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معرفی نرمافسار Qusber
محصول جذیذ گروه NREC
ًشمافضاس کاعثش ( )Qusberیک ًشمافضاس هیاًی هذیشیت ّ کٌتشل دعتگاٍ ُای جاًثی (دس حال حاضش

تشای دسگاٍُای  )USBاعت کَ تَ صْست ّیژٍ تشای دعتگاٍُای دسّىکاس ( )Embedded Devicesعشاحی ّ
پیادٍعاصی ؽذٍ اعت .ایي ًشمافضاس تا تشقشاسی استثاط تا دسگاٍ  USBهیتْاًذ دادٍُای هؾخص اص دعتگاٍ سا
دس صهاى دقیق هقشس ؽذٍ یا اًتظاس سّیذاد ( )Event drivenاص دعتگاٍ دسیافت کشدٍ ّ یا دادٍُای هْسد ًظش

کاستش سا تَ سّػ دلخْاٍ تَ دعتگاٍ اًتقال دُذ .تَ عْس کلی کاستشد ایي ًشم افضاس دس دعتگاٍ ُایی اعت کَ تْعظ
سایاًَ ّ عیغتنُای پشداصؽی تا تْاى تاال کٌتشل هی ؽًْذ .هاًٌذ  :ستاتُا  ،دعتگاٍ ُای آصهایؾگاُی  ،عیغتن
ُای اتْهاعیْى صٌؼتی  ،صٌایغ کٌتشل فشایٌذ ّ ...
تضسگتشیي هضیت  ،Qusberضشیة اهٌیت تاال دس ػولکشد ّ عشػت اعت کَ ایي هِن تَ دلیل اعتفادٍی
حذاقلی اص هٌاتغ داخلی عیغتن ػاهل ّ ُوچٌیي ػذم ًیاص تَ دسایْس ُای پیچیذٍ ّ ُوَهٌظْسٍ ( General
 )Purposeهْجْد دس عیغتنػاهلُا پذیذ آهذٍ اعت.
روژهیطراحیبازویصنعتیربات"تَ ػٌْاى عیغتنػاهل
ایي ًشم افضاس دس ساعتای تکویل تخؾی اص "پ 
آغاص تَ کاس کشدّ ،لی دسحال حاضش قاتلیت ًصة ّ ساٍ اًذاصی سّی اًْاع دعتگاٍ ُای هٌِذعی پضؽکی ّ یا
اًْاع ستات ُا تا ًیاص ُای پشداصؽی تاال سا داسد.
ًشمافضاس  Qusberاص اتتذا ّ اص کْچکتشیي هْاسد اص هشاحل ًیاصهٌذی ّ عشاحی تا پیادٍعاصی ّ پؾتیثاًی

ّ حتی هغتٌذعاصی تَ عْل کاهل اص تْاى هتخصصاى گشٍّ تَ ُوشاٍ اعتفادٍ اص ًشمافضاسُا ّ اتضاسُای کاهالً
سایگاى ّ یا هتيتاص ( )Open Sourceتِشٍ هیتشد.

در زیر بخطی از مطخصات کلی ابسارٌا َ بخصُای هْسد اعتفادٍ هیآیذ:


زباى برًاههًىیسی( :)Programming Languageزباى C



استاًذارد کذًىیسی (gnuc++0 :)Coding Standard



هترجن ( :)Compilerهترجن هتيباز گٌى ً GCCسخهی 4.5.3



الگىی رضته ( :)Threading Modelالگىی Posix



سکى( :)Platformsسکىهای Windows،GNU/Linux



هجىز ( :)Licenseهجىز خصىصی ()Propriety



برًاههًىیس ( :)Programmerعرفاى اسواعیلی برزی ()Erfan Esmayili Barzi



هطاور ( :)Consultantسیذ هحسي طباطباییفر ()Mohsen Tabatabayi Far



ًرمافسار بارسٌجی (ً :)Profilerرمافسار ً Gprofسخهی 2.21.0.20110327



ًرمافسار ههار ًسخه (ً :)CVSرمافسار ً Gitسخهی 1.7.4.1



ًرمافسار پردازش هتي (ً :)Text Processorرمافسار ً VIMسخهی 7.3.35



ًرمافسار هستٌذسازی (ً :)Document Toolرمافسار ً LibreOffice Writerسخهی 3.3.2



هستٌذساز ( :)Document Writerعرفاى اسواعیلی برزی ()Erfan Esmayili Barzi



ًسخه (ً :)versionسخهی 1.02



تاریخ آخریي ویرایص ( :)Last Edition Dateتاریخ Tue Jun 14 5:17:02 IRDT 2014

بخص ( )Moduleىای گوناگون قابل استفاده



بخص پیکربنذی (:)Configuration Module
دس ایي تخؼ کاستش هیتْاًذ تٌظیوات اص پیؼتؼییيؽذٍ هاًٌذ ؽواسٍی  Product IDدعتگاٍُای
هْسد ًظش ّ … را در پرَوذي ( )Fileهؾخص رخیشٍ کٌذ ّ اص ّاسد کشدى دّتاسٍ ّ یا چٌذتاسٍی آى
جلْگیشی تَ ػول آیذ .فالة ایي پشًّذٍ اص سّػُای هختلف ًْؽتاس پیکشتٌذی اص جولَ
پیکشتٌذی تْدستْ ( ،)Nestedایجاد فِشعت ( … ّ )Listپطیباوی میکىذ.



بخص رابط کاربری (:)UI
ساتظ کاستشی عاهاًَ تَ دّ صْست پْعتَی دعتْسی ( ّ )Command Shellپْعتَی گشافیکی
دس دعتشط اعت .دس ساتظ کاستشی گشافیکی اص کتاتخاًَ ( )Libraryی  GTKتشای کَ تحت
هیضکاس ً Gnomeغخَی  ۲عشاحی ؽذٍ ،اها دس تاقی هیضکاسُا ًیض قاتل اعتفادٍ خْاُذ تْد.



بخص ثبت زمان (:)Timing Module
تَ دلیل تحشاًی تْدى تشخی کاستشُای ایي ًشمافضاس هاًٌذ کاستشدُایی کَ صهاى دقیق اًجام کاس یا
دسیافت سّیذاد تا دقت ًاًْثاًیَ هذًظش اعت ،هیتْاى تا تِشٍگیشی اص ایي تخؼ ،دقت صهاًی
ثثت سّیذادُا ،گضاسػگیشی ّ یا اًجام ّظایف سا تَ صْست دقیقتشی پایاى داد.



بخص زمانبنذ (:)Scheduling Module
ایي افضًَّ تا تَکاسگیشی اهکاًات عیغتنػاهل هیتْاًذ هذیشیت تْصیغ سؽتَُا تش سّی پشداصًذٍی
هشکضی ،الگْسیتن صهاى تٌذی قشاسگیشی فشایٌذ تشّ سّی پشداصًذاٍ  ،الْیت تاسگزاسی فشیاایٌذ ّ …
را مذیریت کىذ.
تذیي ّعیلَ هیتْاى ًغثت تَ هذیشیت فشایٌذ تشًاهَی ً Qusberغثت تَ دیگش فشایٌذُا
تصوینگیشی کشد تا دس صْست ًیاص تَ اّلْیتعٌجی ،اص آى تِشٍ تشد.



بخص گسارشگیری (:)Logging Module
ایي افضًَّ تا اعتفادٍ اص افضًَّی صهاىگیشی هیتْاًذ اص کْچکتشیي تا هِنتشیي سّیذادُای دسّى
ًشمافضاس سا تا اّلْیتعٌجی کَ تْعظ کاستشی اًجام هیؽْد ،دس خشّجی ًشمافضاس دس صفحَی
ًوایؼ یا هحیظ کاستشی گشافیکی ّ یا دسّى یک پشًّذٍی گضاسػگیشی چاپ کٌذ.



بخص کطف اتصال (:)Discovery Module
ایي افضًَّ تا تشقشاسی استثاط ( )linkتا ُغتَ ( )Kernelعیغتنػاهل تَ تواهی سّیذادُایی کَ
هشتْط تَ اتصال ،تغییش ّ یا حزف دعتگاٍ هتصلؽذٍ هیتاؽذ ،گْػ فشا هیدُذ ّ دس صْست
ثثت کٌتشلکٌٌذٍ ( )Handlerتشای آى هیتْاًذ تَ دعتشعی عشیغتش ّ تا تاس پشداصؽی کوتش ًغثت
تَ جغتّجْی ُوِی دعتگاٍُا فشاهیي کاستش سا اجشا کٌذ .تَ عْس هثال کاستش هیتْاًذتا ثثت یک
کٌتشلکٌٌذٍ تشای یک دعتگاٍ تا هؾخصات هؼیي ،تَ هحض اتصال آى تَ هاؽیي ،اص آى هغلغ
ؽذٍ ّ فشاهیي الصم سا صادس کٌذ .ایي ػول ًغثت تَ جغتّجْی ُوَی دعتگاٍُا دس
صهاىُای هؾخص تاس پشداصؽی تغیاس کوتشی سا تَ هاؽیي ّ عیغتنػاهل تحویل هیکٌذ.



بخص رضتوبنذی (:)Threading Module


ایي افضًَّ تا اعتفادٍ اص الگْی سؽتَتٌذی  POSIXعثة هیؽْد تا تخؼُای هختلف تشًاهَ تَ
جای اعتفادٍ اص فشایٌذُای هجضا ،دس یک فضای کاسی هؾتشک تا حافظَ ّ تاس پشداصؽی کوتشی
تش سّی پشداصًذٍی هشکضی قشاس گیشد تا تضویي عشػت ّ دقت تشًاهَ تأهیي ؽْد.
اص عشفی تا تِشٍگیشی اص سؽتَُای عغح پاییي کَ ًضدیک تَ عغح هاؽیي ُغتٌذ ،تا ّجْد فضای
کاسی هؾتشک ّ جلْگیشی اص ًیاص تَ اتضاسُایی هاًٌذ  … ّ Pipingبرای ارتباط فرایىذٌا ،تقریباً
بً ػىُان یک فرایىذ مجسا در وظر گرفتً میضُد تا با بٍريگیری از مجسا بُدن ٌر بخص یا تابغ،
اوتساع الزم برای امُری وظیر آزمایص َ رفغ اضکال بروامً را آسانتر کىذ



بخص مذیریت سیگنال (:)Signal Handling
دس ایي تخؼ تا اعتفادٍ اص کتاتخاًَی هذیشیت عیگٌال ،تواهی عیگٌالُای ؽٌاختَؽذٍی
عیغتن ػاهل لیٌْکظ ّ ّیٌذّص هذیشیت ّ دسیافت ؽذٍ ّ تغتَ تَ پیکشتٌذی کاستش هیتْاًذ
ػکظالؼول هٌاعة پاعخ هٌاعة دُذ .تَ ػٌْاى ًوًَْ عیگٌال  INTتا ؽواسٍی  ۲هیتْاًذ تَ
ػٌْاى پایاىدٌُذٍی کلی ًشمافضاس هحغْب ؽْد.



بخص ىستو (:)Core Part
ایي ًشمافضاس قاتلیت اًتقال دادٍ تَ/از دستگاي را بً دَ ضکل کلی ٌمسمان (َ )Synchronous
واٌمسمان ( َ )Asynchronousچٍار رَش اوتقال َقفً ( ،)Interruptتکً ( ،)Bulkمٍار
( َ )Controlواٌمسمان استاوذارد ( )Isochronousدارا میباضذٌ .مچىیه امکان جستَجُ
برای دستگاٌایی کً با درگاي  USBتَ عیغتنػاهل هتصل ُغتٌذ ( )USB Devicesبً دَ
رَش سؼی َ خطا برای اتصال ( َ )Exhaustive Searchیا با اوتظار برای رسیذن ػالمت
مجسا ( )Signalاز طریق فؼالسازی  Discovery Moduleفشاُن هیتاؽذ.

پیشاهْى اسعال یا دسیافت دادٍُا ،تَ دلیل اعتفادٍ اص الگْی سؽتَتٌذی عغح پاییي ( Low
 ،)Level Threadingقابلیت استفادي مجسای ٌر رضتً ( )Threadاز ٌستًی متمایس از
پردازوذيی مرکسی (َ )CPUجُد دارد کً ایه قابلیت تُسط بخص زمانبىذ برای کل ورمافسار
آماديسازی میؽْد.
دس صْست فؼالتْدى تخؼ گضاسػگیشی ًشمافضاس ،تواهی تخؼُای آى تش اعاط پیکشتٌذی

اػوالؽذٍ تْعظ کاستش ،اهکاى گضاسػگیشی اص تخؼ ُغتَ تا تواهی صیش تخؼُا هِیا ؽذٍ
اعت.
جِت تاال تشدى قاتلیت تٌِگامتْدى ( )Real-timeبخص ٌستً بً ٌىگام استفادي از دستگاي،
میتُاًذ ساٍاًذاص خْد عیغتنػاهل سا تشای دعتگاٍُای  USBغیش فؼال کٌذ ّ یا تا اعتفادٍ اص
تخؼ  Signalingػالهات ّاسدٍ سا کٌتشل ّ هذیشیت ًوایذ.
ایي ًشمافضاس دس تخؼ آصهایؼ ّ تشسعی ،تا ًشمافضاس  Gprofتحت ؽشایظ هختلف ّ صهاىُای
کاسی صیاد پاعخ هثثت ّ قاتل قثْلی اص خْد ًؾاى دادٍ اعت.
تَ عْس کلی ایي ًشمافضاس هی تْاًذ دس صٌایغ هختلف تَ ّیژٍ دس ستاتیک تَ صْست یک عاهاًَی
یکپاسچَی اهي دس قالة یک ساٍاًذاص یا ساتظ تشای دعتگاٍُای ً USBقؼ ایفا کٌذ کَ تا
اعتفادٍ اص هحصْالت جاًثی هاًٌذ عاهاًَُای  Real-timeهیتْاى تْاى اهٌتی آى سا تَ صْست
فضایٌذٍ افضیؼ داد.
پایان

