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دستگاه هاي ورودي و خروجي


دستگاه هاي جانبي و يا دستگاههاي ورودي و خروجي وسيله ارتباط كامپيوتر
ﺑا دنياي خارج مي ﺑاﺷﺪ و وظيفه آن ارسال داده ﺑه كامپيوتر جهﺖ پردازش و
نمايش نتايج نهايي ﺑراي كارﺑراسﺖ ،مانﻨﺪ  :ﺻفﺤه كليﺪ ،موس ،مانيتور،

ديسكهاي نرم و سﺨﺖ ،ﭼاپگر و ....
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مدارات واسط




مهمترين تفاوتهاي ﺑين دستگاه هاي ورودي و خروجي و كامپيوتر:
كامپيوتر

دستگاه هاي جانبي

الكترونيكي

الكترومكانيكي و الكترومغناطيسي

سرعت انتقال باﻻ

سرعت انتقال پايين

فرمت و كد مختص معماري

فرمت و كد مختص سخت افزار جانبي

طرز كار متناسب با معماري

شيوه كار متفاوت براي هر سخت افزار جانبي

مﺪارات واسط پل ارتباطي ﺑين دستگاه هاي ورودي و خروجي و كامپيوتر مي ﺑاﺷﻨﺪ تا اين
تفاوتها را از ﺑين ﺑبرنﺪ.
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گذرگاه I/O


ﺑراي انتقال اطﻼعات ﺑين  CPUو واسط ها و دستگاه هاي جانبي
نياز ﺑه گذرگاهي اسﺖ .اين گذرگاه  I/Oاسﺖ.
گذرگاه داده

پردازنﺪه

گذرگاه آدرس

گذرگاه كﻨترل
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مﺪار واسط

مﺪار واسط

مﺪار واسط

مﺪار واسط

نوار
مغﻨاطيسي

ديسك
مغﻨاطيسي

ﭼاپگر

ﺻفﺤه كليﺪ
مانيتور

كنترل و انتقال اطﻼعات دستگاه هاي I/O
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وقتي آدرسي فعال اسﺖ CPU ،كﺪهايي را ﺑر روي خطوط كﻨترل ) (C.B.ارسال
مي كﻨﺪ )كﺪ تاﺑﻊ( .واسطه اﺑتﺪا ﺑه اين كﺪ پاسﺦ داده و سپﺲ آن را اجرا مي كﻨﺪ.
كﺪ تاﺑﻊ در واقﻊ همان فرمان  I/Oاسﺖ .يك واسط ممكن اسﺖ ﭼهار نوع فرمان
را دريافﺖ كﻨﺪ:
 فرمان كﻨترلي :عملياتي كه دستگاه ورودي-خروجي را فعال يا غير فعال
مي كﻨﺪ و مﺸﺨﺺ مي كﻨﺪ كه ﭼه عملي ﺑايﺪ انجام ﺷود ،مانﻨﺪ جلو و عقﺐ
رفتن نوار
 فرمان وضعيتي :جهﺖ تﺸﺨيﺺ وضعيﺖ مﺪارهاي واسط و دستگاه هاي جانبي
ﺑكار مي رود ،مانﻨﺪ ﭼك كردن وضعيﺖ هايي همچون آزاد ﺑودن دستگاه جانبي
ﺑراي ارسال اطﻼعات
 فرمان ورود اطﻼعات :ﺑاعﺚ مي ﺷود واسطه داده هايي را كه قبﻼ از دستگاه
جانبي دريافﺖ كرده و در ثبات خود ذخيره كرده ﺑر روي ﺑاس داده قرار داده ﺷود.
 فرمان خروج اطﻼعات :ﺑاعﺚ مي ﺷود واسطه داده هاي روي ﺑاس داده را ﺑه
ثبات خود مﻨتقل كﻨﺪ.

ارتباط پردازنده ﺑا ﺣاﻓﻈﻪ و دستگاه هاي I/O


پردازنﺪه عﻼوه ﺑر ارتباط ﺑا  I/Oﺑايﺪ ﺑا ﺣافﻈه نيز ارتباط ﺑرقرار كﻨﺪ ،پﺲ ﺑه
گذرگاه ﺣافﻈه نياز داريم .گذرگاه  I/Oو گذرگاه ﺣافﻈه ﺑه سه ﺣالﺖ
مي توانﻨﺪ در كﻨار يكﺪيگر قرار گيرنﺪ.
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گذرگاه هاي مجزاي ﺑراي ﺣافﻈه و ﺑراي دستگاه هاي جانبي

گذرگاه نيمه مﺸترك :گذرگاه ﺣافﻈه و دستگاه جانبي هر دو يكي اسﺖ ،اﺑتﺪا پردازنﺪه
مﺸﺨﺺ مي كﻨﺪ ﺑا ﺣافﻈه مي خواهﺪ كار كﻨﺪ يا دستگاه جانبي .سپﺲ تبادل اطﻼعات
انجام مي ﺷود .در اين ﺣالﺖ ،خطوط  A.B.و  D.B.ﺑراي هر دو مﺸترك اما C.B.
مجزاسﺖ.
گذرگاه مﺸترك  :دستورات تعيين كﻨﻨﺪه هستﻨﺪ ،كه پردازنﺪه قﺼﺪ ارتباط ﺑا ﺣافﻈه را
دارد و يا دستگاههاي ورودي و خروجي

وضعيت گذرگاه  I/Oو گذرگاه ﺣاﻓﻈﻪ






از گذرگاه مجزا معموﻻ زماني استفاده مي ﺷود كه ﺑراي پردازش  I/Oاز يك
پردازنﺪه مجزا يا  (Input-Output Processor) IOPاستفاده مي ﺷود
كه در اين ﺣالﺖ گذرگاه  I/Oﺑه  IOPو گذرگاه ﺣافﻈه ﺑه  CPUوﺻل
اسﺖ.
در گذرگاه نيمه مﺸترك ،وقتي  CPUآدرسي را روي  A.B.قرار مي دهﺪ از
طريق خطوط كﻨترلي مﺸﺨﺺ مي كﻨﺪ كه آدرس مرﺑوط ﺑه ﺣافﻈه اسﺖ يا
. I/O
در گذرگاه كامﻼ مﺸترك ،دستگاه هاي جانبي مانﻨﺪ ﺑﺨﺸي از ﺣافﻈه تلقي
مي ﺷونﺪ.
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تبادل )انتقال( اطﻼعات






ﺑراي همگام سازي عمليات داخل يك كامپيوتر از يك واﺣﺪ توليﺪ كﻨﻨﺪه پالﺲ
ساعﺖ ) (CPاستفاده مي ﺷود :
انتقال سﻨكرون)همگام(
 انتقال اطﻼعات ﺑين مﺪاراتي كه هر دو از پالﺲ ساعﺖ يكساني استفاده
مي كﻨﻨﺪ ،مانﻨﺪ اجزاي دروني كامپيوتر ،مانﻨﺪ ﺣافﻈه .در اكثر ﺣاﻻت ﭼﻨين
وضعيتي امكان پذير نيسﺖ و هر واﺣﺪ  CPمﺨﺼوص ﺑه خود را دارد.
انتقال آسﻨكرون)ناهمگام(
 انتقال اطﻼعات ﺑين مﺪاراتي مي ﺑاﺷﺪ كه هر كﺪام از پالﺲ ساعﺖ مجزا
استفاده مي نمايﻨﺪ .در اين ﺣالﺖ ﻻزم اسﺖ كه سيگﻨالهايي ﺑين دو واﺣﺪ مبادله
ﺷونﺪ تا زمان ارسال داده مﺸﺨﺺ ﺷود :
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استفاده از پالﺲ كﻨترلي Strobe
استفاده از روش دسﺖ تكاني )(Handshaking

تبادل داده ﺑا سيگنال كنترلي Strobe


در اين روش ،تﻨها يك سيگﻨالي كﻨترلي ﺑه نام  Strobeﺑراي تبادل داده ﻻزم
اسﺖ كه اين سيگﻨال ممكن اسﺖ از طرف مبﺪا يا مقﺼﺪ فعال ﺷود.

الف( فعال ﺷونﺪه توسط مبﺪأ :زماني فعال مي ﺷود كه داده ﺑر روي خطوط
انتقالي ﺑاﺷﺪ
واﺣﺪ مقﺼﺪ

گذرگاه داده ها
فعال ساز Strobe

ديتاي معتبر در گذرگاه

واﺣﺪ مﻨبﻊ
داده ها
فعال ساز Strobe
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انتقال اطﻼعات با فعال نمودن سيگنال  Strobeتوسط منبع

تبادل داده ﺑا سيگنال كنترلي Strobe
ب( فعال ﺷونﺪه توسط مقﺼﺪ  :زماني فعال مي ﺷود ،كه دستگاه آماده
دريافﺖ اطﻼعات ﺑاﺷﺪ.
گذرگاه داده ها

واحد مقصد

فعال ساز Strobe

ديتاي معتبر در گذرگاه

واحد منبع
داده ها
فعال ساز Strobe

انتقال اطﻼعات با فعال نمودن سيگنال  Strobeتوسط مقصد
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تبادل داده ﺑا سيگنال كنترلي Strobe




از روش  Strobeجهﺖ انتقال داده ﺑين  CPUو ﺣافﻈه يا
واسطه ها استفاده مي ﺷود.
فعال ﺷونﺪه توسط مبﺪأ مانﻨﺪ ﺣالتي اسﺖ كه CPU
مي خواهﺪ اطﻼعاتي را در ﺣافﻈه ثبﺖ كﻨﺪ و فعال ﺷونﺪه
توسط مقﺼﺪ مانﻨﺪ ﺣالتي اسﺖ كه  CPUمي خواهﺪ
اطﻼعاتي رادر ﺣافﻈه ﺑﺨوانﺪ.
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مشكﻼت تبادل داده ﺑا سيگنال كنترلي Strobe
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اگر از طرف مبﺪا ﺑاﺷﺪ :
 نمي توان مطمﺌن ﺑود ،كه دستگاه مقﺼﺪ داده را دريافﺖ كرده اسﺖ.

اگر از طرف مقﺼﺪ ﺑاﺷﺪ :
 نمي توان مطمﺌن ﺑود كه مبﺪا داده را ﺑه موقﻊ روي گذرگاه قرار
مي دهﺪ يا خير

روش دست تكاني )(Handshaking



در اين روش يك سيگﻨال اضافي داريم.
)الف( ﺷروع عمليات توسط مبﺪا :
 مبﺪا داده را ﺑر روي گذرگاه قرار مي دهﺪ
 يك سيگﻨال اعتبار داده را نيز ﺑر روي گذرگاه قرار مي دهﺪ.
 هﻨگامي كه مقﺼﺪ داده را دريافﺖ كرد ،يك سيگﻨال دريافﺖ داده را ارسال مي كﻨﺪ.
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روش دست تكاني )(Handshaking


)ب( ﺷروع عمليات توسط مقﺼﺪ :
 مقﺼﺪ سيگﻨال آماده ﺑراي داده را ارسال مي كﻨﺪ.
 مبﺪا داده را ﺑه همراه سيگﻨال اعتبار داده روي گذرگاه قرار مي دهﺪ.
 مقﺼﺪ پﺲ از دريافﺖ ،سيگﻨال آماده ﺑراي داده را ﺑه نﺸانه دريافﺖ داده غير فعال
مي كﻨﺪ.

 اگر سيگﻨالي ﺑه تعويق ﺑيافتﺪ،
خطاي  time outداده مي ﺷود.
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انتقال سريال آسنكرون)ناهمگام(






انتقال داده ﺑه دو ﺻورت سريال و موازي انجام مي ﺷود.
در انتقال موازي ،از  nخط ﺑراي انتقال  nﺑيﺖ داده استفاده مي ﺷود.
در انتقال سريال ،ﺑيﺖ ها يكي يكي مﻨتقل مي گردنﺪ.
انتقال سريال كﻨﺪتر ﺑوده اما قاﺑل ارسال ﺑه فاﺻله هاي طوﻻني مي ﺑاﺷﺪ.
انتقال موازي ،سريﻊ اما تﻨها در فاﺻله هاي كوتاه قاﺑل استفاده اسﺖ.
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انتقال سريال آسنكرون)ناهمگام(





موقعي كه ﺑيتي در خط ارسال نمي ﺷود ،خط در ﺣالﺖ  ١قرار دارد.
ﺷروع ارسال يك كاراكتر هميﺸه توسط ﺑيﺖ ﺷروع ﺻفر تﺸﺨيﺺ داده
مي ﺷود.
ﺑيﺖ هاي ﺣرف هميﺸه ﺑه دنبال ﺑيﺖ ﺷروع مي آيﻨﺪ.
پﺲ از ارسال آخرين ﺑيﺖ كاركتر ،خط ارسال ﺑه انﺪازه يك يا دو ﺑيﺖ در
وضعيﺖ يك قرار مي گيرد.

1

1

0

1

1

1

0

1

ﺑيﺖ هاي كاركتر
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8

1

0
بيت شروع

1

مثال




ترميﻨالي ﺑا سرعﺖ  ١٠ﺣرف ﺑر ثانيه اقﺪام ﺑه ارسال سري اطﻼعات
مي نمايﺪ .هر ﺣرف ﺷامل يك ﺑيﺖ ﺷروع ,هفﺖ ﺑيﺖ داده ,يك ﺑيﺖ
توازن و دو ﺑيﺖ پاياني مي ﺑاﺷﺪ.


نرخ انتقال داده :تعﺪاد ﺑيتهاي انتقالي در واﺣﺪ زمان



نرخ انتقال ) ١٠ =(Baud Rateﺣرف* ١١ﺑيﺖ در هر ﺣرف=١١٠

ﺑه سرعﺖ انتقال اطﻼعات سريال  Baud Rateگفته مي ﺷود كه مﺸﺨﺺ
كﻨﻨﺪه تعﺪاد ﺑيﺖ هاي ارسالي در واﺣﺪ ثانيه اسﺖ.
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شيوه هاي انتقال
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تبادل اطﻼعات ﺑين ﺣافﻈه و دستگاه هاي جانبي
اطﻼعات از دستگاههاي جانبي ﺑايﺪ در ﺣافﻈه ذخيره ﺷود و يا از ﺣافﻈه ﺑه دستگاههاي جانبي
انتقال ياﺑﺪ.
سه روش ﺑراي انجام اين كار وجود دارد:
 .1روش  I/Oﺑرنامه ريزي ﺷﺪه )(Programmed I/O
 انتقال از  I/Oﺑه پردازنﺪه و سپﺲ از پردازنﺪه ﺑه ﺣافﻈه
 .2روش وقفه دهﻨﺪه )(interrupt
 هر زمان كه اطﻼعات ﺣاضر ﺑود ,دستگاه ﺑه كمك وقفه ﺑه پردازنﺪه اطﻼع مي دهﺪ.
 .3روش دسترسي مستقيم ﺑه ﺣافﻈه)(DMA
 انتقال مستقيم اطﻼعات ﺑين دستگاه جانبي و ﺣافﻈه

روش ﺑرنامﻪ ريزي شده


روش ﺑرنامه ريزي ﺷﺪه
 ﺑا استفاده از دستورات ﺑرنامه نويسي ﺷﺪه
 انتقال از  I/Oﺑه پردازنﺪه و سپﺲ از پردازنﺪه ﺑه ﺣافﻈه
 دستگاه  I/oداده خود را ﺑه واسط مي دهﺪ و واسط آن را ﺑه پردازنﺪه تﺤويل مي دهﺪ و
يا پردازنﺪه داده را ﺑه واسط مي دهﺪ و واسط داده را ﺑراي دستگاه  I/oمي فرستﺪ.
 مراﺣل انتقال داده از دستگاه  I/oﺑه پردازنﺪه:
 دستگاه  I/oداده را ﺑر روي خط ارتباطي ﺑا واسط قرار مي دهﺪ و سيگﻨال اعتبار داده را
فعال مي كﻨﺪ.
 واسط داده را دريافﺖ كرده و در ثبات داده خود قرار مي دهﺪ و سيگﻨال دريافﺖ داده
را ﺑراي دستگاه ورودي /خروجي ارسال مي كﻨﺪ.
 واسط ثبات وضعيﺖ خود را تغيير مي دهﺪ تا پردازنﺪه متوجه آماده ﺑودن داده ﺷود.
 سپﺲ پردازنﺪه داده را از ثبات داده واسط دريافﺖ كرده و ثبات وضعيﺖ آن را ﺑه
ﺣالﺖ اوليه تغيير مي دهﺪ.
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انتقال اطﻼعات از طريق روش ﺑرنامﻪ ريزي شده
ثبات وضعيﺖ را ﺑﺨوان
I/O bus

I/O
device

Interface

Data bus

Data register

Address bus

Data valid
I/O read

Data accepted

F

Status
register

ﺑيﺖ پرﭼم را ﺑﺨوان
CPU

ﺑيﺖ
پرﭼم

I/O write

٠

١

F = Flag bit

ثبات داده را ﺑﺨوان
اطﻼعات را ﺑه ﺣافﻈه انتقال
ﺑﺪه

ثبات وضعيﺖ يك ﺑيﺖ پرﭼم دارد كه
نﺸانﺪهﻨﺪه آماده ﺑودن داده اسﺖ.
خير

ﺑله
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پايان
عمليات

ﺑرنامه را متوقف كن

معايب روش  I/Oﺑرنامﻪ ريزي شده


پردازنﺪه ﺑطور دائم در ﺣال ﺑررسي ﺑيﺖ پرﭼم مي ﺑاﺷﺪ.



ﺑاعﺚ هﺪر رفتن زمان پردازنﺪه مي ﺷود.





اگر تعﺪاد دستگاهها زياد ﺑاﺷﺪ ،انتﻈار هر يك از دستگاهها ﺑراي
سرويﺲ گيري زياد مي ﺑاﺷﺪ.
ﺑين دستگاه ها و ﺣافﻈه ارتباط مستقيم وجود نﺪارد.
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ورودي /خروجي وقفﻪ دهنده
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در سيستم معمولي تعﺪادي دستگاه ورودي-خروجي ﺑه كامپيوتر متﺼل مي ﺑاﺷﻨﺪ .هركﺪام
كه نياز ﺑه سرويﺲ دهي داﺷته ﺑاﺷﻨﺪ پيغامي ﺑه نام وقفه را ﺑراي پردازنﺪه ارسال مي كﻨﻨﺪ.
وقفه ﺑراي جلوگيري از هﺪر رفتن ،وقﺖ پردازنﺪه اسﺖ.
اولين وظيفه يك سيستم وقفه ،تﺸﺨيﺺ دستگاه تقاضا كﻨﻨﺪه وقفه مي ﺑاﺷﺪ.
درﺻورتيكه همزمان ﺑيش از يك دستگاه تقاضاي وقفه نموده ﺑاﺷﺪ ،سيستم وقفه ﺑايﺪ
تﺼميم ﺑگيرد كه اول ﺑه كﺪاميك از آنها سرويﺲ ﺑﺪهﺪ.
معموﻻً ﺑه دستگاه هاي سريﻊ همانﻨﺪ ديسك اولويﺖ ﺑاﻻتري نسبﺖ ﺑه دستگاه هاي كﻨﺪ
همانﻨﺪ ﺻفﺤه كليﺪ تعلق مي گيرد.
انواع روش اولويﺖ وقفه :
 سركﺸي
 زنجيره اي
 موازي

ورودي /خروجي وقفﻪ دهنده


توليﺪ آدرس ﺑرنامه روال سرويﺲ دهي وقفه ﺑه دو ﺻورت انجام مي ﺷود :





وقفه ﺑرداري )(Vectored Interrupt
وقفه غيرﺑرداري )(Nonvectored Interrupt

در وقفه ﺑرداري ،آدرس سرويﺲ دهي وقفه توسط سﺨﺖ افزار وقفه دهﻨﺪه مﺸﺨﺺ مي
ﺷود ،اما در وقفه غيرﺑرداري ،آدرس پرش در هﻨگام وقوع وقفه همواره مﺤل ثاﺑتي از
ﺣافﻈه اسﺖ.
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اولويت وقفﻪ سركشي
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در اين روش ﺑراي تعيين اولويﺖ سرويﺲ دهي ﺑه دستگاه ها ،پردازنﺪه تمام دستگاهها را
ﺑررسي مي كﻨﺪ.
اين روش در واقﻊ همان روش نرم افزاري اسﺖ.
اين روش كارايي ﭼﻨﺪاني نﺪارد ،زيرا پردازنﺪه مﺪام ﺑايﺪ دستگاه ها را ﺑررسي كﻨﺪ.
اولويﺖ آنها توسط پردازنﺪه تعيين مي ﺷود.
هر دستگاهي كه اولويﺖ وقفه ﺑاﻻتري داﺷته ﺑاﺷﺪ ،زودتر ﺑررسي مي ﺷود.

اولويت وقفﻪ زنجيره اي








اين روش يكي از روﺷهاي سﺨﺖ افزاري اسﺖ ،كه عيﺐ اتﻼف زمان روش سركﺸي را نﺪارد.
در اين روش هر دستگاه يك ورودي و سه خروجي دارد.
 يكي از خروجي ها ،تقاضاي وقفه اسﺖ كه از دستگاه ﺑه پردازنﺪه ارسال مي ﺷود.
 يكي ديگر از خروجي ها ،آدرس روتين سرويﺲ دهي ﺑه دستگاه اسﺖ كه ﺑراي پردازنﺪه
ارسال مي ﺷود و تعيين مي نمايﺪ كه پردازنﺪه ﺑراي سرويﺲ دادن ﺑه آن دستگاه ﺑايﺪ
ﭼه دستوراتي را اجرا كﻨﺪ.
پﺲ از ايﻨكه پردازنﺪه تقاضاي وقفه را دريافﺖ كرد ،سيگﻨالي را ارسال مي كﻨﺪ تا دستگاه
مرﺑوطه ،آدرس روتين سرويﺲ دهي مرﺑوط ﺑه خود را ﺑه پردازنﺪه ارسال كﻨﺪ.
اين سيگﻨال اﺑتﺪا ﺑه دستگاهي ارسال مي ﺷود ،كه اولويﺖ ﺑيﺸتري داﺷته ﺑاﺷﺪ.
اگر اين دستگاه درخواسﺖ وقفه نﺪاده ﺑاﺷﺪ ،سيگﻨال دريافتي از پردازنﺪه را ﺑه دستگاه
ﺑعﺪي ارسال مي كﻨﺪ.
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اولويت وقفﻪ زنجيره اي
VAD 3

VAD 1
آدرس روتين
سرويﺲ دهي
ﺑه دستگاه يك

دستگاههاي
ﺑعﺪي

VAD 2

دستگاه ٣

PO

PI

PO

دستگاه ٢

VAD 1

PO

PI

دستگاه ١

PI

آدرس ﺑردار وقفه
پردازنﺪهINT

تقاضاي وقفه

INTACK

آمادگي وقفه

VAD

آدرس ﺑردار وقفه

PI

ورودي اولويﺖ
RF

PO

درخواسﺖ وقفه
ﺑه پردازنﺪه
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تاخير

S

R

تقاضاي وقفه
از طرف دستگاه

اولويت موازي






اين روش يكي از روﺷهاي سﺨﺖ افزاري اسﺖ
در اين روش ثباتي ﺑه نام ثبات وقفه وجود داردكه هر ﺑيﺖ آن ،نﺸانﺪهﻨﺪه وقفه از طرف
يك دستگاه جانبي مي ﺑاﺷﺪ.
ثباتي ﺑه نام ثبات ماسك ﺑراي پوﺷش اثر هر يك از درخواسﺖ ها وجود دارد.
ﺑيﺖ هاي اين دو ثبات ﺑا هم  andمي ﺷونﺪ و ﺑه يك رمزگذار )انكﺪر( اولويﺖ دار وارد مي
ﺷونﺪ .اين رمز گذار ،توليﺪ آدرس ﺑرنامه وقفه را ﺑه عهﺪه دارد.



اگر وقفه اي وجود نﺪاﺷته ﺑاﺷﺪ ،رمزگذار فليپ فﻼپ  ISTﺻفر مي ﺷود.



فليپ فﻼپ  IENدر ﺻورتي كه يك ﺑاﺷﺪ ،اجازه مي دهﺪ تا از پردازنﺪه تقاضا وقفه ﺷود.



ثبات ماسك مي توانﺪ ﺑعضي از وقفه ها را اجازه دهﺪ و ﺑعﺾ ديگر را پوﺷش دهﺪ.
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اولويت موازي
Enable
X1
X2

٠
ﺑردار وقفه
٠
٠
٠
٠
٠
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I3

3

رمزگذار I2

2

)انكﺪر(

اولويﺖ دار I1

1
0

I0

3

IST

وقفه ﺑه
پردازنﺪه

ثبات وقفه

 ISTزماني يك مي ﺷود كه يك
درخواسﺖ وقفه وجود داﺷته
ﺑاﺷﺪ
 IENزماني كه يك ﺑاﺷﺪ ،مي توان
IEN
از پردازنﺪه تقاضاي وقفه كرد

INTACK
از پردازنﺪه

 INTACKاز پردازنﺪه ارسال مي ﺷود ،زماني كه
تقاضاي وقفه را دريافﺖ كرد و مي خواهﺪ آن را
اجرا كﻨﺪ .در واقﻊ جهﺖ ارسال ﺑردار وقفه اسﺖ.

2
1
0
ثبات
پوﺷش

ديسك

ﭼاپگر

دسترسي مستقيم ﺑﻪ ﺣاﻓﻈﻪ
Direct Memory Access-DMA






يكي ديگر از روﺷهاي انتقال اطﻼعات ﺑين دستگاه جانبي و ﺣافﻈه ،دسترسي مستقيم ﺑه
ﺣافﻈه اسﺖ.
در اين ﺻورت پردازنﺪه ﺑه كارهاي خود مي پردازد و زمانش ﺻرف انتقال اطﻼعات نمي ﺷود
و مي توانﺪ ﺑه اجراي دستورات خود ﺑپردازد.
ﺑراي  DMAيك كﻨترل كﻨﻨﺪه در نﻈر گرفته مي ﺷود تا عمليات انتقال را انجام دهﺪ.
مﺸكلي كه وجود دارد ،تﺪاخل ﺑين كﻨترل كﻨﻨﺪه  DMAو  CPUدر تﺪاخل گذرگاه داده و
آدرس اسﺖ.
كﻨترل كﻨﻨﺪه  DMAيك ورودي و يك خروجي ﺑراي دريافﺖ گذرگاه دارد.
 خروجي  ،BRكﻨترل كﻨﻨﺪه ﺑا فعال نمودن اين سيگﻨال از پردازنﺪه تقاضاي گذرگاه
مي كﻨﺪ.
 ورودي  ،BGدر ﺻورتي كه پردازنﺪه ﺑﺨواهﺪ گذرگاه را ﺑه كﻨترل كﻨﻨﺪه اختﺼاص دهﺪ ،اين
سيگﻨال را فعال مي كﻨﺪ و گذرگاه را ﺑه كﻨترل كﻨﻨﺪه اختﺼاص مي دهﺪ.
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كنترل كننده DMA
Address bus

Address bus
buffers

Data bus
buffers

Word count register

Internal bus

Address register

Control
logic

Control register

DMA request
to I/O device
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DMA Acknowledge

Data bus

CS

DMA select

RS

Register select

RD

Read

WR

Write

BR

Bus request

BG

Bus grant

Interrupt

Interrupt

دسترسي مستقيم ﺑﻪ ﺣاﻓﻈﻪ
Direct Memory Access-DMA
انتقال داده ها ﺑه دو ﺻورت انجام مي ﺷود :
 كﻨترل كﻨﻨﺪه پﺲ از دريافﺖ گذرگاه ،تمام داده ها را انتقال مي دهﺪ و در انتها ،گذرگاه
را ﺑه پردازنﺪه تﺤويل مي دهﺪ )انتقال توده اي(.
 روش ديگر اين اسﺖ كه كﻨترل كﻨﻨﺪه در هﻨگامي كه پردازنﺪه ﺑه گذرگاه نيازي نﺪارد ،در
واقﻊ ﺑا ﺣافﻈه تبادل داده نﺪارد ،از گذرگاه استفاده كرده و داده اي را انتقال مي دهﺪ.
 اين روش را سرقﺖ سيكل مي نامﻨﺪ.



مثال :يك كﻨترل كﻨﻨﺪه  DMAدر هر سرقﺖ سيكل ،كلمه اي  ٨ﺑيتي را انتقال مي دهﺪ.
دستگاه جانبي كاركتر  ٨ﺑيتي را ﺑا سرعﺖ  ٢٤٠٠كاركتر ﺑر ثانيه آماده مي كﻨﺪ .پردازنﺪه
واكﺸي و اجراي  ١٠ميليون دستور را در  ١ثانيه انجام مي دهﺪ .ﺑطور متوسط هر دستور در اين
ماﺷين ﭼﻨﺪ ثانيه طول مي كﺸﺪ.
ﺑﺪون  DMAهردستور در  1 / 107ثانيه اجرا مي ﺷود.
هر كاراكتر در  1 / 2400ثانيه انتقال مي ياﺑﺪ.
ﺑطور متوسط هر دستور در زمان )  (1 / 2400) + ( 1 / 107اجرا مي ﺷود.
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DMA







در اولين گام دستگاه ورودي /خروجي تقاضاي را ﺑراي كﻨترل كﻨﻨﺪه ارسال مي كﻨﺪ.
كﻨترل كﻨﻨﺪه از پردازنﺪه درخواسﺖ گذرگاه مي كﻨﺪ .اين كار را ﺑا سيگﻨال  BRانجام مي
دهﺪ.
پردازنﺪه ﺑا فعال نمودن  BGاين اجازه را ﺑه كﻨترل كﻨﻨﺪه مي دهﺪ.
 در اين لﺤﻈه پردازنﺪه ،ﭼﻨﺪين ثبات كﻨترل كﻨﻨﺪه را مقﺪاردهي مي كﻨﺪ .مثﻼ آدرس
موردنﻈر ﺣافﻈه كه كﻨترل كﻨﻨﺪه ﺑايﺪ دسترسي داﺷته ﺑاﺷﺪ و تعﺪاد كلمات انتقالي
كﻨترل كﻨﻨﺪه دو خط ﺑراي خوانﺪن و نوﺷتن دارد .اين دو خط دو جهته هستﻨﺪ.
 در زماني كه پردازنﺪه مي خواهﺪ مقﺪاري را در كﻨترل كﻨﻨﺪه ﺑﻨويسﺪ و يا از آن ﺑﺨوانﺪ،
اين دو خط ورودي هستﻨﺪ و زماني كه كﻨترل كﻨﻨﺪه مي خواهﺪ ﺑا ﺣافﻈه ارتباط داﺷته
ﺑاﺷﺪ ،اين دو خط خروجي خواهﻨﺪ ﺑود.
BR

پردازنﺪه
ﺣافﻈه
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RD
RD

BR
RD

كﻨترل كﻨﻨﺪه
DMA

WR
WR

WR

ثبات آدرس

BG

BG

ثبات ﺷمارنﺪه
كلمه

DMA
Interrupt
BG

Random access
memory (RAM)

CPU

BR
RD

WR

Address

Data

RD

WR

Address

Data

Read control
Write control
Data bus
Address bus

Address
select

RD

WR

Address

Data

DS
RS
BR

DMA acknowledge

Direct memory
access (DAM)
controller

I/O
Peripheral
device
DMA request

BG
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Interrupt

دل گر چﻪ درين ﺑاديﻪ ﺑسيار شتاﻓت

يك موي ندانست و ﺑسي موي شكاﻓت

گرچﻪ ز دلم هزار خورشيد ﺑتاﻓت

آخر ﺑﻪ كمال ذرهاي راه نياﻓت
ابوسعيد ابوالخير

34

17

براي كسب اطﻼعات بيشتر در مورد اين درس ميتوانيد به وب سايت
آموزشي در لينك زير مراجعه نماييد
http://shafieian-education.ir
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