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اي بر                                                                                                                  مقدمه
Software Communication Architecture                                                      

(SCA)  
 

 
  

افزاري  افزار ارائه شده براي رادیوهاي نرم ترین معماري نرم مطرح SCAیا به اختصار  Software Communication Architecture – دهیچک
در این گزارش بدون وارد شدن به جزئیات . ارداندازهایی براي تبدیل شدن آن به یک استاندارد تجاري فراگیر وجود د که چشم. است

هاي کاربرد،  متشکل از کامپوننت SCAو با  برشمردن برخی خصوصیات این معماري، تصویري از کلیت ساختار  ،SCAساختار 
ي  وان دو نقطهبه عن  ،در انتهاي گزارش نیز دو رویکرد. شود ترسیم می... ورك، تکنولوژي کوربا، سیستم عامل و  هاي فریم اینترفیس

  .خواهد شد هستند پیشنهاد SCAسازي عملی  شروع، براي کسانی که عالقمند به ورود به جزئیات و پیاده
  .SCA ،Software Communication Architechtureافزار،  افزاري، معماري نرم رادیو نرم  - کلید واژه

  
  

 
1- SCA چیست؟ 

است که افزار، چارچوب و قالبی  منظور از معماري یک نرم
ي این اجزاء  افزار و رابطه ي نرم دهنده در آن اجزاء تشکیل

  .توصیف شده باشد

افزاري، طبیعی است که هر یک از  با گسترش بحث رادیو نرم
هاي اختصاصی  ي راه حل دهندگان، شروع به ارائه توسعه

اما در . افزار رادیو نمودند خود براي ساختار و معماري نرم
ها، سازندگان از یک  کاري ن پراکندهصورتی که به جاي ای

افزار خود  براي معماري نرم جامع ساختار واحد و استاندارد
شود که  یکپارچگی به وجود آمده باعث می. استفاده کنند

ها و  ي مشابهی از پروتکل بتوانیم با استفاده از مجموعه
تري براي مدیریت و کنترل  ها، به انعطاف بیش رابط

  .دست یابیمهاي مختلف  سیستم

JTRS )Joint Tactical Radio Systems(  نام یکی از
افزاري است که از اواسط  هاي رادیو نرم ترین پروژه بزرگ
خواهد  و می. در ارتش آمریکا آغاز شده است 1990ي  دهه

ي رادیوهاي تاکتیکی این ارتش را بر مبناي یک  نسل آینده
  .افزاري بنیان نهد بستر رادیو نرم

افزاري تحت  هاي این پروژه، معماري نرم روجییکی از خ
یا به  Software Communication Architectureعنوان 

افزار  یک معماري نرم SCAبنابراین . است SCAاختصار 
افزاري  افزار رادیو نرم مورد نیاز براي نرم خاص است که بستر

  .کند را فراهم می

SCA شود که  اکنون توسط دو تیم بزرگ پشتیبانی می هم
ند تا آن را به عنوان یک استاندارد تجاري  در تالش

تحت  است یکی کنسرسیومی. المللی مطرح نمایند بین
و دیگري  .)OMG )Object Management Groupعنوان 
SDRF گاه  افزاري جاي که به عنوان برد تخصصی رادیو نرم

  .اي دارد شناخته شده

  ها خصوصیات، مزایا، سوءبرداشت -2
SCA رید و جداسازي که بین اجزاء مختلف با تج
آورد، منجر به ارتقاء  افزاري رادیو پدید می افزاري و نرم سخت
بدین ترتیب، با ظهور . تر سیستم رادیویی خواهد شد ساده

سیستم  توان قسمتی از یک تکنولوژي جدید، به راحتی می
خوش تغییر شوند،  ها دست که سایر قسمت را بدون آن

  .دروزرسانی نمو به
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گیرد، در  صورت می SCAچنین، تجریدي که در ساختار  هم
افزار، باعث  سازي ساختار مدیریت و کنترل نرم کنار یکسان

یعنی . شود دهندگان مختلف می هاي توسعه افزایی تالش هم
مند  دیگر بهره توانند از نتایج کار یک سازندگان مختلف می

سایر کدهاي نوشته شده براي یک سیستم را در شده و 
  .ها نیز به کار برند سیستم

توان به  در واقع با وجود یک بستر مشترك و مشابه، می
) Application(ترین تغییرات، کاربرد  راحتی و با کم

دیگر منتقل  رادیويرا به  رادیوسازي شده بر روي یک  پیاده
  .نمود

، هیچ توضیح تکنیکی براي SCAالزم به ذکر است که 
بلکه تنها . دهد در اختیار قرار نمی سازي یک رادیو پیاده

نویس  ها را در برابر برنامه کشی اي از قیود و خط مجموعه
ها، محصول نهایی یک  کشی که با رعایت این خط. گذارد می

ي رادیو مختار  سازنده .خواهد بود SCAرادیوي سازگار با 
نویسی، و تکنولوژي  است تا با استفاده از هر زبان برنامه

خواه، مالحظات مطرح شده در معماري را  زي دلسا پیاده
به  SCAبراي مثال در متون مرتبط با . برآورده سازد

به عنوان استاندارد واسط براي ارتباط  CORBAتکنولوژي 
توان گفت  اما با توضیح اخیر می. شود اجزاي رادیو اشاره می

و در صورتی که . ي شروع است تنها یک نقطه CORBAکه 
عملی سیستم در تضاد باشد، اجباري به استفاده با نیازهاي 

  .از آن نخواهد بود

و با  JTRSي  از دل پروژه SCAطور که گفته شد،  همان
از . تمرکز بر روي رادیوهاي تاکتیکی تعریف شده است

هاي محدود و  جایی که رادیوهاي تاکتیکی پیچیدگی آن
 ها در شود که این محدودیت مشخصی دارند، گاهی تصور می

مثال . نیز وجود خواهد داشت SCAمصادیق استفاده از 
منحصر به  SCAکنند که استفاده از  اي تصور می عده

 2GHzتا  2MHzي فرکانسی  رادیوهاي کوچک و محدوده
، SCAو در طراحی . چنین نیست که این در صورتی .است

هاي  هیچ محدودیت خاصی براي استفاده در محدوده
اي تعریف  به گونه SCAبلکه . اردفرکانسی باالتر وجود ند

افزاري، قابل  خارج از بحث رادیو نرم حتیشده است، که 
  .افزار نیز باشد رمناعمال به سایر انواع 

  
  .SCAزاري نوعی، در ساختار فا یک رادیوي نرم:  1شکل 

  

  :SCAساختار  -3
طور که پیش از این  افزاري، همان یک رادیوي نرم

افزار تشکیل شده  افزار و نرم سختایم، از دو قسمت  شناخته
افزار با مورد استفاده قرار دادن بستر  که قسمت نرم. است

  .کند اهداف رادیو را برآورده می ،افزاري سخت

نشان داده شده  1چنان که در شکل  ، همSCAدر ساختار 
افزاري رادیو نیز خود به دو قسمت تشکیل  است، جزء نرم

می در ایجاد انعطاف مورد که این تفکیک نقش مه. شود می
تحت  ،یک قسمت. افزار خواهد داشت نظر براي معماري نرم

 ،)Software Infrastructure(افزار  عنوان زیرساختار نرم
همان بستر کنترلی و مدیریتی است که عمدتا در همان 

که . شود سازي یک رادیو تبیین می ابتداي طراحی و پیاده
با عنوان  SCA این قسمت را در متون مرتبط با

Operational Environment )OE (و . کنند نیز معرفی می
همان  ،)Applications(بخش دیگر با عنوان کاربردها 

توانند به مرور زمان به  افزاري هستند که می هاي نرم قابلیت
رادیو اضافه شده، و براي مثال پشتیبانی از یک استاندارد 

یویی ممکن را براي سیستم راد CDMAچون  خاص هم
  .سازند

، از این دو قسمت یاد شده، قسمت زیرساختار SCAساختار 
و البته . کند کشی می را به طور کامل خط) OE(افزاري  نرم

ي کاربردها با این  مالحظاتی را نیز از جهت مواجهه
  .کند افزاري مطرح می زیرساختار نرم

 2افزاري را در شکل  نمایی از جزئیات این دو قسمت نرم
البته دیاگرام نشان داده شده در این  .کنید شاهده میم

زیرا براي مثال، . اي دقیق نیست شکل، یک ساختار الیه
 Domainو یا . اجزاي کاربرد با سیستم عامل نیز تعامل دارند

Profile اي از اطالعات است که مورد استفاده  مجموعه

OE 
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فی در ادامه به معر .گیرد هاي مختلف ساختار قرار می قسمت
  .این اجزا خواهیم پرداخت

  هاي کاربرد کامپوننت -3-1
SCA افزاري را به عنوان یک ساختار پردازش  رادیو نرم
اي از  که در آن مجموعه. گیرد یافته در نظر می توزیع

افزاري با کاربرد خاص، در  گرها و قطعات سخت پردازش
بنابراین طبیعی است که . کنند دیگر کار می تعامل با یک

یاده شده بر روي این ساختار نیز به عنوان کاربرد پ
در نظر گرفته شود  افزاري ي نرمها اي از کامپوننت مجموعه

و . هاي مختلف سیستم بارگذاري شوند که بایستی در قسمت
  .مجموعا کاربرد مورد نظر ما را تشکیل دهند

دیگر  که بتوانند به راحتی با یک ها براي آن این کامپوننت
دیگر استفاده  موده و از منابع و نتایج یکارتباط برقرار ن

. کنند استفاده می CORBAنمایند، از استاندارد ارتباطی 
کنند با عنوان  هایی که این استاندارد را برآورده می کامپوننت
 .شوند شناخته می CORBAهاي سازگار با  کامپوننت
CORBA عالوه بر ارتباط  ،ي ارتباطی به عنوان واسطه
ها با  دیگر، ارتباط این کامپوننت کاربرد با یک هاي کامپوننت
  .کند را نیز برقرار می Core Frameworkهاي  اینترفیس

افزاري و  نرم عالوه بر این با استفاده از کدهاي
، شوند افزارهایی که در نقش آداپتور معرفی می سخت

-CORBA )nonهاي غیرسازگار با  توان از کامپوننت می

CORBA ( ها استفاده نمود سایر کامپوننتدر کنار نیز.  

نویس  نیز تاکید شده است، برنامه 2طور که در شکل  همان
هاي  هاي کاربرد عالوه بر اینترفیس براي نوشتن کامپوننت

Core Framework  از طریق پروفایلAEP عامل  به سیستم
هاي بعدي به آن اشاره  که در قسمت. رسی دارد نیز دست
  .خواهد شد

3-2 - CORBA  هاي  سرویسوORB  
Common Object Request Broker  یا به اختصار

CORBA که . افزارهاي کامپوننتی است استانداردي براي نرم
ها،  APIاین استاندارد  .ارائه شده است OMGتوسط 
 Object/Serviceهاي اطالعاتی  اي و مدل هاي رابطه پروتکل

مگون افزارهاي ناه تواند نرم کند که می اي را تعریف می
نویسی متفاوت را به هم  هاي برنامه نوشته شده به زبان

  .مرتبط سازد

توانیم از یک شیء  می CORBAبنابراین با استفاده از 
یافته به صورت مشترك  هاي توزیع فرم افزاري در پلت نرم

که در مورد موقعیت مکانی آن شیء  استفاده کنیم؛ بدون آن
اي داشته  نگرانیفرمی متعلق است  که به چه پلت و این
  .باشیم

هاي محتلف  کدهاي نوشته شده به زبان CORBAدر واقع 
، آدا و غیره را C++ ،Python ،Smalltalkمثل جاوا، 

توانایی اجراي «بندي نموده و به آن اطالعاتی از قبیل  بسته
به طوري . کند را اضافه می» ها چگونگی اجراي آن«و » کدها

بتوانند در تعامل با سایر بندي شده  که این کدهاي بسته
  .اجرا شوند CORBAشیءهاي سازگار با 

 SCAاي از اجزاي ساختار  نماي خالصه: 2شکل 
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از  SCAطور که قبل از این هم اشاره شد، در ساختار  همان
هاي کاربرد  دهی کامپوننت براي ارتباط CORBAاستاندارد 

 Core Frameworkافزاري  ها نرم کامپوننتبا دیگر و  با یک
  .شود استفاده می

CORBA هایی که یک شیء به  فیسبراي تعیین اینتر
 IDLاي با نام  کند از یک زبان رابطه دیگران ارائه می

)Interface Definition Language (که . کند استفاده می
آید بدون درنظر گرفتن جزئیات  طور که از نام آن برمی همان
  .پردازد هاي آن می سازي یک شیء به تعریف اینترفیس پیاده

به طور مستقیم با هم  CORBAهاي سازگار با  کامپوننت
هاي خاصی با نام  بلکه سرویس. کنند ارتباط برقرار نمی

ORB )Object Request Broker (ي تعامل این  واسطه
یک شیء به شیء هاي  درخواستها و رسیدن  کامپوننت

که در ادامه به نام و توضیح مختصري درباره  .دیگر هستند
  .ها اشاره شده است برخی از این سرویس

Naming Service :  نام مرکزي  این سرویس، یک واحد ثبت
هایی  سرویس) Application(کند که هر کاربرد  را ایجاد می

ها فراهم  ي سایر کاربردها و کامپوننت که براي استفاده
  .کند را به ثبت برساند می

Event Service : آورد تا  مکانیسمی را فراهم می
ده، رویدادهاي مشترك و مورد ش هاي کاربرد توزیع کامپوننت

ها را در یک کانال رویداد  تفاده توسط سایر کامپوننتسا
)Event Channel (در واقع این سرویس یک . ثبت نمایند

هاي  ها و سرویس رسان آسنکرون بین کامپوننت سیستم پیام
  .کند مختلف ایجاد می

Log Service  :هاي مطرح شده در قالب  از دیگر سرویس
 SCAهاي جدید  در نسخهکه . است ORBاي ه سرویس

   .مورد بازنگري و تغییر قرار گرفته است

  Core Frameworkهاي  یسفاینتر -3-3
Core Framework  یا به اختصارCF ي  با تعریف مجموعه

ها، نقش  افزاري و سرویس هاي نرم ضروري از کامپوننت
مهمی در ایجاد یک تجرید نسبی میان قسمت کاربرد و 

ایفا  SCAافزاري ساختار  افزاري و نرم ي سختسایر اجزا
  .کند می

با واسطه شدن میان  Core Frameworkدر واقع 
سیستم پردازش  ،ها هاي کاربرد و سایر قسمت کامپوننت

  .بخشد را از دید کاربردها یکپارچگی می SCAي  یافته توزیع

 Core Frameworkهاي  ها و سرویس چه که از کامپوننت آن
گیرد، تنها وظایف  مورد اشاره قرار می SCAختار در متون سا

را با  CFبه همین دلیل اجزاي . کند را مشخص می ها رابطهو 
. بریم نام می Core Frameworkهاي  عنوان اینترفیس

ها به دلخواه طراح  سازي این اینترفیس چگونگی پیاده
و خود ساختار محدودیتی از این . تواند متفاوت باشد می

تنها در نظر گرفتن این نکته الزامی . کند نمی جهت ایجاد
 CORBAبایستی سازگار با  CFهاي  است که کامپوننت

 SCAتا بتوانند به راحتی با سایر اجزاي ساختار . باشند
  .تعامل کنند

. شوند ي کلی تقسیم می در چهار دسته CFهاي  اینترفیس
  .شود ها اشاره می که در زیر به آن

Base Application Interfaces : هاي  مشتمل بر اینترفیس
Port ،LifeCycle ،TestableObject ،PropertySet ،

PortSupplier ،ResourceFactory  وResource . که
هاي مدیریت و کنترل را براي  اي از اینترفیس مجموعه

  .کنند افزاري سیستم فراهم می هاي نرم کامپوننت

Base Device Interfaces : هاي  رفیسمشتمل بر اینت
Device ،LoadableDevice ،ExecutableDevice  و

AggregateDevice .هاي  اي از اینترفیس که مجموعه
افزاري موجود در  مدیریت و کنترل را براي قطعات سخت

  .کنند سیستم فراهم می

Framework Control Interfaces :  مشتمل بر
، Application ،ApplicationFactoryهاي  اینترفیس

DomainManager  وDevice Manager .هایی  که اینترفیس
ها، و نیز  را براي نصب کاربردها بر روي سیستم و حذف آن

  .کنند ها فراهم می اندازي آن مدیریت و کنترل راه

Framework Services Interfaces :  مشتمل بر
که یک . FileManagerو  File ،FileSystemهاي  اینترفیس

ا براي کل سیستم رادیو تعریف فایل سیستم متحد ر
  .کنند می

. گیرد ها بهره می اي از زیرتابع از مجموعه CFهر اینترفیس 
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آن اینترفیس را ها در مجموع هدف  که همکاري این زیرتابع
ترین توصیفات  یکی از مقدماتی 3در شکل . کند برآورده می

سازي  با استفاده از زبان مدل ها را یکی از این اینترفیس
UML ها و نوع  کنید که در آن نام زیر تابع مشاهده می

   ..ها مشخص شده است هاي آن ورودي و خروجی

   

هاي  نیز با استفاده از دیاگرام CFهاي  روابط اینترفیس
UMLدر متن ساختار  ،4مشابه شکل ايSCA  مشخص

سازي گرافیکی است که در  یک زبان مدل UML .شوند می
  .اشاره خواهد شد تندات آنگزارش به منبع مس 5بخش 

 CF .[1]هاي  اي از اینترفیس ي تعامل دسته ها، وابستگی و نحوه رابطه UMLدیاگرام : 4شکل 

 [1]. سیستم اینترفیس فایل UMLدیاگرام : 3شکل 
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  سیستم عامل - 3-4
یکی از اجزایی که بنا به نیاز ممکن است در یک رادیو وجود 

) OSیا  Operating System(داشته باشد، سیستم عامل 
رود، با اجرا  طور که از آن انتظار می عامل همان سیستم .است

بر روي بسترهاي پردازشی موجود در سیستم رادیویی، توابع 
Real-Time  افزاري و  هاي مختلف نرم راي قسمتبمورد نیاز

براي مثال  .کند فراهم می را افزاري سیستم سخت
هاي  I/Oکند،  پروسسورهاي موجود در سیستم را بوت می

کند، و یا امکاناتی را براي پردازش  سیستم را کنترل می
که . کند فراهم می) Multithread Processing(چندتاري 

مقصود از پردازش چندتاري، تقسیم یک فرایند به چندین 
ها به صورت موازي براي  و اجراي موازي آن) بخش(تار 

  .تر است یابی به زمان پردازشی کم دست

افزاري ممکن است یک یا چند  در یک سیستم رادیوي نرم
هاي مختلف وجود داشته  سیستم عامل بر روي پردازنده

ها به نوعی  سازي این سیستم عامل پارچه که یک .باشد
  .گیرد صورت می Core Frameworkتوسط 

افزاري  که یک رادیوي نرم SCARIي  براي مثال در پروژه
ي لینوکس به عنوان  است، از هسته SCAباز مبتنی بر  متن

دانیم  طور که می همان. عامل استفاده شده است سیستم
تمام تواد  میقوي  OSیک چنین سیستم عاملی به عنوان 

سیستم براي  هاي مورد نیاز از جمله یک فایل رابط
 .گذاردبسازي اطالعات بر روي حافظه را در اختیار  ذخیره

بنابراین ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که 
از جمله  Core Frameworkهاي تعریف شده در  اینترفیس
نقشی در این سیستم چه در  هاي مربوط به فایل اینترفیس

هاي قبل  طور که در قسمت میان ایفا خواهند نمود؟ همان
به منظور جداسازي  Core Frameworkهم اشاره شد، 

پارچگی از  هاي مختلف رادیو، و ایجاد یک نوع یک قسمت
براي مثال سیستمی را تصور . شود دید کاربردها، تعریف می

فاوت عامل مت گر و سیستم کنید که داراي چندین پردازش
سیستم مختص به خود  عامل هم از فایل و هر سیستم. است

 Core Frameworkهاي  جا اینترفیس در این. گیرد بهره می
ها قرار گرفته و قواعد متحدي  سیستم ي این فایل مافوق همه

هاي موجود در  سازي اطالعات بر روي حافظه را براي ذخیره
  .دهند سیستم، در اختیار کاربردها قرار می

براي سیستم عامل وضع  SCAترین قیدي که ساختار  همم

ها که  ي خاصی از رابط کند، این است که باید  مجموعه می
. اند را پشتیبانی کند مشخص شده POSIXدر استاندارد 

POSIX  یکی از استانداردهايIEEE اي از  که مجموعه. است
گذارد  عامل یونیکس در اختیار می ها را براي سیستم رابط

ها نیز  عامل ها قابل تعمیم به سایر انواع سیستم ن رابطای
 CORBAهاي ارتباط با اجزاي سازگار با  و نیازمندي .هستند

هاي معرفی شده  رابط تعدادي از 5شکل  .کنند را تامین می
ها استفاده  I/Oدر این استاندارد را که براي ارتباط با 

  .شود، نشان داده است می

  
 [1]. هاI/Oبراي ارتباط با  POSIXهاي  برخی رابط: 5شکل 

  

توانند به طور نامحدود،  می Core Frameworkهاي  سرویس
عامل تعامل  با سیستم POSIXهاي  و البته با استفاده از رابط

هاي کاربرد به  رسی کامپوننت اما دست. داشته باشند
ها محدود  اي از این رابط ي گزیده عامل به مجموعه سیستم

ي محدود را تحت عنوان  این مجموعه که. شود می
Application Environment Profile )AEP ( معرفی

  .کنند می

هاي کاربرد به  رسی کامپوننت ایجاد محدودیت در دست
ها  تر این کامپوننت عامل، به منظور استقالل بیش سیستم

و در نتیجه حفظ قابلیت  عامل، نسبت به نوع سیستم
ا بین دو سیستم رادیویی متفاوت ه جایی این کامپوننت جابه
  .است

3-5- Domain Profile  
 SCA ،Domain Profileهاي مهم در ساختار  یکی از قسمت

 XMLهاي  اي از فایل این قسمت در واقع مجموعه. است
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افزاري سیستم در  افزاري و نرم که اجزاء مختلف سخت. است
این توصیفات، اطالعاتی از قبیل  .شود قالب آن توصیف می

افزاري و  هاي مختلف نرم هاي کامپوننت صیات و قابلیتخصو
ها،  افزاري، چگونگی ارتباط این اجزاء، وابستگی قطعات سخت

ها  رسی به آن ي دست موقعیت مکانی قطعات مختلف و نحوه
  .شود و غیره را شامل می

 DTD، با یک قواعد زبانی یکسان با نام XMLهاي  این فایل
)Document Type Definition( و تحت عناوین مختلف ،

ها  ي بین آن ها و رابطه این فایل... در شکل . شوند ایجاد می
  .نشان داده شده است

ها توسط اجزاي مختلف سیستم مورد استفاده قرار  این فایل
ها و  که این استفاده هم شامل خواندن این فایل. دنگیر می

 .شود ها می هم شامل نوشتن تغییرات جدید در این فایل
از این اطالعات براي ایجاد  ORBهاي  سرویسبراي مثال 

یا . کنند استفاده می CORBAارتباط بین اجزاي سازگار با 

هاي  به هنگام نصب یک کاربرد، تطابق میان نیازمندي
هاي موجود در سیستم به استناد اطالعات  کاربرد و قابلیت

  .گیرد ها صورت می موجود در این فایل

یک منبع  Domain Profileگفت  توان در مجموع می
کاري در  کند تا بدون دوباره پارچه را فراهم می اطالعاتی یک

. نماییمآوري  سازي، اطالعات توصیفی سیستم را جمع ذخیره
 Domainموجود در  XMLهاي  فایلدر ادامه به برخی 

Profile کنیم و توضیح مختصري درباره هر یک اشاره می.  

Software Package Descriptor )SPD:(  که برخی
افزاري از قبیل کد مورد  سازي یک بسته نرم اطالعات پیاده

  .شود افزار را شامل می سازي این نرم استفاده براي پیاده

Software Component Descriptor )SCD:(  اطالعاتی را
 CF Resource ،CFافزاري  هاي نرم درباره کامپوننت

ResourceFactory  وCF Device که شامل . کند فراهم می
یا مورد استفاده  ،هاي فراهم آمده توسط کامپوننت اینترفیس

 Domain Profile .[1]موجود در  XMLهاي  ي بین فایل رابطه: 6 شکل
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  .شود توسط آن کامپوننت می

Software Assembly Descriptor )SAD:(  اطالعاتی را
راهم في یک کاربرد  دهنده هاي شکل ي کامپوننت درباره

براي از این اطالعات  CF ApplicationFactory. کند می
  .کند یک کاربرد استفاده می اجراي

Device Configuration Descriptor )DCD:(  اطالعاتی
را گردآوري  Device Managerدرباره قطعات مرتبط با 

  .اي خواهیم داشت نیز به آن اشاره قسمت بعديکه . کند می

4- Operational Scenarios  
اما سوال این . را مرور کردیم SCAجا کلیت ساختار  تا به این

ت که یک کاربر براي رسیدن به اهدافش، چگونه با این اس
  .شود ساختار مواجه می

براي این منظور سناریوهایی را براي عملکرد رادیو تعریف 
که در متون با عنوان سناریوهاي عملیاتی . کنیم می

)Operational Scenarios ( و یا موارد استفاده)Use Cases (
اي از مراحل و  موعهاین سناریوها مج. شوند شناخته می

هاي مختلف  ها هستند که با به گارگیري قسمت روش
  .نمایند ساختار رادیو، هدف خاصی را براي کاربر برآورده می

که به تبیین این سناریوها بپردازیم، الزم است تا  قبل از این
به . افزاري نوعی را بشناسیم نیازهاي کاربر یک رادیوي نرم

توان در نظر  راي یک رادیو میطور کلی دو دسته کاربر ب
، )Common Users(یک دسته، کاربران عادي . [2] گرفت

، از )Radio StartUp(اندازي رادیو  که معموال از طریق راه
، اجراي کاربردي که از )Radio ShutDown(کار انداختن آن 

 Instanciate(قبل بر روي سیستم نصب شده است 

Waveform(نترلی کاربرد هاي ک ، و تغییر گزینه)Control 

Waveform(شود ، با سیستم مواجه می.  

ي دیگري از کاربران هم که با عنوان مهندس رادیو  دسته
)Radio Engineer (هاي سطح  شوند، دسترسی معرفی می

 Application(چون نصب یا برچیدن یک کاربرد  باالتري هم

Installation/Uninstallation(یو ، و تغییر پیکربندي راد
)System Configuration (را در اختیار خواهند داشت.  

هاي کاربر معرفی  تمامی این عناوینی که به عنوان دسترسی
شد، در واقع همان نیازهایی هستند که هر یک از رهگذر 

  .)7شکل ( یک سناریوي خاص بایستی تعریف و تبیین شوند

نیز ي را توان سطح باالتر عالوه بر دو نوع کاربر ذکر شده، می
  .)فصل هفتم [2]( با عنوان مدیریت امنیت در نظر گرفت

 [2]. انواع کاربران و سناریوهاي عملیاتی هر کدام: 7شکل 
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). Radio StartUp(اندازي رادیو  ي سناریوي راه اجزاي سازنده: 8شکل 

[2]  
  

هم نشان داده شده است، هر  7 طور که در شکل همان
توصیف براي . سناریو از تعدادي زیرمرحله تشکیل شده است

  .استفاده شده است UMLبان جزئیات این زیرمراحل نیز از ز

توصیفات گرافیکی به کار رفته براي  9و  8هاي  شکل
را نشان ) Radio StartUp(اندازي رادیو  سناریوي راه

ین به کار رفته در این تصاویر، وکه بسیاري از عنا. دهند می
هستند که در قالب یک سناریو  SCAهمان اجزاء ساختار 

ر ادامه به عنوان نمونه، توصیف د .اند در کنار هم قرار گرفته
  .کنیم مختصري از این سناریو را بررسی می

اندازي رادیو، ابتدا با اتصال تغذیه، یک  در سناریوي راه
و اطالعات ) Logic(تا منطق . شود بوت می ROMي  حافظه
. افزارها فراهم شود ي مورد نیاز براي آغاز به کار سخت اولیه

عامل  به بارگذاري سیستم، نوبت ROMپس از بارگذاري 
ها و توابع مورد نیاز براي  اي از سرویس است تا مجموعه

، از جمله SCAافزاري  هاي نرم بارگذاري و مدیریت کامپوننت
  .را فراهم کند Core Frameworkهاي  کامپوننت

شود سرویس  ه بارگذاري میپس از این، اولین موجودیتی ک
خواهد ) CORBA )CORBA Naming Serviceدهی  نام
 Coreهاي  نام از کامپوننت اندازي، با ثبت که پس از راه. بود

Framework مکانی براي جستجوي کاربردها و ،
هاي در دسترس، توسط سایر کاربردها ایجاد خواهد  سرویس

 UML .[2]با استفاده از زبان  Radio StartUpجزئیات سناریوي : 9شکل 
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  .نمود

 Device. است Device Managerبعد از این نوبت بارگذاري 

Manager هاي  یلنیز ابتدا باید محتواي یکی از فاXML 
را خوانده   DCD، تحت عنوان Domain Profileموجود در 

و با پردازش آن اطالعات مورد نیاز براي شروع به کار سایر 
معموال یکی  .ها و قطعات سیستم را به دست آورد کامپوننت

 DCDبا توجه به  Device Managerاز اولین وظایفی که 
  .است) File System(اندازي فایل سیستم  دهد، راه انجام می

 )Event Service(رویداد بعد از این مرحله، سرویس 
ها که مایل به  تا هر دسته از کامپوننت. شود اندازي می راه

دیگر هستند، در یک کانال رویداد  اطالع از رویدادهاي یک
 ORBهاي  هم از دیگر سرویس LOGسرویس  .نام کنند ثبت

  .دازي شودان ي بعدي راه است که باید در مرحله

را  Device Manager ،Domain Managerبعد از این، 
کند، تا در یک سطح باالترکنترل و مدیریت  اندازي می راه

افزاري را بر  افزاري و سخت هاي نرم اي از کامپوننت مجموعه
  .عهده بگیرد

و سایر سناریوها را در اندازي  سناریوي راهتر  توصیف دقیق 
  .توان مطالعه نمود ، میهاي دوم و هفتم ، فصل[2]

 پیشنهادات -5

 SCAچه که در این گزارش آمد، مروري بر کلیت ساختار  آن
چنان ناگفته  اما بسیاري از جزئیات این ساختار هم. است

و  SCAجزئیاتی که ما را به درك کامل . مانده است
  .سازي عملی آن رهنمون خواهد ساخت پیاده

ي شروع  دو نقطهدر این قسمت، دو رویکرد را به عنوان 
گذاریم که قصد دارد با  اي می پیشنهادي، در برابر خواننده

ي کار انجام شده در این تحقیق به سمت تحقق عملی  ادامه
توانند به ترتیب  این دو رویکرد می. گام بردارد SCAساختار 

  .و یا موازي با هم در پیش گرفته شوند

زمند درك نیا ،SCAورود به جزئیات ساختار  :رویکرد اول
ها بنا  نیازي است که این ساختار بر روي آن مباحث پیش

و  CORBA ،IDL ،UMLمباحثی همچون . نهاده شده است
که ابزار مورد نیاز را در اختیار مخاطب مستندات  ،غیره

SCA دهد قرار می.  

سازي چندمنظوره است،  ، یک زبان مدلUMLبراي مثال 
هاي  ترفیساینچون  هم SCAکه بسیاري از جزئیات 

افزاري و سناریوهاي عملیاتی با استفاده از نمادهاي  نرم
، IDLو یا . شوند گرافیکی تعریف شده توسط آن، بیان می

مستندات  .سازد ها را ممکن می که توصیف متنی اینترفیس
طراحی و  OMGکه عمدتا توسط نیازها  مربوط به این پیش

قابل  [3]سرسیوم اند در پایگاه اینترنتی این کن توسعه یافته
  .یابی است دست

توان با مراجعه به  نیازها می پس از تسلط بر این پیش
ي دقیق این ساختار  ، به مطالعهSCAمستندات خود ساختار 

  .پرداخت

افزاري  هاي رادیو نرم پروژهدر حال حاضر  :رویکرد دوم
ها  اي وجود دارند که با مراجعه به آن SCAباز منطبق با  متن
تحقق مفاهیم توصیف شده در این ساختار را توان  می

  .مشاهده نمود

 OSSIEکه پیش از این از آن نام بردیم،  SCARIعالوه بر 
که سایت . هاي نامی در همین زمینه است نیز یکی از پروژه

هاي خوبی  و آموزشعالوه بر مستندات  ،[4]مربوط به آن 
رادیوي  ي یک که فراهم نموده، ابزارهایی را نیز براي توسعه

  .گذارد افزاري در اختیار می نرم

OSSIE  ي آموزشی در ویرجینیا تک  یک پروژهکه به عنوان
نوشته شده است، از  ++Cمطرح شده، با استفاده از زبان 

سازي بر  گیرد، و قابلیت پیاده عامل لینوکس بهره می سیستم
  .را نیز داراست USRP1روي برد آزمایشی 

 يریگ جهینت - 6

را به صورت اجمالی  SCAساختار معماري  در این گزارش
  .مورد بررسی قرار دادیم

افزار به دو قسمت کاربرد  در این معماري با جداسازي نرم
)Application ( و بستر مدیریت و کنترل)OE( شرایط ،

  .شود افزاري فراهم می ي رادیو نرم تري براي توسعه منعطف

افزاري  نرمهاي  در بستر کنترل و مدیریت نیز، اینترفیس
Core Framework که اتحادي را از دید . را خواهیم داشت

افزاري مورد  افزاري و سخت هاي نرم کاربردها،  بین تکنولوژي
نویس را از  براي مثال، برنامه. کند استفاده در رادیو ایجاد می
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گرهاي  هاي مختلفی که در پردازش عامل مواجهه با سیستم
  .کند نار میرادیو استفاده شده اند، برک

ی براي های سپس سناریوهاي عملیاتی را به عنوان روش
و با توضیح . معرفی نمودیم SCAاستفاده کاربر از ساختار 

اي از تعامل اجزاي  اجمالی یکی از این سناریوها نمونه
مرور مختلف ساختار، براي برآورده شدن نیاز یک کاربر را 

  .کردیم

نیازهایی  یست پیش، ابتدا باSCAجزئیات  یافتبراي در
. و غیره را بشناسیم CORBA ،IDL ،UMLهمچون 

بازي که  افزاري متن هاي رادیونرم چنین با رجوع به پروژه هم
توان جایگاه اجزاء مختلف  ، میاند نوشته شده SCAسازگار با 

  .تر شناخت این ساختار را به
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