOPLدو بيت  :IOPLبيتهاي 
اگر .  استاولويت كه سطح صفر باالترين كنند خروجي را ايجاد مي/دسترسي به ورودي

 باشد براي IOPLتعريف شده آن پايينتر از سطح تعريف شده در اي كه سطح دسترسي  برنامه
 و در ويندوز پيغامي به شكل زير دهد  رخ مي134ها تالش كند، وقفه شماره درگاهدسترسي به 

   .شود ظاهر مي
  

  
  

يد سطح خروجي دسترسي داشته باشد با/هاي وروديدرگاهخواهد به  اي كه مي هر برنامه
  . را تا سطح اولويت برنامه پايين بياوردIOPLدسترسي تعريف شده توسط 

                                                           
1  Protected Mode 
2   I/O Privileged Level 
3I/O Permission bitMap  
4 General Protection Error 
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داراي يك سگمنت شود،   كه در ويندوز اجرا مي1هر فرآيند :درگاهنقشه بيتي دسترسي به 
از . كند است كه اطالعات كامل مربوط به آن فرآيند را نگهداري مي) TSS2(حالت فرآيند 

TSSهر . شود  استفاده مي3ها در سيستمهاي چندوظيفه براي تعويض بين فرآيندTSS حاوي 
 ناميده IOPM 4 كه خروجي است/ي وروديهادرگاهنقشه بيتي اجازه دسترسي به يك 
 16كه به كمك  (خروجي كامپيوتر/ وروديدرگاه) 65536 (216به ازاي هركدام از . شود مي

باشد، دستور » يك« اگر ، يك بيت در اين نقشه وجود دارد كه)شود دهي مي بيت آدرس
باشد » صفر«شود و اگر  روبرو مي» 6نقض اولويت« 5ي با يك خطاي استثنادرگاهدسترسي به 
  . صورت خواهد گرفتدرگاهدسترسي به 

رود كه سطح صفر  به كار مي) از چهار سطح دسترسي(، تنها دو سطح دسترسي NTدر ويندوز 
هاي كاربر در سطح سه و  برنامه. باشند مي) ويتترين اول پايين(و سطح سه ) باالترين اولويت(

اجرا ) 8معروف به حلقه صفر(عامل در سطح صفر   و هسته سيستم7انداز وسايل هاي راه برنامه
هاي درگاههاي كاربر از حق كافي براي دسترسي به  به همين دليل برنامه. شوند مي

هاي سطح صفر انجام  برنامهخروجي برخوردار نيستند و اين دسترسي فقط بايد توسط /ورودي
انداز وسيله كه در سطح صفر اجرا  هاي مد كاربر بايد از طريق يك برنامه راه  تمام برنامه.شود

  .خروجي دست يابند/هاي وروديدرگاهشده به 
كند آيا فرآيند   ميبررسيشود، پردازنده ابتدا  خروجي اجرا مي/هنگامي كه يك دستور ورودي

 را دارد يا خير؟ در خروجي/هاي وروديدرگاهزم براي دسترسي به كننده، مجوز ال درخواست
اجازه نقشه بيتي در غير اين صورت، . صورت مثبت بودن پاسخ، دستور اجرا خواهد شد

اجازه شود آيا  و به كمك آن مشخص مي بررسي آن برنامه TSSها در درگاهدسترسي به 
  ست يا خير؟مورد نظر داده شده اخروجي / وروديدرگاهدسترسي به 

  

اول، روش .  به بعد وجود داردNTها در ويندوزهاي درگاهدو راه براي حل مشكل دسترسي به 
 و روند دسترسي به هانداز وسيله است كه در سطح صفر اجرا شد نوشتن يك برنامه راه

 تبادل اطالعات بين برنامه كاربر و برنامه .خروجي را به نفع شما تغيير دهد/هاي وروديدرگاه
انداز مسئول   و برنامه راههشدانجام ) IOCTL(خروجي /انداز به كمك توابع كنترلي ورودي اهر

  .خروجي شما خواهد بود/اجراي دستورات ورودي

                                                           
1 Task - Process 
2  Task State Segment 
3  Multi-Task 
4 Input/Output Permission Map 
5  Privilege Exception 
6 Perivileged Instruction Violation 
7  Device Driver 
8 Ring 0 
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 فرآيند است تا مجوزهاي الزم براي  TSSها در درگاهراه ديگر، اصالح نقشه بيتي دسترسي به 
اين راه چندان مناسب نيست، اما به  .داده شودبرنامه هاي مشخص به آن درگاهدسترسي به 

ايد را بدون تغيير  نوشته) DOSمثالً تحت (هايي كه از قبل  دهد كه برنامه شما اين امكان را مي
 به بعد NTدهد، در ويندوزهاي  و تنها به كمك يك برنامه كه مجوزهاي دسترسي را تغيير مي

   ).دهد ود همين كار را انجام ميش  كه در ادامه بررسي ميAllowIO.exeبرنامه (اجرا كنيد 
. بيانجامدزماني از نظر تواند به ناكارآمدي   ميPortTalkانداز مانند  هاي راه استفاده از برنامه
 خروجي اجرا درگاه ورودي يا نوشتن در درگاه براي خواندن از IOCTLهربار يك تابع 

اجرا كند و مجدداً به سطح سه پردازنده بايد از سطح سه به سطح صفر برود، تابع را شود،  مي
ها درگاههايي كه نياز به تبادل سريع اطالعات با  در نوشتن برنامه به اين جهت بايد .بازگردد
  .مالحظات زماني را مد نظر قرار دهيدخروجي دارند، /ورودي

  

  AllowIO.exeبرنامه 
هاي  برنامه( NTاز  يا ويندوزهاي قبل DOSهايي كه در  توانيد برنامه به كمك اين برنامه مي

 . به بعد اجرا كنيدNTاند را بدون مشكل در ويندوزهاي  ها دسترسي داشتهدرگاهبه )  بيتي16
  به بعد به كمك ماشينNTدر ويندوزهاي ، DOSهاي   بيتي ويندوز يا برنامه16هاي  برنامه

خروجي /ماشين مجازي، عمليات ورودي. شوند اجرا مي) كند كه در ويندوز عمل مي( 1مجازي
اگر ماشين . دهد خروجي ارجاع مي/را متوقف كرده و آنها را به يك مرجع رسيدگي ورودي

خروجي باشد، /هاي وروديدرگاهداراي مجوز الزم براي دسترسي به ) DOS) VDM2مجازي 
  .كند خروجي را قطع نكرده و از نظر مالحظات زماني بهتر عمل مي/عمليات ورودي

اگر فرآيند را . دفرآيند را بداني) ID(ابتدا بايد شماره شناسايي ،  د يك فرآينIOPMبراي تغيير 
به خودتان ايجاد كنيد، 

توانيد شماره  سادگي مي
شناسايي آن را به برنامه 

 برنامه .انداز رد كنيد راه
تواند  كاربردي كوچكي مي

اين كار را انجام دهد كه 
نام برنامه شما را بگيرد، 
با اجراي آن يك فرآيند 

جاد كند و شماره اي

                                                           
1 Virtual Machines 
2 Virtual DOS Machine 
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ها را درگاه مراحل ايجاد مجوزهاي دسترسي به مقابل شكل .1شناسايي آن را به شما ارائه كند
  .دهد نشان مي

  

 به بعد NTاي كه تحت ويندوزهاي  برنامه( بيتي ويندوز 32برنامه اجراي يك هنگامي كه 
ه شناسايي فرآيند شود، شمار  آغاز مي()CreateProcess به كمك تابع سيستمي )نوشته شده

  .شود انداز ارسال مي  به برنامه راهIOCTLايجاد شده و به كمك يك تابع 
 NT ويندوز DOSتحت ماشين مجازي  ندارند و فرآيند شماره DOSهاي تحت  برنامه

)NTVDM (سازي  شده براي شبيه شوند كه يك زيرسيستم حفاظت اجرا ميDOSاست  .
شود، شماره شناسايي   فراخواني ميNTويندوز  در DOSهنگامي كه يك برنامه تحت 

NTVDMگيرد  را به خود مي.  
گر به فرآيند را يافته و   اشارهانداز شماره شناسايي فرآيند را بداند، هنگامي كه برنامه راه

  .كند را در آن اصالح مي) IOPM(خروجي /مجوزهاي دسترسي به ورودي
  

 TestPort.exeاي به نام  فرض كنيد برنامه است؛ بسيار ساده AllowIO.exeاستفاده از برنامه 
كرده و اكنون در   كار مي0378h به شماره موازي درگاهايد كه قبالً با   نوشتهDOSتحت 

  : مراحل زير را دنبال كنيد. به مشكل برخورده استNTويندوز 
و بازگشايي  دانلود http://beyondlogic.org را از سايت PortTalkافزاري  بسته نرم •

  .كنيد
 اين .كپي كنيد ويندوز خود System32\Driver را در شاخه PortTalk.sysفايل  •

 .اندازي است كه بايد در سطح اولويت صفر اجرا شود فايل، برنامه راه
 .د رجيستري ويندوز انجام شور را اجرا كنيد تا اصالحات الزم دporttalk.regبرنامه  •
  .روشن كنيدمجدداً سيستم خود را خاموش و  •
مثالً  (تان قرار دارد مسيري كه فايل اجرايي برنامه را در AllowIO.exeفايل اجرايي  •

C:\MyProject( ،كپي كنيد. 
به مسير فوق برويد و برنامه خود را به صورت زير  ويندوز شويد و DOSوارد محيط  •

  :اجرا كنيد
C:\MyProject\> AllowIO.exe  TestPort.exe  0x0378 

  

 موازي ارتباط درگاهبا اجراي اين دستور، برنامه شما اجرا شده و بدون ايجاد هيچ مشكلي با 
 شخصهاي مورد نياز را مدرگاهشود محدوده  عددي كه مقابل دستور ذكر مي. كند برقرار مي

 دسترسي AllowIO.exe، برنامه مقابل دستور بياوريد  را Nاگر عدد در حالت كلي كند؛  مي

                                                           
  .پردازيم  است كه در اينجا به آن نميCallbackراه ديگر استفاده از تكنيكهاي  1
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 مورد نظر، درگاهاگر به جاي آدرس . آورد  را فراهم ميN+8  تاN ها در محدوده آدرسدرگاهبه 
خروجي دسترسي داشته /هاي وروديدرگاهتواند به همه   استفاده كنيد، برنامه شما ميa/از 

  .شودتنها بايد مراقب باشيد كه از اين برنامه تحت نظارت كامل خودتان استفاده  .باشد
 وجود porttalk.sysانداز  ، نسخه ديگري از برنامه راهPortTalk از پوشه checkedدر شاخه 
. تري دارد  در آن نهفته است و به همين لحاظ در اجرا سرعت پايينdebugاطالعات دارد كه 

توانيد به جاي  هستيد مي...) مانند سرريز بافر و  (debugاگر مايل به استفاده از اطالعات 
 با . قرار دارد، از اين برنامه استفاده كنيدPortTalkاندازي كه در شاخه اصلي پوشه  رنامه راهب

  . مشاهده كنيد1افزارهاي مناسب  را به كمك نرمdebugتوانيد پيغامهاي  اين كار مي
  
  

  هاي تحت ويندوز  در برنامهPortTalkاستفاده از 
هاي درگاههاي دسترسي به  اجراي برنامه ابزار الزم براي AllowIO.exeبا اينكه برنامه 

هايي كه كاربر   برنامهدرآورد، اما شيوه فراخواني آن براي استفاده  خروجي را فراهم مي/ورودي
  .نويسد، مناسب نيست يندوز ميبه كمك محيطهاي تحت و

 ر توضيحاتي راجع به آنهااختصبه ا را معرفي و PortTalkافزار   توابع سيستمي نرم،در ادامه
و شامل كردن آن ) PortTalk.hمثالً ( 2با نوشتن اين توابع در يك فايل سرآيند. كنيم ارائه مي

هاي درگاهبراي دسترسي به  اين توابع ازتوانيد به راحتي  هاي خود، مي در برنامه
استفاده  windows.hو  winioctl.h اين توابع از سرآيندهاي .خروجي استفاده كنيد/ورودي

  . فراموش نكنيدPortTalk.h را در سرآيند ها كردن آنشامل. كنند مي
  

  : انجام دهيدPortTalk.hتعاريف زير را در سرآيند 
  

#define   PORTTALK_TYPE   40000 /* 32768-65535 are reserved for customers */ 
 
// The IOCTL function codes from 0x800 to 0xFFF are for customer use. 
 
#define   IOCTL_IOPM_RESTRICT_ALL_ACCESS \ 
    CTL_CODE(PORTTALK_TYPE,0x900, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 
 
#define IOCTL_IOPM_ALLOW_EXCUSIVE_ACCESS \ 
    CTL_CODE(PORTTALK_TYPE, 0x901, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 
 
#define IOCTL_SET_IOPM \ 
    CTL_CODE(PORTTALK_TYPE, 0x902, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 
 
#define IOCTL_ENABLE_IOPM_ON_PROCESSID \ 
    CTL_CODE(PORTTALK_TYPE, 0x903, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 
 
#define IOCTL_READ_PORT_UCHAR \ 
    CTL_CODE(PORTTALK_TYPE, 0x904, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 
 
#define IOCTL_WRITE_PORT_UCHAR \ 
    CTL_CODE(PORTTALK_TYPE, 0x905, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 
 

                                                           
 . قابل دانلود استhttp://www.sysinternals.com كه از سايت System Internals DebugViewافزار  مانند نرم 1

2 Header 
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HANDLE   PortTalk_Handle;        /* Handle for PortTalk Driver */ 

 
  .شود  استفاده ميدرگاه براي دسترسي به PortTalk_Handle 1از دستگيره

اي كـه قـبالً بـراي         شـيوه بـه   .  نصب شـده باشـد     PortTalkانداز    افزار راه    بايد نرم   كار يدر ابتدا 
زير را در ابتداي برنامـه خـود بـراي      ابع  و ت  و يدعمل كن شرح داده شد     ALLOWIOاستفاده از   
  . فراخواني كنيدPortTalkاندازي  نصب و راه

 
void InstallPortTalkDriver(void) 
{ 
    SC_HANDLE  SchSCManager; 
    SC_HANDLE  schService; 
    DWORD      err; 
    CHAR       DriverFileName[80]; 
 
/* 
Get Current Directory. Assumes PortTalk.SYS driver is in this directory. Doesn't 
detect if file exists, nor if file is on removable media - if this is the case then 
when windows next boots, the driver will fail to load and a error entry is made in 
the event viewer to reflect this. 
Get System Directory. This should be something like c:\windows\system32 or 
c:\winnt\system32 with a Maximum Character lenght of 20. As we have a buffer of 80 
bytes and a string of 24 bytes to append, we can go for a max of 55 bytes. 
*/ 
 
    if (!GetSystemDirectory(DriverFileName, 55)) 
        { 
          printf("PortTalk: Failed to get System Directory."); 
          printf("Is System Directory Path > 55 Characters?\n"); 
          printf("PortTalk: Please manually copy driver to your"); 
          printf("system32/driver directory.\n"); 
        } 
 
    /* Append our Driver Name */ 
    lstrcat(DriverFileName,"\\Drivers\\PortTalk.sys"); 
    printf("PortTalk: Copying driver to %s\n",DriverFileName); 
 

/* Copy Driver to System32/drivers directory. 
This fails if the file doesn't exist. */ 

 
    if (!CopyFile("PortTalk.sys", DriverFileName, FALSE)) 
        { 
          printf("PortTalk: Failed to copy driver to"); 
          printf("%s\n",DriverFileName); 
          printf("PortTalk: Please manually copy driver to your"); 
          printf("system32/driver directory.\n"); 
        } 
 
    /* Open Handle to Service Control Manager */ 
    SchSCManager = OpenSCManager (NULL,/*machine (NULL == local)*/ 
                                  NULL,/*database (NULL == default)*/  
                                  SC_MANAGER_ALL_ACCESS);/*access required*/  
 
/* 
Create Service/Driver - This adds the appropriate registry keys in 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services - It doesn't care if the 
driver exists, or if the path is correct. 
*/ 
 
    schService = CreateService (SchSCManager,/* SCManager database */ 
                                "PortTalk",/* name of service */ 
                                "PortTalk",/* name to display */ 
                                SERVICE_ALL_ACCESS,/* desired access */ 
                                SERVICE_KERNEL_DRIVER,/* service type */ 

                                                           
1 Handle 
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                                SERVICE_DEMAND_START,/* start type */ 
                                SERVICE_ERROR_NORMAL,/* error control type */ 
                                "System32\\Drivers\\PortTalk.sys", 

 /* service's binary */ 
                                NULL,/* no load ordering group */ 
                                NULL,/* no tag identifier */ 
                                NULL,/* no dependencies */ 

NULL,/* LocalSystem account */ 
                                NULL/* no password */ 
                                ); 
 
    if (schService == NULL) { 
         err = GetLastError(); 
         if (err == ERROR_SERVICE_EXISTS){ 
               printf("PortTalk: Driver already exists."); 

     printf("No action taken.\n"); 
} 

         else { 
   printf("PortTalk: Unknown error while creating"); 
   printf("Service.\n");     
} 

    } 
    else 

printf("PortTalk: Driver successfully installed.\n"); 
 
    /* Close Handle to Service Control Manager */ 
    CloseServiceHandle (schService); 
} 
 
//*************************************************************** 
 
unsigned char StartPortTalkDriver(void) 
{ 
    SC_HANDLE  SchSCManager; 
    SC_HANDLE  schService; 
    BOOL       ret; 
    DWORD      err; 
 
    /* Open Handle to Service Control Manager */ 
    SchSCManager = OpenSCManager (NULL,/* machine (NULL == local)*/ 
                                  NULL,/*database (NULL == default)*/  
                                  SC_MANAGER_ALL_ACCESS);/* access required */ 
                          
    if (SchSCManager == NULL) 
      if (GetLastError() == ERROR_ACCESS_DENIED) { 
         /* We do not have enough rights to open the SCM, therefore we must */ 
         /* be a poor user with only user rights. */ 

         printf("PortTalk: You do not have rights to access"); 
  printf("the Service Control Manager and\n"); 

         printf("PortTalk: the PortTalk driver is not installed"); 
  printf("or started. Please ask \n"); 

         printf("PortTalk: your administrator to install the driver"); 
  printf("on your behalf.\n"); 

         return(0); 
         } 
 
    do { 
         /* Open a Handle to the PortTalk Service Database */ 
         schService = OpenService(SchSCManager, 

/* handle to service control manager database */ 
                                  "PortTalk", 

/*pointer to name of service to start */ 
                                  SERVICE_ALL_ACCESS); 

/* type of access to service */ 
 
         if (schService == NULL) 
            switch (GetLastError()){ 
                case ERROR_ACCESS_DENIED: 
                        printf("PortTalk: You do not have rights "); 

    printf("to the PortTalk service database\n"); 
                        return(0); 
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                case ERROR_INVALID_NAME: 
                        printf("PortTalk: The specified service name "); 

    printf("is invalid.\n"); 
                        return(0); 
                case ERROR_SERVICE_DOES_NOT_EXIST: 
                        printf("PortTalk: The PortTalk driver does"); 
        printf("not exist. Installing driver.\n"); 
                        printf("PortTalk: This can take up to 30 seconds"); 

    printf("on some machines . .\n"); 
 
                        InstallPortTalkDriver(); 
                        break; 
            } 
         } while (schService == NULL); 
 
/* 
Start the PortTalk Driver. Errors will occur here if PortTalk.SYS file doesn't 
exist 
*/ 
     
    ret = StartService (schService,    /* service identifier */ 
                        0,             /* number of arguments */ 
                        NULL);         /* pointer to arguments */ 
                     
    if (ret)  

printf("PortTalk: The PortTalk driver has been successfully started.\n"); 
    else { 
        err = GetLastError(); 
        if (err == ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING) 
          printf("PortTalk: The PortTalk driver is already running.\n"); 
        else { 
          printf("PortTalk: Unknown error while starting PortTalk"); 

   printf("driver service.\n"); 
          printf("PortTalk: Does PortTalk.SYS exist in your"); 

   printf("\\System32\\Drivers Directory?\n"); 
          return(0); 
        } 
    } 
 
    /* Close handle to Service Control Manager */ 
    CloseServiceHandle (schService); 
    return(TRUE); 
} 

  خروجي/ وروديدرگاه براي باز كردن OpenPortTalkتابع 
  

unsigned char OpenPortTalk(void) 
{ 
/* Open PortTalk Driver. If we cannot open it, try installing and starting it */ 
    PortTalk_Handle = CreateFile("\\\\.\\PortTalk",  
                                 GENERIC_READ,  
                                 0,  
                                 NULL, 
                                 OPEN_EXISTING,  
                                 FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,  
                                 NULL); 
 
    if(PortTalk_Handle == INVALID_HANDLE_VALUE) { 
            /* Start or Install PortTalk Driver */ 
            StartPortTalkDriver(); 
            /* Then try to open once more, before failing */ 
            PortTalk_Handle = CreateFile("\\\\.\\PortTalk",  
                                         GENERIC_READ,  
                                         0,  
                                         NULL, 
                                         OPEN_EXISTING,  
                                         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,  
                                         NULL); 
                
            if(PortTalk_Handle == INVALID_HANDLE_VALUE) { 
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                    printf("PortTalk: Couldn't access PortTalk Driver,"); 
printf("Please ensure driver is loaded.\n\n"); 

                    return -1; 
            } 
   else 
    return 1; 
    } 
 else 
  return 1; 
    } 
} 

چنانچـه ايـن    .  استفاده شده است   درگاه براي باز كردن ارتباط با       CreateFileاز تابع سيستمي    
انداز نصب شده و       ابتدا راه  StartPortTalkDriverارتباط به درستي برقرار نشود، به كمك تابع         

  .  شود ميآغاز  درگاهبراي ارتباط با تالش اً مجدد
  

  خروجي/ وروديدرگاه براي بستن ClosePortTalkتابع 
  :كنيم براي بستن ارتباط از تابع زير استفاده مي

void ClosePortTalk(void) 
{ 
    CloseHandle(PortTalk_Handle); 
} 

 به صورت PortTalk.h را در فايل سرآيند PortTalk_Handleتوجه كنيد كه دستگيره 
با يا مقدار خروجي ايم و به همين لحاظ نيازي نيست به صورت پارامتر  عمومي تعريف كرده

  .توابع ارتباط برقرار كنند
  

   خروجيدرگاه براي نوشتن در outportbتابع 
  

void outportb(unsigned short PortAddress, unsigned char byte) 
{ 
    unsigned int error; 
    DWORD BytesReturned;         
    unsigned char Buffer[3]; 
    unsigned short * pBuffer; 
    pBuffer = (unsigned short *)&Buffer[0]; 
    *pBuffer = PortAddress; 
    Buffer[2] = byte; 
 
    error = DeviceIoControl(PortTalk_Handle, 
                            IOCTL_WRITE_PORT_UCHAR, 
                            &Buffer, 
                            3, 
                            NULL, 
                            0, 
                            &BytesReturned, 
                            NULL); 
 
    if (!error){ 

printf("Error occured during outportb while talking to PortTalk"); 
printf("driver %d\n",GetLastError()); 

    } 
} 

   وروديدرگاه براي خواندن از outportbتابع 
  

unsigned char inportb(unsigned short PortAddress) 
{ 
    unsigned int error; 
    DWORD BytesReturned; 
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    unsigned char Buffer[3]; 
    unsigned short * pBuffer; 
    pBuffer = (unsigned short *)&Buffer; 
    *pBuffer = PortAddress; 
 
    error = DeviceIoControl(PortTalk_Handle, 
                            IOCTL_READ_PORT_UCHAR, 
                            &Buffer, 
                            2, 
                            &Buffer, 
                            1, 
                            &BytesReturned, 
                            NULL); 
 
    if (!error){ 

printf("Error occured during inportb while talking to PortTalk"); 
printf("driver %d\n",GetLastError()); 

} 
    return(Buffer[0]); 
} 

بينيد، توابع فوق با  همانطور كه مي
هاي مد  فرض استفاده از برنامه

اگر مايل به . اند كنسول نوشته شده
هاي تحت ويندوز  نوشتن برنامه
توانيد دستورات مد  هستيد مي

ا توابع را ب) printfمثالً (كنسول 
) MessageBoxمثالً (ويندوز 
  .عوض كنيد

 XTبرنامه ارسال اطالعات به كارت 
. كنيم خروجي را بازنويسي مي

  .برنامه مقابل را ببينيد
  
  

   سريالدرگاهارتباط با 
در . هاي ديگر استدرگاه سريال كامپيوتر داراي تشريفات مفصلتري نسبت به درگاهارتباط با 

با تغييرات . پردازيم  سريال ميدرگاهده از توابع ويندوز براي ارتباط با اين بخش، به نحوه استفا
خروجي ديگر به كار /هاي وروديدرگاهتوانيد همين مفاهيم را در مورد ارتباط با  كمي مي

  .ببريد
  

همانطور كه قبالً در مبحث ارتباط سريال بيان شد، يك بسته اطالعاتي در ارتباط سريال 
براي بنا نهادن يك . غاز، بيتهاي اطالعاتي، بيت توازن و بيت توقف استغيرهمگام شامل بيت آ

#include "stdafx.h" 
#include "PortTalk.h" 
#include <conio.h> 
#include <windows.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    unsigned char data = 0x55; 
 
    OpenPortTalk(); 
     
    while(!kbhit()){ 
 outportb(0x031B, data); 

data = ~data; 
 Sleep(500); 
     } 
 
    ClosePortTalk(); 
 
 return 0; 
} 
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مانند سرعت و (ساختار بسته اطالعاتي و مشخصات ديگر ارتباط ارتباط سريال صحيح، بايد 
  .بين فرستنده و گيرنده يكسان باشد) نحوه كنترل جريان داده

  

  :د دارندافزار، در يك ارتباط سريال مراحل زير وجو از ديدگاه نرم
  سريالدرگاهگشودن  •
 تنظيم ويژگيهاي ارتباط سريال •
 1سرريزهاي زمانيتنظيم  •
  سريال يا نوشتن در آندرگاهخواندن اطالعات از  •
  سريالدرگاهبستن  •

را انجـام   نويسيم كه عمليـات مـورد نظـر           براي هركدام از اعمالي كه در باال ذكر شد، تابعي مي          
بـراي بـاز    . شـود   خروجي به صورت فايل برخورد مي     / ورودي هايدرگاهدر توابع ويندوز با     . دهد

 و  ReadFile، بـراي خوانـدن و نوشـتن بـه ترتيـب از توابـع                CreateFile از تـابع     درگاهكردن  
WriteFile و براي بستن آن از تابع CloseFileشود  استفاده مي.  

 بنويـسيد و در     COMPort.hشود را در يك فايل سرآيند به نام           توابعي كه در ادامه بررسي مي     
.  را در اين فايـل شـامل كنيـد         windows.hفايل   .هاي ارتباطي سريال آن را شامل كنيد        برنامه

  :تعريف زير را به صورت عمومي در اين فايل انجام دهيد
 HANDLE hComm; 

 مورد نظر است كه در توابع بعدي مورد درگاهاي براي دسترسي به   دستگيرهhCommمتغير 
   .توان اين دستگيره را نام منطقي فايل در برنامه دانست به عبارتي مي. گيرد  مياستفاده قرار

  

   سريالدرگاهتابع گشودن 
  

BOOL OpenPort(char *Port) 
{ 
 char   portname[20]; 
 strcpy(portname," //./"); 
 strcat(portname,Port); 
 
 hComm = CreateFile(portname, 
                     GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 
                    0, 
                    0, 
                    OPEN_EXISTING, 
                    0, 
                      0); 
 if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE){ 
  printf("\nCreateFile Error Code = %d ",GetLastError()); 
  return FALSE; 
 }  
 else 
  return TRUE; 
} 

  

                                                           
1 Time-outs 
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 . استFALSE و در غير اين صورت TRUE به درستي باز شود، خروجي اين تابع درگاهاگر 
 سريال مورد نظر است؛ مثالً فراخواني تابع به صورت درگاهپارامتر ورودي اين تابع، نام 

OpenPort("COM1"); ،درگاه COM1 را گشوده و دستگيره آن را در متغير hComm قرار 
از پارامتر دوم اين تابع .  استفاده شده استدرگاه براي باز كردن CreateFile از تابع .دهد مي

  . هم براي خواندن و هم براي نوشتن گشوده شده استدرگاهمشخص است كه 
بدون «و ) OVERLAPPED(» با همپوشاني«توان به دو روش   ميدرگاهبراي باز كردن 

مقداردهي پارامترهاي با (در اين نوشته . عمل كرد) NON-OVERLAPPED(» همپوشاني
CreateFile (براي اطالعات بيشتر راجع به اين . از روش بدون همپوشاني استفاده شده است

  . مراجعه كنيدMSDNموضوع به مستندات 
 خطايي رخ دهد، اين تابع به جاي برگرداندن يك دستگيره CreateFileاگر در انجام تابع 

، كد آخرين خطايي كه رخ داده GetLastErrorتابع . كند معتبر، وقوع خطايي را گزارش مي
در . توانيد جزييات اين خطا را ببينيد  ميMSDNبه كمك مستندات . كند ارائه مياست را 

كنيم كه هركدام يك خروجي منطقي دارند كه در  ادامه از توابعي متعلق به ويندوز استفاده مي
كه در (گر خروجي توابع فوق ا. باشد  ميFALSE و در غير اين صورت TRUEصورت موفقيت 

 كد خطاي رخ GetLastError باشد به كمك تابع FALSE) گيرند  قرار ميRetValueمتغير 
  .شود داده شده نمايش داده مي

  :بعضي از خطاهاي مهم عبارتند از
دهد كه براي باز   هنگامي رخ مي):ERROR_FILE_NOT_FOUND (2خطاي شماره  •

 در com3 درگاهمثالً اگر . يستم موجود نيستي تالش شود كه در سدرگاهكردن 
 سعي كنيد آن را باز كنيد، اين خطا CreateFileسيستم موجود نباشد و با تابع 

 .شود گزارش مي
ي تالش درگاه اگر براي باز كردن ):ERROR_ACCESS_DENIED (5خطاي شماره  •

 .دهد كنيد كه قبالً توسط برنامه ديگري باز شده اين خطا رخ مي
 موفق درگاه اگر در باز كردن ):ERROR_INVALID_HANDLE (6 شماره خطاي •

 نامعتبر باشد، تالش براي CreateFileنباشيد و دستگيره برگردانده شده توسط تابع 
 .شود استفاده از اين دستگيره در توابع ديگر باعث وقوع اين خطا مي

در  نـشانه وقـوع خطـا        ):ERROR_OPERATION_ABORTED (995خطاي شماره    •
  .عمليات خواندن يا نوشتن است

  

   سريالدرگاهتابع پيكربندي 
  

BOOL ConfigurePort(DWORD BaudRate, BYTE ByteSize,  
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                   DWORD fParity, BYTE Parity, BYTE StopBits) 
{ 
    BOOL   RetValue; 
    DCB    m_dcb;  
 
    RetValue = GetCommState(hComm, &m_dcb); 
    if (RetValue == FALSE) 
    { 
 printf("\nGetCommState Error Code = %d ",GetLastError()); 
 CloseHandle(hComm); 
        return FALSE; 
    } 
    m_dcb.BaudRate =BaudRate; 
    m_dcb.ByteSize = ByteSize; 
    m_dcb.Parity =Parity ; 
    m_dcb.StopBits =StopBits; 
    m_dcb.fBinary=TRUE; 
    m_dcb.fDsrSensitivity=FALSE; 
    m_dcb.fParity=fParity; 
    m_dcb.fOutX=FALSE; 
    m_dcb.fInX= FALSE; 
    m_dcb.fNull= FALSE; 
    m_dcb.fAbortOnError=TRUE; 
    m_dcb.fOutxCtsFlow=FALSE; 
    m_dcb.fOutxDsrFlow= FALSE; 
    m_dcb.fDtrControl=DTR_CONTROL_DISABLE; 
    m_dcb.fDsrSensitivity= FALSE; 
    m_dcb.fRtsControl=RTS_CONTROL_DISABLE; 
    m_dcb.fOutxCtsFlow= FALSE; 
    m_dcb.fOutxCtsFlow= FALSE; 
 
    RetValue = SetCommState(hComm, &m_dcb); 
    if(RetValue == FALSE) 
    { 
 printf("\nSetCommState Error Code = %d",GetLastError()); 
 CloseHandle(hComm); 
 return FALSE; 
    } 
    return TRUE; 
} 

  

 تعريف شده كه براي پيكربندي ارتباط سريال از آن استفاده DCBدر ويندوز ساختاري به نام 
 GetCommStateتابع . كنيم ف مي تعريDCB از نوع ساختار m_dcb متغيري به نام .شود مي

ي كه دستگيره آن ذكر شده را در متغير درگاهپيكربندي فعلي از توابع ويندوز است كه 
m_dcbها كه مايل به تغيير درگاهفرض  اين كار براي حفظ مشخصات پيش. كند  ذخيره مي

غير ساختاري  مورد نظر بايد فيلدهاي متدرگاهاكنون براي پيكربندي . آنها نيستيم مفيد است
m_dcbتوانند به خود بگيرند و معاني  شرح اين فيلدها و مقاديري كه مي.  را مقداردهي كنيم

در اينجا تنها به چهار پارامتر ورودي تابع .  موجود استMSDN ستنداتآنها به تفصيل در م
ConfigurePort  كه چهار فيلد مهم متغيرm_dcbپردازيم كنند مي  را مقداردهي مي:  

توان سرعت ارتباط سريال را تنظيم   به كمك اين پارامتر مي:BaudRateامتر پار •
 سريال درگاهاين سرعت بايد مطابق با سرعت ارتباطي دستگاهي باشد كه به . كرد

 يا 9600 بيت در ثانيه بايد اين پارمتر را برابر 9600مثالً براي سرعت . متصل است
CBR_9600عبارتند ازكامپيوتر سريال درگاهراي مقادير معتبر ب.  مقداردهي كنيد  : 
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CBR_110, CBR_300, CBR_600, CBR_1200, CBR_2400, CBR_4800, CBR_9600, 
CBR_14400, CBR_19200, CBR_38400, CBR_56000, CBR_57600, CBR_115200, 
CBR_128000, CBR_256000 

دهـد   عاتي را نشان مي اين پارامتر، تعداد بيتهاي داده در بسته اطال   :ByteSizeپارامتر   •
 . باشد8 تا 4تواند از  كه مي

 . باشد، بررسي توازن انجام خواهد شدTRUE اگر مقدار اين پارامتر :fParityپارامتر  •

مقـادير قابـل    . كند   اين پارامتر نوع توازن مورد استفاده را مشخص مي         :Parityمتر  اپار •
 NOPARITY،  )تـوازن فـرد   ( ODDPARITY،  )تـوازن زوج  ( EVENPARITY قبول عبارتنـد از   

تـوازن هميـشه     (SPACEPARITY،  )»يك«توازن هميشه    (MARKPARITY،  )بدون توازن (
 ) »صفر«

 براي مشخص كردن تعداد بيتهاي توقف در بسته اطالعـاتي از            :StopBitsپارامتر   •
 :مقادير معتبر عبارتند از. كنيم اين پارامتر استفاده مي

ONESTOPBIT, ONE5STOPBITS, TWOSTOPBITS  
  

از مكانيـسمي بـراي كنتـرل جريـان داده           ConfigurePortتـابع   . به نكته مهمي توجـه كنيـد      
اگـر  . كنـد   را كنتـرل نمـي  XON/XOFF و نـه   RTS/CTSبه بيان ديگر، نه     . كند  استفاده نمي 

افـزار و نيـز فيلـدهاي ديگـر           مايل به كنترل جريان داده هستيد، با انجام اصالحات روي سخت          
  .توانيد اين كار را انجام دهيد  ميm_dcbمتغير 

 ايـن متغيـر را بـه        SetCommState، بـه كمـك تـابع        m_dcbپس از تنظيم فيلدهاي متغيـر       
  .دهيم ي كه دستگيره آن در تابع ذكر شده نسبت ميدرگاه

  : به صورت زير استConfigurePortمثالي از فراخواني تابع 
  

ConfigurePort(CBR_9600, 8, TRUE, EVENPARITY , ONESTOPBIT ) 
  

 بيـت داده، تـوازن زوج و يـك بيـت            8 بيت در ثانيـه،      9600 سريال با سرعت     درگاهپيكربندي  
 . سريال نيز بايد از همين پيكربندي اسـتفاده كنـد          درگاهدستگاه مخاطب   . شود  توقف انجام مي  

  . باشد، پيكربندي به درستي انجام شده استTRUEاگر خروجي تابع 
  

  مانيتنظيم مالحظات ز
ــريال     ــاط س ــاني ارتب ــسايل زم ــيم م ــهتنظ ــدوز  در برنام ــسي وين ــك ت  نوي ــه كم ــعوب    اب

GetCommTimeouts   وSetCommTimeouts   ساختاري بـه نـام       وCOMMTIMEOUTS 
  .شود انجام مي

  

BOOL  SetCommunicationTimeouts(DWORD ReadIntervalTimeout,  
                                 DWORD ReadTotalTimeoutMultiplier,  
                                 DWORD ReadTotalTimeoutConstant,  
                                 DWORD WriteTotalTimeoutMultiplier,  
                                 DWORD WriteTotalTimeoutConstant) 
{ 
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    BOOL          RetValue; 
    COMMTIMEOUTS  m_CommTimeouts; 
 
    RetValue = GetCommTimeouts (hComm, &m_CommTimeouts); 
    if(RetValue == FALSE){ 
 printf("\nGetCommTimeouts Error Code = %d",GetLastError()); 
 CloseHandle(hComm); 
         return FALSE; 
    } 
 
    m_CommTimeouts.ReadIntervalTimeout =ReadIntervalTimeout; 
    m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant =ReadTotalTimeoutConstant; 
    m_CommTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier =ReadTotalTimeoutMultiplier; 
    m_CommTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = WriteTotalTimeoutConstant; 
    m_CommTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier =WriteTotalTimeoutMultiplier; 
  
    RetValue = SetCommTimeouts (hComm, &m_CommTimeouts); 
  
    if(RetValue == FALSE) 
    { 
         printf("\nSetCommTimeouts Error Code = %d",GetLastError()); 
 CloseHandle(hComm); 
 return FALSE; 
    } 
    return TRUE; 
} 

  
  

  تعريف شده كه     m_CommTimeoutsبه نام    COMMTIMEOUTSمتغيري از نوع ساختار     
بـه كمـك تـابع       . رونـد   فيلدهاي آن براي تنظـيم مـسايل زمـاني ارتبـاط سـريال بـه كـار مـي                  

GetCommTimeouts             تغيـر   ، مشخصات فعلي ارتباطي كه دسـتگيره آن مـشخص شـده در م
m_CommTimeoutsشـــود و پـــس از تغييـــرات الزم بـــه كمـــك تـــابع      ذخيـــره مـــي
SetCommTimeouts          ي كـه دسـتگيره آن را مـشخص       درگـاه   ويژگيهاي تنظيم شـده را بـه

  .دهيم ايم، نسبت مي كرده
  :كنيم را در زير بررسي مي SetCommunicationTimeoutsپارامترهاي ورودي تابع 

بين ) ثانيه  برحسب ميلي (ماكزيمم زمان مجاز     :ReadIntervalTimeoutپارامتر   •
اگر زمان سپري شـده از ايـن مقـدار       .كند  دريافت دو كاراكتر متوالي را مشخص مي      

رود، عمليات خواندن      به كار مي   درگاه كه براي خواندن     ReadFileبيشتر شود، تابع    
ر مقدار ايـن پـارامتر را       اگ. گردد  يافته فرض كرده و به تابع فراخواننده بازمي         را پايان 

 .صفر تعيين كنيد، به معناي استفاده نكردن از اين مشخصه ارتباط سريال است
يك مقدار ثابت بر حسب ميلي ثانيـه         :ReadTotalTimeoutConstant پارامتر •

ـ . رود به كار مـي مجموع مدت زمان بين اعمال خواندن   محاسبه  است كه براي     راي ب
 در  درخواسـتي بايتهـاي   تعـداد   ابـت بـه حاصلـضرب       عمل خواندن، مقدار اين ث    هر  

 و مجموع زماني كه اصـوالً       شود   اضافه مي  ReadTotalTimeoutMultiplierپارامتر  
اگر زمان سپري شـده از ايـن         .كند  عمل خواندن بايد به طول بيانجامد را معلوم مي        

ليـات  رود، عم    به كار مـي    درگاه كه براي خواندن     ReadFileمقدار بيشتر شود، تابع     
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اگـر دو پـارامتر   . گـردد  يافته فرض كرده و به تابع فراخواننده بـازمي  خواندن را پايان 
نظـر   را صفر كنيد، از استفاده از مجموع زمان بين اعمـال خوانـدن صـرف              ذكر شده   

 .ايد كرده
ماكزيمم زمان انتقـال هـر بايـت بـر           :ReadTotalTimeoutMultiplierپارامتر   •

د بايتهـاي درخواسـتي     تعدا. شود  ن پارامتر مشخص مي   ثانيه به كمك اي     حسب ميلي 
  ReadTotalTimeoutConstantدر عمل خواندن در اين پارامتر ضرب و با پـارامتر            

 .دمشخص شوعمليات خواندن مجاز شود تا مجموع زمان  جمع مي
ــاي  ــد ReadTotalTimeoutMultiplier و ReadTotalTimeoutConstantپارامترهــ  ماننــ
  .كنند ال در عمليات نوشتن عمل ميپارامترهاي با

 مـدت   ;SetCommunicationTimeouts(10,500,0,0,0) فراخواني تابع فوق بـه صـورت         مثالً
 .كنـد   ثانيـه تعيـين مـي        ميلي 500ها را     زمان ماكزيمم عمليات خواندن براي يك بلوك از داده        

  .است به معناي صحت انجام عمليات پيكربندي زماني ارتباط سريال TRUEخروجي 
  

   سريالدرگاهتابع نوشتن در 
 سـريال از تـابع نوشـتن در فايـل اسـتفاده             درگـاه همانطور كه قبالً ذكر شد، براي نوشـتن در          

  .شود مي
  

BOOL WriteByte(BYTE bybyte) 
{ 
    DWORD iBytesWritten=0; 
    BOOL  RetValue; 
 
    RetValue = WriteFile(hComm,&bybyte,1,&iBytesWritten,NULL); 
 
    if(RetValue == FALSE){ 
        printf("\nWriteByte Error Code = %d",GetLastError()); 
        return FALSE; 
    } 
    else  
        return TRUE; 
} 

  

. كنيم  خواهيم به خروجي ارسال شود را به عنوان پارامتر ورودي به تابع ارسال مي               بايتي كه مي  
 مـورد نظـر،     درگـاه پارامتر اول دسـتگيره     .  نيز جالب توجه هستند    WriteFile تابع   پارامترهاي

خواهيم نوشته شـود و پـارامتر سـوم       گر به ابتداي بافر حاوي اطالعاتي كه مي         پارامتر دوم اشاره  
 WriteFileبعـد از اجـراي دسـتور        پارامتر چهـارم    . تعداد بايتهاي مورد نظر براي نوشتن است      

نكته جالب در مورد اين تـابع       . دارد   كه با موفقيت نوشته شده را در خود نگه مي          تعداد بايتهايي 
توان با    نيست و مي  در برنامه   تك    اين است كه لزومي به ارسال بايتهاي اطالعاتي به صورت تك          

كه البته ( فرستاد درگاهبه  WriteFileقرار دادن آنها در يك بافر، كل اطالعات را با يك دستور        
 تابعي كه در باال نوشته شده تنها يك         ). ارسال خواهد شد   درگاهتك به      سيستم تك  توسط خود 
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 اگر عمليـات تـابع بـه    .نويسد ميبايت را كه به صورت پارامتر براي آن ارسال شده، در خروجي      
  . خواهد بودTRUEصورت صحيح انجام شود، خروجي آن 

  

  
   سريالدرگاهتابع خواندن اطالعات از 

 سريال كافي   درگاهبخش ارتباط سريال به خاطر داريد، براي ارسال اطالعات به           همانگونه كه از    
 سـريال  درگـاه دريافت اطالعـات از  اما براي .  نوشته شوددرگاهاين  اطالعات مورد نظر در      است

براي اين كار بايد ابتدا از دريافت كاراكتر مطمئن شـويم و سـپس              . داستان كمي متفاوت است   
  . را بخوانيمدرگاه

 باشـد   TRUEاگـر خروجـي تـابع       . ابع زير براي اطمينان از دريافت كاراكتر نوشته شده است         ت
  :يعني كاراكتر دريافت شده است

  

BOOL RecvData(void) 
{ 
 
    DWORD   dwErrorFlags; 
    COMSTAT ComStat; 
    BOOL  RetValue; 
 
    RetValue = ClearCommError(hComm,&dwErrorFlags,&ComStat); 
    if (RetValue == FALSE){ 
  printf("\nClearCommError Error Code = %d",GetLastError()); 
 return FALSE; 
    } 
 
    if  (ComStat.cbInQue == 0) 
        return FALSE; 
    else 
        return TRUE; 
} 

  

 .يله را نگهـداري كنـد     تواند مشخصات ارتبـاطي يـك وسـ          در ويندوز مي   COMSTAT ساختار
شـود و     مقداردهي مي  ClearCommError كه از اين نوع تعريف شده با تابع          ComStatمتغير  

كننـد كـه مـا از فيلـد           فيلدهاي آن اطالعاتي مختلفي در مورد ارتباط سريال را نگهـداري مـي            
cbInQue  ا هنوز بـه    اين فيلد حاوي تعداد بايتهايي است كه دريافت شده، ام         . ايم   استفاده كرده

  .  خوانده نشده استReadFileكمك تابع 
  :پردازيم  سريال ميدرگاهحال به تابع خواندن اطالعات از 

  

BOOL ReadByte(BYTE *resp) 
{ 
    BYTE rx; 
    *resp = 0; 
    BOOL  RetValue;  
 
    DWORD dwBytesRead = 0; 
 
    RetValue = ReadFile(hComm, &rx, 1, &dwBytesRead, NULL); 
  
    if (RetValue == TRUE) 
    { 
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        if (dwBytesRead == 1) 
        { 
            *resp = rx; 
     return TRUE; 
 } 
 
    } 
 
    printf("\nReadByte Error Code = %d",GetLastError()); 
    return FALSE; 
} 

  

بـه كمـك تـابع      ت كـاراكتر مطمـئن شـديم،         از دريافـ   RecvDataپس از آنكه به كمك تـابع        
ReadByte   اين تابع ماننـد قبـل، از تـابع خوانـدن فايـل              . خوانيم   آن را مي)ReadFile (  بـراي

 تعـداد بايتهـاي     ReadFileپـارامتر چهـارم تـابع       . كنـد    استفاده مـي   درگاهدريافت اطالعات از    
ن برابر يك باشـد، يعنـي يـك         دهد كه اگر مقدار آ      دريافتي را پس از اجراي تابع فوق نشان مي        

. گيـرد   بايت دريافت شده و بايت فوق كه در پارامتر دوم تابع قرار گرفته مورد استفاده قرار مـي                 
  .دهنده صحت دريافت اطالعات است  نشانTRUEخروجي 

  

  درگاهبستن 
  :بندد  ارتباطي را ميدرگاهتابع زير 

 
void ClosePort() 
{ 
    BOOL  RetValue;  
    RetValue = CloseHandle(hComm); 
    if (RetValue == FALSE) 
 printf("\nReadByte Error Code = %d",GetLastError());    
} 

    

هـاي بعـدي از آنهـا اسـتفاده       نوشته و در برنامـه ComPort.hتوابع فوق را در سرآيندي به نام      
اگـر  . انـد   ي مد كنسول نوشته شـده     ها   مانند قبل، توابع فوق با فرض استفاده از برنامه         .كنيم  مي

) printfمـثالً   (توانيد دستورات مد كنـسول        هاي تحت ويندوز هستيد مي      مايل به نوشتن برنامه   
  .عوض كنيد) MessageBoxمثالً (را با توابع ويندوز 

هاي شيءگرا    راه بهتر، نوشتن اين توابع به صورت يك كالس است كه استفاده از آنها در برنامه               
توانيـد     حتي مـي   API يا   MFCنويسي     به كمك برنامه   .تر باشد   روز كردن آنها ساده     و به و تغيير   
  . بنويسيد1پيغاماي مبتني بر  هاي حرفه برنامه

  

  كامپيوتر  سريالدرگاهها به  مثالي از ارسال داده
در سـوي مقابـل، بايـد    . بنويسيد و اجرا كنيـد  Visual Studio كنسولمحيط برنامه زير را در 

بـا  (ورت سـريال    صـ كه اطالعات را به     ) ميكروكنترلرمثالً يك   (افزاري وجود داشته باشد      سخت
 نمايش ميكروكنترلرهاي درگاه دريافت كند و روي يكي از كامپيوتر درگاهاز ) همين پيكربندي 

                                                           
1 Message-Based 
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 متصل كنيد، بايد شمارش اعداد صفر تـا          LED هشت عدد    ميكروكنترلر درگاهاگر به اين    . دهد
  . ها مشاهده كنيدLEDت متوالي روي  را به صور15
  
  

بـــراي تـــست ايـــن برنامـــه راه 
اگر بورد  . تري نيز وجود دارد     ساده

ــلي  ــامپيوتراص ــما داراي دو ك  ش
بـه  توانيد    مي باشد،   COM درگاه

 Null Modemكمك يـك كابـل   
كه در بخش ارتباط سريال از آن       (

 سريال را   درگاهدو  ،  )سخن گفتيم 
ايـن  اگـر در    . به هم متصل كنيـد    

ــره   ــت دو پنجـــــــ حالـــــــ
HyperTerminal بـــاز كنيـــد و 

ــاهيكـــي را بـــه   و COM1 درگـ
 COM2 درگـــاهديگـــري را بـــه 
يكسان پيكربندي  نسبت داده و با     

تنظيم كنيد، هرآنچه روي يكي از      
دو پنجره تايـپ كنيـد در پنجـره         

  .ديگر ديده خواهد شد
 بــراي تــست برنامــه بــاال، پنجــره

HyperTerminal     درگـاه  كه بـه 
COM1      متصل است را ببنديد تا

 درگـاه توانـد     اگر چنين نكنيد، برنامه بـاال نمـي       .  باز باشد  COM2 درگاهتنها پنجره منتسب به     
COM15  را باز كند و خطاي شماره) ERROR_ACCESS_DENIED(دهد  رخ مي.  

 ارسـال   COM1 درگـاه هايي كه برنامـه شـما از طريـق            برنامه فوق را اجرا كنيد، داده     حال اگر   
البتـه  .  مشاهده خواهيد كرد   COM2 درگاه متعلق به    HyperTerminalكند را روي پنجره      مي

دهـد،     نمـايش مـي    ASCIIد را بـه فرمـت       نـ ك   اعدادي كه دريافت مـي     Hyperterminalچون  
بـراي حـل ايـن مـشكل، در         . بينيـد    نمـي  HyperTerminalاطالعات قابل فهمي روي پنجـره       

 را  15 و عدد    'A' را با كاراكتر     0 ستاره مشخص شده، عدد      قسمتي از برنامه باال كه بين دو خط       

#include "stdafx.h" 
#include <windows.h> 
#include <ConIO.h> 
#include "ComPort.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 
  OpenPort("COM1"); 
  ConfigurePort(CBR_9600, 

8, 
TRUE, 
NOPARITY, 
ONESTOPBIT); 

  
SetCommunicationTimeouts(10,0,500,0,0); 
 
//*************************** 
  BYTE data = 0; 
 
  while (!kbhit()){ 
 
      WriteByte(data); 
      Sleep(500); 
 
      if (data == 15) 
    data = 0; 
      else 
    data++;   
  } 
//************************** 
 
  ClosePort();  
  return 0; 
} 
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 را روي   'Z' تا   'A'با اين كار تا زماني كه برنامه ادامه دارد، حروف           .  جايگزين كنيد  'Z'با كاراكتر   
  . خواهيد ديدHyperTerminalپنجره 

 كـامپيوتر   از دو  داشته باشد، به ناچار بايـد         COM درگاهاگر بورد اصلي كامپيوتر شما تنها يك        
 . را اجرا كنيـد    HyperTerminalاستفاده كنيد؛ روي يكي برنامه خودتان و روي ديگري برنامه           

  . استفاده كنيد COM1 درگاه از طرفدر هر دو 
  

 WriteFile همانطور كه در توضـيح دسـتور          نكته جالب ديگر راجع به برنامه باال اين است كه         
توان كل آنها را با هم ارسـال          تك نيست و مي     به  رت تك ها به صو    گفته شد، نيازي به ارسال داده     

  :برنامه زير، نسخه اصالح شده برنامه باال است. كرد
  

  
  

ي درگـاه را به   ) پارامتر دوم  (dataاطالعات آرايه   از  ) پارامتر سوم ( بايت   WriteFile  ،16دستور  
عامـل پـس از ارسـال         سيـستم . كنـد   ارسـال مـي   كه دستگيره آن در پارامتر اول مشخص شده         

با اجراي . كند  ذخيره ميnumها، تعداد واقعي بايتهايي كه توانسته ارسال كند را در متغير         داده
افـزار   طبيعي اسـت كـه سـخت      . شوند   بايت اطالعات پشت سر هم ارسال مي       16اين برنامه، هر    

كه بدون استفاده از روشـهاي      (شته بايت   ريزي شود كه بتواند اين ر       مقابل هم بايد طوري برنامه    
اي كـه قـبالً    براي تست اين برنامه به شيوه. دريافت كندرا ) شوند كنترل جريان داده ارسال مي   

 را بـا مقـادير   dataاگـر آرايـه   .  را بـه هـم متـصل كنيـد     COM درگـاه توانيد دو     گفته شد، مي  

#include "stdafx.h" 
#include <windows.h> 
#include <ConIO.h> 
#include "ComPort.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 
  OpenPort("COM1"); 
  ConfigurePort(CBR_9600, 

8, 
TRUE, 
NOPARITY, 
ONESTOPBIT); 

  SetCommunicationTimeouts(10,0,500,0,0); 
 
  BYTE data[16] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}; 
 
  DWORD num; 
 
  WriteFile(hComm,data,16,&num,NULL); 
 
  printf("\n Numberof written bytes = %d\n",num); 
  ClosePort(); 
  return 0; 
} 
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گيرنـده مـشاهده     HyperTerminalكاراكتري مقداردهي كنيد، كل رشته ارسالي را در پنجره          
  .خواهيد كرد

  كامپيوتر سريال درگاهها از  مثالي از دريافت داده
محــيط  را در مقابــلبرنامــه 

ــسول  Visual Studio كنــ
در سوي  . بنويسيد و اجرا كنيد   

افزاري وجود    مقابل، بايد سخت  
مـــثالً يـــك (داشـــته باشـــد 

 را  يكه اطالعـات  ) ميكروكنترلر
ين بـا همـ  (به صـورت سـريال    

براي بايت به بايت    ) پيكربندي
برنامـه  .  ارسـال كنـد    كامپيوتر

ماند تـا يـك       مقابل منتظر مي  
بايت اطالعات دريافت كنـد و      
ســــپس آن را بــــه فرمــــت 

. دهـد   تايي نمايش مـي     شانزده
برنامه با فشار يك كليد     اجراي  

  .رسد به پايان مي
توانيـد بـه شـيوه قبـل بـا            مي

ــصال دو  ــاهاتــ  COM درگــ
 هم، اين برنامـه را     به كامپيوتر

در ايــن حــال، . تــست كنيــد
برنامه باال هرچه را در برنامـه       

HyperTerminal تايــــــپ 
تايي    شانزده در دستگاه كنيد،  

  .نمايش خواهد داد
  

. برنامه مقابـل را ببينيـد     حال  
در ايـن برنامــه، ابتــدا منتظــر  

مانيم تا اطالعاتي دريافـت       مي
شود و سپس به كمـك تـابع        

#include "stdafx.h" 
#include <ConIO.h> 
#include "ComPort.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 
  OpenPort("com1"); 
  ConfigurePort(CBR_9600, 

8, 
TRUE, 
NOPARITY, 
ONESTOPBIT); 

  SetCommunicationTimeouts(10,0,500,0,0); 
   
  BYTE data = 0; 
 
  while (1){ 
 
      while (!RecvData() && !kbhit()); 
   if (kbhit()) 
    break; 
   else{ 
    ReadByte(&data); 
    printf("%X",data); 
  } 
  } 
  ClosePort();  
  return 0; 
} 

#include "stdafx.h" 
#include <ConIO.h> 
#include "ComPort.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 
 
  OpenPort("com1"); 
  ConfigurePort(CBR_9600, 

8, 
TRUE, 
NOPARITY, 
ONESTOPBIT); 

  SetCommunicationTimeouts(10,0,500,0,0); 
   
  BYTE data[16]; 
  while(!RecvData()); //Wait for reception 
  DWORD num = 0; 
  ReadFile(hComm,data,16,&num,NULL); 
  for (int i = 0;i < num;i++) 
   printf("%c",data[i]); 
  getch(); 
  ClosePort();  
  return 0; 
} 
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ReadFile  ،16 اگر اين برنامه و برنامه ارسال   . خواهيم خواند به صورت متوالي    يت اطالعات را     با
 تست شـود،    COMهاي  درگاه به شيوه اتصال     )كه قبالً گفته شد    (WriteFileها به كمك      داده

كند توسط برنامـه گيرنـده دريافـت و نمـايش داده              ه بايتي كه برنامه فرستنده ارسال مي      شانزد
  .يد كه ابتدا برنامه گيرنده و سپس برنامه فرستنده را اجرا كنيد فراموش نكن.خواهد شد
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