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 فهرست اصطالحات
registerثبات؛  ثبت گر

HAL(hardware abstraction layer)الیه جدا سازی سخت افزار؛  ل ج س

 peripheralپردازنده؛سخت افزارهای جانبی هسته  وسیله جانبی

fieldبخش هایی از یک واحد کلی تر،  میدان

initializationفرایند مقدار دهی اولیه به یک وسیله جانبی، متغیر و ...؛  آغازسازی

APIتابع هایی که برای دسترسی به امکانات یک کتابخانه، توسط سازنده ی آن، ارائه شده اند؛ تابع های  رابط برنامه نویسی

 Driverمجموعه ای از برنامه ها که یک وسیله جانبی را راه می اندازد.  راه انداز

 بیت 22داده یا دستوری با طول  واژه، کلمه

 بیت 12داده یا دستوری با طول  نیم واژه

 بیت 22داده به طول  واژه دوتایی

IAP  هنگامی که برنامه کاربر در حال اجراستبرنامه ریزی در کار، امکان برنامه ریزی حافظه فلش میکروکنترلر 

 ام می شود.واکشی دستور از این باس انج-باسی که باس دستور هسته پردازنده را به رابط دستور فلش متصل می کند. پیش Iکد

 این باس پردازنده را به رابط داده فلش متصل می کند. Dکد 

AHB باالیِ پیشرفته-باسِ عملکرد 

APB  جانبی پیشرفتهباس وسیله

Slaveمی گیرد  که ارباب نام دارد که دستورات را از بخش دیگربا دو طرف مختلف بخشی از یک سیستم  برده

masterبخش دستور دهنده در یک ارتباط دو طرفه که به برده ها دستور می دهد و پاسخ های احتمالی را دریافت می کند.  ارباب

پردازنده ها که هسته پردازنده روشن است اما قسمتی هایی که استفاده نمی شود برای صرفه جویی خاموش می حالتی در  آماده به کار

 شوند

Offsetجابجایی از یک مقدار اولیه یا مورد انتظار برای مثال از ابتدای یک رشته بیت،  1دویدگی

applicationبرنامه ای که کاربر می نویسد  برنامه کاربردی

                        

حالت راست این اصطالح را آهنگر ها برای چارچوب های فلزی که دارای انحراف از زاویه های راست و قائمه است به کار می برند. به این مفهوم که از  1

 ( می باشد. تلفظ عامیانه نیز به شکل دوییدگی است.set) ( از تنظیمoffبه معنی خارج ) offsetدویده است.  به نظر معادل 
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firmwareنرم افزاری که روی سیستم تعبیه شده ریخته شده است و مانند رایانه شخصی قابل تغییر نیست.  رسفت افزا
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 stمیکروکنترلرهای آرم شرکت 

خانواده گسترده ای از میکروکنترلرها بر اساس هسته آرم تولید کرده است. هسته های مختلف آرم از سری کورتکس و سایر سری  stشرکت 

 2Mمی پردازیم که از خانواده کورتکس  stm32f429bitهای آرم در این مجموعه یافت می شود. در این نوشتار به بررسی میکروکنترلر 

واقعی با انتظار صفر برای اجرا از روی فلش است. فرکانس کاری -، شتاب دهنده زمانFPUدارای واحد محاسبات اعشاری  است.بیتی  22و 

 DMIPS/1.25 255است و از نظر سرعت پردازش به  MPUمگاهرتز می رسد. دارای واحد نگهبانی از حافظه  134این میکرو تا 

DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)   .کیلوبایت حافظه رم می  222مگابایت حافظه فلش )برنامه( و  2این میکروکنترلر دارای می رسد

  باشد.

 TFTهای  LCDبه این ترتیب انواع  است. XGAو کنترل کننده گرافیک با امکان گرافیک تا  3434/2344با حالت های  LCDرابط موازی 

برای تولید گرافیک بهتر در این میکرو وجود دارد. رابط موازی شتاب دهنده کروم آرت  بدون نیاز به مدار دیگری قابل راه اندازی است. 

 مگابایت در ثانیه در این میکرو تعبیه شده است.  22بیت با قابلیت انتقال تا  12تا  3دوربین 

 صه به این ترتیب است:این میکرو به شکل خالدیگر امکانات  تعدادی از

 2  مگا سمبل در ثانیه که اگر در حالت در همگذاری شده سه تایی کار کنند به  2/2بیتی تا  12عدد تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال

 بیتی. 12دو عدد تبدیل گر دیجیتال به آنالوگ  مگاسمبل در ثانیه می رسند. 2/2نرخ نمونه برداری 

  مگاهرتز و امکانات مختلف 134بیتی تا سرعت  22و  12تایمر مختلف  12تا 

 123  مگاهرتز  14پایه با امکان وقفه تا سرعت 

  امکانات ارتباطی مختلف مانندi2c ،سریال ،SPI ،CAN ارتباط سریال صدا ،SAI 

  درگاه امکانات ارتباطی پیشرفته مانندUSB با الیه  2سرعت کامل و پرسرعتPHY درون میکروکنترلر ،MAC  با  41/144اترنتDMA 

 اختصاصی

 ساعت زمان واقعی 

( می RM0090اطالعات این میکروکنترلر را در سندهای مختلفی ارائه داده است. مهم ترین سندها برگه اطالعات، دستنامه مرجع ) stشرکت 

ین شرکت قابل ند که از سایت اباشد. وسایل جانبی مختلف میکرو مانند سریال هر کدام سندهای مختلفی برای راهنمایی و توضیحات بیشتر دار

 ( موجود است.UM1725دسترسی است. برای کتابخانه های ارائه شده نیز سند دستنامه کاربر )

 ساختار پروژه های میکروکنترلر آرم در نرم افزار کایل
کاربر است که حتما باید در فایلی  mainپروژه هایی که در نرم افزار کایل نوشته می شود دارای چند قسمت اساسی است. اولین قسمت تابع 

. همواره چند فایل مهم در یک پروژه وجود دارند که برخی ضروری هستند و برخی نیز بسته به پروژه های مختلف ممکن است قرار داشته باشد

واه است پوشه ها و تعداد آن ها دلخنام  استفاده بشوند یا نه. برای مثال یک نمونه پروژه  در زیر دیده می شود که شامل پوشه های مختلفی است.

ربوط م ولی بهتر است فایل های پروژه خود را دسته بندی کنید و در پوشه هایی با نام های معنی دار قرار دهید. برای مثال در شکل زیر فایل های

 قرار گرفته اند. Application/Userبه خود کاربر در پوشه ی 

                         

 مگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند. 234پرسرعت تا سرعت  USBارتباط  2
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 پوشه های مختلف یک پروژه: 1شکل  

 مهم ترین فایل هایی که باید به آنها دقت کنید در شکل زیر مشخص شده اند:

 

 : فایل های مهم یک پروژه2شکل  

وقفه شامل روال )روتین( های  stm32f4xx_it.cباشد. فایل  ()mainکه فایل اصلی برنامه شماست باید شامل تابع  main.cفایل 

ی پروژه ی شماست. وقفه های مختلف که استفاده می کنید در صورت رخ دادن، تابع مربوط به خود را در این فایل اجرا می کنند. نام تابع 

تعریف شده است. برای مثال تابع  startup_stm32f429xx.s اسمبلی  رویداد وقفه باید همانند نامی باشد که برای آن وقفه در فایل

 یمر به شکل زیر تعریف شده است.وقفه ی تا

/******************************************************************************/ 

/* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */ 

/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */ 

/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */ 

/* please refer to the startup file (startup_stm32f4xx.s).                    */ 

/******************************************************************************/ 

 

/** 

* @brief This function handles TIM1 update interrupt and TIM10 global interrupt. 

*/ 

void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void) 

{ 

  /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_TIM10_IRQn 0 */ 
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  /* USER CODE END TIM1_UP_TIM10_IRQn 0 */ 

  HAL_TIM_IRQHandler(&htim1); 

  /* USER CODE BEGIN TIM1_UP_TIM10_IRQn 1 */ 

 

  /* USER CODE END TIM1_UP_TIM10_IRQn 1 */ 

} 

 

بیندازید وقفه ی باال را به این شکل می بینید که نام آدرس آن با نام تابع روال وقفه  startup_stm32f429xx.sاگر نگاهی به فایل  

 یکی است.

 

 

 

است  SystemInitرا اجرا می کند. اولین جایی که اجرا می کند تابع  startup_stm32f429xx.sمیکرو پس از بازنشانی تابع  

 تعریف شده است.  system_stm32f4xx.cکه در فایل 

 

 

، مکان جدول بردار وقفه و حافظه خارجی را پیکربندی می کند. سپس تابع FPUتنظیمات در این فایل به تنظیم سیستم میکروکنترلر می پردازد، 

main .اجرا می شود 

ست که ا کتابخانه الیه جدا سازی سخت افزار که در آینده به تفصیل بررسی می شود حاوی راه اندازهای قسمت های مختلف میکروکنترلر

قرار دارد. هر  Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver، ارائه شده است. این فایل ها در پوشه ی stتوسط شرکت سازنده ی آن، 

آن در این پوشه اضافه شود. مسیر  cقسمتی از میکرو کنترلر که در پروژه شما استفاده می شود یک یا چند کتابخانه مرتبط دارد که باید فایل 

ستفاده از این معموال برای ا یند نیز باید در تنظیمات پروژه وارد شود تا در هنگام کامپایل کردن، کامپایلر آن ها را نیز پیدا کند.فایل های سرآ

 را اضافه کنید. ”include “stm32f4xx_hal.h#خود   mainکتابخانه ها، الزم است که در ابتدای فایل 
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 ی  الیه جدا سازی سخت افزار: فایل ها2شکل  

ضروری نیست و همانطور که  gpioفایل مربوط به  در اکثر پروژه های چند فایل از این الیه ضروری هستند که در شکل باال مشخص شده اند.

به تنظیمات  rccیل به تنظیمات هسته و فا cortexاز نامش پیداست برای کار کردن با پایه های ورودی/خروجی میکروکنترلر می باشد. فایل 

 ساعت میکروکنترلر مرتبط است.

کار  cubeMXارائه می شود استفاده کنید. لزوما نباید با نرم افزار  cubeMXکه در نرم افزار  stنکته: همواره از راه اندازهای به روز شرکت 

و در پروژه خود استفاده کنید. این پوشه معموال در مسیر  را از مسیر این نرم افزار کپی کنید HALکنید بلکه می توانید پوشه حاوی راه اندازهای 

 زیر قرار دارد.

 
C:\Users\myComputersName\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.12.0\Drive

rs  

 ، اترنت اشاره کرد.USB، ارتباط SDبسیاری از وسایل جانبی در راه اندازهای قدیمی به درستی کار نمی کنند از آن جمله می توان به کارت 

یکی از فایل های مهم دیگر پروژه، که پس از کامپایل قابل مشاهده است، فایل تنظیمات کتابخانه ل ج س به نام 

stm32f4xx_hal_conf.h  است. این فایل سرآیند در ابتدای سرآیند اصلی ل ج س به پروژه اضافه می شود. همواره باید بررسی کنید

انبی مختلف میکروکنترلر شما در این فایل به پروژه اضافه شده است. به کمک این تعریف ها، کامپایلر فایل های های وسایل ج فیتعرکه 

 جسرآیند وسایل جانبی مختلف را اضافه می کند. در غیر این صورت خطای نیافتن سرآیند اتفاق می افتد. همانطور که در زیر فایل تنظیمات ل 

 رد نیاز از حالت نظر خارج شده اند.س را می بینید، تعریف های مو

#define HAL_MODULE_ENABLED   

/* #define HAL_ADC_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_CAN_MODULE_ENABLED */   
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/* #define HAL_CRC_MODULE_ENABLED */   

/* #define HAL_CRYP_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_DAC_MODULE_ENABLED */   

/* #define HAL_DCMI_MODULE_ENABLED */  

#define HAL_DMA_MODULE_ENABLED 

/* #define HAL_DMA2D_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_ETH_MODULE_ENABLED */  

#define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED 

/* #define HAL_NAND_MODULE_ENABLED */ 

/* #define HAL_NOR_MODULE_ENABLED */ 

/* #define HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED */ 

/* #define HAL_SRAM_MODULE_ENABLED */ 

#define HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED 

/* #define HAL_HASH_MODULE_ENABLED */    

#define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED 

#define HAL_I2C_MODULE_ENABLED 

/* #define HAL_I2S_MODULE_ENABLED */    

/* #define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_LTDC_MODULE_ENABLED */  

#define HAL_PWR_MODULE_ENABLED 

#define HAL_RCC_MODULE_ENABLED  

/* #define HAL_RNG_MODULE_ENABLED */    

/* #define HAL_RTC_MODULE_ENABLED */ 

/* #define HAL_SAI_MODULE_ENABLED */    

#define HAL_SD_MODULE_ENABLED  

/* #define HAL_SPI_MODULE_ENABLED */    

/* #define HAL_TIM_MODULE_ENABLED */    

#define HAL_UART_MODULE_ENABLED  

/* #define HAL_USART_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_IRDA_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED */  

/* #define HAL_WWDG_MODULE_ENABLED */   

#define HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED 

/* #define HAL_PCD_MODULE_ENABLED */ 

/* #define HAL_HCD_MODULE_ENABLED */ 

 

 

 پروژه های انجام شده روی بورد زتا
 آن ر مشاهده می کنید: 2.3.4نسخه  زیر مربوط به نرم افزار کایل است که در DFPنصب بسته های  یکی از مسیرهای مهم آدرس

C:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\2.8.0 
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 Driversپوشه 

است باید دقت کرد که ممکن است همواره به روز نباشند برای دریافت کتابخانه های  HALشامل کتابخانه های  Driversپوشه ی 

 می دهد. این پوشه شامل این پوشه ها نیز هست: STاستفاده کرد که خود شرکت  CubeMXمی توان از  HALبه روز 

  

 

است که برای بورد موجود نیز کتابخانه board support libraries( کتابخانه های بوردهای مختلف BSPپوشه اول )

 :مقدماتی ای طراحی شده است که نیاز به تکمیل دارد

 

  

Melec.ir



22 

 

 ها و دوربین و صفحه لمسی و  ... را شامل می شود. LCDنیز راه اندازهای وسایل جانبی مانند تعدادی از  Componentsپوشه 

و شاید نسخه های  Driversهستند. کل پوشه  HALو راه اندازهای  CMSISدو پوشه دیگر حاوی کتابخانه  Driversدر پوشه  

 نیز یافت می شود. CubeMXجدیدتر آن در آدرس نصب 

C:\Users\EL2\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.12.0\Drivers 

  

  

  Middlewaresپوشه 

این کتابخانه ها شامل کتابخانه های کار با سیستم فایل  قرار دارد. Middlewaresکتابخانه های شرکت های سوم در پوشه ی 

FatFs سیستم عامل زمان واقعی ،FreeRTOS کتابخانه ،jpeg کتابخانه پروتکل اینترنتی ،LwIP  و کتابخانه رمزنگاری اتصال سرور و

 می باشد. PolarSSLمشتری 

  

 

 ارائه داده است که عبارتند از  stکتابخانه هایی نیز خود  

 

 می باشد. USBاین کتابخانه ها نیز برای رابط گرافیکی روی نمایشگرها، کارهای مربوط به صدا و کتابخانه های 

 پروژه ها مسیر

 است.  stمسیر زیر حاوی فایل های بوردهای شرکت 

C:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\2.10.0\Projects 

 این بوردها به ترتیب زیر است:
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دو پوشه 

، ردهااز بو یکیپوشه ی با انتخاب  پروژه های انجام شده معموال حاوی یک فایل متنی ساده هستند که توضیحاتی در مورد آن داده است.

applications   وexamples .می توان بوردی که میکروکنترلری از خانواده میکروی  شامل پروژه های انجام شده است

شامل پروژه های  مورد نظرتان است پوشه STM324x9I_EVAL اگر خانواده stm32f4مورد نظرتان را دارد انتخاب کنید برای مثال 

 کاملی است.

 

 تابع های ضعیف
اری کبا رخ دادن هر وقفه ای، یک تابع فراخوانی می شود. گاهی این تابع ها به شکل پیش فرض در فایل های مربوط به وقفه، نوشته شده اند اما 

ال تابع ( مشخص شده اند. برای مثweak__انجام نمی دهند تا بعدتر کاربر تابع مناسب را با توجه به نیاز خود بنویسد. تابع ها با پیشوند ضعیف )

 به شکل زیر تعریف می شود. stm32f4xx_hal_gpio.cضعیف وقفه ی خارجی پایه ها، در فایل 

/** 

  * @brief  EXTI line detection callbacks. 

  * @param  GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line 

  * @retval None 

  */ 

__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{ 

  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ 

  __IO uint32_t tmpreg = 0x00; 

  UNUSED(tmpreg);  

  /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,

           the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file 

   */

} 

Melec.ir
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یا هر فایلی دیگری، بدون پیشوند ضعیف، بازنویسی کند و هنگام کامپایل شدن، تابع وی  mainخود را در فایل  مورد نظر کاربر می تواند تابع

 مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال در زیر تابع کاربر دیده می شود که دو دیود نوری را بسته به پایه ی وقفه، چشمک زن کرده است.

/** 

  * @brief EXTI line detection callbacks 

  * @param GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line 

  * @retval None 

  */ 

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) 

{ 

  if(GPIO_Pin == KEY_BUTTON_PIN) 

  { 

    /* Toggle LED2 */ 

    BSP_LED_Toggle(LED2); 

  } 

   

  if(GPIO_Pin == WAKEUP_BUTTON_PIN) 

  { 

    /* Toggle LED1 */ 

    BSP_LED_Toggle(LED1); 

  } 

} 

 روند تولید یک پروژه
برای آغاز یک پروژه جدید، به چند روش می توان عمل کرد. مسلما زمان و کیفیت در انتخاب روش مهم هستند. برای رسیدن به کیفیت مورد 

ت کرد. برای مثال خط های توضیح در برنامه وارد کرد و یا برنامه را ساختارمند نظر می توان در هنگام تکمیل پروژه، استانداردهای الزم را رعای

 نوشت. 

ایل کبرای انجام پروژه در زمان کوتاه از دو چیز می توان کمک گرفت یکی از برنامه های نمونه داده شده مانند برنامه های بوردهای مختلف که 

نمونه برنامه های داده شده توسط کایل که پیش از این بررسی شد. این پروژه های همه است.  cubeMXارائه داده است و دیگری استفاده از 

هر کدام از این پوشه ها، گاهی  دیده می شود. STM324x9I_EVALبرای بورد قسمت های میکرو را پوشش می دهند. در زیر فهرست اینها 

مشخص می شوند مراجعه  evalه برای بوردهای ارزیابی که معموال با پسوند شامل چند پروژه مختلف است. بهتر است به فایل های داده شد

 کنید. این بوردها به دلیل داشتن اکثر وسایل جانبی و سخت افزارهای مختلف پروژه های کامل تری دارند.
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ین نرم افزار می توانید بدون مراجعه به به کمک امی توانید چند مورد را مشخص کنید. را انتخاب کنید  cubeMXاستفاده از اگر راه دوم یعنی 

ر شکل دبرگه اطالعات میکرو، اطالعات مفیدی از میکروکنترلر را پیدا کنید. برای مثال کدام پایه ها به کدام وسیله جانبی میکرو متصل است. 

 چه وسایل جانبی ای به این پایه وصل هستند.  PA10زیر دیده می شود که با کلیک روی پایه 
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مطمئن شوید که پروژه شما متناسب با بورد طراحی شده است. اکثر وسایل جانبی این  cubeMXوانید با مقایسه مدار بورد خود با نرم افزار می ت

در این  1میکرو را می توان در پایه های مختلف جابجا کرد. برای مثال همانطور که در شکل زیر دیده می شود با فعال کردن ارتباط سریال 

پایه استاندارد که در سمت چپ شکل مالحظه می شود. ولی  پایه های فرستادن و دریافت را می توان روی دو مکان مختلف تنظیم کرد.میکرو 

شخص ممی توان پایه های جایگزین را نیز با نگه داشتن کلید کنترل و کلیک روی پایه استاندارد دید. این پایه در باالی شکل با پیکان نارنجی 

 شده است.

 

 cubeMXبا انجام تنظیمات 

در آن اعمال کنید. پروژه تولید شده می تواند برای محیط های مختلف مانند کایل و 

پوشه ای شامل پروژه ی آماده ای برای شما تهیه می کند که اکنون باید خودتان برنامه خودتان و تغییرات الزم را 

IAR   .تهیه شود
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 حافظه و ساختار باس
به وسایل جانبی و حافظه ها، اترنت،  AHB2و  AHB1ساختار داخلی این میکرو به شکل زیر است. هسته کورتکس میکرو با باس های پرسرعت 

USB رابط ،LCD  و دوربین و ... وصل است. سایر وسایل جانبی نیز از طریق باس های کم سرعت ترAPB  .در دسترس هستندDMA  های میکرو

 ن باس ها به حافظه و وسایل جانبی دسترسی دارند.نیز از طریق همی
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 ساختار نگاشت حافظه این میکروکنترلر در شکل زیر دیده می شود.

 

 STM32F429: نگاشت حافظه میکروکنترلر 2شکل  

 بیتی است که اینها را به هم متصل می کند:-22چندالیه  AHBدر این میکروکنترلر، سیستم اصلی دارای یک ماتریس باس 

 :ده ارباب که در شکل زیر با چارگوش های آبی مشخص شده اند 

o  باسI باس ،D  و باسS  خود کورتکسM4  و هستهFPU 
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o  باس حافظهDMA1 

o  باس حافظهDMA2 

o  باس وسیله جانبیDMA2 

o  باسDMA اترنت 

o  باسDMA   درگاه پرسرعت OTG USB 

o  باسDMA  کنترلگرLCD 

o  باس حافظهDMA2D (2آرت-)شتاب دهنده کروم 

 :هشت برده که با چارگوش های نارنجی مشخص شده اند 

o باس کدI 2حافظه فلش داخلی 

o  باس کدd حافظه فلش داخلی 

o SRAM1 ( 112داخلی اصلی )کیلوبایت 

o SRAM2 ( 12داخلی کمکی )کیلوبایت 

o SRAM3 ( 22داخلی کمکی )کیلوبایت 

o  وسیلهAHB1 مل پل های شاAHB  بهAPB  و وسیله های جانبیAPB 

o  وسایل جانبیAHB2 

o ( کنترلگر حافظه انعطاف پذیرFMC) 

ماتریس باس، دسترسی از یک ارباب به برده را فراهم می کند و تضمین می کند که دسترسی همزمان ممکن باشد و عملیات با بازده باال حتی 

کیلوبایتی جفت شده با پردازنده، جزیی از باس نیست و باید مستقیما  22کنند انجام شود. رم داده  وقتی چند وسیله جانبی پرسرعت با هم کار می

 از طریق پردازنده با آن کار کرد. ساختار گفته شده را در زیر می بینید

                         

2 Art-Chrom  یک شتاب دهنده گرافیکی است برای نمایشگرlcd .که به سیستم متصل می شود 
 مراجعه کنید. 2شکل  فرق دارد به  Dو  Iبا باس  Dو کد Iباس کد 2
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STM32F429: معماری سیستم میکروکنترلر 2شکل  

 Iباس 
این باس، باس دستور 

ی شامل کد است ممکن است حافظه فلش/

پردازنده را به ماتریس باس متصل می کند. این باس توسط هسته برای واکشی دستور به کار می رود. هدف این باس حافظه 

SRAM  داخلی یا حافظه های خارجی از طریقFMC .باشد 

 Dباس 
کیلوبایتی جفت شده با ه 22این باس، باس داده هسته را به رم داده 

طریق 

سته و ماتریس باس متصل می کند. این باس توسط هسته برای بار گزاری 

واقعی و دسترسی دیباگ استفاده می شود. هدف این باس حافظه های حاوی کد و داده است. )حافظه فلش داخلی یا حافظه های خارجی از 

FMC) 

 Sباس 
 SRAMی یا قرار گرفته در وسیله های جانبی داده  به ین باس برای دسترسیرا به ماتریس باس متصل می کند. ااین باس، باس سیستم پردازنده 

داخلی  SRAM1/2/3دارد. هدف این باس  Iاستفاده می شود. دستورها را نیز می توان از طریق این باس واکشی کرد که بازده کمتری از باس 

 می باشد. FMCو حافظه های خارجی از طریق  AHB2، وسیله های جانبی APBشامل وسیله های جانبی  AHB1و وسیله های جانبی 

 AHB/APB (APB)پل های 
را با امکان انتخاب فرکانس وسیله جانبی فراهم  APBو دو باس  AHBامکان اتصال هم زمان بین  APB2و  APB1، به نام AHB/APBدو پل 

کرد که هر وسیله جانبی روی کدامیک از این باس ها قرار می کنند. ماکزیمم فرکانس این دو باس در برگه اطالعات درج شده است. باید دقت 

 (1دارد. اینها در جدولی در مرجع میکروکنترلر قرار دارد.)جدول 
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 را به هم وصل می کند در مرکز دیده می شود. APBو  AHB: پل هایی که باس های 2شکل  

و رابط حافظه فلش(. قبل از استفاده از هر وسیله جانبی باید ساعت  SRAMبعد از بازنشانی، ساعت های وسایل جانبی غیرفعال می شود )به جز 

 فعال کنید. RCC_APBxENRیا  RCC_AHBxENRآن را در ثبت گر 

بیتی  22)پل، داده را تکرار می کند تا برداری  تبدیل می شود. 22درخواست می شود، به دسترسی  APBبیتی روی  12یا  3وقتی دسترسی 

 درست شود(

 سازمان دهی حافظه
بایت ها به قالب  گیگا بایتی آدرس دهی قرار گرفته اند. 2حافظه برنامه، حافظه داده، ثبت گرها و درگاه های ورودی/خروجی همگی در فضای 

مگابایتی تقسیم شده  212بلوک اصلی هر کدام  3ی حافظه به ( ذخیره می شوند. فضای آدرس دهlittle endian) 2کوچک در پایان

 است. 

SRAM تعبیه شده 
 SRAMکیلوبایتی از سه  222حافظه  سیستم است. SRAMکیلوبایت حافظه  222پشتیبانی و  SRAMکیلوبایت حافظه  2این میکروکنترلر  دارای 

کیلوبایت حافظه هستند. این حافظه های در  22و  22،  12، 112ای جفت شده با پردازنده تشکیل شده است که به ترتیب دار SRAMو یک 

                         

که پرارزش تر است ذخیره می شود و  12بیتی، ابتدا بخش  3در حافظه  0x1234کم ارزش ترین رشته در آدرس باالتر قرار می گیرد. برای مثال عدد  2

 ذخیره می شود. 34تر است در آدرس بعدی که بزرگ
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بیتی( دسترس پذیر  22بیتی(، یا واژه ی کامل ) 12این حافظه به شکل بایتی، نیم واژه ای) شکل زیر با کاردهای نارنجی نشان داده شده است.

 بخش تقسیم کرد: 2انجام می شود. این حافظه رم را می توان تا است. خواندن و نوشتن در این حافظه با سرعت پردازنده با صفر حالت انتظار 

 در حافظه SRAM: حافظه های 2شکل  

SRAM1  وSRAM2  0که در آدرسx2000 0000  نگاشته شده اند و توسط همه ی ارباب هایAHB .قابل دسترس هستند

SRAM3  0در آدرسx2002 0000  نگاشته شده و توسط همه ی ارباب هایAHB  .دسترس پذیری دارد

 0حافظه جفت شده با پردازنده در آدرسx1000 0000  نگاشته شده و تنها توسط پردازنده و از طریق باسD .در دسترس است

USB Oدسترسی داشته باشند )اترنت یا  SRAMمی توانند به شکل هم زمان به  AHBارباب های  ( پرسرعت( برای مثال هم زمان TGی درراه )

 کار کند. SRAM2کار می کند اترنت می تواند با  SRAM3که پردازنده با 

انجام می شود و بازنگاشت انتخاب شده است دسترسی  SRAMوقتی بوت از  Dو  Iها از طریق باس سیستم یا کد SRAMپردازنده می تواند به 

 داشته باشد. 

 نگاه کلی به حافظه فلش
پردازنده به حافظه فلش می دهد. امکان نوشتن و پاک کردن، و سازوکارهای   AHBباس  Dو کد Iرابط این حافظه، امکان دسترسی به کد 

 محافظت از خواندن و نوشتن نیز فراهم است. ساختار این حافظه به این شکل است:

.یک حافظه اصلی به دو بخش تقسیم می شود

حالت بوت از حافظه سیستم(صورت انتخاب اه بوت می شود. )در حافظه سیستم که از آن دستگ

212 ( بایت یک بار برنامه پذیرOTPبرای داده های کاربر )

سطح بایت های گزینه ها برای تنظیم حفاظت از خواندن و نوشتن ،BOR نگهبان سخت/نرم افزاری و بازنشانی وقتی که وسیله در ،

 حالت آماده به کار یا ایست است.
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 حافظه فلش داخلی
 123نوشتن است. پهنای باند خواندن -درحال-مگابایت حجم دارد و با ساختار دو بانکه دارای ویژگی خواندن 2حافظه فلش داخلی تا 

نک فراهم ابیت است و برای نوشتن می توان بایتی، نیم واژه یا واژه یا دو واژه ای عمل کرد. امکان پاک کردن برشی، بانکی و انبوه برای هر دو ب

  است.

 حافظه فلش به شکل زیر سازماندهی شده است:

  کیلوبایتی 123برش  2کیلوبایتی و  22برش  1کیلوبایتی،  12برش  2مگابایتی اصلی بخش شده به  1برای هر بانک یک بلوک 

 )حافظه سیستم  که از آن دستگاه بوت می شود )در حالت بوت از حافظه سیستم 

 212 بایت اضافه هم وجود دارد که می توان به کمک آن این ناحیه ی داده یک بار  12پذیر برای داده کاربر؛  بایت یک بار برنامه

 برنامه پذیر را قفل کرد.

  بایت های گزینه که برای تنظیمِ حفاظت از خواندن ونوشتن، سطحBOR ،نگهبان، حالت بوت دو بانکه، ویژگی های دو بانکی بودن ،

 بازنشانی وقتی دستگاه در حالت آماده به کار یا ایست است.سخت افزار/نرم افزار و 
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 در دستگاه های دارای یک مگابایت حافظه ساختار کمی متفاوت است
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 خواندن از فلش
( باید در ثبت گر کنترل دسترسی به فلش ، تعداد حالت های انتظار )یعنی پارامتر LATENCYبرای این که به درستی از فلش بخوانیم

(ACRFLASH_ مطابق فرکانس ساعت پردازنده )HCLK  ولت باید بافر  1/2و ولتاژ تغذیه دستگاه، برنامه ریزی شود. برای ولتاژ های کم تر از

 غیرفعال شود. رابطه فرکانس ساعت و تعداد حالت های انتظار در جدول زیر نشان داده شده است. 2پیش واکشی

                        

2 fetch-pre
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  MHz 124برابر است  CLKHfبیشترین مقدار  ‘ = 0x01VOS[1:0]’وقتی 

هم  MHz 123تا  2راه اندازی-می توان با فعال کردن باال  .MHz 221برابر است  HCLKfبیشترین مقدار  ‘ = 100xVOS[1:0]’وقتی 

 رفت.

هم  MHz 134راه اندازی تا -. می توان با فعال کردن باال  MHz 231برابر است  HCLKfبیشترین مقدار  ‘ = 110xVOS[1:0]’وقتی 

 رفت.

 راه اندازی استفاده کرد.-ولت نمی توان از حالت باال  1/2تا  3/1در ولتاژ 

 تکمیل شودمرجع  31صفحه 

                         

2 drive-Over 
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 وقفه ها
نشان داده می شود بخشی در میکروکنترلر است که وظیفه کنترل وقفه ها را به عهده دارد. برخی  NVICا بتودرتو که  برداریِِی وقفه  کنترلگرِ

 ویژگی های آن اینگونه است.:

32  به جز( وقفه خط وقفه کورتکس با  12کانال وقفه ماسک پذیرFPU)

12 ِبیت( 2)با استفاده از وقفه ها اولویت برای  برنامه پذیرِ سطح

 هاتاخیر کم استثناء

 مراجعه کنید PM0214کنترل می شود. به دستنامه برنامه نویسی  NVICهمه وقفه ها شامل استثناءهای هسته توسط 

را باید برابر  SysTickمیلی ثانیه پایه زمانی تولید می کند. در این حالت ساعت  1است که 13224برابر  SysTickمقدار کالیبره کردن 

MHz 22/13 ( .تنظیم کردHCLK/8 که MHz 124 HCLK=) 

EXTIکنترلگر وقفه های خارجی 

آشکارکننده لبه تشکیل شده است که برای درخواست های رویدادها و وقفه ها استفاده می شوند. هر خط ورودی  22این کنترل گر از 

لبه باال رونده یا  یداد تحریک آن کهرا می توان به شکل جداگانه پیکربندی کرد. این پیکربندی شامل تنظیم برای رویداد یا وقفه و هم چنین رو

 پایین رونده یا هر دو باشد است. هر خط می تواند به شکل جداگانه ماسک شود. 
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 ویژگی های مهم وقفه خارجی

 ویژگی های مهم کنترل گر وقفه خارجی اینها هستند:

 تحریک و ماسک جداگانه روی هر خط 

 بیت وضعیت جداگانه روی هر خط 

 درخواست وقفه/رویداد نرم افزاری 22 تولید تا 

  تشخیص سیگنال های خارجی با عرض پالس کمتر از تناوب ساعتAPB2  به بخش مشخصات الکتریکی .stm32f4  در برگه

 اطالعات مراجعه کنید.

 نمودار بلوکی این کنترل گر به شکل زیر است:
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 تنظیمات بوت
بوت برنامه ای است که در قسمت حفاظت شده از حافظه قرار دارد و اولین برنامه ای است که پس از روشن شدن یا بازنشانی اجرا می  بارگذار

، اترنت( UART ،I2C ،SPIشود. وظیفه این برنامه محدوداست و معموال محدود به ارتباط با دنیای خارج با استفاده از پروتکل های ارتباطی )

گاشت حافظه میکروکنترلر است. این برنامه با دنیای خارج، یا یک میزبان مرتبط می شود، فایل داده را از میزبان می گیرد و و دانستن ن

  میکروکنترلری که در آن مستقر است، به روز می کند تا برنامه جدیدی که گرفته است اجرا کند.

قتی نیز دارند. فرایند نوشتن روی فلش خود، ممکن است چند ثانیه طول بکشد. وبیشتر میکروکنترلرهای جدید توانایی نوشتن روی فلش خود را 

ید ابارگذاری بوت انجام شد، بارگذار باید تصویر بوت پذیر را اعتبارسنجی کند و کنترل را به کد بوت پذیر بدهد. اشاره گر ها به وقفه ها ب

 ی دهد تا اجازه دهد که برنامه اصلی کنترل را به دست بگیرد. تنظیم شود. معموال یک بارگذار بوت یک بازنشانی نرم انجام م

 

 

. داز آنجا که برنامه بوت بارگذار در کارخانه در دستگاه نوشته می شود و هدف اصلی استفاده از دستگاه نیست به عنوان باالسری حساب می شو

بین مزایا و حجمی که اشغال می کند باید برآوردی توسط طراح انجام شود. بسیاری از طراحان سعی می کند حجم این برنامه را تا جای ممکن 

ک کنند تا حافظه برنامه بیشتر شود. یک بوت بارگذار دست کم باید این قسمت ها را داشته باشد: یک کانال ارتباطی، برنامه ای برای پاک کوچ

ری اکردن و برنامه ریختن روی فلش، و یک برنامه برای اعتبار سنجی و اجزای برنامه جدید. به عالوه باید بتواند خطاهای هنگام عملیات بارگذ

 ر؟معتب بارگذار

 برو به برنامه

 بازنشانی

 توقف

دریافت برنامه جدید از میزبان، نصب در فلش، رو 

 نویسی در برنامه موجود

 ؟برنامه فلش معتبر

  برنامهمنتظر برای 

 ؟میزبان

انتظار  

 نامحدود؟

ع  میزبان شرو ارتباط با

 شد؟

 پایان زمان؟

ارتباط با میزبان شروع  

 شد؟
 آری

 نه

 آری

 آری

 آری

 آری

 آری

 آری

 نه

 نه

 نه

 نه

 نه

 نه
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بو

از خطای نوشتن در فلش معموال از یک کد بررسی افزونگی چرخشی 

ت را تشخیص دهد، گزارش دهد و اداره کند. این خطاها ممکن است قطع توان، قطع ارتباط، خطای نوشتن روی فلش باشد. برای جلوگیری 

CRC  .استفاده می شود 

انجام می شود و در صورتی که اشتباهی رخ داده بود  CRCمحاسبه ی صفر می شوند و با دریافت فایل  CRCقبل از شروع ارتباط بیت های 

 مراحل بعدی عملیات بارگذاری بوت انجام نمی شود بلکه با ارتباط با میزبان تقاضای ارسال مجدد برنامه را می کند.

 یک مورد دیگر، نوشتن ناخواسته روی قسمت بوت بارگذار است. دراین صورت بار بعدی که پردازنده بوت

برد. به همین دلیل باید برای این منظور مالحظات الزم در حافظه صورت گیرد. گاهی نیز برنامه بارگذار بوت را در یک حافظه دائمی 

راب می شود، بوت بارگذار خ

 است. حاصل کار در این صورت نامشخص است ممکن است امکان ارتباط با میزبان نباشد یا کنترل به برنامه بوت پذیر معتبر قبلی منتقل نشود.

را زیر سوال می  دفدر هر دوصورت نیاز به رفتن یک نیروی انسانی به محل برای رفع مشکل و برنامه ریزی دستی میکرکنترلر است که کل ه

ROM  که

جدا از فلش است می ریزند.

 بارگذار بوت داخلی
 ROMرگذار بوت است که معموال در قسمتی از دو روش برای اجرای بارگذار بوت وجود دارد. یک روش استفاده از برنامه با

برقرار می شود که ممکن است ارتباط سریال، 

سیستم در 

گر  تکارخانه و هنگام ساخته شدن میکروکنترلر قرار داده می شود. این برنامه با روشن شدن میکروکنترلر به شرط تنظیم بعضی از پایه ها یا ثب

ذار بوت تنظیم نشده باشد، برنامه ی کاربردی عادی های داخلی، اجرا می شود. اگر پایه ها یا ثبت گرهای داخلی برای اجرای برنامه بارگ

 میکروکنترلر که معموال در آدرس صفر فلش قرار دارد، اجرا می شود. با اجرای برنامه بارگذار بوت، یک کانال ارتباطی با دنیای خارج نیز

spi که کارخانه سازنده تعیین کرده است داده ها ، اترنت و ... باشد. سپس طبق پروتکل خاصی

 کبه میکرو منتقل می شود و برنامه بارگذار بوت این داده ها را که برنامه ی جدید است در حافظه فلش می نویسد. معموال کارخانه سازنده ی

ارائه می دهد که این پروتکل را در آن اجرا کرده است و برنامه جدید کاربر را به کمک این برنامه به  ،کامپیوتر شخصی نیزسمتِ برای  ،برنامه

 میکروکنترلر منتقل می کند.

 

بارگذار بوت

برنامه کاربردی حافظه فلش میکروکنترلر

، ...spiارتباط سریال، 
میکروکنترلر ROMحافظه 

پروتکل استاندارد سازنده 

میکروکنترلر

Melec.ir
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 stm32f429بارگذار بوت 

شروع می شود و از طریق باس های  0x0000 0000نگاشت حافظه این میکروکنترلر ثابت است و ناحیه کد )برنامه( از آدرس 

ICode  وDCode ( در دسترس است. در حالی که ناحیه دادهSRAM از آدرس )0x2000 0000 شروع می شود و ازطریق باس سیستم ،

واکشی می کند. بنابراین تنها در ناحیه کد می توان حافظه بوت را  ICode، بردار بازنشانی را از باس M4کورتکس ت است. پردازنده در دس

 بوت کرد SRAMدر نظر گرفت. به طور معمول همانطور که می دانیم این ناحیه در حافظه فلش است. برای اینکه بتوان از ناحیه های دیگر مانند 

می توان از بین سه نوع  OT[1:0]BO. با استفاده از پایه های  که بعدتر توضیح داده می شود استفاده می شود 3مکانیزمی به نام حافظه مستعار

 حالت بوت، انتخاب کرد. 

 

اختصاصی است اما پایه  BOOT0، بعد از بازنشانی خوانده می شود. پایه SYSCLKامین لبه ی باالرونده ساعت -2مقدارهای این پایه ها در 

BOOT1 .پایه ورودی/خروجی هم می تواند باشد که پس از انجام عملیات بازنشانی و بوت می توان از این عملکرد این پایه استفاده کرد ، 

بر باشند ( نیز خارج می شود پین های بوت بررسی می شوند و باید در حالت مورد نظر کارStandbyوقتی میکرو از حالت آماده به کار )

ه را توگرنه مطابق جدول باال به حالتی که مقدار پایه ها می گوید خواهد رفت. با خروج از حالت آماده به کار، پردازنده مقدار آدرس باالی پش

 شروع می شود آغاز می کند. 0x0000 0004می خواند و اجرای کد را از حافظه بوت که از  0x0000 0000از 

(، offset) دویدگیو ثبت گر  NVICانجام می شود باید در کد آغازسازی برنامه، با استفاده از جدول استثنائات  SRAMدر حالتی که بوت از 

 جابجا کنید.  SRAMجدول بردار را به درون 

است. برای  1این کار را انجام داد که پیش فرض بانک  2یا بانک  1وقتی از حافظه فلش اصلی میکرو، بوت انجام می شود می توان از بانک 

را در بایت های گزینشی کاربر یک کرد. در این حالت، میکروکنترلر از حافظه سیستم بوت می شود و  BFB2باید بیت  2انتخاب بانک 

 مراجعه کنید. AN2606فلش برای اجرای کد می پرد. به نکته ی کاربردی  2نده بوت، به بانک بارگذار

 بوت بارگذار

 ن میکرو کنترلر، برای بازنویسی برنامه حافظه فلش، با استفاده از رابط های زیر است:بوت تعبیه شده درای بارگذار

 USART1  پایه هایPA9/10  

 USART3  پایه های PB10/11 وPC10/11 

 CAN2  پایه هایPB5/13 

                         

3 Alias memory 
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 USB OTG FS  پایه هایPA11/12 ( در حالت وسیلهDFU  )روزآمد کردن سفت افزار وسیله 

 I2C1/I2C2/I2C3/SPI1 

 SPI2/ SPI4 

نیاز  MHz1به نوسانسازهای خارجی با مضربی از  CANو  USBداخلی کار می کند ولی وسیله های  MHz12با نوسانساز  USARTوسیله جانبی 

در هنگام تولید برنامه ریزی شده  stنده بوت در حافظه سیستم قرار داده شده است و توسط شرکت بارگذار(. کد MHz22تا  2دارند )بین 

به  برای اطالعات بیشتر درون حافظه سیستم می پرد و با وسیله جانبی زیر قابل اجرا است.  0x1FFF76DEنده بوت به آدرس بارگذار است.

 مراجعه کنید. AN2606نکته کاربردی 

 )حافظه مستعار( بازنگاشت فیزیکی

کد تغییر دهد )در این حالت کد می تواند از طریق باس  وقتی که پین های بوت انتخاب شدند، برنامه کاربردی می تواند حافظه را در ناحیه

ICode  به جای باس سیستم اجرا شود( این تغییر با برنامه ریزی ثبت گرSYSCFG_MEMRMP  در کنترلگرSYSCFG  .انجام می شود 

 این حافظه ها را می توان بازنگاری کرد:

 حافظه فلش اصلی 

 حافظه سیستم 

 SRAM1 ( تعبیه شدهKB112) 

 1 بانک FMC (NOR/PSRAM1 ) 

  1بانک SDRAM کنترلگر حافظه انعطاف پذیر 
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 فایل مرجع تکمیل شود 22ص 

سه بیت این ثبت گر برای حافظه ای که باید در آدرس  وظیفه انجام بازنگاری حافظه را به عهده دارد. SYSCFG_MEMRMPثبت گر 

0x0000 0000  ایه های هستند و بنابراین پ نرم افزاردسترس پذیر باشد به کار می روند. این بیت ها برای بازنگاری فیزیکی توسطBOOT 

 را کنار می گذراند.

 BOOTرا می گیرند. وقتی بوت از فلش اصلی انجام می شود و پایه های  BOOTبعد از بازنشانی این بیت ها مقدار انتخاب شده توسط پایه های 

 را می گیرد. 0x00است این ثبت گر مقدار  BOOT0=0و  BOOT1=1هستند یعنی  14برابر 

 0x0000 0000در آدرس  FMCو فلش به کار می روند. دو حالت بازنگاری  FMCزدن بانک های  تاختسایر بیت های این ثبت گر برای 

 وجود دارد:

  1بانک (NOR/PSRAM  1  که تنها دو ناحیه اول بانک 2و )بازنگاری می شود.   1 

  1بازنگاری بانک FMC SDRAM 

 

 ممکن نیست برای این منظور باید بازنگاری نرم افزاری استفاده شود. NORو فلشِ   SDRAMبوت شدن از حافظه 

  

به کار می روند. این بیت ها توسط نرم افزار صفر و یک می  FMCزدن نگاشت حافظه ی  تاختکه برای  SWP_FMCبا نام  14و  11بیت های 

انجام داد  SDRAMاستفاده می شوند تا بتوان اجرای کد را از بانک های  FMC 2و  2بانک  با SDRAM 2و  1زدن بانک  تاختشوند. برای 

 FMCزدن حافظه ی  تاختها به معنی نبود  باشد. مقدار صفر در این بیت 0x0000 0000بدون اینکه نیاز به بازنگاری فیزیکی در آدرس 

به  SDRAM 1است. به این ترتیب که بانک  PCCARDو  NAND 2و بانک  SDRAMزدن حافظه بانک های  تاختبه معنی  01است و مقدار 

نگاشته می شود. بانک  0x9000 0000برابر با  PCCARDبه آدرس  SDRAM 2و بانک  0x8000 0000به آدرس  NAND 2بانک 

2 NAND  و بانکPCCARD  0نیز به آدرس هایxC000 0000 0 وxD000 0000.نگاشته می شود 
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Bit 8 FB_MODE: Flash Bank mode selection 

Set and cleared by software. This bit controls the Flash Bank 1/2 mapping. 

4 : Flash Bank 1 is mapped at 0x0800 0000 (and aliased at 0x0000 0000) and 

Flash Bank 2 is mapped at 0x0810 0000 (and aliased at 0x0010 0000) 

1 : Flash Bank 2 is mapped at 0x0800 0000 (and aliased at 0x0000 0000) and 

Flash Bank 1 is mapped at 0x0810 0000 (and aliased at 0x0010 0000) 

Bits 7:3 Reserved, must be kept at reset value. 

Bits 2:0 MEM_MODE: Memory mapping selection 

Set and cleared by software. This bit controls the memory internal mapping 

at 

address 0x0000 0000. After reset these bits take the value selected by the 

Boot 

pins (except for FMC). 
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444 : Main Flash memory mapped at 0x0000 0000 

441 : System Flash memory mapped at 0x0000 0000 

414 : FMC Bank1 (NOR/PSRAM 1 and 2) mapped at 0x0000 0000 

411 : Embedded SRAM (SRAM1) mapped at 0x0000 0000 

144 : FMC/SDRAM Bank 1 mapped at 0x0000 0000 

Other configurations are reserved 

 می توان عملیات بازنگاری حافظه را انجام داد: HALبا این ماکروها در 

__HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_FLASH  

__HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SYSTEMFLASH  

__HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM  

__HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_FMC  

__HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_FMC_SDRAM 

 

 بارگذار بوت کاربر
 .( می نامندIAP) 1که این برنامه را نیز بارگذار بوت در برنامه دیگر بارگذاری بوت این است که خود کاربر، برنامه بار گذار بوت را بنویسدراه 

دلیل اینکه گاهی الزم می شود که برنامه بارگذار بوت اختصاصی نوشته شود این است که گاهی نیازمندی های کاربر با برنامه بارگذار بوت 

 رصلی میکروکنترلر برآورده نمی شود. برای مثال شاید کاربر در نظر داشته باشد گام های دیگری نیز در بارگذار بوت قرار دهد برای مثال دا

 قرار دارد روی میکرو بار شود.  SDصورت قطع ارتباط با میکرکنترلر یا قطع توان الکتریکی برنامه قبلی که در جایی مانند حافظه 

خودش یک برنامه جدید است که کاربر می نویسد تا کنترل بوت را مطابق نیازهای خود انجام دهد. در این  ،ارگذار بوت کاربرنویسببنابراین 

رنامه ریزی می بروش دو پروژه جدا ساخته می شود که یکی برنامه اصلی کاربر است و دیگری برنامه بوت می باشد. میکروکنترلر با پروژه بوت 

باینری این پروژه تا جای ممکن کوچک نگه داشته می شود چون باالسری محسوب می شود. در این پروژه پس از تنظیمات  . حجم فایلشود

 اولیه مانند آغازسازی کتابخانه ل ج س و ساعت، یک مسیر ارتباطی با دنیای خارج آغازسازی می شود. برای مثال ارتباط اترنت آغازسازی می

رنامه بوژه دیگر می باشد( از طریق ارتباط اترنت دریافت می شود و بارگذار بوت، این برنامه را روی فلش می نویسد. شود و برنامه کاربر )که پر

 می نامند.  14اصلی کاربر که توسط برنامه بارگذار بوت، به میکرو بار می شود را گاهی برنامه تصویر

که فایل را بارگذاری می کند دریافت می گردد. می توان برای دریافت  httpروش دریافت داده می تواند به روشی مانند یک صفحه سرور 

رسی برای این منظور کاربر نیز باید با بر که پروتکلی برای انتقال فایل است نیز استفاده کرد.  ymodemفایل از پروتکل های دیگری مانند 

                         

1 In Application Programming 

14 image 
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اگر پرچم  11با گرفتن داده ها، آن ها را در محل مناسب روی فلش بریزد.کردن یک پرچم یا پایه، کانال ارتباطی با دنیای خارج را برقرار کند و 

که  دیا پایه مناسب فعال نبود برنامه کاربر باید به حالت عادی برنامه ی کاربردی بپرد. این ساختار در شکل زیر نشان داده شده است. دقت شو

عد ش نوشته می شود و بنابراین باید دقت شود که آدرس برنامه ی جدید بخود برنامه بارگذار بوت که به این شکل نوشته شده است نیز روی فل

 از آن قرار گیرد.

 

ان( سیگنال بوت را از یک انسان )یعنی بازنشانی دستی( بگیرد یا از یک وسیله جانبی )یعنی سیستم میزببارگذار بوت برای شروع به کار می تواند 

 .یا اینکه پس از بازنشانی با بررسی یک پرچم وارد برنامه بارگذار بوت شود. اولین کاری که انجام می دهد بررسی اعتبار برنامه خودش است

 گاه معتبر است یا نه. با میزبان ارتباط برقرار می کند تا برنامه جدید را دریافت کند و بازنویسی فلشسپس بررسی می کند که برنامه جاری دست

 را انجام دهد.

 

 الگوریتم بارگذار بوت کاربرنویس

ر از نزدیک امعموال این روش بارگذاری به نحوی است که از راه دور قصد داریم با سخت افزار در ارتباط باشیم و امکان دسترسی به سخت افز

ه ب برای قرار دادن میکرو در حالت بارگذاری بوت یا برنامه ریزی آن به شکل مستقیم نیست. وقتی برنامه کاربر در حالت عادی کار است و نیاز

به میکروکنترلر  یتعویض برنامه اصلی با نسخه ای جدید است، طبیعتا کاربر با میکروکنترلر به روشی مانند اترنت در ارتباط است. کافی است پیام

فرستاده شود که نیاز به تعویض سفت افزار )برنامه کاربردی( می باشد. در این حالت می توان یک پرچم را در فلش که ثابت است تنظیم کرد 

باطی مانند تو یک بازنشانی نرم انجام داد. پس از بازنشانی با بررسی پرچم بوت، میکرو وارد فرایند بارگذاری بوت می شود و یک کانال ار

اترنت را آغازسازی می کند. با دریافت فایل و نوشتن آن روی فلش و در نهایت صفر کردن پرچم بوت، کار بارگذاری بوت تمام شده است و 

ی تواند م. دست کاربر در این برنامه باز است. برای مثال یک بازنشانی نرم میکرو را به حالت عادی آن خواهد برد و برنامه جدید پیاده می شود

 آن اقدام به نوشتن آن روی حافظه فلش کند. 12ذخیره کند و پس از اطمینان از یکپارچگی SDبرنامه دریافتی را در حافظه ی جانبی مانند کارت 

                         

در که ودر همه میکروکنترلرها این حالت ممکن نیست. برخی از میکروکنترلرها برای نوشتن روی فلش تنظیمات خاصی انجام می دهند که تنها در بوت ل 11

 رار گرفته است ممکن می باشد.ناحیه خاصی از حافظه ق
12 integrity 

 بارگذار بوت

 برنامه کاربردی

 حافظه فلش میکروکنترلر

 ، ...spiارتباط سریال، 

پروتکل طراحی شده توسط 

 کاربر

 برنامه کاربر)تصویر(



22 

 

 

الگوریتم  .که پیچیدگی بیشتری دارندبرای بارگذاری بوت، استفاده از فلش خارجی نیز وجود دارد  RAMروش های دیگر بوت مانند استفاده از 

 فرایند بارگذار بوت در باال دیده می شود. این الگوریتم ممکن است بنا به نیاز کاربر تغییراتی کند. 

 تولید فایل باینری برای بوت بارگذار

ای هفایلی که برای بارگذاری روی حافظه استفاده می شود باید فایل باینری باشد. این فایل را می توان از خروجی کامپایلر به کمک نرم افزار

است که با نصب برنامه کایل این فایل نیز در  fromelf.exeسوم تولید کرد. یکی از این فایل 

\Bin\ARMCC\ARM\Keil_v5\C: تور تبدیل به کمک این فایل به این شکل است:آن قرار دارد. دس 

fromelf --bin mycode.axf --output mycode.bin 

 مخصوصی برای این کار نوشت که عملیات را خودکار انجام دهد. متن این فایل به این شکل است: batمی توان فایل 

SET FROM_ELF_PATH="C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin\fromelf.exe" 

%FROM_ELF_PATH% ".\STM324x9I_EVAL\mycode.axf" --bin --output 

".\STM324x9I_EVAL\mycode.bin" 

 حتی می توان این عملیات را به شکل خودکار به کایل اضافه کرد که پس از کامپایل و لینک انجام شود.

 را به ویندوز اضافه کنید. fromelfبهتر است مسیر فایل

 ؟دستور بارگذاری

 بازنشانی

 صحیح؟ برنامه نصب در فلش 
 آری

 آری

 نه

 نه

 یبرنامه کاربرد 

 فایل دریافت
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 Keilدر  تصویرمراحل تولید پروژه 

بارگذاری نمی شود به همین  0x08000000برای ساختن برنامه تصویر، باید نکاتی را در باره حافظه مد نظر قرار داد. زیرا این برنامه در نقطه 

ست برنامه که قرار ادلیل در هنگام کامپایل کردن و لینک کردن باید آدرس نقطه ای که در آن قرار است بار شود داد. برای مثال در برنامه زیر 

تغییراتی به شکل زیر داد. در ضمن کل حافظه را نیز باید کمتر کرد که  Targetقرار دارد باید در برگه  0x08020000در آدرس اصلی 

م. )می کاهش داده ای 144444به )شانزدهگانی(  244444 مگابایت است خارج نشود به همین دلیل اندازه را نیز از  2از حد حافظه میکرو که 

باید دقت کرد که به دلیل اینکه حافظه فلش به شکل صفحه ای در دسترس برای نوشتن است آدرس  توان مقدار دقیق اندازه برنامه را قرار داد(

 ابتدای نوشتن باید منظبق بر آغاز یکی از صفحه ها باشد. توضیحات بیشتر در بخش فلش خوانده شود.

Melec.ir
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است. در این فایل باید دویدگی )آفست(    system_stm32f4xx.cمورد دیگری نیز باید انجام داد تغییر آدرس بردار وقفه ها در فایل 

 بردار وقفه را به گونه ای تنظیم کرد که به آدرس شروع برنامه جدید اشاره کند. 

#define VECT_TAB_OFFSET  0x020000 /*!< Vector Table base offset field. 

 است( 0x08000000برابر  FLASH_BASEکه منجر به آدرس جدید در دستورهای زیر خواهد شد. ) مقدار 

  /* Configure the Vector Table location add offset address ----------*/ 

... 

  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in 

Internal FLASH */ 
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های میکروکنترلربرای  (سجل)60الیه جداسازی سخت افزار کتابخانه

 stm32f4xxخانواده 

کاربر  برنامه استفاده درها هستند که برای  APIمجموعه ای از نامیده می شود  HALیا  سجلکه به اختصار  الیه جداسازی سخت افزار کتابخانه

ه کار می رود. ب میکروکنترلرها تشکیل شده است که هریک برای یک وسیله جانبی در راه اندازاز مجموعه ای از  ،ده اند. این کتابخانهطراحی ش

ستفاده می ا گاهی به شکل مستقیم با خود سخت افزار جانبی کار می کند و گاهی در الیه ای باالتر برای کنترل وسایل جانبی در حالت عملیاتی

وجود در این کتابخانه   IRDAقسمت  راه اندازکارت هوشمند،  راه اندازو  UART ،USARTای مختلفی مانند ه راه انداز. برای مثال شوند

ارائه شده بود که دیگر به روز نمی  stتوسط شرکت  12پیش از ارائه این کتابخانه، کتابخانه دیگری به نام کتابخانه وسایل جانبی استاندارددارد. 

 کتابخانه جدید در پروژه های جدید استفاده شود. بنابراین بهتر است ازشود. 

 اینهاست: HALویژگی های اصلی 

  مجموعه ای ازAPI  ها.میکروکنترلرهای قابل انتقال در خانواده 

  سه حالت برنامه نویسیAPI سرکشی، وقفه و :DMA 

 API  ها سازگار باRTOS .هستند 

o کامال بازگشت پذیر 

o  در حالت سرکشیکاربرد نظام مند پایان زمان ها 

  قابلیت نمونه سازی چندگانه وسیله جانبی با فراخوانی چندبارهAPI (USART1،USART2)... ، 

  همگی اینAPI  ها به کاربر امکان فراخوانی توسط کاربر را می دهد. برای مثال با توابعInit   وDeInit  برای ساعت ها برای

GPIO ... ها و وقفه ها و 

می شوند که کدهای اصلی را شامل می شود و یک فایل  cرای فایل های زیر است این فایل ها معموال شامل یک فایل دا سجلهای راه انداز

 سرآیند که شامل داده های مشترک و دستگیره و ساختمان های شمارشی و تعریف ها و ماکروها و ... است. 

 stm32f4xx_hal_ppp.c  ،stm32f4xx_hal_ppp.h )فایل اصلی وسایل جانبی مشترک بین همه ی میکرو ها( 

 stm32f4xx_hal_ppp_ex.c  ،stm32f4xx_hal_ppp_ex.h  فایل های گسترش یافته برای وسایل جانبی(

 در خانواده های خاص میکرو(

 stm32f4xx_ll_ppp.c  ،stm32f4xx_ll_ppp.h  سجل)فایل های الیه پایین تر که توسط بقیه فایل های 

 است ( (lower layer) کوتاه شده ی الیه پایین در میان نام این فایل، llحروف  راخوانی می شود ف

 stm32f4xx_hal.c ،stm32f4xx_hal.h  استفاده می شود( سجل)برای آغاز سازی 

 stm32f4xx_hal_msp_template.c  ،stm32f4xx_hal_conf_template.h  فایل الگو که باید(

 مربوط به وسایل جانبی است که کاربر استفاده کرده است.( MSPپی شود شامل آغازسازی های خاص میکرو در پوشه کاربر ک

 stm32f4xx_hal_def.h ( مانند جمله های تعریف مشترک، شماره زننده ها  سجلمنابع مشترک

(enumerationsساختمان ها و ماکرو ها ،)) 

                         

Hardware Abstraction Layer 12 

standard peripheral library 12 
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 ژه استفاده کند را در یک پرو باید دست کم فایل های زیرکاربر 

 system_stm32f4xx.c  شامل(SystemInit()   است که فرایند راه اندازی بعد از بازنشانی را انجام می دهد. ساعت

انجام دهد. عملیات نگاشت حافظه  سجلهای APIرا راه اندازی نمی کند وارون کتابخانه استاندارد این کار را باید کاربر توسط 

SRAM )را انجام می دهد 

 startup_stm32f4xx.s ).شامل به دست گیرنده پس از بازنشانی و بردارهای استثنا )وقفه( می باشد( 

 stm32f4xx_flash.icf  این فایل دلخواه است. فایل ارتباط دهنده برای نرم افزار(EWARM )است برای کامپایل کردن 

 stm32f4xx_hal_msp.c  و پایان دهی وسایل جانبی خاص میکرو است.()این فایل شامل آغازسازی 

 stm32f4xx_hal_conf.h  برای کاربرد خاص منطبق کرد. این کار را  سجلهای راه انداز)با تغییر این فایل می توان

 (ضروری نیست و می توان از تنظیمات پیش فرض استفاده کرد.

 stm32f4xx_it.c/.h روال خدمت وقفه های جانبی و  ...  ( )این فایل شامل به دست گیرنده استثناها و 

 main.c/.h  این فایل روال برنامه اصلی را شامل می شود. باید(HAL_Init()  را صدا بزند، پیاده سازی های

assert_failed() )را انجام دهد تنظیمات ساعت سیستم را انجام دهد و آغازسازی وسایل جانبی و کد کاربر را شامل شود 

 پروژه نمونه ارائه شده توسط شرکت کایل دیده می شود که شامل فایل های گفته شده در باالست.در زیر فایل یک 

 

 

 

 

 سجلی ساختمان های داده
به کمک ساختمان های زبان سی برای انتقال پارامترهای مختلف و عملیات مختلف برای آغازسازی وسایل جانبی انجام می شود.  سجلدر 

 ساختمان های به دست گیری وسایل جانبی به شکل زیر تعریف می شوند

PPP_HandleTypeDef *handle 



21 

 

های آن و همه متغیرها مورد نیاز آن را به عهده دارد. به کمک این روش می توان نمونه سازی  ثبت گر این ساختمان وسیله تنظیم وسیله جانبی و

مان تهای مختلفی از وسایل جانبی انجام داد و هر نمونه را با به دست گیرنده خاص خود کنترل کرد. برای ارتباط بین وسایل جانبی نیز این ساخ

 انبی در زیر دیده می شودها کمک می کنند. یک نمونه ساختمان وسایل ج

 

 ت: انک

 نمونه سازی باید -برای داشتن ویژگی چندAPI ورود داشته باشند که به همین دلیل متغیرها نباید به شکل ایستا تعریف شوند -ها قابلیت باز

 ورود هیچ داده ایستایی )غیرثابت( نمی گیرند.-کدهای باز

  استفاده از وقتی یک وسیله جانبی چند فرایند همزمان را باDMA کنترل می کند به دست گیرنده رابطDMA  برای هر فرایند باید به

PPP_HandleTypeDef .اضافه شود 

 :برای وسایل جانبی مشترک و یا سیستم نیازی به دستگیره نیست. این  وسایل جانبی شامل اینهاست 

o GPIO 

o   SYSTICK 

o   NVIC 

o   PWR 

o   RCC 

o   FLASH 

 م ساختمان آغازسازی و تنظی
افته تعریف شده گسترش ی شماره قطعه خاصی باشند در فایل سرآیندِاین ساختمان ها در فایل سرآیند عمومی تعریف شده مگر اینکه مختص به 

 اند. برای مثال در زیر ساختمان مربوط به وسیله جانبیِ ارتباط سریال دیده می شود.
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 هاAPIدسته بندی 
 این توابع سه دسته دارند

  تابع هایAPI  عمومی: به همه اعضای خانوادهSTM32  عمومی قرار دارند. سجل راه اندازمی خورند. این توابع در فایل های 

  تابع هایAPI  گسترش یافته: این فایل برای خانواده خاص یا شماره قطعه خاصی به کار می روند. برای مثال وقتی شامل شماره قطعه

 f4XXهای پیش پردازنده جدا می شوند. نمونه ای در کد زیر برای شماره قطعه هایی از خانواده خاصی می شوند به کمک دستور

 دیده می شود.

 

گاهی که تعریف تابعی برای یک شماره قطعه خاص تغییر می کند تعریف عمومی آن را به عنوان ضعیف در فایل گسترش یافته قرار داده اند. 

 روی تابع اصلی نوشته شود. دوباره تعریف شده است تا APIتابع 

 Devicesهمه ی وسایل جانبی را پشتیبانی نمی کند اگرچه تعداد چنین وسایلی زیاد نیست اما می توان با مراجعه به بخش  سجلکتابخانه 

supported by HAL drivers  برای شماره قطعه های مختلف این محدودیت ها را دید. سجلدر فایل توضیحات 

 سجلدر  APIگذاری تابع های قاعده نام 
 استفاده شده است تا در فهمیدن کارکرد آن ها کمک کند. سجلاین قاعده ها برای نام گذاری تابع های 

 

 سجلقانون های نام گذاری در کتابخانه 
، USARTمی تواند  USART  ،PPPبه حالت عملکردی وسیله جانبی اشاره دارد و نه به خود آن. برای مثال در وسیله جانبی  PPPپیشوند 

IRDA و یا ،SMARTCARD .ثابت هایی که در یک فایل استفاده شده اند در همان فایل تعریف  باشد که بسته به حالت مورد استفاده است

ده اند مگر در ش شده اند. ثابت هایی که در چند فایل استفاده شده اند در فایل سرایند تعریف می شوند. همه ثابت ها به حروف بزرگ تعریف

ها مانند مقدارهای  ثبت گر پسوند می شود. TypeDef__( با عبارت typedefنام متغیرهای تعریف نوع ) پارامترهای تابع وسیله جانبی.

 مراجعه کنید. stm32f4xxدر نظر گرفته می شوند و در بیشتر موارد با حروف بزرگ نوشته می شوند. به دستنامه مرجع ثابت 
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تعریف شده  stm32f4xxx.h( در فایل سرایند ADC_TypeDef)مانند  PPP_TypeDefوسایل جانبی در ساختمان  های ثبت گر

سپس نام کوتاه وسیله جانبی با حروف بزرگ و در انتها نام کارکرد تابع آمده پیشوند شده است و  _HALنام تابع های وسایل جانبی با  است.

به شکل  PPPساختمان شامل پارامترهای آغازسازی وسیله جانبی  (()HAL_UART_Transmitاست.)برای مثال 

PPP_InitTypeDef  نام گذاری شده است. برای مثالADC_InitTypeDef ساختمان های شامل پارامترهای خاص تنظیمات .

 .ADC_ChannelConfTypeDefنام گذاری شده  اند. برای مثال  PPP_xxxxConfTypeDefوسیله جانبی نیز به شکل 

. DMA_HandleTypeDefنام گذاری می شوند. برای مثال  PPP_HandleTypedefاختمان های دستگیره وسایل جانبی به شکل س

های وسیله جانبی به مقدار پیش فرض از تابع  ثبت گر می باشد و برای بازنشانی HAL_PPP_Initتابع آغازسازی وسیله جانبی نیز به شکل 

PPP_DeInit  .استفاده می شود 

استفاده  DMA باشد اشاره دارد. برای مثال وقتی عالوه بر منابع عادی،  DMAبه حالت فرایند که می تواند سرکشی، وقفه و یا  MODEپسوند 

به مشخصه جدید اشاره دارد. برای  Feature. پیشوند ()HAL_PPP_Function_DMA شود تابع به این شکل فراخوانی می شود

 که به حالت تزریق اشاره دارد. ()HAL_ADC_InjectionStartمثال 

 اشیا نمونه استفاده نمی شود. این قانون شامل این وسایل جانبی است.برای وسایل جانبی عمومی یا سیستم از دستگیره ها یا 

 GPIO 

   SYSTICK 

   NVIC 

     RCC 

   FLASH 

 د.و تنظیمات آن نیاز دار GPIOتنها به آدرس  ()HAL_GPIO_Initبرای مثال تابع 

HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_Init (GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef 

*Init) 

} 

*/GPIO Initialization body /* 

} 

 تعدادی ماکرو برای اداره وقفه ها و ساعت ها به کار می رود جدول این ماکروها به شکل زیر دیده می شود.
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 نکات

NVIC  وSYSTICK  دو مشخصهCortex  هستند.  تابع هایAPI  مرتبط با اینها درstm32f4xx_hal_cortex.c 

قرار دارد. 

 ها خوانده می شود به اندازه مکان بیت مورد نظر شیفت داده می شود و سپس وضعیت به  ثبت گر یا پرچم ازوقتی یک بیت وضعیت

بیتی برگردانده می شود.  22شکل 

 دستگیره هایPPP سازی ساخته شده باشند و گرنه در بررسی ابتدای این تابع خطا برگردانده می شود.باید قبل از تابع آغاز

HAL_PPP_Init(PPP_HandleTypeDef) 

if(hppp == NULL) 

} 

return HAL_ERROR; 

} 

استفاده شده اند و ماکروهای شبه کد نیز  define ABS(x) (((x) > 0) ? (x) : -(x))#ماکروهای شرطی به شکل 

مانند زیر:

#define __HAL_LINKDMA(__HANDLE__, __PPP_DMA_FIELD_, __DMA_HANDLE_) \

do{ \

(__HANDLE__)->__PPP_DMA_FIELD_ = &(__DMA_HANDLE_); \

(__DMA_HANDLE_).Parent = (__HANDLE__); \

}while(0) 

Melec.ir
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 CALLBACKو تابع های  سجلدستگیرنده وقفه 

 ()HAL_PPP_IRQHandler، شامل  دستگیرنده وقفه های وسایل جانبی سجلوسایل جانبی های راه انداز، APIعالوه بر تابع های 

 کاربر قرار دارد.  CALLBACKتابع های  سجلفراخوانی شود. هم چنین در کتابخانه  stm32f4xx_it.cاست که باید از 
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 تایمر
دارای دو تایمر پیشرفته، هشت تایمر عمومی و دو تایمر پایه و دو تایمر سگ نگهبان است. همگی را می توان در دیباگ نگه   میکروکنترلراین 

 داشت. 

 

 1و 6ر یمتا
ین دو کانال مالتی پلکس می شود می توانند استفاده شوند. خروجی ا 2سه فازه که روی  pwmهستند. برای تولید بیتی  12این دو تایمر پیشرفته 

آنها قابل برنامه ریزی است. در حالت عادی هم به شکل تایمر عمومی قابل استفاده  pwmمی تواند مزدوج یکدیگر باشد و زمان مرده سیگنال 
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)با قرارگیری لبه یا مرکز( و خروجی تک پالس به  pwmکانال مستقل آنها را می توان برای گرفتن ورودی، مقایسه خروجی، تولید  2هستند. 

نیز استفاده  DMAار برد. می توان این تایمرها را با سایر تایمرها از طریق رابط تایمری هماهنگ کرد. این دو تایمر می توانند برای درخواست ک

 شوند.

 تایمرها عمومی

 اری خودکار بیتی با قابلیت بارگذ 22چهارتایمر  2تا  2تایمرهای عمومی هستند. چهارتای اول یعنی  12تا  1و  2تا  2تایمرهای 

 شود تکمیل

 

Melec.ir
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 ساعت زمان واقعی
تعریف شده است. میدان   stm32f4xx_hal_rtc.hمی باشد و در  RTC_HandleTypeDefبه شکل  راه اندازدستگیرنده این 

 های داده این دستگیرنده عبارتند از

 کارکرد میدان

RTC_TypeDef * Instance ثبت گر آدرس  

RTC_InitTypeDef Init ساعت پارامترهای 

HAL_LockTypeDef Lock  ساعت کننده قفل شی 

__IO HAL_RTCStateTypeDef State زمان ارتباط حالت 

 نیز در فایل باال تعریف شده و میدان های داده زیر دارد. RTC_InitTypeDefساختمان 

 کارکرد میدان

uint32_t HourFormat عدد ساعت 

uint32_t AsynchPrediv  0پیش بخش کننده ناهمزمان مقداری بینx00  0 وx7F 

uint32_t SynchPrediv  0همزمان مقداری بین پیش بخش کنندهx00  0 وx7FFF 

uint32_t OutPut .سیگنالی را که باید به خروجی ساعت برود نشان می دهد 

uint32_t OutPutPolarity .قطبیت سیگنال خروجی را نشان می دهد 

uint32_t OutPutType .حالت پین خروجی ساعت را نشان می دهد 

 نیز در همین فایل تعریف شده و دارای میدان های داده زیر است. RTC_DateTypeDefساختمان تاریخ به نام 

 کارکرد میدان

uint8_t WeekDay روز هفته 

uint8_t Month ماه 

uint8_t Date  است 21تا  1تاریخ که عددی بین 

uint8_t Year  است 11تا  4سال که عددی بین 

نیز در همین فایل تعریف شده اند و مربوط به زمان و ساعت  RTC_AlarmTypeDefو  RTC_TimeTypeDefساختمان های ساعت 

 زنگ می باشند.

 استفاده نمی شود. 221تعریف شده است و احتماال در  stm23f439xx.hدر فایل  RTC_TypeDefساختمان 
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 rtcدرون افزار  راه انداز APIتوصیف 

 VDD( می توانند وقتی منبع برق اصلی BKP SRAMپشتیبانی ) SRAMهای پشتیبانی و  ثبت گر سه قسمت ساعت، یعنی ساعت زمان واقعی،

والتور وقتی رگ SRAMو  LSEنیرو بگیرند. باتری در هنگام خاموش بودن منبع اصلی خود ساعت زمان واقعی، نوسانساز  VBATخاموش است از 

 را روشن می کند. PI8و  PC15تا  PC13پشتیبانی کم توان روشن است و ورودی/خروجی های 

 (backup domainبازنشانی حوزه پشتیبانی )

 بازنشانی حوزه پشتیبانی 

 212.... تکمیل شود صفحه 

 استفاده کنیم راه اندازچگونه از این 
تنظیم کنید. این تابع  ()HAL_RTC_Initرا با استفاده از تابع  RTCالب ساعت و ق RTCپیش مقیاس . را فعال کنید RTCدسترسی حوزه 

 زیر استبه شکل 

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_Init ( RTC_HandleTypeDef *hrtc) 

 را شامل می شود. RTCاست که اطالعات تنظیمات   RTC_HandleTypeDefاشاره گری به دستگیرنده ی ساختمان   hrtcکه 

 های داده پشتیبانی را بازنشانی نمی کند. ثبت گر وسیله جانبی را آغاززدایی می کند اما ()HAL_RTC_DeInitتابع 

 یک شماره میکرو خاص به کار می رود. rtcهم برای آغازسازی  ()HAL_RTC_MspInitتابع 

 تنظیم زمان وتاریخ
 انجام می شود ()HAL_RTC_SetDateو  ()HAL_RTC_SetTimeتنظیم تاریخ با 

HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetTime (RTC_HandleTypeDef * hrtc, RTC_TimeTypeDef 

* sTime,uint32_t Format) 

 قالب زمان نیز به دو صورت می تواند باشد

FORMAT_BIN : Binary data format 

FORMAT_BCD : BCD data format 

 انجام می شود. ()HAL_RTC_GetDateو  ()HAL_RTC_GetTimeخواندن تاریخ و زمان نیز با تابع های 

RTC_TimeTypeDef  ,hrtc *RTC_HandleTypeDef (HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetTime 

)uint32_t Format,sTime * 

 خواندن و تنظیم تاریخ هم با تابع های زیر انجام می شود.

RTC_DateTypeDef  ,hrtc * RTC_HandleTypeDef(HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_GetDate 

)uint32_t Format,sDate * 

 ,hrtc *RTC_HandleTypeDef  (HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetDate 

)uint32_t Format ,sDate *RTC_DateTypeDef  
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 آغازسازی و آغازسازی زدایی تابع ها
ها، ورود و بیرون رفتن از حالت آغازسازی و ...  ثبت گر نوشتن، قالب ساعت، غیرفعال کردن حفاظت rtcدر این قسمت تنظیم پیش مقیاس 

 بیان می شود

 تابع های کنترل وسیله جانبی
 کارکرد تابع

HAL_RTC_WaitForSynchro)(  ثبت گر صبر کردن تا همزمانی ( های زمان و تاریخRTC_DR و RTC_TR )

ی ساعت زمان واقعی، قبل از اجرای این تابع باید حالت حفاظت  APBبا ساعت 

 ماکروی زیر برداشت: از نوشتن را با

__HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE() 

RTC_EnterInitMode)( .مانند باال باید ابتدا حالت حفاظت از نوشتن را برداشت 

RTC_ByteToBcd2)(  این تابع برای تبدیل مقدار بایت بهBCD به کار می رود 

RTC_Bcd2ToByte)(  

 

 تابع های حالت وسیله جانبی

HAL_RTC_GetState)(  خروجی تابعHAL state .است 
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 تبدیل گر دیجیتال به آنالوگ
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 (RTOSسیستم عامل زمان واقعی )
 به انجاماز نیدر سیستم های تعبیه شده هم چون امروزه هستند.  استفادهدر سیستم های تعبیه شده مورد معموال سیستم های عامل زمان واقعی 

باید چند ورودی  ر. برای مثال میکروکنترلاست گاهی مجبور به استفاده از سیستم های عامل زمان واقعی هستیمهم زمان  به شکل کارهای متنوعی

ه از ی کدی/خروجی ها زیاد باشد برنامه اورو. وقتی تعداد این تولید کندخروجی هایی را چک کند و با توجه به ورودی و سایر رویدادها، 

یا خیلی کند خواهد بود، یا برای حالت های ویژه ای که برای ما مهم هستند پاسخ با ، جواب مناسبی نخواهد داد. استفاده کندروش سرکشی 

 سرعت یا کیفیت مناسب نخواهد داد.

  CMSISرابط برنامه نویسی سیستم عامل زمان واقعی 

نویسی، الیه ای است بین کاربر و یک سیستم عامل زمان واقعی که کار را برای او راحت تر می کند. همانطور که در شکل زیر  این رابط برنامه

 بین سیستم عامل و کاربر است.  CMSIS-RTOSدیده می شود الیه صورتی رنگ میانی، رابط 

 

 الیه ای بین س ع و برنامه کاربردی CMSIS: رابط برنامه نویسی 3شکل  

و  FREERTOSسیستم عامل توسط شخص سوم ارائه می شود که ممکن است رایگان یا پولی باشد. از نمونه این سیستم های عامل می توان به 

RTX  اشاره کرد. الیه یCMSIS-RTOS ن می کند ولی ممکبرای راه اندازی یک سیستم برمبنای سیستم عامل را فراهم  ،تابع های کمینه

 است سیستم عامل دارای امکانات بیشتری باشد که برای استفاده از آنها باید مستقیم از دستورات خود س ع استفاده کرد.

 FREERTOSآشنایی با 

ه با رفتن به تابع ها به پایین قرار دارند. با اجرای برنامه، پشت ramدر برنامه های تک ریسمانه، داده های برنامه و پشته اصلی نیز در ابتدا و انتهای 

دارد. در شکل  RAMرشد می کند و با خروج از تابع ها به باال فشرده می شود. در برنامه های چندریسمانی هر ریسمان، حافظه پشته ی خود را در 

 زیر این را می بینیم. 
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االی این ناحیه . ناحیه بناحیه شامل متغیرهای عمومی و ایستاستناحیه داده در هنگام لینک کردن برنامه به شکل ایستا اختصاص می یابد. این 

می نامند و  توسط تخصیص دهنده حافظه گسترش می یابد. پشته اصلی  heapبرای اختصاص دهی پویا به کار می رود. این ناحیه را ناحیه ی 

قرار دارند.  heapن ها به شکل بلوک هایی در ناحیه پشته های ریسما FREERTOSدر انتهای حافظه قرار دارد و به پایین رشد می کند. در 

 نروند.  ،فراتر از فضایی که در اختیار دارند ،آزمون هایی وجود دارد تا مطمئن باشیم که در هنگام اجرا ریسمان ها

بازگشتی  ،ظیفهعبارتی تابع و به در این س.ع به ریسمان ها، وظیفه گفته می شود. یک وظیفه یک حلفه بی پایان است که کاری را انجام می دهد.

 ندارد. 

 

.ع، وظیفه با در س ،با فراخوانی اجرا می شود ،باید آن را توسط یک تابع خلق کرد. برعکس کدهای معمولی که یک تابع ،برای اجرای وظیفه

 اجرا می شود. تابعی که فرایند ساختن یک وظیفه را انجام می دهد به شکل زیر است. ،ساختن

 

بود(، نامی که به وظیفه می دهیم، اندازه  ThreadFunctionبع پارامترها به ترتیب عبارتند از نام تابع وظیفه)مثال در باال نام ان در این تا

 پشته، اشاره گر به پارامترهای انتخابی، اولویت و دستگیره ی وظیفه ی ساخته شده می باشد.
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یک وظیفه به نام بیکار نیز وجود دارد که وقتی هیچ وظیفه دیگری برای اجرا نباشد اجرا می شود. این وظیفه کمترین مقدار  FreeRTOSدر 

 الویت را دارد. ساختار کلی برنامه ای که چندریسمانی نوشته شده باشد به شکل زیر است.

 

 12را با  NVICباید وقفه های  stm32. برای راه اندازی  این س.ع روی همانطور که دیده می شود ابتدا آغازسازی سخت افزار انجام می شود

ی در نهایت تابع زمان بند شروع به کار می کند. این تابع هیچ بازگشتاولویت و بدون زیر الویت آغازسازی کرد. سپس وظایف ساخته می شود و 

 برای خروج از آن ورود دارد.  APIاگرچه تابعی در  ،ندارد

 را چشمک زن می کنند  LEDنمونه با دو ریسمان در شکل زیر دیده می شود. برنامه دو ریسمان دارد که دو یک برنامه 
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. دمراجعه کنی http://sourceforge.net/projects/freertos/filesبرای دانلود این س.ع می توانید به آدرس 

است  cubeMXراه دیگر نیز استفاده از نرم افزار  با نصب نرم افزار کایل، فایل های سرآیند این سیستم عامل هم در پوشه های آن موجود است.

به  شما انجام می دهد. در این نرم افزار می توانید این س.ع را نیز stکه به شکل گرافیکی تنظیمات اولیه و اختصاص پین ها را برای میکروی 

http://sourceforge.net/projects/freertos/files/
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ید اپروژه خود اضافه کنید تا پروژه ای که ساخته می شود شامل س.ع هم باشد. اگر قصد داشته باشید به شکل دستی این عملیات را انجام دهید ب

 تعدادی از فایل ها را در پروژه خود استفاده کنید.

 فایل های کلید این س ع در شکل زیر دیده می شود

 

 

 ابزارهای همزمان سازی

کدی که  کاراکتری دریافت کنند.USARTتصور کنید دو ریسمان به یک منبع مشترک نیاز داشته باشند. برای مثال دو ریسمان قصد دارند از  

 برای این کار استفاده می شود به شکل زیر است.

 

نند. بخوا داده ثبت گر آن را از ،ت شده بوددریاف یرا بخوانند تا هر وقت خالی نبود و کاراکتر USART وضعیت ثبت گر ها بایدریسمان این  

قبضه  2توسط ریسمان  ،در همین زمان ،داده خالی نیست ولی این ریسمان ثبت گر وضعیت را بخواند و بفهمد که ثبت گر 1اگر ریسمان 

(preemptشود )، از سرگیری می شود  1 وضعیت را بررسی می کند و داده را می خواند. سپس ریسمان ثبت گر ،در این صورت ریسمان دو

 داده بخواند نادرست خواهد بود. ثبت گر وضعیت دیگر معتبر نیست و اگر داده ای را از ثبت گر و اطالعات آن از

غیرفعال کردن وقفه هاست  ،قرار داد. یک راه جلوگیری از قبضه کردن 1را کامال در اختیار ریسمان  USARTبرای حل این مشکل می توان 

است که ریسمانی  سازوکاری ،چون ممکن است تا مدتی کاراکتری نیاید یا با تاخیر بیاید. چیزی که نیاز است ،که کاری است به وضوح اشتباه

فور در واژه به معنی با استفاده از سمافورها قابل انجام است. سما ،بلوکه شوند. این راه حل ،شرکت دارند USARTهایی که برای رقابت به  

ده از همین کاربرد، در مفهوم سیستم عامل استفا. رفته استاست که برای عالمت دادن و ارتباط از راه دور به کار می  کوچکی یجفت پرچم ها

 شده است.
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ترک به کار یسمانی به منابع مشر ایمنِ سمافور یک نخستینه همزمان سازی استاندارد است که برای ساختن س.ع نیاز بود. این ها برای دسترسیِ

بلوکه می شود تا منبع رها   schedulerیک ریسمان که نیاز به منبعی دارد یا اجازه دسترسی به آن می یابد یا توسط زمان بند  می روند.

 شود. وقتی یک ریسمان یک منبع را رها می کند ممکن است به عنوان یک اثر جانبی یک ریسمان را از بلوکه در آورد.

این س ع سه نوع سمافور را پشتیبانی می کند اینها موتکس ها، سمافور های باینری و سمافورهای شمارنده است. در اینجا از یک موتکس 

آن را می گیریم اگر هم آزاد نباشد تابعی که  takeدارد. اگر موتکس آزاد باشد با دستور  token بلیتاستفاده می کنیم. موتکس یک  

توکن را بازیابی می کند. تفاوت اصلی بین  giveدستور  رده است بلوک می شود و در فهرست انتظار قرار می گیرد.درخواست توکن ک

 موتکس ها و سمافورهای شمارنده در این است که دومی می تواند چند توکن داشته باشد. 

استفاده کرد تا از رقابت های داده مانند باال جلوگیری کرد. اما این نتیجه مطلوبی  putcharمی توان یک موتکس دیگر برای حفاظت تابع 

که در زیر مشاهده می کنید صدا بزنند.  putstringرا از طریق فرایندی به نام  putcharنخواهد داشت. تصور کنید چند ریسمان تابع 

 د راین حالت ممکن است دو ریسمان همزمان رو خروجی بنویسند. 

 

 CMSISرابط نرم افزاری س ع زمان واقعی به کمک 
یک رابط نرم افزاری برای کار کردن با سیستم های عامل زمان واقعی مختلف ارائه کرده است. یک مزیت این  CMSISهمانطور که گفته شد 

با  شود. ط نرم افزاری، جزیی تر بررسی میرابط، یکپارچه شدن نرم افزارها و قابلیت انتقال بین سیستم های عامل مختلف است. در زیر این راب

رم ناستفاده از این رابط ممکن است شما از سیستم های عامل مختلفی استفاده کنید ولی کد یکسانی در همه آن ها استفاده کنید. برای مثال در 

ولی تابع هایی که به کار می برید تابع های را در برنامه خود استفاده کنید  RTX و FREERTOSافزار کایل شما می توانید یکی از سیستم عامل 

CMSIS  است. تنها با اضافه کردن فایل سرآیندcmsis_os.h .و فایل های سیستم عامل مورد نظرتان، می توانید شروع به کار کنید 
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 ریسمان ها
main ن آن برابر یک تابع ریسمان ویژه است که در ابتدای راه اندازی سیستم شروع می شود و الویت آغازی تابعosPriorityNormal 

 می باشد. ریسمان ها م یتوانند در حالت های زیر باشند:

ریسمانی که در حال اجرا است. هر لحظه از زمان تنها یک ریسمان می تواند در حال اجرا باشد.ییاجرا :

الت انتظار رفت، ریسمان منتظر بعدی با آماده: ریسمان هایی که آماده اجرا هستند. وقتی ریسمان در حال اجرا پایان یافت یا به ح

باالترین اولویت به حالت اجرا می رود. 

ریسمان هایی که منتظر یک رویداد هستند تا اجرا شوند در حال انتظار می باشند.انتظاری :

استفاده نمی   منابع سیستم رانافعال: ریسمان هایی که ساخته نشده اند یا پایان یافته اند در حالت نافعال هستند. این ریسمان ها معموال

کنند. 

 ساختار این حالت ها و تغییر وضعیت بین آن ها در شکل زیر دیده می شود.

 برای کار کردن با ریسمان ها در نظر گرفته شده است. این تابع ها عبارتند از: CMSISتابع هایی در 

osThreadCreate  که یک ریسمان می سازد و آن را به ریسمان های فعال اضافه می کند و وضعیتش را آماده قرار می:

 دهد.

osThreadGetId .شماره شناسایی ریسمانی که در حال حاضر در حال اجراست باز می گرداند :

osThreadTerminate خارج می کند.: اجرای یک ریسمان را متوقف می کند و آن را از ریسمان های فعال 

osThreadSetPriority .اولویت یک ریسمان فعال را تغییر می دهد :

osThreadGetPriority  .اولویت جاری یک ریسمان فعال را دریافت می کند : 

osThreadYield .کنترل را به ریسمان بعدی که در حالت آماده است می دهد :

 ماده، منتظر و غیرفعال هستند.ریسمان ها دارای یکی از حالت های اجرا شونده، آ

 

Melec.ir
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حالت است که عبارتند از بی کار، پایین، کمتر از عادی،  2یک ساختمان شمارنده اولویت ریسمان را مشخص می کند. اولویت های ممکن برای 

 عادی، بیشتر از عادی، باال، زمان واقعی. این ساختمان شمارنده به این شکل تعریف شده است.

enum   {  osPriority 

3, -=  osPriorityIdle   

2, -=  osPriorityLow   

1, -=  osPriorityBelowNormal   

= 0,  osPriorityNormal   

, = +1 osPriorityAboveNormal   

= +2,  osPriorityHigh   

= +3,  osPriorityRealtime   

= 0x84  osPriorityError   

} 

 

 ماکروهای تعریف شده

#define  osThreadDef(name, priority, instances, stacksz) 

 با مشخص کردن تابع، اولویت، تعداد نمونه های مجاز و پشته اختصاص یافتهساختن یک ریسمان   

  

#define  osThread(name)   &os_thread_def_##name 

 دسترسی به یک ریسمان تعریف شده  
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 osDelayتابع تأخیر 

حالت انتظار قرار می دهد. در این مدت، زمان ، ریسمان فراخواننده را به مدت مشخص شده بر حسب میلی ثانیه، در osDelayفراخوانی تابع 

 س ع، ریسمان های دیگر که در حالت آماده هستند اجرا می کند. 12بند

 سمافور
ها نیکی از ساده ترین مفاهیم سیستم عامل سمافور است. ممکن است شما منابعی داشته باشید که چند قسمت از سیستم شما تمایل به استفاده از آ

باشند. برای مثال ممکن چند بخش از برنامه شما بخواهند داده ای را از رم بخوانند یا در آن بنویسند. یک راه این است که  در یک زمان داشته

د و تعداد شمحدودیتی نداشته باشید و به همه اجازه بدهید که هر بار می خواهند از رم استفاده کنند. ولی اگر برنامه شما دارای تابع های زیادی با

ها به رم بیش از اندازه شود به احتمال زیاد باس داده و آدرس که به رم متصل هستند نمی تواند به همه این درخواست ها برسد. در اینجا  دسترسی

می توانید برای حل مشکل و جلوگیری از قفل شدن سیستم یا کند شدن آن محدودیتی روی تعداد درخواست هایی که رم می تواند بپذیرد قرار 

 ین مقدار در واقع توسط سمافور تعیین می شود. دهید. ا

 

در پارامتر  تابع  ،با یک سمافور دسترسی به یک گروه از وسایل جانبی مشابه، مدیریت می شود. تعداد منابع موجود

 osSemaphoreCreate  با تابع بیان می شود. هر بار osSemaphoreWait و از شماره ی سمافور، یک  می گیرید 12یک بلیت

عدد کم می شود. وقتی شماره سمافور، به صفر رسید، دیگر بلیتی نمی توان گرفت. برای آزاد کردن سمافور هم، از تابع 

osSemaphoreRelease  استفاده می شود. این تابع شماره سمافور را یک عدد افزایش می دهد. در نهایت تابع

osSemaphoreDelete  ر پاک می کند. نیز سمافو 

 تابع های تعریف شده

osSemaphoreId  osSemaphoreCreate (const osSemaphoreDef_t *semaphore_def, 

int32_t count) 

 ی یک شئ سمافورزایجاد و آغازسا  

  

                         

12 scheduler 

12 token 
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int32_t  osSemaphoreWait (osSemaphoreId semaphore_id, uint32_t 

millisec) 

 که یک بلیت سمافور فراهم شود.منتظر ماندن تا وقتی   

  

osStatus  osSemaphoreRelease (osSemaphoreId semaphore_id) 

 آزاد کردن یک بلیت  

  

osStatus  osSemaphoreDelete (osSemaphoreId semaphore_id) 

 پاک کردن یک سمافور  

 

 ماکروهای تعریف شده

#define  osFeature_Semaphore   30 

 osSemaphoreCreateبیشترین شمارنده برای تابع     

  

#define  osSemaphoreDef(name)   const osSemaphoreDef_t 

os_semaphore_def_##name = { 0 } 

 تعریف یک شئ سمافور  

  

#define  osSemaphore(name)   &os_semaphore_def_##name 

 دسترسی به یک سمافور  

 

ز کار این سمافور را نشان می دهد. دو ریسمان در رقابت برای کسب بلیت هستند. سمافور تک بلیته است )تابع زیر طربرنامه نمونه 

osSemaphoreCreate    یک بلیت برای سمافور ساخته است.( ریسمان اول هر سه میلی ثانیه بررسی می کند که آیا سمافور بلیت دارد

میلی ثانیه نیز منتظر می ماند تا بلیت را بگیرد. ولی ریسمان دوم که اولویت زیادی ندارد، همواره منتظر می ماند تا هر وقت که  1یا خیر. به مدت 

 را بگیرد. بلیتی در دسترس بود آن

#include "cmsis_os.h" 

// ID for thread 1 ;osThreadId tid_thread1 

// ID for thread 2 ;osThreadId tid_thread2 

// Semaphore ID ;osSemaphoreId semaphore 
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// Semaphore definition );semaphore(osSemaphoreDef 

/* 

sActive every 3m -High Priority  -Thread 1  

*/ 

{ )argument* const void(thread1  void 

 ;int32_t value 

 { )1( while 

  // Pass control to other tasks for 3ms );3(osDelay 

  // Wait 1ms for the free  );1 ,semaphore(osSemaphoreWait  =val 

semaphore 

   )0 >val ( if 

  { 

  semaphore was acquiredout the -// If there was no time 

  // OK, the interface is free now, use it. : 

  // Return a token back to a  );semaphore(osSemaphoreRelease 

semaphore 

  } 

 } 

} 

/* 

looks for a free semaphore and uses -Normal Priority  -Thread 2  

the resource whenever it is available 

*/ 

{ )argument* const void(thread2  void 

  )1( while 

 { 

 // Wait indefinitely for  );osWaitForever ,semaphore(osSemaphoreWait 

a free semaphore 

 // OK, the interface is free now, use it. 

 : 

 // Return a token back to a  );semaphore(osSemaphoreRelease 

ore.semaph 

 } 

} 

/* Thread definitions */ 

);0 ,1 ,osPriorityHigh ,thread1(osThreadDef 
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);0 ,1 ,osPriorityNormal ,thread2(osThreadDef 

 

 )void(StartApplication  void 

{ 

 );1 ),semaphore(osSemaphore(osSemaphoreCreate =semaphore  

 );NULL ),thread1(osThread(osThreadCreate =tid_thread1  

 );NULL ),thread2(osThread(osThreadCreate =tid_thread2  

 : 

} 

 

 

 

 موتکس
 توسط یک ریسمان دستکاری شود. برای نمونه ،فقط باید هر بار ،موتکس برای هم آهنگی اجرای ریسمان ها به کار می رود. گاهی یک منبع

 نگاشته می شود. به نوعی موتکس یک سمافور با تنها یک بلیت است. LCDقسمتی از حافظه که به 

 

 تعریف شدههای  ماکرو

#define  osMutexDef(name)   const osMutexDef_t os_mutex_def_##name = { 0 

} 

 یک موتکس تعریف می کند.  

  

#define  osMutex(name)   &os_mutex_def_##name 

 تعریف شدهدسترسی به یک موتکس   
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 تابع های تعریف شده

 

 

osMutexId  osMutexCreate (const osMutexDef_t *mutex_def) 

 ایجاد و آغازسازی یک شئ موتکس  

  

osStatus  osMutexWait (osMutexId mutex_id, uint32_t millisec) 

 انتظار تا وقتی که یک موتکس فراهم شود.  

  

osStatus  osMutexRelease (osMutexId mutex_id) 

 گرفته شده بود  osMutexWaitرها کردن موتکسی که با   

  

osStatus  osMutexDelete (osMutexId mutex_id) 

 پاک کردن یک موتکس  

 

 در برنامه نمونه زیر نحوه کار با موتکس نشان داده شده است.

 #include "cmsis_os.h" 

osMutexDef (MutexIsr); // Mutex name 

definition 

 

void CreateMutex (void) { 

 osMutexId mutex_id;  

 mutex_id = osMutexCreate 

(osMutex (MutexIsr)); 

 if (mutex_id != NULL) { 

 // Mutex object created 

 }  

} 

 

 

#include "cmsis_os.h" 

osMutexDef (MutexIsr); // Mutex name 

definition  

osMutexId mutex_id; // Mutex id 

populated by the function 

CreateMutex() 

osMutexId CreateMutex (void); // 

function prototype that creates the 

Mutex 

void DeleteMutex (osMutexId 

mutex_id) { 

 osStatus status; 

 if (mutex_id != NULL) { 

  status =   

 osMutexDelete(mutex_id); 

  if (status != osOK) { 
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   // handle failure code 

  } 

 } 

} 

#include "cmsis_os.h" 

osMutexDef (MutexIsr); // Mutex name 

definition  

osMutexId mutex_id; // Mutex id 

populated by the function 

CreateMutex() 

osMutexId CreateMutex (void); // 

function prototype that creates the 

Mutex 

void ReleaseMutex (osMutexId 

mutex_id) { 

 osStatus status; 

 if (mutex_id != NULL) { 

  status = 

osMutexRelease(mutex_id); 

  if (status != osOK) { 

  // handle failure code 

  } 

 } 

} 

#include "cmsis_os.h" 

osMutexDef (MutexIsr); 

void WaitMutex (void) { 

 osMutexId mutex_id;  

 osStatus status; 

 mutex_id = osMutexCreate 

(osMutex (MutexIsr)); 

 if (mutex_id != NULL) { 

  status = osMutexWait 

(mutex_id, 0); 

  if (status != osOK) { 

  // handle failure code 

  } 

 } 

} 

 

 

 

 ابزارهای ارتباطی بین ریسمانی
ر این حوضچه حافظه. در زیابزارهایی که برای ارتباط بین ریسمان ها در دسترس است عبارتند از صف های نامه، صف های پیام، سیگنال ها و 

 ابزارها بررسی می شود.

 نامه صف

ک یک نامه، بلوکی از حافظه است که به ی نامه اجازه می دهد که فرستادن، دریافت، انتظار یا کنترل نامه ها ممکن شود. تابع مدیریت صفِ

 ریسمان یا روال وقفه فرستاده می شود.
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 ماکروهای تعریف شده

#define  osFeature_MailQ   1 

 پشتیبانی می کند.تعریف شده باشد سیستم عامل شما از صف نامه  1اگر این مقدار   

  

#define  osMailQDef(name, queue_sz, type) 

 ساختن یک صف نامه  

  

#define  osMailQ(name)   &os_mailQ_def_##name 

 دسترسی به یک صف نامه ی تعریف شده  

  

 تابع های تعریف شده

 

 

osMailQId  osMailCreate (const osMailQDef_t *queue_def, osThreadId 

thread_id) 

 ی یک صف نامهزساختن و آغازسا  

  

void *  osMailAlloc (osMailQId queue_id, uint32_t millisec) 

 اختصاص یک بلوک حافظه از یک نامه  
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void *  osMailCAlloc (osMailQId queue_id, uint32_t millisec) 

 تنظیم کردن مقدار آن برابر با صفراختصاص یک بلوک حافظه از یک نامه و   

  

osStatus  osMailPut (osMailQId queue_id, void *mail) 

 قرار دادن یک نامه در صف  

  

osEvent  osMailGet (osMailQId queue_id, uint32_t millisec) 

 گرفتن یک نامه از صف  

  

osStatus  osMailFree (osMailQId queue_id, void *mail) 

 آزاد کردن یک بلوک حافظه از نامه  

 

 

 

 

 ههمانطور که در برنامه زیر دیده می شود برای انتقال داده ها بین دو ریسمان از صف نامه )صندوق نامه( استفاده شده است. یک ریسمان داد

 منتظر دریافت است با دریافت نامه آن را چاپ می کند.هایی را در نامه قرار می دهد و می فرستد و ریسمان دیگر که همواره 

#include "cmsis_os.h" 

// ID for thread 1 ;osThreadId tid_thread1 

// ID for thread 2 ;osThreadId tid_thread2 

 

// Mail object structure { struct typedef 

// AD result of measured voltage ;voltage float 

// AD result of measured current ;current float 

// A counter value ;counter int 

;T_MEAS } 

 

// Define mail queue );T_MEAS ,16 ,mail(osMailQDef 

;osMailQId mail 
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// forward reference );argument* const void(send_thread  void 

);argument* const void(recv_thread  void 

// thread definitions );0 ,1 ,osPriorityNormal ,send_thread(osThreadDef 

);2000 ,1 ,osPriorityNormal ,recv_thread(osThreadDef 

 

/* 

Thread 1: Send thread 

*/ 

{ )argument* const void(send_thread  void 

 ;mptr*T_MEAS  

 Allocate memory//  );osWaitForever ,mail(osMailAlloc =mptr  

 // Set the mail content ;223.72 =voltage >-mptr 

 ;17.54 =current >-mptr 

 ;120786 =counter >-mptr 

 // Send Mail );mptr ,mail(osMailPut 

 );100(osDelay 

 // Allocate memory );osWaitForever ,mail(osMailAlloc =mptr  

 Prepare 2nd mail//  ;227.23 =voltage >-mptr 

 ;12.41 =current >-mptr 

 ;170823 =counter >-mptr 

 // Send Mail );mptr ,mail(osMailPut 

 // Cooperative multitasking ();osThreadYield 

 // We are done here, exit this thread 

} 

 

/* 

Thread 2: Receive thread 

*/ 

{ )mentargu* const void(recv_thread  void 

 ;rptr*T_MEAS  

 ;osEvent evt 

 { (;;) for 

  // wait for mail );osWaitForever ,mail(osMailGet =evt  

  { )osEventMail ==status .evt( if 
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   ;p.value.evt =rptr  

   );voltage>-rptr ,n"\nVoltage: %.2f V\"(printf  

   );current>-rptr ,n"\"Current: %.2f A(printf  

   );counter>-rptr ,n"\"Number of cycles: %d(printf  

   // free memory allocated for  );rptr ,mail(osMailFree

mail 

  } 

 } 

} 

{ )void(StartApplication  void 

 // create mail queue );NULL ),mail(osMailQ(osMailCreate =mail  

 );NULL ),send_thread(osThread(osThreadCreate =tid_thread1  

 );NULL ),recv_thread(osThread(osThreadCreate =tid_thread2  

 : 

} 

 

 صف پیام
دد صحیح یا یک پیام می تواند یک عتابع های مدیریتِ صف نامه،  کنترل، فرستادن، دریافت یا منتظر ماندن برای یک پیام را ممکن می کنند. 

 گر باشد که به ریسمان یا روال وقفه فرستاده می شود. یک اشاره

 

 تابع های تعریف شده 

osMessageQId  osMessageCreate (const osMessageQDef_t *queue_def, 

osThreadId thread_id) 

 یک صف پیام ایجاد و آغازسازی می کند  

osStatus  osMessagePut (osMessageQId queue_id, uint32_t info, uint32_t 

millisec) 

  یک پیام در صف قرار می دهد.  

osEvent  osMessageGet (osMessageQId queue_id, uint32_t millisec) 
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  یک پیام از صف دریافت می کند یا منتظر آن می ماند.  

 

 ماکروهای تعریف شده 

#define  osFeature_MessageQ   1 

 تعریف شود یعنی سیستم عامل از صف پیام پشتیبانی می کند. 1این مقدار اگر   

#define  osMessageQDef(name, queue_sz, type) 

 تعریف صف پیام  

#define  osMessageQ(name)   &os_messageQ_def_##name 

 دسترسی به تعریف یک صف پیام  

 

 

 دیده می شود.در کد زیر مثالی از به کاربردن صف پیام 

#include "cmsis_os.h" 

osThreadId tid_thread1; // ID for thread 1 

osThreadId tid_thread2; // for thread 2 

typedef struct { // Message object structure 

            float voltage; // AD result of measured voltage 

            float current; // AD result of measured current 

            int counter; // A counter value 

            } T_MEAS; 

osPoolDef(mpool, 16, T_MEAS); // Define memory pool 

osPoolId mpool; 

osMessageQDef(MsgBox, 16, T_MEAS); // Define message queue 

osMessageQId MsgBox; 

void send_thread (void const *argument); // forward reference 

void recv_thread (void const *argument); // forward reference 

// Thread definitions 

osThreadDef(send_thread, osPriorityNormal, 1, 0); 

osThreadDef(recv_thread, osPriorityNormal, 1, 2000); 
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/* 

Thread 1: Send thread 

*/ 

void send_thread (void const *argument) { 

    T_MEAS *mptr; 

    mptr = osPoolAlloc(mpool); // Allocate memory for the message 

    mptr->voltage = 223.72; // Set the message content 

    mptr->current = 17.54; 

    mptr->counter = 120786; 

    osMessagePut(MsgBox, (uint32_t)mptr, osWaitForever); // Send Message 

    osDelay(100); 

    mptr = osPoolAlloc(mpool); // Allocate memory for the message 

    mptr->voltage = 227.23; // Prepare a 2nd message 

    mptr->current = 12.41; 

    mptr->counter = 170823; 

    osMessagePut(MsgBox, (uint32_t)mptr, osWaitForever); // Send Message 

    osThreadYield(); // Cooperative multitasking 

    // We are done here, exit this thread 

} 

 

/* 

Thread 2: Receive thread 

*/ 

void recv_thread (void const *argument) { 

    T_MEAS *rptr; 

    osEvent evt; 

    for (;;) { 

        evt = osMessageGet(MsgBox, osWaitForever); // wait for message 

        if (evt.status == osEventMessage) { 

            rptr = evt.value.p; 

            printf ("\nVoltage: %.2f V\n", rptr->voltage); 

            printf ("Current: %.2f A\n", rptr->current); 

            printf ("Number of cycles: %d\n", rptr->counter); 
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            osPoolFree(mpool, rptr); // free memory allocated for message 

        } 

    } 

} 

 

void StartApplication (void) { 

    mpool = osPoolCreate(osPool(mpool)); // create memory pool 

    MsgBox = osMessageCreate(osMessageQ(MsgBox), NULL); // create msg queue 

    tid_thread1 = osThreadCreate(osThread(send_thread), NULL); 

    tid_thread2 = osThreadCreate(osThread(recv_thread), NULL); 

    : 

} 

 

 سیگنال ها
 تابع های مدیریت سیگنال امکان کنترل یا انتظار برای پرچم های سیگنال را فراهم می کند. هر ریسمانی دارای پرچم های سیگنال را اختصاص

 داده است. 

#include "cmsis_os.h" 

  

DigitalOut led(LED1); 

  

void led_thread(void const *args) { 

    while (true) { 

        // Signal flags that are reported as event are automatically cleared. 

        osSignalWait(0x1, osWaitForever); 

        led = !led; 

    } 

} 

osThreadDef(led_thread, osPriorityNormal, DEFAULT_STACK_SIZE); 

  

int main (void) { 

    osThreadId tid = osThreadCreate(osThread(led_thread), NULL); 

     

    while (true) { 

        osDelay(1000); 

        osSignalSet(tid, 0x1); 

    } 

} 

 حوضچه حافظه
 heapظه امن هستند. از حاف-حوضچه های حافظه، بلوک های حافظه پویا هستند که توسط سیستم عامل مدیریت می شوند و بنابراین ریسمان

ها می  مسریع تر هستند و مشکل قطعه قطعه شدن را نیز ندارند. از این حافظه ها می توان در ریسمان ها و روال های وقفه استفاده کرد. با این گا

 توان حوضچه های حافظه را ساخت و از آن ها استفاده کرد.
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 تایمر
ک دوره زمانی تمام وقتی که ی ،در سیستم فراهم می کند. یک تابع تایمررا  گروه تابع های مدیریت تایمر، امکان ساختن و کنترل تابع های تایمر

ف شوند یا تابع های تایمر متناوب تا وقتی که متوقیکباره و متناوب می توان تابع های تایمر را تنظیم کرد.  شکلدو به شود فراخوانی می شود. 

 روع کرد، بازنشانی کرد یا متوقف کرد. یک تایمر را می توان شپاک شوند به کار خود ادامه می دهند. 

 

اداره می شوند. تابع های فراخوانی، زیر کنترل این ریسمان اجرا می شوند و می توانند تابع های   osTimerThreadتایمرها در ریسمان 

 سیستم عامل را فراخوانی کنند. 

 تعریف ها

#define  osTimerDef(name, function) 

  Define a Timer object.  

  

#define  osTimer(name)   &os_timer_def_##name 

  Access a Timer definition.  

 

 ساختمان شمارشی

enum   os_timer_type {  

  osTimerOnce = 0,  

  osTimerPeriodic = 1  

} 

 

 تابع ها

osTimerId  osTimerCreate (const osTimerDef_t *timer_def, os_timer_type type, 

void *argument) 

  Create a timer.  

  

http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/cmsis__os_8h.html#ab8530dd4273f1f5382187732e14fcaa7
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___timer_mgmt.html#gaedd312bfdca04e0b8162b666e09a1ae6
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/structos_timer_def__t.html
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___timer_mgmt.html#gadac860eb9e1b4b0619271e6595ed83d9
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osStatus  osTimerStart (osTimerId timer_id, uint32_t millisec) 

  Start or restart a timer.  

  

osStatus  osTimerStop (osTimerId timer_id) 

  Stop the timer.  

  

osStatus  osTimerDelete (osTimerId timer_id) 

  Delete a timer that was created by osTimerCreate.  

 

 یک تایمرراه اندازی 

 گام های زیر برای راه اندازی تایمر نیاز است:

 تعریف تایمر -1

// when the timer expires, the function  );start_machine ,one_shot(osTimerDef

start_machine is called 

// when the timer expires, the function  );toggle_power ,periodic(osTimerDef

is calledtoggle_power  

;periodic_id ,osTimerId one_shot_id 

 

 نمونه سازی و شروع تایمر در یک ریسمان س ع -2

//  );0*) void( ,osTimerOnce ),one_shot(osTimer(osTimerCreate =one_shot_id 

shot timer;-creates a one 

 

// (void*)0 is passed as an argument to the callback function 

 

 );5*) void( ,osTimerPeriodic ),periodic(osTimer(osTimerCreate =periodic_id 

// creates a periodic timer; 

 

// (void*)5 is passed as an argument to the callback function 

 

);500 ,one_shot_id(osTimerStart 

 

);1500 ,periodic(osTimerStart 

http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99e
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___timer_mgmt.html#ga27a797a401b068e2644d1125f22a07ca
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/cmsis__os_8h.html#ab8530dd4273f1f5382187732e14fcaa7
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99e
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___timer_mgmt.html#ga58f36b121a812936435cacc6e1e0e091
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/cmsis__os_8h.html#ab8530dd4273f1f5382187732e14fcaa7
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99e
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___timer_mgmt.html#ga746b8043d906849bd65e3900fcb483cf
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/cmsis__os_8h.html#ab8530dd4273f1f5382187732e14fcaa7
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___timer_mgmt.html#gaedd312bfdca04e0b8162b666e09a1ae6
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#include "cmsis_os.h"

{=]4[DigitalOut LEDs

)LED4(DigitalOut),LED3(DigitalOut),LED2(DigitalOut),LED1(DigitalOut    

};

{)n*constvoid(blinkvoid

];n)int[(LEDs!=]n)int[(LEDs    

}

);blink,blink_0(osTimerDef

);blink,blink_1(osTimerDef

);blink,blink_2(osTimerDef

);blink,blink_3(osTimerDef

{)void(mainint

,osTimerPeriodic),blink_0(osTimer(osTimerCreate=osTimerId timer_0     

);0*)void(

,osTimerPeriodic),blink_1(osTimer(osTimerCreate=osTimerId timer_1     

);1*)void(

,osTimerPeriodic),blink_2(osTimer(osTimerCreate=osTimerId timer_2     

);2*)void(

,osTimerPeriodic),blink_3(osTimer(osTimerCreate=osTimerId timer_3     

);3*)void(

    

);2000,timer_0(osTimerStart    

);1000,timer_1(osTimerStart    

);500  ,timer_2(osTimerStart    

);250  ,timer_3(osTimerStart    

    

);osWaitForever(osDelay    

} 

 روال سرویس وقفه
 در روال های وقفه استفاده کرد و تنها دو نکته را باید رعایت کرد: CMSIS-RTOSمی توان از 

Melec.ir



12 

 

 .موتکس نباید استفاده کرد 

 ).توقف در  روال وقفه مجاز نیست.) همه زمان های پایان باید برابر صفر تنظیم شود 

nclude "cmsis_os.h"#i 

  

);message_t ,5 ,queue(osMessageQDef 

;osMessageQId  queue 

  

);LED1(DigitalOut myled 

  

{ ()queue_isr void 

);0 ,2)uint32_t( ,queue(osMessagePut     

     

;myled! =myled      

} 

  

{ )args* const void(queue_thread void 

{ )true( while     

);0 ,1 ,queue(osMessagePut        

);1000(osDelay        

}     

} 

  

);DEFAULT_STACK_SIZE ,osPriorityNormal ,queue_thread(osThreadDef 

  

{ )void(main  int 

);NULL ),queue(osMessageQ(osMessageCreate =queue       

     

);NULL ),queue_thread(osThread(osThreadCreate     

     

;Ticker ticker     

);1.0 ,queue_isr(attach.ticker     

     

{ )true( while     
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);osWaitForever ,queue(osMessageGet =osEvent evt          

{ )osEventMessage !=status .evt( if         

);status.evt ,r"\n\>get() returned %02x status-"queue(printf             

{ else }         

);v.value.evt ,r"\n\>get() returned %d-"queue(printf             

}         

}     

} 

 کدهای وضعیت و خطا
 ز می گردانند به این ترتیب زیر هستند. این مقدارها در ساختمان شمارشی زیر تعریف شده اند.همه مقدارهایی که تابع های سیستم عامل با

enum   osStatus {  

  osOK = 0,  

  osEventSignal = 0x08,  

  osEventMessage = 0x10,  

  osEventMail = 0x20,  

  osEventTimeout = 0x40,  

  osErrorParameter = 0x80,  

  osErrorResource = 0x81,  

  osErrorTimeoutResource = 0xC1,  

  osErrorISR = 0x82,  

  osErrorISRRecursive = 0x83,  

  osErrorPriority = 0x84,  

  osErrorNoMemory = 0x85,  

  osErrorValue = 0x86,  

  osErrorOS = 0xFF,  

  os_status_reserved = 0x7FFFFFFF  

} 

 

 osOK  است.کامل شده است؛ خطایی رخ نداده : تابع 

 osEventSignal .تابع کامل شده است؛ رخداد سیگنال، روی داده است : 

 osEventMessage .تابع کامل شده است؛ رخداد پیام، روی داده است : 

 osEventMail .تابع کامل شده است؛ رخداد نامه، روی داده است : 

 osEventTimeout پایان روی داده است.-: تابع کامل شده است؛ زمان 

 osErrorParameter .خطای پارامتر، یک پارامتر اجباری گم شده است یا با شیء نادرست بیان شده است :  

 osErrorResource.منابع موجود نیست: یک منبع بیان شده در دسترس نیست :  

 osErrorTimeoutResource طلوب در : منبع در زمان داده شده در دسترس نیست. یک منبع بیان شده در بازه زمانی م

  دسترس نبود.

 osErrorISR .در محتوای روال وقفه مجاز نیست. این تابع را نمی توان در روال وقفه فراخوانی کرد :  

 osErrorISRRecursive  روال وقفه فراخوانی شده است. همان: تابع چند بار از  

http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99e
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea9e1c9e2550bb4de8969a935acffc968f
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea5df7e9643aa8a2f5f3a6f6ec59758518
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ead604f3673359dd4ac643b16dc5a2c342
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea15b12e42b42b53f35fb8a2724ad02926
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea78f477732375c0e1fca814e369618177
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99eac24adca6a5d072c9f01c32178ba0d109
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea8fc5801e8b0482bdf22ad63a77f0155d
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea314d24a49003f09459035db0dd7c9467
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea21635bdc492d3094fe83027fa4a30e2f
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99eaf6552310a817452aedfcd453f2805d65
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99eab7dda0ef504817659334cbfd650ae56f
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99eaf1fac0240218e51eb30a13da2f8aae81
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea4672c8a0c0f6bb1d7981da4602e8e9ee
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99ea5fde24ff588ec5ab9cb8314bade26fbc
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/html/group___c_m_s_i_s___r_t_o_s___status.html#gae2e091fefc4c767117727bd5aba4d99eac7a77f5fe18a15a357790c36a4aca1b1
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 osErrorPriority  غیرقانونی دارد.: سیستم نمی تواند الویت را تعیین کند یا ریسمان اولویت  

 osErrorNoMemory .سیستم کمبود حافظه دارد: امکان دادن حافظه یا نگه داشتن آن برای این فرایند وجود ندارد :  

 osErrorValue .مقدار یک پارامتر خارج از محدوده است : 

 osErrorOS خطا همخوانی ندارد.اجرا ولی با هیچکدام از پیام های -: خطای ناشناخته سیستم عامل: خطای هنگام  

 osEventرخداد س ع 
این ساختمان داده شامل یک کد خطا مربوط به شیء های صف و نامه بازگردانده می شود.  getتوسط تابع های  osEventساختمان داده 

 و اشاره گری به داده واقعی است.
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  SD بر روی کارت FatFs فایلِ سیستمِ

 Fat ،فایل ها روی وسایل ذخیره ساز استفاده می شود.  از مشهورترین و قدیمی ترین این سیستم ها یعنی روشی که برای ذخیره ،سیستم فایل

که از این صی، مانند رایانه شخ ،دستگاه های دیگرمی باشد. با استفاده از این سیستم فایل می توان فایل هایی که روی حافظه ذخیره کردید در 

توسط  ،ی و تعبیه شدهکنترلرمیکرومشاهده کرد و تغییر داد. معروف ترین سیستم فایل ارائه شده برای سیستم های  ،می کنند پشتیبانیسیستم فایل 

برای سیستم های تعبیه شده می  exFATو  FATاین سیستم فایل، سیستم فایل  . (elm-chan.org) نوشته شده است Chanفردی به نام 

ا تپشته ای نرم افزاری است که بین کاربر و سخت افزار قرار می گیرد  نوشته شده است. در واقع  Cباشد. رایگان و متن باز است و بر اساس 

 کاربر  از درگیر شدن با سخت افزار رها شود. 

 

 رابط های این نرم افزار عبارتند از

 دسترسی به فایل 

o f_open  - بازکردن یا ساختن یک فایل 

o f_close  - بستن یک فایل باز 

o f_read  - خواندن یک فایل 

o f_write  - نوشتن داده 

o f_lseek  - حرکت دادن اشاره گر خواندن/نوشتن، گسترش اندازه 

o f_truncate  - بریدن اندازه 

o f_sync – ( تخلیه داده نگهداری شدهcache) 

o f_forward  - پیش فرست داده به جریان 

o f_expand  - اختصاص یک بلوک هم مرز به فایل 

o f_gets  - خواندن یک رشته 

o f_putc  - نوشتن یک کاراکتر 

o f_puts  - نوشتن یک رشته 

o f_printf  - نوشتن یک رشته قالب بندی شده 

o f_tell  - گرفتن اشاره گر خواندن/نوشتن کنونی 
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o f_eof  - فایل-آزمودن پایان 

o f_size  - گرفتن اندازه 

o f_error  - آزمون یک خطا 

 دسترسی پوشه  

o f_opendir  - کردن پوشه باز 

o f_closedir  - بستن یک پوشه باز 

o f_readdir  - خواندن یک پوشه 

o f_findfirst  - باز کردن یک پوشه و خواندن اولین موردی که تطیبق می کند 

o f_findnext  - خواندن مورد بعدی که تطبیق می کند 

 مدیرت فایل/پوشه 

o f_stat – بررسی وجود فایل یا زیرپوشه 

o f_unlink – ا زیرپوشهحذف یک فایل ی 

o f_rename  - تغییر نام یا جابجا کردن یک فایل یا زیرپوشه 

o f_chmod  - تغییر صفات یک فایل یا زیرپوشه 

o f_utime – تغییر مهر زمانی یک فایل یا زیرپوشه 

o f_mkdir – ساختن یک زیرپوشه 

o f_chdir  - تغییر پوشه جاری 

o f_chdrive  - تغییر درایو جاری 

o f_getcwd – بازیابی درایو یا پوشه جاری 

 مدیریت حجم 

o f_mount  - ثبت یا حذف ناحیه کاری در حجم 

o f_mkfs  -  ساختن یک حجمFAT روی درایو منطقی 

o f_fdisk  -  ساختن درایو منطقی روی درایو فیزیکی 

o f_getfree – گرفتن اندازه کلی و اندازه آزاد روی حجم 

o f_getlabel  - گرفتن برچسب حجم 

o f_setlabel  - گذاشتن برچسب حجم 

 رابط کنترل وسیله
محسوب نمی شود و درباره کار با دستگاه هستند. این دستورات برای دستگاه های مختلف پیاده سازی شده اند.  FatFsاین دستورات جز 

 با رابطی به آن ها دسترسی دارد. FatFsهمان طور که در شکل دیده می شود 
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 disk_status  - گرفتن وضعیت دستگاه 

 disk_initialize  - آغازسازی دستگاه 

 disk_read  - )خواندن برش )ها 

 disk_write  - )نوشتن برش )ها 

 disk_ioctl  - کنترل تابع های مرتبط با دستگاه 

 get_fattime  - گرفتن زمان جاری 

 f_mkfsثبت شود. غیر از   f_mountقبل از استفاده از هر فایلی باید ابتدا یک ناحیه کاری )شی سیستم فایل( در درایو منطقی با دستور 

سایر تابع ها بعد از این فرایند آماده کار می شوند. عملیات باز کردن تابع باید قبل از جداکردن حافظه یا خاموش کردن دستگاه   f_fdiskو 

 ه شود وگرنه فایل خراب خواهد شد. بست

 برای باز کردن چند فایل با هم باید به ترتیب زیر عمل کرد. اما باز کردن چندگانه یک فایل با پرچم های نوشتن متفاوت ممنوع است. 

FatFs ود، تغییر نام اره باز شاز باز کردن چندگانه یک فایل حمایت نمی کند مگر اینکه در حالت فقط خواندنی باشند. اگر یک فایل چندب

 FS_LOCK_یا پاک کردن آن مجاز نیست. تخطی از این دستورها ممکن است به خرابی فایل منجر شود. می توان از گزینه قفل کردن فایل 

پاسخ  FR_LOCKEDاستفاده کرد. با یک کرن این گزینه همه حالت های گفته شده باال که منجر به خطا می شوند متوقف می شود و با پیغام 

بیشتر باشد هر دستور جدیدی برای باز کردن یا ایجاد فایل جدید با پیام  FS_LOCK_داده می شود. اگر تعداد فایل های باز از مقدار 

FR_TOO_MANY_OPEN_FILES .رد می شود 

 FatFsتعدادی از تابع های پشته 

 f_openتابع 

 ر می رودیک شی فایل درست می کند که برای دسترسی به فایل به کا

(FRESULT f_open  

/* [OUT] Pointer to the file object structure */           ,fp *FIL   

/* [IN] File name */ ,path *TCHAR const   

/* [IN] Mode flags */BYTE mode             
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); 

 

پایان است که اسم فایل را نشان می دهد. پرچم حالت می تواند یکی از مقدارهای جدول -مسیر به رشته تهی pathاشاره گر به فایل و  fpکه 

 زیر باشد.

 معنی مقدار

FA_READ .دسترسی خواندنی به شی را بیان می کند. داده ها را می توان از فایل خواند  

FA_WRITE  دسترسی نوشتنی به شی را بیان می کند. داده ها می توانند در فایل نوشته شوند. باFA_READ  ترکیب

 نوشتنی ایجاد شود.-کنید تا دسترسی خواندنی

FA_OPEN_EXISTING )فایل را باز می کند. اگر فایل موجود نباشد این تابع، شکست می خورد. )پیش فرض 

FA_CREATE_NEW  سازد. این تابع با یک فایل جدید میFR_EXIST .شکست می خورد اگر فایل موجود باشد 

FA_CREATE_ALWAYS .یک فایل جدید می سازد. اگر فایل موجود باشد، روی آن نوشته می شود 

FA_OPEN_ALWAYS .اگر فایل موجود باشد آن را باز می کند وگرنه یک فایل جدید می سازد 

FA_OPEN_APPEND  همانندFA_OPEN_ALWAYS  .به جز این که اشاره گر نوشتن/خواندن به انتهای فایل تنظیم شده است 

 مقدار خروجی این تابع نیز یکی از تعریف های زیر است

FR_OK, FR_DISK_ERR, FR_INT_ERR, FR_NOT_READY, FR_NO_FILE, FR_NO_PATH, FR_INVALID_NAME, 

FR_DENIED, FR_EXIST, FR_INVALID_OBJECT, FR_WRITE_PROTECTED, FR_INVALID_DRIVE, FR_NOT_ENABLED, 

FR_NO_FILESYSTEM, FR_TIMEOUT, FR_LOCKED, FR_NOT_ENOUGH_CORE, FR_TOO_MANY_OPEN_FILES 

 در زیر دو مثال دیده می شود.

 

/* Copy a file "file.bin" on the drive 1 to drive 0 */ 

 

)void(main  int 

{ 

/* Work area (file system object) for logical drives          ];2[FATFS fs    

*/ 

/* File objects */      ;fdst ,FIL fsrc     

/* File copy buffer */   ];4096[BYTE buffer     

/* FatFs function common result code */          ;FRESULT fr     

read/write count */ /* File         ;bw ,UINT br     
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/* Register work area for each logical drive */     

);0 ,"0:" ],0[fs(&f_mount     

);0 ,"1:" ],1[fs(&f_mount     

 

/* Open source file on the drive 1 */     

);FA_READ ,"1:file.bin" ,fsrc(&f_open =fr      

;fr)int( return )fr( if     

 

/* Create destination file on the drive 0 */     

);FA_CREATE_ALWAYS |FA_WRITE  ,"0:file.bin" ,fdst(&f_open =fr      

;fr)int( return )fr( if     

 

/* Copy source to destination */     

{ (;;) for     

Read a chunk of  /*  );br& ,buffer sizeof ,buffer ,fsrc(&f_read =fr         

source file */ 

/* error or eof */ ;break )0 ==br  ||fr ( if         

/* Write it to the             );bw& ,br ,buffer ,fdst(&f_write =fr         

destination file */ 

/* error or disk full */ ;break )br <bw  ||fr ( if         

}     

 

ose open files *//* Cl     

);fsrc(&f_close     

);fdst(&f_close     

 

/* Unregister work area prior to discard it */     

);0 ,"0:" ,NULL(f_mount     

);0 ,"1:" ,NULL(f_mount     

 

;fr)int( return     

} 

 

 و این مثال 
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/* Read a text file and display it */ 

/* Work area (file system object) for logical drive */   ;FATFS FatFs 

)void(main  int 

{ 

/* File object */       ;FIL fil     

/* Line buffer */ ];82[line char     

/* FatFs return code */    ;FRESULT fr     

/* Register work area to the default drive */     

);0 ,"" ,FatFs(&f_mount     

/* Open a text file */     

);FA_READ ,"message.txt" ,fil(&f_open =fr      

;fr)int( return )fr( if     

/* Read all lines and display it */     

))fil& ,line sizeof ,line(f_gets( while     

);line(printf         

/* Close the file */     

);fil(&f_close     

;0 return     

} 

 f_writeتابع 

 به کار می رود توضیحات گویا هستند. برای نوشتن داده ها روی فایل

FRESULT f_write ( 

  FIL* fp,          /* [IN] Pointer to the file object structure */ 

  const void* buff, /* [IN] Pointer to the data to be written */ 

  UINT btw,         /* [IN] Number of bytes to write */ 

  UINT* bw          /* [OUT] Pointer to the variable to return number of bytes written */ 

); 

 

 f_lseekتابع 

 fptrن/خواندن در ساختمان فایل که با میدان باز می شود یا تابع جدیدی ساخته می شود اشاره گر نوشت f_openهر بار که تابع با دستور 

شروع می شود. بنابراین اگر قصد داریم فایلی را به تدریج  1نشان داده می شود مقدار صفر را دارد و عملیات خواندن/نوشتن از خانه بعد یعنی 

این تابع استفاده کرد.  f_lseekار می توان از تابع یا چند مرحله پر کنیم باید خودمان اشاره گر را به نقطه مورد نظر تنطیم کنیم. برای این ک

ختار آن ااشاره گر را به نقطه مورد نظر در فایل برای نوشتن یا خواندن تنظیم می کند. برای افزایش طول فایل نیز می توان از آن استفاده کرد. س

 به شکل زیر است.
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FRESULT f_lseek ( 

  FIL*    fp,  /* [IN] File object */ 

  FSIZE_t ofs  /* [IN] File read/write pointer */ 

); 

fp  اشاره گر به فایل است وofs  آدرس مستعار است که می مقدار دویدگی )آفست( را از ابتدای فایل نشان می دهد. مقدار دویدگی یک

 بیتی( باشد. 22بیتی( یا چهارتایی ) 22تواند واژه دوتایی )

تنظیم کنیم که با دستور نوشتن  2اشد برای اینکه داده ای به انتهای آن اضافه کنیم باید اشاره گر را به عدد ب helloاگر فایلی حاوی عبارت 

 استفاده کرد.  f_sizeع ام به بعد، نوشتن انجام شود. برای گرفتن مقدار این عدد در فایل ها می توان از تاب2بعدی از خانه 

 f_readdirتابع 

را نشان می دهد با هر بار فراخوانی آن اشاره گر ساختمان فایل بعدی درون پوشه باز می گردد. وقتی به انتهای  این تابع محتویات یک پوشه

 فهرست فایل ها رسید، یک اشاره گر تهی بدون خطا باز می گرداند و دوباره به فایل اول می رود.

FRESULT f_readdir ( 

  DIR* dp,      /* [IN] Directory object */ 

  FILINFO* fno  /* [OUT] File information structure */ 

); 

 

 برنامه نمونه:

(FRESULT scan_files  

/* Start node to be scanned (***also used as work area***) path   *char    

*/ 

) 

{ 

;FRESULT res     

;DIR dir     

;UINT i     

;FILINFO fno static     

 

 

/* Open the directory */                );path ,dir(&opendirf_ =res      

{ )FR_OK ==res ( if     

{ (;;) for         

/* Read a directory item */        );fno& ,dir(&f_readdir =res              

/* Break on error or end of dir */             

  ;break )0 == ]0[fname.fno ||FR_OK  !=res ( if       

/* It is a directory */             { )AM_DIR &fattrib .fno( if             
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);path(strlen =i                  

);fname.fno ,"/%s" ],i[path(&sprintf                 

*/ /* Enter the directory       );path(scan_files =res                  

;break )FR_OK !=res ( if                 

;0 = ]i[path                 

/* It is a file. */                               { else }             

);fname.fno ,path ,n"\"%s/%s(printf                 

}             

}         

)dir(&f_closedir         

}     

 

;res return     

} 

 

 

)void(main  int 

{ 

;FATFS fs     

;FRESULT res     

];256[buff char     

 

 

);1 ,"" ,fs(&f_mount =res      

{ )FR_OK ==res ( if     

);"/" ,buff(strcpy         

);buff(scan_files =res          

}     

 

;res return     

} 
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 f_tellفایل 

 مقدار کنونی اشاره گر نوشتن و خواندن تابع را باز می گرداند.این تابع، 

FSIZE_t f_tell ( 

  FIL* fp   /* [IN] File object */ 

); 

 مسیر فایل
 همانند داس/ویندوز می باشد.  FatFsمسیر فایل در 

"[drive:][/]directory/file" 

جدا کرد.  \. زیرپوشه ها را باید با / یا را تنظیم کرد USE_LFN_( برای استفاده از نام های بلند باید sfnدارد ) 3.2استفاده قالب نام مورد 

است.  2درایو شماره  :2جدا کننده ها ی جفت در نظر گرفته نمی شوند. درایو منظقی با یک عدد و یک دو نقطه نشان داده می شود برای مثال 

به عنوان پایان  x1f\و  0\کاراکترهای  .در نظر گرفته می شود )درایو صفر یا درایو جاری(  ش فرضوقتی شماره درایو حذف شود درایو پی

، فاصله ها در نظر گرفته می شود ولی در حالت عادی، پایان مسیر در نظر گرفته می شود. برای  LFNمسیر در نظر گرفته می شوند. در حالت 

در نظر گرفته می شود. فاصله های انتهای خط و نقطه ها در نظر گرفته نمی شوند)در  ”test“در حالت عادی  ”test path“مثال مسیر 

مفهوم درایو جاری وجود ندارد. همه اشیا در حجم همواره با مسیر کامل از  ,(FS_RPATH == 0_)در حالت پیش فرض هر دو حالت( 

مجاز نیستند. جدا کننده های ابتدای مسیر در نظر گرفته نمی شوند. درایو پیش فرض نیز درایو  «..»و «.»پوشه ریشه توصیف می شوند. پوشه های 

 ،از پوشه ریشه ادامه پیدا می کند ،مسیر بیان شده ,(FS_RPATH >= 1_)وقتی مسیرهای نسبی فعال شود صفر در نظر گرفته می شود. 

گذاشته شده است ادامه می یابد. نام های دارای نقطه  f_chdirاری درایو که با اگر یک جدا کننده اول مسیر موجود باشد وگرنه از پوشه ج

 تعیین می شود. f_chdriveهم برای مسیرها مجاز هستند. درایو پیش فرض درایو جاری است که توسط 

 FS_RPATH == 0 _FS_RPATH >= 1_ مسیر

file.txt جاری درایو جاری یک فایل در پوشه یک فایل در پوشه ی ریشه ی درایو صفر  

/file.txt ک فایل در پوشه جاری درایو جاریی یک فایل در پوشه ی ریشه ی درایو صفر  

 پوشه ی جاری درایو جاری پوشه ی ریشه ی درایو صفر 

 پوشه ی ریشه ی درایو جاری پوشه ی ریشه ی درایو صفر /

2پوشه ی ریشه ی درایو  :2 2پوشه ی جاری درایو    

2ریشه ی درایو پوشه ی  /:2 2پوشه ی ریشه ی درایو    

2:file.txt  2یک فایل در پوشه ی ریشه ی درایو 2یک فایل در پوشه ی جاری درایو    

../file.txt یک فایل در پوشه ی باالتر نام نامعتبر 

 این پوشه نام نامعتبر .
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 پوشه ی باالی پوشه ی جاری نام نامعتبر ..

dir1/.. جاریپوشه ی  نام نامعتبر  

 پوشه ی ریشه )به سطح باال متصل می ماند( نام نامعتبر ../

مشخص شده باشد می توان از رشته های از پیش تعیین شده به جای عددها برای شماره درایو ها استفاده کرد مثال  STR_VOLUME_ID_وقتی گزینه 

"sd:file1.txt", "ram:swapfile.dat"  

 

 مدیریت حجم
ثبت یا  FatFsبه  f_mount، برای هر کدام از حجم )درایوهای منطقی(ها نیاز دارد. با دستور فایل سیستمِ شیِ ی کار پویا یا یهبه ناح ،فایل سیستمِ

، بخش)پارتیشن( های یکم و SFDبا برش صفر  Fatاین دستور برش بوت را می خواند و بررسی می کند که برش ( می شود. unregisterناثبت )

 باشد.  FDISKدوم و سوم چهارم به قالب 

هر درایو منطقی به یک بخش روی درایو فیزیکی محدود است که در جدول  فعال باشد MULTI_PARTITION == 1_گزینه چندبخشی اگر 

منطقی و بخش ها مشخص شود. برای مثال یک نمونه  مدیریت حجم مشخص شده است. این جدول باید توسط کاربر مشخص شود تا ارتباط بین درایوهای

 از این جدول در زیر دیده می شود

partitions on the physical -2 are tied to three pri-/*Example: Logical drive 0

drive 0 (fixed drive) 

Logical drive 3 is tied to an FAT volume on the physical drive 1          

(removable drive) 

*/ 

{ = []PARTITION VolToPart 

/* "0:" ==> Physical drive 0, 1st partition */     },1 ,0{     

/* "1:" ==> Physical drive 0, 2nd partition */     },2 ,0{     

/* "2:" ==> Physical drive 0, 3rd partition */     },3 ,0{     

/* "3:" ==> Physical drive 1, auto detection */      }0 ,1{     

}; 

 

در شکل زیر دو حالت دیده می شود. شکل سمت راست حالت چندبخشی را نشان می دهد. دو درایو فیزیکی صفر و یک موجودند که درایو 

 درایو منطقی داریم. 2م شده است و در مجموع سه بخش تقسیصفر به 
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 نکات

  .درایو فیزیکی که بیش از یک بخش دارد نباید جداشدنی باشد 

 تغییر حافظه ها وقتی که یک عملیات سیستمی در حال انجام است مجاز نیست. 

 تنها چهار بخش ابتدایی می توان تعریف کرد. بخش های گسترش یافته نیز مجاز نیستند. 

 .ویندوز اجازه چند حجم روی ذخیره ساز های جداشدنی نمی دهد. تنها اولین بخش شناخته خواهد شد 

 .در شکل زیر این پشته دیده می شود

 

را پشتیبانی کند این کتابخانه به تنهایی کافی است ولی برای کار کردن با برخی از سخت افزارها  i2cو یا  spiاگر سخت افزار جانبی پروتکل 

 نیاز به تابع های میانی است. نمونه این دو در شکل چپ و راست به ترتیب دیده می شود دیگر
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 در جدول زیر تابع های مورد نیاز بنا به کاربردهای خاص دیده می شود.

 نکات وقتی الزم است که تابع

disk_status 

disk_initialize 

disk_read 

تابع های ورودی/خروجی دیسک. نمونه هایی در فایل   همواره

ffsample.zip 

 قرار دارد. مثال های دیگری در اینترنت می توان یافت.

 

disk_write 

get_fattime 

disk_ioctl (CTRL_SYNC) 

_FS_READONLY == 

0 

disk_ioctl 

(GET_SECTOR_COUNT) 

disk_ioctl 

(GET_BLOCK_SIZE) 

_USE_MKFS == 1 

disk_ioctl 

(GET_SECTOR_SIZE) 

_MAX_SS != 

_MIN_SS 

disk_ioctl (CTRL_TRIM) _USE_TRIM == 1 

ff_convert 

ff_wtoupper 

_USE_LFN != 0   تابع های پشتیبانی از یونیکد. تنها فایل

option/unicode.c  .را به پروژه اضافه کنید 

ff_cre_syncobj 

ff_del_syncobj 

ff_req_grant 

ff_rel_grant 

_FS_REENTRANT 

== 1 
تابع های مرتبط با س ع. نمونه مثال ها در 

option/syscall.c .قرار دارد 

ff_mem_alloc 

ff_mem_free 

_USE_LFN == 3 

 برخی ویژگی های این سیستم فایل:
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 حجم دیسک قابل استفاده است 14تا 

 بایتی212ترابایت با برش های  2اندازه حجم دیسک برابر 

  exFatو بی نهایت در  fatگیگابایت در  2اندازه فایل تا 

 باشد. 2412و  2423، 212،1422اندازه برش ها می تواند 

 

 بسته به اینکه از کدام ماجول های این کتابخانه استفاده کنید می توانید با تعریف هایی آن ها را انتخاب کنید

Functi

on 

_FS_ 

MINIMIZ

E 

_FS_ 

READO

NLY 

_USE

_ 

STRF

UNC 

_FS_ 

RPATH 

_US

E_ 

FIN

D 

_US

E_ 

CHM

OD 

_USE

_ 

EXPA

ND 

_US

E_ 

LAB

EL 

_US

E_ 

MKF

S 

_USE

_ 

FORW

ARD 

_MULT

I_ 

PARTI

TION 

0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

f_moun

t 

                         

f_open                          

f_clos

e 

                         

f_read                          

f_writ

e 

     x                    

f_sync      x                    

f_lsee

k 

   x                      

f_open

dir 

  x x                      

f_clos

edir 

  x x                      

f_read

dir 

  x x                      

f_find

first 

  x x        x              

f_find

next 

  x x        x              

f_stat  x x x                      

f_getf

ree 

 x x x  x                    

f_trun

cate 

 x x x  x                    
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f_unli

nk 

 x x x  x                    

f_mkdi

r 

 x x x  x                    

f_rena

me 

 x x x  x                    

f_chdi

r 

        x                 

f_chdr

ive 

        x                 

f_getc

wd 

        x x                

f_chmo

d 

     x        x            

f_utim

e 

     x        x            

f_getl

abel 

                 x        

f_setl

abel 

     x            x        

f_expa

nd 

     x          x          

f_forw

ard 

                     x    

f_mkfs      x              x      

f_fdis

k 

     x              x    x  

f_putc      x x                   

f_puts      x x                   

f_prin

tf 

     x x                   

f_gets       x                   

 

 

به باس تک بیته  sdioاستفاده شود یا  spiنیاز به تابع واسط برای دسترسی به سخت افزار دارند بسته به اینکه از پروتکل  FATهمه کدهای 

 212بیته نیاز است. دست کم به سه تابع نیاز دارید. یکی که کارت و کنترلر را آغازسازی کند یکی که یک بلوک  را )که معموال  2یا باس 

 به داخل کارت بنویسد. ramبخواند  و یکی که یک بلوک را از  ramبایت است( به داخل 
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 HALدر کتابخانه  SDکارکردن با کارت 

 راه اندازستفاده از این ا

الیه باالیی برای نوشتن و خواندن در این حافظه فراهم می کند. منابع سخت افزاری الزم توسط تابع  راه اندازاین     

HAL_SD_MspInit()  برای حافظه های  راه انداز( انجام می شود. این میکروکنترلر)الیه ویژهSDIO  است و از کتابخانهHAL  برای

 استفاده می کند. به این ترتیب قابل استفاده است. SDو میکرو  SDبا کارت های ارتباط 

 

 

 پیاده سازی شود()HAL_SD_MspInit باید در sdioغازسازی پایه های آ 

 فعال شود ;()HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE__توسط ماکروی  sdioساعت 

     ;()HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE__با  sdioهای درگیر در  GPIOفعال سازی ساعت برای 

 طبق چینش پین های شما ()HAL_GPIO_Initها به عنوان عملکرد جایگزین با مقاومت باال کش با استفاده  gpioتنظیم کردن این 

 ()HAL_SD_WriteBlocks_DMAو  ()HAL_SD_ReadBlocks_DMAاگر نیاز دارید با استفاده از  dmaتنظیمات 

  ;()HAL_RCC_DMAx_CLK_ENABLE__با استفاده از  DMAxتنظیم کردن ساعت

 . که از پیش تعیین شده و پر شده باشد ()HAL_DMA_Initبا استفاده از   dmaتنظیم کردن 

 استفاده کنید dmaاگر نیاز دارید تا از وقفه درانتقال با  NVICتنظیمات 

 است. sdioباالتر از  dma. اولویت  ;()HAL_NVIC_SetPriorityبا استفاده از  dma و  sdioتنظیم کردن اولویت وقفه های 

  ()HAL_NVIC_EnableIRQبا استفاده از تابع  SDIO IRQs و   NVIC DMAفعال سازی 

در هنگام   ()HAL_SD_SDIO_DISABLE_IT__و    ()HAL_SD_SDIO_ENABLE_IT__با ماکروی  sdioوقفه های 

 ارتباط مدیریت می شود

و  ()HAL_SD_SDIO_GET_IT__با استفاده از ماکروی  sdioوقفه های بیت های توقف 

__HAL_SD_SDIO_CLEAR_IT() مدیریت می شود 

 انجام دهید. sdدر این مرحله می توان فرایند خواندن/نوشتن/پاک کردن را بعد از آغازسازی کارت 

 

          

  SDآغازسازی و تنظیم کردن کارت 

را آغازسازی می کند و آن را در حالت گوش به  sdاستفاده کنید. این تابع کارت  ()HAL_SD_Initاز تابع  SDبرای آغازسازی کارت 

 ( آماده برای انتقال داده قرار می دهد. این تابع کارهای زیر را انجام می دهد. standbyزنگ )
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استاندارد یا ظرفیت باال( می توانید این فرکانس را با )ظرفیت  SDو بررسی نوع کارت  kHz 244اعمال فرایند آغازسازی کارت در فرکانس 

   ( به شکل زیر محاسبه می شودSDIO_CK) SDتغییر دهید. فرکانس کارت  ClockDivاستفاده از میدان 

           SDIO_CK = SDIOCLK / (ClockDiv + 2) 

 بیشتر نشود. kHz 244کارت از  دقت کنید که فرکانس کار SDدر حالت آغازسازی و طبق استانداردهای کارت   

مدیریت می شود. این ساختمان هم چنین ظرفیت  SDCardInfoکارت. همه این داده ها توسط ساختمان  CSDو  CIDگرفتن اطالعات 

 کارت و اندازه بلوک آن را فراهم می کند.

 نگهداری می شود. SDاین اطالعات در ساختمان دستگیره 

   

     

         

   

 آن را تغییر داد. ClockDivاست. می توان با میدان   MHz24رکانس انتقال کارت. پیش فرض تنظیم ف

 در حالت سرعت باال بیشتر نمی شود. MHz 24و  MHz 22مطمئن باشید که فرکانس کار در هنگام انتقال از 

استفاده کنید. )به کتاب مرجع مراجعه  bypassرا در حالت کنارگذر  SDIOباید وسیله جانبی  MHz 22برای استفاده در فرکانس بیش از 

 کنید(

 خواندید انتخاب کنید. 2مورد نظر را مطابق آدرسی که در مرحله  SDکارت 

 بیتی-2کارت را در حالت باس پهن تنظیم کنید: داده 

 گزینه های خوانش کارت

 .()HAL_SD_ReadBlocksخوانش کارت در حالت سرکشی با تابع 

 تک بلوک یا چند بلوک بایت انتخاب شود.( 212بایت را حمایت می کند)طول بلوک باید  212بلوک این تابع فقط طول 

 می توان انتخاب کرد که یک بلوک خوانده شود یا چند بلوک   NumberOfBlocksبا تنظیم پارامتر 

 بیت حمایت می کند.  212بخوانید فقط از طول بلوک  .()HAL_SD_ReadBlocks_DMAبا استفاده از تابع  DMAمی توانید در حالت 

 dmaرا فراخوانی کنید تا مطمئن شوید که فرایند خوانش در دو سوی ()HAL_SD_CheckReadOperationپس از این باید تابع  

 به درستی انجام شده است. sdو 

 

 فرایند نوشتن در کارت

 .()HAL_SD_WriteBlocksنوشتن در کارت به شکل سرکشی با 
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 بایت 212طول بلوک 

 بایت. تک بلوک یا چند بلوک 212. طول بلوک  .()HAL_SD_WriteBlocks_DMAبا  dmaنوشتن در کارت با استفاده از   

 فراخوانی شود   ,()HAL_SD_CheckWriteOperationبرای اطمینان از درست انجام شدن فرایند نوشتن در دو سو باید تابع  

  وضعیت کارت

HAL_SD_GetStatus()  

 گرفتن وضعیت کارت سپس ابتدا بررسی اتصال

   های وضعیت را می توان با ثبت گر هم چنین

HAL_SD_SendSDStatus()  

 

   HALدر    SDفهرست ماکروهای 

 __HAL_SD_SDIO_ENABLE : Enable the SD device 

 __HAL_SD_SDIO_DISABLE : Disable the SD device 

 __HAL_SD_SDIO_DMA_ENABLE: Enable the SDIO DMA transfer 

 __HAL_SD_SDIO_DMA_DISABLE: Disable the SDIO DMA transfer 

 __HAL_SD_SDIO_ENABLE_IT: Enable the SD device interrupt 

 __HAL_SD_SDIO_DISABLE_IT: Disable the SD device interrupt 

 __HAL_SD_SDIO_GET_FLAG:Check whether the specified SD flag is set or not 

 __HAL_SD_SDIO_CLEAR_FLAG: Clear the SD's pending flags 

       

        

 

This file provides firmware functions to manage the following  

functionalities of the SDMMC peripheral: 

+ Initialization/de-initialization functions 

+ I/O operation functions 

+ Peripheral Control functions  

+ Peripheral State functions 

*          

  @verbatim 

  

===========================================================================

=== 
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                       ##### SDMMC peripheral features ##### 

  

===========================================================================

===         

    [..] The SD/SDIO MMC card host interface (SDIO) provides an interface 

between the APB2 

         peripheral bus and MultiMedia cards (MMCs), SD memory cards, SDIO 

cards and CE-ATA 

         devices. 

 

    [..] The SDIO features include the following: 

         (+) Full compliance with MultiMedia Card System Specification 

Version 4.2. Card support 

             for three different databus modes: 1-bit (default), 4-bit and 

8-bit 

         (+) Full compatibility with previous versions of MultiMedia Cards 

(forward compatibility) 

         (+) Full compliance with SD Memory Card Specifications Version 2.0 

         (+) Full compliance with SD I/O Card Specification Version 2.0: 

card support for two 

             different data bus modes: 1-bit (default) and 4-bit 

         (+) Full support of the CE-ATA features (full compliance with CE-

ATA digital protocol 

             Rev1.1) 

         (+) Data transfer up to 48 MHz for the 8 bit mode 

         (+) Data and command output enable signals to control external 

bidirectional drivers. 

                  

    

                           ##### How to use this driver ##### 

  

===========================================================================

=== 

    [..] 

      This driver is a considered as a driver of service for external devices 

drivers  

      that interfaces with the SDIO peripheral. 

      According to the device used (SD card/ MMC card / SDIO card ...), a 

set of APIs  
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      is used in the device's driver to perform SDIO operations and 

functionalities. 

    

      This driver is almost transparent for the final user, it is only used 

to implement other 

      functionalities of the external device. 

    

    [..] 

      (+) The SDIO clock (SDIOCLK = 48 MHz) is coming from a specific output 

of PLL  

          (PLL48CLK). Before start working with SDIO peripheral make sure 

that the 

          PLL is well configured. 

          The SDIO peripheral uses two clock signals: 

          (++) SDIO adapter clock (SDIOCLK = 48 MHz) 

          (++) APB2 bus clock (PCLK2) 

        

          -@@- PCLK2 and SDIO_CK clock frequencies must respect the following 

condition: 

               Frequency(PCLK2) >= (3 / 8 x Frequency(SDIO_CK)) 

   

      (+) Enable/Disable peripheral clock using RCC peripheral macros related 

to SDIO 

          peripheral. 

 

      (+) Enable the Power ON State using the SDIO_PowerState_ON(SDIOx)  

          function and disable it using the function 

SDIO_PowerState_OFF(SDIOx). 

                 

      (+) Enable/Disable the clock using the 

__SDIO_ENABLE()/__SDIO_DISABLE() macros. 

   

      (+) Enable/Disable the peripheral interrupts using the macros 

__SDIO_ENABLE_IT(hsdio, IT)  

          and __SDIO_DISABLE_IT(hsdio, IT) if you need to use interrupt 

mode.  

   

      (+) When using the DMA mode  
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          (++) Configure the DMA in the MSP layer of the external device 

          (++) Active the needed channel Request  

          (++) Enable the DMA using __SDIO_DMA_ENABLE() macro or Disable it 

using the macro 

               __SDIO_DMA_DISABLE(). 

   

      (+) To control the CPSM (Command Path State Machine) and send  

          commands to the card use the SDIO_SendCommand(SDIOx),  

          SDIO_GetCommandResponse() and SDIO_GetResponse() functions. First, 

user has 

          to fill the command structure (pointer to SDIO_CmdInitTypeDef) 

according  

          to the selected command to be sent. 

          The parameters that should be filled are: 

           (++) Command Argument 

           (++) Command Index 

           (++) Command Response type 

           (++) Command Wait 

           (++) CPSM Status (Enable or Disable). 

   

          -@@- To check if the command is well received, read the 

SDIO_CMDRESP 

              register using the SDIO_GetCommandResponse(). 

              The SDIO responses registers (SDIO_RESP1 to SDIO_RESP2), use 

the 

              SDIO_GetResponse() function. 

   

      (+) To control the DPSM (Data Path State Machine) and send/receive  

           data to/from the card use the SDIO_DataConfig(), 

SDIO_GetDataCounter(),  

          SDIO_ReadFIFO(), DIO_WriteFIFO() and SDIO_GetFIFOCount() 

functions. 

   

    *** Read Operations *** 

    ======================= 

    [..] 

      (#) First, user has to fill the data structure (pointer to 
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          SDIO_DataInitTypeDef) according to the selected data type to be 

received. 

          The parameters that should be filled are: 

           (++) Data Timeout 

           (++) Data Length 

           (++) Data Block size 

           (++) Data Transfer direction: should be from card (To SDIO) 

           (++) Data Transfer mode 

           (++) DPSM Status (Enable or Disable) 

                                      

      (#) Configure the SDIO resources to receive the data from the card 

          according to selected transfer mode (Refer to Step 8, 9 and 10). 

   

      (#) Send the selected Read command (refer to step 11). 

                     

      (#) Use the SDIO flags/interrupts to check the transfer status. 

   

    *** Write Operations *** 

    ======================== 

    [..] 

     (#) First, user has to fill the data structure (pointer to 

         SDIO_DataInitTypeDef) according to the selected data type to be 

received. 

         The parameters that should be filled are: 

          (++) Data Timeout 

          (++) Data Length 

          (++) Data Block size 

          (++) Data Transfer direction:  should be to card (To CARD) 

          (++) Data Transfer mode 

          (++) DPSM Status (Enable or Disable) 

   

     (#) Configure the SDIO resources to send the data to the card according 

to  

         selected transfer mode. 
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     (#) Send the selected Write command. 

                     

     (#) Use the SDIO flags/interrupts to check the transfer status. 

 

 65SDدرباره ی کارت  نکات

  فرایند آغازسازی را اینگونه انجام دهید. همه پین ها را به شکل خروجی تنظیم کنید و همه را یک کنید سپس حالت پین ها را به

 عملکرد جایگزین تغییر دهید.

  وقتی کارت  آماده برای گرفتن داده نباشد، پایهDATA0 .گاهی در حین ارسال به کارت مشکل به وجود می  را صفر نگه می دارد

بیتی است و وضعیت  22که  R1را ارسال کرد و پاسخ که  ”CMD13 “SEND_STATUSآید که باید در یک حلقه دستور 

می  نظرات مردم: اده برای دریافت باشد و پایین است اگر کارت مشغول باشد.باالست اگر کار آم  3کارت است دریافت کرد. بیت 

 را نیز مدام خواند تا یک شده باشد. DATA0توان 

  دستورCMD24  برای نوشتن تک بلوک به کار می رود وCMD25 .برای نوشتن چند بلوک به کار می رود 

 نتقال داده در جریان استا»در ارسال چند بلوکی گاهی پس از اتمام بلوک ها هنوز بیت »TXACT  ثبت گر در 12که بیت 

SDIO_STA  است هنوز یک می ماند. راه حل استفاده ازDMA  ثبت گر و چک کردن NDTR  است که صفر شده باشد. در این

جاد است یک می شود. اگر  وقفه را هم فعال کرده باشید وقفه ای هم ای DATAENDکه بیت  sdio_STA ثبت گر 3صورت بیت 

 نیز صفر می شود. SDIO_DCOUNT ثبت گر می کند.

  در دستورCMD5  فرمان شاملCRC  نیست و خطایCRC ثبت گر ایجاد می شود. اگر وقفه را در  SDIO_MASK  فعال کرده

 وقفه هم می آید. SDIO_STAدر  CCRCFAILباشید با یک شدن بیت 

  پایان زمان»در کدهای نوشته شده برای »timeout  .باید دقت کردکه کامپایلر در حالت بهینه سازی این تکه کدها را حذف نکند

 در ضمن باید بررسی کردکه زمان کافی به کارت داده شده باشد. گاهی این زمان ها کم است. 

  عملکرد جایگزین»قرار دهید قبل از اینکه آنها را در حالت « بی کار»را در حالت باال  میکروکنترلردر آغازسازی، پایه های» 

Alternate function .قرار دهید. این فرایند به این ترتیب اتکاپذیرتر است 

  دستورCMD16  به  گیگابایت قبل از تراکنش باید این دستور 2اعالم طول بلوک به کارت است. برای کارت های کوچک تر از

دارند و نیازی  212طول بلوک ثابت برابر  SDHCکارت داده شود. گویا در تابع های کتابخانه این عمل انجام نمی شود. کارت های 

 به این دستور ندارند. 

  تابع( در فرایند روشن کردن توان در فرایند آغازسازیSDIO_SetPowerState()دو خط  زیر  دیده می شود ) 

SDIO->POWER &= PWR_PWRCTRL_MASK; 

SDIO->POWER |= SDIO_PowerState; 

بت ث فاصله باشد. پس از نوشتن در این ثبت گر دوره ساعت بین دو بار نوشتن در این 2همانطور که در برگه داده گفته شده است باید دست کم 

دوباره نوشت. دستورهای باال را با این جایگزین  ثبت گر نمی توان در این PCLK2به اضافه دو دوره ساعت  SDIOCLKتا سه دوره ساعت  گر

 کنید

                         

  Frank's Random Wanderings –SDIO SD Card Interfaceاز سایت  12
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if (SDIO_PowerState == SDIO_PowerState_ON) 

  SDIO->POWER |= SDIO_PowerState; 

else 

  SDIO->POWER &= PWR_PWRCTRL_MASK; 

  در تابعSD_Init()  تابعSD_GetCardStatus()  فراخوانی می شود که خودSendSDStatus() اند را می خو 

errorstatus = SD_SendSDStatus((uint32_t *)SDSTATUS_Tab); 

به کارت  ACMD13بیت وضعیت را به شکل پاسخ از کارت دریافت کند. )دستور  212اشاره گر به یک بافر به آن فرستاده شده است که 

 زه بافر الزم است.فرستاده می شود( مشکل در طول بافر تعریف شده است که خطا ایجاد می کند. تغییر اندا

static uint8_t SDSTATUS_Tab[16]; 

  باید قبل از نوشتن و خواند در کارتDMA  را آغازسازی کرد. سه خط دستور آغازسازیDMA  قبل از فرستادن فرمان به کارت

 آورده شود.

… set up block size 

… setup SDIO data configurations 

SDIO_ITConfig ( SDIO_IT_DATAEND, ENABLE ); 

SDIO_DMACmd ( ENABLE ); 

SD_LowLevel_DMA_RxConfig ( (uint32_t *)pReadBuff );  

… send READ_MULTIBLOCK or READ_BLOCK command to SD card. 

 

 

 SDIOواحد 
 ونده همزمان هستند.بین فرمان و پاسخ در حالت امپدانس باالست. فرمان ها با لبه باالر SDIO_CMDبیت است. خط  23طول فرمان ها 

 

 تا صفر 22ساختار فرمان ها از بیت 
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CRCبیتی هستند به عالوه ی  122بیتی یا  23پاسخ های مورد قبول 

 را نادیده گرفت CRC( باید خطای CMD1نباشد )پاسخ  CRCاگر یک پاسخ شامل 

 

 برای همه بیت های قبل از آن محاسبه می شود. برای دو طول مختلف پاسخ نیز به شکل زیر حساب می شود. CRCعدد 

 

 پرچم های وضعیت مسیر فرمان

 

یک پرچم وضعیت ایجاد وقفه می کند اگر پرچم وجود دارد که می توان به کمک آن وقفه های مورد نیاز را فعال کرد.  ثبت گر یک ماسک

یک شده باشد. ثبت گر نماسک آن در ای

FIFO

Melec.ir
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 DMAارتباط با 
وسیله جانبی با داده  FIFOکه دستور نوشتن بلوک است به کارت ارسال می شود.  CMD24در این مثال از میزبان کارت داده ها با استفاده از 

 پر می شود. DMAای که در حافظه ذخیره شده توسط 

 فرایند شناسایی کارت -1

 SDIO_CKافزایش ساعت  -2

 CMD7انتخاب کارت با  -2

 به شکل زیر DMA2تنظیم  -2

a.  فعال کردن کنترلگرDMA2 و پاک کردن همه وقفه های معلق 

b. 2آدرس کانال  برنامه ریزی DMA2_STREAM3   یاDMA2_STREAM6  با مکان آدرس پایه مکان حافظه مورد نظر

 .SDIO_FIFO ثبت گر یا آدرس

c. کنترل  ثبت گر برنامه ریزیDMA باال 

d. یزی برنامه رDMA  باال که وسیله جانبی را به عنوان کنترل کننده جریان بگیرد. )یک کردن بیتPFCTRL ثبت گر در 

 ( DMA_S6CRیا  DMA_S3CRهای تنظیم ِ

e.  2در کانال  2تنظیم انتقال دسته به DMA2_Stream3  یاDMA2_Stream6 

f.  2فعال کردن کانال DMA2_Stream6  یاDMA2_Stream3 

 )نوشتن بلوک( به شکل زیر cmd24ارسال  -2

a. طول داده  ثبت گر برنامه ریزیSDIO (ثبت گر )تایمر داده ی آن باید قبل از فرایند شناسایی فعال شده باشد 

b. ثبت گر برنامه ریزی ARRGUMENT  با مکان آدرس کارت که داده باید به آن منتقل شود 
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c. دستور:  ثبت گر برنامه ریزیCmdIndex  نوشتن بلوک(  22با(، WaitResp  1با  ،)میزبان منتظر پاسخ(CPSMEN 

 )میزبان فعال شده برای ارسال دستور(  و بقیه میدان ها در حالت بازنشانی 1با 

d.   منتظر ماندن برای وقفهSDIO_STA[6] = CMDREND  کنترل داده  ثبت گر و سپس برنامه ریزیDTEN  1با 

با صفر )انتقال داده  DTMODEبا صفر )از کنترل کننده به کارت( ،  DTDIR)میزبان فعال شده است برای فرستادن داده(، 

 بایت( . سایر میدان ها بی اهمیت است. 212) 0X9با  DBLOCKSIZE،  1با  DMAENبلوکی( ، 

e.  منتظر ماندن برایSDIO_STA[10] = DBCKEND 

 «DMAوضعیت کانال فعال » ثبت گر بررسی کن که هیچ کانالی فعال نباشد با سرکشی به -2

 

 SPIآغازسازی کارت با 

 SPIکارت در حالت 

 برد که با باس بزرگ تری کار کند. SDIOشروع به کار می کند و در صورت نیاز می توان آن را به  SPIکارت در حالت 

 کیلو244ساعت روی 

 دوره ساعت زمان الزم است برای تنظیمات داخل کارت 22

مجاز  CRCمی شود اولین دستورها باید با  SPIپایین است بازنشانی می شود و کارت وارد حالت  SSوقتی که پین  CMD0کارت با فرمان 

 است.  0x95این مقدار برابر  CMD0برود. برای دستور  SPIارسال شود تا کارت به حالت 

  هد کارت کامال آغازسازیبه شکل مدام سرکشی می شود تا بیت بیکار پاک شود که نشان می د ACMD41و  CMD55سپس کارت با دستور 

 شده است و آماده پاسخ دادن است.

 ولت 2/2تا  2/2برای بررسی سازگاری ولتاژ کاری کارت است بین  CMD58سپس دستور 

 .به بیشترین مقدار ممکن تنظیم می شود SPIسرانجام ساعت 
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 LCD-TFT (LTDC) کنترل گر
، نیست. به این lcdی رود. با استفاده از آن، نیازی به استفاده از آی سی های راه انداز های گرافیکی به کار مlcdاین کنترل برای راه اندازی 

وازی دارای خروجی های م کنترل گراین ترتیب حجم زیادی از روی بورد میکروکنترلر آزاد می شود و تعداد مسیرهای بورد کاهش می یابد. 

RGB فعال ساز داده است و به این ترتیب به شکل مستقیم به انواع ، سیگنال همزمان سازی عمودی و افقی، ساعت پیکسل وLCD  ها قابل اتصال

  است. میکروکنترلر، کارت گرافیکی ساده ای درون راه اندازبه بیان ساده تر این  است.

 ویژگی ها:
 22  بیت خروجیRGB  3و هر پیکسل ( بیتRGB888) 

 ( 22در  22دو الیه نمایش هر کدام با فیفو )بیت 

 جدول ( مراجعه رنگCLUT تا )بیت( در الیه-22در  222رنگ ) 222 

  تا  تفکیک پذیری ازحمایت XGA (223×1422) 

 زمان بندی قابل برنامه ریزی برای پنل های مختلف 

 رنگ زمینه برنامه پذیر 

 برنامه پذیری قطبیت سیگنال های همزمان سازی افقی، عمودی و فعال ساز داده 

  گ شامل نوع قالب رن 3انتخاب بین 

ARGB8888 

RGB888 

RGB565 

ARGB1555 

ARGB4444 

L8 (8-bit Luminance or CLUT) 

AL44 (4-bit alpha + 4-bit luminance) 

AL88 (8-bit alpha + 8-bit luminance) 

  که لرزش  بیت کم ارزش در هر کانال آبی سبز و سرخ 2قابلیت تولید بیت های تصادفی برای(dithering نامیده می شو)د 

 انعطاف پذیر بین دو الیه با استفاده از مقدار آلفا )برای هر پیکسل یا ثابت( ترکیب نمودن 

  رابطAHB ( اصلی با دستهBURST های )کلمه ای 12 

 2 وقفه برنامه پذیر 
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 LTDCساختار کنترل گر 

 

است. رابط ( pixel format convertor)تبدیل کننده قالب پیکسل  PFC واحد بیت دارد.-22در  22در هر الیه یک فیفوی 

AHB  .برای انتقال داده از حافظه به فیفوهاست 

 ثبت نشان داده می شود و برای انتقال داده از حافظه به الیه فیفو و HCLKکه با  AHBدارای سه حوزه ساعت است. حوزه ساعت  کنترل گراین 

های وقفه هاست.  ثبت گر تنظیم عمومی و ثبت گر ه می شود و براینشان داد PCLK2که با APB2تنظیم بافر قاب است. حوزه ساعت  گر

، تولید داده های پیکسل ها و تنظیمات الیه LCDنشان داده می شود و برای تولید سیگنال های رابط  LCD_CLKحوزه ساعت پیکسل که با 

مطابق نیازمندی پانل تنظیم شود. این ساعت  این ساعت باید ( متفاوتند.LCD_CLKو ساعت پیکسل)یا همان  PCLK2دقت کنید که  هاست.

  را ببینید( RCCتنظیم می شود )بخش  PLLSAIاز طریق 

 نمودار زمان بندی ها افقی و عمودی در شکل زیر دیده می شود

Melec.ir



122 

 

 

به عنوان  HSEتغییرات را دید. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود اگر از  ،هم استفاده کرد تا تند cubeبرای راحتی کار می توان از 

 LCDهستند ساعت  2و  2، 24، و تقسیم ساعت که به ترتیب در پایین شکل زیر برابر N ،Rکریستال ورودی استفاده می شود با تغییر پارامترهای 

 مگاهرتز می شود. 22برابر 
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 در حال تعلیق است. APB2باید دقت کرد زیرا وقتی که عملیات های زیر در حال انجام است باس  کنترل گرن های ای ثبت گر هنگام کار با

 دوره  2ها و به روز شدن آنها  ثبت گر نوشتن درPCLK2  +2  دورهLCD_CLK  روی حوزه ساعت(AHB 2  دورهHCLK زمان )

 می برد.

 دوره  2ها  ثبت گر خواندنPCLK2  +2  دورهLCD_CLK ( روی حوزه ساعتAHB 2  دورهHCLK.زمان می برد ) 

دوره  2و هنگام خواندن   PCLK2دوره ساعت  2ها،  ثبت گر در هنگام نوشتن APB2باس PCLK2های روی حوزه ساعت  ثبت گر برای

 زمان می برد. PCLK2 ساعت

 بازنشانی می شود و سه حوزه ساعت را نیز بازنشانی می کند. RCC_APB2RSTRبا یک کردن بیت مربوط به آن در  کنترل گر
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 LCDپایه ها و رابط سیگنال 

 

بیت رنگ  12این پایه ها باید توسط کاربر تنظیم شود.  می توان بیت های کم ارزش را به دلخواه کاربر استفاده نکرد. برای مثال سیستمی با 

RGB565 استفاده کرد. بیت ها پر ارزش باید مورد LCD_R[7:3], LCD_G[7:2] and LCD_B[7:3]( استفاده قرار بگیرند )

 قابل دسترسی است.  LTDC_GCR ثبت گر دارای پارامترهایی است که از طریق کنترل گر

HSYNC مقدار پهنای همزمان سازی عمودی VSYNC مطابق شکل زیر با مقداردهی  و افقیHSYNC Width - 1  و

VSYNC Width - 1 ثبت گر در LTDC_SSCR  .تعیین می شود

 ه دپهنای داالن همزمان سازی عمودی و افقی با مقدارهای جمع شمقدارHSYNC Width + HBP – 1  وVSYNC 

Width + VBP – 1  درLTDC_BPCR .دقت کنید که این مقدار همانطور که گفته شده جمع شده است و  تنظیم می شود

نه خود مقدار داالن. 

Melec.ir
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  ارتفاع و پهنای فعال تصویر با برنامه ریزی مقدارهای جمع شوندهHSYNC Width + HBP + Active Width–1  و

Width + VBP + Active Height -1 ثبت گر در VSYNC  (.است 223در 1422)بیشترین مقدار تا تنظیم می شود 

 دقت کنید این مقدار جمع شده است نه خود مقدار قسمت فعال تصویر.

 ای کل: با برنامه ریزی مقدار جمع شونده ی پهنHSYNC Width + HBP + Active Width + HFP – 1  در
LTDC_TWCR  

  ارتفاع کل: برنامه ریزی مقدار جمع شوندهVSYNC Height + VBP + Active Height + VFP – 1  در
LTDC_THCR 

همزمان سازی افقی در ناحیه همزمان سازی افقی  ل( به عنوان اولین پیکس4و4بر )برا X,Y، زمان بندی ها از نقطه راه اندازنکته: با فعال سازی این 

 ( پشتی، ناحیه نمایش داده فعال و داالن جلویی خواهد آمد.PORCHو به دنبال آن داالن)

بازنشانی  Y=Total Height – 1و   X=Total Width – 1غیرفعال است، مقدار بلوک همزمان سازی به  راه اندازوقتی این 

 می شود و آخرین پیکسل قبل از فاز همزمان سازی عمودی نگه داشته می شود و فیفوها تخلیه می شود. به همین دلیل داده های خالی کننده

BLANKING .به شکل مداوم به خروجی داده می شود 

 مثال تنظیمات زمان بندی همزمان

 از برگه داده های آن: LCDزمان بندی 

 0ازی افقی و عمودی پهنای همزمان سx8  0پیکسل وx4 خط 

  0داالن پشتی افقی و عمودیx7  0پیکسل وx2 خط 

  : 0پهنا و ارتفاع فعالx280  0پیکسل وx1E0  234در  224خط معادل 

  0: و عمودیداالن جلویی افقیx6 0و پیکسلx2 خط 

 به این شکل خواهد بود: LTDCهای زمان بندی  ثبت گر مقدارهای برنامه ریزی شده در

• LTDC_SSCR: 0x00070001. ( HSW [11:0] is 0x7 and VSH[10:0] is 0x3) 

• LTDC_BPCR: 0x000E0005. (AHBP[11:0] is 0xE(0x8 + 0x6) and AVBP[10:0] is 
0x5(0x4 + 0x1)) 

• LTDC_AWCR: 0x028E01E5. (AAW[11:0] is 0x28E(0x8+0x7 +0x27F) and AAH[10:0] is 
0x1E5(0x4 +0x2 + 0x1DF) 

• LTDC_TWCR: 0x00000294. (TOTALW[11:0] is 0x294(0x8 +0x7 +0x280 + 0x5) 

• LTDC_THCR:  0x000001E7. (TOTALH[10:0] is 0x1E7(0x4 +0x2 + 0x1E0 + 1) 

 قطبیت سیگنال ها

 تنظیم کرد. LTDC_GCRپایین در -باال یا فعال-قطبیت همزمان سازی ها، فعال ساز داده، خروجی ساعت پیکسل را می توان به شکل فعال

 رنگ زمینه

 .تنطیم کرد. این مقدار با الیه زیرین ترکیب می شود LTDC_BCCRدر  RGB888می توان رنگ زمینه را به شکل ثابت 
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 یههای سا ثبت گر بازبارگذاری

های تنظیمات سایه دار هستند. می توان بین تنظیم سریع آنها به محض تغییر یا اعمال تغییر در ابتدای دوره خالی عمودی انتخاب  ثبت گر بعضی از

 ( LTDC_SRCR ثبت گر کرد. )در

 بت گرث اری دوباره تغییر داد. خواندنرا نمی توان قبل از بارگذ ثبت گر ها انجام گیرد. یک ثبت گر اعمال بارگذاری باید بعد از نوشتن همه

هستند  2و  1های الیه  ثبت گر های سایه، ثبت گر های سایه باید بعد از اعمال بارگذاری انجام شود وگرنه مقدارهای قدیمی را نشان می دهد.

 LTDC_LxCLUTWRبه جز 

 پنجره سازی

 را ببینید LTDC_WVPCRو  LTDC_LxWHPCRهای  ثبت گر مکان و اندازه پنجره با نقطه چپ باال و راست پایین تعیین می شود

 

  اولین و آخرین پیکسل در الیه باWHSTPOS[11:0]  وWHSPPOS[11:0]  درLTDC_LxWHPCR .تنظیم می شود 

  اولین و آخرین خط در الیه باWHSTPOS[10:0]  وWHSPPOS[10:0]  درLTDC_LxWVPCR .تنظیم می شود 

 قالب ورودی پیکسل

تنظیم   LTDC_LxPFCRقالب پیکسل می تواند برای هر الیه از طریق  3برای داده های ذخیره شده در بافر قاب یک الیه به کار می رود تا 

 شود. 

 . ( تبدیل می شودARGB)  3333داده پیکسل از  طریق بافر قاب خوانده می شود و به قالب

Components which have a width of less than 8 bits get expanded to 8 bits by 

bit replication. The selected bit range is concatenated multiple times until 

it is longer than 3 bits. Of the resulting vector, the 8 MSB bits are chosen. 

Example: 5 bits of an RGB565 red channel become (bit positions): 43210432 

(the 3 LSBs are filled with the 3 MSBs of the 5 bits) 
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 جدول مراجعه رنگ

فعال کرد. برای رنگ های اندیس شده مانند قالب های   LTDC_LxCRرا می توان برای هر الیه از طریق )ج م ر(  CLUTجدول مراجعه رنگ 

 مرجع 231مناسب است. توضیحات بیشتر ص  AL88و  L8،  AL44پیکسل ورودی 

 آدرس بافر قاب رنگ

وقتی که یک الیه فعال شود داده از  تنظیم می شود. LTDC_LxCFBARهر  الیه دارای یک آدرس شروع برای بافر قاب رنگ است که در 

است  بافر قاب درایت و تعداد خط ها طول خط در بافر قاب رنگ برحسب بمجموع هر الیه دارای تنظیمات بافر قاب رنگ کشیده می شود. 

 تنظیم می شود.  LTDC_LxCFBLNRو  LTDC_LxCFBLRکه در 

 طول خط و تعداد خط های برای توقف کشیدن داده ها به فیفوی الیه در انتهای بافر قاب است. اگر بایت های کمتری از نیاز تنظیم شده باشد

ه باشد( اگر بایت های بیشتری از آنچه نیاز است تنظیم شده باشد، داده های بی فایده فیفو ایجاد می شود )اگر فعال شد 13یک وقفه کم روی

 خوانده شده از فیفو نابود می شوند و نمایش داده نمی شوند.

 ( بافر قاب رنگpitchشیب )

ریق ایت است و  از طهر الیه دارای یک  مقدار شیب برای بافر قاب رنگ است که فاصله بین شروع یک خط و شروع خط بعد بر حسب ب

LTDC_LxCFBLR .قابل تنظیم است 

 

 مخلوط کردن الیه ها

برای پارامترهای مخلوط کردن الیه ها به کار می رود. مخلوط کردن از پایین به باال در الیه های انجام می شود.  LTDC_LxBFCR ثبت گر

 شود با حاصل مخلوط می  2با زمینه مخلوط می شود و سپس الیه  1ابتدا الیه 

 

مخلوط کردن الیه ها در شکل زیر دیده می شود که دو الیه مختلف با هم ترکیب شده اند. الیه کره قرمز رنگ در تصویر سمت چپ با تصویر 

 سمت راست مخلوط شده است. 

                         

13 ride-under 
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 رنگ پیش فرض

 LTDC_LxDCCRرنگ پیش فرض در هر الیه یک رنگ پیش فرض دارد که خارج پنجره الیه یا وقتی الیه غیرفعال است استفاده می شود. 

مایش نوقتی یک الیه غیرفعال باشد باز هم مخلوط کردن برای آن روی می دهد. وقتی یک الیه فعال نیست برای جلوگیری از تنظیم می شود. 

 مقدار عامل مخلوط کردن را بازنشانی کنید. LTDC_LxBFCR ثبت گر ، دره الیه غیرفعال استوقتی ک رنگ پیش فرض

 کلید زنی رنگ

فعال می شود. اگر  LTDC_LxCKCRکلیدزنی رنگ از طریق . باشدل شفاف ( تنظیم کردکه  نماینده پیکسRGBمی توان یک کلید رنگ )

دار شفاف در نظر گرفته شود و کلید زنی رنگ فعال باشد پیکسل های جاری با این مقمقداری برای رنگ کلیدی تعیین کنید که مقدار پیکسل 

مفهوم کلید زنی در شکل زیر دیده می شود. به کمک این روش می  آن صفر می شود. ARGBمقایسه می شود و اگر برابر بود همه کانال های 

یگزین . در تصویر گرفته شده در استودیو با زمینه سبز، تصویر دیگر جاتوان زمینه تصاویر دارای یک رنگ خاص را با تصویر دیگری عوض کرد

 زمینه سبز شده است.

 

 LTDCوقفه های 

فعال یا غیرفعال  LTDC_IERچهار وقفه دارد که به دو وقفه یا شده اند. این وقفه ها را می توان به شکل جداگانه از طریق بیت های آن ها در  

 کرد. 
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 یر رخ می دهنددو وقفه در شرایط ز

  وقفه خط: وقتی که یک خط برنامه ریزی شده برسد. خط برنامه ریزی شده درLTDC_LIPCR تعیین می شود 

 های سایه، در هنگام دوره خالی کردن عمودی بارگذاری می شوند  ثبت گر : وقتیثبت گر وقفه بارگذاری 

  خواسته می شودوقفه کم روی فیفو: وقتی که یک پیکسل از یک فیفوی الیه خالی 

  وقفه خطای انتقال: وقتی که یک خطای باسAHB در هنگام انتقال داده رخ می دهد 

 

 LTDCفرایند برنامه ریزی 

  فعال کردن ساعتLTDC ثبت گر در RCC 

 تنظیم ساعت پیکسل خواسته شده طبق برگه داده پانل 

  :تنظیم زمان بندی های همزمانVSYNC ،HSYNCفقی، محدوده داده فعال، زمان بندی داالن جلویی طبق ، داالن پشتی عمودی و ا

 برگه داده .

 ال های همزمان و قطبیت ساعت در نتنظیم کردن سیگLTDC_GCR 

  در صورت نیاز، تنظیم رنگ زمینه درLTDC_BCCR 

  تنظیم وقفه های مورد نیاز درLTDC_IER  وLTDC_LIPCR 

  با برنامه ریزی: 2و  1تنظیم پارامترهای الیه 

 LTDC_LxPFCRورودی پیکسل در  قالب –

 LTDC_LxCFBARآدرس شروع بافر قاب رنگ در  –

 LTDC_LxCFBLRبافر قاب رنگ در  PITCHطول خط و  –

 LTDC_LxCFBLNRتعداد خط های بافر قاب رنگ در  –

 LTDC_LxCLUTWRو آدرس آن در  RGBدر صورت نیاز بارگذاری ج م ر با مقدارهای  –

 LTDC_LxBFCRو  LTDC_LxDCCRفرض و عامل های مخلوط کردن در  در صورت نیاز تنظیم کردن رنگ پیش –

 و اگر الزم بود ج م ر در  1/2فعال کردن الیهLTDC_LxCR 
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 لرزش در صورت نیاز DITHERING  و کلید زنی رنگ در )برای بیت های کم ارزش( پیکسل هاLTDC_GCR  و

LTDC_LxCKCR.در هنگام کار نیز می توان آن را تنظیم کرد . 

 فعال در  ثبت گر های سایه به ثبت گر بارگذاریLTDC_SRCR 

  کنترل گرفعال کردن LCD  درLTDC_GCR 

  همه پارامترهای الیه ها می توانند لحظه ای یا در حین دوره خالی سازی عمودی با استفاده ازLTDC_SRCR  بارگذاری شوند 

 LTDCهای  ثبت گر

LTDC_SSCR Synchronization 

Size 

Configuration 

Reg 

Bits 27:16 

HSW[11:0]: 

Horizontal 

Synchronization 

Width 

Bits 10:0 

VSH[10:0]: Vertical 

Synchronization 

Height 

 

LTDC_BPCR Back Porch 

Configuration 

Reg 

Bits 27:16 

AHBP[11:0]: 

Accumulated 

Horizontal back 

porch 

Bits 10:0 

AVBP[10:0]: 

Accumulated 

Vertical back porch 

 

LTDC_AWCR Active Width 

Configuration 

Reg 

Bits 27:16 

AAW[11:0]: 

Accumulated Active 

Width 

Bits 10:0 

AAH[10:0]: 

Accumulated Active 

Height 

 

LTDC_TWCR Total Width 

Configuration 

Reg 

Bits 27:16 

TOTALW[11:0]: Total 

Width 

Bits 10:0 

TOTALH[10:0]: Total 

Height 

 

LTDC_GCR Global Control 

Reg 
Bit 31 HSPOL: 

Horizontal 

Synchronization 

Polarity 

Bit 30 VSPOL 

Bit 29 DEPOL 

Bit 28 PCPOL: Pixel 

Clock Polarity 

Bit 16 DEN: Dither 

Enable 

Bits 14:12 

DRW[2:0]: Dither 

Red Width 

Bits 10:8 DGW[2:0] 

Bits 6:4 DBW[2:0] 
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Bit 0 LTDCEN: LCD-

TFT controller 

enable bit 
LTDC_SRCR Shadow Reload 

Configuration 

Reg 

Bit 1 VBR: Vertical 

Blanking Reload 

Bit 0 IMR: 

Immediate Reload 

 

LTDC_BCCR Background 

Color 

Configuration 

Reg 

Bits 23:16 

BCRED[7:0]: 

Background Color 

Red value 

 

Bits 15:8 

BCGREEN[7:0] 

 

Bits 7:0 

BCBLUE[7:0]:  

 

LTDC_IER Interrupt 

Enable Reg 
Bit 3 RRIE: 

Register Reload 

interrupt enable 

 

Bit 2 TERRIE: 

Transfer Error 

Interrupt Enable 

 

Bit 1 FUIE: FIFO 

Underrun Interrupt 

Enable 

 

Bit 0 LIE: Line 

Interrupt Enable 

 

LTDC_ISR Interrupt 

Status Reg 
Bit 3 RRIF: 

Register Reload 

Interrupt Flag 

Register Reload 

interrupt generated 

when a vertical 

blanking reload 

occurs (and the 

first line after 

the active area is 

reached) 

 

Bit 2 TERRIF: 

Transfer Error 

interrupt flag 

(Bus error occurs) 

 

Bit 1 FUIF: FIFO 

Underrun Interrupt 

flag 

if one of the layer 

FIFOs is empty and 

pixel 

data is read from 

the FIFO 

 

Bit 0 LIF: Line 

Interrupt flag 

 

LTDC_ICR Interrupt Clear 

Register 
Bit 3 CRRIF: Clears 

Register Reload  
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Bit 2 CTERRIF: 

Clears the Transfer 

Error Interrupt 

Flag 

 

Bit 1 CFUIF: Clears 

the FIFO Underrun 

Interrupt flag 

 

Bit 0 CLIF: Clears 

the Line Interrupt 

Flag 
 LTDC_LIPCR Line Interrupt 

Position 

Configuration 

Register 

Bits 10:0 

LIPOS[10:0]: Line 

Interrupt Position 

 

  

LTDC_CPSR 
Current 

Position Status 

Register 

Bits 31:16: 

CXPOS[15:0]: 

Current X Position 

 

Bits 15:0 

CYPOS[15:0]: 

Current Y Position 

 

LTDC_CDSR Current Display 

Status Register 
Bit 3 HSYNCS: 

Horizontal 

Synchronization 

display Status 

 

Bit 2 VSYNCS: 

Vertical 

Synchronization 

display Status 

 

Bit 1 HDES: 

Horizontal Data 

Enable display 

Status 

 

Bit 0 VDES: 

Vertical Data 

Enable display 

Status 

 

LTDC_LxCR 

x=1..2 
Layerx Control 

Register 
Bit 4 CLUTEN: Color 

Look-Up Table 

Enable 

Bit 1 COLKEN: Color 

Keying Enable 

Bit 0 LEN: Layer 

Enable 

 

 LTDC_LxWHPCR 

x=1..2 
Layerx Window 

Horizontal 

Position 

Configuration 

Register 

 

Bits 27:16 

WHSPPOS[11:0]: 

Window Horizontal 

Stop Position 

 

Bits 11:0 

WHSTPOS[11:0]: 

Window Horizontal 

Start Position 

The LTDC_BPCR 

register is 

configured to 

0x000E0005(AHBP[11:0] 

is 0xE) and the 

LTDC_AWCR register is 

configured to 

0x028E01E5(AAW[11:0] 

is 0x28E). To 

configure the 
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horizontal position 

of a window size of 

630x460, with 

horizontal start 

offset of 5 pixels in 

the 

Active data area. 

1. Layer window first 

pixel: WHSTPOS[11:0] 

should be programmed 

to 0x14 (0xE+1+0x5) 

2.  Layer window last 

pixel: WHSPPOS[11:0] 

should be programmed 

to 0x28A 
 LTDC_LxWVPCR Layerx Window 

Vertical 

Position 

Configuration 

Register 

 

Bits 26:16 

WVSPPOS[10:0]: 

Window Vertical 

Stop Position 

 

Bits 10:0 

WVSTPOS[10:0]: 

Window Vertical 

Start Position 

condition: 

WHSPPOS[11:0] must be 

≥ AVBP[10:0] bits + 1 

(programmed in 

LTDC_BPCR 

register) 

 

 LTDC_LxCKCR Layerx Color 

Keying 

Configuration 

Register 

Bits 23:16 

CKRED[7:0]  

 

Bits 15:8 

CKGREEN[7:0 

 

Bits 7:0 

CKBLUE[7:0] 

Color Key Red value  

 

Color Key Green value 

 

Color Key Blue value 

 LTDC_LxPFCR Layerx Pixel 

Format 

Configuration 

Register 

Bits 2:0 PF[2:0]:  

 
Pixel Format 

These bits configures 

the Pixel format 

000: ARGB8888 

001: RGB888 

010: RGB565 

011: ARGB1555 

100: ARGB4444 

101: L8 (8-Bit 

Luminance) 

110: AL44 (4-Bit 

Alpha, 4-Bit 

Luminance) 

111: AL88 (8-Bit 

Alpha, 8-Bit 

Luminance) 
 LTDC_LxCACR Layerx Constant 

Alpha 

Configuration 

Register 

Bits 7:0 

CONSTA[7:0]  
Constant Alpha 

 LTDC_LxDCCR Layerx Default 

Color 

Configuration 

Register 

Bits 31:24 

DCALPHA[7:0] 

 

Bits 23:16 

DCRED[7:0] 

 

Bits 15:8 

DCGREEN[7:0] 

 

Default Color Alpha  

 

 

Default Color Red 

 

Default Color Green 
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Bits 7:0 

DCBLUE[7:0]: 

Default Color Blue 
 LTDC_LxBFCR Layerx Blending 

Factors 

Configuration 

Register 

Bits 10:8 BF1[2:0] 

  

100: Constant Alpha 

 

110: Pixel Alpha x 

Constant Alpha 

 

Bits 2:0 BF2[2:0]: 

Blending Factor 2 

101: 1 - Constant 

Alpha 

111: 1 - (Pixel 

Alpha x Constant 

Alpha) 

Blending Factor 1 

 LTDC_LxCFBAR Layerx Color 

Frame Buffer 

Address 

Register 

Bits 31:0 

CFBADD[31:0]: Color 

Frame Buffer Start 

Address 

 

 LTDC_LxCFBLR Layerx Color 

Frame Buffer 

Length Register 

Bits 28:16 

CFBP[12:0]: Color 

Frame Buffer Pitch 

in bytes 

 

Bits 12:0 

CFBLL[12:0]: Color 

Frame Buffer Line 

Length 

 

 

LTDC_LxCFBLNR 
Layerx 

ColorFrame 

Buffer Line 

Number Register 

 

Bits 10:0 

CFBLNBR[10:0]: 

Frame Buffer Line 

Number 

 

 

LTDC_LxCLUTWR 
Layerx CLUT 

Write Register 
Bits 31:24 

CLUTADD[7:0] 

 

Bits 23:16 

RED[7:0]:  

 

Bits 15:8 

GREEN[7:0]:  

 

Bits 7:0 BLUE[7:0]:  

CLUT Address 

 

 

 LCDبرای  HAL راه اندازاستفاده از  

 ساختمان رنگ

LTDC_ColorTypeDef 

Data Fields 

 uint8_t Blue: between Min_Data = btw 0x00 and 0xFF. 



124 

 

 uint8_t Green 

 uint8_t Red 

 uint8_t Reserved: 0xff 

 LTDCساختمان 

LTDC_InitTypeDef 

Data Fields 

 uint32_t HSPolarity 

 uint32_t VSPolarity 

 uint32_t DEPolarity: data enable pol 

 uint32_t PCPolarity: قطبیت ساعت پیکسل 

 uint32_t HorizontalSync:0x000 and 0xfff تنظیم پهنای همزمان سازی افقی     

 uint32_t VerticalSync:0x000 and 0x7ff   عمودی تنظیم پهنای همزمان سازی   

 uint32_t AccumulatedHBP: btw LTDC_HorizontalSync and 0xfff تنظیم پهنای داالن   

 پشتی افقی 

 uint32_t AccumulatedVBP: btw LTDC_VerticalSync and 0x7ff تنظیم پهنای داالن پشتی   

 عمودی

 uint32_t AccumulatedActiveW: btw LTDC_AccumulatedHBP and 0xfff تنظیم پهنای   

حیه فعال نا  

 uint32_t AccumulatedActiveH: btw LTDC_AccumulatedVBP and 0x7ff تنظیم ارتفاع   

 ناحیه فعال

 uint32_t TotalWidth: btw LTDC_AccumulatedActiveW and 0xFFF 

 uint32_t TotalHeigh: btw LTDC_AccumulatedActiveH and 0x7FF 

 LTDC_ColorTypeDef Backcolor 

 تنظیم الیهساختمان 

LTDC_LayerCfgTypeDef 

 میدان های داده این ساختمان

 uint32_t WindowX0 0: نقطه شروع افقی پنجره. بینx000  0وxfff 

 uint32_t WindowX1  0: نقطه پایان افقی پنجره. بینx000  0وxfff 

 uint32_t WindowY0  0: نقطه شروع عمودی پنجره. بینx000  0وxfff 

 uint32_t WindowY1  0: نقطه پایان عمودی پنجره. بینx000  0وxffff 

 uint32_t PixelFormat 

 uint32_t Alphaآلفای ثابت برای مخلوط کردن : 

 uint32_t Alpha0 0: مقدار پیش فرض آلفا بینx00  0وxff 

 uint32_t BlendingFactor1 : 

 uint32_t BlendingFactor2 

 uint32_t FBStartAdressآدرس بافرقاب رنگ : 



121 

 

 uint32_t ImageWidth 0: بینx0000  0وx1fff 

 uint32_t ImageHeight : 0بینx000  0وx7ff 

 LTDC_ColorTypeDef Backcolor 

 دستگیره 

 زیر است: میدان های دادهدارای  LTDC_HandleTypeDefدستگیره ی 

 LTDC_TypeDef * Instanceثبت گر : آدرس پایه 

 LTDC_InitTypeDef Init پارامترهای :LTDC 

 LTDC_LayerCfgTypeDef LayerCfgپارامترهای الیه ها : 

 HAL_LockTypeDef Lock قفل :LTDC 

 __IO HAL_LTDC_StateTypeDef State حالت :LTDC 

 __IO uint32_t ErrorCode کد خطای :LTDC 

 استفاده کنیم راه اندازچگونه از این 

تنظیمات الزم پارامترهای زمان بندی، قطبیت عمودی و افقی، قطبیت ساعت پیکسل، قطبیت  ()HAL_LTDC_Initبا استفاده از  .1

 فعال ساز داده و مقدار رنگ زمینه را انجام دهید

تنظیمات الزم پارامترهای قالب پیکسل، عامل مخلوط سازی، مقدار آلفای  ()HAL_LTDC_ConfigLayerبا استفاده از  .2

 تصویر را برای الیه پیش زمینه پس زمینه مشخص کنید. ورودی، اندازه پنجره و اندازه

ج م ر  را تنظیم و فعال  HAL_LTDC_EnableCLUTو  ()HAL_LTDC_ConfigCLUTبه شکل دلخواه با استفاده از  .2

 کنید.

 فعال کنید ()HAL_LTDC_EnableDitherبه شکل دلخواه مقدار لرزش بیت های کم ارزش پیکسل ها را با استفاده از  .2

و  ()HAL_LTDC_ConfigColorKeyingکل دلخواه کلید زنی رنگ را با به ش .2

HAL_LTDC_EnableColorKeying .تنظیم و فعال کنید 

 وقفه را فعال کنید ()HAL_LTDC_ProgramLineEventبه شکل دلخواه با   .2

ا با رای پیش زمینه و/یا پس زمینه ردر صورت نیاز مقدار قالب پیکسل، مقدار آلفا، اندازه پنجره، مکان پنجره و آدرس شروع الیه ب .2

 استفاده از  تابع های زیر تغییر دهید  و تنظیم کنید:

HAL_LTDC_SetPixelFormat(), HAL_LTDC_SetAlpha() 

HAL_LTDC_SetWindowSize(), HAL_LTDC_SetWindowPosition() 

HAL_LTDC_SetAddress. 

 ()HAL_LTDC_GetStateاده کنید می توانید از تابع  زیر استف LTDCبرای اداره حالت  .3

 تعدادی از ماکروهای تعریف شده 

 __HAL_LTDC_ENABLE: Enable the LTDC. 

 __HAL_LTDC_DISABLE: Disable the LTDC. 
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 __HAL_LTDC_LAYER_ENABLE: Enable the LTDC Layer. 

 __HAL_LTDC_LAYER_DISABLE: Disable the LTDC Layer. 

 __HAL_LTDC_RELOAD_CONFIG: Reload Layer Configuration. 

 __HAL_LTDC_GET_FLAG: Get the LTDC pending flags. 

 __HAL_LTDC_CLEAR_FLAG: Clear the LTDC pending flags. 

 __HAL_LTDC_ENABLE_IT: Enable the specified LTDC interrupts. 

 __HAL_LTDC_DISABLE_IT: Disable the specified LTDC interrupts. 

 __HAL_LTDC_GET_IT_SOURCE: Check whether the specified LTDC interrupt 

has occurred or not. 

 lcdمشخصات نمایشگر 

و مشخصات مهم آن به شرح زیر است. نمودارهای زمان بندی  بررسی می گردد است که در بازار موجود innoluxشرکت  lcdنمایشگر 

 افقی و عمودی آن به این ترتیب است



122 

 

 

جدول های زیر مهم هستند. همانظور که در جدول های  زیر دیده می شود مقدار پارامتر های طول و  innoluxاینچی  2برگه مشخصات  از

همزمان سازی افقی و عمودی، خالی کردن عمودی و افقی و داالن جلویی افقی و عمودی ،  lcdعرض تصویر، محدوده مجاز فرکانس کار 

 blankingخالی کردن همانطور که در جدول دیده می شود از  back porchه کرد که گاهی به جای واژه باید اشار بیان شده است.

 استفاده شده است.
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بیرون آورد. در شکل زیر این اطالعات برای نمایشگر بورد دیسکاوری شرکت  lcdبه طورکلی باید این اطالعات را از برگه اطالعات نمایشگر 

st .نشان داده شده است 

 

 به شکل زیر است lcdقاب اطالعات ارسالی به 
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 این ترتیب است نمایشگر اینولوکس بهپایه های این 
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 قالب فایل های گرافیکی
در این بخش قالب چند فایل گرافیکی مهم بررسی می گردد. برای نمایش تصاویر روی نمایشگر الزم است که تصویرها که به شکل 

و ... است خوانده شوند و اطالعات آن ها به شکل خام یعنی اطالعات رنگ های سرخ، سبز و آبی بیان شود.  jpg ،bmpفایل هایی با قالب 

بیت نیز، به دلیل محدودیت های  3بیت کافی است. حتی کمتر از  3معموال برای کاربردهای روزمره ی سیستم های تعبیه شده برای هر رنگ 
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است که همانطور که از نام آن  RGB565خت افزار مناسب است. یکی از استانداردهای این چنین، تعداد پایه های میکروکنترلر و کاهش س

بیت به آبی اختصاص می دهد. در واقع بیت های کم ارزش رنگ ها که برای چشم، چندان مهم  2بیت به سبز و  2بیت به سرخ،  2مشخص است 

بیت های تصادفی برای آن ها ایجاد می شود. به این ترتیب، سه رنگ به جای  LCDنیستند حذف می شود و به کمک سخت افزار خود نمایشگر 

 بیت، بیان می شوند.  12بیت با  22

را به  HEXاستفاده کرد و افزونه هایی مانند نمایش فایل  ++notepadبرای دیدن متن فایل ها می توان از ویرایشگرهای متن مختلف مانند 

 آن اضافه کرد.

  

 ppmقالب 

ب های مختلفی برای تصویر ارائه شده است که هر کدام برتری ها و کاستی های خود را دارند. یکی از این قالب ها که بسیار ساده قال

 است. در این قالب  ppmاست قالب 

 jpgقالب 

اهده نیستند. فایل قابل مش این قالب، اطالعات تصویر را فشرده می کند. به عبارتی داده های رنگ ها در این قالب به شکل مستقیم در متن

 مشخص می شود. ff d8 ffآغاز این فایل با الگوی ثابت  ساختار این قالب به شکل زیر است.

 

گشت. برای مثال طول فایل زیر برابر است با  ff d9در این فایل طول آن بیان نشده است. برای یافتن طول فایل باید به دنبال الگوی پایانی 

0x29640+0x1b  می شود.کیلوبایت  121برابر بایت   121222بایت است که به دهگانی برابر با 
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 به شکل زیر است jpgسرآیند فایل 

offset size description 

0 2 JPEG SOI marker (FFD8 hex) 

2 2 image width in pixels 

4 2 image height in pixels 

6 1 number of components (1 = grayscale, 3 = RGB) 

7 1 horizontal/vertical sampling factors for component 1 

8 1 sampling factors for component 2 (if RGB) 

9 1 sampling factors for component 3 (if RGB) 

 

 jpegکدگزاری 
با توجه که چشم انسان بیش از رنگ به نور پیکسل ها حساس است از این ویژگی در فشرده سازی تصویر استفاده می شود. برای این 

 از مولفه های خام سرخ، سبز و آبی ساخته می شود. Cr، و رنگ قرمز  Cb، رنگ آبی Y منظور ابتدا سه مولفه نور 

Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B 

Cb = -0.1687*R – 0.3313*G + 0.5*B + 128 

Cr = 0.5*R – 0.4187*G – 0.0813*B + 128 

مولفه اول که برای چشم مهم تر است با کوانتش بهتری بیان می شود. حتی می توان مولفه های آبی و سرخ را یکی در میان یا حتی یکی برای 

 نمونه برداری استفاده می شود:-ی گویند. سه نوع از این زیرنمونه برداری م-استفاده کرد. به این کار زیر 2در  2هر بلوک 

 در هر پیکسل آبی و سرخ نمونه برداری می شوند(1در1نمونه برداری رنگ -زیر( 
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 نمونه برداری می شوند( 1در  2پیکسل، آبی و سرخ از یک ستون  2در  2)در هر بلوک 1در2نمونه برداری رنگ -زیر 

 پیکسل، آبی و سرخ از یک پیکسل نمونه برداری می شوند( این رایج ترین  2در  2)در هر بلوک  2در 2نمونه برداری رنگ -زیر

 نمونه برداری است.

نمونه برداری شده ی آبی و -و سپس برای مولفه های زیر Yگرفته می شود . ابتدا برای مولفه روشنایی  3در  3تبدیل کسینوسی رو بلوک های 

ابتدایی می  12در  12اولیه شامل مولفه های زیر نمونه بردای شده از بلوک  3در  3انجام شده باشد بلوک  2در  2قرمز. اگر زیر نمونه برداری 

 باشد.

 چینش دال بر

برای هر مولفه رنگ، این اعداد به شکل دال بر در یک آرایه یک بعدی  3در  3پس از محاسبه تبدیل کسینوسی دو بعدی برای هر بلوک 

ن ترتیب فرکانس های پایین به باال از گوشه باال سمت چپ به پایین سمت راست چیده می شوند. در شکل زیر این آرایش قرار می گیرد. به ای

 دیده می شود.

 

پس از چیدن ضرایب، عملیات گردکردن انجام می شود و ضرایب بر مقیاسی بخش می شوند. ضرایب فرکانس باال بر ضریب مقیاس بزرگ تر 

ین بر ضریب مقیاس کوچک تری بخش می شوند. به این ترتیب به بیت های کمتری برای نمایش اطالعات غیر ضروری و ضرایب فرکانس پای

 استفاده می شود. 11ردیف-مانند تمایز )کنتراست( تصویر نیاز داریم. سپس برای کد کردن این عددها از یک کد هافمن یا طول

 ردیف-کدگزاری طول

ه شده ضرایب دارای ردیف های زیادی از صفر باشد، به ویژه در فرکانس های باال که با تقسیم بر مقیاس انتظار می رود که آرایه کوانتید

ه تبزرگی بسیاری از آن ها صفر شده اند. به همین دلیل کد کردن تعداد صفرها قبل از یک عنصر غیر صفر مفید می باشد. برای مثال می توان رش

صفر و به  23باشد یعنی مثال  12( نشان داد. در استاندارد طول رشته صفر ها می تواند از صفر تا 2،12(؛)2،-2{ را با )4،4،4،4،12،4،4،4،-2ی }

بیت( نشان داد که در کد  2( کد می شود. به این ترتیب طول ردیف را می توان در یک نیبل )12،4(؛)12،4(؛)2،2به شکل ) 2دنبال آن یک 

(تعریف شده است که نشان گذار پایان بلوک است و نشان می دهد که بقیه ضرایب همگی صفر 4،4هافمن مفید است. یک نماد نیز به شکل )

 ( و یک نشان گذار پایان بلوک نیاز است. برای توضیح بیشتر مجموعه ضرایب 4،4ثابت، تنها به یک ) Yهستند. مثال برای یک بلوک با روشنایی 

22 2 4 4 3 2- 4 4 4 12 

                         

11 length-Run 
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 به شکل زیر کد می شود. 

 4و12 2و-2 4و3 2و2 4و22

 کد هافمن با طول متغیر

 

 

 jpegکدبردار 
 در شکل زیر نشان داده شده است. jpegفرایند کدبرداری 

 

تقسیم بندی می کند. تعدادی عملیات روی هر بلوک انجام می شود. این عملیات ها شامل  3در  3تصویر را به بلوک های  jpegکدگزار 

 تبدیل کسینوسی گسسته، پیمایش دال بر، کوانتیزه کردن و کدکردن با طول متغیر می باشد. حاصل این عملیات ها یک تصویر فشرده شده است. 

، تبدیل  DQ، کوانتش زدایی ZZ ، پیمایش دال بر VLDیعنی کدبردار کد با طول متغیر به ترتیب وارون انجام دهد.  کدبردار باید عملیات ها را

 ، تبدیل رنگ و بازچینی را انجام دهد.IDCTکسینوسی وارون 

برای بازچینی خط به خط تصویر استفاده می انجام می شود. عملیات بازچینی هم  RGBبه  YCbCrعملیات تبدیل رنگ برای تبدیل فضای 

 وجود ندارد ولی برای نمایش تصویر مفید هستند.  JPEGشود. این دو عملیات در استاندارد 

 جریان داده
برای انجام عملیات کدبرداری باید اطالعاتی از پارامترهای مختلف که استفاده شده است و در هر عکس متفاوت است مشخص باشد. 

ت درون تصویر فشرده شده وجود دارد و قبل از کدبرداری باید آن ها را بیرون کشید. رشته داده درون تصویر از تعدادی نشان گذار این اطالعا

است. بایت دوم در استاندارد تعریف شده است.  0xffتشکیل شده است. یک نشان گذار از دو بایت تشکیل شده است که بایت اول همواره 

واژه )دو بایت( بعدی طول داده بعد از نشان گذار شامل خود واژه  د که کدام بخش ساختاری پس از نشان گذار می آید.این بایت نشان می ده

 را نشان می دهد.

 اطالعاتی که بعد از آن می آید معنی نشان گذار
0xffd8 شروع تصویر SOI   تصویرjpeg با این شروع می شود 
0xffe0  سرآیندJFIF  ،و ... پیکسل در اینچاطالعات نسخه 
0xffdb تعریف جدول های کوانتش DQT  طول )واژه(، اندیس )بایت( شماره این

بایت مقدارهای کوانتش در  22جدول و 

چینش دال بر. معموال دو جدول کوانتش در 

 قرار دارد. jpegبایل 
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0xffc4 تعریف جدول هافمن DHT و  12تا  1با طول های تعداد کدهای هافمن

ال آن بایت هایی که این کدها را نشان به دنب

می دهد آمده است. این آرایه شامل بایت ها 

از چپ به راست برای هر مرحله با پیشروی 

 در درخت است.

جدول هافمن موجود است.  2نکته: معموال 

dc یک جدول ac برای  و یک جدول

Y مولفهdc و یک جدول  ، و یک جدول

ac غیر برای مولفه های آبی و سرخ. مت

 dcجدول  اندیس )بایتی( نشان می دهد که 

آن در نیبل پایینی  IDدر نیبل باالیی است و 

 چیست.
0xffc0 شروع قاب SOF جدایش عمودی و افقی تصویر را نشان می

برای  1دهد )واژه(، تعداد مولفه های رنگ )

-برای رنگی( ، ضریب زیر 2تک رنگ و 

، هانمونه برداری برای هر کدام از مولفه 

جدول کوانتش هر کدام از مولفه ها، معموال 

Y و یکی دیگر  یک جدول کوانتش برای

 برای دو مولفه دیگر به کار می رود.
0xffda شروع پیمایش SOS نشان می دهد که کدام جدول هافمن برای

کدام مولفه به کار رود. بعد از خواندن این 

 بخش شروع کدبرداری آغاز می شود.
0xfffe  این بخش شامل توضیحات است. یک رشته  گذار توضیحاتنشان

 کاراکتری است.
0xffd9 پایان تصویر EOI این آخرین واژه ی خوانده شده توسط

کدبردار است. این واژه باید در جایی که 

انتظار داریم مشاهده شود وگرنه نشان دهنده 

 پایان تصویر نیست.
0xff   

 

 داده تصویر فشرده را تعیین می کند. این جریان داده در شکل زیر دیده می شود.جریان داده برای  jpegاستاندارد 

Melec.ir
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آغاز می شود. پس از این نشان گذار ممکن است نشان گذارهای مختلفی بیایند. برای مثال  SOIبا نشان گذار شروع تصویر  jpegیک تصویر 

اد صفر یا تعدادی از این جدول ها، یک جدول زیر بیان شده اند. پس از تعدممکن است جدول های کوانتش یا هافمن بیایند. این جدول ها در 

و  SOSمی آید. پس از این نشان گذار ممکن است دوباره جدول هایی باشند. سپس نشان گذار شروع پیمایش  SOFنشان گذار شروع قالب 

تصویر می باشد. این مقدارها شده ی پیکسل های دارهای کدد. این قطعه ها شامل مقمی آی ECSپس از آن تعدادی قطعه کدشده ی با آنتروپی 

 گروه بندی شده اند.  MCUیگان های کدشده ی کمینه در 

می  RSTی تصویر نباشد بعد از آن یک نشان گذار  MCUاست. اگر شامل آخرین  MCUکد شده ی شامل یک یا چند -یک بخش آنتروپی

 کدشده می آید. این روند تا انتها ادامه می یابد. -نتروپیآید. پس از این نشان گذار بازنشانی، یک بخش آ

 تمام می شود. EOIسپس یک پیمایش دیگر ممکن است در تصویر یافت شود یا اینکه داده های تصویر فشرده با یک نشان گذار پایان تصویر 

 یگان کدشده ی کمینه

ن به مولفه های رنگ آن تجزیه کرد به عبارتی می توان با سه در این بخش یگان کدشده ی کمینه بیان می شود. یک تصویر را می توا

پیکسل  3در  3تصویر خاکستری برای هر رنگ، یک تصویر رنگی را نشان داد. هر کدام از این تصویرهای خاکستری را می توان به بلوک های 

اد بلوک است که همه ی نمونه های همه ی ، کمترین تعدMCUاستاندارد به این بخش های بلوک گفته می شود. یک بخش بندی کرد. در 

نگ، ر مولفه ها را در پیمایشی که ناحیه ای خاص از تصویر را بیان می کند داراست. با توجه به عامل های نمونه برداری عمودی و افقی هر مولفه

 14برابر است با  MCUقدار بلوک ها در یک قرار داد. طبق استاندارد بیشترین م MCUشاید الزم باشد که یک یا چند بلوک مولفه ها را در یک 

 عدد. 
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در سه مولفه قرار دارند و برای بیان این گوشه از  2و  2، 1همانطور که در شکل باال برای سه مولفه رنگ یک تصویر دیده می شود، بلوک های 

 ها را تعیین کرد.  MCUشامل این سه بلوک است. به همین ترتیب می توان سایر  MCU1تصویر کافی هستند. بنابراین 

 

 فرایند ساخت بلوک ها و گروه بندی آن ها در کدگزار انجام می شود و در کدبردار به همان شکل بازیابی می شود.

. با نمونه است Yبرای روشنایی  3در  3چهار بلوک یعنی  12در  12یک بلوک شامل  MCUانجام شده باشد یک  2در  2نمونه برداری -اگر زیر

برای هر کدام از بلوک  تولید می کنند.آبی و یک دیگر برای رنگ سرخ هم برای رنگ  3در  3این چهار بلوک یک بلوک  ،2در  2برداری 

و جدول کوانتش را پیدا کند و عملیات هافمن و  dcو  acکه یگان کدشده را تولید می کنند، کدبردار باید جدول های هافمن  3در  3های 

 وارون انجام دهد.ردیف را به شکل -کد طول

 جدول هافمن
را نشان می دهد.  12تا  1تعریف می شوند که تعداد کدهای هر طول کد بین ( BITS)بایتی  12جدول های هافمن به شکل فهرست های 

می آید که به هر کدام یک کد هاقمن اختصاص یافته است. این مقدارها در واقع ( HUFFVAL)بیتی  3به دنبال آن یک فهرست مقدارهای 

 بیت مجاز نیست.  12مرتب شده اند. طول کد بیش از طول کد افزایش مقدارهای این سمبل ها بر اساس عناصر روی درخت هافمن هستند. 

 دهد. دستور بیان جدول هافمن به شکل زیر است.شروع جدول های هافمن را در داده های فشرده شده نشان می  DHTنشان گذار 

 

را نشان می دهد.  ACو یک کالس  DC، کالس جدول را نشان می دهد که صفر کالس  Tcطول تعریف جدول هافمن است. مقدار  Lhمقدار 

 iکدهای هافمن با طول نشان دهنده  Liنشانگر مقصد جدول هافمن است که یکی از چهار جدول مقصد ممکن را نشان می دهد.  Thمقدار 

مقداری مرتبط با هر یک از کدهای هافمن است. به عبارتی سمبل  Vi,jرا می سازند. مقدارهای  BITSمی باشد. این مقدارهای فهرست 

 برای نمونه یک توصیف جدول هافمن به شکل زیر است را می سازند. HUFFVALهای موجود را نشان می دهد.این مقدارها، فهرست 

ff c4 00 1f 00 00 01 05 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 

04 05 06 07 08 09 0a 0b   
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بایت می باشد) کل طول بسته به جز نشان  21رقم های سبز رنگ، نشان گذار جدول هافمن هستند. رقم های سرخ رنگ طول جدول که برابر 

ی، جدول مقصد را نشان می دهد. رقم های آبی روشن تعداد کدهای با طول های مختلف گذار( رقم آبی پررنگ، کالس جدول و رقم نارنج

در این رقم ها بیان شده اند. کدهایی با طول یک نداریم،  12را نشان می دهد به عبارتی کدهایی با طول یک، طول دو، ... تا کدهایی با طول 

ج مورد و ... می باشد. رقم های بنفش نیز متغیرهایی است که برای نامگذاری هر کدهایی با طول دو، تنها یک مورد و کدهایی با طول سه، پن

 کد استفاده شده است و به عبارتی سمبل کد مورد نظر است.

 مقدارهای مجاز این پارامترها در جدول زیر بیان شده اند.

 

ید سه گام برداشت. گام اول باید جدولی از اندازه های برای تولید جدول های هافمن از مشخصات جدول که در فایل فشرده شده قرار دارد با

را ساخت. در گام دوم بایدکدهای هافمن را از جدول ساخته شده در گام قبل ساخت. در گام آخر باید کدهای هافمن را برای  کد هافمن

 مقدارهای سمبل، تولید کرد. 

شامل  HUFFCODEشامل فهرستی از طول کدها و جدول  HUFFSIZEباید دو جدول  BITSو  HUFFVALبه عبارتی با داشتن فهرست 

 کدهای هافمن مرتبط با آن طول ها را ساخت. شکل زیر ساخت جدول طول کدها را نشان می دهد.
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 جدول کدهای هافمن نیز به شکل زیر به دست می آید.
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 ن مرتب می شوند. ورودی های جدول ها بر اساس افزایش طول مقدار عددی )سمبل( و طول کد هافم
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ایت ب بیت های کد هافمن از پرارزش ترین بیت به کم ارزش ترین در بایت ها قرار می گیرند و باقیمانده بیت ها هم اگر وجود داشته باشد نیز به

 بعدی با همین قانون منتقل می شود. 

 بیت کد هافمن پیشین متصل می شود.مقدار صحیح مرتبط با کدهای هافمن نیز از پر ارزش ترین بیت به کم ارزش ترین 

 سمبل را نشان می دهد. در این شکل سه بردار زیر تعریف شده اند.  222شکل زیر روش ساخت جدول هافمن برای 

FREQ(V)  که فرکانس رخ داد سمبلV است 

CODESIZE(V)  طول کد سمبلV است 

OTHERS(V) ی درخت کد است. اندیس به سمبل بعدی در زنجیره ی سمبل ها در شاخه جار 

Melec.ir
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V  مقدار  222تا  4است. برای  222تا  4عددی بینFREQ  تنظیم می شود تا  1مقدار این بردار برابر  222تکرار سمبل ها را نشان می دهد و برای

همگی  CODESIZEورودی های دست کم یک کلمه کد ذخیره شده باشد. برای سمبل های استفاده نشده مقدار این بردار برابر صفر است. 

 تنظیم می شوند.  -1برابر  OTHERSبرابر صفر و ورودی های 

 BITSنگهداری می شود. در شروع مقدارهای  BITSفرایند یافتن تعداد کدهای هر طول کدی به شکل زیر است. شماره کدهای هر طول در 

نخواهیم داشت. دقت کنید که قبل از اجرای  22ل بیش از فرض می شود که احتمال وقوع سمبل ها زیاد است و کدهای با طوبرابر صفر است. 

Adjust_BITS  داشته باشند. 12ممکن است تعدادی از کدها طولی بیشتر از 
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 *K.3بیت در شکل زیر دیده می شود.  12فرایند تنظیم طول کدها به 

 نمونه هستند.جدول های کوانتش زیر براساس دید انسان عملکرد بهتری داشته اند. این ها برای 
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 emWinکتابخانه 

ها ایجاد شده است. کتابخانه ای نیز  LCDبرای کارهای گرافیکی روی  Seggerکتابخانه ای است که توسط شرکت  emWinکتابخانه 

ل کننده نام دارد و از امکانات گرافیکی میکروهای خود مانند کنتر STemWinبر اساس این کتابخانه ارائه شده است که  Stتوسط شرکت 

 و شتاب دهنده های سخت افزاری استفاده می کند.  LCDهای 

که  VNC، ساخت افزاره هایی مانند جعبه های تیک، کلیدها و ... یک سرور pngو  jpg ،gifاین کتابخانه امکان کدبرداری فایل های 

برای ساخت پنجره های دیالوگ  GUIBuilderند امکان نمایش یک نمایشگر از راه دور را می دهد. امکان ساخت ابزارهای حرفه های مان

 و  کشیدن و انداختن آنها و تبدیل فونت ها و ... را نیز فراهم می کند.

( می باشد ولی فایل های تنظیمات و فایل های سرآیند به شکل فایل منبع objاین کتابخانه به شکل فایل های کامپایل شده ) GUIفایل های 

 در دسترس هستند. 

 را فعال کرد. CRCساختار این کتابخانه را نشان می دهد. قبل از استفاده از این کتابخانه باید ماژول  شکل زیر

 

 

 دارای دو راه انداز بهینه است: STemWinکتابخانه 

 ( راه انداز دسترسی خطی مستقیمLIN برای کنترل کننده )LCD  درstm32f429  با موتور شتاب دهی گرافیکیDMA2D 

ChromART 

  راه انداز دسترسی غیر مستقیمFlexColor  برای کنترلرهایLCD  خارجی سریال و موازی روی بوردهای ارزیابیSTM32 

 جدول زیر تعدادی از کنترلرهای پشتیبانی شده را نشان می دهد.

 بیت بر پیکسل پشتیبانی شده LCDکنترل کننده  راه انداز

 پشتیبانی شده
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GUIDRV_Lin  این راه انداز از همه ی کنترل کننده های نمایشگر خطی با حافظه ویدئوی آدرس پذیر

ویدئو  به شکل  RAMخطی با رابط )باس کامل( مستقیم قابل استفاده است. به عبارتی 

 مستقیم قابل آدرس دهی توسط خطوط پردازنده است. 

12،13 

GUIDRV_FlexColor Epson S1D19122 

FocalTech FT1509 

Himax HX8301, HX8340, HX8347, HX8352, HX8353, 

HX8325A 

Hitachi HD66772 

Ilitek ILI9220, ILI9221, ILI9320, ILI9325, 

ILI9328, ILI9335, 
ILI9338, ILI9340, ILI9341, ILI9342, ILI9481 

LG Electronics LGDP4531, LGDP4551 

Novatek NT39122 

OriseTech SPFD5408, SPFD54124C, SPFD5414D 

Renesas R61505, R61516, R61526, R61580 

Samsung S6D0117, S6E63D6 

Sitronix ST7628, ST7637, ST7687, ST7712, 

ST7735 

Solomon SSD1355, SSD1961, SSD1963, SSD2119 

Syncoam SEPS525 

1 ,2 ,4 ,8, 
11 ,24 ,22 

 

 ضروری زیر را نیز تنظیم و شخصی سازی کند.کاربر عالوه بر برنامه اصلی خود باید دو فایل رابط 

  فایل تنظیماتLCD (LCDConf_stm32xxx_eval.c) 

o  آغازسازی و تنظیم نمایشگرLCD 

o اتصال و شخصی سازی راه انداز نمایشگر 

o سایر مدیریت های سخت افزار 

  فایل تنظیماتGUI (GUIConf_stm32xxx_eval.c) 

o )... انتخاب ماژول )حافظه، مدیر پنجره و 

o  مدیریت حافظهGUI  وheap 

 ساختار بسته نرم افزاری کتابخانه
 در شکل زیر ساختار درختی پروژه این کتابخانه دیده می شود
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استفاده شده است. پوشه ی   FPUاز  2و ...( متفاوت هستند. به عالوه در کورتکس  IARکدهای کتابخانه داده شده بسته به کامپایلر )کایل یا 

“Libraries\STemWinLibraryXYZ\Lib” .شامل باینرهای زیر است 

 •STemWinXYZ_CM3_IAR.a 

 •STemWinXYZ_CM3_Keil.a 

 •STemWinXYZ_CM3_GCC.a 

 •STemWinXYZ_CM3_OS_IAR.a 

 •STemWinXYZ_CM3_OS_Keil.a 

 •STemWinXYZ_CM3_OS_GCC.a 

 •STemWinXYZ_CM4_IAR.a 

 •STemWinXYZ_CM4_Keil.a 

 •STemWinXYZ_CM4_GCC.a 

 •STemWinXYZ_CM4_OS_IAR.a 

 •STemWinXYZ_CM4_OS_Keil.a 
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 •STemWinXYZ_CM4_OS_GCC.a 

 یافت.  رساختار مثال های ارائه شده برای این کتابخانه به شکل زیر است. می توان این مثال ها را با سیستم عامل و بدون آن در دو دسته پوشه زی

 

 ل های رابط زیر است.شامل فای Configپوشه ی 

 •GUIConf_stm32xxx_eval.c/.h 

 •LCDConf_stm32xxx_eval.c/.h 

 قرار دارد و شامل قسمت های زیر است: Demoبرنامه اصلی کاربردی در پوشه 

 ( منوی شعاعیradial menu) 

  نمایش فهرستی 

 بیت مپ 

 متن بی اعوجاج 

 نمایش درختی 

 نمایش آیکون 

 ... 

انجام می شود. در زیر  Demoدر پوشه  GUIDEMO.hکاربر می تواند تصمیم بگیرد کدام یک از این ماژول ها را فعال کند این کار در فایل 

 قسمتی از آن دیده می شود.

/********************************************************************* 

* 

* Configuration of modules to be used 

* 

********************************************************************** 

*/ 

#ifndef SHOW_GUIDEMO_BITMAP 

#define SHOW_GUIDEMO_BITMAP (1) 

#endif 

#ifndef SHOW_GUIDEMO_COLORBAR 

#define SHOW_GUIDEMO_COLORBAR (0) 

#endif 

#ifndef SHOW_GUIDEMO_CURSOR 

#define SHOW_GUIDEMO_CURSOR (1) 
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#endif 

#ifndef SHOW_GUIDEMO_GRAPH 

#define SHOW_GUIDEMO_GRAPH (1) 

#endif 

#ifndef SHOW_GUIDEMO_LISTVIEW 

#define SHOW_GUIDEMO_LISTVIEW (1) 

#endif 

شامل فایل های سیستم، برنامه اصلی و تعدادی مثال  Userفعال است. پوشه ی  FreeRTOSبه شکل پیش فرض در حالت  VNCماژول 

 است.

 چگونه از این کتابخانه استفاده کنیم:
 این قسمت دیدکلی از کتابخانه و هم چنین مشخصه های اصلی و نحوه تنظیمات آن را به دست می دهد.

 تنظیمات

 LCDو تنظیمات GUIتنظیمات دارای دو قسمت است: تنظیمات 

  تنظیماتGUI ت رنگ و فونت و حافظه موجود را انجام می دهد.تنظیما 

  تنظیماتLCD  بیشتر به سخت افزار وابسته است و کاربر را قادر می سازد که اندازه فیزیکی نمایشگر را تعریف کند و راه انداز

 نمایشگر و روال های تبدیل رنگ به کار گرفته شود.

  GUIConf_stm32xxx_eval.cفایل 

پیاده می شود که اولین تابعی است که در حین فرایند آغازسازی صدا زده می شود. وظیفه  ()GUI_X_Configدر این فایل، تابع 

 و اختصاص آن به سیستم مدیریت حافظه پویا است. GUIاصلی آن تنظیم حافظه موجود برای 

یک بلوک حافظه و اندازه آن را  انجام می شود. این تابع یک اشاره گر به ()GUI_ALLOC_AssignMemoryاین کار از طریق تابع 

 )برحسب بایت( به مدیر حافظه می دهد.

 بیت باشد. دسترسی به حافظه در هنگام آغازسازی بررسی می شود. 22و  12، 3باید  نپهنای آحافظه باید در دست باشد و نکته: 

 LCDConf_stm32xxx_eval.cفایل 

صدا زده می شود. این تابع یک راه  ()GUI_X_Configع بعد از می باشد که سری ()LCD_X_Configتابع اصلی در اینجا 

 انداز برای هر الیه ایجاد می کند که این کار با فراخوانی تابع های زیر است:

 GUI_DEVICE_CreateAndLink() .که راه انداز وسیله را می سازد و آن را به زنجیره وسیله مرتبط می کند 

 LCD_SetSizeEx()  و LCD_SetVSizeEx()برای تنظیم اندازه نمایشگر 

 سایر روال های تنظیم مرتبط با راه انداز مانند 

o GUIDRV_FlexColor_Config()  همراه با کاربرد راه اندازFlexColor 

o LCD_SetVRAMAddrEx() .که در صورت آدرس دهی خطی حافظه نیاز است 
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است که هدف های مختلفی دارد. برای  ()LCD_X_DisplayDriver تابع دیگری که توسط راه انداز نمایشگر صدا زده می شود 

 مثال وقتی امکانات پیشرفته مانند بافرهای چندگانه، پیمایش نرم، 

 

 GUI_X_OS.cیا  GUI_X.cفایل 

 GUI_X.c  درون سیستم عامل که تنها وظیفه ای است که به نمایشگر دسترسی دارد( برای اجرای وظیفه های تک(: 

"single task"  یعنی پروژه ازSTemWin  تنها از درون یک وظیفه استفاده می کند. هدف اصلی فراهم کردن یک پایه

 باید هر میلی ثانیه زیاد شود. OS_TimeMSاست.  STemWinزمان بندی برای 

 GUI_X_OS.c که همگی به نمایشگر دسترسی دارند برای اجرای در حالت چندوظیفگی: 

دوظیفه ای استفاده شده باشد، این فایل شامل روال های اضافی مورد نیاز برای هماهنگ کردن وظیفه در سیستم چن STemWinاگر از 

 به عنوان یک فایل الگو استفاده کرد.(  GUI_X_FreeRTOS.cهاست. )می توان از 

 GUIآغازسازی 
شود. توجه کنید که قبل از این کار، ماژول استفاده  ()GUI_Initبرای آغازسازی متغیرها و ساختمان های داده کتابخانه، باید دستور 

CRC   در ساعت جانبیRCC .باید فعال شود 

 در مثال زیر این فرایند دیده می شود.

void Main(void) { 

 int xPos, yPos; 

 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE); 

 GUI_Init(); 

 xPos = LCD_GetXSize() / 2; 

 yPos = LCD_GetYSize() / 3; 

 GUI_SetFont(GUI_FONT_COMIC24B_ASCII); 

 GUI_DispStringHCenterAt("Hello world!", xPos, yPos); 

 while(1); 

} 

 

 تابع های هسته ای

 نمایش فایل تصویر

ی برنامه نویسی غنی ای را پشتیبانی می کند و دارای رابط ها pngو  bmp ،jpeg ،gifاین کتابخانه در حال حاضر قالب های فایل 

 برای این قالب های فایل می باشد. تقریبی برای منابع حافظه الزم، برای هر نوع قالب در بخش عملکرد و فضای اشغالی بیان شده است.

 متن دو طرفه

از  هاین کتابخانه به سادگی از نوشتن به فارسی یا انگلیسی پشتیبانی می کند. تنها کافی است که یک بار با استفاد

GUI_UC_EnableBIDI()  .فعال شود 
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 ترکیب آلفا

 ترکیب آلفا، روشی برای ترکیب کانال آلفا با سایر الیه ها در یک تصویر است تا حالت نیمه شفاف ایجاد شود. 

 

 

فعال کند. هم چنین می تواند با دستور   ()GUI_EnableAlphaکاربر می تواند ترکیب آلفا خودکار را با استفاده از دستور 

GUI_SetUserAlpha() .مقدار آلفا را تعیین کند که میزان شفافیت را کنترل می کند 

 شبه ها و مکان نماها

شبه تصویری است که روی همه ی تصویر های دیگر قرار دارد. شبه، تصویر زیر خود را حفظ می کند و هر زمان می تواند برداشته شود 

رکت کند و تصویر زیر آن کامال بازیابی می شود.  ساختن تصویر متحرک با استفاده از چند تصویر ممکن است. برای این کار از دستور یا ح

GUI_SPRITE_CreateAnim()  .استفاده می شود. شبه ها عملیات مدیریت تصویر زمینه را به شکل خودکار انجام می دهند 

استفاده از شبه ها پیاده شده اند و در کل سیستم قابل استفاده اند. امکان استفاده از تصاویر متحرک در آن ها نیز  مکان نماها در این کتابخانه، با

(. مکان نما همواره وجود دارد ولی به شکل پیش فرض، مخفی است و با دستور ()GUI_CURSOR_SetAnimوجود دارد )

GUI_CURSOR_Show()  آشکار و با دستورGUI_CURSOR_Hide() .دوباره مخفی می شود 

 وسایل حافظه

یک وسیله حافظه، وسیله ای است مستقل از سخت افزار که برای عملیات کشیدن استفاده می شود. اگر یک وسیله حافظه ساخته شود )با 

اعتبارسنجی می شود. همه عملیات های رسم  ()GUI_MEMDEV_Select( با دستور ()GUI_MEMDEV_Createصدا کردن 

در حافظه انجام می شود. وقتی همه عملیات ها پایان یافت، نتیجه نهایی روی صفحه نشان داده می شود. این کار با صدا زدن  کردن

GUI_MEMDEV_CopyToLCD() .انجام می شود 

 وسایل حافظه برای موارد زیر استفاده می شود:

 )جلوگیری از چشمک زدن تصویر )به دلیل نوشتن مستقیم روی تصویر 

  شکل یک حامل برای تصویرهای آفشرده شده استفاده می شود.به 

 ( برای چرخاندنGUI_MEMDEV_Rotate().و عملیات های مقیاس کردن می رود ) 
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 برای عملیات محو کردن 

 برای متحرک سازی پنجره ها 

 برای اثرهای شفاف سازی 

 (anti-aliasingپادشکستگی )
کیب رنگ زمینه و پیش زمینه، نرم و هموارتر می کند. این کار با افزودن رنگ های میانه، پادشکستگی، منحنی ها و خطوط قطری را با تر

 بین شی و زمینه انجام می شود.

 پادشکستگی شکل ها
 برای شکل ها هم پادشکستگی هم انجام می شود:

 

  تبدیل کننده فونت برای تولید فونت های( متنAA )نیاز است 

 ( کمانGUI_AA_DrawArc()) 

 دایره ( هاGUI_AA_FillCircle()) 

 خط ها  (GUI_AA_DrawLine()) 

 ( چندضلعیGUI_AA_DrawPolyOutline()   و GUI_AA_FillPolygon()) 

 مدیر پنجره
 مدیر پنجره به شکل زیر بیان می شود:

 یک سیستم مدیریت برای ساختمان های پنجره وراثتی 

o کار می تواند درخت وراثتی از پنجره های فرزند داشته باشد. هر الیه دارای پنجره ی میز کار خود است. هر پنجره میز 

 یک سیستم با سازوکار فراخوانی 

o  ارتباطات بر اساس سازوکار فرخوانی های رویدادی انجام می شود. همه علمیات های رسم باید در رویدادWM_PAINT  

 انجام شود.
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 بنیان کتابخانه افزاره ها 

o پنجره است. همه افزاره ها روی تابع های مدیر 

 کتابخانه افزاره ها
ی توان مافزاره ها )پنجره ها + ابزارها( پنجره هایی با ویژگی های شی ای هستند. نیاز به مدیر پنجره دارند. همه افزاره های این کتابخانه را 

ت جره اطمینان می دهد که درسیافت. وقتی یک افزاره ساخته شد کامال مانند یک پنجره با آن رفتار می شود. مدیر پن segger.comدر 

 نمایش داده شود و در صورت نیاز، بازکشیده شود.

 

 ساخت افزاره ها
 ساختن یک افزاره با یک خط کد امکان پذیر است. دو راه برای این کار وجود دارد.

 :ساختن مستقیم: با استفاده از دستورهای ساختن افزاره 

o <WIDGET>_CreateEx()ر: ساختن بدون داده کارب 

o <WIDGET>_CreateUser()ساختن با داده کاربر : 

 

   ساختن غیرمستقیم: استفاده از یک تابع ساخت جعبه مکالمه و یک ساختمانGUI_WIDGET_CREATE_INFO  که شامل

 یک اشاره گر به روال ساخت غیر مستقیم است:

o <WIDGET>_CreateIndirect()ساختن با تابع ساخت جعبه مکالمه : 

 فونت ها
شامل اکثر فونت های استاندارد می باشد. همگی شامل کاراکترهای اسکی و بیشترشان نیز از  STemWinهای رایج در کتابخانه فونت 

یافت می شود. فونت پیش فرض در  GUI.hپشتیبانی می کنند. فهرستی از فونت های تعبیه شده در فایل  ISO 8859-1کاراکترهای 

 می باشد. GUI_Font6x8فونت  STemWinکتابخانه 

TruType (TTF )و فونت های  XBF، فونت های بیت مپ خارجی SIFدر صورت نیاز به فونت های بیشتر از فونت های وابسته به سیستم 

 می توان استفاده کرد. رابط های نرم افزاری کار با فونت ها در جدول زیر دیده می شود.
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 GUIBuilderنرم افزار 

جره ناین نرم افزار، ابزاری برای تولید جعبه های مکالمه: به جای نوشتن کد منبع، کاربر می تواند افزاره ها را با کشیدن و انداختن، روی پ

ی کند که جعبه مکالمه را تولید م Cبگذارد یا تغییر اندازه دهد. سایر ویژگی ها نیز با یک منوی باالرونده قابل اضافه کردن است. این برنامه کد 

 می توانید در پروژه از آن استفاده کنید.

 

 کاربرد مقدماتی
  با یکFRAMEWIN  یا افزاره یWINDOW .شروع کنید: تنها اینها می توانند به عنوان پنجره های والد حساب شوند 

 افزاره ها را درون پنجره قرار دهید 

 .تنظیمات افزاره ها را انجام دهید 
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 ر پنجره در یک فایل جداگانه ذخیره می شود. نام فایل ها بر اساس نام پنجره والد به شکل خودکار ساخته مکالمه را ذخیره کنید. ه

 می شوند. 

 روال های ساخت

 فایل های تولید شده توسط نرم افزار داری یک روال ساخت برای مکالمه است. نام این روال، شامل نام پنجره والد است:

WM_HWIN Create<WindowName>(void); 

 کافی است تا روال زیر را صدا بزنید تا مکالمه ساخته شود

hWin = CreateFramewin(); 

 کدهای کاربر

کد تولید شده دارای قسمت های نظر داخل خود است که برای اضافه کردن کد کاربر بین آنها می باشد. برای اینکه بتوان فایل را توسط 

GUIBuilder ن نظر ها باشد. دوباره خواند باید کد بین ای 

 روال های فراخوانی

 قسمت اصلی کد تولید شده، روال فراخوانی است. معموال شامل دستگیره های پیام زیر است:

 WM_INIT_DIALOG 

 آغازسازی افزاره ها در اینجا بعد از ساخت آن ها به سرعت انجام می شود. 

 WM_NOTIFY_PARENT 

افزاره، تنها یک دستگیره پیام وجود دارد.  24باید توسط کد کاربر پر شود. برای هر آگاه سازیاین شامل یک دستگیره پیام خالی است که 

 واکنش های بیشتر به پیام های آگاه سازی می تواند به آن اضافه شود.

 فضای حافظه اشغالی
 فضای حافظه اشغالی توسط قسمت های مختلف این کتابخانه در جدول زیر برای نمونه آورده شده است.

                         

24 notification 
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 شبیه ساز 
برای شبیه سازی منوها و گرافیک مورد نظر، می توان از شبیه سازی این کتابخانه روی کامپیوتر شخصی استفاده کرد. برای این کار به 

 نیاز است.  ++Cویژوال 

 ی شخصی سازی شدهافزاره هاساختن 

 ساختن پنجره

می توان این کار را کرد. می توان برای ساختن  ()WM_CreateWindowAsChildگام اول ساختن یک پنجره ساده است. با دستور 

 تابع های سازنده شخصی سازی شده استفاده کرد.

WM_HWIN MYWIDGET_Create(int x0, int y0, int xSize, int ySize, WM_HWIN hWinParent, U32 Style, 

WM_CALLBACK * pfCallback, int NumExtraBytes)  

{ 

WM_HWIN hWin; 

hWin = WM_CreateWindowAsChild(x0, y0, xSize, ySize, hWinParent, 

Style, pfCallback, NumExtraBytes); 
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return hWin; 

} 

 

 دستگیره افزاره ها

 برای تشخیص راحت تر افزاره ها، یک نوع خاص تعریف می شود. 

typedef WM_HMEM MYWIDGET_Handle; 

 کندتابع باال نیز به شکل زیر تغییر می 

MYWIDGET_Handle MYWIDGET_Create(int x0, int y0, int xSize, int ySize, 

WM_HWIN hWinParent, U32 Style, 

WM_CALLBACK * pfCallback, int NumExtraBytes); 

 داده های خاص افزاره ها

 برای نگه داری داده های خاص افزاره ها، می توان از یک ساختمان استفاده کرد.

typedef struct { 

U8 Pressed; 

GUI_COLOR aBkColor[3]; 

GUI_COLOR aTextColor[3]; 

GUI_COLOR FocusColor; 

const char * pText; 

int NumExtraBytes; 

} MYWIDGET_Obj; 

 شود میرنگ زمینه و متن به شکل آرایه تعریف می شوند و در بخش های بعد تعریف های زیر برای دسترسی به این آرایه ها استفاده 

#define MYWIDGET_CI_UNPRESSED 0 

#define MYWIDGET_CI_PRESSED 1 

#define MYWIDGET_CI_DISABLED 2 

تعریف می شود. این ساختمان به  NumExtraBytesتعداد بایت های الزم برای هر کدام از افزاره ها در متغیری از ساختمان باال به نام 

 به شکل زیر تغییر می کند  MYWIDGET_Createعنوان داده های کاربر ذخیره می شود. تابع 

MYWIDGET_Handle MYWIDGET_Create(int x0, int y0, int xSize, int ySize. 

WM_HWIN hWinParent, U32 Style. 

WM_CALLBACK * pfCallback, int NumExtraBytes ) {  

MYWIDGET_Handle hWin; 

hWin = WM_CreateWindowAsChild(x0, y0, xSize, ySize, hWinParent, Style. 

pfCallback, sizeof(MYWIDGET_Obj) + NumExtraBytes );  

return hWin; 

} 

 ()MYWIDGET_GetUserDataتابع 

 تعداد داده شده ای از بایت های داده کاربر را به بافر مقصد کپی می کند. 
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int MYWIDGET_GetUserData(MYWIDGET_Handle hWin, void * pDest, int SizeOfBuffer)  

{ 

 MYWIDGET_Obj MyWidget; 

 int NumBytes; 

 U8 * pExtraBytes; 

 if (SizeOfBuffer <= 0)  

 { 

  return 0; 

 } 

 WM_GetUserData(hWin, &MyWidget, sizeof(MYWIDGET_Obj)); 

 pExtraBytes = (U8 *)malloc(sizeof(MYWIDGET_Obj) + MyWidget.NumExtraBytes); 

 if (pExtraBytes) { 

  WM_GetUserData(hWin, pExtraBytes, 

  sizeof(MYWIDGET_Obj) + MyWidget.NumExtraBytes); 

  if (SizeOfBuffer >= MyWidget.NumExtraBytes)  

  { 

   NumBytes = MyWidget.NumExtraBytes; 

  }  

  else  

  { 

   NumBytes = SizeOfBuffer; 

  } 

  GUI_MEMCPY(pDest, pExtraBytes + sizeof(MYWIDGET_Obj), NumBytes); 

  free(pExtraBytes); 

  return NumBytes; 

 } 

 return 0; 

} 

 … AN03002تکمیل از فایل 

 دیالوگ ها
دیالوگ ها، پنجره هایی هستند که شامل یک یا چند افزاره هستند. از کاربر درخواست ورودی دارند. ممکن است شامل چند افزاره، 

 ت. سکلید و ... باشند. برای کارهای معمول مانند انتخاب فایل، انتخاب رنگ یا نشان دادن پیام های متنی دیالوگ های مشترک تهیه شده ا

 اصول

مدیر پنجره، شی پنجره آخر را به یاد دارد. این شی توسط صفحه لمسی، موس یا صفحه کلید انتخاب شده است. پنجره تمرکز را در دست دارد 

از می توان  ،از یک دیالوگ به دیالوگ تمرکزپذیر بعدی ،و ورودی مثال صفحه کلید یا صفحه لمسی به آن منتقل می شود. برای انتقال تمرکز

GUI_KEY_TAB  استفاده کرد. برای بازگشت هم ازGUI_KEY_BACKTAB .استفاده می شود 

 بلوکه کننده و بلوکه نکننده

یک دیالوگ بلوکه کننده اجرای ریسمان را متوقف می کند. تمرکز ورودی را به دست می گیرد و تا وقتی که توسط کاربر بسته نشود 

معنی است که تابع های استفاده این ریسمان متوقف می ماند. سایر دیالوگ ها توسط دیالوگ بلوکه کننده غیرفعال نمی شوند. بلوکه کننده به 

 مقداری برنمی گرداند تا وقتی که دیالوگ بسته شود. ()GUI_ExecCreatedDialog یا  ()GUI_ExecDialogBoxشده  

دامه ایک دیالوگ غیربلوکه کننده، ریسمان صدا زننده را بلوکه نمی کند و اجازه می دهد که وظیفه ادامه پیدا کند. تابع بعد از ساختن دیالوگ 

 وکه کننده را از درون تابع های پس فراخوان، صدا زده شوند.می یابد. به هیچ وجه نباید تابع های بل
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 فرایند دیالوگ

ها، دیالوگ پیام های کاربر را دریافت می کند. بیشتر پیام ها به شکل خودکار توسط روال پس فراخوانی دیالوگ  پنجرهمانند سایر 

 دریافت می شود. گاهی روال های پس فراخوانی به شکل پارامتر )ارگومان( ورودی هنگام ساخت دیالوگ مشخص می شوند. 

ری مشتری است. پیام ها باید به دستگیره درست فرستاده شود. وقتی دیالوگ ساخته دیالوگ ها شامل دو پنجره هستند که یکی دیالوگ و دیگ

را استفاده  ()WM_GetClientWindowمی شود تنها یک دستگیره به دیالوگ وجود دارد. برای دسترسی به پنجره مشتری باید تابع 

 کرد.

 پیام های دیالوگ

. پیام WM_NOTIFY_PARENو WM_INIT_DIALOG دو دسته پیام به فرایند دیالوگ فرستاده می شود:

WM_INIT_DIALOG  تند به فرایند دیالوگ قبل از اینکه دیالوگ نمایش داده شود ارسال می شود. فرایندهای دیالوگ از این پیام استفاده

دهند. پیام می کنند تا افزاره ها را آغازسازی کنند و سایر وظیفه های آغازسازی که به ظاهر دیالوگ مربوط است انجام 

WM_NOTIFY_PARENT  توسط پنجره های کودک به دیالوگ فرستاده می شود. رویدادهایی که توسط کودک ها فرستاده می شود بسته

 به نوع آنها )نوع افزاره( تعیین می شود.

 ساختن دیالوگ

یالوگ ایی باید شامل شوند و یک فرایند دبرای ساختن یک دیالوگ به دوچیز نیاز داریم: جدول منابع که تعیین می کند که چه افزاره ه

مقدارهای اولیه برای افزاره ها و رفتار آن ها را تعیین می کند. وقتی هر دو مورد معین بود تنها الزم است تا یک تابع 

GUI_CreateDialogBox()  یا GUI_ExecDialogBox() .را صدا زد تا دیالوگ ساخته شود 

 جدول منابع

ساخت یا به شکل غیربلوکه کننده ()GUI_ExecDialogBoxن به شکل بلوکه کننده با تابع دیالوگ ها را می توا

GUI_CreateDialogBox().جدول منابع برای نمونه به شکل زیر است . 

static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = { 

{ FRAMEWIN_CreateIndirect, "Dialog", 0, 10, 10, 180, 230, 0, 0 }, 

{ BUTTON_CreateIndirect, "OK", GUI_ID_OK, 100, 5, 60, 20, 0, 0 }, 

{ BUTTON_CreateIndirect, "Cancel", GUI_ID_CANCEL, 100, 30, 60, 20, 0, 0 }, 

{ TEXT_CreateIndirect, "LText", 0, 10, 55, 48, 15, TEXT_CF_LEFT, 0 }, 

{ TEXT_CreateIndirect, "RText", 0, 10, 80, 48, 15, TEXT_CF_RIGHT, 0 }, 

{ EDIT_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_EDIT0, 60, 55, 100, 15, 0, 50 }, 

{ EDIT_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_EDIT1, 60, 80, 100, 15, 0, 50 }, 

{ TEXT_CreateIndirect, "Hex", 0, 10, 100, 48, 15, TEXT_CF_RIGHT, 0 }, 

{ EDIT_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_EDIT2, 60, 100, 100, 15, 0, 6 }, 

{ TEXT_CreateIndirect, "Bin", 0, 10, 120, 48, 15, TEXT_CF_RIGHT, 0 }, 

{ EDIT_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_EDIT3, 60, 120, 100, 15, 0, 0 }, 

{ LISTBOX_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_LISTBOX0, 10, 10, 48, 40, 0, 0 }, 

{ CHECKBOX_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_CHECK0, 10, 140, 0, 0, 0, 0 }, 

{ CHECKBOX_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_CHECK1, 30, 140, 0, 0, 0, 0 }, 

{ SLIDER_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_SLIDER0, 60, 140, 100, 20, 0, 0 }, 

{ SLIDER_CreateIndirect, NULL, GUI_ID_SLIDER1, 10, 170, 150, 30, 0, 0 } 

}; 
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 درون دیالوگ قرار داد.  ()WIDGET>_CreateIndirect>افزاره ها را می توان با تابع 

 فرایند دیالوگ

 در نظر گرفت: مثال باال یک دیالوگ خالی بود. الگوی زیر را باید به عنوان نقطه شروع برای هر فرایند دیالوگی

/********************************************************************* 

* 

* Dialog procedure 

*/ 

static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg) { 

 switch (pMsg->MsgId)  

 { 

  default: 

   WM_DefaultProc(pMsg); 

 } 

} 

 نشان داده می شود.برای این مثال، دیالوگ با دستور زیر 

GUI_ExecDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate),_cbCallback, 0, 0, 0); 

 شکل دیالوگ مانند زیر خواهد بود

 

پس از ساخت دیالوگ همه افزاره هایی که در جدول منابع هستند نمایش داده می شوند و همانطور که در شکل دیده می شوند همگی خالی 

 هستند. دلیل این است که دیالوگ کد آغازسازی ندارد. رابطه بین افزاره ها و عملکرد آنها باید در فرایند دیالوگ تعیین شود.

 آغازسازی دیالوگ

انجام می شود.  WM_INIT_DIALOGگام بعدی، آغازسازی افزاره ها با مقدارهای اولیه آن هاست. این کار معموال در واکنش به پیام 

 نمونه ای در زیر دیده می شود:برنامه 

/********************************************************************* 

* 

* Dialog procedure 

*/ 

static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg) { 

 WM_HWIN hItem; 
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 WM_HWIN hWin; 

 hWin = pMsg->hWin; 

 switch (pMsg->MsgId) { 

  case WM_INIT_DIALOG: 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT0); 

   EDIT_SetText(hItem, "EDIT widget 0"); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT1); 

   EDIT_SetText(hItem, "EDIT widget 1"); 

   EDIT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_LEFT); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT2); 

   EDIT_SetHexMode(hItem, 0x1234, 0, 0xffff); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT3); 

   EDIT_SetBinMode(hItem, 0x1234, 0, 0xffff); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK0); 

   CHECKBOX_Check(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK0)); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK1); 

   WM_DisableWindow(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK1)); 

   CHECKBOX_Check(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK1)); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER0); 

   SLIDER_SetWidth(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER0), 5); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER1); 

   SLIDER_SetValue(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER1), 50); 

   hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_LISTBOX0); 

   LISTBOX_SetText(hItem, _apListBox); 

   break; 

  default: 

   WM_DefaultProc(pMsg); 

 } 

} 

 دیالوگ آغازسازی شده به شکل زیر است.

 

 تعیین رفتار دیالوگ

 تنها کاری که می ماند اضافه کردن کد به فرایند دیالوگ است. نمونه ای در زیر دیده می شود:

/********************************************************************* 

* 

* Dialog procedure 

*/ 

static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)  

{ 

 WM_HWIN hEdit0, hEdit1, hEdit2, hEdit3; 

 WM_HWIN hListBox; 

 WM_HWIN hWin 
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 int NCode 

 int Id; 

 hWin = pMsg->hWin; 

 switch (pMsg->MsgId)  

 { 

  case WM_INIT_DIALOG: 

   /* Get window handles for all widgets */ 

   hEdit0 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT0); 

   hEdit1 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT1); 

   hEdit2 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT2); 

   hEdit3 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT3); 

   hListBox = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_LISTBOX0); 

   /* Initialize all widgets */ 

   EDIT_SetText(hEdit0, "EDIT widget 0"); 

   EDIT_SetText(hEdit1, "EDIT widget 1"); 

   EDIT_SetTextAlign(hEdit1, GUI_TA_LEFT); 

   EDIT_SetHexMode(hEdit2, 0x1234, 0, 0xffff); 

   EDIT_SetBinMode(hEdit3, 0x1234, 0, 0xffff); 

   LISTBOX_SetText(hListBox, _apListBox); 

   WM_DisableWindow(WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK1)); 

   CHECKBOX_Check( WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK0)); 

   CHECKBOX_Check( WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_CHECK1)); 

   SLIDER_SetWidth( WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER0), 5); 

   SLIDER_SetValue( WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER1), 50); 

   break; 

  case WM_KEY: 

   switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)  

   { 

    case GUI_ID_ESCAPE: 

     GUI_EndDialog(hWin, 1); 

     break; 

    case GUI_ID_ENTER: 

     GUI_EndDialog(hWin, 0); 

     break; 

   } 

   break; 

  case WM_NOTIFY_PARENT: 

   Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc); /* Id of widget */ 

   NCode = pMsg->Data.v; /* Notification code */ 

   switch (NCode) { 

    case WM_NOTIFICATION_RELEASED: /* React only if 

released */ 

     if (Id == GUI_ID_OK) { /* OK Button */ 

     GUI_EndDialog(hWin, 0); 

     } 

     if (Id == GUI_ID_CANCEL) { /* Cancel Button */ 

     GUI_EndDialog(hWin, 1); 

     } 

     break; 

    case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED: /* Selection changed 

*/ 

     FRAMEWIN_SetText(hWin, "Dialog - sel 

changed"); 

     break; 

    default: 

     FRAMEWIN_SetText(hWin, "Dialog - notification 

received"); 

   } 

   break; 

  default: 

   WM_DefaultProc(pMsg); 

 } 

} 



132 

 

 رابط های کاربری دیالوگ

 جدول زیر روال های موجود برای دیالوگ را نشان می دهد.

 

 GUI_CreateDialogBoxتابع 

 ساختن یک تابع دیالوگ:

WM_HWIN GUI_CreateDialogBox(const GUI_WIDGET_CREATE_INFO * paWidget, 

int NumWidgets, WM_CALLBACK * cb, 

WM_HWIN hParent, int x0, 

int y0); 

 توضیحات

 توضیح پارامتر
paWidget اشاره گر به جدول منابع 

NumWidgets کل تعداد افزاره ها در دیالوگ 
cb )اشاره گر به تابع پس فراخوان )فرایند دیالوگ 

hParent ( 4دستگیره پنجره والد )به معنی نبود پنجره والد است 
x0  مکانx دیالوگ 
y0  مکانy دیالوگ 

 اطالعات اضافی

با دستگیره ای که تابع   ()WM_SetCallbackبرای تنظیم تابع پس فراخوانی برای یک دیالوگ باید از تابع 

GUI_CreateDialogBox()  .برمی گرداند استفاده کرد 

 و گذر دادن دستگیره دیالوگ به دست می آید.  ()WM_GetClientWindowدستگیره پنجره مشتری با استفاده از تابع 

ه دمقدار بازگشتی این تابع، دستگیره ی دیالوگ ساخته شده اس. این دستگیره را می توان برای اولین افزاره تعریف شده در جدول منابع استفا

 باشد. WINDOWیا  FRAMEWINکرد. این افزاره باید 

 GUI_ExecCreatedDialogتابع 

 لوگ که ساخته شده است. شکل دستور به شکل زیر است.اجرای یک دیا

int GUI_ExecCreatedDialog(WM_HWIN hDialog); 
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دستگیره دیالوگ است. این تابع یک تابع بلوکه کننده است و تا وقتی که دیالوگ با دستور  hDialogپارامتر ورودی 

GUI_EndDialog()   بسته نشده است بازنمی گردد. پرچمWM_CF_SHOW  یک می شود و دیالوگ در اجرای بعدی مدیر پنجره اجرا

 باز می گردد. ()GUI_EndDialogمی شود. مقدار بازگشتی این تابع به تابع 

  ()GUI_ExecDialogBoxتابع 

 یک دیالوگ را می سازد و اجرا می کند و به شکل زیر است.

int GUI_ExecDialogBox(const GUI_WIDGET_CREATE_INFO * paWidget, 

      int NumWidgets, 

      WM_CALLBACK * cb, 

      WM_HWIN hParent, 

      int x0, 

      int y0); 

 پارامترهافهرست 

 توضیح پارامتر
paWidget اشاره گر به جدول منابع 

NumWidgets کل تعداد افزاره ها در دیالوگ 
cb )اشاره گر به تابع پس فراخوان )فرایند دیالوگ 

hParent ( 4دستگیره پنجره والد )به معنی نبود پنجره والد است 
x0  مکانx دیالوگ 
y0  مکانy دیالوگ 

را نشان می دهد. این تابع بلوکه  GUI_ExecCreatedDialogو  GUI_CreateDialogBoxاین تابع در اصل تابع های 

یک می شود تا وقتی  WM_CF_SHOWبسته نشده است باز نمی گردد. پرچم   ()GUI_EndDialog کننده است و تا وقتی که با دستور

 که دفعه بعد، مدیر پنجره اجرا شد این دیالوگ را بکشد.

 

 GUI_EndDialogتابع 

 یک دیالوگ را می بندد. یک دیالوگ و پنجره های کودک آن از حافظه حذف می شود. این تابع به شکل زیر است:

void GUI_EndDialog(WM_HWIN hDialog, int r); 

 پارامترهای ورودی آن به شکل زیر است:

 توضیح پارامتر
hDialog دستگیره دیالوگ 

r  مقداری که توسط تابع GUI_ExecDialogBox  برگشت

داده می شود. این مقدار وقتی که دیالوگ بلوکه نکننده بسته می 

 شود بی اهمیت است.
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دستگیره وقتی که که تابع صدا زده شد دیگر معتبر نیست. در حالتی که یک دیالوگ بلوکه نکننده بسته می شود این تابع همانند تابع 

WM_DeleteWindow()  .کار می کند 

 جعبه پیام
 آن استفاده می شود. که برای بستن  OKبرای نمایش یک پیام در یک پنجره با یک عنوان و یک کلید 

 

   GUI.hو   MESSAGEBOX*.c ،MESSAGEBOX.hبا یک خط می توان آن را ساخت. همه روال های مرتبط در فایل های  تنها

 قرار دارد. 

 گزینه های تنظیمات 

 توضیح پیش فرض ماکرو نوع
N MESSAGEBOX_BORDER 2  فاصله بین اجزای جعبه پیام و

 اجزای قاب پنجره مشتری
N MESSAGEBOX_XSIZEOK 24  سایزX  کلیدOK 

N MESSAGEBOX_YSIZEOK 24  سایزY  کلیدOK 

S MESSAGEBOX_BKCOLOR GUI_WHITE رنگ زمینه پنجره مشتری 

 صفحه های مجازی
صفحه مجازی، ناحیه نمایشی بزرگتر از اندازه واقعی نمایشگر است. به حافظه اضافه برای ویدئو نیاز دارد و امکان سوییچ بین صفحه های 

 فراهم می کند. قسمت رویت پذیر نمایش با تعیین نقطه مرکز تغییر می کند.مختلف 
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صفحه  ویا حرکت روی یک ویدئو همانطور که در شکل باال دیده می شود، صفحه های مجازی را می توان برای سوییچ بین صفحه های مختلف

 بزرگ تر استفاده کرد. 

 نیازمندی ها

 باشد. نقاط مختلف حافظه برای تغییر حافظه تصویر وجود داشتهنیاز به رم بیشتر برای تصویر است. هم چنین باید امکان سوییچ بین 

 رم تصویر

اندازه حافظه رم باید از مقدار خواسته شده برای تعداد صفحه ها و ژرفای رنگ گفته شده حمایت کند. برای مثال برای یک نمایشگر 

 صفحه نمایش، اندازه رم تصویر خواسته شده اینگونه محاسبه می شود. 2بیت در هر پیکسل و  12 با 224×224

Size = LCD_XSIZE * LCD_YSIZE * LCD_BITSPERPIXEL / 8 * NUM_SCREENS 

Size = 320 x 240 x 16 / 8 x 2 

Size = 307200 Bytes 

ر باشد که بتوان بین قابل تغییباشد. به عبارتی باید شروع آدرس بافر قاب تصویر  نقطه شروع نمایشگر نیز باید قابل تنظیم، LCDدر کنترل گر 

 صفحه ها سوییچ کرد.

 تنظیمات

 برای تنظیم اندازه تصویر استفاده می شود. ()LCD_SetVSizeExتصویرهای مجازی باید در حین آغازسازی تنظیم شوند. تابع 

 ()LCD_SetVSizeExتابع 

 یشگر مجازی. این تابع به شکل زیر است:تنظیم کردن اندازه نما

int LCD_SetVSizeEx(int LayerIndex, int xSize, int ySize); 

 پارامترهای این تابع به شکل زیر است:

 توضیح پارامتر

LayerIndex شماره الیه 

xSize افقی تصویر مجازی 21جدایی 

ySize جدایی عمودی تصویر مجازی 

 است. 1و در شکست  4مقدار بازگشتی در موفقیت 

                         

21 resolution 
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 مثال ها

صفحه ی مختلف ایجاد شده  2برای سوییچ کردن لحظه ای بین  123×22و یک نمایشگر  123×112در مثال زیر یک صفحه مجازی 

 است.

LCD_SetSizeEx (0, 128, 64); 

LCD_SetVSizeEx(0, 128, 192); 

GUI_SetColor(GUI_RED); 

GUI_FillRect(0, 0, 127, 63); 

GUI_SetColor(GUI_GREEN); 

GUI_FillRect(0, 64, 127, 127); 

GUI_SetColor(GUI_BLUE); 

GUI_FillRect(0, 128, 127, 191); 

GUI_SetColor(GUI_WHITE); 

GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS); 

GUI_DispStringAt("Screen 0", 0, 0); 

GUI_DispStringAt("Screen 1", 0, 64); 

GUI_DispStringAt("Screen 2", 0, 128); 

GUI_SetOrg(0, 64); /* Set origin to screen 1 */ 

GUI_SetOrg(0, 128); /* Set origin to screen 2 */ 

 تصویر زیر صفحه مجازی را نشان می دهد. با دستورهای زیر می توان بین صفحه های مختلف پرید

 

GUI_SetOrg(0, 64); 

GUI_SetOrg(0, 128); 

 رراه اندازهای نمایشگ
می توان تنظیمات راه انداز نمایشگر را در حین اجرا تغییر داد. قرارداد نام گذاری راه اندازها به این شکل است که با نام راه  emWinدر 

 فایل به این شکل نام گذاری شده اند: GUIDRV_IST3088برای مثال برای راه انداز  *.*<DriverName>انداز شروع می شود: 

 GUIDRV_IST3088.c 

 GUIDRV_IST3088.h 

 GUIDRV_IST3088_4.c 

 GUIDRV_IST3088_Private.h 

 GUIDRV_IST3088_X_4.c 
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 رابط کنترل گر نمایشگر/پردازنده

راه اندازهای مختلف دارای رابط های مختلف با پردازنده هستند. به طور کلی دو نوع رابط مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در رابط 

ویدئو با باس آدرس پردازنده و به شکل مستقیم است. در رابط غیرمستقیم به ارتباطات پیچیده تری نیاز است تا به  مستقیم دسترسی به حافظه

 حافظه تصویر دسترسی داشت. این ارتباط از روش های مختلفی ممکن است:

 دسترسی موازی 

  رابطspi چهار پایه ای و سه پایه های 

  رابط باسi2c 

 رابط مستقیم

تعدادی از کنترل گرهای نمایش )معموال آن هایی که برای نمایشگرهای با جدایی باال استفاده می شوند( به باس آدرس کامل نیاز دارند 

بیت آدرس وصل هستند. در این روش پردازنده به شکل مستقیم به حافظه تصویر دسترسی دارد و باس آدرس به کنترل  12یعنی دست کم به 

 است.  کننده تصویر وصل

 بیتی است. -22یا  -12، -3تنها چیزی که دراین حالت باید بدانیم این است که محدوده آدرس حافظه تصویر چیست و اینکه دسترسی 

 

 را صدا زد.  ()LCD_SetVRAMAddrExبرای مشخص کردن آدرس حافظه تصویر باید تابع 
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 DMA کنترل گر

 مقدمه
ه انتقال به این ترتیب در جاهایی که نیاز ب حافظه به وسیله جانبی و یا بین دو حافظه به کار می رود.برای انتقال سریع داده ها بین  DMAواحد 

استفاده  DMAاستفاده می کنیم. برای وسایل جانبی زیر می توان از  DMAحجم زیادی از داده است و نمی خواهیم پردازنده درگیر انتقال شود از 

 کرد:

 SPI  و I2S 

 I2C 

 USART 

 ای عمومی، پایه و پیشرفته تایمرهTIMx 

 DAC 

 SDIO 

 دوربین رابط DCMI 

 ADC 

 SAI1 

بخش کانال )درخواست( می تواند داشته باشد.  3هر جریان تا  و جریان هستند  3هر کدام دارای وجود دارد که   DMAدو در این میکروکنترلر  

این  دارند که الویت بین درخواست ها را اداره می کند. (arbiter) هر کدام یک داورهای مختلف این واحد، در شکل زیر دیده می شود. 

، در نفیفوی با ژرفای چهار کلمه در هر جریا 22هم چنین  دارد که یکی به حافظه و دیگری به وسیله جانبی است. AHBدو باس واحد، دارای 

DMA 1آستانه آنها قابل تنظیم برای ،در حالت فیفواستفاده شود.  مستقیمکه می تواند به شکل فیفو یا قرار دارد
2⁄،  1

3یا   ⁄4
اندازه کلی  ⁄4

 سطح خیلی باال، باال، میانه و کم(  2نرم افزاری برنامه پذیر است. )به شکل فیفو است. اولویت بین درخواست های جریان، 

DMA2  از تحریک های نرم افزاری حمایت می کند. هر کدام از کانال ها می تواند توسط وسیله جانبی فعال شود.  حافظه به حافظهبرای انتقال 

تا  1واند بین می ت کنترل گریا وسیله جانبی مدیریت می شود. در حالت نرم افزاری  کنترل گرتعداد موردهای داده که منتقل می شود توسط 

فاوت ممکن است پهنای داده منبع  و مقصد مت پایان انتقال اعالم شود.سیله جانبی تا وقتی که به شکل مورد را منتقل کند و در حالت و 22222

. تآدرس دهی افزایشی یا غیر افزایشی برای منبع و مقصد ممکن اس پهنای باند را کنترل می کند. کنترل گرباشد. )بایت، نیم واژه یا واژه( خود 

 معموال نصف اندازه فیفو ولی ممکن است. اندازه دسته هم قابل تنظیم است( beatضربان ) 12یا  3، 2شامل  (BURST) انتقال های دسته ای

پرچم یای منطقی شده در یک وقفه برای هر جریان که شامل  2. هر جریان مدیریت بافر چرخشی هم انجام می پذیرددر نظر گرفته می شود. در 

 طای انتقال، خطای فیفو، خطای حالت مستقیماینها هستند: نیمه انتقال، پایان انتقال، خ

 

 توصیف عملکردی
 در زیر دیده می شود.  DMAواحد نمودار بلوکی 
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 ها DMA یکی از : ساختار1شکل  

 

 یکی از این باس ها به وسیله جانبی و دیگری به حافظه متصل است. باس دیگر، ارباب را در دست می گیرد. AHBباس  دو اداره کنترل گراین 

 .به کار می رود DMAبرای برنامه ریزی  و برده استِ  AHB باسِ

 DMAفرایند ارسال به  این شکل است پس از یک رویداد، وسیله جانبی  درخواستی به  ها در شکل زیر دیده می شود.DMAساختار پیاده سازی 

بسته به الویت کانال ها آن را بررسی می کند. به محض اینکه کنترلگر  بتواند به وسیله جانبی دسترسی داشته باشد به  DMA کنترل گررستد. می ف

آن یک سیگنال شناسایی می فرستد. وسیله جانبی نیز به محض دریافت این سیگنال درخواست خود را رها می کند. وقتی که درخواست توسط 

نیز سیگنال شناسایی را پاک می کند. در صورت نیاز به درخواست های بیشتر، وسیله جانبی می تواند تراکنش  DMAبی پاک شد وسیله جان

 جدیدی آغاز کند.
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 انجام می شود. DMA_SxCR ثبت گر در  CHSEL[2:0]انتخاب کانال با 
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درخواست از وسایل جانبی به شکل مستقل به هر کانال متصل هستند و  3تعیین می شود.  DMA_SxCRدر  DIR[1:0]توسط  DMAجهت 

 دیده می شود. DMAارتباط آن ها به میکروی مورد استفاده بستگی دارد. در شکل زیر نگاشت درخواست 

 

 دوم DMAو برای 
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 داور

 مدیریت می کند. اولویت ها در دو مرحله مدیریت می شوند.  AHBرا بسته به اولویت آنها روی دو باس ارباب  DMAجریان  3داور، 

  نرم افزار: اولویت هر جریان می تواند در ثبت گرDMA_SxCR .تنظیم شود که چهار سطح خیلی باال، باال، میانگین و پایین دارد 

  اولویت  2می گیرد. برای مثال جریان سخت افزار: اگر دو درخواست، سطح یکسانی داشته باشند جریان با شماره پایین تر، اولویت را

 می گیرد. 2را از جریان 

 هر جریان می تواند برای 

  تراکنش عادی: حافظه به جانبی، حافظه به حافظه یا جانبی به حافظه 

  تراکنش نوع بافردوتایی: که از دو اشاره گر حافظه استفاده می کند وقتی کهDMA ،در حال خواندن/نوشتن از/در یک بافر است 

 برنامه می تواند از/در بافر دیگر بخواند یا بنویسد.

کرده است بستگی دارد. بعد  DMAو به پهنای منبع وسیله جانبی که درخواست قابل برنامه ریزی است  22222مقدار داده ای که انتقال می یابد تا 

 ش می یابد.از هر تراکنش ثبت گری که مقدار داده یی که باید منتقل شود نگه داری می کند کاه
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و   DMA_SxPARآدرس های  ،بنا به این مقدارتنظیم می شود.  DMA_SxCR ثبت گر MSIZEو  PSIZE میدان های پهنای داده در

DMA_SxM0AR/M1AR   مقصد و مبدا می توانند هر جایی در فضای آدرس داده شوند.  ،یا نیم واژه ای ای واژههای نیز باید منطبق بر آدرس

 .تی باشندگیگابای 2دهی 

 

 

 

که  DMA_SxCRاداره اولویت ها را دارد. بر اساس اولویت تعیین شده برای هر جریان در  ی است که وظیفه DMAقسمتی در کنترلگر  ،داور

 یکی از چهارسطح را دارد و اگر دو جریان با الویت یکسان بودند بر اساس اولویت سخت افزاری آن که شماره کمتری دارد الویت بیشتر خواهد

 . داشت

تعیین می شود. نبود افزایش خودکار برای وقتی  DMA_SxCRدر  MINCو  PINCکه توسط  اینافزایش اشاره گر می تواند خودکار باشد یا 

 1هر بار  ،ممکن است.  اگر حالت افزایش خودکار فعال باشد آدرس ثبت گر از طریق تنها یک ،است که دسترسی به داده های وسیله جانبی

 MSIZEو  PSIZEاست که توسط  ای واحد )برای واژه( افزایش می یابدکه بسته به پهنای داده 2واحد )برای نیم واژه( یا  2واحد)برای بایت( 

 (MEMORYو اندازه حافظه  PERIPHERAL)اندازه وسیله جانبی شود. تعیین می 
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واحد  2بیتی )بنابراین آدرس  22یا آدرس  AHBاین مقدار افزایش را متناسب با اندازه داده روی  DMA_SxCRدر  PINCOSمی توان با بیت 

 زیاد می شود( ثابت در نظر گرفت. 

 حالت وسیله جانبی به حافظه

ت را نشان می دهد. با فعال کردن این حالت، هر بار که درخواست وسیله جانبی رخ می دهد، جریان یک انتقال از منبع برای شکل زیر این حال

 پر کردن فیفو آغاز می کند.

 

وقتی که  DMA_SxNDTRوقتی آستانه فیفو رسید، محتویات فیفو، کشیده می شود و در مقصد ذخیره می شود. انتقال با صفر شدن ثبت گر 

 توسط کاربر غیر فعال شود متوقف می شود. DMAوسیله جانبی درخواست پایان انتقال می دهد یا وقتی که 

صفر باشد( سطح آستانه فیفو استفاده نمی شود: بعد از هر انتقال تک داده، از  DMA_SxFCRدر ثبت گر  DMDISدر حالت مستقیم )مقدار 

 مقصد ذخیره می شود. جانبی به فیفو، داده آنی کشیده و در

در ثبت  PL[1:0]دارد که در داوری، اولویت آن ببرد. این اولویت برای هر جریانی در بیت های  AHBباس جریان فقط وقتی دسترسی به 

 مشخص می شود. DMA_SxCRگر 
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 حافظه به جانبی

،( جریان، آنی انتقال از منبع، برای پر DMA_SxCRدر ثبت گر  ENدر شکل زیر بیان شده است. به محض این که این حالت فعال شد )بیت 

کردن کل فیفو را آغاز می کند. هر بار که درخواست وسیله جانبی رخ می دهد، محتویات فیفو کشیده می شود و در مقصد ذخیره می گردد. 

 د.وقتی سطح فیفو، کمتر یا برابر آستانه شد، فیفو دوباره کامال با داده هایی از حافظه بار می شو

 

 نافعال شود، متوقف می شود. DMAبه صفر برسد، جانبی تقاضای پایان انتقال کند یا وقتی که  DMA_SxNDTRوقتی که ثبت گر انتقال 

، اولین داده را برای انتقال به فیفوی داخلی پیش بارگذاری DMAدر حالت مستقیم سطح آستانه فیفو استفاده نمی شود. وقتی جریان فعال شد، 

مقدار پیش بارگذاری شده را به مقصد تنظیم شده منتقل می کند. سپس  DMAبه محض اینکه وسیله جانبی تقاضای انتقال داده کند،  می کند.

 DMA_SxCRدر ثبت گر  PSIZEدوباره فیفوی داخلی خالی را با داده بعدی پر می کند. اندازه داده پیش بارگذاری شده به مقدار میدان بیتی 

 بستگی دارد.

 ظه به حافظهحاف

 در این حالت نیازی به تحریک از سوی یک وسیله جانبی نیست. ساختار آن به شکل زیر است:
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، جریان آنی آغاز می شود که فیفو را تا سطح آستانه پر کند. با رسیدن به این سطح محتوای فیفو کشیده و در مقصد ذخیره DMAبا فعال شدن 

 نافعال شود، انتقال متوقف می شود. DMAشود یا  صفر DMA_SxNDTRهی شوند. وقتی ثبت گر 

 امکان انتقال حافظه به حافظه را دارد. DMA2وقتی حالت حافظه به حافظه به کار رفته است، حالت های چرخشی و مستقیم مجاز نیستند. تنها 

 اشاره گر افزایش
امکان افزایش پسین خودکار اشاره گرهای حافظه و وسیله جانبی یا ثابت نگه داشتن آن  DMA_SxCRدر  MINCو  PINCبر اساس بیت های 

 .وجود داردها 

 حالت چرخشی
 مفید هستند.  ADCاین حالت برای داده ای پیوسته مانند 

 فعال می شوند CIRCبا بیت 

 مدام پاسخ داده می شود. DMAو درخواست های تعداد موردهای داده که باید منتقل شود هر بار با مقدار اولیه بارگذاری می شود 

 برای حافظه تنظیم شده است برقرار است BURSTنکته:  این قوانین وقتی که حالت دسته ای 

DMA_SxNDTR = Multiple of ((Mburst beat) × (Msize)/(Psize)) 

   Mburst beat  بسته به  12یا  3، 2برابرMBURST .است 
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 (Msize)/(Psize)  است 2/1، یا 2/1، 2، 2 ،1برابر 

 DMA_SxNDTR  تعداد موردهای داده که باید روی درگاه وسیله جانبیAHB منتقل شود 

 PSIZE = ‘01’ (half-word)، و  Mburst beat = 8 (INCR8)  ،MSIZE = ‘00’ (byte)برای مثال با 

 باشد.  3×  2/1= 2باید مضربی از  DMA_SxNDTRخواهیم داشت 

 نیز باید مضربی از اندازه دسته وسیله جانبی ضرب در اندازه داده وسیله جانبی باشد. NDTRمقدار 

 

 انتقال تک یا دسته ای
 تایی باشد. 12یا  3، 2انتقال دسته ای می تواند در ضربه های 

تعیین می شود. اندازه دسته تعداد ضربه ها  PBURST[1:0]و  MBURST[1:0]جداگانه توسط  AHBاندازه دسته برای پورت های 

BEATS .را در آن تعیین می کند نه تعداد بایت ها 

  213ص 

 فیفو
آستانه یعنی مقداری که وقتی میزان پر بودن فیفو به  یا پر است. 2/2، 2/1، 2/1واژه ای دارد. آستانه آن قابل تنظیم در  2هر جریان یک فیفوی 

 است. FTH[1:0]مثال وقفه ای ایجاد می شود یا پر کردن مجدد فیفو رخ می دهد. تنظیم آستانه با آن رسید اتفاقی رخ می دهد 

 غیرفعال شود DMDISبرای استفاده از آستانه آن باید حالت مستقیم با بیت 
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 در فیفو تنظیمات آستانه و دسته
یا  DMA_HISR ثبت گر در FEIFxنه خطای فیفو )پرچم و گرح از انتقال دسته ای را نشان دهد مقدار آستانه باید دقیقا عددی صحی

DMA_LISR)  .و جریان غیرفعال می شود 

 

 تنظیمات مجاز و غیرمجاز در جدول باال بیان شده است
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 )واژه(( نباید از اندازه فیفو بیشتر شود. 2)نیم واژه( یا 2)بایت(  1در همه موارد اندازه دسته ضرب در اندازه داده )

مضربی از  ،ثبت گر ، اگر مقدار اینAHBبیان می شود. برای تنظیمات درگاه وسیله جانبی  DMA_SxNDTR ثبت گر موارد داده درکل تعداد 

اگر تعداد موارد  ،AHBنباشد ممکن است در انتهای انتقال کار ناکامل بماند. برای تنظیمات درگاه حافظه  ،در اندازه داده ضربِ ،اندازه دسته

حافظه برای انتقال مضربی مانند باال نباشد باز هم، فرایند ناکامل خواهد ماند. در این موارد به جای حالت انتقال دسته ای، انتقال داده مانده در 

 حالت تکی انجام می شود.

شد، باید می با DMDIS=1وسیله جانبی درخواست می شود و حالت فیفو فعال  است یعنی  AHBنکته: وقتی که انتقال دسته ای روی درگاه 

 جلوگیری کرد:  DMAبسته به جهت جریات   22قانون های زیر را رعایت کرد: از شرایط کم روی و بیش روی

 

If (PBURST × PSIZE) = FIFO_SIZE (4 words), FIFO_Threshold = 3/4 is forbidden 

with 

PSIZE = 1, 2 or 4 and PBURST = 4, 8 or 16. 

 فضای کافی درفیفو وجود داد که به درخواست وسیله جانبی خدمت دهد. این قانون برای اطمینان است که

. 

 خالی کردن فیفو
، بازنشانی شده باشد ولی هنوز مقداری داده در فیفو ENجانبی به حافظه یا حافظه به حافظه، اگر در حین عملیات انتقال، بیت وسیله در حالت 

 DMA_SxNDTRیک شود. شمارنده  DMA_HISRیا  DMA_LISRدر  TCIFxبیت  باشد کار ادامه پیدا می کند تا تخلیه صورت گیرد و

 مقدارش را حفظ می کند تا نشان دهد چه تعداد داده در مقصد موجود است.

 MSIZEبایت مانده باشد  اما  2باشد برای مثال   MSIZEدر هنگام تخلیه اگر مقدار داده ای که مانده است کمتر از پهنای داده مشخص شده در 

است و داده ای که نوشته خواهد شد بنابراین مشکل خواهد داشت. برای  MSIZEروی واژه تنظیم شده باشد در اینصورت مالک همان مقدار 

 را خواند تا ناحیه حافظه )آدرس شروع و پایان( که داده مطمئن دارد را فهمید DMA_SxNDTRخواندن مطمئن باید 

 باشد، تراکنش تکی انجام می شود که خالی کردن فیفو را انجام دهد. MBURSTمتر از اندازه دسته اگر تعداد داده های مانده در فیفو ک

  

 حالت مستقیم
 بازنشانیده است و آستانه فیفو به کار نمی رود. برای انتقال سریع و تک به کار می رود.  DMDIS به عبارتی این حالت پیش فرض است

 برای حافظه به حافظه نمی توان استفاده کرد.برای حالت حافظه به جانبی است و 

در این حالت استفاده می شود برای انتقال داده از حافظه به وسیله جانبی، یک داده از حافظه به فیفوی داخلی بارگذاری می شود  تا  DMAوقتی 

 باشد آغاز شود. DMAمطمئن باشیم که انتقال داده به محض اینکه درخواست 

                         

22 ride-over 
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 را بیشترین اولویت قرار دهید تا فیفو سرریز نشود. بهتر است جریان آن

 این حالت به موارد زیر محدود است

  پهنای انتقال مبدا و مقصد یکی است و فقط توسطPSIZE .مشخص می شود 

 انتقال دسته ای ممکن نیست 

 کامل شدن انتقال

 ایجاد کنند TCIFxاتفاقات مختلفی ممکن است یک کامل شدن انتقال با یک کردن 

 تکمیل شود 221ص

 

 DMAوقفه های 

 برای هر جریان ممکن است یک وقفه در شرایط زیر رخ دهد:

 نیمه انتقال رسیده باشد 

 انتقال کامل شده باشد 

 خطای انتقال 

 )خطای فیفو)بیش روی، کم روی یا خطای سطح فیفو 

 خطای حالت مستقیم 

 بیت های این وقفه ها به شکل جدول زیر است

 

 باید پرچم آن را پاک کردن وگرنه همان لحظه یک وقفه ایجاد می شود. 1بیت کنترل به  قبل از فعال کردن

 

 DMAبرای  HAL راه انداز

 ساختار آغازسازی:

DMA_InitTypeDef 

 uint32_t Channel: channel used for the specified stream from 

DMA_Channel_selection 

 uint32_t Direction  
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 uint32_t PeriphInc: Peripheral address register should be incremented 

or not 

 uint32_t MemInc: he memory address register should be incremented or 

not. 

 uint32_t PeriphDataAlignment: Peripheral data width. 

 uint32_t MemDataAlignment: Memory data width 

 uint32_t Mode: the operation mode of the DMAy Streamx (Note:The 

circular buffer mode cannot be used if the memory-to-memory data 

transfer) 

 uint32_t Priority: the software priority for the DMAy Streamx. 

 uint32_t FIFOMode: FIFO mode or Direct mode(Note:The Direct mode (FIFO 

mode disabled) cannot be used if the memory-to-memory data transfer) 

 uint32_t FIFOThreshold: FIFO threshold level. 

 uint32_t MemBurst: Burst transfer configuration for the memory 

transfers. amount of data to be transferred in a single non 

interruptible transaction.( Note:The burst mode is possible only if 

the address Increment mode is enabled.) 

 uint32_t PeriphBurst: Burst transfer configuration for the peripheral 

transfers. amount of data to be transferred in a single non 

interruptable transaction(Note:The burst mode is possible only if the 

address Increment mode is enabled.) 

 DMAی  دستگیره

 دارای میدان های داده زیر است DMA_HandleTypeDef__دستگیره ی 

 DMA_Stream_TypeDef * Instance: Register base address 

 DMA_InitTypeDef Init: DMA communication parameters 

 HAL_LockTypeDef Lock: DMA locking object 

 __IO HAL_DMA_StateTypeDef State: DMA transfer state 

 void * Parent: Parent object state 

 void(* XferCpltCallback: DMA transfer complete callback 

 void(* XferHalfCpltCallback: DMA Half transfer complete callback 

 void(* XferM1CpltCallback: DMA transfer complete Memory1 callback 

 void(* XferErrorCallback: DMA transfer error callback 

 __IO uint32_t ErrorCode: DMA Error code 

 uint32_t StreamBaseAddress: DMA Stream Base Address 

 uint32_t StreamIndex: DMA Stream Index 

 استفاده کنیم راه اندازچگونه از این 
 نیازی به این کار نیست( FLASHو  SRAMوصل شود تنظیم و فعال کنید. )برای  DMAوسیله جانبی که باید به جریان 

 هبرای یک جریان خاص این تنظیمات را انجام دهید: جهت انتقال، قالب داده مبدا و مقصد، حالت کنترل جریان چرخشی، معمولی یا وسیل

یت جریان، حالت افزایش مبدا و مقصد، حالت فیفو و آستانه آن)اگر الزم است(، حالت دسته ای برای مبدا و/یا مقصد با وجانبی، سطح اول

 ()HAL_DMA_Initاستفاده از 

 IOحالت سرکشی 

  با استفاده ازHAL_DMA_Start()   انتقالDMA ودپس از تنظیم آدرس مبدا و مقصد و طول داده شروع می ش 
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  با استفاده ازHAL_DMA_PollForTransfer() که پایان انتقال جاری رسیده است. کاربر می تواند یک  سرکشی کنید

 در نظر بگیرد. timeoutتمام -زمان

 IOحالت وقفه 

  الویت وقفهDMA  را باHAL_NVIC_SetPriority() تنظیم کنید 

   دستگیرنده درخواست وقفهDMA  را با استفاده ازHAL_NVIC_EnableIRQ() فعال کنید 

  با استفاده ازHAL_DMA_Start_IT()  پس از تعیین آدرس مبدا و مقصد و طول داده، انتقال را آغاز کنید. در این حالت وقفه

DMA باید فعال باید باشد 

  تابعHAL_DMA_IRQHandler()  را درDMA_IRQHandler() که روال وقفه است، صدا بزنید 

  در پایان انتقال دادهHAL_DMA_IRQHandler()  اجرا می شود و کاربر می تواند تابع خود را شخصی سازی اشاره گر

XferCpltCallback  وXferErrorCallback  اعضای ساختار(DMA .اضافه کند )هستند 

رخ داد خطا   در حالت ()HAL_DMA_GetErrorو تابع  DMAرا برای بازگشت حالت  ()HAL_DMA_GetStateتابع  -1

 استفاده کنید.

و چرخشی مجاز نیست. می را برای توقف جریان جاری استفاده کنید. در حالت حافظه به حافظه   ()HAL_DMA_Abortتابع  -2

ه تتوان اندازه داده متفاوت برای وسیله جانبی و حافظه استفاده کرد. نیم واژه برای وسیله جانبی و واژه برای حافظه. هر دو نیم واژه بس

بندی می شود و در یک دسترسی و یکباره در حافظه نوشته می شوند. وقتی فیفو فعال نیست مجاز نیستیم که اندازه های داده مختلف 

 برای هر دو استفاده می شود. ،وسیله جانبی ی استفاده کرد. در این حالت اندازه داده

 HAL راه اندازفهرست ماکروهای 

 __HAL_DMA_ENABLE: Enable the specified DMA Stream. 

 __HAL_DMA_DISABLE: Disable the specified DMA Stream. 

 __HAL_DMA_GET_FS: Return the current DMA Stream FIFO filled level. 

 __HAL_DMA_GET_FLAG: Get the DMA Stream pending flags. 

 __HAL_DMA_CLEAR_FLAG: Clear the DMA Stream pending flags. 

 __HAL_DMA_ENABLE_IT: Enable the specified DMA Stream interrupts. 

 __HAL_DMA_DISABLE_IT: Disable the specified DMA Stream interrupts. 

 __HAL_DMA_GET_IT_SOURCE: Check whether the specified DMA Stream 

interrupt has occurred or not. 

 ها ابعت

 HAL_DMA_Init(DMA_HandleTypeDef *hdma) 

 HAL_DMA_DeInit(DMA_HandleTypeDef *hdma) 
 HAL_DMA_Start(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t 

DstAddress, uint32_t DataLength) 

 HAL_DMA_Start_IT(DMA_HandleTypeDef * hdma, uint32_t SrcAddress, 

uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength) 

 HAL_DMA_Abort(DMA_HandleTypeDef *hdma) 
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 HAL_DMA_PollForTransfer(DMA_HandleTypeDef * hdma, uint32_t 

CompleteLevel,uint32_t Timeout) 

 HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef * hdma): Handles DMA interrupt 

request. 

 HAL_DMA_GetState(DMA_HandleTypeDef * hdma): Returns the DMA state. 

 HAL_DMA_GetError(DMA_HandleTypeDef * hdma): Return the DMA error code. 
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 ارتباط سریال
ارتباط سریال به دو شکل همزمان و ناهمزمان ممکن است. در حالت هم زمان سیگنال های ساعت و همزمان سازی هم بین دو طرف ارتباط رد 

در اینجا فقط حالت ناهمزمان بررسی می شود و حالت  بدل می شود. معموال کنترلگر های همزمان از حالت نا همزمان هم پشتیبانی می کنند.و 

 همزمان تفاوت کمی با این دارد و برای بررسی آن می توان به مرجع میکروکنترلر مراجعه کرد.

 

 

 استفاده از ل ج س ارتباط سریال ناهمزمان
 UART_InitTypeDefمیدان های ساختمان 

 uint32_t BaudRate 

 uint32_t WordLength 

 uint32_t StopBits 

 uint32_t Parity .وقتی بیت همسانی فعال باشد این بیت در بیت پر ارزش تر قرار می گیرد : 

 uint32_t Mode فرستاد: تعیین حالت دریافت یا 

 uint32_t HwFlowCtlزاری انجام شود یا نه: کنترل جریان سخت اف 

 uint32_t OverSamplingبرابر است( بیشینه  3نمونه برداری انجام می شود یا نه )نرخ معمولی آن -: تعیین اینکه آیا باال

 ممکن است. fPCLK/8تا 

 UART_HandleTypeDefمیدان ساختمان دستگیره 

 USART_TypeDef * Instance پایه آدرس ثبت گر :UART 

 UART_InitTypeDef Initپارامترهای ارتباط : 

 uint8_t * pTxBuffPtr 

 uint16_t TxXferSize 

 uint16_t TxXferCount 

 uint8_t * pRxBuffPtr 

 uint16_t RxXferSize 

 uint16_t RxXferCount 

 DMA_HandleTypeDef * hdmatx پارامترهای دستگیره :DMA فرستاد 

 DMA_HandleTypeDef * hdmarx پارامترهای دستگیره :DMA دریافت 

 HAL_LockTypeDef Lockشئ قفل کردن : 

 __IO HAL_UART_StateTypeDef State 

 __IO uint32_t ErrorCode 

 چگونه از این راه انداز استفاده کنیم
 این مراحل باید انجام شود:

 تعریف کنید UART_HandleTypeDefیک ساختمان دستگیره ی  .1

 آغازسازی کنید  ()HAL_UART_MspInitمنابع سطح پایین را با پیاده سازی  .2
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a.  ساعت رابطUSARTx را فعال کنید 

b.  تنظیمات پایه هایUART 

i.  فعال کردن ساعت برای پایه هایGPIO  مربوط بهUART 

ii. تنظیم کردن این پایه ها به شکل عملکرد جایگزین با مقاومت باالکش 

c.  تنظیم کردنNVIC ای برنامه نویسی اگر قصد داریداز وقفه ها استفاده کنید )رابط ه

HAL_UART_Transmit_IT()  وHAL_UART_Receive_IT()) 

i.  تنظیم اولویت وقفه 

ii.  فعال کردن دستگیره وقفهUSART 

d.  تنظیماتDMA اگر الزم دارید )رابط های برنامه نویسی HAL_UART_Transmit_DMA()  و 

HAL_UART_Receive_DMA() ) 

i.  تعریف یک ساختمان دستگیرهDMA ست/دریافتبرای جریان فر 

ii.  فعال کردن ساعت رابطDMAx  

iii.  تنظیم کردن ساختمان دستگیرهDMA تعریف شده با پارامترهای خواسته شده فرست/دریافت 

iv.  تنظیم کردن جریان فرست/دریافتDMA 

v.  مرتبط کردن دستگیرهDMA  آغازشده با دستگیره فرست/دریافتUART 

vi.  تنظیم کردن اولویت و فعال کرنNVIC دن انتقال در جریان فرست/دریافت برای وقفه کامل شDMA 

نرخ ارسال، طول کلمه، بیت ایست، بیت همسانی، کنترل سخت افزاری جریان و حالت )فرستنده/گیرنده( را در ساختمان آغازسازی  .2

 برنامه ریزی کنید.

 آغازسازی کنید. ()HAL_UART_Initرا با فراخوانی رابط  UART،  ثبت گرهای UARTدر حالت ناهمزمان  .2

 آغازسازی کنید. ()HAL_HalfDuplex_Init، ثبت گرهای آن را با فراخوانی رابط UARTبرای حالت یک طرفه  .2

 آغازسازی کنید. ()HAL_LIN_Initرا با فراخوانی رابط  UART، ثبت گرهای LINبرای حالت  .2

 آغازسازی کنید.  ()HAL_MultiProcessor_Initرا با فراخوانی رابط  UARTبرای حالت چندپردازشی، ثبت گرهای  .2

و وقفه های خطا( با استفاده از ماکروهای   RXNE)مانند انتقال کامل، وقفه ی  UARTنکته: وقفه های ویژه 

__HAL_UART_ENABLE_IT()   و __HAL_UART_DISABLE_IT().در فرایند فرست و دریافت مدیریت می شود 

( خودشان منابع سطح پایین سخت افزاری مانند   ()HAL_HalfDuplex_Initو()HAL_UART_Init نکته: این رابط ها )

GPIO ،ساعت  ،CORTEX  و ...( را با فراخوانی رابطHAL_UART_MspInit()  .تنظیم می کنند 

 سه حالت عملکردی  برای ارتباط سریال قابل اجرا است.

 عملکرد سرکشی به ورودی/خروجی ها
  فرستادن داده در حالت بلوکه کننده با استفاده ازHAL_UART_Transmit() 

  دریافت داده در حالت بلوکه کننده با استفاده ازHAL_UART_Receive() 

 عملکرد وقفه ورودی/خروجی ها

  بلوکه نکننده با استفاده از فرستادن داده در حالتHAL_UART_Transmit_IT() 
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  در طرف فرستادن، تابعHAL_UART_TxCpltCallback   اجرا می شود و کاربر می توان کد خود را با شخصی سازی

 اشاره گر این تابع اضافه کند.

  دریافت داده در حالت بلوکه نکننده با استفاده ازHAL_UART_Receive_IT() 

  در طرف دریافت، تابعHAL_UART_RxCpltCallback  با شخصی سازی  اجرا می شود و کاربر می توان کد خود را

 اشاره گر این تابع اضافه کند.

  در حالت خطای انتقال،  تابعHAL_UART_ErrorCallback()  اجرا می شود و کاربر می توان کد خود را با شخصی

 سازی اشاره گر تابع این تابع اضافه کند.

 ورودی/خروجی  DMAعملکرد 

 UARTوسیله جانبی  HALفهرست ماکروهای راه انداز 
 فهرستی از پرکاربردترین ماکروهای این راه انداز را می بینید: در زیر

 __HAL_UART_ENABLE فعال کردن وسیله جانبی :UART 

 __HAL_UART_DISABLEغیر فعال کردن آن : 

 __HAL_UART_GET_FLAG بررسی اینکه پرچم :UART یک است یا نه 

 __HAL_UART_CLEAR_FLAG پاک کردن پرچم معلق بودن :UART 

 __HAL_UART_ENABLE_ITفعال کردن وقفه : 

 __HAL_UART_DISABLE_ITغیرفعال کردن آن : 

 __HAL_UART_GET_IT_SOURCE بررسی رخ دادن یا ندادن وقفه : 

 این وسیله می توانید ماکروهای مفید دیگری نیز پیدا کنید. HALنکته: با بررسی فایل سرآیند 

 تابع های تنظیمات و آغازسازی
 مرجع(تابع های آغازسازی عبارتند از )اطالعات بیشتر 
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 FMCانعطاف پذیر حافظه  کنترل گر
 و  NOR/PSRAM ،NAND/PC Cardاز سه قسمت برای کنترل سه نوع حافظه تشکیل شده است که عبارتند از  کنترل گراین 

Synchronous DRAM    کهSDRAM .نیز نامیده می شود 

 FMCویژگی های 
بیتی به کار می رود. با تبدیل  PC 12، و کارت های SDRAMاین واحد برای ارتباط با حافظه های ایستای همزمان یا ناهمزمان، حافظه های 

آدرس، داده و سیگنال های  ،انجام وظیفه می کند. همه ی این وسیله های خارجی ،به پروتکل های ارتباطی وسیله خارجی AHBتراکنش های 

در دسترس قرار می  CHIP SELECTمشترک هستند. هر کدام از وسیله ها با یک سیگنال یا پایه انتخاب تراشه  کنترل گرا این کنترلی را ب

 ممکن است. ،تنها یک دسترسی به یک وسیله خارجی ،گیرد. در هربار

 ویژگی ها

 ارتباط با وسایل حافظه ایستا 

– Static random access memory (SRAM) 

– NOR Flash memory/OneNAND Flash memory 

– PSRAM (4 memory banks) 

– 16-bit PC Card compatible devices 

– Two banks of NAND Flash memory with ECC hardware to check up to 8 Kbytes 

of data 

  ارتباط باDRAM  های همزمان یاSDRAM 

 نند حمایت از حالت دسته ای برای دسترسی تندتر به وسایل همزمان ماNOR FLASH  وPSRAM  وSDRAM 

 خروجی ساعت برنامه پذیر برای دسترسی همزمان و ناهمزمان 

  بیتی 22و  12، 3باس داده 

  داده  بیت:  22در  12 ژرفایفیفوی داده نوشتن باAHB  بیت( به عالوه یک بیت  22را که باید در حافظه نوشته شود نگه می دارد )تا

 یا غیر ترتیبی( )دسته ایAHBبرای حالت انتقال 

  آدرس ژرفابیت  24در  12فیفوی آدرس نوشتن با :AHB  بیت( به عالوه انداز داده  23را )تاAHB  تا دو بیت( را نگه می دارد. در(

 AHB( در این حالت دسته ی PSRAMو  SDRAMحالت دسته ای، فقط آدرس شروع نگه داشته می شود مگر در مرز صفحه ها )در 

 به دو ورودی جدای فیفو شکسته می شود.

  کنترل گربیت برچسب آدرس( برای  12در  2) ژرفابیت  22در  2فیفوی قابل کش خواندن با SDRAM 

 NAND کنترل گر، NOR FLASH کنترل گر، AHBقسمت تشکیل شده است. رابط  2به شکل زیر است و از  کنترل گرنمودار بلوکی این 

FLASH ،کنترل گر SDRAM و رابط وسیله خارجی 
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 14شکل  

 نگاشت آدرس وسیله خارجی 

یا  NOR FLASHحافظه  2برای آدرس دهی تا  1بانک  مگابایت تقسیم شده است. 222بانک با اندازه ثابت  2وسیله خارجی به  FMCاز دید 

PSRAM  برای ادرس دهی   2و  2است بانکNAND FLASH  برای کارت  2هر بانک برای یکی می باشد. بانکPC  2و  2است و بانک  

 یک وسیله در هر بانک است. SDRAMبرای وسیله های 
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 11شکل  

 مرجع 1242توضیحات بیشتر ص 

 

 

 SDRAM کنترل گر
 ویژگی ها:

  دو بانکSDRAM با تنظیمات جدا 

  بیت 22 و 12 ،3پهنای باس داده 

 12  در  2بانک داخلی:  2ستون ، آدرس بیت  11ردیف ، آدرس بیتM12  22در ( بیتMB 222 ،)2  درM12  12در ( بیتMB 123 ،)

 (MB 22بیت ) 3در  M12در  2

 دسترسی واژه، نیم واژه و بایت 

  ساعت برابرHCLK/2  یاHCLK/3 

 مدیریت مرزی در ردیف و بانک 
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 دسترسی پینگ پنگی چندبانکی 

 زمان بندی قابل تنظیم پارامترهای 

 تازه ساز-حالت خود 

 خاموش-حالت توان 

 روشن کردن با نرم افزار-توان 

  تاخیرCAS 1 ،2 ،2 

  بیت 22خط در  2 ژرفایفیفوی خواندن قابل کش با 

 مگابایت است. 212اختصاص یافته است. در مجموع  SDRAMبه  FMCهمانطور که در شکل دیده می شود دو بانک از 

 SDRAM نگاشت حافظه

 است برای انتخاب یکی از دو بانک استفاده می شود AHBخط آدرس  23که بیت  HADDR[28]بیت 

 

 بانک داخلی را نشان می دهد 2تی و یب 11بیتی یک ستون  12جدول زیر تنظیمات نگاشت یک ردیف 

 

 

 بیتی استفاده کنیم  3ت. بنابراین اگر داده های مگابایت( اس 22در  2مگابایت ) 222. همانطور که در شکل باال دیده می شود هر بانک 

مگابایتی داریم که در سطر یک جدول باال دیده می شود. برای انتخاب هر کدام از این بانک های داخلی به دو بیت  22بلوک  2

HADDR[25:24]  مگابایتی مطابق سطر دوم  123مگابایتی به دو بانک داخلی  222بیتی داشته باشیم یک بانک  12نیاز داریم. اگر داده های

 222بیتی یک بانک  22استفاده می شود. در نهایت برای داده های  HADDR[26:25]جدول باال تقسیم می شود که برای آدرس دهی از 

 استفاده می شود. HADDR[27:26]مگابایتی همان بانک داخلی خواهد بود و برای آدرس دهی مجددا از 
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 ترجمه می شود: SDRAMبه آدرس  کنترل گربسته به تنظیمات  HADDR[27:0]بیت های 

 بیت 22یا  12، 3ه داندازه دا 

  بیت 12یا   12، 11اندازه ردیف 

  بیت 11یا  14، 1، 3اندازه ستون 

 تعداد بانک های داخلی دو یا چهار بانک داخلی 

 در ل ج س SDRAMعمومی  راه انداز
 های زیر است دارای میدان SDRAM_HandleTypeDefدستگیره 

 FMC_SDRAM_TypeDef * Instanceثبت گر : آدرس پایه  

 FMC_SDRAM_InitTypeDef Initپارامترهای تنظیمات این وسیله : 

 __IO HAL_SDRAM_StateTypeDef State حالت دسترسی به :SDRAM 

 HAL_LockTypeDef Lock شی قفل کردن :SDRAM 

 DMA_HandleTypeDef * hdma اشاره گر به دستگیره :DMA 

 استفاده کنیم راه اندازچگونه از این 

سه ابزار در دست است. این سه ابزار  راه اندازبه کمک این  SDRAMبرای راه اندازی  استفاده می کند.  FMCاز تابع های الیه  راه اندازاین 

مورد استفاده بستگی  SDRAM. دو مورد آخر به مشخصات آی سی ساختمان دستورو  ساختمان زمان بندی، SDRAMدستگیره ی عبارتند از 

 دارد و سرعت و ساختار فرمان گرفتن آن را نشان می دهد. یک نمونه از تعریف این سه ابزار در زیر دیده می شود.

SDRAM_HandleTypeDef hsdram; 

FMC_SDRAM_TimingTypeDef SDRAM_Timing; 

FMC_SDRAM_CommandTypeDef command; 

 تنظیم شود. SDRAMبرای ارتباط با حافظه های  FMCاز کارها باید رعایت شود تا ای دنباله 

 hsdramتعریف کنید. برای مثال  SDRAM_HandleTypeDefیک ساختمان دستگیره  -1

a.  میدانInit آن را با مقدارهای مناسب پر کنید 

b.  میدانInstance  پایه از پیش معین برای  ثبت گر را با مقدارSDRAM  یا NOR .پر کنید 

و میدان های آن را با مقدارهای  Timingتعریف کنید مثال با نام  FMC_SDRAM_TimingTypeDefیک ساختمان از نوع  -2

 مناسب پر کنید

 را آغازسازی کنید. این تابع مراحل زیر را انجام می دهد: SDRAM کنترل گر ()HAL_SDRAM_Initبا فراخوانی تابع  -2

a.  افزار تنظیمات الیه سختMSP  با فراخوانی تابعHAL_SDRAM_MspInit() 

b. کنترل با فراخوانی تابع رابط  ثبت گر تنظیماتSDRAM  وFMC  به نامFMC_SDRAM_Init() 

c. زمان بندی با تابع رابط  ثبت گر تنظیماتSDRAM  وFMC  به نامFMC_SDRAM_Timing_Init() 

d.  برنامه ریزی وسیله خارجیSDRAM  آغازسازی آن مطابق وسیله ای که به دستگاه شما متصل با اعمال دنباله ی دستورهای

 است. ضروری SDRAMاست. این مرحله برای دسترسی به 
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با  DMAمتصل را انجام دهید. می توانید با سرکشی یا  SDRAMدر این مرحله می توانید دسترسی نوشتن/خوندن روی/از حافظه  -2

 این کار را انجام دهید:ها  APIاستفاده از این 

 HAL_SDRAM_Read()/HAL_SDRAM_Write() برای سرکشی 

 HAL_SDRAM_Read_DMA()/HAL_SDRAM_Write_DMA()  برای انتقال ازDMA 

به نام  APIرا با فراخوانی تابع کنترلی  SDRAMهم چنین می توان وسیله  -2
HAL_SDRAM_WriteOperation_Enable()/ HAL_SDRAM_WriteOperation_Disable() 

استفاده کرد.  SDRAMبرای فرستادن یک دستور مشخص به  ()HAL_SDRAM_SendCommandفعال و غیرفعال کرد. با تابع 

 تنظیم شده باشد. FMC_SDRAM_CommandTypeDefاین دستور باید توسط ساختمان 

 رصد کنید. ()HAL_SDRAM_GetState ا صدا زدن تابع را ب SDRAMوسیله ی  HALمی توانید به شکل پیوسته حالت  -2

 تابع ها

 HAL_SDRAM_Init)( 

 HAL_SDRAM_DeInit)( 

 HAL_SDRAM_MspInit)( 

 HAL_SDRAM_MspDeInit)( 

 HAL_SDRAM_IRQHandler)( 

 HAL_SDRAM_RefreshErrorCallback)( 

 HAL_SDRAM_DMA_XferCpltCallback)( 

 HAL_SDRAM_DMA_XferErrorCallback)( 

 HAL_SDRAM_Read_8b(SDRAM_HandleTypeDef * hsdram, uint32_t * pAddress, 

uint8_t * pDstBuffer, uint32_t BufferSize): 

Reads 8-bit data buffer from the SDRAM memory. 

 HAL_SDRAM_Write_8b() 

 HAL_SDRAM_Read_16b() 

 HAL_SDRAM_Write_16b() 

 HAL_SDRAM_Read_32b() 

 HAL_SDRAM_Write_32b() 

 HAL_SDRAM_Read_DMA() 

 HAL_SDRAM_Write_DMA() 

 HAL_SDRAM_WriteProtection_Enable() 

 HAL_SDRAM_WriteProtection_Disable() 

 HAL_SDRAM_SendCommand() 

 HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate() 

 HAL_SDRAM_SetAutoRefreshNumber():Sets the Number of consecutive 

SDRAM Memory auto Refresh commands. 

 HAL_SDRAM_GetModeStatus() 

 HAL_SDRAM_GetState() 
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 SDRAMنکاتی درباره 

( پیش شارژ کردن )غیرفعال کردن 2( فعال کردن1پیش از خواندن یا نوشتن روی این حافظه و پس از آن باید گام هایی طی کرد که عبارتند از 

تون های مختلفی را خواند یا نوشت. اما اگر قصد تغییر ردیف را داشته باشیم باید فرایند غیرفعال (. وقتی یک ردیف حافظه فعال شد می توان س

 کردن ردیف جاری و فعال کردن ردیف بعدی را انجام داد. چهار زمان تاخیر زیر در کار با این حافظه اهمیت دارند:

 نیز نامیده می شود CAS( یا row access strobe) RASتاخیر الزم برای فعال کردن ردیف که  tRCDزمان  -1

 تاخیر بین دادن آدرس ستون و دستور خواندن/نوشتن tCASزمان  -2

این زمان، مجموع زمانی است که یک ردیف  کمترین تعداد چرخه های ساعت برای دسترسی به یک ردیف خاص. tRASزمان  -2

 فعال می شود. 

 گام بعد است. تاخیر الزم بین غیرفعال کردن ردیف و رفتن به  tRPزمان  -2

-2-3بیان می کنند. برای مثال  tCAS-tRCD-tRP-tRASآنها را به شکل این چهار عدد در برگه اطالعات تراشه داده می شود و گاهی 

قرار  tRCD + tCAS + 2ها که به جای آن باید دست کم مقدار  DDR SDRAMبیان نمی شود به ویژه در  tRAS. گاهی نیز مقدار  2-2/2

 داد. 

 مقدارها به نانوثانیه است آنها را به چرخه حافظه تبدیل کنید. اگر

 سرعت حافظه× تعداد چرخه ها = تاخیر 

( است که در برگه اطالعات آمده است. نیاز است که این عدد را نیز به چرخه حافظه tREFیک پارامتر مهم دیگر زمان تازه سازی حافظه )

 خواهد بود. 2224باشد آنگاه چرخه تازه سازی برابر  MHz 244باشد و سرعت حافظه  us 3/2برای مثال اگر این عدد برابر  تبدیل کنید

 NANDفلش 
 نیز موجود هستند.  NORفلش نند از گیت های نند برای ذخیره حافظه استفاده می کند. حافظه های فلش بر مبنای دروازه های 

 

منتقل می شوند. این کار برای  I/Oپایه  3فلش نند دارای ساختاری به شکل زیر است. همه آدرس ها وداده ها و دستورها از طریق 

 اجرا می شوند. FMCروی آدرس نند فلش، دستورات به شکل خودکار با سخت افزار  FMCبا تنظیم  سازگاری با حافظه های آینده می باشد.
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 به شکل زیر می باشد. پایه های این آی سی

 عملیات پایه نام پایه

I/O0  تاI/O7 پایه های ورودی / خروجی داده 
CLE فعال سازی لچ دستور 
ALE فعال سازی لچ آدرس 
~CE فعال سازی تراشه 
~RE فعال ساز خواندن 
~WE فعال ساز نوشتن 
~WP حفاظت از نوشتن 

R/~B خروجی آماده/مشغول 
VCC تغذیه 
VSS زمین 
NC بی اتصال 
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Pages are grouped into blocks which are the smallest area than can be erased, the 

single page is the smallest region that can be programmed. Blocks are organized in 

planes and planes in logic units (LUN). 

Below diagram presents example architecture of the memory having the following 

parameters: 

 Page size:     4320 B (4096B + 224B) 

 Block size:     128 pages 

 Plane size:     512 blocks 

 LUN size:     4 planes 
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 SPI کنترل گر

 SPIراه انداز ل ج س برای 

 دارای میدان های زیر است: SPI_InitTypeDefساختمان آغازسازی 

 uint32_t Mode حالت :spi را نشان می دهد 

 uint32_t Directionحالت جهت آن را نشان می دهد : 

 uint32_t DataSize اندازه داده :spi را نشان می دهد 

 uint32_t CLKPolarity)حالت پایدار ساعت را نشان می دهد)قطبیت آن را : 

 uint32_t CLKPhaseلبه فعال ساعت برای گرفتن بیت ها را نشان می دهد : 

 uint32_t NSS اینکه آیا سیگنال :NSS  پین(با سخت افزارNSS ( اداره می شود یا با نرم افزار )بیتSSI) 

 uint32_t BaudRatePrescaler پیش مقیاس نرخ داده که برای تنظیم ساعت فرستادن و دریافت استفاده می :

 اط با ساعت ارباب تعیین می شود و ساعت برده نیازی به تنظیم ندارد.شود. ارتب

 uint32_t FirstBitفرستادن با بیت کم ارزش یا پر ارزش است : 

 uint32_t TIMode حالت :TI فعال است یا نه 

 uint32_t CRCCalculation تعیین می کند که آیا محاسبات :CRC انجام شود یا نه 

 uint32_t CRCPolynomial چند جمله ای :CRC  22222عددی بین صفر تا 

 دارای میدان های زیر است SPI_HandleTypeDef__دستگیره 

 SPI_TypeDef * Instance 

 SPI_InitTypeDef Init 

 uint8_t * pTxBuffPtr 

 uint16_t TxXferSize 

 uint16_t TxXferCount 

 uint8_t * pRxBuffPtr 

 uint16_t RxXferSize 

 uint16_t RxXferCount 

 DMA_HandleTypeDef * hdmatx 

 DMA_HandleTypeDef * hdmarx 

 void(* RxISR 

 void(* TxISR 

 HAL_LockTypeDef Lock 

 __IO HAL_SPI_StateTypeDef State 

 __IO uint32_t ErrorCode 

 استفاده کنیم راه اندازچگونه از این 

 تعریف کنید. برای مثال: SPI_HandleTypeDefیک دستگیره  -1

SPI_HandleTypeDef hspi; 

 آغازسازی کنید. ()HAL_SPI_MspInitرا با اجرای تابع  SPIمنابع سطح پایین  -2

a.  ساعت رابطSPIx .را فعال می کند 

b.  تنظیمات پین هایSPI .را انجام می دهد 
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i.  فعال کردن ساعت برایGPIO  هایSPI 

ii.  تنظیم این پین هایSPI لکرد جایگزینبه عنوان پین های با مقاومت پوش پول و عم 

c. تنظیمات وقفه ها اگر نیاز است 

i.  تنظیم اولویت وقفهSPIx 

ii.  فعال کردن دستگیرهIRQ برای وقفه آن 

d.  تنظیماتDMA اگر نیاز دارید 

i.  تعریف یک ساختمان دستگیرهDMA برای جریان فرستادن و گرفتن 

ii.  فعال کردن ساعت رابطDMAx 

iii.  تنظیم پارامترهای دستگیرهDMA 

iv.  تنظیم جریانTx  یاRx 

v.  جفت کردن دستگیرهhdma_tx  آغازسازی شده با دستگیرهRx  یاTx  مربوط بهhspi 

vi.  تنطیم اولیت و فعال کردن وقفه انتقال کامل روی جریانdma 

در ساختمان  crc، فاز و قطبیت ساعت، بیت اول و NSSبرنامه ریزی حالت، جهت، اندازه داده، پیش مقیاس نرخ، مدیریت  -2

 hspiآغازسازی 

  ()HAL_SPI_Initبا فراخوانی  spiهای  ثبت گر زیآغازسا -2

a.  این تابع هم چنین سخت افزارهای سطح پایینGPIO ،CLOCK ،CORTEX  و ... را با صدا زدن

HAL_SPI_MspInit() .تنظیم می کند 

 محدودیت های حالت چرخشی:

 در این حالت ها تنظیم شده باشد: SPIرا نمی توان به کاربرد اگر  DMAحالت چرخشی  -1

a.  خط دریافت تنها 2ارباب 

b.  خط دریافت  1ارباب 

 در حالت چرخشی استفاده شود قابل استفاده نیست DMAوقتی که  CRCمشخصه های  -2

 /()HAL_SPI_DMAPauseاستفاده شود تابع های  DMAوقتی مشخصه های ایست/مکث در  -2

HAL_SPI_DMAStop() را فقط باید در پس خوان (یCALLBACK )SPI .استفاده کرد 

 حالت های تراکنش

 دو حالت تراکنش موجود است:

 حالت بلوکه کننده: با استفاده از سرکشی انجام می شود -1

مشخص می شود. در  DMAیا وقفه  SPIانجام می شود. پایان تراکنش هم با وقفه  DMAحالت نابلوکه کننده: تراکنش با وقفه ها یا  -2

   ()HAL_SPI_RxCpltCallbackو  HAL_SPI_TxCpltCallbackپایان فرستادن یا دریافت تابع های 

HAL_SPI_TxRxCpltCallback()  انجام می شود یا در صورت خطا تابعHAL_SPI_ErrorCallback() 

 اجرا می شود.

 ( قابل استفاده است.FULL DUPLEXخطه ) ( یا دوSIMPLEXتابع های این دو حالت برای حالت های یک خطه )
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 تابع ها:

 HAL_SPI_Init() 

 HAL_SPI_DeInit() 

 HAL_SPI_MspInit() 

 HAL_SPI_MspDeInit() 

 تابع های عملیات ورودی/خروجی

 HAL_SPI_Transmit() 

 HAL_SPI_Receive() 

 HAL_SPI_TransmitReceive() 

 HAL_SPI_Transmit_IT() 

 HAL_SPI_Receive_IT() 

 HAL_SPI_TransmitReceive_IT() 

 HAL_SPI_Transmit_DMA() 

 HAL_SPI_Receive_DMA() 

 HAL_SPI_TransmitReceive_DMA() 

 HAL_SPI_DMAPause() 

 HAL_SPI_DMAResume() 

 HAL_SPI_DMAStop() 

 HAL_SPI_IRQHandler() 

 HAL_SPI_TxCpltCallback() 

 HAL_SPI_RxCpltCallback() 

 HAL_SPI_TxRxCpltCallback() 

 HAL_SPI_TxHalfCpltCallback() 

 HAL_SPI_RxHalfCpltCallback() 

 HAL_SPI_TxRxHalfCpltCallback() 

 HAL_SPI_ErrorCallback() 

 HAL_SPI_GetState() 

 HAL_SPI_GetError() 

 

 تابع های حالت وسیله جانبی و خطاها

 HAL_SPI_GetState() 

 HAL_SPI_GetError() 
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 اترنت

 مقدمه
است. در شکل زیر الیه های هفت گانه مدل استاندارد  (OSI)مدل استاندارد شبکه  2و  1وقتی که از اترنت صحبت می شود منظور دو الیه 

د. نشبکه ها در سمت چپ دیده می شود اگرچه لزوما همه شبکه ها، همه ی این الیه ها را ندارند یا تعدادی از الیه ها را با هم ترکیب کرده ا

در سمت راست شکل زیر دیده می شود، الیه اترنت، شامل الیه فیزیکی و الیه ارتباط  TCP/IPمثال، همانطور که در الیه های پروتکل برای 

زیکی این الیه ها، الیه های فیبر روی این دو الیه قرار دارند و به ترتیب الیه شبکه و الیه انتقال می باشند.  TCPو  IP)لینک( می باشد. دو الیه 

 در پیاده سازی های مختلف را تشکیل می دهند و سایر الیه ها به شکل نرم افزاری پیاده می شوند.

 

 TCP/IPمدل 

 همانطور که در شکل باال دیده می شود، این مدل از چهار الیه تشکیل شده است. 

 الیه شبکه

( و کنترل کننده دسترسی PHYزوج سیم پیچیده، ابزار الیه فیزیکی )الیه شبکه که الیه ارتباط داده و الیه فیزیکی را شامل می شود و شامل کابل 

 ( است.MACرسانه اترنت )

 الیه اینترنت

 به شکل نرم افزاری ارزیابی یا تولید می شود. IPاین الیه به شکل نرم افزاری اجرا می شود و در آن، سرآیند 

 الیه انتقال

 UDPپروتکل است.  TCPو  UDPاین الیه مشخص می کند که چه عملی باید روی داده صورت بگیرد. این الیه بر اساس دو پروتکل مشهور 

میزبان است -به-میزبان 22پروتکلی برای ارتباط اتکاپذیر TCPبسیار ساده است و برای ارسال جریان های داده مانند صدا و تصویر مناسب است. 

 برای کاربردهایی با ارتباط تضمین شده الزم هستند. و این پروتکل

                         

22 reliable 
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 الیه کاربردی

و ... است که از الیه های پایین تر استفاده می کنند. این برنامه ها تنها با استفاده  FTP ،HTTP ،SMTP ،DNSاین الیه همه نرم افزارهایی مانند 

 می توانند کار کنند. TCPو  UDPتعریف شده در پروتکل های   (APIاز رابط های برنامه نویسی )

، FTPستون سوم شکل باال، راه های مختلف برای ترکیب زیرپروتکل ها و رسانه های فیزیکی برای ایجاد پشته را نشان می دهد. برای مثال 

HTTP  و یاSMTP  می توانند ازTCP ،IP اترنت ،IEEE 802.3  ند.کابل زوج سیم پیچیده شده به عنوان یک روش استفاده کنو 

 (RFCsدرخواست های نظر )

، در جامعه اترنت بسیار رایج هستند و به شکل سازمان دهنده مقررات عمل می کنند. این ها بسیاری از پروتکل «درخواست های نظر»سندهای 

ه ند. یک درخواست نظر بهای اینترنت و استانداردها، فرایندها، قانون ها، الگوریتم ها و راهبردها را در حوزه ارتباط و شبکه مشخص می کن

شکل یک توصیه نامه شروع می شود. پس از بحث های موفقیت آمیز، توسط جامعه اینترنت پذیرفته می شود. پس از انتشار، این توصیه نامه ها 

 توسط بازار پذیرفته می شود. مهم ترین درخواست های نظر عبارتند از:

RFC 768  پروتکل داده کاربر UDP 

RFC 793   پروتکل کنترل انتقالTCP 

RFC 791   پروتکل اینترنتIP 

RFC 792   پروتکل پیام کنترل اینترنتICMP 

RFC 826  پروتکل تفکیک آدرس 

 سخت افزار

ر الیه هدر شکل زیر دیده می شوند. همان طور که گفته شد این دو الیه، بخش فیزیکی شبکه را تشکیل می دهند.  MACو  PHYدو الیه ی 

PHY  دارای ثبت گرهایی برای پیکربندی است. این ثبت گرها به دو دسته سازگار باIEEE ثبت گر  12بخش می شوند. برای مثال  ،و فروشنده

ولی بسته به مشخصات پشتیبانی شده، تعداد ثبت گرهای استفاده شده، مشخص می شود. آدرس ثبت گرهای هستند  IEEEآغازین، سازگار با 

 پایان می یابد. اینها هم ممکن است همگی استفاده نشوند.  22ع و به شرو 12فروشنده از 

با استفاده از پایه های مدیریت ایستگاه، در دسترس هستند. این یک رابط سریال هم زمان است،  که شامل  MIIاین ثبت گر ها از طریق رابط 

 می شود. MDIOو داده   MDCپایه های ساعت
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ی قرار دارد که می توانند اطالعات مختلفی را بسته به برنامه ریزی ثبت گر ها نشان دهند. این اطالعات می هایLEDشبکه  RJ45روی سوکت 

تواند سرعت، اتصال، فرستادن، دریافت، برخورد، وضعیت جهت ارتباط و ... باشد. این سوکت با کابل زوج سیم پیچیده بسیار در سیستم ها 

 استفاده می شوند. 

 

 

( طراحی شده اند زیرا این سوکت دارای دو زوج سیم یکی بر فرستادن و یکی برای full-duplexارتباط دوطرفه ) این سوکت برای

که  LAN8720Aبه شماره  PHYمعمولی یا ضربدری، در مدار یکپارچه ی  با استفاده از فن آوری تشخیص خودکار نوع کابلدریافت است. 

 نگران نوع کابل به کار رفته در سیستم باشیم.در بورد به کار رفته است، نیازی نیست که 

 PoEتوان روی اترنت 

ولت را ارائه  23توان روی اترنت برای سیستم های با توان پایین طراحی شده است. سیستم هایی مانند دوربین های شبکه و حسگرها. ولتاژی تا 

متر  144هستند. بیشترین طول پیشنهادی برای این سیستم  PDرنده و تجهیزات توان گی PSEمی کند. این سیستم ها دارای تجهیزات منبع توان 

توصیه  RJ45با سوکت  CAT-5است. کابل  Ma 224و بیشترین جریان برابر  w 2/12برابر  PDاست. حداکثر توان مصرفی برای هر دستگاه 

 توان به کار می رود. رزرو شده است که برای 144و  Mbit/s 14ارتباط  پین این سوکت ها در زوج شده است. دو 
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 : استفاده از پین های رزور شده برای توان رسانی12شکل  

 MIIرابط 

 144و  Mbit/s 14در شبکه های  Macو  PHYپایه است که برای ارتباط بین  13قرار دارد و یک رابط  MAC، در رابط مستقل از رسانه

استفاده می شود. سایر  PHYطراحی شده است. این رابط دارای سه بلوک فرستادن، دریافت و مدیریت است. بلوک مدیریت برای پیکربندی 

 ( به کار می روند.Mbit/s 144)100BaseTX ( و Mbit/s 14) 10BaseTبلوک های برای فرستادن داده طبق استاندارد 
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توسط زیرالیه هم رسانی، بعد از هر گروه چهارتایی  TXD[3:0]  TX_ENسیگنال های تولید می شود.  PHYتوسط  TX_CLKسیگنال 

 PHYبیت داده روی رسانه فیزیکی کند یا انتقال را پایان دهد. هم زمانی بین الیه  2تولید می شود تا تقاضای انتقال  MACتراکنش داده از الیه 

 ایجاد می شود.  RX_CLKو الیه هم رسانی توسط سیگنال 

 عبارتند از RCLK و  TCLK بیت در هر جهت است و فرکانس های ساعت 2خارجی،  PHYاترنت و  MACانتقال داده بین 

 10 Mbit/s -> 2.5 MHz 

 100 Mbit/s -> 25 MHz 

 تنها از دو خط داده برای ارسال و دریافت استفاده می کند به همین دلیل به فرکانس ساعت دو برابر نیاز دارد. RMIIکاهش یافته یا  MIIرابط 

 10 Mbit/s -> 5 MHz 

 100 Mbit/s -> 50 MHz 

 خارجی PHYمدار یکپارچه 
ی سی های مختلفی از شرکت های مختلف معروف به الیه فیزیکی را پیاده سازی کند. آ 1این آی سی در کنار میکروکنترلر الزم است تا الیه 

مورد بررسی قرار می گیرد. تعدادی از ثبت گرهای این آی سی مطابق  LAN8720برای این منظور تولید شده است. در این جا آی سی 

 استاندارد است و بقیه نیز با تفاوت کمی مشابه سایر سازندگان است. 

 

 خارجی  PHY: نقش آی سی 12شکل  

در ارتباط است که در  RMIIداخل میکروکنترلر با استفاده از رابط رسانه  MACهمانطور که در شکل دیده می شود، این آی سی با راه انداز 

خارجی یا متصل است. یک کریستال  RJ45آینده بررسی می گردد. از سوی دیگر، این آی سی با واسطه ی سیم پیچ های ترانس، به سوکت 

 یک ساعت برای کارکرد نیاز دارد. 
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 PHY: ساختار داخلی آی سی 12شکل  

  

 این مدار یکپارچه دارای سه دسته ثبت گر است که عبارتند از ثبت گرهای پایه، ثبت گرهای گسترش یافته و ثبت گرهای ویژه فروشنده )که از

پشتیبانی می کنند. این استاندارد شماره ثبت  IEEE 802.3یک سازنده به سازنده دیگر متفاوت است.( همه ی این ثبت گرها از استاندارد 

 قابل دسترسی هستند.  SMIبه شکل عدد دهگانی بیان کرده است و برای آدرسی رهی از طریق رابط مدیریت سریال  گرها را

 انواع مختلف بیت های این ثبت گرها در جدول زیر بیان شده است.



222 

 

 

 ثبت گرهای این مدار در جدول زیر بیان شده است.
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 ثبت گر کنترل پایه 

 بیت 12اندازه    4شماره: 

 پیش فرض نوع توصیف بیت

 0b خ پ -خ/ن بازنشانی نرم. )خودپاک شونده( 12

 0b خ/ن حلقه برگشتی 12

انتخاب سرعت )اگر مذاکره  12

خودکار روشن باشد نادیده 

 گرفته می شود(

تعیین  MODE[2:0]توسط  خ/ن

 می شود.

تعیین  MODE[2:0]توسط  خ/ن مذاکره خودکار فعال 12

 می شود.

)مذاکره خودکار توان خاموش  11

 باید نافعال شود(

 0b خ/ن

ایزوله کردن )ایزوله کردن  14

 (RMIIاز  PHYالکتریکی 

 0b خ/ن

 0b خ پ -خ/ن بازآغاز مذاکره ی خودکار 1

تعیین  MODE[2:0]توسط  خ/ن حالت جهت ارتباط 3

 می شود.

 - ف خ ذخیره شده 2:4

 

 ثبت گر وضعیت پایه 

 بیت 12اندازه    1شماره: 

 پیش فرض نوع توصیف بیت

12 144BASE-T4 ،T4 0 ف خ فعالb 

12 100BASE-TX  

 دوطرفه
 1b ف خ

12 100BASE-TX 
 نیم طرفه

 1b ف خ

12 10BASE-TX 
 دوطرفه

 1b ف خ

11 10BASE-TX 
 نیم طرفه

 1b ف خ

 - ف خ ذخیره شده 14:2

فرایند مذاکره ی خودکار تکمیل  2

 شده است

 0b ل ب -ف خ

 0b ف خ  طرف دورخطای  2

 1b ف خ توانایی مذاکره خودکار 2
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 0b ل پ –ف خ  وضعیت اتصال وصل  2

 0b ل ب –ف خ  تشخیص جبر 1

 1b ف خ امکان ثبت گرهای گسترش یافته 4

 

  PHYشناسایی  1ثبت گر 

 بیت 12اندازه    2شماره: 

 پیش فرض نوع توصیف بیت

تا  2، بیت PHYشماره شناسایی  12:4

شماره شناسایی یکتای  13

 سازمان

 0007h خ/ن

 

  PHYشناسایی  2ثبت گر 

 بیت 12اندازه    2شماره: 

 پیش فرض نوع توصیف بیت

تا  11، بیت PHYشماره شناسایی  12:14

شماره شناسایی یکتای  22

 سازمان

 110000b خ/ن

توسط بیت  2شماره مدل،  1:2

 کارخانه

 001111b خ/ن

بیت توسط  2شماره بازبینی،  2:4

 کارخانه

 متغیر است خ/ن

 

 ثبت گر تبلیغ مذاکره خودکار 

 بیت 12اندازه    2شماره: 

 پیش فرض نوع توصیف بیت

 - ف خ ذخیره شده 12:12

 0b خ/ن خطای طرف دور 12

 - ف خ ذخیره شده 12

 عملیات مکث،  11:14

 بی مکث=  44

 مکث متقارن=  41

 00b خ/ن
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مکث نامتقارن به سمت =  14

 اتصالهمتای 

مکث متقارن و نامتقارن به =  11

 سمت دستگاه محلی

 - ف خ ذخیره شده 1

3 100BASE-TX 
 دوطرف

تعیین   MODE[2:0]توسط خ/ن

 می شود.

2 100BASE-TX 1 خ/نb 

2 10BASE-TX 

 دوطرفه
تعیین   MODE[2:0]توسط خ/ن

 می شود.

2 10BASE-TX توسط خ/نMODE[2:0]   تعیین

 می شود.

 میدان انتخاب کننده  2:4

44441  =IEEE 802.3 

 00001b خ/ن

 

 22 صثبت گر توانایی اتصال همتای مذاکره ی خودکار  

 بیت 12اندازه    2شماره: 

 پیش فرض نوع توصیف بیت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

است   INTثبت گر پرچم منبع وقفه حاوی بیت های  است. 24دارای شماره  و ثبت گر ماسک وقفه 21ثبت گر پرچم منبع وقفه دارای شماره 

تا  1ت. بیت و به ترتیب زیر اس یک به یکبیت های این دو ثبت گر  و ثبت گر ماسک حاوی بیت هایی است که این وقفه ها را فعال می کند.

 که مربوط به وقفه هاست در یکی فقط خواندنی است و در دیگری قابل نوشتن نیز است. 2

 پیش فرض نوع توصیف بیت

   ذخیره شده 12:3



224 

 

   ENERGYONایجاد  2

   مذاکره ی خودکار کامل شده 2

   خطای طرف دور 2

   خط افتاده است 2

2 Auto-Negotiation 

LP Acknowledge 
  

   خطای تشخیص موازی 2

دریافت صفحه مذاکره ی  1

 خودکار

  

   ذخیره شده 4

 

 PHYوقفه در مدار یکپارچه 

 REFCLKO  پایین کشیده شده باشد، nINTSELدر دو حالت دارای دو نقش متفاوت است. در حالتی که پایه  nINT/REFCLKO ی پایه

مگاهرتز به پایه های  22اده می شود و باید یک کریستال یا ساعت د MACساعت خروجی به عنوان مرجع به  ،حالتدر این  .انتخاب شده است

XTAL1/CLKIN  وXTAL2  وصل شود. در این حالت خروجیREFCLKO   به مگاهرتز  24برابر باMAC  .می رود 

 

مگاهرتز نیز به جای کریستال استفاده کرد. ولی تغییری در حالت کاری ایجاد نمی کند یعنی وقفه هنوز فعال نیست.  22می توان از یک ساعت 

 داد. XTAL1/CLKINدر این حالت باید ساعت را به پایه 

 



221 

 

)و نه  حالت ساعت مرجع این درشده است.  ( انتخابnINT، باال کشیده شده باشد یا معلق باشد، حالت وقفه )nINTSELاگر پایه ی  

مگاهرتز به وسیله نوسان سازهای کریستالی که معموال  24ساعت  تامین شود. MACو  PHYبرای مگاهرتز  24باید به شکل ساعت  کریستال(

 nINTبه شکل پیش فرض با مقاومت های باالکش داخلی، حالت ، PHYدر هنگام روشن شدن  گران تر از کریستال ها هستند تامین می شود.

 انتخاب شده است. 

 

 حالت وقفه
است یعنی با آمدن وقفه، این  پایین-فعال( نیاز است. وقفه به شکل nINT/REFCLKOدر حالت وقفه یک مقاومت باالکش روی این پایه )

و حالت جایگزین می باشد. حالت پیش فرض، حالت ابتدایی است و حالت پایه صفر می شود. وقفه دارای دو حالت است که حالت ابتدایی 

در ثبت گر وضعیت/کنترلِ حالت، در حالت پیش فرض،  ALTINTجایگزین باید بعد از روشن شدن یا بازنشانی سخت، انتخاب شود. بیت 

ید وقفه ک وقفه یک کنید. آنگاه وقتی رویداد تایبرای تنظیم وقفه، بیت ماسک همتای آن را در ثبت گر ماس ،برابر صفر است. در این حالت

 نیز تایید زدایی می شود. nINTدرست باشد، خروجی  ،وقفه تایید می شود. وقتی که رویداد تایید زداییِ nINTاتفاق بیفتد،  خروجی 
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 حالت جایگزین

در ثبت گر وضعیت/کنترل حالت، حالت جایگزین وقفه فعال می شود. در این حالت برای تنظیم یک وقفه، باید  ALTINTبا یک کردن بیت 

بیت همتای آن را در ثبت گر ماسک، یک کرد. برای پاک کردن یک وقفه باید یا بیت همتا در ثبت گر ماسک را صفر کرد یا منبع وقفه را 

در پرچم منبع وقفه باعث می شود که ماشین حالت، منبع وقفه  "1"متای آن نوشت. نوشتن یک در پرچم منبع وقفه ی ه "1"پاک کرد و یک 

بماند. اگر شرایط برای تایید زدایی برقرار باشد، انگاه پرچم پاک می شود و پایه  "1"را بررسی کند تا تعیید کند که آیا پرچم باید پاک شود یا 

nINT رای تایید زدایی برقرار نباشد، پرچم منبع وقفه یک می ماند و پایه نیز تایید زدایی می شود. اگر شرایط بnINT  .تایید شده می ماند 

 ENERGYONفعال می شود. بعد از اینکه کابل متصل شد، بیت  ENERGYONدر ثبت گر ماسک وقفه، وقفه ی  INT7برای مثال، با تنظیم بیت 

، یا باید بیت nINTد می شود)صفر می شود(. برای تایید زدایی از خروجی وقفه تایی nINTدر ثبت گر وضعیت/کنترل حالت، یک می شود و 

ENERGYON  در بیت  "1"با جدا کردن کابل و نوشتن در ثبت گر وضعیت/کنترل حالتINT7  ماسک  یاپاک شودINT7  در ثبت گر

 ماسک وقفه پاک شود.
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است و بنابراین بیت  "1"فرض در شروع فرایند تشخیص سیگنال ها  در ثبت گر وضعیت/کنترل حالت به شکل پیش ENERGYONنکته: بیت 

INT7  اگر سیگنالی نباشد، هر دو در چند میلی ثانیه پاک می شوند. .شود می خوانده "1" شدن روشندر ثبت گر ماسک نیز در هنگام 

 stm32f429اترنت در میکروکنترلر 

به کار می رود. این وسیله  IEEE 802.3-2002برای فرستادن و دریافت داده روی اترنت مطابق استاندارد  ،وسیله جانبی اترنت در میکرو

 IEEEکه در توصیف های  MIIحمایت می کند: رابط مستقل رسانه پیش فرض  PHYجانبی از دو رابط استاندارد صنعتی برای الیه فیزیکی 

ست تعبیه شده ا میکروکنترلرباید دقت کرد که وسیله جانبی اترنت درون  . RMIIیافته بیان شده است و رابط مستقل رسانه کاهش  802.3

 دیگر است. (ICیکپارچه))خارجی( نشان داده می شود به عهده ی یک مدار PHYاما الیه فیزیکی این پروتکل که در این نوشتار معموال با 

به عهده این  مد نظر ماست و اداره الیه فیزیکی و سیگنال آنیکپارچه اط با این مدار می نویسیم ارتب میکروکنترلربنابراین در برنامه ای که برای 

 است. در شکل زیر این ساختار نشان داده شده است.یکپارچه مدار 

 

 

دیگر باید به  یدر میکروکنترلر ما، الیه اترنت، به کمک مدار مجتمع خارجی که الیه فیزیکی را می سازد پیاده سازی فیزیکی دارد ولی الیه ها

سبکLwIP (IP  )موجود، برای سیستم های تعبیه شده،  TCP/IPشکل نرم افزاری پیاده شود. یکی از معروف ترین نمونه های پیاده شده ی 

 است که به شکل رایگان در اختیار کاربران است.
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 مشخصه های اصلی
 با استاندارد های زیر سازگار است: stm32f4 میکروکنترلراترنت 

 IEEE 802.3-2002  برایMAC اترنت 

  استانداردIEEE 1588-2008 برای همزمان سازی ساعت شبکه ای دقیق 

 AMBA 2.0  برای درگاه های ارباب/بردهAHB 

  توصیفاتRMII  از مجموعه یRMII 

 وسیله جانبی اترنت دارای  این مشخصه ها است:

  نرخ های دادهMbit/s 144/14  با رابط هایPHY .خارجی حمایت می کند 

  رابطMII  سازگار باIEEE 802.3  برای ارتباط با یکPHY اترنت سریع خارجی 

 حمایت از عملیات دوطرفه و یک طرفه 

o  حمایت ازCSMA/CD برای عملیات یک طرفه 

o  حمایت از کنترل جریان IEEE 802.3x برای عملیات دو طرفه 

o  حمایت ازBACK-PRESSURE برای عملیات یک طرفه 

o  انتقال خودکار قاب مکثzero-quanta  برایdeassertion کنترل جریان ورودی در عملیات دوطرفه 

  وارد کردن داده های شروع قاب و مقدمهpreamble .در فرستادن و پاک کردن آن در مسیر دریافت 

  گزینه هایی برای تولیدCRC  وPAD قابل تنظیم برای هر قاب 

  گزینه هایی برایSTRIPPING  CRC و پد در قاب های دریافتی 

  طول قاب برنامه پذیر برای حمایت از قاب های استاندارد با اندازه های تاkB 12 

 ( 3بار در گام های  12تا  24گاف بین قابی برنامه پذیر)تایی 

  حمایت از حالت های فیلتر کردن آدرس انعطاف پذیر 

o  بیت فیلتر آدرس کامل  23تاDA  بایتبا ماسک هایی برای هر 

o  تا سه بررسی مقایسه ای آدرسSA 23 بیتی با ماسک هایی برای هر بیت 

o  بیتی انتخابی برای آدرس های  22فیلتر های هشDA  چندپخشی و تک پخش 

o گزینه هایی برای گذراندن قاب های آدرس داده شده ی چند پخشی 

  کیلوبایتی با آستانه  2برنامه پذیر و یک فیفوی دریافت کیلوبایت با امکان آستانه  2دو مجموعه فیفو شامل یک فیفوی فرستادن

 بایت است( 22تنظیم پذیر )پیش فرض 

 DMAمشخصه های 

  حمایت از نوع های دسته ایAHB  در رابط بردهAHB 

  گزینه هایی برای انتخاب دسته های با آدرس مرتب شده از درگاه ارباب AHB 

 PTPمشخصه های 

 ه و دریافت شدهمهر زمانی قاب های فرستاده شد 
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 پین های اترنت
 نگاشته شده اند.  AF11بروی  MACرا نشان می دهد. همه ی سیگنال  RMII و MIIسیگنال های  MACبه سیگنال  مربوطشکل زیر پین های 

 

 

 

 RMIIو  SMI ،MII توصیف عملکردی اترنت:
از طریق یک  RMIIو  MIIص آن است. این وسیله از مخت DMAبه همراه یک کنترل کننده  MAC 802.3وسیله جانبی اترنت شامل یک 

 پشتیبانی می کند. SYSCFG_PMC ثبت گر بیت انتخاب در
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 دادهانتقال  AHBدر ارتباط است. رابط ارباب  AHBاز طریق رابط های ارباب و برده  میکروکنترلر،با هسته و حافظه های  DMA کنترل گررابط 

 را در دست دارد. (CSR) کنترل و وضعیتهای  ثبت گر برده AHBرا کنترل می کند در حالی که 

منتقل شود. به همین شکل، فیفوی دریافت، قاب های  MACبافر می کند تا بعد با هسته  DMAفیفوی فرستادن داده خوانده شده از حافظه را با 

 شود. به حافظه سیستم منتقل DMAاترنت را که از خط دریافت شده ذخیره می کند تا بعدا با 

 خارجی در ارتباط باشد.  PHY( هم هست تا با SMIاین وسیله جانبی شامل یک رابط مدیریت ایستگاه )

 تنظیم شود MHzباید دست کم  AHBنکته: برای کار کردن با اترنت، فرکانس ساعت 

 SMIرابط مدیریت ایستگاه 

سیمه داده و ساعت دسترسی داشته باشند. این رابط دسترسی تا -ط دواز طریق یک راب PHYاین واحد اجازه می دهد که برنامه به ثبت گر های 

22 PHY  عدد 22را ممکن می کند. برنامه می تواند هر کدام از PHY  ند تا داده کنترلی کثبت گر داخل آن ها را انتخاب  22و هر کدام از

که به ترتیب  MDIOو  MDCدر هر زمان در دسترس است. دو خط  PHYبفرستد یا اطالعات وضعیت را بخواند. ولی تنها یک ثبت گر در هر 

 ساعت و داده را منتقل می کنند باید به عنوان عملکرد جایگزین تعریف شوند.

  خطMDC یک ساعت متناوب که زمان بندی برای انتقال داده با بیشترین فرکانس :MHz 2/2  را ممکن می کند. کمترین مقدار

می باشد. در حالت بی کاری رابط  ns 244برای هر کدام است و کمترین دوره آن نیز  ns 124یگنال باال و پایین بودن این س

 این ساعت را پایین نگه می دارد. SMIمدیریت 

  خطMDIO جریان بیتی داده خروجی/ورودی برای انتقال اطالعات وضعیت به/از وسیله :PHY  به شکل همزمان با ساعتMDC 

 است.
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 SMIقالب قاب 

 قالب عملیات خواندن و نوشتن در جدول نشان داده شده است.

 1121ص 

 

 SMIانتخاب ساعت 

 AHBیک ساعت تقسیم شده است که منبع آن ساعت برنامه  SMIعملیات مدیریت خواندن و نوشتن را در آغاز می کند. ساعت  MACقسمت 

 است. در جدول زیر این تنظیمات دیده می شود. MIIاست. عامل تقسیم کننده در تنظیم محدوده ساعت در ثبت گر آدرس 

 

 MIIرابط مستقل از رسانه 

 تعریف می کند. 144و  Mbit/s 14را برای انتقال داده با نرخ های  PHYو  MACاین رابط، ارتباط بین 
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 MII_TX_CLK ساعت پیوسته برای مرجع همزمان سازی برای داده ی فرستادن. فرکانس نامی آن برابر :MHz 2/2  در سرعت

Mbit/s 14  وMHz 22  در سرعتMbit/s 144   

 MII_RX_CLK ساعت پیوسته برای  مرجع همزمان سازی برای داده ی دریافت. فرکانس نامی آن برابر :MHz 2/2  در سرعت

Mbit/s 14  وMHz 22  در سرعتMbit/s 144   

 MII_TX_EN این سیگنال بیان می کند که :MAC  نیم بایت هایی رویMII .برای انتقال نشان می دهد 

 MII_TXD[3:0] سیگنال همزمان راه اندازی شده توسط الیه  2: داده انتقال یک بسته شاملMAC  است و با تایید سیگنال

MII_TX_EN  پر ارزش ترین است. وقتی که  2واجد شرایط است. بیت صفر کم ارزش ترین و بیتMII_TX_EN  داده

 داشته باشد. PHY( کرد این داده نباید اثری روی DEASSERTانتقال را تاییدزدایی )

 MII_CRS حس کردن حامل توسط :PHY  تایید می شود وقتی که رسانه دریافت و فرستادن بی کار نباشد. در حالت بی کاری

 تایید زدایی شود. PHYباید توسط 

 RMIIرابط مستقل از رسانه ی کاهش یافته 

 Mbit/s 144/14، تعداد پایه های بین وسیله جانبی اترنت میکروکنترلر و اترنت خارجی را در RMIIرابط مستقل از رسانه کاهش یافته 

این تعداد را به  RMIIپایه برای داده و کنترل است. ولی مشخصات  12شامل   MIIرابط  IEEE 802.3uکاهش می دهد. طبق استاندارد 

 پایه کاهش می دهد.  2
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 موارد زیر است: می پردازد. از ویژگی های آن RMIIبه  MIIگیرد و به ترجمه ی  قرار می PHYو  MACاین رابط بین 

  نرخ های عملیات برابرMbps 14  تاMbps 144 

  نرخ ساعت باید دو برابر شود و بهMHz 24 .برسد 

  یک منبع ساعت باید به شکل خارجی بهMAC  وPHY .خارجی وصل شود 

 داده فراهم می کند. مسیر داده دو بیتی برای انتقال و دریافت 

 RMIIمنبع ساعت 

که دارای  PHYیا از مدارهای یکپارچه را تامین می کند و  RMIIو  PHYکه ساعت باید استفاده کرد  MHz24از یک ساعت خارجی  باید یا

PLL  داخلی هستندکهMHz 24 .را تولید می کند 

 

د. همانطور که در سمت چپ دیده می شود یک پایه ورودی بین در شکل زیر دیده می شو RMIIو  MIIساختار کلی ساعت رابط های 

 مشترک است که در پایه صرفه جویی شود.  RMIIو  MIIساعت های 
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 RMIIو  MIIانتخاب 

انجام می شود.  SYSCFG_PMCدر ثبت گر  MII_RMII_SELپیکربندی به نام  22، با استفاده از بیت RMIIو  MIIانتخاب حالت بین 

 برنامه کاربردی باید حالت انتخابی را وقتی که کنترلر اترنت زیر بازنشانی است یا قبل از اینکه ساعت آن فعال شود تنظیم کند.

 MAC 802.3 توصیف عملکردی اترنت:
ده حامل با آشکارسازی )دسترسی چندگانه حس کنن CSMA/CDاز روش  LANبرای شبکه های محلی  IEEE 802.3استاندارد بین المللی 

 برخورد( به عنوان روش دسترسی استفاده می کند. 

اختصاصی تشکیل شده  DMAو یک  MIIبا یک رابط مستقل از رسانه   MAC802.3 کنترل گر، از یک میکروکنترلروسیله جانبی اترنت در 

 است. 

نیه به شکل یک طرفه یا دوطرفه اجرا می کند. روش مگابیت در ثا 144و  14را برای نرخ های داده  CSMA/CD، زیرالیه MACواحد 

 آشکارسازی برخورد نیز فقط در ارتباط یک طرفه استفاده می شود. 

 این کارهای مربوط به کنترل لینک داده را انجام می دهد: MACزیرالیه 

 )کپسولیدن داده )فرستادن و دریافت 

o  ،مرز قاب ها( جداکردنقاب بندی )همزمان سازی قاب 

o  دهی )اداره آدرس مبدا و مقصد(آدرس 

o  تشخیص خطا 

 مدیریت دسترسی رسانه 

o )اختصاص رسانه )جلوگیری از برخورد 

o )حل کردن رقابت ها )دست گرفتن برخورد 

 :می توان در نظر گرفت MACدو حالت کاری برای الیه 

  حالت یک طرفه: در این حالت ایستگاه ها برای استفاده از رسانه فیزیکی رقابت می کنند و الگوریتمCSMA/CD  استفاده می

 شود

  :همزمان بدون حل کردن رقابت ها وقتی که همه ی شرایط زیر برقرار باشد: و دریافت فرستادحالت دوطرفه 

o  و دریافت همزمان را داشته باشد فرستادالیه فیزیکی قابلیت 

o  ایستگاه به  2دقیقاLAN وصل باشند 

o هر دو ایستگاه برای عملیات دوطرفه تنظیم شده باشند 

 MAC 802.3قالب قاب 

کند. دو قالب قاب برای  اجرا می IEEE 802.3-2002 و زیرالیه کنترل آن را مطابق استاندارد MAC، زیر الیه میکروکنترلر MACبخش 

 بیان شده اند:  CSMA/CDهای ارتباطی داده با استفاده از سیستم 

  قالب قابMAC پایه 

  قالب قابMAC  گسترشی بر قالب قاب( برچسب شدهMAC )پایه 
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 در شکل باال دیده می شود و شامل میدان های زیر است MACساختار قاب 

  0ر شانزدهگانی بایتی برای همزمان سازی به کار می رود و شامل مقدا 2مقدمه: میدانx55555555555555  است که به

خواهد شد. بیت سمت راست  41414141 41414141 41414141 41414141 41414141 41414141 41414141شکل بیتی 

 ابتدا می رود.

 ( جدا کننده شروع قابSFD میدان تک بایتی که برای نشان دادن شروع قاب به کار می رود. مقدار شانزدهگانی آن :)D5 ست ا

 می باشد. 11414141که در دوگانی به شکل 

  بایتی برای نشان دادن آدرس های ایستگاه های مبدا  و مقصد به شکل زیر: 2میدان های آدرس مبدا و مقصد: میدان 

o .آدرس گروه چندپخشی: آدرسی که مرتبط با گروهی از ایستگاه های مرتبط به هم می باشد 

o  ها در آدرس مقصد( که همیشه نشان  1آدرس پخش: یک آدرس چند پخشی از پیش تعیین شده و متمایز )همگی

 مد نظر هستند. LANدهنده این است که همه ایستگاه های 

 

  پیش وندQTag بایتی که بین میدان آدرس مبدا و میدان طول/نوع مشتری  2: میدانMAC  وارد می شود. این میدان، گسترشی

 برچسب شده استفاده می شود. این گسترش به این شکل است: MACقاب پایه است که در قاب از 

o  بیشتر از  2میدان طول/نوع( 0بایتی سازگار با تفسیر نوعx0600 برابر با مقدار نوع پروتکل برچسب )802.1Q 

 (0x8100)مقدار شانزدهگانی 

o  بیت اولویت کاربر، بیت  2بایتی شامل میدان اطالعات کنترل برچسب که به این شکل بخش شده است:  2میدان

 QTagبایت با پیش وند  2برچسب شده  MAC. طول قالب  VLANبیت نشانگر  12و  CFIنشانگر قالب کانونی 

 بیشتر می شود.

  1123ص 
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 MAC انتقال قاب 

به درون فیفو رانده  DMAرا به عهده دارد. قاب های اترنت خوانده شده از حافظه سیستم، توسط  فرستادهمه ی تراکنش های مسیر  DMAواحد 

گرفته  MACقاب منتقل شد، وضعیت انتقال از هسته -منتقل می شوند. وقتی پایان MACمی شوند. این قاب ها بیرون کشیده می شوند و به هسته 

داده می شود تا بتواند  DMAکیلوبایت دارد. سطح پرشدن فیفو به  2وی انتقال ژرفایی برابر برگشت داده می شود. فیف DMAمی شود و به 

 ارباب، به داخل فیفو وارد می شود. AHBبکند. داده ی از  AHBدرخواست داده در دسته های مورد نیاز از حافظه با استفاده از رابط 

 MACوقفه های 

درست کنند نشان  MACرویدادهایی که می توانند وقفه  ETH_MACSRقفه تولید کند. ثبت گر می تواند در رویدادهای مختلف، و MACهسته 

می دهد. با یک کردن بیت مربوط در ثبت گر ماسک وقفه، می توان هر کدام از رویدادها را از وقفه دادن بازداشت. بیت های ثبت گر وقفه، 

 22ته جادوییاین ثبت گر، نشان دهنده این است که بس 2بیت  یک بودن فقط نشان دهنده این هستند که کدام رویداد، وقفه داده است. برای مثال

 را خواند.  ETH_MACPMTCSRبرای گاک کردن رویداد وقفه باید ثبت گر رسیده است. پایین -در حالت توان LAN-از-یا قاب بیداری

 1124ص 

 

 

 DMA کنترل گرتوصیف عملکردی اترنت: 

 وقفه های اترنت
 

 های اترنت ثبت گر

  LwIPتوصیف پشته ی 
می باشد.  BSDط آدام دونکلز در موسسه علوم کامپیوتری سوئد است و تحت گواهی تغییریافته ی یک پشته توسعه یافته توس LwIPی  22پشته

کاهش استفاده از رم و در عین حال حفظ یک پشته کامال مقیاس پذیر است. این پشته شامل این پروتکل  TCP/IPهدف این پیاده سازی از 

 هاست:

 IPv4  وIPv6  

 ICMP ( برای نگهداری و اشکال زدایی )پروتکل پیام کنترل اینترنتی 

 IGMP پروتکل مدیریت گروه اینترنتی( برای مدیریت ترافیک چندپخشی( 

 UDP )پروتکل داده نگار کاربر( 

 TCP )پروتکل کنترل انتقال( 

                         

 پایین بیرون می آید.-بسته جادویی، یک الگوی خاص است که با دریافت آن از طریق اترنت میکرو از حالت توان 22

می رود  به معنی الیه های یک پروتکل که روی هم و دارای ترتیب هستند به کار« پشته ی پروتکل»پُشته به معنی محل انباشتن یک چیز است. در کامپیوتر  22

 ار پشته گفته می شود.و بیشتر به اختص



222 

 

 DNS )سرور نام دامنه( 

 SNMP )پروتکل مدیریت شبکه ساده( 

 DHCP )پروتکل تنظیم میزبان پویا( 

 PPP )پروتکل نقطه به نقطه( 

 ARP )پروتکل تفکیک آدرس( 

 دانلود کرد.  http://savannah.nongnu.org را می توان از این آدرس  LwIPکد پشته 

 LwIP معماری

سازگار است و دارای چهار الیه جداسازی است که برای مرتب کردن پروتکل مطابق شبکه استفاده می شود. از پایین  TCP/IPاین پشته با 

 الیه عبارتند از:ترین به باالترین این 

 .الیه لینک داده: شامل فن آوری های ارتباطی برای یک قسمت از شبکه )لینک( در یک شبکه محلی است 

 ( الیه اینترنتIP.شبکه های مستقل را متصل می کند بنابراین امکان بین شبکه ای ایجاد می کند :) 

 .الیه انتقال: ارتباط میزبان به میزبان را اداره می کند 

  کاربردی: شامل همه پروتکل هایی است که برای خدمات انتقال داده در سطح فرایند به فرایند الزم است.الیه 

 

 با دانلود این نرم افزار، پوشه های درون این پشته به این شکل هستند:
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 که توضیحات مهم ترین این پوشه ها به این شکل هستند:

  پوشهsrc .شامل فایل های منبع این پشته است 

  پوشهapi .شامل فایل های تابع های سوکت و نتکن می باشد 

  پوشهcore  شامل فایل های هستهLwIP .است 

  پوشهinclude شامل فایل های ضمیمه ای پشته است 

  پوشهnetif .شامل فایل های رابط شبکه است 

  پوشهsystem  شامل فایل های پیاده سازی سخت افزاری پورتLwIP .است 

  پوشهarch  شامل فایل های پورت معماریstm32 .است 

  پوشهOS  شامل فایل های پیاده سازی سخت افزاری پورتLwIP .با استفاده یک سیستم عامل است 

 ایستا )بی سیستم عامل( است.-در حالت خود LwIPشامل فایل های پیاده سازی سخت افزاری پورت  noOSپوشه 

 

 

LwIP ( دارای سه رابط برنامه نویسیAPI) در واقع این سه رابط در سه سطح بر روی هم قرار گرفته اند و به تدریج از سخت افزار جدا است .

 می شوند. این رابط ها عبارتند از:

  رابط های برنامه نویسیIP :این تابع اصلی  خامLwIP  است. می تواند فراخوانی رخداد فراهم کند. بهترین عملکرد و

 برای برنامه نویسی پیچیده است. کمی ،اندازه کد بهینه دارد ولی

  یک تابع  نتکن:رابط های برنامه نویسیAPI مانی ریس-ترتیبی است که نیاز به سیستم عامل زمان واقعی دارد. قابلیت چند

 نیز فراهم می کند.

  سوکت رابط های برنامه نویسیBSD:  تابعAPI  بر روی تابع( .شبیه به سوکت برکلی استAPI نتکن بنا شده است). 

 در بخش های آینده این سه رابط توضیح داده می شود.

 LwIPمدیریت بافر در 

مدیریت می کند. این ساختمان با اختصاص پویای حافظه،  pbuf، بافرهای  بسته ها را با استفاده از یک ساختمان داده به نام LwIPپشته ی 

ها می توانند به هم متصل شوند و زنجیره بسازند و بنابراین اجازه می دهد بسته ها  pbufاجازه می دهد بسته ها در حافظه ایستا قرار بگیرند. 

 ها به شکل زیر استpbufبنشینند. ساختمان  pbufروی چند 
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طول محتوای  Lenشامل اشاره گر به قسمت بار داده ی بسته است.  Payloadبعدی است.  pbufحاوی اشاره گر به  nextکه در آن 

شمارنده مرجعی است که تعداد  Refها در زنجیره است.  pbufبقیه  lenو همه میدان های  lenجمع  Tot_lenاست.  pbufداده در 

 فقط وقتی از حافظه پاک می شود که این عدد صفر شده باشد.  pbufرا نشان می دهد. یک  pbufاشاره گرهای به این 

 ندتعریف می ک pbufبسته به نوع اختصاص، سه نوع  LwIPپشته 

 PBUF_POOL اختصاص :pbuf  از یک استخرpbuf  های از پیش اختصاص داده شده، با اندازه از پیش معین، انجام می

 زنجیر شده الزم است. Pbufشود. بسته به اندازه داده ها یک یا چند 

 PBUF_RAM در این حالت :pbuf ص کل کامل مختها به شکل پویا در حافظه اختصاص می یابند. )یک قطعه از حافظه به ش

 آنهاست.(

 PBUF_ROM هیچ فضایی از حافظه برای بار کاربر الزم نیست. اشاره گر بار :pbuf  به مکانی در حافظهrom  اشاره می کند

 که می تواند فقط برای ارسال داده های ثابت استفاده شود.

از استخر، برای بسته های رسیده می دهد. بسته به اندازه  بهتر است. زیرا اجازه اختصاص سریع حافظه PBUF_POOLبرای دریافت بسته ها نوع 

برای دریافت بسته مناسب نیست زیرا اختصاص پویا مقداری زمان  PBUF_RAMبسته رسیده یک یا چند بافر زنجیر شده اختصاص می یابد. 

ه نیز کاربر می تواند بسته به داده ای که ( حافظه بشود. برای انتقال دادfragmentationمی برد و هم چنین ممکن است به چندپاره شدن )

 فرستاده می شود نوع مناسب را انتخاب کند.

 ها pbufرابط های برنامه نویسی 

 پیاده شده اند. pbuf.cهاست. این تابع ها در pbufاین پشته دارای تابع های خاصی برای کار کردن با 
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داده به کار می رود. این بافرها در واقع یک بسته بند،  فرستادها برای دریافت و  netbufوقتی با رابط های برنامه نویسی نتکن کار می کنیم، 

(wrapper روی )pbuf ها هستند. این ها می توانند داده های اختصاص داده شده و مرجعreferenced  را شامل شود. یک رابط برنامه

ها )اختصاص، آزاد کردن، زنجیر کردن، بیرون کشیدن داده netbufپیاده شده است برای مدیریت  netbuf.cنویسی اختصاصی که در 

 و ...( وجود دارد.

 HALبا راه انداز اترنت  LwIPارتباط 

. برای می باشد CMSIS-RTOSایستا( و دیگری با سیستم عامل -یکی به شکل بی سیستم عامل )خودکه این بسته شامل دو پیاده سازی است 

که  LwIPبا رابط اترنت میکروکنترلر به کار می رود. درگاه پشته  LwIPبرای ارتباط بین پشته  ethernetif.cهر دو پیاده سازی فایل 

 قرار دارد. lwip/systemباید به میکروکنترلر متصل شود در پوشه 

اترنت  DMAتعریف شود. هم چنین توصیف گر   ethernetif.c( باید در  ETH_HandleTypeDef) HALدستگیره ی اترنت 

(ETH_DMADescTypeDef و بافرهای راه انداز )DMA  .نیز باید در این فایل تعریف شوند 
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 قرار دارند. ethernetif.cرا نشان می دهد. این تابع ها در فایل  LwIPجدول زیر تابع های سطح پایین 

 

 مثال زیر نشان می دهد که چگونه وسیله جانبی اترنت را باید آغازسازی کرد تا با رابط ها کار کند. 

 

استفاده شود. در حالت سیستم عاملی، به  POLLINGدر حالت بی سیستم عامل، باید به شکل سرکشی   ()ethernet_inputتابع 

ه ی اداره کند. سمافور نیز وقتی که جانبی اترنت، یک وقفه، برای یک بست شکل یک ریسمان منتظر یک سمافور است تا یک بسته رسیده را

 رسیده تولید می کند داده می شود.

و  GPIO ،CLKمربوط به جانبی اترنت، برای آغازسازی الیه های پایینی )مانند  MSPهم چنین، شامل روال های   ethernetif.cفایل 

 فراخوانی های وقفه( می شود. 

static void low_level_init(struct netif *netif) 

{ 

 uint8_t macaddress[6]= {MAC_ADDR0, MAC_ADDR1, MAC_ADDR2, MAC_ADDR3, 

 MAC_ADDR4, MAC_ADDR5}; 

 EthHandle.Instance = ETH; 

 EthHandle.Init.MACAddr = macaddress; 

 EthHandle.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_ENABLE; 

 EthHandle.Init.Speed = ETH_SPEED_100M; 

 EthHandle.Init.DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX; 

 EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_MII; 

 EthHandle.Init.RxMode = ETH_RXINTERRUPT_MODE; 

 EthHandle.Init.ChecksumMode = ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE; 

 EthHandle.Init.PhyAddress = DP83848_PHY_ADDRESS; 

 /* configure ethernet peripheral (GPIOs, clocks, MAC, DMA) */ 

 HAL_ETH_Init(&EthHandle) ; 

 /* Initialize Tx Descriptors list: Chain Mode */ 

 HAL_ETH_DMATxDescListInit(&EthHandle, DMATxDscrTab, &Tx_Buff[0][0], 

 ETH_TXBUFNB); 

 /* Initialize Rx Descriptors list: Chain Mode */ 

 HAL_ETH_DMARxDescListInit(&EthHandle, DMARxDscrTab, &Rx_Buff[0][0], 

 ETH_RXBUFNB); 

 ... 

 /* Enable MAC and DMA transmission and reception */ 

 HAL_ETH_Start(&EthHandle); 

} 
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مانند گذراندن  RTOSنیز استفاده می شود که الیه مقلد برای خدمات  sys_arch.cزی سیستم عاملی، یک فایل اضافه به نام در پیاده سا

 .22است اندازه شود FREERTOSرا ، از طریق صندوق نامه، سمافور و ... پیاده می کند. این فایل باید مطابق س ع که در اینجا  پیام ها

 LwIPتنظیمات 

دارد که اجازه می دهد کاربر پارامترهای پشته را تنظیم کند. نیازی نیست که همه تنظیمات را انجام داد  lwipopts.hاین پشته فایلی به نام 

 lwipopts.hتعریف شده است. بنابراین  opt.hو در این صورت مقدارهای پیش فرض استفاده می شود. این مقدارهای پیش فرض در 

 می باشد.  LwIPرفتارهای پیش فرض  22روی روشی برای راندن

 پشتیبانی از بخش ها

، این کدها DHCPو کارا کردن  UDPبرای ناکارا کردن  مثالکاربر می تواند بین بخش های مختلف انتخاب کند که کدام را استفاده کند. برای 

 باید در فایل  پیاده شود.

/* Disable UDP */ 

#define LWIP_UDP 0 

/* Enable DHCP */ 

#define LWIP_DHCP 1 

 

 تنظیمات حافظه

طعه ق این پشته روشی انعطاف پذیر برای مدیریت اندازه استخر حافظه و سازماندهی آن ارائه می کند. یک ناحیه حافظه ایستای با اندازه ثابت در

مان های داده مختلف، استفاده می کند. برای برای ساخت LwIPی داده نگه داشته می شود. این ناحیه به استخرهای مختلفی، بخش می شود که 

استفاده می شود. هر استخر را می توان طوری تنظیم کرد که  udp_pcbو یکی برای ساختمان  tcp_pcbمثال یک استخر برای ساختمان 

 MEMP_NUM_TCP_PCBتنظیم پذیر است. برای مثال  lwipopts.hتعداد ثابتی از ساختمان های داده را نگه دارند. این عدد در تابع 

که می توانند در یک زمان فعال باشند تعریف می  udp_pcbو  tcp_pcbبیشترین تعداد ساختمان های  MEMP_NUM_UDP_PCBو 

 کند. 

 قابل تنظیم است. lwipopts.hجدول زیر خالصه ای از گزینه های مختلف حافظه رم را نشان می دهد که در 

                         

22 tailored 

22 override 
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 تنظیمات برنامه

کار کند. برای  RMIIیا  MIIحالت  درمی تواند  PHYقرار دارد.  stm32f4xx_hal_conf.hخارجی در  PHYتنظیمات رابط 

 انتخاب حالت باید پارامتر رابط رسانه را در ساختمان آغازسازی وسیله جانبی اترنت پر کرد. 

باید شش  stm32f4xx_hal_conf.hتنظیم شده است. برای تغییر آن در تابع  44:44:44:44:44:42پیش فرض برابر  MACآدرس 

تنظیم شده است. برای تغییر چهار بایت مورد نظ باید در فایل  112.123.4.14نیز برابر  IPبایت مورد نظر را عوض کرد. آدرس پیش فرض 

main.h  .تغییرات را انجام داد 

پویا بگیرد. برای  IPه سرور وصل شد بتواند یک ب DHCPپشتیبانی شده است که اگر میکروکنترلر به عنوان یک مشتری  DHCPاز پروتکل 

 از حالت توضیحات خارج کرد. main.hفعال کردن این ویژگی باید دستور زیر را در 

#define USE_DHCP 

 

 خام IPرابط های برنامه نویسی 
راخوانی مناسب هستند. هنگام برنامه نویسی هستند. برای نوشتن برنامه های بر مبنای ف LwIPاین رابط ها بر اساس رابط های برنامه نویسی اصلی 

و ...( را بنویسد. وقتی یکی  TCP_Sent ،TCP_errorکاربر باید تابع های فراخوانی مناسب برای هر کدام از رویدادهای هسته ای )مانند 

دیده  TCPاین تابع ها برای کاربردهای ، تابع فراخوانی مرتبط را اجرا می کند. در جدول زیر تعدادی از LwIPاز این رویدادها رخ دهد، هسته 

 می شود.
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 نیز در زیر دیده می شود UDPتابع های کاربرد 
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 در حال خام lwIPآغازسازی 

 

 برای استفاده در سیستم عامل lwIPآغازسازی 

 را داشته باشید نمونه کد زیر راهگشاست tcpipاگر قصد استفاده از ریسمان 

#if NO_SYS 

 

 /* Network interface variables */ 

 struct ip_addr ipaddr, netmask, gw; 

 struct netif netif; 

 /* Set network address variables */ 

 IP4_ADDR(&gw, 192,168,0,1); 

 IP4_ADDR(&ipaddr, 192,168,0,2); 

 IP4_ADDR(&netmask, 255,255,255,0); 

 /* The lwIP single-threaded core: initialize the network stack */  

 lwip_init(); 

 #else  

 /* lwIP in a multi-threaded system: initialize the network stack */  

 tcpip_init(tcpip_init_done, tcpip_init_done_param);  

 /* implicitly calls lwip_init();  

    start new thread calls tcpip_init_done(tcpip_init_done_param);  

    when tcpip init done tcpip_init_done and tcpip_init_done_param are 

user-defined (may be NULL). */ 

 /* todo: wait for tcpip_init_done() ? */  

 #endif 

 /* Bring up the network interface */ 

 /* Hint: netif_init(); was already called by lwip_init(); above */ 

 netif_add(&netif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ethhw_init, 

ethernet_input); 

   /* ethhw_init() is user-defined */ 

   /* use ip_input instead of ethernet_input for non-ethernet hardware 

*/ 

   /* (this function is assigned to netif.input and should be called by 

the hardware driver) */ 

 netif_set_default(&netif); 

 netif_set_up(&netif); 
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 جایگزین کنید.  autoip_startیا   dhcp_startدر انتها را با  netif_set_upمی توانید تابع پویا  IPبرای استفاده از 

 

 خام APIایستا با استفاده از -توسعه برنامه کاربردی در حالت خود

ی راه انداز ادر این حالت باید از سرکشی دائم در برنامه استفاده کرد تا دید که آیا بسته ای رسیده است یا نه. وقتی بسته ای رسید، ابتدا از بافره

( PBUF_POOLاست باید از استخر بافرها ) pbufsکه  LwIPکپی می شود. برای کپی بسته با بیشترین سرعت، بافر  LwIPاترنت به بافرهای 

 اختصاص پیدا کند. 

داده می شود تا پردازش شود. بسته به بسته رسیده، شاید پشته الیه برنامه کاربردی را متوجه کند. این ارتباط  LwIPوقتی بسته کپی شد، به پشته 

نمای زیر فرایند  یدا کنند. در گردشبا استفاده از تابع های فراخوانی وقفه انجام می شود. این تابع ها بادی قبل از شروع فرایند ارتباط اختصاص پ

 کار دیده می شود

#include "lwip/tcpip.h"   

    

 struct netif my_netif;   

    

 err_t my_ip_init(struct ip_addr *ipaddr,   

                  struct ip_addr *netmask,   

                  struct ip_addr *gw,   

                  err_t (* init)(struct netif *netif),   

                  err_t (* input)(struct pbuf *p, struct netif *netif))  

{   

      

    // Start the TCP/IP thread & init stuff   

    tcpip_init(NULL, NULL);   

    // WARNING: This must only be run after the OS has been started.   

    // Typically this is the case, however, if not, you must place this   

    // in a post-OS initialization   

    return netifapi_netif_add(&my_netif, ipaddr, netmask, gw, NULL, 

init, input);   

} 
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 ، تابع های فراخوانی زیر باید اختصاص پیدا کند:TCPبرای کاربردهای 

  تابع فراخوانی برای رخداد ارتباط دریافتیTCP  که با تابعAPI  یی به نامTCP_accept .اختصاص می یابد 

  تابع فراخوانی برای رخداد بسته داده دریافتیTCP  که با تابعTCP_recev .اختصاص می یابد 

  تابع فراخوانی برای عالمت دهی انتقال داده موفق که با تابعTCP_sent  .اختصاص می یابد 

  تابع فراخوانی برای عالمت دهی خطایTCP  پس از رخداد خطای(TCP که با تابع )TCP_err  .اختصاص می یابد 

 و ثانیه( برای سرکشی برنامه که با تابع تابع های فراخوانی تناوبی )هر یک یا دTCP_poll .اختصاص می یابد 

 TCPمثال نمایش سرور پژواک 

است که هر پیامی که از مشتری دور دریافت می  TCPاست که یک سرور  LwIP\LwIP_TCP_Echo_Server\این مثال در مسیر 

 آن دیده می شود. همانطور که دیده می شود از س ع استفاده نشده است. mainکند پژواک می کند. در زیر تابع 
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int main(void) 

{ 

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the 

 Systick. */ 

 HAL_Init(); 

 ... 

 /* Initilaize the LwIP stack */ 

 lwIP_init(); 

 /* Network interface configuration */ 

 Netif_Config(); 

 ... 

 /* tcp echo server Init */ 

 tcp_echoserver_init(); 

 /* Infinite loop */ 

 while (1) 

 { 

  /* Read a received packet from the Ethernet buffers and send it 

  to the lwIP for handling */ 

  ethernetif_input(&gnetif); 

  /* Handle LwIP timeouts */ 

  sys_check_timeouts(); 

 } 

} 

 

 

را انجام دهد. )تایمرهای پروتکل و بازفرستی بسته ای  LwIPصدا می شود تا وظیفه های تناوبی داخلی  sys_check_timeoutsتابع 

tcp ).... و 

 tcp_echoserver_initتوصیف تابع 

 کد این تابع به شکل زیر است

void tcp_echoserver_init(void) 

{ 

 /* create new tcp pcb */ 

 tcp_echoserver_pcb = tcp_new(); 

 if (tcp_echoserver_pcb != NULL) 

 { 

  err_t err; 

  /* bind echo_pcb to port 7 (ECHO protocol) */ 

  err = tcp_bind(tcp_echoserver_pcb, IP_ADDR_ANY, 7); 

  if (err == ERR_OK) 

  { 

   /* start tcp listening for echo_pcb */ 

   tcp_echoserver_pcb = tcp_listen(tcp_echoserver_pcb); 

   /* initialize LwIP tcp_accept callback function */ 

   tcp_accept(tcp_echoserver_pcb, tcp_echoserver_accept); 

  } 

  else 

  { 

   /* deallocate the pcb */ 

   memp_free(MEMP_TCP_PCB, tcp_echoserver_pcb); 

  } 

 } 

} 
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محلی دارد  IPتازه، اختصاص دهد. این بلوک یک آدرس  TCPصدا زده می شود تا یک بلوک کنترلی پروتکل  tcp_newدر ابتدا، تابع 

را صدا می زند تا فرایند گوش دادن  tcp_listen، تابع PCBدرگاه می شود. پس از بستن بلوک کنترلی پروتکل  tcp_bindو با تابع 

TCP  شروع شود. در نهایت تابعtcp_echoserver_accept  اختصاص می یابد تا ارتباط های ورودی را کنترل کند.  این تابع به

 شکل زیر است.

static err_t tcp_echoserver_accept(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t 

err) 

{ 

 ... 

 /* allocate structure es to maintain tcp connection informations */ 

 es = (struct tcp_echoserver_struct *)mem_malloc(sizeof(struct 

 tcp_echoserver_struct)); 

 if (es != NULL) 

 { 

  es->state = ES_ACCEPTED; 

  es->pcb = newpcb; 

  es->p = NULL; 

  /* pass newly allocated es structure as argument to newpcb */ 

  tcp_arg(newpcb, es); 

  /* initialize lwIP tcp_recv callback function for newpcb */ 

  tcp_recv(newpcb, tcp_echoserver_recv); 

  /* initialize lwIP tcp_err callback function for newpcb */ 

  tcp_err(newpcb, tcp_echoserver_error); 

  /* initialize lwIP tcp_poll callback function for newpcb */ 

  tcp_poll(newpcb, tcp_echoserver_poll, 1); 

  ret_err = ERR_OK; 

 ... 

} 
 

 tcp_argبا استفاده از تابع  PCBاستفاده شده است تا وضعیت برنامه را نگه دارد. این ساختمان به بلوک کنترلی  esدر کد باال یک ساختمان 

 فرستاده می شود. سپس سه تابع دیگر که الزم هستند اختصاص داده شده اند.

 

 (Netconn)رابط های برنامه نویسی نتکن
ردن کار نسبت به رابط های خام می باشد. برای استفاده از این رابط ها به سیستم عامل نیاز ( نتکن برای آسان تر کAPIرابط های برنامه نویسی )

، در هسته ی پشته، درون یک ریسمان انجام می شود. ریسمان های برنامه فرستاداست زیرا با ریسمان ها کار می کنند. همه فرایندهای دریافت و 

 فورها با استفاده از رابط های نتکن با این ریسمان هسته ای ارتباط برقرار می کنند.کاربردی با استفاده از صندوق های نامه و سما

. این تابع ها دارای نام هایی به شکل می کنندتعریف شده اند استفاده  netbuf.hو   api.hبرنامه های کاربردی از رابط های نتکن که در 

netconn_*()  وnetbuf_*() کن پشتیبانی می شود عبارتند از . پروتکل هایی که در نتهستندUDP ،TCP  وIP .خام می باشد 

 این تابع ها استفاده کند:برنامه کاربردی می تواند از 

netconn_new() 
 ساختار این دستور به شکل زیر است
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struct netconn * netconn_new(enum netconn_type type) 

یا  tcpباشد که ارتباط  NETCONN_UDPیا  NETCONN_TCPمی کند. آرگومان می تواند  ایجاد ارتباط جدیدساختمانِ  این تابع یک

udp .ایجاد می کنند. دقت کنید که هیچ ارتباطی با فراخوانی این تابع ایجاد نمی شود و داده ای منتقل نمی شود 

netconn_delete() 
 ساختار دستور به شکل زیر است

void netconn_delete(struct netconn *conn) 

 با اجرای این دستور بسته می شود. را برمی دارد. اگر ارتباط باز باشد connنتکن 

netconn_type() 

 ساختار این دستور به شکل زیر است

enum netconn_type netconn_type(struct netconn *conn) 

داده شده است و می تواند  ()netconn_newرا بر می گرداند. این نوع، همانی است که به شکل آرگومان به  connنوع ارتباط 

NETCONN_TCP  یاNETCONN_UDP  .باشد 

netconn_peer() 

 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_peer(struct netconn *conn, 

struct ip addr **addr, unsigned short port) 

نتیجه هستند که این تابع تنظیم می کند.  portو  addrو درگاه سردیگر ارتباط به کار می رود. پارامترهای  IPبرای به دست آوردن آدرس 

 به هیچ میزبان دوری متصل نباشد، نتیجه ها نامشخص هستند. connاگر ارتباط 

netconn_addr() 

 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_addr(struct netconn *conn, 

struct ip addr **addr, unsigned short port) 

 به کار می رود. connمحلی و شماره درگاه ارتباط  IPبرای به دست آوردن آدرس 

netconn_new_with_callback() 
 ایجاد یک ارتباط جدید  

netconn_new_with_proto_and_callback() 
 ایجاد یک ارتباط جدید 
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netconn_delete() 
 پاک کردن یک ارتباط موجود 

 این تابع ساختار زیر را دارد 1.2در  نسخه 

err_t netconn_delete ( struct netconn * aNetConn ); 

 در حالت موفقیت و یک کد خطا در هنگام شکست عملیات است. ERR_OKخروجی تابع 

netconn_bind() 
 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_bind(struct netconn *conn, 

struct ip addr *addr, unsigned short port) 

 tcpیا  udpارتباط  portو  درگاه  addrمحلی  IPرا به آدرس  conn. ارتباط محلی IPبه یک درگاه و  نتکنجفت کردن یک  

 محلی توسط سیستم شبکه تعیین می شود. ipتهی باشد آدرس  addrجفت می کند. اگر 

 این دستور به شکل زیر است 1.2در نسخه 

err_t netconn_bind ( struct netconn * aNetConn, ip_addr_t * aAddr, u16_t aPort); 

 ممکن است جفت شود. IPاستفاده شود هر ( NULL)معادل  IP_ADDR_ANYاز  aAddrاگر برای 

 پشته دیده می شود: 1.2برای نسخه  که یک سرور استمثال زیر

#define TNetConn struct netconn * 

TNetConn xNetConn = netconn_new ( NETCONN_TCP );    

 

netconn_bind   ( xNetConn, IP_ADDR_ANY, cTcpPort ); 

netconn_listen ( xNetConn ); 

 

while ( true ) 

{ 

   TNetConn xNewConn; 

   Int8     xErr = netconn_accept ( xNetConn, &xNewConn ); 

 

   if ( xErr != ERR_OK ) 

      continue; 

 

   NetConnServeClient ( xNewConn );  // process client request 

   netconn_delete     ( xNewConn ); 

} 

netconn_connect() 
 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_connect(struct netconn *conn, 

struct ip addr *remote addr, unsigned short remote port) 
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که در ارتباط فرستاده شده، تنظیم می کند. برای  udpاتصال  remote_portو  remote_addr، گیرنده ی دور را با udpدر حالت  

tcp کند.، این تابع یک ارتباط به میزبان دور باز می 

 پشته این ساختار به شکل زیر عوض شده است 1.2در نسخه 

err_t netconn_connect ( struct netconn * aNetConn,  

                        ip_addr_t * aAddr, u16_t aPport ); 

 مثالی از یک مشتری با این دستور

struct netconn *xNetConn = NULL; 

 

struct ip_addr local_ip;  

struct ip_addr remote_ip;  

int rc1, rc2;  

  

xNetConn = netconn_new ( NETCONN_TCP );  

  

if ( xNetConn == NULL ) {  

  

 /* No memory for new connection? */ 

 continue; 

} 

 

local_ip.addr = <get IP of this device> 

 

rc1 = netconn_bind ( xNetConn, &local_ip, 0 );  

  

remote_ip.addr = xRemoteIp; // static or by netconn_gethostbyname () 

rc2 = netconn_connect ( xNetConn, &remote_ip, cClientPort );  

  

if ( rc1 != ERR_OK || rc2 != ERR_OK ) 

{ 

 

  netconn_delete ( xNetConn ); 

 continue; 

} 

 

 

netconn_disconnect() 
 دور IPجدا کردن یک ارتباط از یک درگاه و  

netconn_send() 
 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_send(struct netconn *conn, struct netbuf *buf) 

ی udpرا روی ارتباط  bufاین دستور داده درون نت باف  استفاده نمی شود( TCPدور متصل شده )برای  IPفرستادن داده به یک درگاه/ 

conn  می فرستد. داده نباید خیلی بلند باشد زیرا قطعه بندیIP د انتقال بیشینه انجام نمی شود. داده نباید بزرگ تر از واحMTU  رابط شبکه

http://lwip.wikia.com/wiki/Netconn_disconnect?veaction=edit&redlink=1
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ز اخروجی باشد. از آنجا که راهی برای محاسبه این مقدار وجود ندارد باید بسیار مراقب بود و نت باف نباید شامل داده هایی مثال بزرگ تر 

 بایت باشد. فرستادن داده های بزرگ نتیجه های نامشخص خواهد داشت. 1444

 می فرستد. IP 14.4.4.1روی یک میزبان دور با آدرس  udpارتباط   2444مثال زیر مقداری داده روی درگاه 

int main() 

{ 

 struct netconn *conn; 

 struct netbuf *buf; 

 struct ip_addr addr; 

 char *data; 

 char text[] = "A static text"; 

 int i; 

 /* create a new connection */ 

 conn = netconn_new(NETCONN_UDP); 

 /* set up the IP address of the remote host */ 

 addr.addr = htonl(0x0a000001); 

 /* connect the connection to the remote host */ 

 netconn_connect(conn, &addr, 7000); 

 /* create a new netbuf */ 

 buf = netbuf_new(); 

 data = netbuf_alloc(buf, 10); 

 /* create some arbitrary data */ 

 for(i = 0; i < 10; i++) 

  data[i] = i; 

 /* send the arbitrary data */ 

 netconn_send(conn, buf); 

 /* reference the text into the netbuf */ 

 netbuf_ref(buf, text, sizeof(text)); 

 /* send the text */ 

 netconn_send(conn, buf); 

 /* deallocate connection and netbuf */ 

 netconn_delete(conn); 

 netconn_delete(buf); 

} 

 این ساختار به شکل زیر است: 1.2در نسخه 

err_t netconn_send ( struct netconn * aNetConn, struct netbuf * aNetBuf ); 

 در مثال زیر کاربرد آن دیده می شود.

#define TNetConn struct netconn * 

#define TNetBuf  struct netbuf  * 

 

 

TNetConn xUdpConn = netconn_new ( NETCONN_UDP ); // could be NULL 

 

struct TIpAddr  xIp; 

xIp.addr = <my addr>; 

UInt32 xRes = netconn_bind    ( xUdpConn, &xIp, 44444 ) 

            + netconn_connect ( xUdpConn, IP_ADDR_BROADCAST, 44444 ); 

 

if ( xRes == ERR_OK ) 

{ 

   Pointer xBuf = mem_malloc ( 1200 );  // could be NULL; 

   memset ( xBuf, 0xAA, 1200 );    

    

   TNetBuf xNetBuf = netbuf_new (); 

   netbuf_ref ( xNetBuf, xBuf, 1200 ); 
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   xRes = netconn_send ( xUdpConn, xNetBuf ); 

   if ( xRes != ERR_OK ) 

   { 

      <error> 

   } 

   else  

      ... ; 

 

   netconn_delete ( xUdpConn ); 

   mem_free       ( xBuf );     // netbuf_free does NOT free this 

   netbuf_free    ( xNetBuf ); 

} 

 

 

netconn_sendto() 
. ساختار این تابع به شکل زیر است. این تابع مانند تابع باالست با این تفاوت که (TCPدور مشخص )نه در  IPفرستادن داده به یک درگاه/ 

 پارامترهای ارتباط نیز فرستاده می شود.

err_t netconn_sendto ( struct netconn * aNetConn, struct netbuf * aNetBuf, 

                       ip_addr_t * aAddr, u16_t aPort ); 

netconn_recv() 
 ساختار دستور به شکل زیر است

struct netbuf * netconn_recv(struct netconn *conn) 

بازگردانده می  NULLشد، منتظر می ماند. اگر ارتباط توسط میزبان دور بسته   connبرای رسیدن داده از ارتباط  و فرایند را بلوکه می کند 

 شود وگرنه یک نت باف شامل داده دریافتی بازگردانده می شود.

برقرار  example_functionمثال زیر روش استفاده از این تابع را نشان می دهد. فرض می کنیم که یک ارتباط قبل از صدا زدن تابع 

 شده است.

void example_function(struct netconn *conn) 

{ 

 struct netbuf *buf; 

 /* receive data until the other host closes 

 the connection */ 

 while((buf = netconn_recv(conn)) != NULL) { 

 do_something(buf); 

 } 

 

 /* the connection has now been closed by the 

 other end, so we close our end */ 

 netconn_close(conn); 

} 

 ساختار این گونه است 1.2در نسخه 
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err_t netconn_recv ( struct netconn * aNetConn, struct netbuf ** aNetBuf ); 

حاوی یک داده معتبر است یا کد خطا در شکست است. در این نسخه این  aNetBufدر حالت موفقیت هنگامی که  ERR_OKخروجی نیز 

 تابع بلوکه کننده نیست.

netconn_set_recvtimeout() 
 . ساختار این دستور به شکل زیر استپایان برای ساختمان نتکن-تعیین یک زمان 

void netconn_set_recvtimeout ( struct netconn * aNetConn, int aTimeout ); 

 پایان بر حسب میلی ثانیه می باشد. این تابع یک ماکرو است به شکل-مقدار زمان

( ( aNetConn )->recv_timeout = ( aTimeout ) ) 

 تعریف زیر انجام شود. lwIPops.hبرای اینکه این ماکرو کار کند باید در تابع 

#define LWIP_SO_RCVTIMEO                  1              // default is 0 

 اال باید فراخوانی شود.پایان را تعیین نمی کند و تابع ب-دقت شود که تعریف باال به تنهایی زمان

 netconn_get_recvtimeout() 
 . ساختار این تابعپایان یک ساختمان نتکن-دریافت مقدار زمان 

int netconn_get_recvtimeout ( struct netconn * aNetConn ); 

 که در واقع ماکرویی به شکل زیر است

( ( aNetConn )->recv_timeout ) 

 

 تابع های زیر تعریف شده است. TCPبرای ارتباط 

netconn_listen() 
 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_listen(struct netconn *conn) 

 .tcp (TCP LISTEN)در حالت گوش دادن  connی tcpقرار دادن ارتباط 

 این ساختار به شکل زیر تغییر کرده است. 1.2در نسخه 

err_t netconn_listen ( struct netconn * aNetconn ); 

 این تابع در واقع یک ماکرو است که تابع زیر را صدا می زند

http://lwip.wikia.com/wiki/Netconn_receive_timeout
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netconn_listen_with_backlog ( aNetConn, TCP_DEFAULT_LISTEN_BACKLOG ) 

تعریف شده است و قابل رانده رشدن روی آن در فایل  0xffبرابر  opt.hدر فایل  TCP_DEFAULT_LISTEN_BACKLOGپارامتر 

lwipopt.h .است 

netconn_accept()  
 ساختار دستور به شکل زیر است

struct netconn * netconn_accept(struct netconn *conn) 

باشد  TCPبلوکه می کند. ارتباط باید در حالت گوش دادن  connی TCPفرایند را تا درخواست ارتباط از یک میزبان دور روی ارتباط 

باید قبل از این تابع فراخوانی شود. وقتی ارتباطی با یک میزبان دور برقرار شود، یک ساختمان ارتباط  ()netconn_listenبنابراین تابع 

 می شود.باز گردانده 

 باز کنیم.  2444روی درگاه  TCPمثال زیر نشان می دهد که چگونه یک سرور 

int main() 

{ 

 struct netconn *conn, *newconn; 

 /* create a connection structure */ 

 conn = netconn_new(NETCONN_TCP); 

 /* bind the connection to port 2000 on any local 

 IP address */ 

 netconn_bind(conn, NULL, 2000); 

 /* tell the connection to listen for incoming 

 connection requests */ 

 netconn_listen(conn); 

 /* block until we get an incoming connection */ 

 newconn = netconn_accept(conn); 

 /* do something with the connection */ 

 process_connection(newconn); 

 /* deallocate both connections */ 

 netconn_delete(newconn); 

 netconn_delete(conn); 

} 

 به بعد ساختار این دستور به شکل زیر است lwIP v1.4.0برای نسخه 

err_t netconn_accept ( struct netconn * aNetConn, struct netconn ** aNewConn); 

 مثال زیر استفاده از این تابع نشان داده شده استدر 

#define TNetConn struct netconn * 

TNetConn xNetConn = netconn_new ( NETCONN_TCP ); // new netconn without callback 

 

 

// bind to a port, any IP addre and then listen on that port 

netconn_bind   ( xNetConn, NULL, cTcpPort ); 

netconn_listen ( xNetConn ); 

 

// task routine, loop forever 

while ( true )            

{ 

   TNetConn xNewConn; 
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   Int8 xErr = netconn_accept ( xNetConn, &xNewConn ); 

 

   if ( xErr != ERR_OK ) 

   { 

      continue; 

   } 

 

    // process connection 

    NetConnServeClient ( xNewConn ); 

    netconn_delete     ( xNewConn ); 

} 

 

netconn_write() 
 ساختار دستور به این شکل است

int netconn_write(struct netconn *conn, void *data, 

int len, unsigned int flags) 

ی tcpمشخص شده است در صف خروجی ارتباط  dataبه کار می رود. این تابع، داده ای که با اشاره گر   tcpاین تابع فقط در ارتباط

conn  .طول داده با قرار می دهدlen  داده می شود. طول داده محدودیتی ندارد. تابع نیازی ندارد که برنامه بافری بدهد و این کار توسط پشته

 دو مقدار ممکن است که عبارتند ازدارای  flagsمدیریت می شود. پارامتر 

#define NETCONN_NOCOPY 0x00 

#define NETCONN_COPY 0x01 

فرستاده شود، داده داخل بافرهای داخلی که برای برای آن داده شده، کپی می شود. به این ترتیب می توان  NETCONN_COPYوقتی پرچم 

 NETCONN_NOCOPYنظر زمان اجرا و استفاده از حافظه بهینه نیست. اگر پرچم  داده را بعد از فراخوانی مستقیما دست کاری کرد اما از

ستادن رفرستاده شود، داده کپی نمی شود بلکه مرجع داده می شود. در این حالت داده را نمی توان بعد از فراخوانی، تغییر داد چون داده در صف ف

 قرار دارند و دائمی هستند مفید است. ROMین پرچم برای داده هایی که در قرار می گیرد و ممکن است برای زمان نامعینی آنجا باشد. ا

بعدتر در برنامه تغییر داده می شود و بنابراین درون بافرهای  dataفرض شده است که متغیر در مثال روش استفاده این تابع را نشان می دهد. 

شامل رشته ای است که تغییر نمی کند و بنابراین می تواند با  text.( متغیر NETCONN_COPYداخلی کپی شده است)با استفاده از پرچم 

 مرجع ارسال شود.

int main() 

{ 

 struct netconn *conn; 

 char data[10]; 

 char text[] = "Static text"; 

 int i; 

 /* set up the connection conn */ 

 /* [...] */ 

 /* create some arbitrary data */ 

 for(i = 0; i < 10; i++) 

  data[i] = i; 

 netconn_write(conn, data, 10, NETCONN_COPY); 

 netconn_write(conn, text, sizeof(text), NETCONN_NOCOPY); 

 

 /* the data can be modified */ 

 for(i = 0; i < 10; i++) 

  data[i] = 10 - i; 
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 /* take down the connection conn */ 

 netconn_close(conn); 

} 

 به این شکل می باشد 1.2در نسخه 

err_t netconn_write ( struct netconn * aNetConn, const void * aData,  

                                       size_t aSize, u8_t aApiFlags ); 

 

netconn_close()  
 ساختار دستور به شکل زیر است

int netconn_close(struct netconn *conn) 

 بدون پاک کردن آن TCPبستن یک نتکن 

 

 تعدادی پروتکل های سطح باالتر نیز پشتیبانی می شود.

netconn_gethostbyname()  
 . ساختار این دستور به شکل زیر است IPاگر الزم باشد( برای یافتن اسم میزبان یک آدرس  DNSانجام جستجوی نام )پرسش در سرور 

err_t netconn_gethostbyname ( const char * aName, struct ip_addr * aAddr ); 

مربوط است و مقدار بازگشتی  DNSخروجی است که که به نام  IPآدرس  aAddrی است که باید معین شود. DNSنام  aNameکه 

ERR_OK .در حالت موفقیت یا کدخطا در هنگام شکست است 

یا زمان=پایان بلوکه می کند. به هیچ   IPاست. فراخوانی این تاب تا تعیین یک  dns_gethostbynameندی تابع این تابع در واقع بسته ب

 شیء نتکنی  برای این تابع نیاز نیست. تعریف های موثر عبارتند از:

#define LWIP_DNS                 1  // must be 1 for DNS support, default 0 

#define DNS_TABLE_SIZE           2  // number of table entries, default 4 

#define DNS_MAX_NAME_LENGTH     32  // max. name length, default 256 

#define DNS_MAX_SERVERS          2  // number of DNS servers, default 2 

#define DNS_DOES_NAME_CHECK      1  // compare received name with given,def 0  

#define DNS_MSG_SIZE           512 

کافی بزرگ گرفت وگرنه یک نام داده شده ممکن  را باید به اندازه DNS_MSX_SERVERSو    DNS_TABLE_SIZEدو پارامتر 

 در فهرست نیست و قابل صدا زدن نیست. DNSاست معین نشود زیرا سرور 

netconn_join_leave_group() 
 پایه IGMPپشتیبانی از چندپخشی 
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 نت باف
ایجاد می کنند. تابع های  فرستادبرای دریافت و  21صفر-استفاده می کنند، که عملکردهایی با کپی ها 23نت باف و دریافت، از فرستادتابع های 

 تعریف شده اند. نت باف هازیر برای کار با 

   ()netbuf_newتابع

. هیچ فضای بافری اختصاص داده نمی شود و فقط ساختمان سطح باال ایجاد می شود. پس از استفاده باید netbufاختصاص یک ساختمان 

netbuf  را با دستورnetbuf_delete() :پس داد. دستور به این شکل است 

struct netbuf * netbuf_new(void) 

  ()netbuf_deleteتابع

 ()netbuf_allocاال ایجاد شده است. هر گونه بافری هم که با فراخوانی تابع ی که قبال با دستور ب netbufاختصاص برداری از 

 اختصاص داده شده است، اختصاص برداری می شود. ساختار دستور به شکل زیر است

void netbuf_delete(struct netbuf *) 

 ها را نشان می دهد: netbufنمونه ی زیر روش استفاده از 

int main() 

{ 

 struct netbuf *buf; 

 buf = netbuf_new(); /* create a new netbuf */ 

 netbuf_alloc(buf, 100); /* allocate 100 bytes of buffer */ 

 /* do something with the netbuf */ 

 /* [...] */ 

 netbuf_delete(buf); /* deallocate netbuf */ 

} 

 

  ()netbuf_allocتابع

 شکل است: ساختار این دستور به این

void * netbuf_alloc(struct netbuf *buf, int size) 

تابع اشاره گری به حافظه داده شده بر می گرداند. هر گونه  اختصاص می دهد. netbufبایت برای بافری از نوع  sizeبافر حافظه با تعداد 

حافظه اختصاص داده شده را می  ()netbuf_freeاختصاص داده شده بوده است پاک می شود. با دستور  bufحافظه ای که قبال به 

 توان اختصاص برداری کرد. از آنجا که سرآیند های پروتکل باید پیش از داده بیایند، این تابع برای آن ها هم حافظه اختصاص می دهد.

                         

 بافرهایی هستند که برای داده های ارتباط شبکه در پشته تعریف می شوند. netbufنت باف یا  23
 صفر یعنی فرایندی که نیاز به کپی کردن دوباره داده در جای دیگری از حافظه ندارد و در زمان و حافظه صرفه جویی می کند.-کپی 21
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 در نسخه جدید تغییر اندکی داده شده است

void * netbuf_alloc ( struct netbuf * aNetBuf, u16_t aSize ); 

 در شکست یا اشاره گر به حافظه داده شده می باشد. NULLمقدار بازگشتی 

  ()netbuf_freeتابع

 ساختار دستور:

int netbuf_free(struct netbuf *buf) 

خود شئ نت باف از بین نمی رود فقط  . اگر حافظه بافری داده نشده باشد این تابع کاری انجام نمی دهد.bufحافظه بافر همراه با  برداشتن

 حافظه ی داده شده پس گرفته می شود. 

 است. voidاین تابع مقدار برگشتی ندارد و  1.2در نسخه 

 

  ()netbuf_refتابع

 ساختار دستور:

int netbuf_ref(struct netbuf *buf, void *data, int size) 

داده می شود. هر حافظه ای که قبال  sizeاز نوع نت باف. اندازه حافظه خارجی با  bufبا بافر  dataهمراه کردن اشاره گر حافظه خارجی 

 داده شده است پس گرفته می شود. 

 در نسخه جدیدتر این تابع به این شکل است

err_t netbuf_ref ( struct netbuf * aNetBuf, const void * aData, u16_t aSize ); 

می توان از این تابع استفاده کرد تا یک بافر خارجی ایجاد کرد و مرجع آن را به یک نت باف داد.  netbuf_allocبه جای استفاده از 

بدهید. مقدار  udpید آن را به خروجی یک ارتباط هاین گزینه برای حالتی خوب است که شما داده را با پارامتر یک تابع می گیرید و می خوا

 وقتی عملیات موفق باشد است. ERR_OKدن نباشد و وقتی حافظه ای برای دا ERR_MEMبازگشتی 

struct netbuf * xNetBuf = netbuf_new (); 

Pointer xBuf = mem_malloc ( 0x100 ); 

memset ( xBuf, 0xAA, 0x100 ); 

 

err_t xErr = netbuf_ref ( xNetBuf, xBuf, 0x100 ); 

if ( xErr != ERR_OK ) 

   netbuf_free ( xNetBuf );            // does NOT free xBuf 

 

memset ( xBuf, 0x55 ); 

... 

... 

 

mem_free ( xBuf ); 
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xBuf = netbuf_alloc ( xNetBuf, 0x100 ); 

if ( xBuf != NULL ) 

{ 

 

   memset ( xBuf, 0xAA ); 

   netbuf_delete ( xNetBuf );           // frees all memory 

} 

 نمی تواند حافظه را آزاد کند. ()netbuf_deleteدقت کنید که با استفاده از این تابع، تابع 

  ()netbuf_chainتابع

 ساختار دستور به شکل زیر است

void netbuf chain(struct netbuf *head, struct netbuf *tail) 

را به هم زنجیر می کند به طوری که داده های دومی به اولی متصل می شود. پس از فراخوانی این تابع نباید نت  tailو  headدو نت باف 

 استفاده شود زیرا پس داده شده است. tailباف 

  ()netbuf_lenتابع

 ساختار دستور به شکل زیر است

int netbuf_len(struct netbuf *buf) 

 بر می گرداند حتی اگر نت باف قطعه بندی شده باشد. را  bufطول کلی داده در نت باف 

 شکل جدید این دستور به این شکل است

u16_t netbuf_len ( struct netbuf * aNetBuf ); 

 این تابع در واقع یک ماکرو است به شکل 

 ( ( aNetBuf )->p->tot_len ) 

 مثال زیر استفاده از این تابع را نشان می دهد

;xNetBuf *netbuf   struct 

;xNetConn *netconn  struct 

... 

 

}_accept ,_listen ,_bind ,netconn_new{ 

... 

)ERR_OK  == )xNetBuf & ,xNetConn (netconn_recv  ( if 
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   { 

// total length of data in buffer  );xNetBuf  (netbuf_len  =UInt16 xLen     

);xLen  (mem_malloc  =String xBuf     

 

) NULL !=xBuf  ( if    

);xLen  ,xBuf ,xNetBuf (netbuf_copy        

 

);xNetBuf  (netbuf_delete     

...    

} 

  ()netbuf_dataتابع

 ساختار کلی دستور به این شکل است

int netbuf_data(struct netbuf *buf, void **data, int *len) 

پارامترهای نتیجه  lenو  dataو اشاره گری به آن به کار می رود. آرگومان های  bufبرای به دست آوردن طول بلوک داده در نت باف 

هستند. اگر نت باف قطعه بندی شده باشد، این تابع اشاره گری به یکی از قطعه ها بر می گرداند. برنامه کاربردی باید با تابع های 

netbuf_first() و netbuf_next()  .هم چنین اداره قطعه ها را انجام داهد تا به همه داده ها در نت باف دسترسی داشته باشد

 را استفاده کنید تا همه داده را یکجا بگیرید. ()netbuf_copyمی توانید 

 را ببینید  ()netbuf_nextمثال زیر 

 تابع به صورت زیر است 1.2در نسخه 

err_t netbuf_data ( struct netbuf * aNetBuf, void ** aData, u16_t * aLen ); 

 

  ()netbuf_copyتابع

 ساختار دستور به شکل زیر است

void netbuf copy(struct netbuf *buf, void *data, int len) 

قطعه بندی  bufداده شده است کپی می کند حتی اگر نت باف  dataبه درون حافظه ای که با اشاره گر  bufهمه داده ها را از نت باف 

 ذخیره شود نشان می دهد.  dataحد باالی اینکه چه مقدار داده می تواند در  lenشده باشد. پارامتر 

بایت  244بیش از  bufف بایت از حافظه در پشته داده شده است. حتی اگر نت با 244مثال زیر استفاده از این تابع را نشان می دهد. در این مثال 

 کپی می شود.  dataبایت آن به  244داشته باشد تنها 

)buf*netbuf  struct(example_function void 
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{ 

 ];200[data char 

 );200 ,data ,buf(netbuf_copy 

 /* do something with the data */ 

} 

 

 تابع این گونه شده است 1.2در نسخه 

 

u16_t netbuf_copy ( struct netbuf * aNetBuf, void * aData, u16_t aLen );  

u16_t netbuf_copy_partial ( struct netbuf * aNetBuf, void * aData,  

                                            u16_t aLen, u16_t aOffset ); 

 netbuf_dataی کردن کند. مقدار بازگشتی تعداد بایت های کپی شده است. برخالف تابع تابع دوم می تواند از یک دویدگی شروع به کپ

بافرهای زنجیر شده نیست و همه داده خود را یکجا می گیرید ولی سربار حافظه خواهید داشت. این تابع در واقع ماکرویی نیازی به چرخیدن بین 

 است. pbuf_copy_partial ( ( aNetBuf )->p, ( aDdata ), ( aLen ), ( aOffset ))به 

 استفاده کنید. ()netbuf_lenاگر نیاز به دانستن طول داده، برای دادن حافظه دارید می توانید از 

  ()netbuf_nextتابع

 ساختار دستور به شکل زیر است

int netbuf next(struct netbuf *buf) 

روزآمد می کند تا به قطعه بعدی در نت باف اشاره کند. اگر قطعه های دیگری در نت باف باشند  bufاشاره گر قطعه داخلی را در نت باف 

 مقدار برگشتی صفر است، و اگر اشاره گر قطعه، اکنون به آخرین قطعه در نت باف اشاره می کند مقدار بزرگتر از صفر برمی گرداند و مقدار

 اکنون به قطعه آخر اشاره می کند.کوچک تر از صفر برمی گرداند اگر اشاره گر هم 

 یک نت باف می باشد. bufمثال زیر چگونگی استفاده از این تابع را نشان می دهد. به فرض اینکه میان یک تابع است و 

/* [...] */ 

 do  

 { 

  char *data; 

  int len; 

 

  /* obtain a pointer to the data in the fragment */ 

  netbuf_data(buf, &data, &len); 

  /* do something with the data */ 

  do_something(data, len); 

 } while(netbuf_next(buf) >= 0); 

/* [...] */ 
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  ()netbuf_firstتابع

 ساختار دستور به شکل زیر است

void netbuf first(struct netbuf *buf) 

 بازنشانی می کند که به اولین قطعه اشاره کند. bufاشاره گر قطعه را در نت باف 

 ()netbuf fromaddrتابع 

 ساختار این تابع به این شکل است

struct ip addr * netbuf fromaddr(struct netbuf *buf) 

 این تابع نامشخصاز آن آمده است می دهد. اگر نت باف از شبکه دریافت نشده باشد، مقدار بازگشتی  bufمیزبانی که نت باف  IPآدرس 

 است. تابع زیر را می توان برای به دست آوردن شماره درگاه استفاده کرد. 

 ()netbuf fromportتابع 

 ساختار این تابع به این شکل است

struct netconn * netconn_new(enum netconn_type type) 

از آن آمده است می دهد. اگر نت باف از شبکه دریافت نشده باشد، مقدار بازگشتی این تابع نامشخص  bufشماره درگاه میزبانی که نت باف 

 است.

 LwIPمشکل بلوکه کردن در 

ویا در گدر تعدادی ازدستورهای این پشته عملیات تا رویداد خاصی، بلوکه می شود. این رفتار در برنامه های زمان واقعی مشکل ساز است که 

ردن برنامه کاربر حل شده است. برای این منظور باید تابع های برگشتی برای رویداد به بعد مسئله بلوک ک به بعد( 1.2)نسخه  2414فوریهنسخه 

 توسط کاربر نوشته شود: netconn_evtهای 

 

- conn = netconn_new_with_callback(NETCONN_TCP, your_callback_function)  

 

- netconn_set_nonblocking(conn, 1)  

 

- netconn_connect(...) -> does not block (as above)  

 

- wait for your_callback_function() to be called with event NETCONN_EVT_SENDPLUS (connected) 

or NETCONN_EVT_ERROR (connect failed)  

 فراخوانده می شود نه در ریسمان برنامه شما. tcpip_threadمراقب ریسمان سازی باشید: تابع برگشتی در ریسمان 
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 ریسمانه-در سیستم چند lwIPپیاده سازی 

ریسمان برنامه  و در یک ریسمان انجام می شوند TCP/IPاین پشته در سیستم چندریسمانه نیز قابل استفاده است. در این حالت همه کارهای 

 می کند. کار  APIنیز با این ریسمان از طریق تابع های ترتیبی 

اولی شامل تابع هایی است که توسط برنامه کاربردی پیاده شده است.  api_msg.cو  api_lib.cارتباط های درون ریسمان در دو فایل 

بسته های ورودی و رویداد های تایمر را کنترل می  tcpip.cپشته را پیاده می کند. فایل سومی به نام استفاده می شوند و دومی رابط های 

  کند.

(  اداره ()tcpip_ethinput)یا به طور جایگزین تابع  ()tcpip_inputدر حالت چندریسمانی، بسته های ورودی توسط تابع 

بررسی نمی کند بلکه بسته ا را در یک صف قرار می دهد که که توسط ریسمان  ،سته های ورودی را تندب ()tcpip_inputمی شوند. تابع 

TCP/IP های تایمر نیز توسط فایل کشیده می شود. رویدادtcpip.c  .به دست گرفته می شوند 

 یک برنامه نمونه برای شروع این می تواند باشد:

struct netif this_netif; 

 

void init() 

{ 

  memset( &my_netif, 0, sizeof(my_netif)); 

  tcpip_init( ethernet_init_inside_thread, ""); 

} 

 

void ethernet_init_inside_thread( void *parm) 

{ 

 struct ethernetif *ethernetif; 

 struct ip_addr netmask; 

 

 this_netif.state =NULL; 

 this_netif.name[0] =65; 

 this_netif.name[1] =66; 

 this_netif.output = etharp_output; 

 this_netif.linkoutput = low_level_output; 

 this_netif.next =NULL; 

 IP4_ADDR( &netmask, 255, 255, 255, 0); 

 netif_add( &this_netif, NULL, &netmask, NULL, NULL,  

    ethernetif_init_low, tcpip_input); 

 netif_set_default(&this_netif); 

 this_netif.hwaddr_len = ETHARP_HWADDR_LEN; 

 this_netif.hwaddr[0] = 1; // or whatever u like 

 this_netif.hwaddr[1] = 2; 

 this_netif.hwaddr[2] = 3; 

 this_netif.hwaddr[3] = 4; 

 this_netif.hwaddr[4] = 5; 

 this_netif.hwaddr[5] = 6; 

 this_netif.mtu = 1500; 

 this_netif.flags = NETIF_FLAG_BROADCAST |  

    NETIF_FLAG_ETHARP | NETIF_FLAG_LINK_UP; 

 dhcp_start(&this_netif); 

} 
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  نتکن یا سوکت  APIعامل با استفاده از سیستمبا  برنامه کاربردی توسعه

ترتیبی  apiو برنامه کاربردی در دو ریسمان جداگانه اجرا می شوند.  برنامه با پشته از طریق تابع های  TCPدر استفاده از سیستم عامل، پشته 

، فراخوانی های بلوکه کننده APIتابع های که از سازوکار صندوق نامه سیستم عامل برای ارتباط داخلی استفاده می کند ارتباط برقرار می کند. 

 یعنی ریسمان برنامه تا وقتی که از پشته جواب گرفته شود بلوکه می شود. هستند.

با استفاده  TCP/IPبرای دریافت بسته های رسیده از بافرهای راه انداز و ارائه آن ها به پشته نام دارد  ریسمان رابط شبکهیک ریسمان دیگر که 

عمل می کند. این ریسمان از طریق وقفه دریافت اترنت، از دریافت بسته مطلع می شود. شکل زیر توصیفی از  ،سیستم عامل ی از صندوق نامه

و شبکه وجود دارند.  TCP/IPنطور که در شکل دیده می شود سه ریسمان برنامه، پشته ی هما عملکرد پشته و سیستم عامل را نشان می دهد.

ریافتی به ایجاد وقفه می کند که به وسیله سمافوری به ریسمان شبکه منتقل می شود. بسته د میکروکنترلربا دریافت بسته وسیله جانبی اترنت در 

 است با عملیات خواندن و نوشتن و ... که از پشته فراخوانده است بلوک شود.ریسمان پشته انتقال می یابد. ریسمان برنامه ممکن 

 

 نتکن APIمثال نمونه با استفاده از دو 

در زیر دو خام ارائه می دهند. چون تابع های ترتیبی شهودی تری دارند.  APIنتکن راه حل ساده تری نسبت به  APIاز دید برنامه، تابع های 

و یک سرور پژواک استفاده شده است. خطوط مهم برنامه حفظ شده  httpمثال دیده می شود که از تابع های نتکن برای ساختن یک سرور 

 است تا طرز کار قابل درک باشد. کدهای کامل در نمونه مثال های کایل موجود است. 

 

LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS 

int main(void) 

{ 

 … 

  osThreadDef(Start, StartThread, osPriorityNormal,  

      0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); 

   

  osThreadCreate (osThread(Start), NULL); 

   

  /* Start scheduler */ 

  osKernelStart(); 

   

  /* We should never get here as control is now taken by  

  the scheduler */ 



222 

 

  for( ;; ); 

} 

//*********************************************************** 

static void StartThread(void const * argument) 

{  

 ... 

  /* Create tcp_ip stack thread */ 

  tcpip_init(NULL, NULL); 

   

  /* Initilaize the LwIP stack */ 

  Netif_Config(); 

   

  /* Initialize webserver demo */ 

  http_server_netconn_init(); 

   

  /* Notify user about the netwoek interface config */ 

  User_notification(&gnetif); 

 

  osThreadDef(DHCP, DHCP_thread, osPriorityBelowNormal,  

       0, configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); 

   

  osThreadCreate (osThread(DHCP), &gnetif); 

 

  /* Start toogleLed4 task : Toggle LED4  every 250ms */ 

  osThreadDef(LED4, ToggleLed4, osPriorityLow,  

        0, 

configMINIMAL_STACK_SIZE); 

  osThreadCreate (osThread(LED4), NULL); 

   

  for( ;; ) 

  { 

    /* Delete the Init Thread */  

    osThreadTerminate(NULL); 

  } 

} 

 

//*********************************************************** 

static void Netif_Config(void) 

{ 

   

  /* IP address setting */ 

  IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDR0, IP_ADDR1, IP_ADDR2, IP_ADDR3); 

  IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDR0, NETMASK_ADDR1 ,  

       NETMASK_ADDR2, NETMASK_ADDR3); 

  IP4_ADDR(&gw, GW_ADDR0, GW_ADDR1, GW_ADDR2, GW_ADDR3); 

   

  netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL,  

       &ethernetif_init, &tcpip_input); 

   

  /*  Registers the default network interface. */ 

  netif_set_default(&gnetif); 

   

  if (netif_is_link_up(&gnetif)) 

  { 

    /* When the netif is fully configured this function  

 must be called.*/ 

    netif_set_up(&gnetif); 

  } 

  else 

  { 

    /* When the netif link is down this function must be called */ 

    netif_set_down(&gnetif); 

  } 

 

  /* Set the link callback function, this function is  

  called on change of link status*/ 



222 

 

  netif_set_link_callback(&gnetif, ethernetif_update_config); 

   

  /* create a binary semaphore used for informing ethernetif  

  of frame reception */ 

  osSemaphoreDef(Netif_SEM); 

  Netif_LinkSemaphore =  

     osSemaphoreCreate(osSemaphore(Netif_SEM) , 1 ); 

   

  link_arg.netif = &gnetif; 

  link_arg.semaphore = Netif_LinkSemaphore; 

  /* Create the Ethernet link handler thread */ 

  osThreadDef(LinkThr, ethernetif_set_link, osPriorityNormal,  

        0, 

configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); 

 

  osThreadCreate (osThread(LinkThr), &link_arg); 

} 

 

void http_server_netconn_init() 

{ 

  sys_thread_new("HTTP", http_server_netconn_thread, NULL, DEFAULT_THREAD_STACKSIZE, 

WEBSERVER_THREAD_PRIO); 

} 

 

static void http_server_netconn_thread(void *arg) 

{  

  .... 

  /* Create a new TCP connection handle */ 

  conn = netconn_new(NETCONN_TCP); 

   

 ... 

    /* Bind to port 80 (HTTP) with default IP address */ 

    err = netconn_bind(conn, NULL, 80); 

     

    ... 

      /* Put the connection into LISTEN state */ 

      netconn_listen(conn); 

   

  ... 

        /* accept any icoming connection */ 

        accept_err = netconn_accept(conn, &newconn); 

   .... 

    /* serve connection */ 

          http_server_serve(newconn); 

 

          /* delete connection */ 

          netconn_delete(newconn); 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 

LwIP_UDPTCP_Echo_Server_Netconn_RTOS 

int main(void) 

{ 

 

   ... 

  /* Init task */ 

  osThreadDef(Start, StartThread, osPriorityNormal, 0,  

                          configMINIMAL_STACK_SIZE * 2); 
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  osThreadCreate (osThread(Start), NULL); 

   

  /* Start scheduler */ 

  osKernelStart(); 

   

  /* We should never get here as control is now taken by  

  the scheduler */ 

  for( ;; ); 

} 

 

 //*************************************** 

static void StartThread(void const * argument) 

{ 

 ... 

  /* Create tcp_ip stack thread */ 

  tcpip_init(NULL, NULL); 

   

  /* Initilaize the LwIP stack */ 

  Netif_Config(); 

   

  /* Initialize tcp echo server */ 

  tcpecho_init(); 

 

  /* Initialize udp echo server */ 

  udpecho_init(); 

   

  /* Notify user about the netwoek interface config */ 

  User_notification(&gnetif); 

   

   /* Start toogleLed4 task : Toggle LED4  every 250ms */ 

  osThreadDef(LED4, ToggleLed4, osPriorityLow, 0,  

       configMINIMAL_STACK_SIZE); 

  osThreadCreate (osThread(LED4), NULL); 

 

  for( ;; ) 

  { 

    /* Delete the Init Thread*/  

    osThreadTerminate(NULL); 

  } 

} 

 

//**************************************************** 

static void Netif_Config(void) 

{ 

  struct ip_addr ipaddr; 

  struct ip_addr netmask; 

  struct ip_addr gw;  

   

  /* IP address setting */ 

  IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDR0, IP_ADDR1, IP_ADDR2, IP_ADDR3); 

  IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDR0, NETMASK_ADDR1 ,  

      NETMASK_ADDR2, NETMASK_ADDR3); 

  IP4_ADDR(&gw, GW_ADDR0, GW_ADDR1, GW_ADDR2, GW_ADDR3); 

   

  netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL,  

       &ethernetif_init, &tcpip_input); 

   

  /*  Registers the default network interface. */ 

  netif_set_default(&gnetif); 

   

  if (netif_is_link_up(&gnetif)) 

  { 

    /* When the netif is fully configured this function  

 must be called.*/ 

    netif_set_up(&gnetif); 

  } 
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  else 

  { 

    /* When the netif link is down this function must be called */ 

    netif_set_down(&gnetif); 

  } 

 

  /* Set the link callback function, this function  

  is called on change of link status*/ 

  netif_set_link_callback(&gnetif, ethernetif_update_config); 

   

  /* create a binary semaphore used for informing  

  ethernetif of frame reception */ 

  osSemaphoreDef(Netif_SEM); 

  Netif_LinkSemaphore =  

    osSemaphoreCreate(osSemaphore(Netif_SEM) , 1 ); 

   

  link_arg.netif = &gnetif; 

  link_arg.semaphore = Netif_LinkSemaphore; 

  /* Create the Ethernet link handler thread */ 

  osThreadDef(LinkThr, ethernetif_set_link, osPriorityNormal,  

       0, configMINIMAL_STACK_SIZE); 

  osThreadCreate (osThread(LinkThr), &link_arg); 

} 

void tcpecho_init(void) 

{ 

  sys_thread_new("tcpecho_thread", tcpecho_thread, NULL, DEFAULT_THREAD_STACKSIZE, 

TCPECHO_THREAD_PRIO); 

} 

 

static void tcpecho_thread(void *arg) 

{ 

  ... 

  /* Create a new connection identifier. */ 

  conn = netconn_new(NETCONN_TCP); 

 ... 

    /* Bind connection to well known port number 7. */ 

    err = netconn_bind(conn, NULL, 7); 

    .... 

      /* Tell connection to go into listening mode. */ 

      netconn_listen(conn); 

  ... 

  /* Grab new connection. */ 

         accept_err = netconn_accept(conn, &newconn); 

  ... 

 

          while (netconn_recv(newconn, &buf) == ERR_OK)  

          { 

            do  

            { 

              netbuf_data(buf, &data, &len); 

              netconn_write(newconn, data, len, NETCONN_COPY); 

           

            }  

            while (netbuf_next(buf) >= 0); 

           

            netbuf_delete(buf); 

          } 

         

          /* Close connection and discard connection identifier. */ 

          netconn_close(newconn); 

          netconn_delete(newconn); 

        ... 

  ... 

      netconn_delete(newconn); 
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    } 

  } 

} 

 

 رابط های برنامه نویسی سوکت
را فراهم می کنند. این رابط ها بر مبنای الیه نتکن ساخته شده اند. جدول زیر خالصه ای از تابع های  BSDاین رابط ها، رابط های استاندارد  

 رابط برنامه نویسی سوکت را  نشان می دهد.

 

 افزارهای مفید برای شبکهنرم 
ی مبرای آزمایش ارتباط شبکه بورد می توان از نرم افزارهایی روی کامیپوتر شخصی استفاده کرد. در زیر چند نمونه از این برنامه ها بررسی 

 شود.

 تل نت

دریافت کرد. ابتدا باید یک درگاه، باز بورد و روی هر درگاهی به آن وصل شد و داده هایی را به آن فرستاد یا  IPدر این برنامه می توان با 

 یی که باز کرده اید نشان داده می شود.IPوصل شده ایم. در عنوان پنجره شماره  IP  112.123.4.14شماره  2کرد. در شکل زیر به درگاه 
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بارتی هر کلیدی زیر خواهد بود. به عبرای نمونه وقتی که برنامه ی پژواک بایت دریافتی روی میکرو ریخته شده باشد خروجی با تل نت به شکل 

 که روی صفحه کلید کامپیوتر می زنیم برای بورد فرستاده می شود و همان پژواک می شود.

 

 

 اکو

و درگاه گفته شده به تعدادی معین  ipهم نرم افزار کوچکی است که در کنسول اجرا می شود و یک متن را روی  echotoolنرم افزار 

خ می شود. روی میکرو باید برنامه ای نصب شده باشد که پاسشده ارسال می کند و پژواک آن را دریافت می کند. نتیجه مقایسه نیز نمایش داده 

ود. در شکل زیر دیده می شود که اجرا می ش 2طبق استاندارد پروتکل پژواک روی درگاه  .این برنامه را با پژواک همان داده دریافتی بدهد

 ارسال شده است و بدون خطا دریافت گردیده است. Helloمرتبه رشته ی  tcp/ip، 14طبق پروتکل  2بورد و درگاه  ipروی 
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 راه انداز ل ج س

استفاده شود، کارهای مربوط به اداره وسیله جانبی اترنت، توسط این پشته انجام می شود و نیاز به درگیر  LwIPکه اگر از پشته اشاره کرد باید 

مربوط به اترنت، سر و کار دارند و کاربر تنها با  HALبا تابع های  LwIPبه عبارتی الیه شدن با جزییاتی که در این بخش بیان می شود نیست. 

اگرچه گاهی الزم است که تنظیمات الیه  وسیله جانبی اترنت کاری ندارد. HALمستقیم با تابع های راه انداز این پشته درگیر است و به طور 

 های پایین تر را نیز تغییر دهد تا متناسب با نیازمندی های خود شود.

 دارای میدان های زیر است.  ETH_InitTypeDefساختمان آغازسازی 

 uint32_t AutoNegotiation : 

 uint32_t Speed 

 uint32_t DuplexMode 

 uint16_t PhyAddress 

 uint8_t * MACAddr 

 uint32_t RxMode 

 uint32_t ChecksumMode 

 uint32_t MediaInterface 

 دارای میدان های زیر است: ETH_MACInitTypeDefساختمان آغازسازی 

 uint32_t Watchdog 

 uint32_t Jabber 

 uint32_t InterFrameGap 

 uint32_t CarrierSense 

 uint32_t ReceiveOwn 

 uint32_t LoopbackMode 
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 uint32_t ChecksumOffload 

 uint32_t RetryTransmission 

 uint32_t AutomaticPadCRCStrip 

 uint32_t BackOffLimit 

 uint32_t DeferralCheck 

 uint32_t ReceiveAll 

 uint32_t SourceAddrFilter 

 uint32_t PassControlFrames 

 uint32_t BroadcastFramesReception 

 uint32_t DestinationAddrFilter 

 uint32_t PromiscuousMode 

 uint32_t MulticastFramesFilter 

 uint32_t UnicastFramesFilter 

 uint32_t HashTableHigh 

 uint32_t HashTableLow 

 uint32_t PauseTime 

 uint32_t ZeroQuantaPause 

 uint32_t PauseLowThreshold 

 uint32_t UnicastPauseFrameDetect 

 uint32_t ReceiveFlowControl 

 uint32_t TransmitFlowControl 

 uint32_t VLANTagComparison 

 uint32_t VLANTagIdentifier 

 

 دارای میدان های زیر است. ETH_DMAInitTypeDefساختمان آغازسازی 

 uint32_t DropTCPIPChecksumErrorFrame 

 uint32_t ReceiveStoreForward 

 uint32_t FlushReceivedFrame 

 uint32_t TransmitStoreForward 

 uint32_t TransmitThresholdControl 

 uint32_t ForwardErrorFrames 

 uint32_t ForwardUndersizedGoodFrames 

 uint32_t ReceiveThresholdControl 

 uint32_t SecondFrameOperate 

 uint32_t AddressAlignedBeats 

 uint32_t FixedBurst 

 uint32_t RxDMABurstLength 

 uint32_t TxDMABurstLength 

 uint32_t EnhancedDescriptorFormat 

 uint32_t DescriptorSkipLength 

 uint32_t DMAArbitration 

 دارای میدان های زیر است ETH_DMADescTypeDefمیدان 

 __IO uint32_t Status 

 uint32_t ControlBufferSize 

 uint32_t Buffer1Addr 
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 uint32_t Buffer2NextDescAddr 

 uint32_t ExtendedStatus 

 uint32_t Reserved1 

 uint32_t TimeStampLow 

 uint32_t TimeStampHigh 

 

 دارای میدان های زیر است: ETH_DMARxFrameInfosساختمان 

 ETH_DMADescTypeDef * FSRxDesc 

 ETH_DMADescTypeDef * LSRxDesc 

 uint32_t SegCount 

 uint32_t length 

 uint32_t buffer 

 دارای میدان های زیر است ETH_HandleTypeDefساختمان دستگیره 

 ETH_TypeDef * Instance 

 ETH_InitTypeDef Init 

 uint32_t LinkStatus 

 ETH_DMADescTypeDef * RxDesc 

 ETH_DMADescTypeDef * TxDesc 

 ETH_DMARxFrameInfos RxFrameInfos 

 __IO HAL_ETH_StateTypeDef State 

 HAL_LockTypeDef Lock 

 چگونه از این راه انداز استفاده کنیم

 تعریف کنید. برای مثال:  ETH_HandleTypeDefیک ساختمان دستگیره  -1

ETH_HandleTypeDef heth; 

 ازسازی را در دستگیره پر کنید.پارامترهای ساختمان آغ -2

 فراخوانی کنید.( و ... MAC ،DMAبرای آغازسازی وسیله جانبی اترنت ) ()HAL_ETH_Initتابع  -2

 فراخوانی کنید: ()HAL_ETH_MspInitرا به وسیله تابع  ETHمنابع سطح پایین  -2

a. :با استفاده از دستورهای زیر ساعت رابط اترنت را فعال کنید 

i. __HAL_RCC_ETHMAC_CLK_ENABLE() 

ii. __HAL_RCC_ETHMACTX_CLK_ENABLE() 

iii. __HAL_RCC_ETHMACRX_CLK_ENABLE() 

b.  ساعت هایGPIO مرتبط را روشن کنید 

c. پین های خروجی اترنت را تنظیم کنید 

d.  وقفه هایNVIC  حالت(اترنت را فعال کنیدIT) 

 اترنت را در حالت زنجیری آغاز کنید و آن را به بافر اختصاص داده شده نشان کنید. DMAتوصیف گر  -2

a.  فرستادنبرای فرایند :HAL_ETH_DMATxDescListInit() 

b.  :برای فرایند دریافتHAL_ETH_DMARxDescListInit() 

 را فعال کنید. MACو   DMAو دریافت  فرستاد -2
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a. HAL_ETH_Start() 

 بدهد. MAC فرستاداترنت بدهید تا قاب را به فیفوی  DMAت را آماده کنید و دستگیره آن را به اترن DMA فرستادتوصیف گر  -2

a. HAL_ETH_TransmitFrame() 

 دریافت اترنت را سرکشی کنید و پارامترهای قاب دریافتی را بگیرید. DMAبرای یک قاب دریافتی، توصیف گر  -3

a. HAL_ETH_GetReceivedFrame() هایت فراخوانی شود()باید در یک حلقه بی ن 

 قاب دریافتی را بگیرید وقتی که وقفه دریافت اترنت رخ می دهد. -1

a. HAL_ETH_GetReceivedFrame_IT() )در حالت وقفه فراخوانی می شود( 

 ارتباط برقرار کنید. PHYبا وسیله خارجی  -14

a.  یک ثبت گر خاص را ازPHY  به کمکHAL_ETH_ReadPHYRegister() .بخوانید 

b. بت گر خاص داده را در ثPHY   به کمکHAL_ETH_WritePHYRegister() .بنویسید 

 اترنت را بعد از آغازسازی وسیله جانبی اترنت تنظیم کنید MACالیه  -11

a. HAL_ETH_ConfigMAC()  همه پارامترهایMAC .باید پر شود 

12- DMA .ی اترنت را بعد از آغازسازی وسیله جانبی اترنت تنظیم کنید 

a. HAL_ETH_ConfigDMA() ه پارامترهای همDMA  باید پر شود. پروتکلPTP  و حالت حلقه توصیف گرDMA 

 در این راه انداز پشتیبانی نمی شود.

 

 به کار رفته و شکل به کارگیری آن به تنظیمات زیر که با قرمز مشخص شده اند دقت نمایید. PHYنکته: در بورد زتا با توجه به آی سی 

  EthHandle.Instance = ETH;   

  EthHandle.Init.MACAddr = macaddress; 

  EthHandle.Init.AutoNegotiation = ETH_AUTONEGOTIATION_DISABLE; 

  EthHandle.Init.Speed = ETH_SPEED_100M; 

  EthHandle.Init.DuplexMode = ETH_MODE_FULLDUPLEX; 

  EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_RMII; 

  EthHandle.Init.RxMode = ETH_RXPOLLING_MODE;//depending on the App you may use interrupt 

  EthHandle.Init.ChecksumMode = ETH_CHECKSUM_BY_HARDWARE; 

  EthHandle.Init.PhyAddress = LAN8720_PHY_ADDRESS;// this value is 0 in                   

thisIC 

 شبکه خود قرار دهید.تنظیم شده است روی مقدار محدوده ی  main.hبورد را که معموال در فایل  IPنکته: عدد 

 تابع ها

 HAL_ETH_Init() 

 HAL_ETH_DeInit() 

 HAL_ETH_DMATxDescListInit() 

 HAL_ETH_DMARxDescListInit() 

 HAL_ETH_MspInit() 

 HAL_ETH_MspDeInit() 

 تابع های ورودی/خروجی

 HAL_ETH_TransmitFrame() 

 HAL_ETH_GetReceivedFrame() 

 HAL_ETH_GetReceivedFrame_IT() 
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 HAL_ETH_IRQHandler() 

 HAL_ETH_TxCpltCallback() 

 HAL_ETH_RxCpltCallback() 

 HAL_ETH_ErrorCallback() 

 HAL_ETH_ReadPHYRegister() 

 HAL_ETH_WritePHYRegister() 

 تابع های کنترل وسیله جانبی

 HAL_ETH_Start() 

 HAL_ETH_Stop() 

 HAL_ETH_ConfigMAC() 

 HAL_ETH_ConfigDMA() 

 تابع های وضعیت وسیله جانبی

 HAL_ETH_GetState() 
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 برگرفته از:
  stشرکت  stm32f429 لربرگه اطالعات میکروکنتر -1

 ( RM0090دستنامه مرجع میکرو کنترلر ) -2

 (UM1725دستنامه کاربر درباره ل ج س) -2

 keil.comسایت شرکت کایل  -2


