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ــرل هاي  ــاي تلفن، کنت ــد ه ــي دهد؛ کلی هدر م
کارخانه، کنتر ل هاي پل و باالبر، انتقال سرمایه و 

ایجاد بازار، فروش خودکار و خدمات.
ــواع روش ها، گاهی به  ــی از خطاها، ان برای رهای
ــکال نرم افزاری  ــورت ترکیبی، برای هر دو اش ص
ــت حافظه و همچنین خطا های نرم7 در  مانند نش

سخت افزار به کار گرفته می شوند: 
• زمان سنج نگهبان8 که رایانه را خاموش و روشن 
می نماید مگر این که نرم افزار، زمان سنج نگهبان 

را به طور مرتب آگاه  نماید.
ــامانه ها با یدکی های افزونه  که می توانند  • زیرس

جایگزین شوند. 
ــرم افزار که  ــت های لنگی« ن ــتفاده از »حال • اس

بخشی از کار را انجام می دهد.
• بهره گیري از طراحی با معماری پایگاه محاسبات 
ــامانه ی  ــه محیط س ــاد TCB(9( ک ــورد اعتم م
ــاد را  تضمین می کند. ــیار ایمن و مورد اعتم  بس

ــادر به  ــده10 ق ــامانه ی جایگذاری ش ــر س • ناظ
ــامانه  ــر بخش زیرس ــن برای ه ــی ایم  حصارکش
ــرم افزاری توافق  ــد به طوری که  بخش ن می باش

ــای دیگر یا نرم  ــامانه ه ــده نمی تواند با زیر س ش
ــر تداخل کند. این  ــامانه ی دیگ  افزار تراز برتر س
ــی خطاها را از انتشار از یک زیر سامانه  حصارکش
ــت اطمینان را ارتقا  ــته و قابلی  به دیگری باز داش
ــد. همچنین ممکن است اجازه دهد یک  می  بخش
ــدن خطا به طور خودکار  ــامانه با آشکار ش زیر س

خاموش و دوباره روشن شود.
• برنامه نویسی ایمنی شناسانه11 .

4. 7. حجم توليد باال در مقابل حجم کم 
توليد

ــامانه های با حجم تولید باال مانند پخش  برای س
موسیقی قابل حمل و یا گوشی  های تلفن همراه، 
ــوالً مالحظه ی  ــاندن هزینه معم ــل رس به حداق
ــت. مهندسان به طور معمول  اولیه ی طراحی اس
سخت افزاری را انتخاب می کنند که برای اجرای 
ــدازه ی کافی خوب«  ــت »به ان کارهای الزم درس

باشند.
ــده کم ظرفیت  ــای جایگذاری ش ــامانه ه برای س
ــه منظوره  ــت رایانه های هم ــا نمونه ممکن اس ی
ــا جایگزینی  ــا ب ــه ها ی ــردن برنام ــدود ک  با مح
سیستم عامل با یک سیستم عامل بی  درنگ به کار 

گرفته شوند.

5. معماری نرم افزارهای جایگذاری شده  
ــرم افزار برای  ــف از معماری ن ــن نوع مختل چندی

کاربردهای جایگذاری شده وجود دارد.

7. Soft  errors
8. watchdog  timer
9. Trusted  Computing  Base
10. Embedded  Hypervisor
11. Immunity  Aware  Programming

4. 5. اشکال زدایی
ــت در  ــده ممکن اس ــکال زدایی جایگذاري ش اش
ــترس  ــته به امکانات در دس ــطوح مختلف، بس س
ــود. آن ها را می  توان تقریباً به زمینه  های  انجام ش
زیر از ساده ترین تا پیچیده ترین گروه بندی کرد:

ــتفاده  ــی1 ، با اس ــم تعامل ــی مقی ــکال زدای • اش
ــط  توس ــده  ش ــه  ارای ــاده ی  ــته  ي2س پوس  از 
ــده )به عنوان مثال  ــتم عامل جایگذاري ش سیس

)Basic  یا Forth
ــتفاده از ثبت  ــا اس ــی ب ــی خارج ــکال زدای • اش
ــرای ردیابی  ــریال خروجي ب ــا درگاه س کردن ی
ــش گر در فلش یا  ــتفاده از یک پای عملیات با اس
ــتفاده از یک خدمت دهنده ی اشکال زدایي  با اس
ــه حتی برای  ــدRemedy Debugger ک  مانن

سامانه ی چند هسته اي  ناهمگن کار مي کند. 
ــک  ی  ،)ICD( ــدار  م در  ــکال زداي  اش ــک  ی  • 
ــت که از طریق یک  ــخت افزاری اس ــیله ی س وس
ــط JTAG یا Nexus به ریز پردازنده وصل  واس
ــا عملیات  ــط اجازه می دهد ت ــود. این واس مي ش
پردازنده از خارج کنترل گردد، اما نوعاً به قابلیت 
ــده  ــاص در پردازنده محدود ش ــکال زدایی خ اش

است.
ــز پردازنده را با  ــاز در مدار )ICE( ری ــبیه س • ش
ــده جایگزین مي کند و  ــازی ش ــبیه س معادل ش
ــز پردازنده  ــام جنبه های ری ــل بر تم کنترل کام

فراهم مي آورد.
ــازی تمام جنبه  ــبیه ساز کامل، شبیه س • یک ش
ــه اجازه  ــم می کند ک ــزار را فراه ــخت اف  های س

می دهد همه ی آن کنترل و اصالح شده و اشکال 
زدایی بر روی یک رایانه ی شخصي معمولی انجام 

شود.
جز در مواردی که به اشکال زدایی خارجی محدود 
ــت، برنامه نویس می تواند به طور معمول  شده اس
ــار کرده و اجرا کند و  ــرم افزار را از طریق ابزار ب ن
ــاهده و  نیز برنامه را در حال اجرا در پردازنده مش
ــات آن را راه انداخته یا متوقف کند. نمایش  عملی
ــد منبع3 زبان  ــت به صورت ک ــه ممکن اس برنام
سطح باال، کد اسمبلي و یا ترکیبی از هر دو باشد.

ــامانه ی جایگذاري شده اغلب  از آن جا که یک س
ــترده ای از عناصر تشکیل شده است،  از طیف گس
ــکال زدایی ممکن است تغییر کند. به  راهکار اش
ــامانه ی جایگذاري  ــکال زدایی س عنوان مثال، اش
ــده( متفاوت از  ــزاری )و ریز پردازن ــده ی نرم  اف  ش
ــامانه ی جایگذاري شده است که  اشکال زدایی س
ــط لوازم جانبی انجام  در آن بیشتر پردازش توس
ــده(. امروزه  ــود )FPGA ،DSP، و پردازن مي ش
ــامانه هاي جایگذاري شده  شمار فزآینده اي از س
ــته ی پردازنده ی تکي استفاده  از بیش از یک هس
ــعه ی چند  ــج توس ــکل رای ــد. یک مش ــي کنن  م

1. Interactive  resident  debugging
2. Shell
3. Source-code
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ــازی مناسب اجرای نرم افزار  هسته ای هم زمان س
است. در این صورت، طراحي سامانه ی جایگذاري 
ــت بخواهد تردد داده ها بر روی  ــده ممکن اس ش
ــته های پردازنده را وارسي کند،  گذرگاه بین هس
ــطح پایین، در  ــکال زدایی بسیار س که نیاز به اش
سطح سیگنال یا گذرگاه، مثاًل با تحلیل گر منطق4 
ــتم هاي عامل بي  درنگ اغلب  دارد، ردیابی5 سیس
ــتیبانی  ــتم عامل را پش  ردیابي رخدادهای سیس

مي کند. 
ــخصی  ــک رایانه ی ش ــط ی ــاي گرافیکی توس نم

ــامانه ارایه می  ــت رفتار س ــر پایه ی ثب میزبان ب
ــط نرم افزار، به  ــود. ثبت ردیابی می تواند توس  ش
ــط  ــي  درنگ یا توس ــل ب ــتم عام ــیله ی سیس  وس
ــود. ردیابی  ــژه ی ردیابي انجام ش ــخت افزار وی س
ــعه  ــگ اجازه مي دهد توس ــتم عامل بي  درن سیس
ــایل کارآیي سامانه ی  دهندگان زمان بندی و مس
نرم افزاري را دریابند و درک خوبی از رفتار سطح 
ــک مثال خوب  ــت آورند. ی ــامانه به دس باالی س
RTXCview برای RTXC Quadros  است 
ــرکت QuadrosSystems  ارایه  که توسط ش

شده است.

4. 6. قابليت اطمينان
سامانه هاي جایگذاري شده اغلب در ماشین هایی 
ــال ها  ــه انتظار می رود براي س ــرار مي گیرند ک ق
ــدون خطا کارکنند، و در برخی موارد در صورت  ب
ــد. از همین رو  ــی کنن ــود را بازیاب ــروز خطا خ  ب
 نرم افزار معموالً با دقت بیش تری از آنچه که برای 
رایانه های شخصی است تهیه و آزمایش می شود، 
ــش هایي از قطعات مکانیکي متحرک غیر  و از بخ
ــردان، کلیدها و یا  ــک گ ــل اعتماد مانند دیس قاب

دکمه ها اجتناب می شود.
ــخص اطمینان بخشی به طور خاص  ــایل مش مس

ممکن است شامل موارد ذیل باشد:
ــن براي تعمیر  ــي تواند به طور ایم ــامانه نم 1. س
ــش از حد  ــر بی ــرای تعمی ــا ب ــود، ی ــف ش متوق
ــا عبارتند از  ــال ه ــود. مث ــارج ش ــترس خ  از دس
ــا،  زیردری ــای  ــل ه کاب ــی،  فضای ــاي  ــامانه ه س
ــری، ناوب ــراي  ب ــي  دریای ــای  ه ــراغ   چ
ــا. خودروه و  ــاه،  چ درون  ــاي  ه ــامانه   س
ــي باید در حال کار نگه  ــامانه به دالیل ایمن 2. س
ــی«6 کمتر قابل  ــود. »حالت های لنگ ــته ش داش
ــتیبان ها اغلب توسط اپراتور  ــتند. پش تحمل هس
ــد از ناوبری  ــا عبارتن ــوند. مثال ه ــاب مي ش انتخ
ــرل واکنش گر، کنترل  ــامانه هاي کنت  هواپیما، س
ــیمیایي که از نظر ایمني، بحراني  کارخانه هاي ش
هستند، سیگنال های قطار، موتورها در هواپیمای 

تک موتوره. 
ــول را در هنگام توقف  ــامانه  مقدار زیادی پ 3. س

4. Logic  analyzer
5. Tracing
6. Limp  modes

...Embedded system
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1.5. حلقه ی کنترل ساده
ــاده دارای یک  ــرح، نرم افزار به طور س در این ط
حلقه است. حلقه زیرروال هایی12 را صدا می کند، 
ــخت افزار یا نرم افزار را  ــی از س که هر کدام بخش

مدیریت می کند. 

2.5. سامانه ی تحت کنترل وقفه13 
ــامانه های جایگذاری شده غالباً  تحت  برخی از س
کنترل وقفه هستند. بدین معنا که کارهای انجام 
ــیله ی انواع مختلفی  ــامانه به وس ــده توسط س ش
ــوند. وقفه می تواند  ــا راه اندازی می ش از رخداده
ــط یک زمان سنج با بسامد از قبل  برای مثال توس
ــط کنترل کننده ی درگاه  ــده، و یا توس تعیین ش
 سریال با دریافت یک بایت تولید شود. این نوع از 
سامانه ها اگر گرداننده های رخداد14 نیاز به تأخیر 

ــند استفاده می  ــاده باش ــته و کوتاه و س کم داش
شوند. 

ــاده را نیز در  ــامانه ها  کار س ــوالً این نوع  س معم
ــی کنند، اما این کار به  یک حلقه ی اصلی اجرا م

تأخیرهای غیر منتظره خیلی حساس نیست. 
ــه های  ــه وظیف ــده ی وقف ــات گردانن ــی اوق  گاه
ــاختار صف اضافه می کند. پس  طوالنی تر را به س
 از این که کار گرداننده ی وقفه به پایان رسید، این 
ــط حلقه ی اصلی اجرا می شود. این  وظیفه ها توس
ــته ی چند وظیفه ای15 با  ــامانه را به هس روش، س

فرایند گسسته نزدیک می کند. 

3.5. چند وظيفگی با همکاری هم16 
ــیار  ــامانه ی چندوظیفه ی غیر انحصاری17 بس س
ــت جز  ــاده اس ــرح واره ی18 حلقه ی س ــبیه ط ش
ــی کاربردی  ــط برنامه نویس ــن که حلقه در واس ای
 API(19( پنهان است. برنامه نویس مجموعه ای از 

12. Subroutines
13. Interrupt
14. Event  handlers
15. Multitasking  kernel
16. Cooperative  multitasking
17. Nonpreemptive  multitasking
18. Scheme
19. Application  Programming Interface

ــتم  کاربردی اجازه می دهد به جای خدمات سیس
ــز کنند،  ــیله تمرک ــت های وس ــل روی قابلی عام
ــامانه های  ــای بزرگ. س ــامانه ه ــل برای س  حداق
 کوچک تر اغلب به خاطر محدودیت های مربوط به 
ــری  ــر بات ــا عم ــی و ی ــه، کارای ــدازه ی حافظ  ان
 نمی توانند از عهده ی خدمات باالسری در ارتباط با 

سامانه ی بی  درنگ همگانی برآیند.
ــتم عامل بی  درنگ الزم است،  این گزینه که سیس
ــایل مربوط به خود را به دنبال دارد، هر چند  مس
قبل از شروع فرآیند توسعه  ی کاربرد، انتخاب باید 
ــعه دهندگان را  ــود. این زمان بندی توس انجام ش
ــده  ــتم عامل جایگذاری ش وادار می  کند تا  سیس
ــاس نیازهای فعلی انتخاب  وسیله ی خود را براس
کنند و بنابراین گزینه های آینده را تا حد زیادی 

محدود می کند. 
ــا کاهش عمر  ــده ب ــه های آین ــت گزین محدودی
ــر این با  ــود. عالوه ب ــر می ش ــکل ت محصول مش
ــن عامل مانند  ــه مدیریت چندی ــیله ها ب نیاز وس
ــور مداوم در  ــطح پیچیدگی به ط ــوارد زیر، س م
 TCP/، USB ــریال ــد است: ارتباط س حال رش
ــیم، رادیو ترانک،  ــبکه ی بی س "28IP، بلوتوث، ش
ــوت، گرافیک  ــه ، داده و ص ــد گان ــال های چن کان
ــته های  ــد گانه، رش ــای چن ــت ه ــرفته، حال  پیش

چند گانه، حالت های انتظار بی  شمار و غیره. 
ــن روند منجر به رو آمدن میان افزار جایگذاری  ای
شده29 عالوه بر سیستم عامل بی  درنگ می گردد.

5.5. ریزهسته ها30 و برون  هسته ها 31 
ــته یک گام منطقی باالتر از یک سیستم  ریز هس
ــت  ــت. ترتیب معمول این اس عامل بی  درنگ اس
ــتم  عامل حافظه را اختصاص  ــته  ی سیس که هس
ــته  های مختلِف اجرا کلید   داده و CPU را به رش

28. Transmission  Control  Protocol /Internet  Pro-
tocol
29. Embedded  middleware
30. Microkernel
31. Exokernel

17. Nonpreemptive  multitasking
18. Scheme
19. Application  Programming Interface

ــد و هر وظیفه محیط  ــه ها را تعریف می کن وظیف
ــی آورد. هنگامی که  ــت م ــرای خود را به دس اج
وظیفه بیکار است، روال بیکاری20 را صدا می کند 
ــلیم«22 یا  ــه معموالً »مکث«21، »انتظار«، »تس ک

»nop«23 )هیچ کار( نامیده می  شود.
ــه ی کنترل  ــبیه به حلق ــیار ش مزایا و معایب بس
ــرم افزار  ــردن ن ــه اضافه ک ــن  ک ــز ای ــتند ج هس
ــادگی با نوشتن یک  ــان تر است، به س  جدید آس
وظیفه ی جدید، و یا اضافه کردن به مترجم صف. 

4.5. چند منظورگی انحصاری یا چند 
رشتگی24 

ــطح پایین  ــامانه، یک قطعه ی س در این نوع از س
ــنج )متصل به یک  از برنامه بر پایه ی یک زمان س
ــود.  ــته ها جابجا می ش وقفه( بین وظیفه ها و ریش
ــطحی است که در آن سامانه عموماً دارای  این س
ــل« در نظر گرفته  ــتم عام ــته ی »سیس  یک هس
ــدار عملکرد  ــن که چه مق ــته به ای ــود. بس می ش
ــت، پیچیدگی های مدیریت وظایف  مورد نیاز اس
ــه ای که از نظر مفهومی بطور موازی اجرا  چندگان
ــر برنامه به  ــه می کند. چون ه ــوند را اضاف می ش
ــیب  ــی تواند داده های وظیفه را آس طور بالقوه م
ــزرگ تر که  از یک  ــامانه های ب بزند )به جز در س
ــتفاده  ــت حافظهMMU ( 25( اس ــد مدیری  واح
می کنند( برنامه ها باید به دقت طراحی و آزمایش 
ــی به داده های مشترک باید با  ــوند، و دسترس ش
ــازی کنترل شود،  برخی از راهکارهای همزمان س
ــیله ی پرچم26  یا  ــد صف پیام، مخابره به وس مانن
ــازی غیر مسدود کننده27.  طرح واره ی همزمان س
ــت که  ــا، معمول اس ــن پیچیدگی ه ــه دلیل ای ب
ــی  درنگ  ــتم عامل ب ــک سیس ــا از ی ــازمان ه س
ــندگان برنامه های  ــتفاده می کنند که به نویس اس

20. Idle  routine
21. Pause
22. Yield
23. No  operation
24. Multi-threading
25. Memory  Management Unit
26. Semaphores
27. Non-blocking  synchronization
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ــر، کارهای اصلی  ــی  زند. فرآیندهای حالت کارب م
ــبکه و  ــط   های ش ــامانه  ی پرونده  ها، واس مانند س
ــته   ها  ــره را انجام می  دهد. به طور کلی ریزهس غی
ــوند که تعویض کار و ارتباطات  وقتی موفق می  ش
ــت، و زمانی که آن  ها آهسته هستند با  سریع اس

شکست مواجه می  شوند.
ــای معمولی  ــردن  ه ــدا ک ــته   ها با ص ــرون هس ب
ــد ارتباط برقرار می  کنند.   زیرروال، به طور کارآم
سخت  افزار و تمام نرم  افزار در سامانه در دسترس 
ــط  ــندگان برنامه  های کاربردی بوده و توس  نویس

آن  ها قابل گسترش است. 

6.5. هسته  های یکپارچه32
ــبت بزرگ با  ــته   ی به نس ــن مورد، یک هس در ای
قابلیت  های پیشرفته متناسب با محیط جایگذاری 
ــت. این به برنامه  نویسان  ــازگار شده اس شده  س
محیطی شبیه به یک سیستم عامل   های  رومیزی 
مانند لینوکس یا ویندوز می   دهد، و بنابراین برای 
ــعه خیلی پر بار است، عیب آن این است که   توس
ــخت  افزاری بیش  تر  نیاز  قابل توجهی به منابع  س
ــته، اغلب گران   تر بوده، و به دلیل پیچیدگی  داش
ــر قابل پیش  بینی و  ــته  ها می  توانند کمت این هس

اطمینان  بخش باشند.
رایج  ترین هسته  های یکپارچه  ی جایگذاری شده، 
 Windows CE و   Embedded Linux

هستند.
ــزار،  ــخت  اف ــه در س ــش هزین افزای ــود  ــا وج ب
ــده  ش ــذاری  جایگ ــای  ــامانه   ه س ــت  محبوبی
در  ــوص  خص ــه  ب ــت،  اس ــش  افزای ــال   ح  در 
ــده  نظیر  ــتگاه  های قدرتمندتر جایگذاری ش  دس
ــامانه  های ناوبری ــیم و س ــیریاب  های بی  س    مس

  GPS 33 برخی از دالیل این امر به شرح ذیل است:
ــای  ــه ه ــه تراش ــرای مجموع ــا ب • gatewayه

جایگذاری شده  ی رایج در دسترس هستند.
ــدد از برنامه های  ــتفاده ی مج • آن ها اجازه ی اس
در دسترس همه برای راه انداز دستگاه ها، خدمت 
ــبکه ی جهانی، دیواره های آتش و  دهنده های ش

برنامه های دیگر را می دهند.
ــد با مجموعه  ــعه گر می توانن ــامانه های توس • س
ــد، و پس از آن  ــترده آغاز کنن ــی های گس  ویژگ
ــر ضروری را  ــا پیکربندی قابلیت غی ــی توانند ب م
ــه ی حافظه ی مصرفی آن را کاهش  حذف و هزین

دهند.
ــرای   ــه اج ــد ک ــیاری معتقدن ــان بس  • مهندس
ــل  قاب ــر  کارب ــت  حال در  ــردی  کارب ــه ی   برنام
ــکال زدایی آسان تر و در نتیجه  اطمینان تر، با اش
ــه قابلیت  ــوده و برنام ــان تر ب ــعه آس  فرآیند توس

جابه جایی بیش تری دارد.
ــده    ــذاری ش ــای جایگ ــامانه ه ــیاری از س • بس
ــورد نیاز  ــگ م ــی  درن ــخت ب ــات س ــد الزام  فاق
32. Monolithic  Kernels
33. Global  Positioning  System
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ــک  ــد ی ــر چن ــتند. ه ــرل هس ــامانه ی کنت س
ــد Embedded Linux ممکن  ــامانه  مانن س
ــیاری از  ــه بس ــخ گویی ب ــور پاس ــت به منظ  اس
ــد. ــریع باش  برنامه های دیگر به اندازه ی کافی س

ــخ  پاس ــه  ب ــاز  نی ــه  ک ــی  ــی  های ویژگ  • 
ــد اغلب  ــده دارن ــن ش ــد تضمی ــر از ح ــریع ت س
ــد. گیرن ــرار   ق ــزار  ــخت اف س در  ــد  ــی توانن  م

ــتم های عامل بی  درنگ دارای  • بسیاری از سیس
ــند و هنگامی که  یک هزینه برای هر یکی می باش
در یک محصولی بکار روند که تبدیل به یک کاال 

می شود آن هزینه قابل توجه است.

7.5.  سيستم عامل سفارشی غير عادی 
ــذاری  ــای جایگ ــامانه ه از س ــی  ــش کوچک بخ
ــع، قابل  ــه موق ــار ایمن، ب ــه رفت ــاز ب ــده   نی ش
ــتیابی با یکی از  ــا کارآمد غیر قابل دس ــاد ی  اعتم
ــورد یک  ــد. در این م ــاال دارن ــای ب ــاری ه  معم
در  ــود.  ــی ش م ــاخته  س ــب  مناس ــامانه ی  س
ــه یک  ــامانه ب ــت س ــن اس ــوارد، ممک ــی م  برخ
ــتفاده از  ــا اس ــازوکار« ب ــده  ی س ــرل  کنن  »کنت

ــک »کنترل کننده  ی صفحه   ــای خاص و ی روش ه
ــتم عامل مرسوم تقسیم  ی نمایش« با یک سیس
ــامانه های ارتباطی، داده ها را بین این دو   شود. س

جابه جا می کنند.

مراجـــــع:

8.5. اجزای نرم افزاری اضافی 
ــیاری از  ــته، بس ــل هس ــتم عام ــالوه بر سیس  ع
ــزای  اج ــده   ش ــذاری  جایگ ــای  ه ــامانه   س
ــر دارند .  ــه  ی باالت ــی در الی ــزاری اضاف ــرم اف ن
ــبکه  ــای34 پروتکل ش ــته ه ــامل پش این اجزا ش
 ,37HTTP ,36FTP ,35CAN  ــد ــازی مانن س
ــامل   ش ــن  همچنی و   38HTTPS و   TCP/IP"

ــامانه  ــد س ــازی مانن ــره س ــای ذخی ــت ه قابلی
ــای فلش می  ــت FAT و حافظه ه ــای مدیری ه
ــده  دارای  ــذاری ش ــایل جایگ ــر وس ــند. اگ  باش
 قابلیت های صوتی و تصویری باشند، راه اندازها و 
برنامه های مناسب در سامانه وجود خواهند داشت. 
ــته های یکپارچه، بسیاری از این الیه های   در هس
رده ی  در  ــد.  ان ــده  ش ــده  گنجان ــزاری  اف ــرم   ن
سیستم عامل بی  درنگ، در دسترس بودن اجزای 
نرم افزاری اضافی بستگی به عرضه  ی تجاری دارد.

34. Stack
35. Controller–Area  Network
36. File  Transfer  Protocol
37. Hypertext  Transfer Protocol
38. Hypertext  Transfer Protocol  Secure
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