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2. SERÝ PORT

Bir portu kullanýrken içinde olup bitenleri bilmek gerekmese de, özellikle portun

olaðan dýºý bir ºekilde kullanýldýðý linklerde çalýºýrken temel bilgiye ihtiyaç vardýr.

2.1 Port Mimarisi

Seri port en baºýndan beri PC’ nin bir parçasý olmuºtur. PC’ de bulunan her bir COM

yada Comm (iletiºim) portu, UART tarafýndan denetlenen asenkron bir porttur. Bir

COM portun RS-232 yada RS-485 gibi bir arabirim olabilir yada port dahili bir

modem veya baºka bir cihaz için kullanýlýyor olabilir. Bir PC’ de daha baºka seri

portlar da bulunabilir: USB, Firewire, 12C bunlar arasýndadýr. Ancak bu portlar,

farklý protokoller ve devre elemanlarý gerektirmektedirler.

USB ve Firewire gibi nispeten daha yeni arabirimler hýzlýdýrlar ve bazý yönlerden

avantajlýdýrlar. Microsoft PC 98, RS-232 arabirimli portlarý da kullanýlabilir olarak

belirtmekle birlikte, mümkün olmasý halinde USB’ nin tercih edilmesine imkan

vermektedir. Nitekim yeni arabirimler, birçok çevrebirimi için daha uygundur.

Bununla birlikte RS-232 ve benzeri arabirimler, kontrol ve takip sistemlerinde hala

yaygýn bir ºekilde kullanýlmaktadýr. Bunlar ucuz, programlanmasý kolay, uzun

kablolara imkan veren, ucuz mikrokontrolörle ve eski PC’ lerle rahatlýkla

kullanýlabilen arabirimlerdir. USB’ nin kullanýmý yaygýnlaºtýkça RS-232 ve RS-485

dönüºüm için kullanýlan konvertörler de yaygýnlaºmýºtýr. Böyle bir konvertör PC’ nin

USB portuna baðlanarak USB ile diðer portlar arasýnda geçiºe imkan vermektedir.

Dolayýsýyla sisteme bir RS-232 veya RS-485 eklemek de sorun olmaktan

çýkmaktadýr.
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2.1.1 UART

Orjinal PC’ de seri porta kumanda eden UART, 57600 bps maksimum hýzlý bir 8250

idi. O zamandan bu zamana UART’ lar, orijinal yonganýn benzeri olmuºtur.

Yenilerinde ilave tamponlar bulunmaktadýr. Hýzlarý daha yüksektir. Baºka ilave

özellikler bulunmaktadýr. Günümüzde bir PC’ deki UART, genellikle çok iºlevli bir

yonganýn parçasýdýr. Bu yonga, sistemdeki diðer komponentleri, diskleri, paralel

portlarý desteklemektedir.

UART seri ve paralel veriyi birbirine çevirir. PC sistem bus’ ýndaki paralel veri,

UART tarafýndan belli bir yönde iletilmek üzere seri veriye dönüºtürülür. Öte yandan

karºýt yönden gelen seri veri de, yine UART tarafýndan, CPU’ nun sistem bus’ ýndan

okumasý için paralel veriye dönüºtürülür.

UART hem tam–çift (full-duplex) hem de yarý-çift (half-duplex) iletiºimi destekler.

Tam-çift iletiºimde UART ayný anda hem gönderir hem de alýr. Yarý-çift iletiºimde

belli bir anda yalnýzca bir cihaz iletim yapabilir. Kimin gönderim yapacaðý kontrol

sinyalleri yada kodlarýyla belirlenir. Her iki yön için tek bir yol kullanýlmasý halinde

veya iki yol bulunmasýna raðmen bir düðümün (yada iki düðümün de) belli bir anda

tek yönlü iletiºim kuruyor olabilmeleri halinde yarý-çift iletiºime baºvurulur. Öte

yandan, UART salt-tek-yönlü (yada simplex) iletiºimi de haliyle desteklemektedir.

Tam ve yarý çift terimlerinin bir baºka kullanýmý, linkin hangi ucunun

görüntülenecek karakterlerin aksettirilmesinden (echoing) sorumlu olduðunu

göstermek amacýný taºýr. Bu baðlamda; tam-çift terimi, alýcýnýn aldýðý her bir

karakteri vericiye aksettireceðini anlatýr. Yarý-çift terimi ise, alýcýnýn
aksettirmeyeceðini ve dolayýsýyla, gerekmesi halinde, gönderilen karakterlerin verici

uçta görüntülenmesinden gönderim yazýlýmýnýn sorumlu tutulduðunu anlatýr.

Veri hatlarý yanýnda UART standart RS-232 el sýkýºma sinyali ile RTS, CTS, DTR,

DCR, RI ve CD gibi kontrol sinyallerini de destekler.
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2.1.2 Geliºmeler

8250 UART’ taki ilk geliºme 115200 bps’ e kadar hýzlara imkan veren ve bir yaz-

boz yazmacý bulunan 16450 idi. Bu yaz-boz, belli bir fonksiyonu olmayan bir byte’
lýk bir yazmaçtýr. 16550 ile verici ve alýcý tamponlarý eklenmiºtir. Yeni PC’ lerde

16550 eºdeðeri yada daha geliºmiºleri bulunmaktadýr.

16550’ nin her bir tamponu 16 byte saklama kapasitesine sahiptir. Bunlar FIFO (ilk

giren, ilk çýkar) tamponlardýr. Byte’ ler geliº sýralarýna göre kayýtlýdýrlar ve bu

tamponlardan okuma yapýlmasý halinde ilk okunan byte, ilk alýnan byte’ dýr. CPU’
daki durum bunun tersidir. LIFO (son giren, ilk çýkar) tamponlar kullanýlýr.

Tamponlar veri transferinin verimliliðini arttýrýrlar. Böylece alýcý uçtaki CPU’ nun,

sonrakine yetiºmek için her gelen byte’ ý okuyacaðým diye kaygýlanmasýna gerek

kalmaz. CPU meºgul ise bilgi tamponda bekler, CPU iºi bitince tampondan okur.

CPU’ nun veri bus’ ý seri porttan daha hýzlýdýr. CPU her bir operasyonda 16 byte’ ýn
hepsini okuyabilir. Burada geçen byte’ larýn geliº sürelerinin ancak bir kesrine eºittir.
Diðer uçta ise CPU, UART’ a 16 byte yazabilir. Bunlarýn uygun sýrada

gönderilmesine iliºkin detaylar UART’ ta kalýr.

UART’ lara yapýlan eklemeler hala devam etmektedir. Texas Instruments’ in

TL16C750’ sinde 64 byte’ lýk FIFO’ larý vardýr. +5 V veya +3 V güçle
çalýºabilmektedir. Düºük güçlü bir uyku modu bulunmaktadýr. Bu yonga, 16 MHz

kristal ile saatlenmesi halinde 1 Mbps’ e kadar hýzlara imkan vermektedir. Ayný
zaman otomatik RTS/CTS el sýkýºma desteði bulunmaktadýr. UART, Auto-CTS

modunda, CTS aktif ise gönderim yapar. Böylece yazýlýmý status kontrolünden

kurtarýr. Auto-RTS modunda ise UART, alýcý FIFO’ da eºiðin altýnda byte olmasý
halinde RTS’ yi aktive eder. Böylece karºý tarafa daha fazla veri yollamasý gerektiði
bildirilir ve FIFO’ nun boº kalmamasý saðlanýr.
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Exar ST16C50A’ da yeni UART’ lara bir örnektir. 32 byte FIFO’ larý bulunur. 1,5

Mbps’ e kadar bit hýzlarýný destekler. Auto-CTS/RTS el sýkýºma yanýnda yazýlým el

sýkýºmasýný destekler. Kullanýcý tanýmlý karakterleri algýlayabilir. Ancak yeni UART’
larýn PC’ nin geleneksel 1,8432 Mhz’ lik saatini kullanmalarý halinde, sözü edilen

yüksek hýzlarýn bir anlamý kalmamaktadýr. Öte yandan diðer geliºmiº özellikler de

yazýlým tarafýndan bilinmeleri halinde kullanýlabilir olmaktadýr.

2.2 Port Kaynaklarý

PC’ deki her seri port için bir küme port adresi tahsis edilmiºtir. Her birinin

belirlenmiº bir kesme-istek (IRQ) hattý vardýr. Portlar COM1, COM2... ºeklinde

belirtilir.

2.2.1 Portlarýn Tespiti

Kaç tane seri portu olduðunu öðrenmek için PC’ nin arkasýndaki RS-232

konnektörlerini saymaktan fazlasýný yapmak gerekir. Bazý seri cihazlar COM

kullanýrsa da RS-232 arabirimleri olmayabilir. Örneðin; dahili bir modem için ihtiyaç
duyulan tek harici konnektör telefon jak’ ýdýr.

Windows 95’ te port kaynaklarý Kontrol Panel’ inden görülebilir. System, Ports

yoluyla bir port seçilir ve Properties týklanýr. Port settings penceresinde varsayýlan bit

hýzý ve diðer ayarlar yer alýr. Herhangi bir sebeple FIFO’ lar devre dýºý býrakýlacaksa

Advanced Port Setting penceresine geçilir.

Resources penceresinde ise portun baz adresi ve IRQ düzeyi bulunur. Use Automatic

Settings kutusu iºaretliyse, port adresi ve IRQ hattý Windows tarafýndan araºtýrýlýr.
Görülen deðerler donaným ayarlarýna uymuyorsa, bu kutudaki iºareti týklayarak

kaldýrýr ve istediðiniz ayarlarý liste kutusundan seçerek veya yazarak

belirleyebilirsiniz. Ancak Windows bazý portlarda Control Panel kanalýyla ayarlarýn
deðiºtirilmesine izin vermez.
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Yapýlandýrma, her port için bir IRQ hattý gerektirir. Yaptýðýnýz ayarlar sonucunda

Windows bir uyuºmazlýk tespit ederse, durumu pencerede görebilirsiniz. Tablo 3.1

geleneksel port adreslerini ve karºýlýk gelen IRQ hatlarýný göstermektedir. Portlarýn
bu geleneksel deðerlere uyma zorunluluklarý yoktur. Donanýmýn desteklediði
herhangi bir adres ve IRQ hattýný kullanabilirler. Her bir port, baz adresten baºlayan

sekiz adet adresi rezerve eder. Örneðin 3F8h’ taki bir port 3F8h-3FFh adreslerini

kendine ayýrýr.

Windows 3.x Kontrol Panel’ i de seri port bilgilerini ihtiva etmektedir. Ports’ dan bir

port seçilir ve Settings týklanýr. Adresi ve IRQ hattýný deðiºtirmek için Advanced

týklanmalýdýr.

Adreslerin ve IRQ hatlarýnýn Windows tarafýndan saklanmasý, uygulamalarý bunlarýn
izini sürmekten kurtarýr. Bir uygulama, portlara, kullanýlan dildeki mevcut

fonksiyonlarý yada Windows API’ yi kullanarak eriºir. Fonksiyon portu ismiyle

(COM1, COM2) çaðýrýr. Windows bunlarýn nerde olduklarýný ve nasýl
kullanýlacaklarýný bilir.

DOS ortamýnda ise port adresleri BIOS veri alanýnda bulunur. Açýlýºla birlikte bir PC

BIOS rutini 3F8h, 2F8h, 3E8h ve 2E8h adreslerine sýrayla bakarak seri portlarýn
mevcudiyetini kontrol eder. Sonra da BIOS veri alanýndaki 40:00 adresinden

baºlayarak ilk dört 16 bit adresi kaydeder. Bazý eski BIOS’ lar yalnýzca ilk iki portu

algýlayabiliyorlardý.

Port Adres IRQ
COM1 3F8h 4
COM2 2F8h 3
COM3 3E8h 4 veya 11
COM4 2E8h 3 veya 10

Tablo 2.1: Geleneksel COM port adresleri ve IRQ hatlarý.
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2.2.2 Sistem Sicilindeki Port Enformasyonu

Windows sistem sicili (kütük - registry) her bir portun IRQ hattýný ve adresini tutar.

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Enum \ Root \

Eðer yapýlanma Bootconfig altýndaki varsayýlan bilgilerden (entry) farklýysa,

deðiºiklikler Forced Config alt anahtarýnda (subkey) tutulur.

Eski portlar ºu sicil anahtarýnda tutulurdu:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Enum \ BIOS \

Windows 95’ in tek seansa (session) yönelik geçici yapýlandýrmalar için ilave bir

sicil daha vardýr. Windows’ taki Regedit programýyla sistem sicilindeki giriºleri

gözden geçirmek mümkündür.

2.3 Yapýlandýrma

Birçok portun kullanýcýya port adresi ve bir IRQ hattý belirlemesini saðlayan

atlamalarý (jumper), yada yapýlandýrma olanaklarý vardýr. Açýlýº sýrasýnda eriºebilen

kuruluº ekraný vasýtasýyla, sistem ana kartýnda bulunan portlarý yapýlandýrmak

mümkündür.

Yapýlandýrmaya yönelik çok çeºitli seçenekler vardýr. Bazý portlar geleneksel

olmayan adreslere ve IRQ hatlarýna da imkan tanýrlar. Windows 95 ortamýnda

geleneksel olmayan port adreslerinin kullanýmý dert deðildir. Portla birlikte bir

geniºleme kartý kuruluysa, Windows’ un portu tespit edememesi halinde, ele

eklenmesi de imkan dahilindedir. Bunun için Control Panel, Add New Hardware’ i

týklayýn. Yeni donaným için tarama yapýlsýn mý, diye sorduðunda No’ yu týkladýktan

sonra sýrayla Ports, Communication Ports’ u seçin. Adresleri ve Windows’ un atadýðý
IRQ hatlarýný hatalý bile olsalar onaylayýn. Ardýndan kuruluºun baºlamasý için Next’ i

týklayýn.
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Eðer adres ve IRQ hattýný donanýma uydurmak gerekiyorsa, daha önce anlatýlan

ºekilde Control Panel Device Manager’ a baºvurun. Port bir kere kurulduktan sonra

Windows yapýlandýrmayý unutmaz. Programlarýn Dos ortamýnda, port adreslerini

bulmak için BIOS’ a baðýmlý olan uygulamalar, geleneksel adresinde olmayan bir

porta ulaºamayacaklardýr. Çünkü BIOS portlarý baºka adreslerde aramaz. Örneðin;

2E8h’ ta COM3 ve 2E0h’ ta COM4’ ün atanmýº olduðu eski bir seri kartta böyle bir

durum ortaya çýkar (çünkü kullanýcýnýn iki adet seri portunun kurulu olduðu
varsayýlýr). BIOS normal adresi olan 3E8h’ ta COM3 portunu bulamazsa aramaya

devam eder ve bulduðu ilk portu COM3 olarak 2E8h’ a atar. 3E8h’ taki port ise asla

algýlanmaz.

Bir portu olaðandýºý bir adreste kullanmanýn, DOS ortamýnda iki yolu olabilir. Ýlk
yol, adresi BIOS veri alanýna kaydetmek üzere açýlýº sýrasýnda bir araca (utility)

baºvurmaktýr. Böylece, port adreslerini BIOS’ tan okuyan her uygulamanýn bulmasý
saðlanabilir. Yine kullanýcýya bir port adresi girmesini saðlayan herhangi bir

uygulama da, kullanýcýnýn gireceði adresi bildiðini varsayarak portu kullanabilir.

Portlara atanan IRQ hatlarý BIOS veri alanýnda yer almazlar. Bu durumda DOS

uygulamalarý ve seri port sürücüleri, bu kesmeleri kullanýyorlarsa, varsayýlan IRQ

hatlarýný benimseyecekler ve kullanýcýda bir tanesini seçmesini isteyeceklerdir. Tabii,

hangi hattýn atandýðýný bulmaya da çalýºabilirler. Gerek DOS gerekse BIOS port

iletiºimini belli ölçüde desteklerler. Ancak çoðu DOS programlarý performanslarýný
arttýrmak için kendi iletiºim rutinlerine baºvururlar.

Seri port kaynaklarýna ulaºmanýn diðer bir yolu da Windows 3.x ve DOS’ ta bulunan

msd.exe programýný veya benzer bir teºhis programýný çalýºtýrmaktadýr. Açýlýºta
ulaºýlabilen kurulum ekranlarý da sistem portlarýna iliºkin bilgileri içerirler.
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2.3.1 Yeni Sistemler

Her ne kadar PC 98 cari COM portlarý tavsiye etmese de, belli ºartlar altýnda

kullanýmýna imkan vermektedir.

· Port, bir UART 16550A’ ya eºit yada daha iyi olmalý ve 115.200 bps’ e

kadar hýzlarý desteklemelidir.

· Port yeniden yapýlandýrýlabilmeli ve yazýlýmla devre dýºý kalabilmelidir.

· Geleneksel port adreslerini ve IRQ hatlarýný desteklemelidir.

· Her port en az iki IRQ hattýndan birinin seçimine olanak vermelidir. Ýki port

varsa, biri için IRQ4 yada IRQ11, diðeri için de IRQ3 veya IRQ10

seçilebilir.

· Kýzýlaltý bir adaptör port, bir seri portun yerini alabilir.

Bunlar, esnek bir yapýlandýrma için iºlevsel, genel geçer tavsiyelerdir. Ancak,

kullanýcý elbette donaným tarafýndan desteklenen herhangi bir portu kurmakta

serbesttir. Eski geniºleme kartlarý, ISA slotu olan her bilgisayarda gayet iyi çalýºýr.
Yukarýdaki ºartlarý taºýmalarý gerekmez.

2.3.2 Bir Port Eklemek

Yeni PC’ lerde bir yada iki RS-232 port vardýr. Ancak son zamanlarda yerlerini USB

portlara býrakmaya baºlamýºlardýr. Ýlave RS-232 portlarý için geniºleme kartý bulmak

zor deðildir. Öte yandan RS-485 veya farklý tipte bir arabirimi olan bir kart da

eklenebilir.

Uzun yýllar, geniºleme kartlarýnýn pek çoðu PC’ nin ISA bus’ ýna takýldý. Bu bus

orijinal IBM PC’ nin sistem bus’ ýdýr. Ne var ki, ISA bus da, PCI gibi daha hýzlý ve

kapasiteli bus’ larýn ortaya çýkýºýyla gözden düºmeye baºladý. Seri portlu PCI

geniºleme kartlarý elde etmek kolaydýr.



A.G.- EE-Genel Bilgi-2

9

Ancak kartý alýrken PC’ de boº bir slot olduðundan emin olunmalý. Bir 8-bit ISA

slotun her birinde 31 yuva bulunan iki sýrasý olur. 16-bit ISA slotta ise bitiºik bir 18’
li sýra daha bulunur. 32-bit PCI’ de ise her sýrada 62 yuva olan iki sýra yer alýr.
Ayrýca, yine kartý alýrken, karttaki porta atamak isteyeceðiniz IRQ hattýný destekleyip

desteklemediðini iyi öðrenmek gerekir.

RS-485’ i kullanmak içinse ya bir geniºleme kartý yada bir RS-232 port ile harici bir

konvertör gerekir.

2.3.3 Eski Donanýmý Kullanmak

40-bacaklý DIP soketle çalýºan eski sistemlerde ve geniºleme kartlarýnda 8250’ yi

16450 yada 16550 ile deðiºtirmek mümkündür. 8250 ile 16450’ nin bacak çýkýºlarý
aynýdýr. 16550’ de iki ilave daha vardýr. Bunlar TXRDY ve RXRDT’ dir. Tamponlu

DMA transferlerde kullanýlýrlar. Yonganýn seçildiðini gösteren CSOUT çýkýº ise

mevcut deðildir.

16550 reset edildiði zaman 16450 gibi çalýºýr. Tamponlar yazýlýmla aktive olur.

UART tipinin tespiti ve FIFO’ larýnýn kullanýmý için yapýlandýrýlmasý Windows

tarafýndan kotarýlýr. Bu iºlevlerin, DOS ortamýnda, uygulama yada seri port sürücüsü
tarafýndan çözümlenmesi gerekmektedir.

Ýlk UART’ lara iliºkin parça numaralarý aldatýcý olabilmektedir. Örneðin; 8250A’ da

16450’ dekine benzer bir yaz-boz yazmacý vardýr. Yine, 16550’ nin ilk örnekleri

üretim arýzasý nedeniyle kullanýlamaz haldeydi.

16450 tip bir UART’ ý tespit etmenin yollarýndan biri yaz-boz’ una yazýp, yazýlaný
okumaktýr. Yazýlanla okunan aynýysa elinizde ya bir 16450 vardýr yada daha iyisi.

16550’ yi tespit etmek için tamponlarýný devreye sokup denemek gerekir.
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2.3.4 Dahili Cihazlar mý, Harici Cihazlar mý?

Modemlerde olsun diðer COM-port cihazlarda olsun bir seçim yapma gereði ortaya

çýkmaktadýr. Her durumda avantajlar ve dezavantajlar söz konusudur. Dahili cihazlar

nispeten daha ucuzdur. Yerden kazandýrýrlar. Öte yandan aldýðýnýz bir PC’ de,

istemeniz de bir dahili modem bulunabilir.

Bir PC’ de boº slot yoksa ve kullanýlmayan bir RS-232 portu varsa, bu durumda

harici bir cihaz zorunlu demektir. Öte yandan cihazýn farklý PC’ lerde kullanýlmasý
harici bir cihazý üstün kýlan yönlerden biridir. Sökülüp takýlmalarý, tümüyle

sistemden fiziki olarak çýkarýlmalarý dahili cihazlara göre çok daha kolaydýr. PC’ ler

dýºýndaki cihazlarýn çoðunda bir RS-232 olmasý nedeniyle böyle bir cihaz genel

olarak daha kullanýºlýdýr.

Harici cihazlarýn çoklu ortamlarda kullanýmlarý mümkündür. Bir anahtarý çevirerek,

yada sadece kabloyu yönlendirerek bir cihazdan diðerine baðlanabilirler. Adres

arama, IRQ hattý belirleme gibi iºlemlerle uðraºtýrmazlar.

2.3.5 IRQ Uyuºmazlýklarý

Çoklu seri portlardaki sorunlardan biri, dört adet port için iki IRQ hattý tahsis edilmiº
olmasýdýr. COM1 ve COM3 genelde IRQ4 hattýný; COM2 ve COM4 ise IRQ3’ ü
kullanýrlar. Ancak bu hatlardan birinin karºýlýk gelen iki porta birden baðlanmasý bir

takým sorunlara yol açabilmektedir. Dolayýsýyla, dört port olmasýna raðmen, pratikte

ancak ikisi kullanýlabilir olacaktýr.

2.3.5.1 Kesmelerin Kullanýmý

Çoðu seri-port uygulamalarýnda, porttaki olaylarý otomatik olarak algýlayarak daha

hýzlý veri transferine imkan vermesi dolayýsýyla donaným kesmeleri tercih edilir.

Kesme, CPU’ya acil olarak yapýlmasý gereken iºleri bildiren bir sinyaldir. IBM PC, 8

kesme hattýný destekler. AT modelinde bu sayý 16’ ya çýkmýºtýr.
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Ancak, sonradan kesmelere baºvuran cihazlarýn sayýsý çok artmasýna raðmen, bu sayý
deðiºmeden kalmýºtýr. Her bir IRQ hattý, kesme kaynaðýný PC’nin kesme kontrolüne

baðlayan bir sinyale karºýlýk gelir. Donaným kesmelerine baºvuran bir programda

kesme-servis-rutinleri (ISR) olmak durumundadýr. Bu rutinler bir kesme meydana

geldiðinde gereken fonksiyonu yerine getirirler. Bir seri port ISR’ sinin portun alýcý
tamponundan veri okumasý buna örnektir.

Cihaz kesme yapmak için IRQ hattýný bir darbeyle uyarýr. Sistemin kesme kontrolü
bu isteði algýlar ve durumu CPU’ a bildirir. CPU o anda yaptýðý iºi durdurarak ISR’
yi devreye sokar. ISR’ nin devreye giriºiyle birlikte CPU kaldýðý yerden devam

etmek üzere iºine döner.

Visual Basic’ de, ISR’ nin kuruluºu ve devreye giriºine iliºkin her ayrýntý ‘MsComm’
un kontrolündedir. Bu kesmeyi çalýºtýracak program kodlarý uygulamanýn
‘OnComm’ rutininde yer alýr.

2.3.5.2 Kesme devreleri

Kesme hatlarýna iliºkin devreler, iki portun ayný kesmeyi paylaºmasýna izin

vermezler. ªekil 3-4’ te eski bir seri porttaki kesme devresi sergilenmektedir. Yakýn
döneme iliºkin seri portlarda daha farklý devre elemanlarý bulunmakla beraber

çalýºma prensibi itibariyle ISA kartlar birbirlerine benzerler. IRQ hattýný süren yonga

bir 74LS125 tamponudur. Kullanýcý, geniºleme kartýndaki bir anahtarý kapatarak IRQ

hattýný seçer. Böylece tamponun çýkýºý, geniºleme bus’ ýndaki iki IRQ hattýndan

birine yönlenmiº olur. Tamponun giriºi, UART portunun INTR çýkýºýdýr. Bir kesme

isteði olduðunda yükseðe geçer. Tamponun bir de UART’ ýn OUT2 çýkýºýyla kontrol

edilen bir giriºi bulunmaktadýr. Bu çýkýº PC mimarisinde bu fonksiyona yönelik

olarak tahsis edilen genel amaçlý bir çýkýºtýr. Programýn seri kesmeleri

kullanabilmesinden önce, yazýlým OUT2’ yi düºüðe getirerek tampon çýkýºýnýn giriºi
izlemesine imkan vermelidir. UART’ taki OUT2 bacaðý, UART’ ýn modem kontrol

yazmacýndaki (MCR) OUT2 bitinin tamlayanýdýr (complement). MCR’ deki OUT2

bitine 1 yazma, OUT2 bacaðýný düºüðe getirmek demektir.
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‘Bacak’ yüksek olduðunda, tamponun çýkýºý kapanýr, yada yüksek empedans haline

geçer. Böylece UART’ ýn kesme istekleri IRQ hatlarýna etkide bulunmaz. Bu ise,

baºka bir cihazýn seri portla uyuºmazlýða düºmeden IRQ hattýný kullanabilmesi

anlamýna gelir.

Sorun, iki 74LS125’ in ayný IRQ hattýna baðlanýp devreye girmeleri halinde ortaya

çýkar. Çýkýºlar totem-kutuplu TTL tipidir. Yüksek bir çýkýºýn +5 V’ la arasýnda düºük
bir direnç vardýr. Düºük bir çýkýºýnsa toprakla arasýnda düºük bir direnç vardýr. Ýki

seri portun ayný kesme hattýný paylaºmalarý halinde, çýkýºlardan biri yükseðe diðeri

de düºüðe geçmeye çalýºýrsa, sonucu kestirmek imkansýz hale gelir. IRQ hattýnýn bir

kesme isteði üretecek düzeyde yükseðe geçme ihtimali belirsizdir. Sonuçta meydana

gelen akým devre elemanlarý üzerinde tahribata bile yol açabilir.

ªekil 2.1: UART’ ýn OUT2 bacaðý, seri portun PC’de kesme yapmasýna imkan verir.

2.3.6 Çoklu Portlarda Çözüm

IRQ sayýsýndaki kýsýtlýlýk halledilemez deðildir. Köklü çözümler olmamakla birlikte,

duruma baðlý olarak belli çözümler bulunabilir.

Com portlarý kullanan cihaz sayýsý sýnýrlanabilir: Ýkiden fazla seri cihaz söz
konusu deðilse yalnýzca COM1 ve COM2 kullanýlmalýdýr. COM1’ e IRQ4, COM2’
ye de IRQ3 atanýr. Ancak bu hatlarýn baºka cihazlara gösterilmemeleri gerekir.
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Kimi zaman alternatif bir arabirime baºvurmak yoluyla seri port boºaltýlabilir. Bir

USB portla, çeºitli çevre birimleriyle iletiºim saðlanabilir. Her bir cihaza bir IRQ

hattý atamak yerine, iº USB’ ye býrakýlýr. USB’ nin sürücüsü ilgili cihazlarý periyodik

yoklayarak askýya alýnan istek olup olmadýðýný bulmaya çalýºýr.

Farelerin kullandýklarý arabirimler çok çeºitlidir. Bunlarýn içinde COM portlarda

bulunmaktadýr. Son zamanlarda farelerin eðitimi PS/2 tip olmaktadýr. Bunlar COM

port adresine ihtiyaç duymayan yapýsal (built-in) fare portlarýdýr. Tipik olarak

IRQ12’ yi kullanýrlar. Özel fare-arabirimi geniºleme kartýna baðlý bir bus faresi

normalde COM port adresi kullanmasa da, IRQ3 yada IRQ4 kesmelerini

kullanabilmektedir. USB ise fareler için tavsiye edilen bir arabirimdir.

Anahtar kutusu kullanýlabilir: Böyle bir kutu belli bir alanda çeºitli cihazlarýn
kullanýmýný mümkün kýlar. Örneðin COM2’ deki çeºitli cihazlara baðlý bir anahtar

kutusu varken, COM1’ de bir dahili cihaz olabilir.

Alternatif IRQ hatlarý deðerlendirilebilir: Ayný anda iki adet yada çift numaralý
portu kullanmak gerekirse, portlardan birine baºka bir IRQ hattý atanmasý ihtimali

düºünülebilir.

Olasý hatlardan ikisi IRQ7 ve IRQ5’ tir. Bunlar paralel portlara tahsis edilirler.

Ancak kimi zaman atýl durumdadýrlar. Hem paralel portun hem de yazýcýnýn ECP

modunu desteklemesi durumunda, belirlenmiº bir IRQ hattý yazýcýyla daha hýzlý
iletiºime yardýmcý olabilir. Diðer paralel port cihaz sürücüleri de kesmeleri

kullanabilirler. Ne var ki, gerektiði durumlarda paralel port cihazlarý kesmeler

olmadan da çalýºabilir. 10 ile 12 arasýndaki kesmelere de baºvurulabilir. Ancak bu

seçenek tüm seri portlarda yoktur. Bu ihtimal, ses kartlarý tarafýndan

kullanýlabilmeleridir.

IRQ paylaºýlýyorsa belli bir anda tek cihaz kullanmak doðru olur:

Kullanýlmayan porttaki kesmelerin devre dýºý olduklarý kabul edilir. Ýyi-huylu bir

uygulama, kapanýrken aktive ettiði IRQ hattýný kapatacaktýr.
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Kesme yerine yoklama denenebilir: Kullanýcý tarafýndan geliºtirilen bir yazýlýmla

porttaki kesmeler devre dýºý býrakýlabilir. Kesme yerine yoklamaya baºvurmak da

mümkündür. Kesmelere güvenmektense, periyodik olarak hata kontrolü yapmak bir

tercih sorunudur. Ticari yazýlýmlar genellikle kesmeleri tercih ederler. Uygulama

hýzlý tepki gerektirmediði sürece yoklama yapmak da sorunu çözecektir.

Kimi durumlarda kesme kullanýmý dýºýnda seçenek bulunmayabilmektedir. VB’ de,

MSComm denetimiyle bir COM port açýldýðý zaman OUT2’ deki IRQ hattý otomatik

olarak aktive olur ve port kapanýncaya kadar da öyle kalýr. Program kesme

kullanmýyor bile olsa MSComm, IRQ hattýný süren tamponu devreye sokar. Böylece

baºka cihazlar tarafýndan kullanýmýný engeller.

Ancak bir IRQ, mesela; hattý aktive eden atlama (jumper) kaldýrýlarak, devre dýºý
býrakýlmýºsa OUT2, kesme hatlarýnda hiçbir etki yaratmayacak ve port kesmesiz

kullanýlabilecektir.

Kesme paylaºýmýna imkan veren bir bus kullanýlabilir: Yeni PC’ lerdeki PCI bus’
ta dört düzey-tetiklemeli, aktif-düºük, paylaºýlabilir kesme hattý vardýr. Tipik bir

sistem yapýlanmasýnda programlanabilir bir kesme yönlendirici her PCI kesmesini,

sistemin 16 IRQ hattýndan birine baðlar.

Micro Channel ve EISA eski bus’ lardandýr. IBM PS/2 modelindeki Micro Channel

bus’ ta IRQ hatlarý aktif-düºük ve paylaºýlabilirdir. EISA bus’ ta ise IRQ hatlarý
farklý yapýlanma gösterebilirler. ISA kartlarla uyumlu yükselen-kenarlý kesmeler ve

EISA kartlar için düzey duyarlýklý kesmeler söz konusudur.

Paylaºýlabilir IRQ hatlarý için yazýlým gereði vardýr. Hangi cihazýn kesme istediðini

ve hangi rutini çalýºtýrdýðýný belirlemek yazýlýmýn iºidir. Paylaºýlabilir hatlarda

donaným genellikle açýk-kollektör ve açýk diren çýkýºlarý kullanýr.
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IRQ paylaºýmýný mümkün kýlan çok-portlu karta baºvurulabilir: Bu tip kartlar

yazýlým sürücüleriyle birlikte bulunurlar. Sürücü UART yazmaçlarýný okur. Böylece

kesme isteðinin hangi portttan kaynaklandýðýný tespit eder ve uygun ISR’ ye yönelir.

RS-485 tercih edilebilir: Çok sayýda seri cihazý PC’ ye baðlama yollarýndan biri de

budur. Tek bir porta birkaç cihazýn baðlanmasýna imkan verir. Takip ve kontrol

sistemlerinde baºvurulur. PC’ ler için RS-485 geniºleme kartlarý bulunmaktadýr.
Tabii bu durumda tüm cihazlarýn RS-485’ i tanýmasý ön koºuldur. Aksi halde RS-485

adaptörü gerekir. Çok düðümlü bir RS-485 linkte, cihazlar arasý iletiºimin idaresi

programlama gerektirir.

2.4 UART’ ýn Ýçi

16550 ve benzeri UART’ larda on iki adet 8-bit yazmaç bulunur. Bu yazmaçlar

sýradaki byte’ ý, bit hýzýný, diðer port ayarlarý yanýnda el-sýkýºmaya yönelik kontrol ve

durum bilgilerini, FIFO kullanýmýný ve kesmeleri içerirler. Ancak çoðu durumda

yazmaçlara eriºim gerekmez. Çünkü portun yapýlandýrýlmasýna ve kullanýmýna iliºkin

fonksiyonlar programlama dillerinde ve/veya API’ de mevcuttur. UART’ ýn içini

bilmek portu olaðan kullanýmýn ötesinde iºe koºmak için yada sorunlar çýktýðýnda iz

sürebilmek açýsýndan faydalý olabilir. UART’ ta on iki adet yazmaç ile iki adet FIFO

vardýr, ancak sadece sekiz adrese ihtiyaç duyulur. Kimi durumlarda yazmaçlar ayný
adresi paylaºýrlar. Eriºilen bir yazmaç bir diðer yazmaç bitinin deðerine veya o sýrada

yapýlmakta olan yazým/okuma iºlemine baðýmlýdýr. FIFO’ lar UART içinde yer

alýrlar. Adrese ihtiyaçlarý yoktur.

UART adresleri baz adres üzerinden belirlenirler. Adres 0, portun baz adresindedir.

Diðerleri sýrayla bunu takip ederler. Örneðin; COM1 için, adres 0 genellikle 3F8h’
ta, adres 7 ise 3FFh’ tadýr.

Bu adresin üç yazmacý vardýr. Salt-yazýlýr bir yazmaç gönderilmek üzere bekleyen

byte’ ý tutar. Salt-okunur bir yazmaç ise gelen son byte’ ý tutar. Reset edildiðinde,
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DLAB biti (baz adres + 3,7 nolu bit) 0’ dýr. Baz adresin okunmasý (Alýcý tamponu)

alýnan son verinin UART’ ýn SIN bacaðýnda olduðunu anlatýr. Baz adrese yazmak

(Verici tamponu) ise byte’ ýn seri formatta gönderilmek üzere SOUT bacaðýnda

olduðunu söyler.

DLAB’ ýn 1’ e set edilmesiyle baz adresteki bölücü mandallarýn kullanýlabilmesini ve

(baz adres + 1) portun bit hýzýnýn set edilmesini saðlar. Bölücü mandallar, UART’ ýn
kristal frekansýný istenilen bit hýzýna bölen 16-bitlik bir deðeri tutarlar. Tablo 2.2’ de

farklý bit hýzlarýna karºýlýk gelen bölücü-mandal deðerleri görülmektedir. UART’ ýn
standart 1.8432 MHz kristal olduðu varsayýlmýºtýr. Bazý eski 8250’ lerde maksimum

bit hýzý 57.600’ dür. Bölücü mandal 2’ ye ayarlanmýºtýr. Baºka UART’ lar ise

115.200 baud’ da gönderim ve alým yapabilirler. Daha hýzlý bir kristalle, hýz daha

yukarýlara da çýkabilir.

Bit Oraný
Yüksek Anlamlý

Byte (hex)

Düºük Anlamlý
Byte (hex)

300 01 80

1200 00 60

2400 00 30

9600 00 0C

19.200 00 06

38.400 00 03

115.200 00 01

Tablo 2.2: PC UART’ ýndaki farklý bit hýzlarý için bölücü-mandal deðerleri

DLAB’ ýn 1’ e ayarlanmasý yalnýzca bit hýzýnýn okunmasý veya ayarlanmasýnda

gerekir. Bundan sonra DLAB yine 0’a ayarlanabilir. Reset edilirse, bit hýzý 2400 olur.
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2.4.1 Kesme Kaynaklarý

DLAB 0 iken IER (Kesme Devrede) yazmacý (baz adres + 1) dört taneye kadar

kesme kaynaðýný devreye sokabilir.

Kesme kaynaklarý, hata tespiti ve diðer dikkat isteyen durumlar için uygun bir

yöntem sunarlar. Bir kesme meydana geldiðinde, IIR (Kesme Belirle) yazmacýnýn
(baz adres + 2) 1,2 ve 3 nolu bitleri kaynaðý bildirirler. Kesme kaynaklarýndan bir

çoðu doðrudan MSComm tarafýndan tespit edilen olaylara karºýlýk gelirler.

Bir çok uygulama kesme kaynaklarýnýn tamamýný kullanmaz. En çok kullanýlan

kaynak 0 nolu bittir: Alýnan Veri Kullanýlabilir (Received Data Available). Bu bit 1’
e set edilmiºse, yeni bir veri okunacaðý zaman UART bir kesme yaratýr. Alýcý
tamponunun okunmasý, sýradaki byte gelene kadar kesmeyi temizler.

IER’ in 1 nolu biti set edilmiºse, verici tamponu boºken bir kesme meydana gelir ve

CPU’ dan tampona ilave veri yazmasýný ister. 2 nolu bit set iken, kesme, Yazmaç 5’
teki 1-4 nolu bitlerdeki deðiºmeyle bildirilen bir gönderim hatasý olduðunda

meydana gelecektir. Tespit edilebilecek hatalar ºunlardýr:

· Overrun: Alýcý tamponundaki veri okunmadan tampona yeni veri gelmesi

halinde

· Parity: Parite devredeyken, alýcý FIFO’ nun en üst byte’ ýnýn parite biti

doðru deðildir.

· Framing: Alýnan bitin Stop biti yoktur. Bu hata verici ve alýcý hýzlarýnýn
uyumlu olmadýðý durumlarda meydana gelir.

· Break Interrupt : Alýnan veri bir karakterin gönderimi için, gerekenden

daha uzun süre boyunca lojik 0 olmuºtur.

IER’ ýn 3 nolu biti set edilmiºse, seri konnektördeki kontrol giriºlerinden birinde

deðiºme olmasý halinde kesme meydana gelecektir.
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MSR (Modem Durum Yazmacý, baz adres + 6)’ nýn 4-7 nolu bitleri kontrol

giriºlerinin durumunu (status) tutar. 0-3 nolu bitler de yazmacýn son okunuºundan

sonra deðiºen giriºleri bildirir.

4-7 nolu bitler yazmaçla RS-232 konnektörde iki kez tersinirler. RS-232 arabirimi,

sinyalleri bir kez tersindirir. UART’ taki giriºler yazmaçtaki karºýlýklarýnýn tamlayaný
olurlar. Böylece, 4 nolu bit 0 olduðu zaman UART’ taki CTS bacaðý yüksek, RS-232

konnektördeki CTS bacaðý ise negatif, kapalý yada yanlýºtýr.

2.4.2 Kontrol Yazmaçlarý

LCR (Hat Kontrol Yazmacý, baz adres + 3), her bir gönderimdeki stop, veri ve parite

bitlerinin sayýsý gibi yapýlandýrma bilgilerini saklar. Örneðin N-8-1 ayarlarý için, 0-5

bitleri 00111 olur.

MCR (Modem Kontrol Yazmacý, baz adres + 4) bir takým önemli fonksiyonlara

sahiptir. 3 nolu bit (OUT2) UART’ ýn genel amaçlý bir çýkýºýdýr. Ancak daha önce

anlatýldýðý gibi, portun IRQ hattýný devreye sokar. Bu biti 0’ a set ederek portun

kesme isteði türeten çýkýºý kapatýlýr. Yani UART’ ýn bir kesme algýlamasý durumunda

bile kesme kontrolörü ve CPU bundan haberdar olmayacaktýr.

MCR’ nin 0 ve 1 nolu bitleri, bu kontrol sinyallerini kullanan uygulamalar adýna, seri

konnektördeki DTR ve RTS’ yi set eder ve temizler. 2 nolu bit de bir genel amaçlý
çýkýºtýr. Bu bitin PC’ lerde tanýmlý bir fonksiyonu yoktur.

MCR’ nin 4 nolu bitinin set edilmesi UART’ ý döngü (loopback) moduna sokarak

alýcý tamponundaki gönderilen verinin okunmasýný saðlar. Döngü ayný zamanda

portun test edilmesine yada var olup olmadýðýnýn anlaºýlmasýna yarar. Bunun için
yazým yapýlýr ve sonra okunur.
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2.4.3 Yeni Fonksiyonlar

Yazmaçlarýn ve bitlerinin bir kýsmý UART’ ýn her versiyonunda bulunmazlar. 16450

ile 16550’ nin yaz-boz yazmacýnýn (baz adres + 7) tanýmlý bir fonksiyonu yoktur.

Dolayýsýyla program yazarken bu yazmaçlar istenilen ºekilde kullanýlabilir.

Diðer bitler 16550’ nin FIFO’ larýný kontrol eder. FIFO Kontrol Yazmacýnýn (baz

adres + 2) 0 nolu bitinin set edilmesi FIFO’ larý devreye sokar ve yazmacýn 6 ve 7

nolu bitlerini set eder. 0 nolu biti set edip 6 ve 7 nolu bitleri okuyarak FIFO’ larýn var

olup olmadýklarý hýzlý bir ºekilde test edilebilir (Bazý eski FIFO’ lar bu testte

baºarýsýz oluyor). FIFO’ suz UART’ larda, 6 ve 7 nolu bitler daima 0’ dýr.


