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  اليدر آداپتور سر  USBبر عملکرد  یمعمار  ريتاث

  

  

  

  مقدمه:

  

باشد که بتواند  ين تکنولوژ يا يدارا يامروز  يوترهاياست که در حماسبه کامپ يضرور 

احلاق به  ي آن دستگاه و جمموعه آن است که برانيکند که دستگاه واسط ب  ينگهدار 

  کند.  يکه عمل ميک بار يکه معموال به صورت   PCک ي

داده ها به مهراه کار پردازنده در حدود   ييرسد و توانا يم که به سرعت پردازش  وقيت

GHZ 5/1    

دهد و  يقه اجنام ميدور در دق 7200ات را در کمرت از يکه عمل  يسکياست هارد د

CD_ROM ات خواندن و نوشنت را به صورت سرعت يکه عمل  ييهاX32  اجنام
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د يخود را با يوجو خر  ين مطلب مهم است که ما دستگاه وروديدهند پس از ا يم

  ين تکنولوژ يم چندياستاندارد اجنام ده يبه صورت پورت مواز   KBPS115شرت از يب

 يدستگاه ورود يسال است آدرس آن دارا 10باشد که گذشته از  يکه رو به توسعه م

  .است  يخروج

باشند  يشناخته شده که از مهه معروفرت و پر کاربردتر م يها ياز تکنولوژ  يدو تکنولوژ 

در صدد  يباشد هر دو تکنولوژ  يم FIER VIRE يو تکنولوژ  USB ينولوژ تک

آا  ايتيباشند که توان عمل يش اطالعات در مدت زمان کمرت مينه افزايشرفت در زميپ

دهد که  يها به ما اجازه م ين تکنولوژ يباشند ا يم جانيب ي پردازنده و دستگاه هانيب

  م.يش دهيباند را افزا ينا

م ياعمال شده است و تنظ USB 2.0 يبر رو  يژه ايبه صورت و  USB يتکنولوژ 

 يشود و برا يآغاز م USB يک مقدمه به تکنولوژ يله ين حبث به وسيشود ا يم

ه ها و توابع داده يال يله معمار يشوند که به وس يل هر قسمت از کامپونت حاضر ميتبد

  شده است. يدسته بند يا
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به  USBن يباشد که ا يم USB 2.0 يه براک بسته ااز تئابع کامل شديدر مجع 

 1394و USB 2.0 نيسه بيک مقايشد که  يان سعيحالت حاضر قرار دارد در پا

IEEE  .اجنام شود  
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  ش:يگزارش آزما

  

  ال :يبه سر   USBل يتبد ياز معمار  يخالصه ا 

  

 نه: يش زميپ -1

  

ها گنال يل سيتبد يمهتا برا يب يک معمار ي SEA LEVELستم ياستفاده از س

  ين است که هر مکان داده ايباشد مهم ا يال ميبه دستگاه سر   USBاز پورت 

  يمانند معمار  UARTله يبه وس ياختصاص USBل يک تبدي يکه ارتباط اجرا

SEA LEVELا را مقان کار در مقابل يسه کند که ايبتواند در دو حالت آ

  شده است. يراحط ايتيتوان عمل یار گذاشتني و در اختنيانگيم يصنعت معمار 

  

 ش:يهدف آزما -2

  

به صورت  يبرا USERک يش انتخاب کردن ين آزمايم اياز  تصم يهدف اصل 

  باشد. ياو م يدر آوردن کاربردها ياختصاص



 5

  

 افنت :ي -3

 

 نيانگيم يو صنعت مهمار  يدر هر شکل از چند معمار  يک طرح اساسيدر واقع 

دهد   ينشان م USBال يسر  پورت 8ش يآزما ييباشد کارا يال ميه سر يل يتبد يبرا

  باشد. يه ميمهم تر از بق يزند و عمل ين زمان را رقم ميشرت يب يکه نوع معمار 
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ال به صورت جفت يل کننده پورت سر يتبد 8يدارا SEA LEVEL يمعمار 

 يپورت تک 8باشد که با اتصال  يم USB يجفت هر پورت به صورت اختصاص

له  هر ين وسيد بديآ يزبان به صورت هم ارز در ميوتر ميبا کامپ  USBال يسر 

 يهاUSB يدهد (متام ين سرعت ممکن اجازه مياجرا در باالتر  يال برايپورت سر 

SEA LINK باشد) يم ي نوع معمار نيمه يدارا  

  

  

 ش :يوه آزمايش -4

  

 CPUک يله يبه وس يشخص يرت هايدر کامپ USBال يسر  يشات بر رو يآزما

P4 3GH  ک يوRAM 2GH نوز يد از و ينسل جد کيXP  از است و ين

ال در حد اکثر زمان قرار دارد سپس چند يشود  هر پورت سر  يله اجنام مين وسيبد

ت يال باز شده و بيله هر پورت سر يکند که به وس  يشروع به کار م win ssdمنونه 

ERROR يشوند متام يگر مجع ميکديشود انتقال و گرفنت داده که با  يصادر م 

  کنند  يت را مجع مپورت ها
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 افته ها :ي -5

  

استاندارد   يک زمانبنديبا  SEA LEVEL يمعمار  يک پورت رو يله يبه وس

با زمان   ايتيکند که توان عمل  يد مييلوسکوپ تايباشد اس يم kpbs 2/115که 

  .شده است  MACH يکار 

ارد زان زمان استانديم ي بر رو نيانگيم يصنعت معمار  يک پورت بر رو يله يبه وس 

  شود. ياجنام م KBPS 2/115 يبر رو  عيني

  

  

  

وسته و مشخص يبه طور پ  USBال يتواند در سر  ياطالعات در زمان مطلوب م 

  مباند. يباز شده اند باق يبيچند گانه که به صورت ترت يو پورا شده از حلاظ زماين
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 يمقدار م KBPS 2/115د در ري گ  ي قرار منيانگيم يصنعت معمار  يدر طراح

  کم شده است.  kbps65با مقدار يال اول تقر يند که در واقع از سر ري گ

  

  

د ري گ  ي قرار منيانگيم يصنعت معمار  يطراح يبر رو  يکه پورت بعد  در واقع وقيت

با مقدار يال اول تقر يند که در واقع از سر ري گ  يمقدار م KBPS 2/115در 

kbps48  .کم شده است  
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 2/115استاندارد به مقدار  يمهندس يمعمار  شود يکه پورت سوم فعال م  يهنگام

KBPS  33قرار دارد که فقط kbps   .از آن کاسته شده است  
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  : يکل  ايتيتوان عمل

  

مدت زمان  bi_directionalساخت  ي شده براينيدر حداکثر مدت زمان تع

 MBPS 1/7راس  يبر رو  USBال يسر  يمعمار  يبرا sea level يداده برا

  شود.   يال اجرا ميپورت سر  8متام  يبر رو قرار دارد که 
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 :يري جه گينت -6

  

 يع تر فراهم ميانتقال داده ها را مطمئن تر و سر  SEA LEVEL يمعمار 

  سازد.

کند   يرا آشکار م ييباال يشرکت در اجرا يايب مزايد و ترکيکل  2 يش طراحيآزما

  جه : يدر نت

  

  

1- SEA LEVEL  رد به هر که دا  يخاص يبا توجه به معمار

 ن زمان ممکن اجرا شود.يع تر يدهد که در سر  يپورت اجازه م

  

  

د يوسته توليان پيک جر يبه صورت  SEA LEVEL يمعمار  -2

 شود. يم
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