انتقالِ داده افزاره های قابل حمل ،بر بستر بلوتوث

به صورت  Real-Timeو کم توان
سپهر صالحی
دکتر امید شعاعی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

خالصه
همواره وفق یافتن سریع با فناوری های جدید  ،اهمیت بسزایی دارد  .این تحقیق
برای شناخت و تسلط بر  SoCکارآمد شرکت  ،TIیعنی  cc2640انجام شده است.
در مقایسه با ماژول های دیگر بلوتوث  ،عالوه بر این که بسیار کم توان است  ،وجود
سیستم عامل  ،RTOSبه دلیل داشتن قابلیت چندنخی Real-Time ،بودن را در
نیز برای ما به ارمغان می آورد  .آی سی و سیستم عامل فوق  ،به تازگی عرضه شده
و با وجود کارآمدی زیاد از جهت توان و سرعت و قابلیت های بسیار دیگر ،کم تر از
سایر هم رده هایش شناخته شده است که دلیل آن  ،پیچیدگی نسبی کار با سیستم
عامل فوق است  .در این پروژه ساختار سیستم عامل  RTOSرا شناخته و سعی
کرده ایم انتقال داده خوانده شده از چند کانال  ADCرا در بستر بلوتوث  ،به
صورت کم توان و بالدرنگ انجام دهیم .

ساختار و روش
در ارتباط بلوتوث ،الیه های مختلفی ایفای نقش می کنند .الیه ای باید وجود داشته باشد
که مد های دسترسی دیوایس  ،از جمله کاوش دستگاه ،تثبیت ارتباط  ،پایان دادن ارتباط ،
کنترل ویژگی های امنیتی همچون پین و تنطیمات دستگاه را اداره کند .در واقع ،
) ،GenericAccessProfile(GAPالیه ای از پروتکل Bluetooth Low Energy
Stackاست که مسئولیت ارتباط بلوتوث دیوایس را بر عهده دارد  .هم چنین الیه ای باید
وجود داشته باشد که محتوای داده های انتقالی را مدیریت کند .این الیه
) GenericAttributeProfile(GATTنام دارد که مسئول بررسی درخواست های
تغییر characteristicهاست  .هر characteristicدر واقع متغیری است که در ارتباط
بلوتوث  ،می تواند توسط دستگاه های در ارتباط با هم  ،درخواست خوانده یا نوشته شدن
آن صادر شود  .هر سرویس بلوتوث که با universally unique identifier
) ، (UUIDشناخته می شود  ،شامل مجموعه ای از این متغیرهاست .
ما در این پروژه سرویس بلوتوثی روی  cc2640ایجاد کرده ایم که  charachteristicآن،
داده خوانده شده از  ADCو یک سری متغیر دیگر برای فهمیدن مد کاری دیوایس
است(این که داده ها را با فرکانس خاصی بفرستد یا وقتی درخواستی ارسال شد آن ها را
بفرستد ) .سپس چند  threadایجاد کرده ایم که هر کدام آن ها مسئول خواندن از یک
کانال  ADCاست  .بدین ترتیب توانسته ایم همزمان از چند کانال  ADCبخوانیم و آن ها
را با بلوتوث بفرستیم  .گفتنی است سیستم عامل فوق درواقع مجموعه ای از کتابخانه
هاست که برای کار با آن ها و راه اندازی سرویس بلوتوث و سایر پریفرال ها  ،نیاز به فهم
ساختار و کارکرد آن ها داریم  .کار اصلی این تحقیق نیز همین بوده است .
هم چنین با تغییر پارامترهای  GAPسعی کرده ایم توان مصرفی در ارتباط بلوتوث را
کاهش دهیم  ،اگرچه خود  cc2640بسیار کم توان می باشد.

نتایج
در تصاویر زیر بخشی از الگ های پروژه را مشاهده می کنیم که شامل راه اندازی
سرویس های بلوتوث و رفتن به مد  advertiseاست و در بخشی دیگر ولتاژهای
خوانده شده از  ADCنمایش داده شده است  .در تصویر دیگر که اسکرین شات از
برنامه موبایل است  ،سرویس ما و  UUIDآن مشخص شده ،که می تواند اطالعات
خوانده شده از  ADCرا از طریق بلوتوث دریافت نماید.

جمع بندی
این تحقیق می تواند کاربرد وسیعی در پروژه هایی که برای ارتباط نیاز به بلوتوث دارند
و در عین حال توان مصرفی کم از ملزومات آن هاست ،داشته باشد.
هم چنین  Real-Timeبودن به خاطر خاصیت چندنخی سیستم عامل ،قابلیتی است
که در میکروکنترلرها دیده نمی شود و پهنه کاربرد آن را گسترش می دهد.
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