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دس حال حاضش )دعتگاٍ ُای جاًثی هذیشیت ّ کٌتشل هیاًی افضاس  یک ًشم( Qusber)افضاس کاعثش  ًشم 
عشاحی ّ ( Embedded Devices)کاس  ی دسّى ُا اعت کَ تَ صْست ّیژٍ تشای دعتگاٍ (USBُای  دسگاٍتشای 
سا   ُای هؾخص اص دعتگاٍ تْاًذ دادٍ هی USBافضاس تا تشقشاسی استثاط تا دسگاٍ   ایي ًشم. عاصی ؽذٍ اعت پیادٍ

ُای هْسد ًظش  اص دعتگاٍ دسیافت کشدٍ ّ یا دادٍ( Event driven)دس صهاى دقیق هقشس ؽذٍ یا اًتظاس سّیذاد 
اس دس دعتگاٍ ُایی اعت کَ تْعظ تَ عْس کلی کاستشد ایي ًشم افض .کاستش سا تَ سّػ دلخْاٍ تَ دعتگاٍ اًتقال دُذ

ُا ، دعتگاٍ ُای آصهایؾگاُی ، عیغتن  ستات: هاًٌذ . ُای پشداصؽی تا تْاى تاال کٌتشل هی ؽًْذ سایاًَ ّ عیغتن
 ...ّ  ُای اتْهاعیْى صٌؼتی ، صٌایغ کٌتشل فشایٌذ

ی  ل اعتفادٍضشیة اهٌیت تاال دس ػولکشد ّ عشػت اعت کَ ایي هِن تَ دلی،  Qusberتضسگتشیي هضیت 
 General)  هٌظْسٍ ّ ُوچٌیي ػذم ًیاص تَ دسایْس ُای پیچیذٍ ّ ُوَ  حذاقلی اص هٌاتغ داخلی عیغتن ػاهل

Purpose )ُا پذیذ آهذٍ اعت ػاهل هْجْد دس عیغتن. 

ػاهل  تَ ػٌْاى عیغتن"یطراحیبازویصنعتیرباتروژهپ" تخؾی اصایي ًشم افضاس دس ساعتای تکویل  
ّلی دسحال حاضش قاتلیت ًصة ّ ساٍ اًذاصی سّی اًْاع دعتگاٍ ُای هٌِذعی پضؽکی ّ یا  ،اس کشدآغاص تَ ک

 .اًْاع ستات ُا تا ًیاص ُای پشداصؽی تاال سا داسد

عاصی ّ پؾتیثاًی  اص اتتذا ّ اص کْچکتشیي هْاسد اص هشاحل ًیاصهٌذی ّ عشاحی تا پیادٍ Qusberافضاس  ًشم 
افضاسُا ّ اتضاسُای کاهالً  تَ ُوشاٍ اعتفادٍ اص ًشم گشٍّاهل اص تْاى هتخصصاى عاصی تَ عْل ک ّ حتی هغتٌذ

 . تشد تِشٍ هی( Open Source)تاص  سایگاى ّ یا هتي
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 ىای گوناگون قابل استفاده( Module)بخص 

 

  بخص پیکربنذی(Configuration Module:) 

ُای  دعتگاٍ Product IDی  ؽذٍ هاًٌذ ؽواسٍ تؼییي تْاًذ تٌظیوات اص پیؼ دس ایي تخؼ کاستش هی
ی آى  هؾخص رخیشٍ کٌذ ّ اص ّاسد کشدى دّتاسٍ ّ یا چٌذتاسٍ( File)را در پرَوذي … هْسد ًظش ّ 

ْگیشی تَ ػول آیذ ُای هختلف ًْؽتاس پیکشتٌذی اص جولَ  فالة ایي پشًّذٍ اص سّػ. جل
 .کىذ پطیباوی می… ّ ( List)، ایجاد فِشعت (Nested)تْدستْ   پیکشتٌذی

 

 ری بخص رابط کارب(UI:) 

ی گشافیکی  ّ پْعتَ( Command Shell)ی دعتْسی  ساتظ کاستشی عاهاًَ تَ دّ صْست پْعتَ
تشای کَ تحت  GTKی ( Library)دس ساتظ کاستشی گشافیکی اص کتاتخاًَ . دس دعتشط اعت

 .عشاحی ؽذٍ، اها دس تاقی هیضکاسُا ًیض قاتل اعتفادٍ خْاُذ تْد ۲ی  ًغخَ Gnomeهیضکاس 

 

 

 بخص ثبت زمان   (Timing Module:) 

افضاس هاًٌذ کاستشدُایی کَ صهاى دقیق اًجام کاس یا  تَ دلیل تحشاًی تْدى تشخی کاستشُای ایي ًشم
گیشی اص ایي تخؼ، دقت صهاًی  تْاى تا تِشٍ دسیافت سّیذاد تا دقت ًاًْثاًیَ هذًظش اعت، هی

 .تشی پایاى داد صْست دقیق گیشی ّ یا اًجام ّظایف سا تَ ُا، گضاسػ ثثت سّیذاد

 

 



 بنذ  بخص زمان(Scheduling Module:) 

ی  ُا تش سّی پشداصًذٍ تْاًذ هذیشیت تْصیغ سؽتَ ػاهل هی کاسگیشی اهکاًات عیغتن ایي افضًَّ تا تَ
… تٌذی قشاسگیشی فشایٌذ تشّ سّی پشداصًذاٍ ، الْیت تاسگزاسی فشیاایٌذ  ّ  هشکضی، الگْسیتن صهاى

 .کىذرا مذیریت 

ُا  ًغثت تَ دیگش فشایٌذ Qusberی  تْاى ًغثت تَ هذیشیت فشایٌذ تشًاهَ تذیي ّعیلَ هی
 .عٌجی، اص آى تِشٍ تشد گیشی کشد تا دس صْست ًیاص تَ اّلْیت تصوین

 

 گیری  بخص گسارش(Logging Module:) 

ُای دسّى  تشیي سّیذاد هِنتْاًذ اص کْچکتشیي تا  گیشی هی  ی صهاى ایي افضًَّ تا اعتفادٍ اص افضًَّ
ی  افضاس دس صفحَ ؽْد، دس خشّجی ًشم عٌجی کَ تْعظ کاستشی اًجام هی افضاس سا تا اّلْیت ًشم

 .گیشی چاپ کٌذ ی گضاسػ ًوایؼ یا هحیظ کاستشی گشافیکی ّ یا دسّى یک پشًّذٍ

 

 

  بخص کطف اتصال(Discovery Module:) 

ػاهل تَ تواهی سّیذادُایی کَ  عیغتن( Kernel)  ا ُغتَت( link)ایي افضًَّ تا تشقشاسی استثاط 
دُذ ّ دس صْست  تاؽذ، گْػ فشا هی ؽذٍ هی هشتْط تَ اتصال، تغییش ّ یا حزف دعتگاٍ هتصل

تش ّ تا تاس پشداصؽی کوتش ًغثت  تْاًذ تَ دعتشعی عشیغ تشای آى هی( Handler)کٌٌذٍ   ثثت کٌتشل
تْاًذتا ثثت یک  تَ عْس هثال کاستش هی. استش سا اجشا کٌذُا فشاهیي ک ّجْی ُوِی دعتگاٍ تَ جغت

کٌٌذٍ تشای یک دعتگاٍ تا هؾخصات هؼیي، تَ هحض اتصال آى تَ هاؽیي، اص آى هغلغ  کٌتشل
ُا دس  ی دعتگاٍ ّجْی ُوَ ایي ػول ًغثت تَ جغت. ؽذٍ ّ فشاهیي الصم سا صادس کٌذ

 .کٌذ ػاهل تحویل هی یي ّ عیغتنُای هؾخص تاس پشداصؽی تغیاس کوتشی سا تَ هاؽ صهاى



 

 

 بنذی  بخص رضتو(Threading Module:) 

 َتٌذی  ایي افضًَّ تا اعتفادٍ اص الگْی سؽتPOSIX ُای هختلف تشًاهَ تَ  ؽْد تا تخؼ عثة هی
جای اعتفادٍ اص فشایٌذُای هجضا، دس یک فضای کاسی هؾتشک تا حافظَ ّ تاس پشداصؽی کوتشی 

 .هشکضی قشاس گیشد تا تضویي عشػت ّ دقت تشًاهَ تأهیي ؽْدی  تش سّی پشداصًذٍ

ُای عغح پاییي کَ ًضدیک تَ عغح هاؽیي ُغتٌذ، تا ّجْد فضای  گیشی اص سؽتَ اص عشفی تا تِشٍ
ْگیشی اص ًیاص تَ اتضاسُایی هاًٌذ  برای ارتباط فرایىذٌا، تقریباً … ّ  Pipingکاسی هؾتشک ّ جل

گیری از مجسا بُدن ٌر بخص یا تابغ،  ضُد تا با بٍري ظر گرفتً میبً ػىُان یک فرایىذ مجسا در و
 تر کىذ اوتساع الزم برای امُری وظیر آزمایص َ رفغ اضکال بروامً را آسان

 

  بخص مذیریت سیگنال(Signal Handling:) 

ی  ؽذٍ ُای ؽٌاختَ ی هذیشیت عیگٌال، تواهی عیگٌال دس ایي تخؼ تا اعتفادٍ اص کتاتخاًَ
ْکظ ّ ّیٌذّص هذیشیت ّ دسیافت ؽذٍ ّ تغتَ تَ پیکشتٌذی کاستش هی عیغتن تْاًذ  ػاهل لیٌ
تْاًذ تَ  هی ۲ی  تا ؽواسٍ INTتَ ػٌْاى ًوًَْ عیگٌال . الؼول هٌاعة پاعخ هٌاعة دُذ ػکظ

 .افضاس هحغْب ؽْد ی کلی ًشم دٌُذٍ ػٌْاى پایاى



 

 

  بخص ىستو(Core Part:) 

َ ( Synchronous)را بً دَ ضکل کلی ٌمسمان   از دستگاي/ تَ  اًتقال دادٍافضاس قاتلیت  یي ًشما 
، مٍار (Bulk)  ، تکً(Interrupt)َ چٍار رَش اوتقال َقفً ( Asynchronous)واٌمسمان 

(Control ) واٌمسمان استاوذارد َ(Isochronous )َجُ  ٌمچىیه امکان جست. باضذ دارا می
بً دَ ( USB Devices)ػاهل هتصل ُغتٌذ  تَ عیغتن USBبرای دستگاٌایی کً با درگاي 

َ یا با اوتظار برای رسیذن ػالمت ( Exhaustive Search)رَش سؼی َ خطا برای اتصال 
 .تاؽذ فشاُن هی Discovery Moduleسازی  از طریق فؼال( Signal)مجسا 

 

 

 Low)ی عغح پاییي تٌذ ُا، تَ دلیل اعتفادٍ اص الگْی سؽتَ پیشاهْى اسعال یا دسیافت دادٍ
Level Threading) ًقابلیت استفادي مجسای ٌر رضت ،(Thread )ًی متمایس از  از ٌست

افسار  بىذ برای کل ورم َجُد دارد کً ایه قابلیت تُسط بخص زمان( CPU)  ی مرکسی پردازوذي
 .ؽْد سازی می آمادي

تش اعاط پیکشتٌذی  ُای آى افضاس، تواهی تخؼ گیشی ًشم تْدى تخؼ گضاسػ دس صْست فؼال



ُا هِیا ؽذٍ  گیشی اص تخؼ ُغتَ تا تواهی صیش تخؼ ؽذٍ تْعظ کاستش، اهکاى گضاسػ اػوال
 .اعت

بخص ٌستً بً ٌىگام استفادي از دستگاي، ( Real-time)تْدى  جِت تاال تشدى قاتلیت تٌِگام
یا تا اعتفادٍ اص  غیش فؼال کٌذ ّ USBُای  ػاهل سا تشای دعتگاٍ اًذاص خْد عیغتن ًذ ساٍتُا می

 .ػالهات ّاسدٍ سا کٌتشل ّ هذیشیت ًوایذ Signalingتخؼ 

ُای  تحت ؽشایظ هختلف ّ صهاى Gprofافضاس  افضاس دس تخؼ آصهایؼ ّ تشسعی، تا ًشم ایي ًشم
 .کاسی صیاد پاعخ هثثت ّ قاتل قثْلی اص خْد ًؾاى دادٍ اعت

ی  تْاًذ دس صٌایغ هختلف تَ ّیژٍ دس ستاتیک تَ صْست یک عاهاًَ افضاس هی تَ عْس کلی ایي ًشم
ًقؼ ایفا کٌذ کَ تا  USBُای  تشای دعتگاٍ  اًذاص یا ساتظ ی اهي دس قالة یک ساٍ پاسچَ یک

تْاى تْاى اهٌتی آى سا تَ صْست  هی Real-timeُای  اعتفادٍ اص هحصْالت جاًثی هاًٌذ عاهاًَ
 .فضایٌذٍ افضیؼ داد

 پایان


