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  اولمقدمه

، گرچــه  او در امــان نيسـت  گزنـد  از هـيچ خلقــي از موجـودات جهــان  ! اشـرف مخلوقــات و امـا انســان 
در لولي  عنكبوتي باشد در پس ابرها در بلندترين قلة دنيا، چه حلزوني باشد در سياهي اعماق دريا و چه تك س                   

 .اي دور به دوري فردا كره
ها در دوراني بسيار دور، زماني كه نيازهايشان از تعداد انگشتان پا بيشتر نبود، تمام نيروي خـويش        انسان 

بـا تمـدن يـافتن بشـر، بـه تـدريج ايـن نيـرو كـاهش يافتـه و  نيـروي عقـل             . كرد را در بازوان خويش ذخيره مي  
پرور و تنبل بود با كمك عقل خود سـعي در جـايگزين كـردن        موجودي تن انسان كه بالقوه    . جايگزين آن شد  

شد و گـاه بوسـيله ابـزار آالت           گاه اين نقص با مدد حيوانات جبران مي       . آمد  رفتة بازوي خود بر     نيروي از دست  
 .دست ساخت خود او

كـامپيوتر  كند كـه   در پي آسودگي بيشتر خود، هر روزه دستگاهي اختراع مي      امروزي انسان شهر نشين  
گير از دوش خود ساخته بود، به         محاسبات سنگين و زمان    او كه كامپيوتر را براي برداشتن بارِ      . يكي از آنهاست  

 تالش براي يـافتن طـرز كـار بـا ايـن          لهمواره در حا  ) چونان نگارندة اين مطالب   (جايي رسانيد كار كه جمعي      
 .ورندمخلوق، از فكر كردن عادي نيز معذ

 
 )مقدمهرين آخ(مقدمه دوم 

افـزار كـامپيوتر بـا يـك كـامپيوتر       مثل معـروف، كـاري را كـه يـك دانشـجوي نـرم            ضرب ال طبق يك   
Pentium 4 مگابايت ۵۱۲ و Ram اينچ ۲۱ گيگابايت هارد ديسك و مانيتور ۸۰ و LCD دهـد،     انجام مـي

 ۷۲۰پــي  و يــك فالRam كيلوبايــت ۳۲۰ و ۲۸۶يــك دانشــجوي ســخت افــزار بــا بــرد مــادر يــك كــامپيوتر 
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همين كـار را دانشـجوي الكترونيـك بـا     . دهد  انجام مي۱۹۸۹ ساخت TVM اينچ ۱۴كيلوبايتي و يك مانيتور  
 يـك و  Zener كيلـو اهـم و يـك ديـود     ۱۰۰ مقاومـت  ۵ ميكرو فاراد و     ۴۷۰  و چهار خازن   ۸۰۵۶ يك ميكرو 

LED   بـه طـول    ك قطعـه سـيم مسـي      اگر اين روند را ادامه دهيم دانشجوي مخابرات با يـ          . دهد   قرمز انجام مي  
 انجـام    سـياه و قرمـز      دو عـدد گيـره تمسـاحي       اتـيلن و     روكـش پلـي     ميليمتـر و   ۵۲۷۴۸/۰متر به قطر       سانتي ۲/۱۸

 ).دعوا كه نداريمدر مثال . هاي فوق پيش نيايد اميدوارم برداشت بدي براي دانشجويان در رشته (.دهد مي
م دهند حـدس بزنيـد؟ ايـن دانشـجويان قـرار بـود يـك                توانيد كاري را كه دانشجويان قرار بود انجا         مي

توضـيح در مـورد كـاربرد    . طراحـي كننـد  ) به جـاي كليـد  ( ولتي ۳اتصال كوتاه براي روشن كردن يك المپ   
 !!باشد وسايل نام برده بر عهدة خود دانشجو مي

ايـد بـه مسـايل    تواند نشانگر آن باشد كـه نب  لي كه در فوق ارايه شد هر چند جنبه طنز داشت ولي مي  امث
كنيم، چيـزي بـيش    ميبه چشم يك مسئلة مشكل به آن نگاه      بسياري از مسايل كه ما      . تنها از يك سو نگريست    

 .داشته باشندپنداريم  تر از آنچه ما مي از يك جواب و چه بسا جوابي بسيار ساده
نها براي فرسـتادن  كنيم همانند دانشجوي اول، از يك كامپيوتر، ت     در مطلبي كه پيش رو داريد سعي مي       

چند بيت اطالعات به يك كامپيوتر ديگر استفاده كنيم تا مثالً به برادرتـان كـه در فاصـلة يـك متـري شـما در                       
لطفـاً تلفـن را جـواب    ( » .Lotfan telefon ro javab bede «حال كار با كامپيوتر ديگري است بگوييـد  

 )مترجم. بده
الً به جز پخش فيلم و موسيقي و تايپ تحقيق بـراي اسـاتيد   ارتباط برقرار كردن با يك كامپيوتر كه عم       

 بـه  ،دهـد   كار ديگري انجام نميحوصلگي  و شايد بازي در مواقع بيجهت جلوگيري از مشروطي در پايان ترم    
، اما با نگاه كردن از آن سوي قضيه و فارغ از اعمالي كه در پشت پـرده بـراي انجـام                       است ينظر كار بسيار شاق   

 .دهد، اين فرايند چندان هم پيچيده نيست  رخ مياين ارتباط
اســت شــرح مختصــري از پــورت ســريال داده شــود و در  در فرازهــاي ابتــدايي ايــن گفتــار ســعي شــده

هاي پاياني  هاي مياني كاربرد اين پورت و اتصال آن به يك كامپيوتر و يا يك ميكروكنترلر و در قسمت                   بخش
 .خواهيم داشتنويسي  استفاده از برنامهي هدفمند، با ارتباطسعي در برقراري 
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 اولبخش 
 مشخصات پورت سريال

 
 تاريخچه

هـاي خـود را     رنگـي پيـام  هـاي   چاپار، نـور، دود و پـرچم   وزهاي مخابرات كه انسان به وسيله     از اولين ر  
. صد ارسال كنـد تر به مق تر و راحت ها را سريع كرد، همواره به دنبال روشهايي بوده كه بتواند اين پيام       ارسال مي 

توان اختراع الفبـاي مـورس        ، موجب اختراع روشهاي بسياري گرديد كه مي        پيام اين افزايش تقاضا براي ارسال    
 .اي براي مخابرات نوين امروزي دانست  را پايه۱۸۴۴و تلگراف در سال 

  وبودنـد ترين ارتباطات خارجي كامپيوترها تا چند سـال اخيـر            پورت سريال استاندارد، يكي از عمومي     
ولي بـه علـت نيـاز بـه     . باشند هاي مختلفي از جمله مودم، اسكنر، پرينتر و غيره را دارا مي  توانايي اتصال دستگاه  

  جـايگزين شـدن بـا ايـن پـورت          لدر حـا  هـاي ديگـري       هاي باالتر در كـاربرد كنـوني، امـروزه پـورت            سرعت
هاي   اطي را به طور همزمان ارسال كند و يا پورت          خط ارتب  ۸تواند    به عنوان مثال پورت پارالل كه مي       .باشند  مي

هاي مناسـبي   العاده سريع اطالعات را دارند، جايگزين     كه توانايي ارسال فوق   ) USB2 و   USB(سريال جديد   
اي از مواقـع   تنها هنوز منسوخ نشده، بلكـه در پـاره   با اين حال استفاده از اين پورت نه . باشند  براي اين پورت مي   

 .يت بيشتري برخوردار استهاي ديگر از ارجح ين پورت بر پورتصادي و فني كاربرد ابه داليل اقت
در بيشـتر مـوارد   . باشـد  تر از پورت پارالـل مـي   از نظر عملي ارتباط برقرار كردن با پورت سريال مشكل     

 را بـه گـردد، انتقـال سـريال     براي كاربردي شدن پورت، الزم است دستگاهي كه به پـورت سـريال متصـل مـي      
 .پذيرد  انجام ميUARTاين عمل به وسيله پارالل تبديل كند كه 
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UARTچيست؟  

 UARTفف كلمـات   مخ»Univeral Asynchronous Reciever Transmiter «   اسـت كـه
هـاي دريـافتي از     در عمـل تبـديل بيـت   UARTكـار  . باشد مي» فرستنده و گيرنده جامع غيرهمزمان  «به معناي   

 . باشد به اطالعات پارالل مي) وع اطالعات سريال ديگرو يا هر ن( پورت سريال 
شـوند و نيـز    هـاي پشـت سـرهم دريافـت مـي      دانيم كه اطالعات در پورت سـريال بـه صـورت بيـت          مي 

 نيـز  UART. ها هستند كه با معنـي هسـتند   براي كامپيوتر يك بيت به تنهايي معنايي ندارد و بايت   دانيم كه     مي
يال را بافر كرده و هنگامي كه تعداد آنهـا بـه يـك بايـت رسـيد آنهـا را جهـت                       هاي ورودي از پورت سر      بايت

 .كند پردازش ارسال مي
 . نشان داده شده استUARTدر شكل طرز كار  

 
 شناسايي پورت سريال

 خروجي پورت سريال در پشت كامپيوتر تعبيه شده        
 را بـدون بـازكردن      هاي خارجي   تا بتوان به سهولت دستگاه    

 اين پورت از نوع نـر بـوده     .يوتر به آن متصل كرد    قاب كامپ 
 . پين است۹و معموالً داراي 

ــما خروجــي   ــامپيوتر ش ــياري   در پشــت ك ــاي بس ه
در شـكل نمـاي كلـي پشـت كـامپيوتر و            . شـود   مشاهده مي 

 .شده است محل قرارگيري پورت سريال نشان داده
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 آن  پين و كابـل رابـط  ۹در شكل نماي نزديك پورت سريال استاندارد         
البته ممكن است در پشت كامپيوتر شما تنها يكـي از ايـن             . شده است   نشان داده 
 . باشد پين۲۵ها وجود داشته باشد و پورت سريال ديگر به صورت  خروجي

 
 : اندازه موجود است۲ورت سريال در پ

 
 )D   )D-Type 25 Connector پين نوع ۲۵كانكتور 

 و
 ).D   )D-Type 9 Pin Connector پين نوع ۹كانكتور 

 
هاي جديـد ممكـن اسـت         البته در كامپيوتر  . باشند  ها در پشت كامپيوتر از نوع نر مي         هر دو اين كانكتور   

حتي ممكن است تنهـا يـك رابـط پـورت در پشـت كـامپيوتر وجـود               ( پين باشد    ۹تنها كانكتور موجود از نوع      
 ).ل اضافه ديگر به برد مادر كامپيوتر باشدداشته باشد و براي اتصال پورت دوم نياز به متصل كردن يك كاب

 
  نسبت به پاراللمزاياي استفاده از پورت سريال

 ۵باشد ولي در كابل پارالـل ايـن اخـتالف حـداكثر                ولت مي  ۵۰اختالف ولتاژ در كابل سريال تا        -۱
در . گـردد   كه باعث از بين رفتن اطالعات ارسـالي مـي  –ولت است، بنابر اين كاهش سطح ولتاژ     

توانـد     به همين خاطر كابل سـريال مـي        .باشد  زا مي   نسبت به كابل پارالل كمتر مشكل     ل سريال   كاب
 .تر از كابل پارالل باشد طويل

 
هاي به كار رفته براي اتصال بسـيار كمتـر از پـورت پارالـل                  در ارتباط با پورت سريال تعداد سيم       -۲

 متصـل كنيـد در فاصـله نسـبتاً          خواهيد به پورت سريال     در صورتي كه دستگاهي كه مي      .باشد  مي
اي بـه مراتـب كمتـر     رشـته  ۲۵ تـا  ۱۹  كابلاز هزينهاي   رشته۳كابل باشد، هزينه     دوري قرار داشته  

 .خواهد بود
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شـرايطي را فـرض كنيـد كـه بـا           . اند  هاي اخير بسيار متداول شده      هاي مادون قرمز در سال      دستگاه -۳
تفاده از امواج مادون قرمـز در طـول اطـاق ارسـال              بيت را همزمان با اس     ۸استفاده از پورت پارالل     

انـد    همزمان ارسال شـده  بيت ديگر كه۷تواند بيت اول را از        ايد، دستگاه گيرنده چگونه مي      كرده
تـوان از پـورت سـريال اسـتفاده      شخيص دهد؟ در چنين موقعيتي مـي اند ت   شده هنوز دريافت ن   ولي

 IrDA-1هايي كه داراي استاندارد      دستگاه .رددگ  كرد زيرا تنها يك بيت در هر لحظه ارسال مي         
 را دارا 115.2K Baudباشــند، توانــايي انتقــال  مــي) اولــين اســتاندارد وســايل مــادون قرمــز (

اسـتاندارد   (RS232ها به سه شانزدهم طول بيت در  با اين حال طول پالس اين دستگاه     . باشند  مي
هـاي    ه مصرف كمتر انـرژي در دسـتگاه       است، علت اين كاهش، نياز ب       كاهش يافته ) پورت سريال 

هـاي كيفـي و دسـتي     هـا و كـامپيوتر    غالـب كـاربرد مـادون قرمـز نيـز در موبايـل        ، زيرا سيار است 
 .باشد مي

 
 SCI) Serialبسياري از ميكروكنترلرها كه امروزه كاربردهـاي فراوانـي دارنـد، داراي پـورت      -۴

Communication Interface (ط ميكروكنترلر با جهان خـارج را  باشند كه توانايي ارتبا مي
 پـين احتيـاج دارد،      ۸ بر خـالف ارتبـاط پارالـل كـه حـداقل بـه               ، در اينگونه ارتباط   .كند  ميسر مي 

بـراي  ) RXD(جهـت ارسـال اطالعـات و        ) TXD(گيـرد،      پين مورد استفاده قـرار مـي       ۲عموماً  
 .دريافت اطالعات
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 دومبخش 
 افزار سخت

 
 مشخصات

 زمـان هم يـا غير   »Asynchronous« و    يـا همزمـان    »Synchronous «  دسـته  ارتباطات سريال به دو   
 .شوند تقسيم مي

 بيت اطالعـات را  ۸بندي انتقال   زمان)Clock Pulse(با استفاده از يك پالس ساعت همزمان ارتباط 
بـا ايـن حـال بـه     .  از سرعت بيشـتري برخـوردار اسـت   زمانغيرهم  روش نسبت به  ،اين نوع انتقال  . دهد  انجام مي 

، در عمـل از ارتبـاط       در ايـن نـوع انتقـال مـورد نيـاز اسـت            كشـي بيشـتري كـه         خاطر مـدارات پيچيـده و كابـل       
 .شود غيرهمزمان استفاده مي
زمان كه در صنعت كامپيوتر كاربرد بيشتري دارد، به علت فقدان يك سـاعت هماهنـگ                  ارتباط غيرهم 

اين سرعت با   . بايست با سرعت يكساني بين هر دو پايانه ارتباطي برقرار گردد            فرستنده و گيرنده، مي   كننده بين   
» Bit Rate«يـا  » هـا  سـرعت انتقـال بيـت   «اين سرعت بـا  . شود شناخته مي» Baud Rate«يا » سرعت باود«نام 

هـايي بـا      هاي خود سـيگنال     تم در اين ارتباط فرستنده و گيرنده هر دو بسته به ساعت داخلي سيس             .متفاوت است 
Baud Rateكنند  انتخابي ارسال مي .Baud Rateمتفاوت باشند% ۵تا % ۳تواند از   فرستنده و گيرنده مي. 

باشـد آغـاز    كه ولتاژ منفي مي) Mark(انتقال اطالعات در ارتباط غيرهمزمان با يك سيگنال ممتد باال    
شروع ارسال بـا تغيـر وضـعيت از ولتـاژ منفـي بـه               . است  ل نشده در اين حالت هنوز هيچ اطالعاتي منتق      . شود  مي

اين تغيير  . باشد  مثبت مي 
خط را براي مدت زمان     
يـــك بيـــت در حالـــت 

نيز مشـهور اسـت و   ) Start Bit(دارد، اين بيت به بيت شروع  نگه ميباشد  كه ولتاژ مثبتي مي) Space(پايين 
 ۸ يـا  ۷ پس از اتمام ايـن      .باشند   در حال دريافت شدن مي      ديگر )Data( اطالعات    بيت ۸ يا   ۷دهد كه     نشان مي 

يـك بيـت اختيـاري بـه     ) افـزاري تغييـر داد   توان در تنظيمـات نـرم   باشند را مي    مي ۸ يا   ۷ها كه     تعداد بايت (بيت  
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پـس از   . شود  ها فرستاده مي    جهت اطمينان از صحيح ارسال شدن اطالعات بيت       ) Parity(عنوان بيت خطاياب    
شود تا اطمينان حاصل شود كه خط  ارسال مي) Stop Bit(يت خطاياب يك يا چند بيت توقف منتقل شدن ب
 . قرار دارد و براي انتقال بايت بعدي آمادگي داردMarkدر وضعيت 

 از ۱ و در صـورت نيـاز بـه بيـت     Spaceبايست صفر باشد با ولتاژ مثبت يـا    در حين انتقال اگر بيتي مي     
 .شود ه مي استفادMark ياولتاژ منفي 

انـد و يـك        بيت بالفاصله پس از بيت شروع ارسال شـده         ۸همانطور كه در شكل نشان داده شده است،         
 .بيت خطاياب نيز پس از آن ارسال گرديده و سپس خط به حالت اوليه خود بازگشته است

 
 چيست؟بيت خطاياب 

هـاي ارسـالي اهميـت     ن بيتهنگامي كه سالم به مقصد رسيد(هرگاه نياز به بيت خطاياب احساس شود    
هاي ارسال شـده   يك بيت در انتهاي بيت) اي دارند و يا محيط داراي پارازيت و عوامل مزاحم ديگر است     ويژه

 و  ۱ ارسال شده زوج باشد، برابـر        ۱هاي    شود، اين بيت بر طبق قرارداد، در صورتي كه مجموع بيت            فرستاده مي 
 .در غير اين صورت برابر صفر خواهد بود

هـاي    دريافت كند كه بيت خطاياب آن صفر باشد و تعداد بيـت در صورتي كه دستگاه گيرنده بايتي را    
تقاضاي ارسال مجـدد همـان بيـت را بـه دسـتگاه فرسـتنده ارسـال                 دستگاه  ،   عدد باشد  ۴ موجود در اين بايت      ۱

 .گردد  ميتر بسيار كمبا كمك بيت خطاياب احتمال وقوع خطا در حين ارسالبينيد  همانطور كه مي  .كند مي
 

 . شده استآورده RS232-C در استاندارد ي از خصوصيات تصويب شدهدر جدول زير تعداد
 .باشد مي+ ۲۵و + ۳ولتاژي بين )  رقوميSpace «)۰« يك -۱
 .باشد  مي-۲۵ و -۳ولتاژي بين )  رقوميMark «)۱« يك -۲
 . تعريف نشده است-۳و + ۳ محدودة بين -۳
 )در مقايسه با ولتاژ زمين. ( ولت بيشتر شود۲۵ار باز هيچگاه نبايد از  ولتاژ مد-۴
 .آمپر باشد  ميلي۵۰۰ جريان اتصال كوتاه نبايد بيشتر از -۵
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 به همـراه كـاربرد آن و پـين معـادل     ، پين۲۵ پين و   ۹هاي كانكتورهاي     در جدول زير نام هريك از پين       
 .است هاي متفاوت قرار گرفته در كانكتور

 دسـتگاه را بـه كمـك پـورت سـريال برقـرار       ۲توان به سادگي ارتبـاط بـين          با استفاده از اين جدول مي      
 .ساخت

 
  پين۲۵ پين و ۹هاي كانكتور  جدول مشخصات پين

 Full Pin كاربرد
Name 

خالصة نام  نام كامل پين
 پين

شماره پين
 پين۹نوع 

 شماره پين
 پين۲۵نوع 

 TXD Transmitخروجي اطالعات سريال 
Data 

 ۲پين  ۳پين  TD ارسال اطالعات

 RXD Receiveورودي اطالعات سريال 
Data دريافت اطالعات RD  ۳پين  ۲پين 

 UARTاطالع به مودم از آماده بودن 
 براي تبادل اطالعات

Request To 
Send آماده ارسال RTS  ۴پين  ۷پين 

 مودم جهت تبادل نشانگر آماده بودن
 اطالعات

Clear To 
Send آماده دريافت CTS  ۵پين  ۸پين 

 آماده بودن مودم را UARTبه تراشة 
 .دهد اطالع مي

Data Set 
Ready آماده باش DSR  ۶پين  ۶پين 

 Signal .باشد اتصال زمين مي
Ground اتصال زمين SG  ۷پين  ۵پين 

هنگامي كه مودم زنگ مودم مقابل را 
 .شود كند اين خط فعال مي دريافت مي

Carrier 
Detect عالمت تشخيص تماس CD  ۸پين  ۱پين 

باشد، به مودم   ميDSRخط مقابل 
 .دهد  را اطالع ميUARTآمادگي 

Data 
Terminal 

Ready 
 ۲۰پين  ۴پين  DTR آمادگي ترمينال

هنگامي كه سيگنال زنگ را دريافت 
 .شود كند فعال مي مي

Ring 
Indicator 

نشانگر زنگ تلفن 
 ۲۲پين  ۹پين  RI )كاربرد در مودم(
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  مودم مشقي–كارگاه سخت افزار 
 كامپيوتر را كـه در فاصـله نزديكـي از يكـديگر             ۲ترين روش، ارتباط بين       كنيم به ساده    در اين قسمت سعي مي    
 .گويند  ميNull Modemاينگونه ارتباط را . قرار دارند برقرار كنيم

خواهيم به يكديگر متصل كنيم، همانند يـك   ه ميو يا دو دستگاه ك(بندي بين دو كامپيوتر       در اين سيم   
ها تصـور كننـد يـك مـودم      آوريم كه هر كدام از دستگاه       حالتي را به وجود مي    ) ميكروكنترلر و يك كامپيوتر   

آنگاه بـه وسـيله هـر برنامـه ارتبـاطي      . است به پورت سريال آنها متصل شده)  External Modem(خارجي 
 . كامپيوتر انتقال داد۲توان به سادگي اطالعات را بين  كند، مي كه با مودم ارتباط برقرار مي

 Hyperتـوان بـه برنامـة     توانند از اين كابل ارتباطي استفاده كننـد مـي   هايي كه به سادگي مي از برنامه 

Terminal و برنامــة Direct Cable Connection در محــيط وينــدوز و برنامــة Term95 در محــيط 
 . اشاره كردDOSامل  در سيستم عNCبرنامة 

هاي  افزار خواهيد آموخت و روش  را در كارگاه سختHyper Terminalروش كاربرد برنامة  
افزار  يافته اطالعات را انتقال دهد در كارگاه نرم اي كه بنا به تقاضا و كاربرد شما و به طور ساختار نوشتن برنامه

 .مورد بحث قرار خواهد گرفت

 
 :مواد الزم

تـوان از     مـي ( كامپيوتر به يكـديگر      ۲م كه به اندازه كافي طويل باشند، براي متصل كردن           سه رشته سي   -۱
 .)اي نيز استفاده كرد يك سيم بلنِد چند رشته

هـاي تمسـاحي      توانيـد بـه جـاي ايـن دو فـيش از گيـره               دو عدد فيش مخصوص پورت سريال كه مـي         -۲
 .كوچك نيز استفاده كنيد

 .صبر و حوصله به ميزان الزم -۳

 :هيهطرز ت
) RD(از كامپيوتر اول بـه پـين دريافـت    ) TD(است، پين ارسال   همانطور كه در شكل نشان داده شده  

تواند اطالعات را براي كامپيوتر دوم ارسال كند ولـي            اكنون كامپيوتر اول مي   . شود  در كامپيوتر دوم متصل مي    
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 متقابالً پـين دريافـت كـامپيوتر اول را بـه     هنوز قادر به دريافت اطالعات از كامپيوتر دوم نيست، به همين خاطر          
 .كنيم پين ارساِل كامپيوتر دوم متصل مي

اند، حال كـافي اسـت كابـل اتصـال زمـين              هاي ارتباطي بين دو كامپيوتر متصل شده        تا اين مرحله كابل    
)SG (                 در دو كامپيوتر به يكديگر متصل شود تا اتصال زمين در هر دو دستگاه مشـترك باشـد) .  بـل را   ايـن كا

 .) كامپيوتر در نظر گرفته شود۲كنيم تا ولتاژي به عنوان مرجع براي  بين دو كامپيوتر متصل مي
حال براي آنكه كامپيوتر در هنگام ارسال و يا دريافت اطالعات تصور كند كه يـك مـودم بـه پـورت                       

 :متصل است
كه دستگاه بـا فعـال       را به يكديگر متصل كنيد تا هنگامي         DSR و   CD و   DTRهاي    كافي است پين   •

 نيـز  CD نيز آماده گـردد و پـين   DSRكند بالفاصله پين     آمادگي خود را اعالم مي     DTRكردن پين   
در اين حالت كامپيوتر يـك مـودم        . كند  بودن مودم فرضي متصل به كامپيوتر دوم را مشخص مي           آماده

 .است فت كردهرا متصل شده به پورت سريال خود ديده و آمادگي مودم مقابل را نيز دريا
هـاي يكسـان بـا يكـديگر در ارتبـاط             به علت اينكه هر دو كامپيوتر در اين كارگاه قرار است با سرعت             •

هـا     را به يكديگر متصل كرد تا هنگـامي كـه يكـي از كـامپيوتر               CTS و   RTSهاي    توان پين   باشند مي 
 آمـاده بـودن     CTS كند، بال درنگ پـين       خود را فعال مي    RTSبراي شروع ارسال اطالعات خود پين       

 .مودم مقابل را اعالم كرده و ارسال اطالعات آغاز شود

كنـيم و بـا قـدري     ها را در ظرف مناسبي كشيده و قدري صبر و حوصـله بـه آن اضـافه مـي               در اين مرحله كابل   
 !!كنيم سرو ميبر روي ميز كنيم و  جعفري خورد شده تزيين مي

 پـين نشـان   ۲۵اعداد متنـاظر آن در پـورت    پين و ۹ال كشي در پورت سري  در شكل زير نماي كلي سيم      
 .است داده شده
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بنـدي هـم مشـكل خاصـي نداشـته باشـد و اتصـال         اگر همة مراحل باال بدون اشـكال انجـام شـده باشـد و سـيم      
منظـور متصـل كـردن      (هاي فوق     كوتاه
RTS ــه ــر دو  ...)  و CTS ب ــز در ه ني

توانيد بـا     كامپيوتر انجام شده باشد، مي    
در هــــر دو  Hyper Terminalراي برنامــــة اجــــ

 .ساز را امتحان كنيد اين كابل دستكامپيوتر 
 گزينـــــــة Startاز منـــــــوي 
Programs)  و ياAll Programs در ويندوز XP  (  را انتخاب كرده و سپس در منـويAccessories و 

 . را اجرا كنيدHyper Terminal برنامة Communicationsزيرمنوي 
 

 اين نام فقط(برنامه يك نام براي اين ارتباط انتخاب كنيد پس از اجراي  -۱

 در صورت تمايل به ضبط متن تايپ شده در هر جلسه ارتباطي كاربرد دارد
 .)و اهميت ديگري ندارد

 
  نوع پورتي كه كابل را Connect Usingدر كادر بعدي در قسمت  -۲

 . ايد انتخاب كنيد به آن متصل كرده
 
 
 
 .مات پورت سريال را بر اساس نياز خود تغيير دهيددر مرحله بعد تنظي -۳

  بيتي۸ بيت بر ثانيه، با اطالعات به صورت ۹۶۰۰در اين آزمايش از سرعت (
 و بدون) Stop Bit (۱و بيت توقف برابر ) Parity(و بدون بيت خطا ياب 

Flow Control. 
 در نهايت اگر هر دو كامپيوتر با تنظيمات يكسان به يكديگر -۴

 توانيد به تايپ متن و يا حتي انتقال فايل ده باشند ميمتصل ش
 . بين دو كامپيوتر بپردازيد
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