
Modbus hafıza tablosu üzerinden dosya okuma

Modbus hafıza tabloları üzerinde TFT cihazlarımızda dosya hafıza tablosu 0X6FF7 adresinden 
başlamakta ve 0X7094 adresinde sonlanmaktadır. Bilindiği üzere modbus üzerinden veri okuması 
için sınırsız bir adres yapısı bulunmamaktadır. Bu neden ile okunacak olan dosyalar okunabilmesi 
için okunacak kaydın tarihine ve okunacak dosyanın ismine ve dosyanın neresinin okunacağı 
bilgisine ihtiyaç vardır. Okuma işlemi kısmi olarak yapılabileceğinden iyi bir takip 
gerektirmektedir.

Hafıza içerisinde belli adres aralıkları belli amaçlarla kullanılmaktadır
1. bölge 0x6FF7 – 0x7005 adres aralığında cihazdan alınabilen genel veriler bulunmaktadır
2. bölge 0x7006 – 700B adres aralığında cihaza yapılacak olan dosya sorgusunun bilgileri 

girilir.
3. 0x700C alanı, 2. bölgede bilgileri verilmiş olan dosya üzerinden okuma işlemini başlatmaya

ve sonrasında 0x700C adresini okuyarak microsd disk üzerinden okuma işleminin 
tamamlandığına ve herhangibir hata olup olmadığına dair bilgi içerir

4. bölge 0x700D-0x7013 aralığı, 0x700C ile okuma komutu tetiklenmiş verilerin okuması 
tamamlandıktan sonra sağlamasının yapılabileceği ve sonraki bölgelerdeki disk verilerinin 
hangi dosyanın hangi adresinden itibaren bulunan veriler olduğunun bilgisini içerir. Sonraki 
bölgedeki okunmuş verilerin nasıl kullanılacağını buradaki bilgiler tayin eder

5. bölge 0x7014-0x7017, okunan dosyanın toplam dosya büyüklüğünü ve okunan veri 
miktarının word ve byte cinsinden karşılığını yazar. Dosyanın sonuna ulaşılmadıkça 125 
word ya da 250 byte okunması normaldir. Dosya sonu ise ilgili son okuma paketi dosya 
sonu taşması olmaması için 250 byte tan küçük olacaktır. Yazılımcı değerlendirirken ilgili 
byte değeri 250 den küçük ise yazan sayı kadar okunan verileri alıp yanyana dizip dosyanın 
sonu geldiğine dikkat etmeli, 250 byte'a dosya sonunu null ile doldurmamalıdır.

6. Bölge 0x7018-0x7094 DATA bölgesidir. Okunan veriler bu bölgeye sıralanırlar.

Bölge Detayları

1. Bölge 0x6FF7-0x7005

0x6FF7 – Dosya Sistem Versyon Numarası 
Böylece hangi cihazın dosyalarını okuduğumuza karar verebiliriz. Bu değer 0x0100 ise eski sürüm 
dosyalar var demektir. Bu eski sürüm cihazlarda, modbus device header içindeki cihaz tipine 
bakarak okunacak dosyaların büyüklüğü tayin edilmelidir.

MB address Modbus Data Type Register Name
0x6FF7 Unsigned Integer 16 Bits (U16) Multiser TFT Energy Analyser File System Version R
0x6FF8 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Card Info Bits R
0x6FF9 Unsigned Long Int 32 Bits (U32) MicroSD Card Capacity R
0x6FFB Unsigned Long Int 32 Bits (U32) MicroSD Card Free Space R
0x6FFD Unsigned Integer 16 Bits (U16) RealTime Date Year-Month (0xYYMM) R
0x6FFE Unsigned Integer 16 Bits (U16) RealTime Date Day-Hour (0xDDHH) R
0x6FFF Unsigned Integer 16 Bits (U16) RealTime Date Minute-Second (0xMMSS) R
0x7000 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD First File Record Date Year-Month (0xYYMM) R
0x7001 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD First File Record Date Day-Hour (0xDDHH) R
0x7002 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD First File Record Date Minute-Second (0xMMSS) R
0x7003 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Last File Record Date Year-Month (0xYYMM) R
0x7004 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Last File Record Date Day-Hour (0xDDHH) R
0x7005 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Last File Record Date Minute-Second (0xMMSS) R
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0x6FF8 – MicroSD kart info bits. 
Micro sd kart takılı mı, micro sd kart üzerinde herhangibir arıza mevcut mu bilgisi buradaki bitlere 
göre algılanır.
Bit0=0 no disk, bit0=1 disk inserted;
Bit1=0 disk not mounted, bit1=1disk mounted
bit2= 0 no process, bit2=1 reading
bit3= 0 no process, bit3=1 writing
bit4= 0 no process, bit4=1 diskEjectRequest
bit5= 0 no process, bit5=1 diskEjectBusyWait
bit6= 0 no process, bit6=1 Disk Ejected
bit7 not used
bit8=0 no error, bit8=1  diskFullErrorBit
bit9=0 no error, bit9=1  diskFreeSuitableErrorBit 
bit10=0 no error, bit10=1 diskSizeSuitableErrorBit
bit11=0 no error, bit11=1 diskFreeSizeReadErrorBit
bit12=0 no error, bit12=1 diskSizeReadErrorBit
bit13,14 not used
bit15=0 no error bit15=1 diskSizeGeneralErrorBit 

0x6FF9 - 0x6FFA Disk Kapasitesi
ilgili registerlardan okunan veri KB cinsinden 32 bit olarak diskin kapasitesini verir

0x6FFB - 0x6FFC Disk Boş Alanı
ilgili registerlardan okunan veri KB cinsinden 32 bit olarak diskin kalan boş alanını verir

0x6FFD – 0x6FFE – 0x6FFF Realtime Clock

YIL/AY/GÜN/SAAT/DAKİKA/SANİYE şeklinde gerçek zaman saatini verir. Veriyi ayrıştırmak 
için aşağıdaki yöntem bilinmelidir.

YIL   = (u8)((0x6FFD) >>8)
AY    = (u8)((0x6FFD))
GÜN = (u8)((0x6FFE) >>8)
Saat  = (u8)((0x6FFE))
Daki  = (u8)((0x6FFF) >>8)
Sani  = (u8)((0x6FFF) )

0x7000 – 0x7001 – 0x7002 Diske İlk Kayıt Zamanı Gerçek zaman saati ile aynı yapıdadır.
0x7003 – 0x7004 – 0x7005 Diske Son Kayıt Zamanı Gerçek zaman saati ile aynı yapıdadır.

Diske ilk ve son kayıt zamanlarının tutulması, diske gereksiz işlem başlatmayı engeller.



2. ve 3. Bölge 0x7006-0x700C

0x7006 – 0x7007 – 0x7008  Okunacak Verinin Tarihi

Daha önce okunmuş olan gerçek zaman saati ile benzer mantıkta bu sefer veriler geri yazılıyor. 

0x7006 = ((YIL-2000)<<8) + (AY)
0x7007 = ((GÜN)<<8)+(SAAT)
0x7008 = ((DAKİKA)<<8)+(SANİYE)

0x7009 Dosya tipi kodu
Dosya ismi aktarmak yerine, kayıt altına alınan dosyaların belirli kod numaraları ile ulaşılmasını 
sağlar. Dosya isimleri ve kodları şu şekildedir.

0x700A – 0x700B Dosyadan Okunan Verilerin Başlangıç Adresi

Dosyadan okuma yapılacak ilk adresin byte cinsinden 32 bitlik şekilde girilebileceği Hücrelerdir. 
Dosya nereden itibaren okunacaksa buraya ilgili byte'ın başlangıçtan itibaren olan sıra numarası 
yazılır. Örneğin ilk okumada başlangıç adresi 0x00000000 iken ardından gelen okuma 0x000000FA
olmalıdır. Çünkü ilk okumada ilk 125 word yani 250 byte FA adet veri okunmuş demektir. Bu da 
okunan dataların 0-249 byteların verileri demektir. Sonraki okuma 250 numaralı register ile başlar.

0x700C Uzaktan MicroSD Kart erişim denetim registeri 
MicroSD kart okuma işleminin başlaması ve verilerin okunup data registerlarına yazılması için bu 
hücreye 0x0001 yazılması yeterlidir. MicroSD üzerinden dosya erişimleri ve okuma işlemleri 
sürecinde registerin değeri 0x0002 olur. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aynı adresin değeri 
0x0004 olur. Bu standart process tir. Eğer hata olursa aynı hücrenin anlamlı 8 biti üzerinde hata 
bitleri mevcuttur. Bunlardan hata ile ilgili olan bit set olur. Hata yok ise 0x0004 ile işlem sonuçlanır.

MB address Modbus Data Type Register Name
0x7006 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Read File Date Year-Month (0xYYMM) R/W 0x630C 0x0A01
0x7007 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Read File Date Day-Hour (0xDDHH) R/W 0x1F17 0x0100
0x7008 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD Read File Date Minute-Second (0xMMSS) R/W 0x3B3B 0x0000
0x7009 Unsigned Integer 16 Bits (U16) MicroSD TFT EA Read File Type Code R/W 0xFFFF 0x0000
0x700A Unsigned Long Int 32 Bits (U32) MicroSD TFT EA Read File Package Data Start Address R/W 0xFFFFFFFF 0x00000000

0x700C Unsigned Integer 16 Bits (U16) R/W 0x0001 0x0000
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Modbus Remote File Read Process Info Register 
//**************************************
//0 - mbFileReadStartBit
//1 – mbFileBusyBit
//2 - mbFileMissionCompleteBit
//*****************    3-7 bits reserved    ********************//
//8 - mbFileErrorOccuredBit //buffer error occured bit
//9 - mbNoDiskFoundBit //buffer error occured bit
//10- mbInsufficientBufferBit //buffer ara belleği yetersiz
//11- mbUnknownFileTypeBit //DOSYA TÜRÜ GİRİLMEMİŞ
//12- mbNoDirectoryFoundBit //klasör bulunamadı hatası
//13- mbFileNotFoundBit //dosya bulunaması hatası
//14- mbFileSizeMismatch //dosya büyüklüğü ile başlangıç adresi uyuşmazlığı
//15- mbFileNotRead //dosya okuma hatası

Dosya Kodu Dosya ismi Dosya Kodu Dosya ismi Dosya Kodu Dosya ismi Dosya Kodu Dosya ismi
100 i_t1.dat 201 V1 20A Q1 210 vTHD1
101 t1.dat 202 V2 20B Q2 211 vTHD2
301 alr 203 V3 20C Q3 212 vTHD3
401 dp 204 C1 20D S1 213 cTHD1
501 pls 205 C2 20E S2 214 cTHD2

0xFFFD confa02.dat 206 C3 20F S3 215 cTHD3
0xFFFE confa01.dat 207 P1 216 V12
0xFFFF conf.dat 208 P2 217 V23

209 P3 218 V31



4. Bölge 0x700D-0x7013

0x700D-0x7013 Dosyadan Okunmuş olan verilerin anlamı

0x700D-0x7013 aralığındaki veriler, 2. ve 3. bölgenin 0x7006-0x700C aralığındaki veriler ile aynı 
özelliktedir. 2. ve 3. bölgede bu verileri biz yazıp cihaza yollarız. O da bu verilere dayanarak sonuç 
getirdim şeklinde sonucu 0x700D-0x7013 arasına kopyasını alarak onaylar.

5.ve 6. Bölge 0x7014-0x7094

Dosya okuma işlemi sonuçlandıktan sonra, 0x7014 – 0x7017 aralığındaki hücrelerden, kaç byte veri
okunmuş ise onun sayısı alınıp, 0x7018 – 0x7094 aralığındaki veri hücreleri içindeki veriler 
kullanılmak üzere okunabilir, bilgisayarda bir dosyaya aktarılabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Okuma komutu vermeden önce 0x700C adresi okunarak üst bitler maskelenip bit2,1,0 
=000 olabilir ya da bit2=1 olabilir. Busy ya da start durumda ise sonuçlanması 
beklenmelidir.

• Verilerin okunma komutu verilirken girilen adres 2. ve 3. bölgedir. Bu iki bölge 
hücrelerine okunma işlemi yapılacak dosyanın bilgileri ile okuma komutu 0x10 modbus 
komutu ile bir seferde yazılması sağlıklıdır. Hücrelere tek tek veriler yazılabilir. Ancak 
aynı anda başka bir bilgisayarın cihaza erişip bu okuma alanının dosya bilgilerine farklı 
veri girmesi ihtimali nedeni ile tercih edilmemelidir.

• Veriler alındığı zaman okunan
• 0x7017 adresideki byte adedi 250 den küçük ise ve tek sayı ise 0x7016 adresindeki 

belirtilen adet kadar 0x7018 den itibaren okunur. Son adresteki değerin High byte 
verisi kullanılır. Okunan son adresin low byte verisi kullanılmaz.

• 0x7017 adresideki byte adedi 250 den küçük ise ve çift sayı ise 0x7016 adresindeki 
belirtilen adet kadar 0x7018 den itibaren okunur. Okunan tüm veriler kullanılabilir


