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1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia była obsługa czytnika kart magnetycznych podłączanego do portu szeregowego. 
Nasze zadanie polegało na zrozumieniu struktury komend przesyłanych z i do czytnika oraz napisa-
niu programu realizującego uwierzytelnianie na podstawie karty magnetycznej i czterocyfrowego 
numeru PIN.

2. Czytnik kart

Czytnik kart dostępny w laboratorium posiada interfejs szeregowy, załączenie urządzenia odbywa 
się poprzez ustawienie stanu wysokiego sygnału DTR (Data Terminal Ready). Czytnik sygnalizuje 
gotowość do pracy głośnym piskiem, odtąd może działać w dwóch trybach:

● trybie czytnika karty magnetycznej,
● trybie klawiatury numerycznej.

Transmisja danych odbywa się z prędkością 2400 b/s (8 bitów/bajt, 1~bit stopu), można ją przerwać 
niskim poziomem sygnału RTS (Request To Send).

2.1. Wysyłanie danych

Początkowo aktywną stroną transmisji jest komputer, który musi zasygnalizować użytkownikowi 
gotowość do odczytu danych z karty lub klawiatury poprzez zapalenie zielonej diody na urządzeniu. 
Po przeciągnięciu karty lub wpisaniu PINu dioda gaśnie i konieczne jest kolejne potwierdzenie go-
towości przez komputer lub zmiana trybu działania. 

W poniższej tabeli zestawione zostały kody operacji wysyłane przez komputer do czytnika, po każ-
dej z komend powinien pojawić się znak terminatora, czyli 0FFh.

168 (0A8h) wybierz moduł klawiatury
170 (0AAh) wybierz moduł czytnika karty
161 (0A1h) zaświeć diodę czerwoną
162 (0A2h) zaświeć diodę żółtą
164 (0A4h) zaświeć diodę zieloną

Tabela 1: Kody wysyłane do czytnika

2.2. Odbiór danych

Urządzenie potwierdza każdą wykonaną komendę wysyłając dwubajtowy sygnał FF F8h. Pozostałe 
dane przesyłane są w formie 19-bajtowych pakietów.

W trybie czytnika kart przesyłane są następujące informacje:

FE 0B 10 04 10 04 01 15 17 19 15 19 02 02 1F 02 FA FF 00
kod 

oper.
wydział kod karty reszta

Tabela 2: Dane z karty magnetycznej





Powyższe dane zawierają kod wydziału „04'' oraz numer karty „04157''. Nieco inną strukturę ma 
pakiet bajtów przesłanych do komputera po naciśnięciu kolejno czterech klawiszy (oprócz * oraz #) 
na klawiaturze numerycznej:

FE 0B 01 02 13 04 1F 10 FF FA FF 01 01 01 1F 1C FF FA FF
kod 

oper.
PIN reszta

Tabela 3: Dane z klawiatury numerycznej

W obu przypadkach informacje (czyli cyfry) koduje się na czterech bitach każdego transmitowane-
go bajtu. Pozostałe bity są wyzerowane oprócz jednego, stanowiącego negację bitu parzystości (np. 
3 → 13h, 1 → 01h).

3. Aplikacja do obsługi czytnika

Aplikacja została utworzona w środowisku Visual C++ 6.0, przy użyciu MFC. Funkcje do komuni-
kacji przez port szeregowy napisaliśmy w oparciu o WinAPI, korzystając z trybu nonoverlapped I/
O oraz wielowątkowości. Poniżej znajduje się dokładny opis najważniejszych procedur:

3.1. Funkcja  SerialInit
Funkcja ta inicjalizuje  transmisję  szeregową, otwierając odpowiedni  port  (w naszym przypadku 
COM1) przy pomocy CreateFile. Parametry transmisji są ustalane poprzez strukturę typu DCB, zaś 
timeouty odczytu i zapisu – przez strukturę COMMTIMEOUTS.

// ----------------------------------------------------------------------
// inicjalizuj transmisję szeregową
// ----------------------------------------------------------------------

void SerialInit()
{
// otwórz port
hComm = CreateFile("COM1", 

            GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,  // zarówno czytamy jak i piszemy
            0, // dzielenie portów musi być off
            NULL, // atrybuty bezpieczeñstwa - niepotrzebne
            OPEN_EXISTING, // fdwCreate dla portu zawsze OPEN_EXISTING
            0, // flagi pliku - synchroniczne IO
            NULL); // hTemplateFile - musi byc NULL

if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
{

    AfxMessageBox("Nieprawidlowa wartosc handle portu");
return;
}

// skonfiguruj port
DCB config;

if(GetCommState(hComm, &config))
{
config.BaudRate = 2400; // prędkość w bodach
config.ByteSize = 8; // rozmiar bajtu
}



else
{
AfxMessageBox("Nie moge pobrac konfiguracji portu");
return;
}

if(!SetCommState(hComm, &config))
{
AfxMessageBox("Nie moge zapisac konfiguracji portu");
return;
}

// skonfiguruj timeouty (brak dokumentacji)
COMMTIMEOUTS timeouts;

if(GetCommTimeouts(hComm, &timeouts))
{
timeouts.ReadIntervalTimeout     = 1000;
timeouts.ReadTotalTimeoutConstant     = 1000;
timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier     = 1;
timeouts.WriteTotalTimeoutConstant     = 1000;
timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 1;
}

else
{
AfxMessageBox("Nie moge pobrac timeoutów portu");
return;
}

if(!SetCommTimeouts(hComm, &timeouts))
{
AfxMessageBox("Nie moge zapisac timeoutów portu");
return;
}

}

3.2. Funkcje SendCOM i RecvCOM
Funkcje te mają za zadanie rozpoczęcie odczytu / zapisu do portu szeregowego. W obu przypad-
kach tworzony jest oddzielny wątek (używamy komunikacji blokującej, czyli  nonoverlapped I/O) 
pozwalający na uniknięcie przerywania pracy aplikacji podczas czekania na zasób we/wy. Wątki 
przechowują uchwyt okna programu m_hWnd aby umożliwić wysyłanie sygnałów informujących o 
zakończeniu transmisji.

// ----------------------------------------------------------------------
// RecvCOM
// ----------------------------------------------------------------------

void CSerialCommDlg::RecvCOM(int bytes) 
{
hOkno = m_hWnd;
ile_bajtow = bytes;
hRead=CreateThread(NULL, 0, Odczyt, NULL, 0, NULL);
}



// ----------------------------------------------------------------------
// SendCOM
// ----------------------------------------------------------------------

void CSerialCommDlg::SendCOM(CString tts) 
{
wtext = Hex2Bytes(tts);
hOkno = m_hWnd;
hWrite=CreateThread(NULL, 0, Zapis, NULL, 0, NULL);
}

3.3. Funkcje Odczyt i Zapis
Są to funkcje uruchamiane jako oddzielne wątki poprzez SendCOM i RecvCOM. Po odczytaniu nie-
zbędnych parametrów wywoływana jest funkcja  WriteABuffer (do zapisu) lub  ReadABuffer 
(do odczytu). Po zakończeniu transmisji danych wątek wysyła do głównego okna aplikacji komuni-
kat WM_THREAD_WRITTEN / WM_THREAD_READ, przechwycony następnie przez metody OnTh-
readWrite lub OnThreadRead klasy CserialCommDlg. W metodach tych zaimplementowany 
został automat stanów determinujący kolejność wykonywania operacji na urządzeniu (włącz czyt-
nik → zapal zieloną diodę → czekaj na kod → włącz klawiaturę → zapal zieloną diodę → czekaj 
na PIN) oraz czekanie na zakończenie poszczególnych wątków (w celu utrzymania porządku w 
strukturach programu). Warto wspomnieć tu także o funkcjach Hex2Bytes i Bytes2Hex realizują-
cych  konwersję  z  typu  char  do  dwuliterowego  stringa  z  kodem  szestnastkowym  znaku 
(np. '5' → ”35”) i odwrotnie.

// ----------------------------------------------------------------------
// watek zapisujacy
// ----------------------------------------------------------------------

DWORD WINAPI Zapis(LPVOID lParam)
{
oper = OPER_WRITE;
CString wr = wtext;
WriteABuffer(wr, wr.GetLength());
PostMessage(hOkno, WM_THREAD_WRITTEN, 0, 0);
ExitThread(THREAD_WRITE_OK);
return 0;
}

// ----------------------------------------------------------------------
// watek odczytujacy
// ----------------------------------------------------------------------

DWORD WINAPI Odczyt(LPVOID lParam)
{
oper = OPER_READ;
CString wr;
ReadABuffer(wr, ile_bajtow);
wtext = wr;
PostMessage(hOkno, WM_THREAD_READ, 0, 0);
ExitThread(THREAD_READ_OK);
return 0;
}



3.4. Funkcja  WriteABuffer
Funkcja ta służy do zapisania bufora str o rozmiarze ile poprzez blokującą funkcję WriteFile. 
Zapis trwa tak długo aż wysłane zostaną wszystkie bajty albo nastąpi przerwanie transmisji poprzez 
ustawienie zmiennej globalnej cancel na true. Parametr WriteTotalTimeoutConstant połącze-
nia wynosi 1000 ms, stąd w przypadku braku komunikacji z urządzeniem wartość zmiennej  can-
cel sprawdzana będzie co sekundę.

// ----------------------------------------------------------------------
// zapisuj do portu
// ----------------------------------------------------------------------

static void WriteABuffer(CString &str, DWORD ile)
{
DWORD wyslane = 0;
DWORD przyjete;
char znak;

while (wyslane < ile)
{
if (cancel)

ExitThread(THREAD_CANCELLED);

// funkcja write blokuje watek
znak = str[(int)wyslane];
if (WriteFile(hComm, &znak, 1, &przyjete, NULL) != 0)

{
if(przyjete > 0)

wyslane++;
}

else
{
AfxMessageBox("Blad funkcji WriteFile");
return;
}

}
}

3.5. Funkcja  ReadABuffer
Funkcja bardzo podobna do WriteABuffer, służąca do odczytu danych z portu COM. Odczyt na-
stępuje bajt po bajcie aż do zapełnienia bufora str o rozmiarze ile. Warto wspomnieć tu o niebez-
pieczeństwie zablokowania aplikacji w przypadku żądania zbyt dużej ilości danych – jeżeli wywo-
łamy funkcję z parametrami ReadABuffer(buf, 20) i odbierzemy z czytnika 19-bajtowy pakiet 
to wówczas aplikacja nadal będzie oczekiwać dwudziestego bajtu.

// ----------------------------------------------------------------------
// czytaj z portu
// ----------------------------------------------------------------------

void ReadABuffer(CString &str, DWORD ile)
{
DWORD jest = 0;
DWORD przyszlo;
char znak;



str = "";

// czekaj na zdarzenie
do

{
// funkcja read blokuje watek
if (cancel) // sprawdz, czy nie anulowano watku

ExitThread(THREAD_CANCELLED);

if (ReadFile(hComm, &znak, 1, &przyszlo, NULL) != 0)
{
// jesli przyszly jakies bajty to nie ma timeoutu
if (przyszlo > 0)

{
jest += przyszlo;
str += znak;
}

}
else

{
AfxMessageBox("Blad funkcji ReadFile");
return;
}

} 
while(ile > jest);

return;
}

3.6. Okno programu



Kontrola portu, w przypadku 
naciśnięcia przycisku „Disconnect” 
aktualna transmisja zostaje anulowana

Dane odczytywane z karty i 
klawiatury

Status transmisji w danej chwili

Wszystkie wysyłane i odbierane 
dane przedstawione w postaci 
szesnastkowej, pozwalają na 
obserwację pracy urządzenia



4. Wnioski

Aplikacja działała prawidłowo, jej działanie sprawdziliśmy na kilku kartach magnetycznych do za-
pisów wydziałowych. Zastosowanie wątków znacznie zwiększyło funkcjonalność programu, elimi-
nując blokowanie się okna na czas transmisji oraz umożliwiając w każdej chwili anulowanie połą-
czenia.

Sposób komunikacji z urządzeniem poznaliśmy głównie przy użyciu terminala RealTerm oferujące-
go możliwość wysyłania i odbioru danych w formacie szesnastkowym oraz kontroli ważniejszych 
linii portu COM. Występowały niewielkie problemy przy kontroli parzystości, sugerowane przez 
instrukcję do laboratorium ustawienie parametru „parity” portu na „even” powodowało w niektó-
rych przypadkach niedeterministyczną pracę aplikacji.


