مهای
نگاهی به سیست 
Embedded
گردآوری شده توسط جامعه گیکهای کامپیوتر

سیستم

چیست؟Embedded

سیستمها که به آنها Embeddedاگر بخواهیم یک تعریف کلی از
مهای بالدرنگ
یتوانیم آنها راسیست 
نیز میگویند را ارائه نماییم م 
مهایی توصیف کنیم که به طور خاص و برای انجام یک عمل خاص
سیست 
م ه ا ی چ ن د م ن ظ و ر ه م ی ب ا ش ن د  .به ع ن و ا ن
یشوند و نقطه مقابل سیست 
ط راحی م 
یتو انیم
مثال لپ تاپ یک سیستم چند منظوره میباشد که به وسیله آن م 
اعمال بسیار متفاوتی همچون کد نویسی ،ادیت ویدیو ،ضبط صوت و تصویر،
پخش ویدیو و موزیک و ...را به انجام برسانیم.
اما یک دستگاه ضبط صدا که منحصرا برای این عمل طراحی شده است یک
هایتر و باEmbeddedسیستم
است و عمل ضبط صوت را بسیار حرف 
ی ر ساند .
کیفیت باالتری به انجام م 

مها یک کامپیوتر تلقیEmbeddedدر واقع
سیست 
نمیشوند ،چرا که تنها ماشینها یا وسایلی هستند
که به وسیلهی یک پروسسور یا یک قطعه با
قابلیتهای کامپیوتری میتوانند بهرهوری بسیار
بالیی داشته باشند.

d\embedded system

مهاembeddedاجزای
سیست 
مهای بالدرنگ از بخشهای متفاوتی چون
همانند هر سیستم دیگری ،سیست 
یشوند.سخت افزار و نرم افزار
تشکیل م 
مها
نکتهای که دربارهی طراحی سخت افزار و نرمافزار مربوط به این سیست 
وجود دارند آن است که باید هر دو به صورت همزمان طراحی شوند چرا که
مافزار سیستم را دارد میبایست از نقشه
ف ر د ی ک ه و ظ ی ف ه ط ر اح ی ن ر 
سختافزاری و معماری آن اطالع داشته باشد و همچنین طراح سختافزار
باید از نحوه کار نرم افزار مطلع باشد.

مهاEmbeddedنرم افزار
سیست 
همانطور که گفته شد سیستمهای بالدرنگ برای انجام تخصصی یک عملیات
نها نیز به
خاص طراحی میگردند در نتیجه نرم افزارهای تعبیه شده در آ 
ه های و ر ودی خا ص
همین صورت و برای انجام عملیات خاص بر روی داد 
نهایی طراحی میشوند
مافزارها برای کنترل دستگاهها و ماشی 
هستند .این نر 
یشوند و شخصی که نرم افزارهای
که کامپیوتر تلقی نم 
) را طراحی میکند باید توانایی فهمیدن طرحEmbedded softwareبالدرنگ(
شماتیک مدار و دیتا شیتهای مربوط به سخت افزارهای سیستم را داشته
با شد .
ی ت و ا ن ن د به ص و ر ت
 closedو یا open sourceنرم افزارهای ذکر شده م 
(با توجه به زبان برنامه نویسی آنها و سیستم عاملی که بر روی آنsource
پیاده سازی میشوند) طراحی شوند .برخالف کامپیوترهای عادی که برای
هها به یک سیستم عامل مانند
لینوکس یا Windows، Mac-OSاجرای برنام 
سیستمها میتوانند بدون نیاز به هیچ سیستمEmbeddedاحتیاج دارند
عاملی کار کنند و اگر در برخی موارد از سیستم عامل استفاده کنند قادر به
کار بر روی هر سیستم عاملی میباشند.
نکته مهم در رابطه با طراحی نرم افزارهای بالدرنگ آن است که حافظه و
تعبیه شده در سیستم در کارکرد نرم افزار تاثیر گذار است چرا کهRam
نهای برنامه نویسی همچون
و Cبرنامه نویسی بردها با برخی از زبا 
احتیاج Basicبه فضای حافظه کمتری نسبت به زبان Embedded C++
دا رد.
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مها در اینترنت اشیاEmbedded
سیست 
نها مو رد
یتوان گفت که اکثر دستگاههای که اینترنت اشیا در آ 
تق ریبا م 
ههایی کهEmbeddedاستفاده قرار میگیرند یک
س ی س ت م هس ت ن د  .د س ت گ ا 
یشوند تا در سیستم اینترنت اشیا مورد استفاده قرار گیرند از
ا رتق اع داده م 
یک دستگاه معمولی با یک هدف خاص(مانند یخچال که مشخصا برای سرد
نگه داشتن مواد غذایی طراحی شده است) ،یک تراشه کامپیوتری سخت
افزاری که عمل محاسبات کامپیوتری را انجام دهد و نرم افزار مربوط به
نحوه کار یخچال بر روی آن نصب گردد و گاها تعدادی سنسور و عملگر
ههای باال همگی باید به صورت
تشکیل شدهاند که در نتیجه طبق گفت 
طراحی شوند تا هماهنگی الزم در سیستم را ایجاد نمایندEmbedded.
در واقع این دستگاهها از نظر تکنیکی کامپیوتر محسوب نمیشوند و تنها
دستگاهی هستند که یک تراشه با قابلیت انجام محاسبات و عملیات کامپیوتری
در آنه ا تعب یه شد ه اس ت .
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