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و  دیا دهیرا شن I2C حتما نام د،یسروکار داشته باش تالیجید یایاگر با دن
است از دو پروتکل   ی بیترک I2C ست؟ی چ I2C آمده که شی سوال پ تانیبرا

دو پروتکل را در خود  نی ا یها ی ژگیو  نیکه بهتر UART و SPI پر استفاده
 کنترل چند تیقابل SPI مثال، همچون پروتکل یبرا .کرده است جادیا

Slave  کی توسط master چند ستمیس از کند و ی را فراهم م master  و
 یآن، امر  یها یژگ یو ی رو، بررس  نی ا از .کند ی م ی بانیپشت  زین slave چند

تا به  دیما همراه باش با .باشد یحوزه م  نیعالقه مندان ا یبرا یضرور 
 .میپروتکل پرکاربرد بپرداز نیا ی بررس

 

 ست؟ یچ I2C پروتکل 1#

توان گفت که گذرگاه مدار   ی م  ستیچ I2C سوال که نیپاسخ به ا در
  کیآن، با استفاده از  در است که مه یدو س الیرابط سر کی (I2C) مجتمع 

 نی زم کیو   (SCL) الیخط ساعت سر کی، (SDA) الیخط داده سر
  پروتکل .رسد  ی ارتباطات، اتصاالت به حداقل م هیانتقال کل یمشترک برا

  در کند که ی م   یوریپ master/slave سلسله مراتب  کی از  I2C ی ارتباط
ساعت باس  ایشود که کالک  ی م ف یتعر   ی به عنوان دستگاه master آن

دهد و داده ها را از داخل و   ی ها آدرس م slave به کند، ی م یرا راه انداز 
 .خواند ی م  ای سدینو ی خارج از ثبات ها م 

Slave هستند که فقط در صورت درخواست دستگاه  یی ها دستگاه ها
ها   Slave .دهند ی آدرس منحصر به فرد خود پاسخ م  قیمستر، از طر 
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از دو خط دوطرفه استفاده   I2C گذرگاه .کنند ی هرگز انتقال داده را آغاز نم
 :کند ی م

1. Serial Data Line (SDA) 
2. Serial Clock Line (SCL) 

قرار  high در حالت I2C الاستفاده دروجود ندارد، خطوط ب ی انتقال  ی وقت
 .رندیگ ی م

 

 و SLAVE دستگاه در هر دو حالت نیتواند از چند  ی م I2C گذرگاه
MASTER یگذرگاه و فضا تی ظرف ت،یمحدود  تنها کند و ی بان یپشت 

 .آدرس است
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 ست؟ یچ I2C منظور از پروتکل انتقال داده در 2#

که  میو بدان میکن ی را بررس I2C انتقال داده در میخواه ی بخش م  نیا در
انتقال داده در  I2C پروتکل در  ست؟یچ I2C ساختار پروتکل انتقال در

 .شوند ی م م یداده تقس یها میها به فر  امیپ .افتد یاتفاق م امیقالب پ
 امیپ نی ا .داده میچند فر  ای کیآدرس و  میفر کیعبارتند از  امیهر پ یاجزا

  تیخواندن/نوشتن و ب یها تیشروع و توقف، ب طیشامل شرا  نیهمچن
 .هر قاب داده است نیب ACK/NACK یها

 

ها   تیبا نیا .شود ی انجام م  ی تیب  8 یها تیدر با I2C داده یها بسته
 .باشند ی منتقل شده م یو داده ها ستری، شماره رجslave شامل آدرس

 .نوشتن است ایل خواندن عم کی  ی باس به معن  قیانتقال از طر نیا

  ی فرع یاز پروتکل ها یسر  کیخواندن و نوشتن بر اساس  یها پروتکل
 تیآدرس، ب ت ی شروع، با یتکرار   یها تیشروع و توقف، ب طیمانند شرا

 .شوند  ی ساخته م  دییو عدم تأ دییتأ  یها تیانتقال داده و ب  یها
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 I2C شرط شروع و توقف در پروتکل 3#

و پروتکل انتقال   ستیچ I2C که ن یدرمورد ا ی از کسب اطالعات کاف  بعد
  شرط .میدر آن آشنا شو ی فرع یبا پروتکل ها دیبا  در آن چگونه است،

 MASTER در شروع انتقال وجود دارد و توسط دستگاه شهیشروع هم
در  SLAVE کاریب یکردن دستگاه ها داریب یکار برا ن یا .شود ی شروع م

از  SDA شرط شروع، خط کی نشان دادن  یبرا .شود  ی باس انجام م
 در حالت SCL که ی حال در کند؛  ی م  رییتغ LOW به حالت HIGH حالت

HIGH است. 

 

دهد و  ی شروع رخ م طیانتقال داده، مشابه شرا انیتوقف در پا   تیوضع
  انیپا یشرط به معنا نیا .شود ی م   جادیا MASTER بار هم توسط نیا

به   دیبا دیگو  ی م slave یدستگاه ها به است که ی انتقال است و فرمان 
را در گذرگاه    ی اطالعات  گریرا آزاد کنند و د SDA برگردند، خط کاریحالت ب

 .ارسال نکنند
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 I2C  ار شروع در پروتکلتکر 4#

 

به خاتمه شرط  یاز یکه ن نیتواند در طول انتقال بدون ا  ی شروع م شرط
 مورد خاص است که کی  نیا .باشد، تکرار شود Stop تی وضع کیاول با 

Repeated Start جهت انتقال داده، تکرار   رییتغ یبرا شود و ی م  دهینام
کنترل حافظه  ی حت ای  IC نیچند یهمگام ساز  ،ی قبل یانتقال داده ها

 .شود  ی استفاده م الیسر
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 ست؟یچ I2C آدرس در پروتکل تی با 5#

آخر مشخص   تیشود و ب ی ارسال م ی تیب 8 تیدر قالب با slave آدرس
 .ن در آننوشت  ایو  میهست Slave حال خواندن از دستگاه در کند که ی م

 در دهند؛ ی م  لیرا تشک slave آدرس دستگاه ،ییابتدا تیب 7واقع،  در
  کند؛ ی عمل م READ/WRITE دستور تیب کیبه عنوان  8 تیکه ب ی حال

 

  دستگاه  128منحصر به فرد به  ی آدرس ده یآدرس برا 128 نیبنابرا
slave شرط شروع،   کیارتباط، به دنبال  کیمثال در  یبرا .وجود دارد

MASTER به آدرس منحصر به  مربوط کند که یآدرس ارسال م تی با کی
موجود در باس،  یها  دستگاه .در گذرگاه است SLAVE دستگاه کیفرد 

 .شده خود را دارند یز ی برنامه ر ایهر کدام آدرس ثابت 

SLAVE موجود در گذرگاه یها I2C اول   تیبا گوش دادن به هفت ب
اول با  تیب 7 اگر .دهند ی پاسخ م start ارسال شده، به دستور تیبا

هشتم   تیخواندن ب با مطابقت داشته باشد، SLAVE آدرس دستگاه
  نیا ماندهیباق SLAVE یدستگاه ها ری سا و ابدی ی آدرس ادامه م  تیبا

 .رندیگ ی م  دهیانتقال را ناد

  ی قرار داشته باشد، مشخص م  low در حالت READ/WRITE تیب اگر
 ی آدرس داده شده م  SLAVE را در دستگاه یی داده ها   MASTER شود که
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  یداده ها MASTER باشد، High تیدر وضع تیب نی و اگر ا سدینو
 SLAVE آدرس توسط تیکه با  ی هنگام  .خواند ی را م SLAVE دستگاه

 Low به SDA حالت ریی با تغ دییتأ تیب کیارسال  با مربوطه خوانده شد، 
 کند و ی م  دییانتقال را تأ نیساعت مجاور، ا  HIGH مدت زمان پالس یبرا

آخر،  تیشده توسط ب نیینوشتن تع ایبسته به حالت خواندن و  سپس
که   ی به بعد تا زمان  مرحله نیا از .ردیگ ی را م  رندهیگ ایفرستنده   کی نقش 

 ی قبالً آدرس ده چون کند که ی فرض م  SLAVEتوقف ارسال نشود،  تیب
 .شوند ی م  تیشده است، تمام ارتباطات به سمت آن هدا

 

در  (ACK/NACK) دییو عدم تا دییتا تیب 6#
 ست؟ یچ I2C پروتکل

است و نقش  ی ت یچه ب میکن ی که بررس دهیرس دییتا ت ینوبت به ب اکنون
 ت،یبازخورد، پس از انتقال هر با ی عنوان نوع به .ستیچ I2C آن در

 Not ای Acknowledge با نام تیب کیکننده  افتی دستگاه در
Acknowledge تیب کی  .کند ی را ارسال م Acknowledge نیی با پا 
 دیتول رندهیتوسط گ SCL HIGH دوره کی ی در ط SDA نگه داشتن خط

شود   ی م  دیتول  ی زمان Not Acknowledge تیب کیمقابل،   در .شود ی م
  ی درخواست چیرها کند و به ه HIGH را در حالت SDA خط رندهیگ که

آدرس،   تیدهد که در پاسخ به با ی نشان م  تیواقع نیا .پاسخ ندهد
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 Not تیب کینامربوط با عدم پاسخ دادن،   یها SLAVE تمام
Acknowledge کنند ی ارسال م. 

 

 تی داده( با موفق ای)آدرس  تی با کیدهد که  ی نشان م ACK افتیدر
 ایتواند شروع شود و   ی م یبعد تیبا انتقال شده و افتیمنتقل و در 

با  رندهی گ ی طور کل به .تکرار شود ایتواند متوقف شده و  ی انتقال م 
از انتقال داده رخ  یی ر جاد یی خطا ای دهد که آ ی نشان م  NACK فرستادن

به دستگاه انتقال دهنده  ی ده گنالیس یبرا تیب نیا .ریخ ایداده است 
شروع  کیبا ارسال  ایانتقال را خاتمه دهد  بالفاصله  شود تا ی استفاده م 

 .انجام دهد ی گر یمجدد تالش د

 

 ست؟ یچ I2C داده در پروتکل تیب 7#

کنند و در قالب  ی م یانتقال را رمزگذار  ی واقع  یداده، داده ها یها تیب
ها   تیدر تعداد با ی ت یمحدود چیه .شوند ی منتقل م  ی ت یب 8 یها تیبا

که   Acknowledge توسط دیبا  تیهر با اما انتقال وجود ندارد؛ کیدر 
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فهم بهتر نحوه عملکرد   یبرا .شود د یی شود، تا ی م دیداده تول رندهی توسط گ
 یبرا .ستی چ I2C در تیب نیروش انتقال ا کرد  ی بررس  دیداده، با تیب

  در خواند؛ یخط داده م یداده را رو تیب کی رندهیداده، گ تیانتقال ب
را  دیداده جد تیباال است و فرستنده هر ب تیدر وضع SCL که ی حال
 .است نیی پا تیدر وضع SCL که ی کند؛ در حال ی م  افتیدر

 

 

 I2C پروتکل بیو معا ای مزا 8#

I2C گرید یبا پروتکل ها سهیدارد که ممکن است در مقا  ی ادی ز یزهایچ  
 دیدارد که ممکن است شما بخواه یی ها ی ژگ یو اما به نظر برسد؛ دهیچیپ
رو واجب  نیا از  .دیدستگاه خاص استفاده کن کیاتصال به  یبرا I2C از

 ست؟ یچ I2C بیو معا  ای که مزا میکن ی است بررس
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 I2C یای مزا

 .کند ی استفاده م  میاز دو س فقط •
 .کند ی م  ی بان یپشت slave نیو چند master نیچند از •
منتقل   تی با موفق میکند که هر فر ی م  دییتأ ACK/NACK تیب •

 .شده است
 .دارد یکمتر   ی دگیچیپ UART افزار نسبت به سخت •
 .است یشناخته شده و پرکاربرد پروتکل •

 

 I2C بی معا

 .است SPI انتقال داده کندتر از سرعت •
 .شود  ی محدود م  تیب 8داده به   میفر هانداز •
 اجرا الزم است. یبرا  SPIنسبت به  یتر   دهیچیافزار پ سخت •


