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صنعتی و آموزشی بردهاي انواع ومقایسه بررسی(1-1  

 

تجاری سازی شده اند که هرکدام ویژگی های بردهای متنوعی برای اهداف مختلف آموزشی و صنعتی طراحی و 

شود که در زمینه سیستم های نهفته و بردهای تنوع این بردها گاه باعث سردرگمی افرادی می .خاص خود را دارند

مبتنی بر سیستم عامل، نسبتا تازه کار هستند و باعث میشود که برای انتخاب یک برد همواره با یک چالش اساسی 

انتخاب یک برد عوامل مختلفی را باید در نظر گرفت از آنجا که هر پروژه صنعتی نیازمندی  جهت .روبرو شوند

های سخت افزاری و نرم افزاری خاص خود را دارد، باید بردی انتخاب گردد که وظیفه کاری تخصیص یافته را به 

نبی مورد نیاز، همچنین میزان خوبی و بدون از کارافتادگی اجرا نماید. سرعت پردازش و دارا بودن ماژول های جا

 .پشتیبانی نرم افزاری از برد ارائه شده از مهمترین فاکتورهای انتخاب یک برد مبتنی بر سیستم عامل نهفته است

  .شود پرداخته می embedded در این مقاله به بررسی چند برد مطرح در زمینه سیستم های

 

 ( انواع بردها1-1شکل)
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 Windows CE ،Embedded Linuxته، سیستم عامل های مختلفی ارائه شده اند، در زمینه سیستم های نهف

از جمله سیستم عامل های مطرح در این زمینه هستند. تالش شرکت های سازنده بردهای مختلف  Android و

ز ابر این است که بردی ارائه دهند که توانایی اجرای سیستم عامل های مختلف را داشته باشد، از طرفی برخی 

شرکت ها برد را برای یک نوع سیستم عامل طراحی می کنند یا سیستم عامل خاص خود را نیز برای این برد ارائه 

 01نند کمی کنند. مطابق یک نظرسنجی انجام شده در زمینه بردهایی که سیستم عامل لینوکس را پشتیبانی می

در میزان امتیاز این بردها تاثیر داشته اند که  گردند. عوامل مختلفیبندی میبرد محبوب مطابق شکل زیر رده 

 .میزان پشتیبانی از هر برد از مهمترین عوامل بوده است

 

 (1-1شکل )

 :Single Board Computerعوامل اساسی در انتخاب یک برد (1-2

 از:بسته به نیاز هر کاربر بردهای متفاوتی وجود دارند. فاکتورهای موثر در انتخاب یک برد عبارتند 

 حداکثر سرعت پردازش مورد نیاز 

 نوع سیستم عامل 

 قیمت 

 اندازه 
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  ابزارهای جانبی نظیرGPIO-SPI-UART...و 

 های کاربردی برای بردهای مختلف و ماژولموجود بودن درایورهای قسمت 

 برد با کار و نویسی برنامه در کاربر توانایی میزان 

 (Raspberry Piبرد رسپبري پاي )(1-2-1

 

با فرکانس  ARM11کند، که از خانواده استفاده می Broadcomساخت شرکت  BCM2835این برد از پردازنده 

گردد. این برد جهت آموزش مفاهیم برنامه نویسی و سیستم عامل به دانش مگا هرتز محسوب می 011کاری تا 

 از: اند که عبارتنداین برد پورت شدههای متعدد لینوکس روی شود. سیستم عاملآموزان / دانشجویان استفاده می

OS Support: Linux (Raspbian, Debian GNU/Linux, OpenELEC, Fedora, Arch Linux 

ARM, Gentoo), RISC OS, FreeBSD, NetBSD, Plan 9, Inferno, Openwrt 

 openن منابع متن باز )های بارز این برد، دارابوداین برد تقریبا هم اندازه یک کارت اعتباری است از ویژگی

sourceصنعتی ایطشر برای برد این. نمود اشاره دنیا سراسر در متعدد ( خیلی زیاد، توانایی گرافیکی باال و کاربران 

 کند.را پشتیبانی نمی windows CE و  باشد نمی مناسب

 

 

 ( برد رسبری پای3-0شکل)
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  BeagleBone Blackبرد (1-2-2

 

موسوم به  TIشرکت  Cortex A8باشد، از یک تراشه از خانواده کاربردهای صنعتی مناسب میاین برد که برای 

AM335x 0کند. فرکانس کاری این برد استفاده میGHz باشد. این برد جهت کاربردهایی نظیر پردازش می

 / WinCE / Android ( ، کنترل صنعتی ، کاربرد آموزشی سیستم عامل های DSPسیگنال های دیجیتال )

Linux باشد. این برد به دلیل وجود منابع نرم افزاری و سیستم عاملی بسیار گسترده که به عنوان مناسب می

 .است محبوب معرفی شده است بردی بسیار Open sourceیک پروژه ی 

 

 (4-0شکل)

 Cubieboard V2برد (1-2-3

 dualی باشد. این برد از پردازندهرد مییکی از بردهای محبوب جهت آموزش سیستم عامل لینوکس کوبی ب

core A20  شرکتAllWinner 0کند که حداکثر فرکانس کاریاستفاده میGHz  دارد و برای کاربردهای

مانیتورینگ ، تین کالینت ، نمایشگرهای هوشمند اطالع رسانی ، وب سرور وکاربرد آموزشی سیستم عامل های 

Android / Linuxبرد برای شرایط صنعتی مناسب نیست.باشد. این مناسب می 
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 (5-0شکل)

 Cubieboard V2برد (1-2-4

 dualی باشد. این برد از پردازندهیکی از بردهای محبوب جهت آموزش سیستم عامل لینوکس کوبی برد می

core A20  شرکتAllWinner 0کند که حداکثر فرکانس کاریاستفاده میGHz  دارد و برای کاربردهای

مانیتورینگ ، تین کالینت ، نمایشگرهای هوشمند اطالع رسانی ، وب سرور وکاربرد آموزشی سیستم عامل های 

Android / Linuxباشد. این برد برای شرایط صنعتی مناسب نیست.مناسب می 

 

 (6-0شکل)



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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