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عزیزم که بدون حمایت هایشان انجام این پروژه ناممکن بود . مادرو  پدربا تشکر از دو وجود مقدس ، 

که بنده را بسیار در راستای این پروژه یاری و مجید محمدی با تشکر فراوان از استاد عزیز و گرانقدرم جناب آقای دکتر 

ر پیشرفت د که با علم خود کمک شایانی حدیث محسنیراهنمایی نمودند و همچنین با تشکر از استاد سرکار خانم دکتر 

که با توانایی های خود باعث تحول و نوآوری  زاده مهدی محمداین پروژه نموده اند و با تشکر ویژه از دوست عزیزم 

 در انجام پروژه شده اند .

اتیک که زمینه های عملی میکروکنترلر ، رب وحید جمشیدیو در پایان تشکر میکنم از استاد دلسوز و مهربانم جناب آقای 

جناب  ر از اساتید عزیزم ،من در این مسیر بودند ، همچنین با تشک تالش و پیشرفت و پردازش تصویر را معرفی و مشوق

 با هک بهنام قوامی، جناب آقای دکتر  وحید ستاری نائینی دکتر جناب آقای ، عباس بحرالعلوم مهندس آقای

 آموزش های آنان به توانایی انجام این پروژه رسیده ام .

  یت این عزیزان و بزرگواران .به امید سالمتی و موفق
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 « علم آن است که مفید باشدبهترین  : » امیرالمؤمنین علی )ع(

ه آنهایی که عاشق علم اند و علم را ارزشمند می دانندتقدیم ب
 بجویندآنهایی که برای رسیدن به علم تالش می کنند و نه بهانه 

 و نه به ادعاهای خویش آنهایی که به زحمات خود می بالند
 بسازندبه دیگران کمک می کنند و نه نردبانی  علمآنهایی که برای کسب 

 آنهایی که انسانیت را واال می دانند و نه منافع خویش را
 می خواهند و نه برای زیبندگی زبان خویش که علم را برای عمل و بهبود زندگانیآنهایی 
 و نه خواهان منزلتی برای خویش که قدرشناس زحمات دیگران اند ، آنهایی 
 بدی ها و مشکالت را بهانه کنندبرای خوبی ها تالش می کنند و نه آنکه  که آنهایی

و بزرگواری که ذره ذره زحمات و تالش  تقدیم به پدر ، مادر ، استاتید ، معلمین و دوستان عزیز
و خواهان ترقی و پیشرفت من هستند . ههایشان من را به جایی که هستم رساند

به امید پاکی ها ، به امید خوبی ها و به امید طلوع ارزش ها  

وفیق روز افزون ملت عزیزمان ایرانبه امید ت

امید است آنچه که در این پایان نامه بیان شده است ، مفید و موثر باشد برای آنهایی که خواهان ادامه این 
 مسیر هستند .

 

 محمّد امین امجدی

amjadima@gmail.com

 39 شهریور 
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 چکیده

امروزه میکرو کنترلر ها کاربردهای بسیاری در صنعت ، آموزش و زندگی ما دارند ؛ بسیاری از وسایل الکترونیکی که 
در طول شبانه روز با آنها سروکار داریم با استفاده از میکروکنترلر ها ساخته شده اند و بسیاری از کارهای روزمره ما 

یان نامه به بررسی طراحی و ساخت سخت افزار با میکروکنترلرهای بدون آنها غیر قابل انجام است که در این پا
LPC2368  وA20 . می پردازیم 

از علوم پرکاربردی که جایگاه و ارزش بسیاری در پزشکی ، رباتیک ، صنعت و ... دارد ، علم پردازش تصویر است که 
لر مستقل از رایانه بپردازیم که در نهایت به انجام پردازش تصویر بر روی میکروکنتر نامه پایانمی خواهیم در این 
و  LPC2368( و نوشتن کتابخانه پردازش تصویر برای تمامی میکروکنترلر ها که با A20تشخیص چهره )با 

LPC1768 . تست شده است ، انجام خواهد شد 

جهت افزایش قدرت پردازش ، پردازش موازی می باشد ، که یک  یکی از علوم جالب و البته پیچیده در علم کامپیوتر
کار بین چندین سخت افزار تقسیم می شود و هر بخشی از آن  توسط پردازنده ای جداگانه انجام می شود ، در نهایت 

که خود دوهسته پردازشی دارد سعی به  A20انجام خواهیم داد و همچنین با  LPC2368پردازش را با هسته های 
ردازش موازی خواهیم نمود .پ
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 معرفی -1-1

بپردازیم ، که هدف انجام  ARMهای 9با میکروکنترلر 2و پردازش موازی 1در این پروژه می خواهیم به پردازش تصویر
 ، می باشد .پردازش تصویر و پردازش موازی متناسب با میکروکنترلرهایی است که در اختیار داریم 

استفاده می شود ، و باز استفاده از آن بسیار محدود  4پردازش تصویر بر روی میکروکنترلر ها بیشتر در زمینه رباتیک
وی کامپیوتر انجام می شوند و دلیل آن هم عدم وجود منابع و اطالعات کافی برای بوده و اغلب پردازش های تصویر ر

 میکروکنترلرها و همچنین سختی و دشواری های کار با آن ها می باشد .

ای هوشمند نیز استفاده می شود ، که پردازش موازی معموال توسط خود امروزه از میکروکنترلرها در ساخت گوشی ه
انجام می شود و از پردازش تصویر نیز جهت قفل گوشی همراه و باز نمودن آن از طریق تشخیص  5سیستم عامل

و عکس برداری مناسب استفاده می  7از پیش تعریف شده و همچنین جهت کارهای گرافیکی و بهبود تصاویر 6چهره
 ود .ش

در فصل های آینده به طراحی و ساخت برد ، معرفی امکانات ، برنامه نویسی و نحوه اتصال قطعات جانبی برای 
سخت افزاری برای این میکروکنترلر کار الزم برنامه نویسی و  معلوماتمی پردازیم ، تا اینجا  LPC2368میکروکنترلر 

و همچنین پردازش تصویر  VC++در  vpenCO، سپس به نحوه انجام پردازش تصویر با استفاده از  آموخته ایمرا 
پرداخته و سپس الگوریتم های گفته شده را برای میکروکنترلر پیدا سازی می نمائیم ، بگونه  #Cدر  8بصورت پایه ای

برنامه نویسی ، سیستم عامل ها و ای که این کدها با کوچک ترین تغییری قابل استفاده در تمامی زبان های 
 .هیم نمود میکروکنترلرها می باشند . تا به اینجای کار اطالعات بسیاری را کسب خوا

می باشد می پردازیم ، پس از آموختن  1GHZ 11دوهسته A20 3هکه دارای تراش CubieBoard2سپس به کار با برد 
به نحوه کار با برد  12و اندروید 11نحوه راه اندازی ، اصول پایه ای برد ، راه اندازی سیستم عامل هایی همچون لینوکس

 آن را خواهیم گفت . بااز طریق سیستم عامل لینوکس می پردازیم و سپس نحوه انجام پردازش تصویر 

  

                                                           
 

1 Image Processing  
2 Parallel Processing , Parallel Computing 
3 Micro Controller 
4 Robotic 
5 Operation System 
6 Face Detection 
7 Improve Image 
8 Base Image Processing 
9 Chip 
10 Dual Core 
11 Linux 
12 Android 
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 وژه می پردازیم :مقدمات پرحال به معرفی 

میکروکنترلر-1-2

کامپیوتر هستند ، که عمل پردازش سخت افزار را انجام می  (2)پردازنده 1واحد پردازش مرکزیهمانند  میکروکنترلر
میکروکنترها عالوه بر داشتن یک یا چند پردازنده ، دارای واحدهای جانبی مختلفی نیز می باشند که در عین  دهد .

 [1] حال اندازه آنها بسیار کوچک است .

ر د باشند ، از این رو بسیار قدرتمند هستند وبیتی می  64و  92 9درحال حاضر دارای معماری ARMمیکروکنترلرهای 

 ]2[بلت ها از آن ها استفاده می شود . ساخت تلفن های همراه و ت

برای می باشد که در ساخت گوشی های هوشمند خود  4، شرکت اپل ARMیکی از پیشروان عرصه میکروکنترهای 

 ]9[د ، که یک تحول در این عرصه بود .  استفاده نمو ARMبیتی  64از پردازنده های اولین بار 

می  CubieBoard2نیز استفاده می شود ، که یک نمونه آن برد  5میکروکنترلرها در ساخت مینی کامپیوترهاامروزه از 

 ]4[ در فصل های بعد نیز به آن خواهیم پرداخت . باشد و

 پردازش تصویر-1-3

برای   رباتیکامروزه پردازش تصویر یکی از علوم بسیار پرکاربرد است  ، که از مهم ترین کاربردهای آن می توان در 
تشخیص اجسام و محیط اطراف ، در پزشکی برای تشخیص بیماری ، در دستگاه های پرکاربرد روزانه و سایر وسایل 
امنیتی برای تشخیص چهره ، در پارکینگ ها برای تشخیص پالک خودرو ، در عکاسی برای بهبود تصویر و ترمیم 

]6[ ]5[ عکس و ... اشاره کرد .

یتوان با هر نوع سخت افزار و سیستم عامل و زبان برنامه نویسی ای انجام داد ، باید توجه داشت پردازش تصویر را م
 .سخت افزارهایی که سرعت پایینی دارند برای پردازش های سنگین ناکارآمد هستند 

                                                            

1 Cental Processing Unit 
2 Processor 
3 Architecture 
4 Apple Company 
5 Mini Computer 

www.melec.ir
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های تصویر است ؛ برای پردازش تصویر روی  2کارکردن با بیت ، بایت و پیکسل 1پردازش تصویر در سطح پایین
 که سیستم عامل های قدرتمندی همچون لینوکس قابل نصب روی آنها نیست LPC2368میکروکنترلرهایی همچون 

 مجبور به پردازش تصویر بصورت سطح پایین هستیم .

های پردازش  4اده از کتابخانه، دیگر خودمان را درگیر جزئیات نمی کنیم ، بلکه با استف 9سطح باالتصویردر پردازش 
بدین شکل  CubieBoard2، پردازش مورد نیاز خودمان را انجام می دهیم ، که در برد  OpenCVتصویری همچون 

 عمل خواهیم نمود .

 پردازش موازی -1-4

. .پردازش تصویر علمی بسیار جالب و بسیار پیچیده است ، یکی از دالیل پیشرفت پردازنده ها ، سیستم عامل ها و .

 ]8[ ]7[ پردازش موازی می باشد .

جانبی پرکاربردی همچون   اتصال دستگاه های برای مقدمات پردازش موازی ، ابتدا به LPC2368در میکروکنترلر 

LCD  گرافیکی ، ماژولRFID  ماژول ،GSM ماژول  5، ماژول بلوتوث ،GPS   و ...  پرداختیم ، سپس سیستم عامل

را  بدین شکل انجام  7ه از سیستم عامل پردازش همروندرا روی میکرو نصب نمودیم ، و با استفاد RTX 6بالدرنگ

 3سمافورپردازش نمودیم ، و با استفاده از  8سکتَیک عکس را توسط چندین  RTXدادیم که با استفاده از سیستم عامل 
، برای هر دستگاه یک تسک نوشتیم ، را مهیا نمودیم ، پس از آن با اتصال دستگاه های جانبی  11ها صحت الگوریتم

اعث شد بتوانیم با همه دستگاه ها در طول اجرای برنامه کار نمائیم  ، سپس به یک پردازش موازی ساده با این که ب
داخته و درنهایت به پردازش موازی با سیستم عامل لینوکس می پردازیم .میکرو پر

                                                           
 

1 Low Level Image Processing 
2 Pixel 
3 High Level Image Processing 
4 Library 
5 Bluetooth 
6 Real Time Operation System 
7 Concurrent 
8 Task 
9 Semaphore 
10 Algorithm 
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 معرفی -2-1

در فصل قبل مقدمات پروژه را بیان نمودیم ، و مشخص شده است که بخش عمده ای از پروژه با میکروکنترلر 

LPC2368  انجام می شود . در این فصل می خواهیم به معرفی و راه اندازی میکروکنترلرLPC2368 پردازیم ب. 

 LPC2368میکروکنترلر  -2-2

و معماری آن از نوع  ARM7TDMI، که هسته آنها از نوع  ARM7از سری میکروکنترلرهای  LPC2368میکرو 
ARMv4T  72کاری  2بیتی با فرکانس 92 1و دارای واحدپردازشMHZ  و ساخت شرکتNXP . 3[ [2]می باشد[  

 PLL  ،GPIO  ،thernetE  ،CAN  ،SPIمیکرو از جمله  4بوده ،  که به واحدهای داخلی 9پایه 111این میکروکنترلر 

 ،UART  ،USB  ،i2c  ،i2s  ،ADC  ،DAC  ،PWM  ،SSP . [11]اختصاص داده شده اند 

 ، کار با واحد های داخلی و معرفی امکانات آن می پردازیم . 5نحوه راه اندازی ، برنامه نویسیحال به 

 6و پروگرامر راه انداز مدار -2-3

و میزان  8منبع تغذیه 7انداز غالبا دارای نحوه اتصاالتنیاز دارد ، مدار راه  مخصوص خود هر میکرویی به مدار راه انداز
 12جهت کاهش نویز 11و فرکانس مورد نیاز میکرو ، خازن Clockخارجی جهت تامین  11تغذیه میکرو ، کریستال 3ولتاژ

 ]12[ ]11[ میکرو می باشد . Resetبرای راه اندازی قسمت  PullDownیا  PullUpجهت طراحی ساختار  19و مقاومت

 قابل مشاهده است . LPC2368در شکل زیر قسمت اصلی مدار راه انداز میکرو 

                                                           
 

1 Processing Unit , Processor Unit 
2 Frequency 
3 Pin 
4 Internal Unit 
5 Programming 
6 Programmer , Programmer Device , Programmer Circuit 
7 Connection 
8 Power Supply 
9 Voltage 
10 Crystal 
11 Capacity 
12 Noise 
13 Resistor 
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 LPC2368. مدار راه انداز 1-2شکل 

 تغذیه مدار -2-3-1

 [19] باید از رگوالتور استفاده نمود ، نمونه مدار رگوالتور : 3.3Vبرای تغذیه مدار و تامین ولتاژ 

 

 . مدار رگوالتور2-2شکل 

 نمودن میکرو 1ریست  -2-3-2

 وصل نمود . GNDمیکرو را باید به  17نمودن میکرو پایه  Resetبرای 

                                                           
 

1 Reset 
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پروگرام نمودن میکرو-2-3-3

و در صورتی که میکرو  نمودو سپس آنرا روشن  وصل نمود GNDمیکرو را به  59برای پروگرام نمودن میکرو باید پایه 

]14[ ]9[ نمود . Resetروشن باشد ، باید آنرا 

 اتصاالت مورد نیاز-2-3-3-1

موجود در سایت  Mini Lpc Programmer)مانند  TTL To USB 1مبدل Rxباید به  38برای پروگرام نمودن پایه 
 33و همچنین پایه  (MAX232 2مانند آی سی) TTL To RS232یا مبدل  ( ecaسایت  CP2102ماژول یا کویر 

 [14] [16] [15] آن وصل شود . Txباید به 

 COMبه پورت  میکرواتصاالت -2-3-3-2

( استفاده می شود MAX232)معموال آی سی  TTL To RS232کامپیوتر ، از مبدل  COMبرای اتصال میکرو به 
 [17] ، که مدار آن در شکل زیر آمده است :

 

 MAX232 مدار مبدل. 3-2شکل 

                                                            

1 Convertor 
2 IC 

www.melec.ir



 

 LPC2368فصل دوم : میکروکنترلر 

3 

 
 

 پایه های میکرو -2-4

باشد که اکثر پایه ها چندین نقش و عملکرد دارند و  پایه می 111دارای  LPC2368همان طور که گفته شد ، میکرو 
 GPIOپایه هایی که چندین عملکرد دارند )مربوط به  برخی نیز خاص منظوره بوده و فقط یک نقش را ایفا می کنند .

که فقط یک نقش را در میکرو مورد بررسی قرار می گیرند ، سایر پایه ها  در بخش های بعدو سایر واحدها هستند( 
 [14] در جدول زیر قابل مشاهده هستند :ایفا می کنند 

 . پایه های تک منظوره میکرو1-2جدول 

 نماد پایه نوع نقش

 TDO 1 خروجی JTAGداده تست خروجی واسط 

 TDI 2 ورودی JTAGداده تست ورودی واسط 

 TMS 9 ورودی JTAGانتخاب مد تست واسط 

 TRST 4 ورودی JTAGریست تست واسط 

کالک  6/1، این کالک باید کمتر از  JTAGکالک تست واسط 
CPU باشد 

 TCK 5 ورودی

 RTCK 111 ورودی/خروجی JTAGسیگنال کنترلی واسط 

ولت می باشد ، مقدار صفر این پایه نشان دهند  9.9مقدار این پایه 
 شروع حالت ریست است

 RSTOUT 14 خروجی

پایه ریست خارجی : مقدار صفر این پایه برای ریست نمودن 
 میکرو است

 RESET 17 ورودی

 XTAL1 22 ورودی ورودی مدار اسیالتور و مدار تولید کننده کالک داخلی

 XTAL2 29 خروجی ت کننده اسیالتورتقویخروجی 

 RTCX1 16 ورودی )واحد داخلی برای ساعت و تاریخ( RTCورودی مدار اسیالتور 

 RTCX2 18 خروجی RTCخروجی مدار اسیالتور 

،15،91،41 ورودی (GND:Groundولتاژ صفر )گراند : 
55،72،37،

89 

VSS 

 VSSA 11 ورودی ADCو  DACگراند آنالوگ : ولتاژ صفر برای واحدهای 

،28،54،71 ورودی برای پورت های ورودی/خروجی ولت 3.3تغذیه ولتاژ 
36 

VDD(3V3) 

VDD(DCD 19،42،84 ورودی تغذیه ولت 3.3ولتاژ 

C)(3V3) 

 VDDA 11 ورودی ولت آنالوگ 3.3ولتاژ تغذیه 

 VREF 12 ورودی ولتاژ مرجع واحدای های آنالوگ

 VBAT 13 ورودی RTCولت تغذیه واحد  3.3ولتاژ 
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LPC2368برد -2-5

برد را طراحی  PCBمی توان روی بردسوراخ دار و با لحیم کاری درست کرد و یا می توان ابتدا را  LPC2368برد 
 را چاپ و سپس فقط قطعات را روی برد لحیم نمود . PCBنموده و سپس طرح 

برای برد و مدار مورد نظر خود باعث کارکرد بهتر مدار )با طراحی مناسب در مقابل نویز کارکرد بهتری  PCBطراحی 
خواهد داشت و همچنین می توان بهترین چیدمان را در نظر گرفت تا بردی مناسب تر داشت( می شود و از لحاظ ظاهر 

 ردسر لحیم کاری بسیار بهتر است ولی طراحی آن نیاز به تالش و وقت و تجربه زیادی دارد .و د

 با پروتئوس 1برد مدار چاپیطراحی -2-5-1

[18] شده : PCB Layoutپروتئوس را باز نموده ، سپس وارد قسمت .1

پروتئوس PCB Layout . انتخاب قسمت4-2شکل 

قطعه مورد نظر را انتخاب نموده و آنرا در جای مناسب قرار داده . Pسپس با زدن دکمه .2

وسپس نوع و اندازه آن ، در محل مورد نظر برای قطعه ای  و یا  ،  می توان با انتخاب .9
که وجود ندارد ، سوراخ گذاشت .

می توان اتصال بین قطعات را انجام داد ؛ حتما به ضخامت اتصال و همچنین  با انتخاب گزینه .4
مورد نظر دقت داشت . 2الیه

در تمامی مراحل الیه بسیار مهم است ، در نوار پایین برنامه و قسمتی همانند قسمت زیر الیه مورد .5
نظر را انتخاب نموده : 

 

. انتخاب الیه طراحی در پروتئوس5-2شکل 

می توان فضاهای خالی را پر نمود . خاب با انت.6

                                                            

1 PCB 
2 Layer 
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 نمونه برد طراحی و چاپ شده -2-5-2

برد طراحی شده بردی جهت انجام آزمایشات مختلف می باشد و محل قطعات جانبی روی آن ثابت نیست ، این برد 
استفاده قرار نیز طراحی شده است که چندین ترم در دانشگاه مورد  1جهت استفاده دانشجویان آزمایشگاه ریزپردازنده 

 گرفت .

 هزینه برد ، برد بصورت یک الیه طراحی شده است . شدنکم بود وقت و همچنین کم  بدلیل

 LED  ،7-Seg  ،Keypad  ،Char Lcd   ،Graphical Lcd  ،Camera(ov7670)  ،SDمی توان راه اندازی 

Card  ،UART(Serial) Module  ... را با این برد انجام داد . و 

رهای خاص منظوره باید برد مناسب آن را طراحی نمود و به هیچ استفاده از بردهای آماده و آزمایشی توصیه برای کا
 نمی شود .

 

 . نمونه برد طراحی و چاپ شده6-2شکل 
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برنامه نویسی میکرو-2-6

ریزی روی میکرو  می باشد ، برای برنامه نویسی و ساخت فایل خروجی قابل برنامه IDEکه یک  Keilاز نرم افزار 
 می توان برای برنامه نویسی استفاده نمود . Assemblyو  ++c  ،cاستفاده می شود ، که از زبان های 

IDE دیگری همچون  هایIAR  ،ADS  ،Cross Work  ،Win Arm  وFlow Code . نیز وجود دارد

Keilنصب -2-6-1

 

 بخش اول-  Keilب . نص7-2شکل

www.melec.ir
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 بخش دوم – Keil. نصب 8-2شکل 
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 بخش سوم – Keil. نصب 9-2شکل 

 Keil نمودن 1کرک -2-6-2

 را انتخاب نمائید . Run as administator راست کلیک و گزینه روی آیکون برنامه

،  Vista( ویندوز ، که بصورت پیش فرض در ویندوزهای User Account Control) UACن در صورت فعال بود

Seven  ،Win 8  وWin 8.1(Blue)  فعال است ، پنجره ای جهت اجازه دادن به برنامه که در حالتadministator 
 را انتخاب نمائید . Yesاجرا شود باز می شود ، و گزینه 

قابل رویت  CIDدر سمت راست پنجره باز شده ،  را انتخاب نمائید .  License Managementگزینه  Fileاز منوی 
 است ، آنرا کپی نمائید .

                                                           
 

1 Crack 
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 ARM، گزینه  Targetدر قسمت و   نمائید Pasteکپی شده را  CID  ،CIDو در قسمت را اجرا نمائید ،  Crackفایل 
 Newدر قسمت  Keilو در برنامه کد ایجاد شده را کپی  را انتخاب نمائید . Generateگزینه را انتخاب نمائید ، حال 

License ID Code (LIC)  ،Paste  نموده و گزینهAdd LIC . را انتخاب نموده 

 Keilکار با   -2-6-3

 ایجاد پروژه -2-6-3-1

حال باید محل ذخیره  را انتخاب نمائید . New uVision Projectگزینه  Projectاز منوی ،  Keilپس از باز نمودن 
ود نام پروژه خپروژه را انتخاب نمود ، در مسیر مورد نظرتان یک پوشه برای ذخیره پروژه خود ایجاد نمائید ، و سپس 

خود را انتخاب نمائیم ، که همان  CPUدر پنجره باز شده ، باید نوع  را انتخاب نمائید . Saveوارد نموده و گزینه  را
را انتخاب نموده  LPC2368شده و سپس گزینه  NXPمدل میکرویی است که از آن استفاده می نمائیم ، وارد شاخه  

 [13] را انتخاب نمائید . Yesدر پنجره باز شده  کلیک نمائید . OKو سپس روی 

کلیک نمائید و یا از منوی  بر روی آیکون نامه اصلی خود را در آن بنویسیم ، حال باید یک فایل ایجاد نمائیم ، تا بر
File   گزینهNew  را انتخاب نمائید ، که با کلید میان برCtrl+N . قابل فراخوانی است 

 ایجاد می شود ، که نشان دهنده فایل جدیدی است که ایجاد شده است . ، همانند   Tabیک 

قابل  Ctrl+Sرا انتخاب نمائید ، که با کلید میان بر  Saveگزینه  Fileکلیک نمائید و یا از منوی  بر روی آیکون 
 فراخوانی است .

در پوشه ای که پروژه خود را ذخیره نموده اید ، این فایل را با اسمی دلخواه ذخیره نمائید ، فقط توجه داشته باشید که 
بگذاریم باید  ”main“را وارد نمائید ؛ مثال اگر بخواهیم نام فایل خود را  ”cpp.“یا  ”c.“در آخر نام مورد نظر خود باید 

“main.c”  و یا“main.cpp” د نمائیم و سپس را وارSave . را انتخاب نمائید 

می توانید  وجود دارد ،  Projectدر سمت چپ برنامه قسمت ه را به پروژه خود اضافه نمائیم ، حال باید فایل ذخیره شد
برای ایجاد یک گروه روی یکی از  و یا یک گروه جدید اضافه نمائید .  کد خود را به گروه 
 ( راست کلیک نمائید .LPC2300.sو یا  Target 1  ،Source Group 1گزینه های موجود )

بر روی  . را بزنید Enter، و سپس نام گروه ایجاد شده را وارد نمائید و سپس را انتخاب نمائید  گزینه 
حال فایلی انتخاب نمائید . را  گروه مورد نظر خود راست کلیک نمائید و سپس گزینه 
 بزنید . Addرا که ایجاد و ذخیره نموده اید را انتخاب وسپس روی  
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[21] ( باید کد برنامه خود را بنویسیم ؛ کد زیر را وارد نمائید :main.cدر فایل اصلی برنامه )در اینجا 

#include "Lpc23xx.h" 

int main() 

{ 

while(1) 

{ 

} 

} 

ای دارد یا نه . warningیا  errorحال می خواهیم ببینیم ، که آیا کدمان هیچ ید ؛ کد خود را ذخیره نمائ

 تخاب نمائید :نرا ا( ) یا ( ) آیکون 

را انتخاب  یا  گزینه  Projectو یا از منوی 
 نمائید .

فایل هایی که تغییر کرده اند ، را کامپایل و اسمبل  توجه داشته باشید که 

تمام فایل ها را کامپایل و اسمبل می کند و هر دو فایل  می کند ولی 
object  که مربوط به خروجی کامپایل است را می سازند )فایلhex 

هر دو روش ساخته می شود ، توضیحات مربوط به تنظیم نمودن پروژه جهت ساخت فایل 

نیز در صورت تنظیم بودن پروژه در 

hex  برای
 دی ذکر شده است(پروگرام نمودن میکرو در گام بع

 ( قابل مشاهده است :error  ،warning  ،Program Sizeپروژه ) buildدرپایین برنامه ، نتیجه  

 

 پروژه Build. نمونه خروجی 11-2شکل 

تنظیمات پروژه-2-6-3-2

 جهت پروگرام نمودن روی میکرو ساخته شود : hexحال می خواهیم پروژه را تنظیم نمائیم تا فایل 

www.melec.ir
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گزینه  Projectی انتخاب نمائید و یا از منو ( را) آیکون 

قابل  Alt+F7را انتخاب نمائید که با کلید میان بر  

انتخاب باشد و یا در حال  ،  Projectفراخوانی است ؛ توجه داشته باشید که در روش دوم اگر از قسمت  

را انتخاب نمائیم و سپس  ،  Projectباز می شود ، و اگر مثال  از قسمت  Target Optionsکدنویسی باشیم ، 
Alt + F7  را بفشاریم ، تنظیمات مربوط به گزینه انتخابی که همان تنظیمات مربوط به فایلmain.c  است باز می

 شود .

 Hex ساخت فایل -2-6-3-2-1

، فایل خروجی پروژه است که جهت پروگرام نمودن میکرو به آن نیاز داریم ، حال می خواهیم پروژه را  hexفایل 
 را نیز بسازد . hexنمودن آن ، فایل  Buildتنظیم نمائیم تا بعد از 

را فعال نمائید و  تیک مربوط به را انتخاب نموده و سپس  در پنجره باز شده سربرگ 

 ید .را انتخاب نمائ سپس 

، در همان جایی که پروژه خود را ذخیره نموده اید ، فایلی همنام  نمائیدرا انتخاب  Buildحال اگر گزینه 

 ایجاد می شود ،  که برای پروگرام نمودن روی میکرو استفاده می شود . ”hex.“با پروژه با پسوند 

 نام و محل خروجی -2-6-3-2-2

 Selectتنظیمات پروژه را انتخاب نمائید . با کلید بر روی  Outputبرای تنظیم نام و محل خروجی پروژه ،  تب 

Folder for Objects  می توان پوشه مورد نظر برای ذخیره خروجی های پروژه را انتخاب نمود ، همچنین در قسمت
Name of Executable . می توان نام دلخواه برای خروجی پروژه را وارد نمود 

 بوت لودر -2-6-3-2-3

به کامپیوتر  USBمستقیم میکرو را از طریق  می توانبوت لودر یک برنامه است که اگر آنرا روی میکرو بریزیم ، 
پروژه را در آن  binروی کامپیوتر ساخته می شود و می توان فایل همانند فلش ؛ پس از اتصال ، یک درایو  نمودوصل 

بوت لودر بصورت پیش فرض معموال .  (موجود را پاک نمود binابتدا باید فایل  binبرای ریختن فایل )کپی نمائیم 
روی هدربردها و بردهای آموزشی پروگرام شده است . برای استفاده از بوت لودر باید تنظیمات خاصی را انجام داد از 

 [21] استفاده نمود . binاز فایل  hexطرفی باید بجای فایل 

به  0x0را از سمت چپ پنجره  IROM1در کنار  Sartمقدار ستون تنظیمات پروژه را انتخاب نمائید ،  Targetتب 
0x2000 . تغییر دهید 
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 Keilاستفاده نمود ، راه ساده تر تنظیم خود برنامه  hex to binپروژه می توان از مبدل  binبرای بدست آوردن فایل 
 از تنظیمات پروژه را انتخاب نمائید . Userرا نیز بسازد ، بدین منظور تب  binاست که فایل 

Run می باشد دستور زیر  Run User Programs After Build/Rebuildسوم پنجره که مربوط به  1#در قسمت 
 وارد نمائید : نام خروجی پروژه را ”name“را وارد نمائید و تیک آنرا نیز فعال نمائید : در دستور زیر باید بجای 

fromelf --bin ".\name.axf" --output ".\name.bin" 

 Keilنکات برنامه نویسی و -2-6-3-3

به گرامر مناسب که توسط  باشد ؛ و برای کدنویسی زبان ++c cبرنامه ای که می نویسیم ، باید به زبان .1
Keil . [21] [22] پشتیبانی شود ، باید دقت نمود

اگر بخواهیم یک فایل ایجاد و به پروژه اضافه نمائیم ، می توان مراحل زیر را طی نمود :  Keil 5در .2

a. : بر روی گروه مورد نظر جهت ایجاد و اضافه نمودن فایل راست کلیک نمائید

b. را انتخاب نمائید . گزینه

c.را  و سپس  در پنجره باز شده ، نوع و نام فایل مورد نظر خود را انتخاب نمائید
انتخاب نموده .

 

Item Keilاضافه نمودن یک . 11-2شکل  5به پروژه در 
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ده و ویرایش مشخصات یک فایل ، روی آن راست کلیک نموده و سپس گزینه هبرای مشا .9

 را انتخاب نموده . 

تمام فایل های که به پروژه اضافه می شوند باید در خط آخر خود یک خط خالی داشته باشند ، واال با  .4
warning : زیر مواجه می شویم 

 

 خط خالی در انتهای فایلمربوط به نبود  warning. 12-2شکل 

 میزنیم ، فایل ها بصورت خودکار ذخیره می شوند و سپس بررسی می شوند . Buildوقتی که روی  .5

 موجود باشد . Keilباید در هدرهای خود  ”lpc23xx.h“وقتی در کدمان ، خط زیر را می نویسیم ، فایل  .6

#include <Lpc23xx.h> 

و یا در پوشه  Keilباید در هدرهای خود  ”lpc23xx.h“وقتی در کدمان ، خط زیر را می نویسیم ، فایل  .7
 مربوط به پروژه موجود باشد .

#include “Lpc23xx.h” 

 CPUو مشخصات  ”lpc23xx.h“، فایل های هدر مربوط به میکروها همانند فایل  Keil   ،V5.0.5.15در  .8

یک  Keilد یک پروژه انتخاب می نمودیم ، وجود ندارد ، پس نمی توان با این نسخه از جاها که به هنگام ای
نمود ، مگر آنکه خودمان فایل های مورد نیاز همچون  Buildپروژه را ایجاد نمود ، که بتوان آنرا 

“lpc23xx.h”  ایجاد نمائیم ! 4را در پوشه پروژه کپی نمائیم ، و یا مجبوریم پروژه خود را با نسخه 

 cpuن پایان بنویسیم ، تا بدو whileتوصیه می شود در برنامه ای که برای میکرو می نویسیم ، یک حلقه  .3
 میکرو ، همیشه دستوری برای اجرا داشته باشد .

 میکرو ذخیره می شود : SRAMوقتی که متغییری بصورت زیر تعریف شود ، داخل  .11

int x ; 

 امه قابل تغییر و مقدار دهی استتعریف شده است ، در طول اجرای برن SRAMداخل حافظه  xاکنون که 

 ذخیره می شود : Flashوقتی که متغییری بصورت زیر تعریف شود ، داخل حافظه  .11

const int x = 1 ; 

const  نشان دهنده ذخیره متغییر در حافظهFlash دهی  می باشد ، و متغییر همراه با تعریف باید حتما مقدار
است مقدار بدهیم با  Constشود و امکان تغییر آن در طول اجرای برنامه وجود ندارد ، و اگر به متغییری که 

error مواجه می شویم :  زیر 
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constمقدار دهی به متغییر  error. 13-2شکل 

زیر مواجه  warningتعریف شده است ، و مقدار دهی اولیه نشده باشد ، با  constبصورت  xدر صورتی که  .12
می شویم :

               

constبه متغییر  اولیه قدار دهیمعدم  warning. 14-2شکل 

زیر مواجه می شویم : warningدر صورتی که یک متغییر تعریف شود ، و از آن استفاده نشود ، با  .19

عدم استفاده از متغییر تعریف شده warning. 15-2شکل 

زیر  warningمتغییرها باید در ابتدای بالک تعریف شوند و اگر متغییری در ابتدای بالک تعریف نشود ، با  .14
 مواجه می شویم :

 

ابتدای بالک غیر از تعریف متغییر در error. 16-2شکل 

اشتباه است :باید دقت داشته باشیم ، کد زیر  forبا توجه به نکته قبل ، در نوشتن حلقه  .15

int main()
{  

   //My Code 1 
   for(int i = 0 ; i < 100 ; i++)  
   { 
      //My Code 2 

   } 
} 

تعریف نموده ایم ، با توجه به نکته قبل  forرا داخل بدنه  i این است که متغییرته شده مشکل کد نوش
بالک تعریف شوند ، پس کد درست بصورت زیر است :متغییرها باید در ابتدای 

int main() 
{ 
    int i; 
    //My Code 1 
    for(i = 0 ; i < 100 ; i++) 

www.melec.ir
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    { 
        //My Code 2 
    } 
} 

حال اگر دو حلقه تودرتو داشته باشیم ، به دو صورت زیر می توان نوشت که هر دو درست هستند ، و 
 ارد که به  کدام صورت بنویسیم : بستگی به کدمان د

int main() 
{ 
    int i; 
    int j; 
    //My Code 1 
    for(i = 0 ; i < 100 ; i++) 
    { 
        //My Code 2 
        for(j = 100 ; j > i ; j--) 
        {/*My Code 3*/} 
    } 
} 

int main() 
{ 
    int i; 
    //My Code 1 
    for(i = 0 ; i < 100 ; i++) 
    { 
        int j; 
        //My Code 2 
        for(j = 100 ; j > i ; j--) 
        {/*My Code 3*/} 
    } 
} 

ه د از این حلقعاگر یک حلقه بنویسیم که مدام اجرا شود و به هیچ وجه از حلقه خارج نشویم ، اگر کدی ب .16
 مواجه می شویم : warningبنویسیم ، هرگز اجرا نخواهند شد ، همانند کد زیر ، که با 

int main() 
{ 
 //My Code 1 
 while(1) 
 { 
  //My Code 2 , without break 
 } 
 // My Code 3 . never execution 
} 

 

 شدهمبنی بر عدم اجرای برخی کدهای نوشته  warning. 17-2شکل 

  



 

 LPC2368فصل دوم : میکروکنترلر 

22 

 
 

 زیر مواجه می شویم : errorاگر یک متغییر بیش از یک بار تعریف شود ، با  .17

int main() 
{ 
 int x; 
 int x; 
} 

 

 تعریف متغییرهای هم نام error. 18-2شکل 

دوبار تعریف شده است ، با توجه به اینکه یک متغییر نباید بیش از  x، واضح است که  فوقدر کد صفحه 
می کنیم ، هیچ متغییر همنامی  includeیکبار تعریف شود ، پس باید توجه داشته باشیم ، وقتی یک فایل را 

 با متغییرهای آن فایل نداشته باشیم .

 بصورت های زیر امکان پذیر است : intمقدار دهی به یک متغییر  .18

 توجه نمائید : 123قرار دهیم به عدد  intرا در یک  123می خواهیم عدد 

 129نمایش باینری و هگز عدد . 2-2جدول 

 

4 bit : L(Low) 4 bit : H(High) 

Bit# 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 0 0 0 0 0 0 1 

1H(Hex) 8H(Hex) 

a. : مقدار دهی ، ده دهی 

int x = 129 ; 

b.  طریق عملگر شیفت :مقدار دهی به بیت ها از 

int x = (1 << 0) | (1 << 7); 

c.  16مقدار دهی در مبنای (Hex عدد : )Hex  0“را بعد از نمادx” : می نویسیم 

int x = 0x81; 

 .سعی شود برای تعریف متغییر از نوع مناسب استفاده شود تا حجم کد برنامه کاهش یابد  .13

 که بیشترین کاربردها را دارند ، قابل مشاهده است : در جدول زیر نوع های داده ای
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داده ها پرکاربردهای نوع و ظرفیت . 3-2جدول 

Size (Bytes) Size (bits) Type 

1 8 char 

2 16 short 

4 32 int 

4 32 long 

8 64 long long 

4 32 float 

8 64 double 

8 64 long double 

4 32 pointers 

کامپیوتراتصال میکرو به -2-7

COMپورت -2-7-1

COM برای اتصال میکرو به کامپیوتر می توان از پورت PC منطق میکرو ها موجود است استفاده نمود . که روی
TTL  بوده و منطق پورتCOM  ،RS232  می باشد ، که برای تبدیل ازMAX232 مدار آن  استفاده می شود که

 قبال در قسمت مدار پروگرامر ذکر شده است .

com توجه داشته باشید که لپ تاپ ها ، پورت MAX232 استفاده می کنید ، باید از مبدل  ندارند ، اگر از مدار

COM To USB . استفاده نمائید 

 USBپورت -2-7-2

و  PCمناسب ترین راه برای اتصال میکرو به کامپیوتر می باشد ، که میکرو را می توان هم به  USBاستفاده از پورت 

برای استفاده از پورت 

هم به لپ تاپ وصل نمائید ، و همچنین هزینه آن بسیار کمتر می باشد .

USB  بین میکرو و کامپیوتر فقط نیاز به یک مبدلTTL To USB . است 

پروگرام نمودن میکرو-2-8

 استفاده می نمائیم . Flash Magicو برنامه  Mini Lpc Programmerبرای پروگرام نمودن در اینجا از 
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 برای پروگرام نمون میکرو ، وضعیت پایه ها باید طبق جدول زیر باشند :

 پروگرام نمودن برای اتصاالت الزم. 4-2جدول 

 Rx  ،Mini Lpc Programmerاتصال به پایه  38پایه 

 Tx  ،Mini Lpc Programmerاتصال به پایه  33پایه 

 Rst  ،Mini Lpc Programmerاتصال به پایه  17پایه 

 Gndاتصال به  59پایه 

را به کامپیوتر متصل نمائید ، توجه نمائید  Mini Lpc Programmerپس از اتصال پایه های ذکر شده در جدول ، 
به کامپیوتر ،  Mini Lpc Programmerآن را بر روی سیستم خود نصب نموده باشید ، پس از اتصال  Driverکه 

 COMبرای مشاهده شماره پورت  را در نظر داشته باشید . COMه می شود ، شماره پورت ساخت COMیک پورت 
 ویندوز مراجعه نمائید . Device Managerبه 

 FlashMagicتنظیمات  -2-8-1

 را انتخاب نمائید . ،  زیر شاخه و سپس  Selectگزینه  .1

 را انتخاب نمائید . Mini Lpc Programmer، مربوط به  COMشماره پورت  .2

 .( را انتخاب نمائید Baud Rateنرخ انتقال بیت ) .9
 انتخاب می شود . 115211و  13211نرخ انتقال ، معموال بین 

 وارد نمائید . 12را  Oscillatorمقدار  .4

جهت اینکه بعد از پروگرام شدن میکرو ، بررسی شود که آیا میکرو به درستی پروگرام شده است یا نه تیک  .5

 را فعال نمائید . 

میکرو پاک بالک های ، را فعال نمائید ، تا قبل از پروگرام شدن  تیک  .6
 شود .

را فعال نمائید ، تا فقط بالک هایی از حافظه که مورد  می توانید تیک 
 نیاز هستند ، پاک شوند .

 بررسی شناخته شدن میکرو -2-8-2

 را انتخاب نمائید . گزینه ،  ISPاز منوی 

 قابل مشاهده است : Bootloader Verو  Device IDاگر میکرو شناخته شود ، در پنجره ای همانند شکل زیر 
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 FlashMagicصحت شناخته شدن میکرو توسط . 19-2شکل 

به درستی انجام نشده باشد و یا میکرو خراب باشد و یا اتصال پایه های  Flash Magicدر صورتی که تنظیمات برنامه 
 بدرستی برقرار نباشد ، با خطایی همانند شکل زیر مواجه می شویم : Mini Lpc Programmerمیکرو و 

 

 FlashMagicشدن میکرو توسط  عدم شناخته. 21-2شکل 

 Mini Lpcبه درستی انتخاب نشده باشد و یا اتصال   Flash Magicدر  COMپورت در صورتی که شماره 

Programmer : با کامپیوتر قطع شود ، با خطای زیر مواجه می شویم 

 

 FlashMagicتوسط  COM  شناسایی پورتعدم . 21-2شکل 
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 ریختن برنامه روی میکرو -2-8-3

 : FlashMagicبرنامه خود را روی میکرو بریزیم ، داخل برنامه می خواهیم 

 را انتخاب نمائید . ”h.“کلیک نمائید ، به محل ذخیره پروژه خود بروید و فایل  بر روی  .1

 کلیک نمائید . بر روی  .2

 2368PCL 1بالک دیاگرام -2-9

 : هاهای آن 9و خروجی 2به همراه ورودی PCL 2368واحدهای داخلی 

 

 LPC 2368 [14]  بالک دیاگرام. 22-2شکل 

 

                                                           
 

1 Block Diagram 
2 Input 
3 Output 
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 واحدهای داخلی میکرو -2-11

های 1در بالک دیاگرام صفحه قبل ، واحدهای داخلی میکرو قابل مشاهده است ، برای کار با هر واحد باید با رجیستر
 [14] مرتبط با آن واحد کار نمود .

قابل  Lpc23xxزیر تمام رجیسترهای سری  های زیر ؛ در جدولرای عمکلرد و آدرس خاص خود است هر رجیستر دا
 مشاهده است :

به  (a,b)است و همچنین ،  bتا  aبه معنای جایگذاری یکی از اعداد  (a:b)توجه داشته باشید که در شماره رجیسترها 

،  PINSEL0  ،PINSEL1به معنای وجود رجیسترهای  PINSEL(0:10)است ، مثال ً :  bیا  aمعنای جایگذاری 

PINSEL2  ،PINSEL3   ..... ، وPINSEL10  است و همچنینIO(0,2)_INT_EN_R  به معنای وجود
 است . IO2_INT_EN_Rو  IO0_INT_EN_Rرجیسترهای 

 LPC 2368رجبیسترهای . 5-2جدول 

Vectored Interrupt Controller (VIC) 

VICVectAddr(0:31) VICIntEnClr VICIRQStatus 

VICVectCntl(0:31) = VICVec-
tPriority0(0:31) 

VICSoftInt VICFIQStatus 

VICSoftIntClr VICRawIntr 

 VICProtection VICIntSelect 

 VICSWPrioMask VICIntEnable 

Pin Connect Block 

 PINMODE(0:9) PINSEL(0:10) 

General Purpose Input/Output (GPIO) 

IOCLR(0:1) IOSET(0:1) IOPIN(0:1) 

  IODIR(0:1) 

GPIO Interrupt Registers 

IO(0,2)_INT_STAT_R IO(0,2)_INT_EN_F IO(0,2)_INT_EN_R 

IO_INT_STAT IO(0,2)_INT_CLR IO(0,2)_INT_STAT_F 

  PARTCFG 

Fast I/O setup 

FIO(0:4)PIN FIO(0:4)MASK FIO(0:4)DIR 

FIO(0:4)DIR(0:3,L,U) FIO(0:4)CLR FIO(0:4)SET 

FIO(0:4)SET(0:3,L,U) FIO(0:4)PIN(0:3,L,U) FIO(0:4)MASK(0:3,L,U) 

  FIO(0:4)CLR(0:3,L,U) 

Memory Accelerator Module (MAM) 

MEMMAP MAMTIM MAMCR 

Phase Locked Loop (PLL) 

PLLSTAT PLLCFG PLLCON 

  PLLFEED 

                                                           
 

1 Register 



 

 LPC2368فصل دوم : میکروکنترلر 

28 

 
 

Power Control 

 PCONP PCON 

Clock Divider 

CLKSRCSEL USBCLKCFG CCLKCFG 

  PCLKSEL(0:1) 

External Interrupts 

EXTMODE INTWAKE EXTINT 

  EXTPOLAR 

Reset, reset source identification 

  RSIR 

RSID, code security protection 

  CSPR 

AHB configuration 

  AHBCFG(1:2) 

System Controls and Status 

  SCS 

MPMC(EMC) registers 

 DY-
NAMIC_MEM(0:3)_BASE 

STATIC_MEM(0:3)_BASE 

External Memory Controller (EMC) 

EMC_CONFIG EMC_STAT EMC_CTRL 

Dynamic RAM access registers 

EMC_DYN_RD_CFG EMC_DYN_RFSH EMC_DYN_CTRL 

EMC_DYN_SREX EMC_DYN_RAS EMC_DYN_RP 

EMC_DYN_WR EMC_DYN_DAL EMC_DYN_APR 

EMC_DYN_XSR EMC_DYN_RFC EMC_DYN_RC 

EMC_DYN_CFG(0:3) EMC_DYN_MRD EMC_DYN_RRD 

  EMC_DYN_RASCAS(0:3) 

Static RAM access registers 

EMC_STA_WAITOEN(0:3) EMC_STA_WAITWEN(0:3) EMC_STA_CFG(0:3) 

EMC_STA_WAITWR(0:3) EMC_STA_WAITPAGE(0:3) EMC_STA_WAITRD(0:3) 

  EMC_STA_WAITTURN(0:3) 

Timer (0:3) 

T(0:3)TC T(0:3)TCR T(0:3)IR 

T(0:3)MCR T(0:3)PC T(0:3)PR 

T(0:3)CR(0:3) T(0:3)CCR T(0:3)MR(0:3) 

 T(0:3)CTCR T(0:3)EMR 

Pulse Width Modulator (PWM) (0:1) 

PWM(0:1)TC PWM(0:1)TCR PWM(0:1)IR 

PWM(0:1)MCR PWM(0:1)PC PWM(0:1)PR 

PWM(0:1)CR(0:3) PWM(0:1)CCR PWM(0:1)MR(0:6) 

PWM(0:1)CTCR PWM(0:1)LER PWM(0:1)PCR 

I2C Interface (0:2) 

I2(0:2)DAT I2(0:2)STAT I2(0:2)CONSET 

I2(0:2)SCLL I2(0:2)SCLH I2(0:2)ADR 

  I2(0:2)CONCLR 

Universal Asynchronous Receiver Transmitter (0,2,3) (UART(0,2,3)) 
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U(0,2,3)DLL U(0,2,3)THR U(0,2,3)RBR 

U(0,2,3)IIR U(0,2,3)IER U(0,2,3)DLM 

U(0,2,3)LSR U(0,2,3)LCR U(0,2,3)FCR 

U(0,2,3)ICR U(0,2,3)ACR U(0,2,3)SCR 

 U(0,2,3)TER U(0,2,3)FDR 

Universal Asynchronous Receiver Transmitter 1 (UART1) 

U1DLL U1THR U1RBR 

U1IIR U1IER U1DLM 

U1MCR U1LCR U1FCR 

U1SCR U1MSR U1LSR 

U1TER U1FDR U1ACR 

SPI0 (Serial Peripheral Interface 0) 

S0SPDR S0SPSR S0SPCR 

 S0SPINT S0SPCCR 

SSP(0:1) Controller 

SSP(0:1)SR SSP(0:1)DR SSP(0:1)CR(0:1) 

SSP(0:1)RIS SSP(0:1)IMSC SSP(0:1)CPSR 

SSP(0:1)DMACR SSP(0:1)ICR SSP(0:1)MIS 

A/D Converter 0 (AD0) 

AD0INTEN AD0GDR AD0CR 

 AD0STAT AD0DR(0:7) 

D/A Converter 

  DACR 

Watchdog 

WDFEED WDTC WDMOD 

 WDCLKSEL WDTV 

Real Time Clock (RTC) 

RTC_CCR RTC_CTC RTC_ILR 

RTC_CTIME(0:2) RTC_AMR RTC_CIIR 

RTC_HOUR RTC_MIN RTC_SEC 

RTC_DOY RTC_DOW RTC_DOM 

RTC_CISS RTC_YEAR RTC_MONTH 

RTC_ALHOUR RTC_ALMIN RTC_ALSEC 

RTC_ALDOY RTC_ALDOW RTC_ALDOM 

RTC_PREINT RTC_ALYEAR RTC_ALMON 

  RTC_PREFRAC 

CAN CONTROLLERS AND ACCEPTANCE FILTER (1:2) 

CAN_SFF_GRP_SA CAN_SFF_SA CAN_AFMR 

CAN_EOT CAN_EFF_GRP_SA CAN_EFF_SA 

CAN_TX_SR CAN_LUT_ERR CAN_LUT_ERR_ADR 

CAN(1:2)MOD CAN_MSR CAN_RX_SR 

CAN(1:2)ICR CAN(1:2)GSR CAN(1:2)CMR 

CAN(1:2)EWL CAN(1:2)BTR CAN(1:2)IER 

CAN(1:2)RID CAN(1:2)RFS CAN(1:2)SR 

CAN(1:2)TFI(1:3) CAN(1:2)RDB CAN(1:2)RDA 

CAN(1:2)TDB(1:3) CAN(1:2)TDA(1:3) CAN(1:2)TID(1:3) 

MultiMedia Card Interface(MCI) Controller 
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MCI_ARGUMENT MCI_CLOCK MCI_POWER 

MCI_RESP(0:3) MCI_RESP_CMD MCI_COMMAND 

MCI_DATA_CTRL MCI_DATA_LEN MCI_DATA_TMR 

MCI_CLEAR MCI_STATUS MCI_DATA_CNT 

MCI_FIFO MCI_FIFO_CNT MCI_MASK(0:1) 

I2S Interface Controller (I2S) 

I2S_TX_FIFO I2S_DAI I2S_DAO 

I2S_DMA(1:2) I2S_STATE I2S_RX_FIFO 

I2S_RXRATE I2S_TXRATE I2S_IRQ 

General-purpose DMA Controller 

GPDMA_INT_TCCLR GPDMA_INT_TCSTAT GPDMA_INT_STAT 

GPDMA_RAW_INT_TCSTAT GPDMA_INT_ERR_CLR GPDMA_INT_ERR_STAT 

GPDMA_SOFT_BREQ GPDMA_ENABLED_CHNS GPDMA_RAW_INT_ERR_STAT 

GPDMA_SOFT_LSREQ GPDMA_SOFT_LBREQ GPDMA_SOFT_SREQ 

 GPDMA_SYNC GPDMA_CONFIG 

DMA channel (0:1) registers 

GPDMA_CH(0:1)_LLI GPDMA_CH(0:1)_DEST GPDMA_CH(0:1)_SRC 

 GPDMA_CH(0:1)_CFG GPDMA_CH(0:1)_CTRL 

USB Controller 

  USB_INT_STAT 

USB Device Interrupt Registers 

DEV_INT_CLR DEV_INT_EN DEV_INT_STAT 

 DEV_INT_PRIO DEV_INT_SET 

USB Device Endpoint Interrupt Registers 

EP_INT_CLR EP_INT_EN EP_INT_STAT 

 EP_INT_PRIO EP_INT_SET 

USB Device Endpoint Realization Registers 

MAXPACKET_SIZE EP_INDEX REALIZE_EP 

USB Device Command Reagisters 

 CMD_DATA CMD_CODE 

USB Device Data Transfer Registers 

RX_PLENGTH TX_DATA RX_DATA 

 USB_CTRL TX_PLENGTH 

USB Device DMA Registers 

DMA_REQ_SET DMA_REQ_CLR DMA_REQ_STAT 

EP_DMA_EN EP_DMA_STAT UDCA_HEAD 

DMA_INT_EN DMA_INT_STAT EP_DMA_DIS 

EOT_INT_SET EOT_INT_CLR EOT_INT_STAT 

NDD_REQ_INT_SET NDD_REQ_INT_CLR NDD_REQ_INT_STAT 

SYS_ERR_INT_SET SYS_ERR_INT_CLR SYS_ERR_INT_STAT 

USB Host Controller 

HC_CMD_STAT HC_CONTROL HC_REVISION 

HC_INT_DIS HC_INT_EN HC_INT_STAT 

HC_CTRL_HEAD_ED HC_PERIOD_CUR_ED HC_HCCA 

HC_BULK_CUR_ED HC_BULK_HEAD_ED HC_CTRL_CUR_ED 

HC_FM_REMAINING HC_FM_INTERVAL HC_DONE_HEAD 

HC_LS_THRHLD HC_PERIOD_START HC_FM_NUMBER 
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HC_RH_STAT HC_RH_DESCB HC_RH_DESCA 

HC_RH_PORT_STAT(1:2) 

USB OTG Controller 

OTG_INT_SET OTG_INT_EN OTG_INT_STAT 

OTG_I2C_RX OTG_TIMER OTG_INT_CLR 

OTG_I2C_CTL OTG_I2C_STS OTG_I2C_TX 

USBPortSel OTG_I2C_CLKLO OTG_I2C_CLKHI 

USBClkSt USBClkCtrl 

USB Device Data Transfer Registers Ethernet MAC (32 bit data bus) 

MAC_IPGR MAC_IPGT MAC_MAC(1:2) 

MAC_SUPP MAC_MAXF MAC_CLRT 

MAC_MCMD MAC_MCFG MAC_TEST 

MAC_MRDD MAC_MWTD MAC_MADR 

MAC_COMMAND MAC_SA(0:2) MAC_MIND 

MAC_RXSTATUS MAC_RXDESCRIPTOR MAC_STATUS 

MAC_RXCONSUMEINDEX MAC_RXPRODUCEINDEX MAC_RXDESCRIPTORNUM 

MAC_TXDESCRIPTORNUM MAC_TXSTATUS MAC_TXDESCRIPTOR 

MAC_TSV(0:1) MAC_TXCONSUMEINDEX MAC_TXPRODUCEINDEX 

MAC_FLOWCONTROLSTS MAC_FLOWCONTROLCNT MAC_RSV 

MAC_RXFILTERWOLCLR MAC_RXFILTERWOLSTS MAC_RXFILTERCTRL 

MAC_INTSTATUS MAC_HASHFILTERH MAC_HASHFILTERL 

MAC_INTSET MAC_INTCLEAR MAC_INTENABLE 

MAC_MODULEID MAC_POWERDOWN 

GPIOواحد  -2-11-1

 9ولت و صفر منطقی 3.3 2پایه ها استفاده می شود که یک منطقی 1برای یک و صفر نمودن منطقی GPIOاز واحد 

 [14] اختصاص داده شده است . GPIOپایه به واحد  71پایه میکرو ،  111از بین ولت محسوب می شود ،  0

GPIO  ( 6)فیزیکی 5هر پورت مجموعه ای از پین ها بوده ، که به برخی پایه خارجیمی باشد ،  4صفر تا  4پورت 5دارای
جانبی باید توجه داشته برای برنامه نویسی و اتصال دستگاه اختصاص داده شده و به برخی اختصاص داده نشده است .

در کد نویسی باشیم ، پین ای که با آن کار می کنیم دارای پایه خارجی و فیزیکی باشد تا بتوان به آن سیم وصل نمود .
برخی از پایه ها بین چند واحد میکرو چیزی به نام پایه شناخته شده نیست ، و باید از شماره پین و پورت استفاده نمود .

                                                            

1 Logic , Logic Value 
2 High Level , “1” 
3 Low Level , “0” 
4 Port 
5 External Pin 
6 Physical 

www.melec.ir
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بوده و همچنین این  GPIOاز پورت صفر می باشد که مربوط به واحد  2، پین شماره  38ثال پایه مشترک است ، م
 نیز می باشد . UART0واحد  TXD0پایه مربوط به 

 اطالعات پورت ها -2-11-1-1

 اطالعات به این صوت نمایش داده شده است :اطالعات در جدول صفحه بعد نمایش داده شده اند ، 

| شماره پایه میکرونقش پایه در   

 در دومین سطر داریم :  Port 0مثال : در قسمت 

47 | P0 1,TD1,RXD3,SCL1 

 میکرو 47اطالعات پایه . 6-2جدول 
 

 

 

 LPC 2368اطالعات پایه های . 7-2جدول 

P0,1 مربوط به واحد  پین یک از پورت صفرGPIO 

TD1 مربوط به واحد  پایه ارسال اطالعاتCAN 1 

SCL1 مربوط به واحد  کالک ورودی/خروجیi2c 1 

PORT 0 PORT 1 PORT 2 

 46 | P0 0,RD1,TXD3,SDA1 
 47 | P0 1,TD1,RXD3,SCL1 
 98 | P0 2,TXD0 
 99 | P0 3,RXD0 
 81 | P0 4,I2SRC,RD2,CAP20 
 80 | P0 5,I2SRW,TD2,CAP21 
 79 | P0 6,I2SRD,SSEL1,MAT20 
 78 | P0 7,I2STC,SCK1,MAT21 
 77 | P0 8,I2STW,MOSO1,MAT22 
 76 | P0 9,I2STD,MOSI1,MAT23 
 48 | P0 10,TXD2,SDA2,MAT30 
 49 | P0 11,RXD2,SCL2,MAT31 
 62 | P0 15,TXD1,SCK0,SCK 
 63 | P0 16,RXD1,SSEL0,SSEL 
 61 | P0 17,CTS1,MISO0,MISO 
 60 | P0 18,DCD1,MOSI0,MOSI 
 59 | P0 19,DSR1,MCICLK,SDA1 
 58 | P0 20,DTR1,MCICMD,SCL1 
 57 | P0 21,RI1,MCIPWR,RD1 
 56 | P0 22,RTS1,MCIDAT0,TD1 
 9 | P0 23,AD00,I2SRC,CAP30 
 8 | P0 24,AD01,I2SRW,CAP31 
 7 | P0 25,AD02,I2SRD,TXD3 
 6 | P0 26,AD03,AOUT,RXD3 
 25 | P0 27,SDA0 
 24 | P0 28,SCL0 
 29 | P0 29,USB_D+ 
 30 | P0 30,USB_D- 

 95 | P1 0,ENET_TXD0 
 94 | P1 1,ENET_TXD1 
 93 | P1 4,ENET_TX_EN 
 92 | P1 8,ENET_CRS 
 91 | P1 9,ENET_RXD0 
 90 | P1 10,ENET_RXD1 
 89 | P1 14,RX_ER 
 88 | P1 15,ENET_REF_CLK 
 87 | P1 16,ENET_MDC 
 86 | P1 17,ENET_MDIO 
 32 | P1 18,USBLED,PWM1 1,CAP10 
 33 | P1 19,CAP11 
 34 | P1 20,PWM12,SCK0 
 35 | P1 21,PWM13,SSEL0 
 36 | P1 22,MAT10 
 37 | P1 23,PWM14 , MISO 0 
 38 | P1 24,PWM15 , MISI 0 
 39 | P1 25,MAT11 
 40 | P1 26,PWM16,CAP00 
 43 | P1 27,CAP01 
 44 | P1 28,PCAP10,MAT00 
 45 | P1 29,PCAP11,MAT01 
 21 | P1 30,VBUS,AD04 
 20 | P1 31,SCK1,AD05 
 

 

 75 | P2 0,PWM11,TXD1 
 74 | P2 1,PWM12,RXD1 
 73 | P2 2,PWM13,CTS1 
 70 | P2 3,PWM14,DCD1 
 69 | P2 4,PWM15,DSR1 
 68 | P2 5,PWM16,DTR1 
 67 | P2 6,PCAP10,RI1 
 66 | P2 7,RD2,RTS1 
 65 | P2 8,TD2,TXD2 
 64 | P2 9,USBCON,RXD2,EXTIN0 
 53 | P2 10,INT0 
 52 | P2 11,INT1,MCID1,I2STC 
 51 | P2 12,INT2,MCID2,I2STW 
 50 | P2 13,INT3,MCID3,I2STD 
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 مورد استفادهرجیسترهای -2-11-1-2

شماره پورت که  xرا می توانید در جدول زیر مشاهده نمائید : در نام رجیستر منظور از  GPIOرجیستر های مربوط به 

 ابتدای نام رجیسترها را ننویسیم . Fکافی است که  Fastبرای استفاده در مد غیر  بوده ، می باشد . 4از صفر تا 

GPIOرجیسترهای واحد . 8-2جدول 

ها پین  خواندن صفر نمودن یک نمودن ماسک ورودی/خروجی 

PIN 0 - 31FIOxDIRFIOxMASKFIOxSETFIOxCLRFIOxPIN

PIN 0 – 7 FIOxDIR0FIOxMASK0FIOxSET0FIOxCLR0FIOxPIN0

PIN 8 - 15 FIOxDIR1FIOxMASK1FIOxSET1FIOxCLR1FIOxPIN1

PIN 16 – 23 FIOxDIR2FIOxMASK2FIOxSET2FIOxCLR2FIOxPIN2

PIN 24 - 31 FIOxDIR3FIOxMASK3FIOxSET3FIOxCLR3FIOxPIN3

PIN 0 - 15FIOxDIRLFIOxMASKLFIOxSETLFIOxCLRLFIOxPINL

PIN 16 - 31FIOxDIRUFIOxMASKUFIOxSETUFIOxCLRUFIOxPINU

 

 مقدار رجیسترها بصورت پیش فرض ، صفر بوده .

 1و  صفرقرار بگیرند و بتوانیم با رجیسترهای فوق برای پورت  Fastدر مد  PORT1و  PORT0برای اینکه 
 را یک نمائیم : SCSکارنمائیم باید بیت اول از رجیستر 

SCS = 1;            // Enabel Fast Port( P0 , P1) 

 GPIOکار با -2-11-1-3

 Fastفقط دارای مدکاری  PORT 2,3,4( قابل استفاده هستند و Slow)Fastو غیر   Fastدر مد  1 , صفرپورت های 
 استفاده می نمائیم . Fastما در اینجا فقط از مد می باشند .

تمام  MASKشان صفر باشد ، توجه داشته باشید که مقدار  MASKپین هایی که بخواهیم با آنها کار کنیم ، باید 
نداریم ؛  GPIOجهت کار با پین ها و واحد  MASKتغییر در رجیستر پین ها در ابتدا صفر می باشد ، پس نیازی به 

MASK البته در کدها جهت اطمینان و نشان دادن صفر بودن MASK ، را مساوی با صفر قرار می  تمام پین ها
 دهیم .

 یک پین صفر باشد ، ورودی و اگر یک باشد خروجی می باشد . DIRاگر 

PORT 3 PORT 4 

27 | P3 25,MAT00,PWM12 
26 | P3 26,MAT01,PWM13 

82 | P4 28,MAT20,TXD3 
85 | P4 29,MAT21,RXD3 
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، پین های متناظرشان ، یک می شوند و سایر پین ها بدون تغییر  FIOxSETبا یک شدن بیتهایی از رجیستر 
پین های متناظر با بیت هایی که یک شده اند ، را صفر می کند و سایر پین  FIOxCLRخواهند ماند ؛ و رجیستر 
 ها تغییر نخواهند کرد .

جهت دسترسی و مقداردهی مستقیم به پین ها نیز استفاده می شود ، پس هر مقداری که به این  FIOxPINاز 
 رجیستر داده شود ، به پین های متاظر آن بیت نسبت داده می شود .

وند تکرار ردر این مثال ، کل پین های پورت صفر ، یک ثانیه یک ، و سپس یک ثانیه صفر می شوند و این مثال : 
 . می شود

#include "Lpc23xx.h" 
#include "delay.h" 
int main() 
{  
 SCS = 1; 
 FIO0MASK = 0; 
 FIO0DIR = 0xffffffff; 
 while(1) 
 { 
  FIO0SET = 0xffffffff; 
  delay_ms(500); 
  FIO0CLR = 0xffffffff; 
  delay_ms(500); 
 } 
} 

 مربوط به یک پین بوده : GPIOتوجه نمائید که هر بیت هر رجیستر ذکر شده مربوط به واحد 

Px.0 Px.1 Px.2 Px.3 Px.4 Px.5 …………………….. Px.31 

نسبت می دهیم برابر  FIO0SETاز پورت صفر را یک نمائیم ، مقداری که به  4و  9و  1اگر بخواهیم پین های 
 است با :

0 1 0 1 1 0 ...... 0 

 که می توان نوشت :

FIO0SET = 50; 
FIO0SET = 0x32; 
FIO0SET = (1 << 1) | (1<<3) | (1<<4); 

 بصورت زیر معادل نمود : FIOxPINرا با رجیستر  FIOxCLRو  FIOxSETمی توان رجیسترهای 
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int value = 0x85 // مقدار دلخواه 

 PINبه  CLRو  SETتبدیل رجیسترهای . 9-2جدول 

FIO1SET = value ;  FIO1PIN  |=   value; 

FIO1CLR = value ;  FIO1PIN &= ~ value; 

FIOxSET = value ;  FIOxPIN  |=   value; 

FIOxCLR = value ;  FIOxPIN &= ~ value; 

 مقاومت های داخلی -2-11-1-4

هر کدام از پین های میکرو دارای مقاومت داخلی هستند ، که می توان وضعیت آنها را مشخص نمود ، برای این کار 
 باشد : 2x+1یا  2x، باید   yباشد ، مقدار  xاستفاده می شود که اگر شماره پورت  PINMODEyاز رجیستر 

 PINMODEرجیسترهای . 11-2جدول 

 پورتشماره  شماره پین رجیستر مربوطه
PINMODE0  پورت صفر 15صفر تا 
PINMODE1 16  91تا 
PINMODE2  پورت یک 15صفر تا 
PINMODE3 16  91تا 
PINMODE4  پورت دو 15صفر تا 
PINMODE5 16  91تا 
PINMODE6  پورت سه 15صفر تا 
PINMODE7 16  91تا 
PINMODE8  پورت چهار 15صفر تا 
PINMODE9 16  91تا 

 استفاده نمائیم : PINMODE(2x+1)و  PINMODE(2x)که باید از  xبرای پورت 

 PINMODE رجیستربیت های . 11-2جدول 

PINMODE(x) 0 1 2 3 …… 30 31 
 15پین  …… پین یک پین صفر

PINMODE(2x+1) 0 1 2 3 …… 30 31 
 91پین  …… 17پین  16پین 

 PINMODE3از  9و  2از پورت یک را تغییر دهیم باید بیت های  17مربوط به پین  PINMODEمثال اگر بخواهیم ، 
  را تغییر دهیم .

 هر پین نسبت می دهیم ، بر اساس جدول زیر مشخص می شود : PINMODEمقداری که به 
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 PINMODE مقادیر . 12-2جدول 

 مربوط به پین PINMODEمقدار  وضعیت مقاومت متصل به پین
PullUp 00 
 01 نامعتبر
 10 (Open Collector)عدم اتصال مقاومت به پین 

PullDown 11 

 PullUpنیز بصورت پیش فرض صفر است ، پس تمام پین ها بصورت پیش فرض  PINMODEمقدار رجیستر 

 .خواهد بود  "1"هستند و در حالتی که به عنوان ورودی باشند ، و ولتاژی به پین اعمال نشود ، مقدار پین  

که قرار داد نمودیم شماره پورت است برابر  xمقدار نمائیم ،  Pull Downرا  1از پورت  5بطور مثال اگر بخواهیم پین 

 باشد . 3یا  2باید  yباشد ، یعنی ،  2x+1و  2x( ، PINMODEy)برای  yپس باید مقدار ؛  x=1  است : 1

 استفاده نمائیم . PINMODE2کمتر است باید از  16بوده و از  5چون شماره پین ای که با آن کار می کنیم ، 

 . PINMODE3استفاده نمائیم ، که در اینجا می شود  y=2x+1باشد باید از  16اگر شماره پین بزرگتر مساوی 

 می ماند ، که کدام دو بیت را باید تغییر دهیم . PINMODE2واما شماره بیت های 

 خواهد بود . 1+(z%16)2و  (z%16)2شماره بیت های مربوطه  در نظر بگیریم ، zرا مقدار  اگر شماره پین 

را مقدار بدهیم ، چون می خواهیم  PINMODE2از  11و  11بوده ، پس باید بیت های  z=5در اینجا شماره پین 
 را نصب دهیم ، پس باید در کدمان بنویسیم : 1شود ، باید به هر دو بیت مقدار  Pull Downاین پین 

PINMODE2 |= (1 << 10) | (1 << 11) ; 

 موارد استفاده -2-11-1-4-1

 به نوع ورودی بستگی دارد . PINMODEرا تنظیم نمود و نوع  PINMODEجهت داشتن ورودی باید 

 باید دقت داشت که دستگاه و یا مداری که به ورودی وصل شده است چگونه می باشد . PINMODEبرای تنظیم 

مقدار رجیستر ،  دهدبسته به اینکه ورودی چه مقدار منطقی ای دارد و چه مقادیری را می خواهیم تشخیص 
PINMODE . را باید تنظیم نمائیم 

 حال به معرفی و توضیح حالت های مختلف می پردازیم .



 

LPC2368فصل دوم : میکروکنترلر 

97

1 باالکش -2-11-1-4-1-1

استفاده می  PullUpصفر بگیرد ، از مقدار  "1زمانی که بخواهیم مقدار پین همیشه یک باشد ، و با اتصال به ولتاژ "
 نمائیم :

( ، صفر خواهد شد ، پس این P0.2، وقتی سوئیچ بسته شود ، مقدار پین دو از پورت صفر ) شکل صفحه بعددر مدار 
اگر مقدار پین همیشه باشد( ، تا بسته شدن سوئیچ را تشخیص دهیم . PullUpپین باید همیشه مقدار یک داشته باشد)

 ، با بسته شدن سوئیچ ، باز مقدار پین صفر است و نمی توان بسته شدن سوئیچ را تشخیص دهیم . صفر باشد

 

Pull Up پایه استفاده از .23-2شکل 

 2پایین کش  -2-11-1-4-1-2

استفاده  PullDownمقدار یک بگیرد ، از  1"زمانی که بخواهیم مقدار پین همیشه صفر باشد ، و با اتصال به ولتاژ "
می نمائیم :

( ، یک خواهد شد ، پس این پین باید P0.2زیر ، وقتی سوئیچ بسته شود ، مقدار پین دو از پورت صفر )شکل در مدار 
 باشد( ، تا بسته شدن سوئیچ را تشخیص دهیم . PullDownهمیشه مقدار صفر داشته باشد)

وئیچ را می توان بسته شدن ساگر مقدار پین همیشه یک باشد ، با بسته شدن سوئیچ ، باز مقدار پین یک است و ن
 تشخیص دهیم .

                                                            

1 Pull Up 
2 Pull Down 

www.melec.ir
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 Pull Downپایه  استفاده از .24-2شکل 

 1کلکتور باز  -2-11-14-1-3

می توان ورودی با مقدار صفر را تشخیص داد ،  PullUpدقت نمائید ، در حالت  PullDownو  PullUpبه دو حالت 
فرض کنید دو میکرو را بخواهیم به یکدیگر  ورودی با مقدار یک را می توان تشخیص داد . PullDownت و در حال

استفاده نمائیم ، صفرها و  PullDownمتصل نمائیم ، هر میکرو می تواند صفر و یا یک را ارسال نماید ، اگر از حالت 
 Open Collectorاستفاده نمائیم یک ها غیرقابل تشخیص خواهند بود ، وقتی که پین  PullUpاگر از از حالت 

 اشد ، میکروها می توانند بدرستی بایکدیگر در ارتباط باشند .)کلکتورباز( ب

 کار با سایر واحدهای داخلی -2-11-2

برای استفاده از هر واحد باید بدانیم که آن واحد چه عملکرد و چه ورودی و خروجی هایی دارد و چه رجیسترهایی به 
 بدانیم . آن واحد اختصاص داده شده است و همچنین نحوه فعال سازی آن واحد را باید

 برای کنترل هر واحد به رجیسترهای مخصوص آن واحد و همچنین رجیسترهای ذکر شده در جدول زیر نیازمندیم :

 

 

 

 

                                                           
 

1 Open Collector 
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کنترلیرجیسترهای . 13-2جدول   

 

میکرو و واحدهای  1واحدهای داخلی و تنظیمات تغذیه این رجیسترها جهت تنظیمات کالک راه انداز میکرو ، کالک
، می توان در کدمان از این رجیسترها استفاده نمائیم و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهیم و یا  داخلی  و ...  می باشند

 ان را اعمال نمائیم .شده و تنظیمات مورد نیازم Keilبرنامه  wizardوارد قسمت 

 Keil در  Wizard تنظیمات-2-11-2-1

در قسمت  دوبار کلیک نمائید ، و دو تب  LPC2300.sبر روی فایل 
Editor Text Editor می توان با کدنویسی  فایل قابل مشاهده است ، در قسمتAssembly  تنظیمات را اعمال نمود

بر روی تب  انجام داد . به راحتی می توان تنظیمات را بصورت Configuration Wizard wizardو در قسمت 
Configuration Wizard  کلیک نمائید: 

میکرو بوده که در فرکانس و سرعت میکرو  Clockبرای کنترل  PLLواحد )  را انجام دهیم : PLLاگر بخواهیم تنظیمات .1

قسمت 
تاثیر گذار می باشد (

PLL Configuration Register(PLLCFG)  را انتخاب و سپس مقادیرMSEL  وNSEL  را
تغییر داده .

                                                            

1 Power 

www.melec.ir
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 Power Control forا فعال یا غیرفعال نمائیم ، قسمت واحدهای داخلی راگر بخواهیم تغذیه  .2

Peripherals Register (PCONP) . را انتخاب و سپس تیک تغدیه مورد نظر را فعال یا غیر فعال نمائید 

 سایر تنظیمات نیز به همین راحتی انجام می شود .

 نقش پایه های میکرو -2-11-2-2

می باشد ، ولی بسیاری از  VREFمیکرو فقط به عنوان  12برخی از پایه های میکرو ، تک منظوره بوده ، مثال پایه 

)مربوط  P0,2میکرو هم به عنوان  38پایه ها چندمنظوره بوده ، و به چندین واحد داخلی میکرو متصل بوده ، مثال پایه 

 ( می باشد .UART0)پایه فرستنده واحد TXD0نوان ، پین دو از پورت صفر( و هم به ع  GPIOبه واحد 

 PINSELرجیستر  -2-11-2-2-1

 PINSELاز رجیستر  ، ی دیگردمتصل بوده ، به واح GPIOکه بصورت پیش فرض به واحد یک پین  اتصالبرای 
اختصاص داده شده است ، و برای  PINSELبه هر پین دو بیت از  PINMODEاستفاده می نمائیم ، همانند رجیستر 

 16استفاده نمائیم ، اگر شماره پین کمتر از  PINSEL(2x+1)یا  PINSEL(2x)باید از رجیستر  z  و پین xپورت 
استفاده نموده و همچنین از بیت های  PINSEL(2x+1)باشد از  16و اگربزرگترمساوی  PINSEL(2x)باشد ، از 

2(z%16)  2و(z%16)+1  مثال اگر بخواهیم استفاده نموده ؛P0.2 پورت صف( : رx=0  2و پین  :z=2  که بصورت ، )
متصل شود ، نقش پایه فرستنده را ایفا کند باید مقدار  UART0متصل بوده ، به واحد  GPIOپیش فرض به واحد 

مربوط  PINSELاز رجیستر  11و  10،  01،  00اینکه به ازای مقادیر  را تغییر دهیم . PINSEL0از  5و4بیت های 
 وده .ت بایفا می کند ، برای هر پین متفاوبه یک پین ، پایه متناظر آن به کدام واحد متصل بوده و چه نقشی را 
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 PINSEL0رجیستر  -2-11-2-1-1

 از پورت صفر استفاده می شود . 15تا  0پین های رجیستر برای این از 

 1بخش  – PINSEL0 رجیستر. 14-2جدول 

 

 2بخش  – PINSEL0 . رجیستر15-2جدول 
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 PINSEL1رجیستر  -2-11-2-2-1-1

 از پورت صفر استفاده می شود . 31تا  16پین های رجیستر برای این از 

 PINSEL1 . رجیستر16-2جدول 
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 PINSEL2رجیستر  -2-11-2-2-1-2

 استفاده می شود . 1از پورت  15تا  0رجیستر برای پین های این از 

 PINSEL2 . رجیستر17-2جدول 

 

 PINSEL3رجیستر  -2-11-2-2-1-3

 استفاده می شود . 1از پورت  31تا  16رجیستر برای پین های این از 
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 1قسمت  – PINSEL3 . رجیستر18-2جدول 

 

 2قسمت  – PINSEL3 . رجیستر19-2جدول 

 

 PINSEL4رجیستر  -2-11-2-2-1-4

 استفاده می شود . 2از پورت  15تا  0رجیستر برای پین های این از 
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 PINSEL4 . رجیستر21-2جدول 

 

 PINSEL5رجیستر  -2-11-2-2-1-5

 استفاده می شود ، که در دسترس نمی باشند . 2از پورت  31تا  16رجیستر برای پین های این از 

 PINSEL6رجیستر  -2-11-2-2-1-6

 استفاده می شود ، که در دسترس نمی باشند . 3رت از پو 15تا  0رجیستر برای پین های این از 

 PINSEL7رجیستر  -2-11-2-2-1-7

 در دسترس اند . 26و  25فقط پین های استفاده می شود ، که  3رت از پو 31تا  16ی پین ها رجیستر برایاین از 

 PINSEL7 . رجیستر21-2جدول 
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 PINSEL8رجیستر  -2-11-2-2-1-8

 استفاده می شود ، که در دسترس نمی باشند . 4رت از پو 15تا  0رجیستر برای پین های این از 

 PINSEL9رجیستر  -2-11-2-2-1-9

 در دسترس اند . 23و  28که فقط پین های استفاده می شود ،  4رت از پو 31تا  16رجیستر برای پین های این از 

 PINSEL9 . رجیستر22-2جدول 

 

 PINSEL10رجیستر  -2-11-2-2-1-11

ی مستقیم به برای دسترس ETM؛  می باشد  ETMفقط بیت سوم از این رجیستر در دسترس و برای کنترل واسط 
 دسترسی مستقیم به خود هسته میکرو را نداریم . و از سایر روش هاهسته میکرو می باشد 

 PINSEL10 . رجیستر23-2جدول 

 

 DACواحد  -2-11-3

DAC استفاده می شود و دارای ویژگی های زیر است : 2به آنالوگ 1برای تبدیل دیجیتال 

 بیت است 11بیت ، دیجیتال به آنالوگ : حداکثر دقت  11مبدل  .1

  9دارای معماری رشته مقاومتی .2

                                                           
 

1 Digital 
2 Analog 
3 Resistor String Architecture 
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 کاهش تواندارای حالت  .9

 تنظیم و کنترل سرعت با استفاده از تغذیه .4

در واقع می خواهیم ، به پایه ای از میکرو ، ولتاژهای مختلفی را اعمال نمائیم ، توجه داشته باشید که با استفاده از واحد 
GPIO . هم می شود به پایه ها مقدار داد ، ولی مقدار آن محدود به صفر و یک منطقی می باشد 

 نگارش بنده مراجعه نمائید . 1اطالعات بیشتر و نمونه کد ، به دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده  جهت کسب

 ADCواحد  -2-11-4

 جهت تبدیل آنالوگ به دیجیتال استفاده می شود ، و دارای ویژگی های زیر است : ADCاز واحد 

 بیت 11دقت تبدیل معادل  .1

 پین 6ورودی مالتی پلکس شده روی  .2

 تواندارای حالت کاهش  .9

 3vمحدوده اندازه گیری بین صفر تا  .4

 بوده us 2.44بیت  11حداقل زمان تبدیل  .5

می توانیم یک  ADC، و توسط واحد  دهیمبه یک پایه مقداری آنالوگ )ولتاژی مشخص( می  DACبه وسیله واحد 
 ورودی آنالوگ )سطح ولتاژی مشخص( را بخوانیم .

 نگارش بنده مراجعه نمائید . 1ور کار آزمایشگاه ریزپردازنده جهت کسب اطالعات بیشتر و نمونه کد ، به دست

 UARTواحد  -2-11-5

با استفاده  استفاده می شود . 1ای ارتباط سریالیکی از مهم ترین و پرکاربرترین واحدها می باشد که بر UARTواحد 

، ماژول بلوتوث ، ماژول اثر انگشت ،  RFIDاز این واحد می توان میکرو را به یک میکرو دیگر ، کامپیوتر ، ماژول 
ال به اینترنت( و ... متصل ) برای ارسال و دریافت تماس صوتی و پیامک و اتص GSM/GPRS، ماژول  GPSماژول 
 نمود .

 هاویژگی  -2-11-5-1

 برای ارسال و دریافت FIFOبایت رجیستر  16 .1

 Baud rateقابلیت تنظیم خودکار  .2

                                                           
 

1 Serial 
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9. UART3  امکان پشتیبانی از مدIrDA برای ارتباط مادون قرمز است 

 پین ها -2-11-5-2

 UART. پین های 24-2جدول 
   پایه پین و پورت مربوطه PINSELرجیستر  PINSELمقدار 

01 PINSEL0[7:6] P0.3 33 RXD0 

ده
یرن

گ
 

U
A

R
T

 0
 

01 PINSEL0[5:4] P0.2 38 TXD0 

ده
ستن

فر
 

01 PINSEL1[1:0] P0.16 69 RXD1 

ده
یرن

گ
 

U
A

R
T

 1
 

01 PINSEL0[31:30] P0.15 62 TXD1 

ده
ستن

فر
 

01 PINSEL0[23:22] P0.11 43 RXD2 

ده
یرن

گ
 

U
A

R
T

 2
 

01 PINSEL0[21:20] P0.10 48 TXD2 

ده
ستن

فر
 

10 PINSEL0[3:2] P0.1 47 RXD3 

ده
یرن

گ
 

U
A

R
T

 3
 

10 PINSEL0[1:0] P0.0 46 TXD3 

ده
ستن

فر
 

 ها یک پایه دیگر نیز اختصاص داده شده است . UARTسایر  TXDو  RXDبرای پین های  UART0بجز 

UART1  دارای امکانات ، پایه و رجیسترهای دیگری نیز می باشد که سایرUART . ها آنها را ندارند 

 یکسان کار کنند و این مسئله بسیار مهم است ، برایگیرنده باید با نرخ انتقال داده در ارتباط سریال ، فرستنده و 
 تنظیم نمود :بر اساس رابطه زیر را  U0DLMو  U0DLLباید مقدار رجیسترهای  تنظیم نرخ انتقال

 baudrate تنظیم. 1-2 رابطه

𝑈𝐴𝑅𝑇𝑛
𝑏𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 =

𝑝𝑐𝑙𝑘

16 × (256 × 𝑈𝑛𝐷𝐿𝑀 + 𝑈𝑛𝐷𝐿𝐿)
 

 نیز در مقادیر تاثیر گذار است . UARTو کالک  PLLتوجه داشته باشید که تنظیمات 
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 AMA UART هدر -2-11-5-3

  هدری نوشتم که استفاده از آن بسیار راحت است . UARTبرای راحتی کار با واحد 

 متدهای هدر -2-11-5-3-1

 AMA UART متدهای هدر. 25-2جدول 
 نام متد عملکرد نوع آرگومان آرگومان نقش آرگومان

 GetChar دریافت کاراکتر خروجی unsigned char دریافتیکاراکتر 

 PutChar ارسال کاراکتر ورودی unsigned char کاراکتر مورد نظر برای ارسال

unsigned char رشته مورد نظر برای ارسال  *  SendLine ارسال رشته ورودی 

unsigned char رشته دریافتی ، در این رشته ذخیره می شود  *  GetLine دریافت رشته ورودی 

؛ میکرو تا رسیدن به این  کاراکتر انتهای رشته
 کاراکتر ، به دریافت ادامه خواهد داد

unsigned char ورودی 

 Init پیکربندی ورودی baudrate intمقدار 

 استفاده از هدر -2-11-5-3-2

نمائیم و سپس در ابتدای  includeرا  ”AMA_UART_x.h“ده از این هدر ، کافی است که فایل جهت استفا
 کدمان بنویسیم :

AMA::UARTx::Init(115200); 

 

 مورد نظر را وارد نمائید . baudrate مقدار ، 115200بجای مقدار 

 

 متدهای هدر استفاده نمائیم ، توجه داشته باشید که قبل از نام متد باید بنویسید : و سپس از سایر

AMA::UARTx:: 

 

 شماره واحد سریالی است که می خواهیم از آن استفاده نمائیم . ، در کد و توضیحات فوق xمنظور از  

 

 تنظیم نمود . 1-2را بر اساس رابطه  Fclkباید مقدار ثابت  AMA_UART.hدر فایل 
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 پورت سریال در سی شارپ -2-11-5-4

کار می کند به کامپیوتر ، نیازمند یک برنامه پورت سریال روی  UARTبرای اتصال میکرو یا هر دستگاهی که با 
را روی میکرو  UARTجهت ارتباط میکرو و کامپیوتر از طریق پورت سریال کافی است که برنامه کامپیوتر هستیم ، 

که به هنگام پروگرام کردن باید به زمین متصل  59پروگرام نمائید و سپس میکرو را از حالت پروگرام خارج نمائید ) پایه 
 Mini Lpcبین میکرو و  Txو  Rx؛ توجه داشته باشید که اتصال پایه های  باشد ، این اتصال را قطع نمائید

Programmer ) شارپ از کامپوننت  ، در سی نباید قطع شودSeialPort  استفاده می کنیم که برنامه آنرا آماده نموده

از  باز نمائید و سپس روی گزینه  Visual Studioابتدا پروژه را توسط م ، برای تغییر یا

را انتخاب  راست کلیک و سپس گزینه  Solution Explorerداخل 
را  F7و سپس راست کلیک و سپس همین گزینه را انتخاب نموده و یا  نمائید ، راه دیگر این است که فرم را باز نموده

 [29] فشار دهید .

 دو متد زیر قابل مشاهده بوده :

        public void WritedE(object sender , EventArgs e) 
        { 
            PortEventArgs er =(PortEventArgs)e; 
            MessageBox.Show(er.Msg); 
        } 
        public void ReadE(object sender, EventArgs e) 
        { 
            PortEventArgs er = (PortEventArgs)e; 
            MessageBox.Show(er.Msg); 
        } 

اجرا شده و همچنین زمانی برنامه  WritedEزمانی که اطالعاتی از طریق پورت سریال در برنامه ارسال شود متد 
 اجرا می شود .  ReadEاطالعاتی را از طریق پورت دریافت نماید متد 

حاوی اطالعات ارسال یا دریافت شده است ، که می توانید به راحتی به آن درستی داشته  er.Msgداخل هر دو متد 
را پردازش و یا بررسی نموده تا عملیات مورد نظرتان انجام  er.Msgباشد ، حال در صورت نیاز در پروژه خود می توانید 

 شود .

اختصاص داده شده  Mini Lpc Progتوجه داشته باشید که بعد از اجرای برنامه باید پورتی که روی کامپیوتر به 
سپس ( قرار دهید و UARTرا مقداری که میکرو با آن کار میکند)بر اساس برنامه  Baud Rateاست را انتخاب و 

Port  راOpen . نمائید 
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 جمع بندی -2-11

 ه و اساس کار با این میکرو بوده و برنامه نویسی آن را آموختیم که پای LPC2368در این فصل نحوه راه اندازی میکرو 
 و راه اندازی قطعات جانبی خواهیم پرداخت .د به استفاده از واحدهای مختلف در فصل بع،  است 
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 معرفی -3-1

اید دید که آشنا شد و سپس بقطعه برای اتصال قطعات جانبی به میکروکنترلر باید ابتدا نسبت به نحوه عملکرد آن 
 برای اتصال به میکرو باید آنرا به کدام واحد میکرو متصل نمود .

راه اندازی میکرو و واحدهای داخلی آن آشنا شدیم ، حال می خواهیم با استفاده از معلومات فصل  در فصل قبل با نحوه
 قبل ، به راه اندازی و اتصال قطعات جانبی پرکاربرد بپردازیم .

 LEDاتصال  -3-2

 [14] فاده نمود که در فصل قبل گفته شده است .است GPIOبه میکرو باید از  LEDبرای اتصال 

 Seg-7اتصال  -3-3

پایه پایین ، پایه وسط پایه مشترک می  5پایه باال و  5پایه است ،  11دارای  Seg-7می باشد ،  LEDهمانند اتصال 
 [25] [24] وصل شود . vccباشد که در حالت کاتد مشترک باید به گراند و در حالت آندمشترک باید به 

 د .بوده که باید عکس ولتاژ پایه مشترک به آن اعمال شو Seg-7از  LEDسایر پایه ها هرکدام مربوط به یک 

 AMA_7Segهدر  -3-3-1

نمائید ، سپس در  includeرا  ”AMA_7Seg.h“برای استفاده از هدر و راحتی برنامه نویسی ، کافی است که فایل 
یا  Show_Seg0را فراخوانی و در محل مورد نظر برای نمایش یک عدد متد  Seg_Initکد خود ابتدا متد 

Show_Seg1 . 7این هدر برای راه اندازی دو  را فراخوانی نمائید-Seg کافی . برای تنظیم پایه ها استفاده است ل قاب
را  Seg(0:1)_(Dir,Set,Clr)و برای تنظیم شماره پورت ثابت های  Seg(0:1)(a:h)ثابت های ، داخل هدر است 

 تغییر دهید .

3-4- Keypad 

می باشد ، وقتی  R1,R2,R3,R4و  c1,c2,c3,c4ستون است و دارای پایه های  4سطر و  4دارای  4*4یک کیپد 
 [25[ ]26] کلیدی فشرده شود سطر و ستون مربوط به آن به یکدیگر متصل می شوند .

های کیپد را به میکرو وصل نمود و سپس یکی را ورودی و دیگری را خروجی تعریف نمود مثال  Cو  Rدر ابتدا باید 

R  ها را خروجی تعریف می کنیم و به آنها مقدار می دهیم وC ر آن ها را می ها را ورودی تعریف می کنیم و مقدا
 خوانیم .
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هستند و نمی خواهیم کد را پیچیده کنیم ، وقتی کلیدی فشرده نشده  PullUpچون ورودی ها بصورت پیش فرض 
را وقتی می خوانیم مقدار یک را دارد ، پس وقتی کلیدی  Cمربوطه به یکدیگر اتصال ندارند ، و مقدار  Cو  Rباشد 

آن موقع خواندن صفر باشد ، پس برای تشخیص دادن فشرده بودن  Cفشرده می شو د برای تشخیص آن باید مقدار 
را می خوانیم ، اگر صفر باشد به معنای آن است که کلید  Cمربوطه مقدار صفر می دهیم و مقدار  Rیک کلید به 

 ده است .فشرده ش

برای کدنویسی و عملکرد صحیح کیپد ، در ابتدا چک می کنیم که هیچ یک از کلیدهای کیپد گیرنکرده باشند ، بدین 
ها یک خوانده شود یعنی  Cها صفر می دهیم تا دکمه تمام سطرها لحاظ شود ، اگر مقدار تمام  Rمنظور به تمام 

سپس همانند رویه قبل منتظر می مانیم که  ن کلیک می مانیم .کلیدی گیر نکرده و در غیر اینصورت منتظر رها شد
به  کدام است ، ابتدا سطر اول را بررسی نموده ،یک کلید فشرده شود و سپس بررسی می کنیم که کلید فشرده شده 

R1  مقدار صفر و سایرR  ها مقدار یک می دهیم ، سپس تک تکC  ها را بررسی می کنیم ، هرکدام که صفر باشد
فشرده شده است ،  2صفر باشد کلید  C2و اگر  1صفر باشد کلید  C1ان دهنده کلیک فشرده شده است ، مثال اگر نش

 به همین ترتیب سایر کلید ها را نیز بررسی می کنیم .

 AMA_Keypad هدر -3-4-1

را  Keypad_Initنمائید و سپس در ابتدای کد متد  includeبرای استفاده از ایم هدر کافی است که فایل هدر را 
با ورودی تعداد ارقام مورد نظر برای خواندن را  Keypad_ReadNumberفراخوانی نموده و در محل مورد نظر متد 

 فراخوانی نمائید .

3-5- LCD گرافیکی 

متصل  vccنمایشگر می باشد را به  LEDکه مربوط به  LEDAآنرا وصل نمود ، همچنین  پایه  gndو  vccابتدا باید 
 LEDAو  vccرا کمتر کنیم )بین  LEDاز مقاومت نیز استفاده نمود تا نور  LEDتوان جهت تنظیم نور  نمود . می

 [25[ ]28] [27] استفاده می شود . 3.3v. برای این ماژول از ولتاژ  یک مقاومت می گذاریم(

LCD  پایه( خط کنترلی می باشد که باید به  5بیت )معادل  5پایه( خط داده و  16بیت )معادل  16گرافیکی دارای
 میکرو متصل شوند .

 eca هدر -3-5-1

بیت خط دیتا نیاز  16دسترس باشند برای پین پشت سرهم که در  16به  LCDبر اساس این هدر ، برای استفاده از 
 [23] است .
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 91تا  14بیت پشت سرهم در محدود پین های  16تنها  LPC1768و  LPC2368در میکرو های 

برای هدر 

از پورت یک موجود 
می باشد و در سایر موارد پین های پشت سر هم وجود ندارد ، چون پین مربوطه در دسترس نمی باشد و به آن پایه 

 داده نشده است .ای اختصاص 

 LCDtftlcd_functions. وجود دارد . tftlcd_functions.hو  cدو فایل 

مراجعه  h.باید به کدام پایه های میکرو وصل شوند ، باید به فایل  LCDبرای تنظیم و یا مشاهده اینکه پایه های  
 نمود :

#define TFTLCD_DATAPORT_1 
#define TFTLCD_DATAPORT_OFFSET 16 

 

TFTLCD_DATAPORT_1  ،. بدان معناست که خط دیتا به پورت یک متصل شده است 
TFTLCD_DATAPORT_OFFSET 16 شروع  16وط دیتا از پین ، بدان معناست که پین های مربوط به خط

 را قرار داد . 15و یا  14،  16می شوند ، و می توان بجای 

مدار و سایر قطعات متصل به میکرو ، پایه های دلخواهی را برای هر بیت در بیت کنترلی می توان متناسب با  5برای 
 رشان باید از پورت یکسانی باشند نظر گرفت ، البته تمامی پایه ها ، پین متناظ

#define TFTLCD_CONTROLPORT_1 
#define TFTLCD_CS   0
#define TFTLCD_RS   1
#define TFTLCD_WR   4
#define TFTLCD_RD   8
#define TFTLCD_RST   9 

 

 Cs  ،Rs  ،WR  ،RD  ،RSTباتوجه به کدها ، خط کنترلی به پورت یک متصل باید بشود و هر کدام از پایه های 
 متصل اند . 3و  8،  4،  1،  1به ترتیب به پین های 

نمائیم   includeرا  c.هدر را در پوشه پروژه خود کپی نمائید و فایل  c.و  h.جهت استفاده از این هدر باید فایل های 
main ابتدا  ، و باید داخلPort Fast قرار دهیم یک را در حالت SCS و پس از  باید یک شود( )بیت اول رجیستر

 از متدهای مورد نیاز خود استفاده نمائیم : tftlcd_initفراخوانی متد 

#include "LPC23xx.h" 
#include "delay.h" 
#include "tftlcd_functions.c" 
int main (void) 

www.melec.ir
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{        
 SCS = 1;      
 tftlcd_init(); 
 tftlcd_gotoxy(1,10); 
 tftlcd_puts("InTheNameOfAllah",GREEN,WHITE,0); 
 while(1); 
} 

 مراه عملکرد آن ها بیان شده است :در جدول زیر متدهای مورد نیاز به ه

 گرافیکی LCDمتدهای . 2-3جدول 

 void tftlcd_clear(void) پاک نمودن کل صفحه با رنگ سفید

 void tftlcd_fill(int color) دلخواه 1پاک نمودن صفحه با رنگ

 void tftlcd_write_pixel(int x,int روشن نمودن یک پیکسل با رنگ و مختصات دلخواه
y,int color) 

 int tftlcd_read_pixel(int x,int y) دلخواهخواندن رنگ یک پیکسل 

 void tftlcd_draw_line(int x0,int رسم خط
y0,int x1,int y1,int color) 

 void tftlcd_draw_rectangle(int x0,int رسم مستطیل
y0,int x1,int y1,char fill,int color) 

 void tftlcd_write_pic(int x0,int نمایش عکس
y0,const unsigned short *pointer) 

برای تنظیم مختصات  LCDجابجا نمودن اشاره گر 
 نوشتن متن

void tftlcd_gotoxy(int x,int y) 

 void tftlcd_putchar(char character,int نمایش یک کاراکتر
forground_color,int back-
ground_color,int transparent_mode) 

 void tftlcd_putsf(const char بوده constنمایش متن ثابت که از نوع 
*string,int forground_color,int back-
ground_color,int transparent_mode) 

-void tftlcd_puts(char *string,int for نمایش متن
ground_color,int background_color,int 
transparent_mode) 

 AMA هدر -3-5-2

می باشد که کمی آنرا تصحیح نموده ام ، همان طور که گفته شد یکی  ecaهدری که بنده آماده نمودم ، همان هدر 
از مشکالتی که در این هدر داریم این است که پایه های خطوط دیتا باید به پین های پشت سر هم وصل شوند ، و 

امکان پذیر است ، مارا بسیار محدود  16یا  15،  14پین پشت سرهم فقط در پورت یک و شروع از پین  16چون اتصال 
 و .... . ov7670می کند ، خصوصا در هنگام اتصال دوربین 

                                                           
 

1 Color 
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برای رفع این مشکل بنده عالوه بر رفع برخی مشکالت هدرنویسی و ماژوالرنویسی این هدر ، هدر را بگونه ای تغییر 
خط دیتا مجزا می باشند ، و بدین ترتیب می توان از هر کدام از پایه با ارزش  8پایه کم ارزش دیتا ، از  8داده ام که 

 پورت های صفر ، یک و یا دو برای خط دیتا بسته به نیاز خودمان استفاده نمائیم .

 نمود . includeرا h.را به پروژه اضافه نمود و فایل  c.برای استفاده از این هدر ، باید فایل 

 توجه نمائید : h.به فایل 

/* 
------------------------------------ 
Data Port 
------------------------------------ 
*/ 
// #define TFTLCD_DATAPORT_1 
// #define TFTLCD_DATAPORT_OFFSET 14 
//LSB 
#define TFTLCD_DATAPORT_LSB_1 
#define TFTLCD_DATAPORT_LSB_OFFSET 14 
//MSB 
#define TFTLCD_DATAPORT_MSB_1 
#define TFTLCD_DATAPORT_MSB_OFFSET 22 

همان طور که مشاهده می شود ، کافی است که برای قسمت کم ارزش و با ارزش ، بصورت جداگانه مشخص نمائیم 
 که از کدام پورت استفاده نمایند و پین شروع کدام باشد .

 با تصویرار ک -3-5-3

 نمائیم includeتبدیل نمائیم و سپس داخل برنامه آن فایل را  h.برای نمایش عکس ابتدا باید عکس خود را به فایل 

 hex تبدیل عکس به -3-5-3-1

 نوشته ام ، می توان استفاده نمود . #cکه به زبان  ARM Toolsبرای تبدیل عکس از برنامه 

 Image Fileو سپس  Openگزینه  Fileرا انتخاب نمائید . از منوی  Pic To Hexبرنامه را باز نمائید ، سپس قسمت 
 ذخیره نمائید . Hexرا انتخاب و عکس مورد نظرتان را باز نمائید . حال کافی است که عکس را بصورت 

  ترتیب رنگ را باید مشخص نمود که بر اساس کدهای میکرو در حالت Optionsتوجه داشته باشید که در قسمت 
BGR  ؛ برنامه امکان باز نمودن و نمایش عکس های بصورت باشد میhex . را نیز دارا می باشد 
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 ARM Toolsتبدیل عکس با  .1-3شکل 

 نمایش عکس -3-5-3-2

 برای نمایش عکس باید از کدی مشابه کد زیر استفاده نمود :

#include "LPC23xx.h" 
#include "tftlcd_functions.c" 
#include "picfile.h" 
int main(void) 
{  
 SCS = 1; 
 tftlcd_init(); 
 tftlcd_write_pic(0, 130, image); 
 while (1); 
} 

 نام آرایه ای است که در این فایل تعریف شده است . image، فایل مربوط به عکس است و  picfile.hفایل 
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 EM 18: ماژول  RFIDماژول -3-6

ماژول کافی است که ابتدا تغذیه کار می کند ، برای راه اندازی  3611این ماژول از طریق پورت سریال و نرخ انتقال 

دار استاندارد راه اندازی ماژول میکرو وصل نمائیم ، م Rxماژول را به  Txرا  وصل نمود و سپس  ( 5v) ولتاژ  ماژول
 2و قطعات متصل به آن برای آگاه شدن از خواندن تگ 1رقابل مشاهده است ، باز (9-9صفحه بعد )شکل در شکل 

فاده قفه می توان از آن استورودی و نرا فعال می کند که به عنوا راست ، ماژول زمانی که یک تگ را شناسایی کند باز

ز تغذیه ماژول بوده که نیز جهت کاهش نوی gndو  vccنمود ، پس این قسمت اختیاری بوده و اما خازن های بین 
همان طور که مشاهده وصل نمود ؛  vccرا هم به  SELز می توان از آنها صرف نظر نمود ، باید پایه برای تست اولیه نی

Rx ندارد پس نمی توان به آن دستور داد و یا آنرا پیکر بندی نمود ، ماژول هر وقت یک تگ را  می شود ماژول
 [99] [92] [91] [91] آنرا ارسال می کند . IDشناسایی کند ، 

 12کاراکتر را خواند ،  12در برنامه را راه اندازی نمود و سپس  UARTبرای برنامه نویسی میکرو کافی است که واحد 
 تگ می باشد . IDکاراکتر دریافتی همان 

                                                            

1 Buzzer 
2 Tag 
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 RFID  ،18 EM  [33]ماژول  .2-3شکل 

 

 EM [33] 18مدار ماژول  .3-3شکل 
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 GSM  :SIM 900 , SIM 900a , SIM 908ماژول  -3-7

 ا استفاده از سیم کارت می باشندتمامی این ماژول ها دارای امکان ارسال و دریافت پیامک و برقراری تماس صوتی ب

برای موقعیت یاب  GPSدارای  SIM 908برای اتصال به اینترنت نیز می باشند ، و  GPRSهمگی دارای امکان 
 [97] [96] [95] [94] ماهواره ای نیز می باشد .

جدیدتر و ارزان تر بوده و اما برای ساخت یک  SIM 900a، ماژول  SIM 900aو  SIM 900از بین ماژول های 
نیز استفاده کنیم ، از لحاظ هزینه  GPSسخت افزار که عالوه بر برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک ، بخواهیم از 

که بهترین  ubloxاین ماژول ضعیف تر از ماژول های  GPSمی باشد ، البته باید گفت که  SIM 908بهترین انتخاب 
را  Groundراه اندازی این ماژول ابتدا تغذیه آنرا وصل نموده ، برای  است ، می باشد . GPSو پرکاربردترین ماژول 

 [98] متصل نمائید . VBATرا به  vccو  GNDبه 

ل نمائید میکرو وص Txماژول را با پایه  RXDمیکرو و پایه  Rxماژول را به  TXDبرای اتصال ماژول به میکرو ، پایه 
و   SIM 900توجه داشته باشید که باید گراند میکرو و ماژول را به یکدیگر متصل نمود و همچنین در ماژول های 

900a SIM  باید پایهDTR  ماژول را با یک مقاوتK 10 . [41] [93]  به گراند متصل نمود 

 را به مدت چند ثانیه به گراند متصل نمود . PWRKEYنمودن ماژول باید پایه  یا خاموش برای روشن

برای راه اندازی ماژول توصیه می شود که حتما از بردهای راه انداز استفاده نمائید ، چرا که باعث راحت تر راه اندازی 
ید ، نمائماژول می شوند ، از طرفی با خرید ماژول خام ، خودتان باید یک برد داشته باشید که ماژول را روی آن لحیم 

 [41] از طرفی طراحی برد و لحیم کاری آن در کرمان بدلیل عدم وجود امکانات کافی ، بسیار دردسر خواهد داشت .
[42] 

 ، پایه های ماژول ها قابل مشاهده است . زیردر شکل های 
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 SIM900 [41] هایپایه  .4-3شکل 

 

 8SIM90 [42] پایه های .5-3شکل 
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کار baudrate 115211برای کار با ماژول ابتدا باید تنظیمات الزم را انجام داد ، ماژول ابتدا بصورت پیش فرض با 
می کند ، باز بهتر است که ابتدا ماژول را به کامپیوتر متصل نمائید و بررسی نمائید که ماژول با چه نرخ انتقالی کار می 

که برای پروگرام  TTL To USBکند و در صورت نیاز آن را تغییر دهید ، برای اتصال ماژول به میکرو از همان مبدل 
ماژول می پردازیم :  توجه داشته باشید که برای ارسال هر  1حال به دستورات کردن استفاده نمودیم ، استفاده شود .

را فرستاده و اگر  ATست عملکرد صحیح ماژول رای تبرا ارسال نمود : ”r\n\“دستور ، در انتهای دستور باید حتما 
OK . [44] [49[ ]41] دریافت شد ، ماژول بدرستی کار می کند 

 GSMدستورات . 2-3جدول 

 عملکرد دستور مثال

ATتست ماژول 
 AT+CPOWD=1 خاموش نمودن 

AT+IPR=9600 AT+IPR=x تنظیم باود ریت 
 AT&Fریست تنظیمات 

ATD09131234567; ATDx; تماس گرفتن 
 ATAپاسخ دادن به تماس 
 ATHقطع یا رد تماس 
 AT+CLIP=1نمایش شماره تماس گیرنده 

AT+CUSD=1,”*140*1#”,0 AT+CUSD=1,”code”,0 سرویسUSSD

صبر تا دریافت کاراکتر 
AT+CMGS=”09131234567”

‘>’

Hi AMA
‘26’

AT+CMGS=”number”
Wait for respone

Message
0x1a

SMSارسال 

                                                            

1 Command 
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 HC - 06ماژول بلوتوث : -3-8

 آماده نموده تا ماژول آماده استفاده شود : 7-9این ماژول نیز بصورت سریال کار می کند ، ابتدا مدار را همانند شکل 
[45]

 HC [ 45]–06ماژول  .6-3شکل 

 

 HC  [54]–06 ماژولمدار  .7-3شکل 
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 پایه های ماژول -3-8-1

 میکرو وصل نموده . Tx( را به پایه RXD)2میکرو و پایه  Rx( را به پایه TXD) 1پایه  .1

 می باشد .1 فعال پایین ( برای ریست نمودن ماژول وReset) 11پایه  .2

 باشد . 4.2vتا  3vولتاژ ورودی ماژول را باید در محدوده  .9

 ، نشان دهنده وضعیت ماژول است : (LED) 24پایه  .4

می باشد ، و  102msبا تناوب  9، این پایه دارای خروجی موج مربعی 2: قبل از جفت شدن Slaveدستگاه  .4.1
 خواهد بود .( vcc)ولتاژی برابر با سطح باال  پس از جفت شدن دستگاه ، این پایه

نداشته باشد ، خروجی  Slaveدر شرایطی که حافظه کافی برای جفت شدن با یک دستگاه :  Masterدستگاه  .4.2
خواهد بود ، و در شرایطی که حافظه کافی برای جفت  110msاین پایه بصورت موج مربعی با دوره تناوب 

و پس از  750msشدن وجود داشته باشد ، قبل از جفت شدن خروجی این پایه موج مربی با دوره تناوب 
 خواهد بود . سطح باال جفت شدن مقدار این پایه

مربوط به دستگاه برای پاک نمودن اطالعات جفت شدن است )اطالعات  Master: این پایه برای  26پایه  .5
Slave) اطاعات ، دستگاه  . بعد از پاک شدنMaster به دنبال  4به صورت تصادفیSlave  می گردد ، سپس

ای که دریافت کرده است را ذخیره می کند . در دفعه بعد که روشن شود ، دستگاه  Slaveآدرس دستگاهی 
Master . فقط به دنبال این آدرس می گردد 

 

 دستورات -3-8-2

 را وارد نمود . ”r\n\“در انتهای تمامی دستورات باید  ل در جدول صفحه بعد ، آمده اند .ماژودستورات 

دستور در هر ژول بعد از اجرای دستور می باشد ؛ ماژول پس از فرستادن خروجی مختص خروجی ما، 5منظور از پاسخ 
 را نیز بر می گرداند . ”OK“صورت درست اجرا شدن دستور 

 ماژول بلوتوث دستورات. 3-3جدول 
 عملکرد دستور اجرای صحیح پاسخ /توضیحخروجی نمونه دستور/ نمونه

 OK AT تست 

 OK AT+RESET ریست 
+VERSION:2.0-20100601 

OK 

+VERSION:x 

OK 

AT+VERSION? دریافت ورژن ماژول 

                                                           
 

1 Low Active 
2 Pair 
3 Square Wave 
4 Random 
5 Response 
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 Slaveمدکاری : 

 38400تنظیمات سریال : نرخ انتقال 
StopBit : 1 

ParityBit : none 

 "1234“ رمز عبور : 

 ”H-C-2010“ نام دستگاه : 

OK AT+ORGL تنظیمات پیش فرض 

+ADDR:1234:56:abcdef 

OK 

+ADDR:x 

OK 

AT+ADDR?  بلوتوثگرفتن آدرس 

+NAME:AMA 

OK 

+NAME:x 

OK 

AT+NAME?  نام دستگاهگرفتن 

AT+NAME=AMA 

AT+NAME=”AMA” 

OK AT+NAME=x 

AT+NAME=”x” 
 دستگاهتغییرنام 

AT+RNAME? 0002,72,0D224 
+RNAME:AMA 

OK 

+RNAME:x 

OK 

AT+RNAME? x  گرفتن نام یک
 دستگاه دیگر

0 : Slave : Default 

1 : Master 

2 : Slave – Loop 

این است که  Slave-Loopحالت 
Slave  اطالعات را ازMaster  دریافت

باز  Masterمی کند و آن ها را برای 
 پس می فرستد

+ROLE:x 

OK 

AT+ROLE?  نقش ماژولگرفتن 

 OK AT+ROLE=x تغییر نقش ماژول 

بیت بوده و مشخص می کند که  92
،  Printer  ،Speakerدستگاه 

Scanner  ،Microphone یا ... است 

+CLASS:x 

OK 

AT+CLASS? گرفتن نوع دستگاه 

 OK AT+CLASS=x تغییر نوع دستگاه 
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  HC - 05ماژول بلوتوث :  -3-9

 [45] وت بوده .که البته در مدار و شماتیک خود کمی متفا باشدمی   HC– 06این ماژول همانند ماژول 

 

 HC  [54]– 05ماژول  .8-3شکل 

 

 HC  [54]– 50مدار ماژول  .9-3شکل 
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  مدهای کاری ماژول -3-9-1

 این ماژول دارای سه مد کاری می باشد :

 AT – Command 1مد  .1

 AT – Command 2مد  .2

 Pairing  مد .9

و نام بلوتوث و  Baud Rateمی توان تنظیمان الزمه را به ماژول اعمال کرد ، از جمله  AT-Commandدر مد 

 می توان از ماژول به صورت پورت سریال استفاده کرد . Pairing...  ؛ در مد 

  پایه های ماژول -3-9-2

 1HZبا سرعت  LEDبه آن متصل گردد . اگر  LEDل می باشد و باید یک : نشان دهنده مد کاری ماژو 32پایه 

و  AT 1چشمک بزند به معنای ورود به مد  2HZمی باشد . اگر با سرعت  AT 2چشمک بزند به معنای ورود به مد 
می  Pairingمی باشد . اگر دو بار در ثانیه چشمک بزند به معنای اتمام اتصال به مد  Pairingیا در حال اتصال به مد 

 باشد و ماژول آماده ارسال و دریافت داده از طریق پورت سریال می باشد .

سیستم کنترلی داده متصل و یا به ورودی  LEDباشد و باید به یک شدن می  Pair: نشان دهنده وضعیت  31پایه 

شدن با یک دستگاه بلوتوث این پایه یک می  Pairد و در صورت رشدن در وضعیت صفر قرار دا Pairگردد . پیش از 
 شود .

 AT: این پایه برای تنظیم مد ماژول می باشد . اگر بعد از روشن شدن ماژول ، این پایه یک شود وارد مد  33پایه 

می شود و در صورتی که  AT 2می شویم و اگر قبل و یا در حین روشن شدن ماژول این پایه یک شود وارد مد  1
 است . Pairمد به  وارد آماده صفر باشد 

 راه اندازی -3-9-3

-HCرا یک نموده ، حال می توان با همان دستوراتی که برای  94از راه اندازی مدار ماژول و اتصال تغذیه پایه پس 

شدن نمائید و سپس  Pairماژول را آماده  94تنظیمات الزم را انجام دهید و سپس با صفر نمودن پایه گفته شد ،  06
 به استفاده از ماژول بپردازید .
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  GPS  :ublox – 5 , 6ماژول  -3-11

را می توان از طریق پورت سریال راه اندازی نمود ، این ماژول بسیار قدرتمند و با دقت بسیار خوبی می این ماژول 
راه اندازی ، اطالعات را پشت سرهم ارسال می کند ، و فقط کافی است که ما اطالعات باشد . این ماژول پس از 

 [47] [46] دریافتی را پردازش و تفسیر نمائیم .

 اتصال به کامپیوتر -3-11-1

به کامپیوتر متصل نمود . برای اتصال به کامپیوتر راحتتر خواهیم  USBماژول را می توان از طریق پورت سریال و یا 
 [48] وصل نمائیم . USBبود که ماژول را از طریق 

 ماژول را به صورت کامل مدیریت نمود . u-centerپس از اتصال ماژول به کامپیوتر می توان از طریق برنامه 

ای کار کند و همچنین اطالعاتی که از  baudrateبا استفاده از این برنامه می توان ماژول را تنظیم نمود که با چه 
 این برنامه قابلیت نمایش مختصات دریافتی را هم دارد .ما می فرستد چه چیزهایی باشند .  طریق پورت سریال برای

 برنامه شد . Receiverباید وارد منوی  baudrateبرای اتصال به ماژول و انتخاب شماره پورت و 

 را انتخاب نمائید . Map Viewیا  و Google Earthگزینه  Viewبرای دیدن نقشه از منوی 

 Packet Console  ،Binaryیکی از گزینه های  Viewبرای ارتباط با ماژول و دیدن اطالعات دریافتی ، از منوی 

Console یا Text Console . را انتخاب نمائید 

 را انتخاب نمائید . Configuration View یا  Messages View گزینه Viewبرای تنظیم نمودن ماژول از منوی 

 اتصال به میکرو -3-11-2

اطالعات را پشت همان طوریکه  گفته شد ، ماژول را می توان از طریق پورت سریال به میکرو متصل نمود . ماژول 
 [43] سرهم ارسال می کند و ماژول باید اطالعات را پردازش و تفسیر نماید .
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 نمونه خروجی-3-11-3

 : GPRMCپیغام ساختار 

$GPRMC,hhmmss,status,latitude,N,longitude,E,spd,cog,ddmmyy,mv,mvE,mode*cs 

 : GPRMCپیغام نمونه 

$GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A*57 

 : GPRMCپیغام اطالعات 

GPRMCپیغام  اطالعات. 4-3جدول 

 ، نوع قالب نام واحد توضیح
UTC Time, Time of position fix - hhmmss.ss  hhmmss.sss 
V = Navigation receiver warning, 
A = Data vali 

- Status character 

Latitude, Degrees + minutes - Latitudeddmm.mmmm 
N/S Indicator, hemisphere 
N=north or S=south 

- N character 

Longitude, Degrees + minutes - Longitudedddmm.mmmm 

E/W indicator, E=east or W=west - E character 
Speed over groundknots Spd numeric 
Course over ground de-

grees 

Cog numeric 

Date in day, month, year format - date ddmmyy 
Magnetic variation value, not be-
ing output by receiver 

de-
grees 

mv numeric 

Magnetic variation E/W indica-
tor, not being output by receiver 

- mvE character 

Mode Indicator - mode character 

Checksum - cshexadecimal 
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 SDاتصال  -3-11

 ، دارای رجیسترهای داخلی می باشد ، که برای ارتباط با آن درواقع باید با رجیستر های آن کار کرد . SDحافظه 

 1کارت ، از یک تولید کننده کالک داخلی  SDتمامی واحدهای  قابل مشاهده است . زیردر شکل  SDک دیاگرام بال
 [51] خارجی استفاده می شود . CLKبرای هماهنگی با واحد داخلی آن از   استفاده می نمایند .

SD  دارای رجیسترهای داخلیOCR  ،CID  ،RCA  ،DSR  ،CSD  وSCR  می باشد. 

 نیاز به سخت افزار خاصی نمی باشد و فقط باید تغذیه و ارتباط پایه های آن را برقرار نمود . SDبرای راه اندازی 

 . ولت باید استفاده نمود  9.9از ولتاژ  SDبرای تغذیه 

 SDبالک دیاگرام  -3-11-1

 

 SD Card [45] . بالک دیاگرام11-3شکل 

  

                                                           
 

1 Internal Clock Generator 
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 مدهای کاری -3-11-2

 کار کند . SPIو  SD Cardکارت می تواند در دو مد  SDواسط 

 SD Cardمد  -3-11-2-1

 در ارتباط باشیم . SD Cardخط دیتا و با کارائی باالیی با  4این مد به ما این امکان را می دهد تا از طریق 

 میکروکنترلر استفاده می نمائیم . MCIبرای استفاده از این مد از واحد 

 SPIمد  -3-11-2-2

در ارتباط باشیم . کارایی این مد  SD Cardبا  SPIاین مد به ما این امکان را می دهید که براحتی از طریق درگاه 
 [51] میکروکنترلر استفاده می نمائیم . SPIپایین تر می باشد . برای استفاده از این مد از واحد  Card SDنسبت به مد 

 SDپایه های  -3-11-3

 نمایش داده شده است : SPIو  SD Cardدر دو مد  SDدر شکل زیر نقش پایه های 

 

 SD Card [52] پایه های. 11-3شکل 
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 به میکرو SD اتصال -3-11-4

باید توجه  SD Card، مشخص است که برای اتصال  SD Cardبا توجه به توضیحات داده شده و شکل پایه های 
 . SPIاستفاده می شود و یا  SD Cardنمود که از مد 

 SD تغذیه استفاده از خود میکرو برای ؛می توان از خود میکرو نیز استفاده نمود  SDتوجه داشته باشید که جهت تغذیه 
 GPIOبدین منظور می توان از واحد  ، را قطع/وصل نمائیم SDاین امکان را به ما می دهد تا با برنامه نویسی تغذیه 

 . را قطع/وصل نمائیم SDاستفاده نمود و با صفر/یک نمودن تغذیه 

 SD Cardمد  -3-11-4-1

 ذکر شده اند :اتصاالت در جدول زیر  میکرو استفاده می نمائیم . MCIاین مد از واحد  در

 SD Cardمد  - SDاتصال پایه های . 5-3جدول 
Micro SD 

 SDشماره  MicoSDشماره  SDپایه  MCIپایه واحد  GPIOمشخصه  شماره پایه

53 P0.19 MCI CLK CLK 5 5 

58 P0.20 MCI CMD CMD 9 2 

56 P0.22 MCI DAT0 DAT0 7 7 

52 P2.11 MCI D1 DAT1 8 8 

51 P2.12 MCI D2 DAT2 1 3 

51 P2.13 MCI D3 DAT3 2 1 

استفاده  SDجهت تغذیه  می باشد که می توان از آن( P0.21:  57)پایه  MCIPWRمیکرو دارای پایه  MCIواحد 
 استفاده نمود : MIC_POWERبرای کنترل این پایه باید از رجیستر نمود . 

 MCI_POWERرجیستر . 6-3جدول 

 

باشد سطح  0استفاده نمود ، اگر این بیت  SCSباید از بیت سوم رجیستر  MCIPWRپایه  برای تنظیم سطح ولتاژ
  می باشد . Highی یک باشد سطح ولتاژ خروجو اگر  Lowولتاژ خروجی 
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 SPIمد  -3-11-4-2

 میکرو استفاده می نمائیم . اتصاالت در جدول زیر ذکر شده اند : SPIدر این مد از واحد 

 SPIمد  - SDاتصال پایه های . 7-3جدول 

Micro SD

SDشماره MicoSDشماره SPIپایه  SPIپایه واحد GPIOمشخصه  شماره پایه

69P0.16SSEL CS 12

61 P0.18MOSI DI 29

62P0.15SCK SCLK 55

61 P0.17MISO D0 77

SDنحوه اتصال  -3-11-4-3

برای راحتی  .مناسب استفاده نمود  PCBمی توان از ماژول های آماده و یا سوکت و یک به میکرو ،  SD اتصالبرای 
Micro همانند شکل زیر می توانکار و کم شدن هزینه  و با لحیم نمودن  نموداستفاده  SDو مبدل آن به  SDاز یک 

  . و اتصال به بردبرد و میکرو می باشد قابل استفادهپین هدر به مبدل براحتی 

 

 SD نحوه اتصال. 12-3شکل 

SDبرنامه نویسی -3-11-5

و همچنین کتابخانه مربوط به فایل های ذکر شده  واحد های مورد نیاز ،  API، باید از توابع  SDبرای برنامه نویسی 
 باشد . Fatباید  SDباید توجه داشت که فرمت پارتیشن  استفاده نمود . Fatسیستمی 

www.melec.ir
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تصاالت ار و اسخت افزبا توجه به هدرها و فایل های موجود از لحاظ برنامه نویسی نباید کارخاصی انجام داد و فقط باید 
 را آماده نمود .

 [59] می باشد . Thomas rtinaM کد اسب ترین کدهای موجود ،بهترین و منیکی از 

می باشد ، که می توان از طریق پورت سریال به میکرو دستور  ChatNیکی از قابلیت های جالب این کد استفاده از 
 را کنترل نمود . SDداد و حافظه 

ان انجام دهید و ( را بسته به نیازت baudrate)شماره پورت و  UARTرا باز نموده و تنظیمات  comm.cابتدا فایل 
 سپس برنامه را پروگرام نمائید .

و ... میکرو را به کامپیوتر متصل نموده و برنامه پورت سریال را اجرا  SDپس از اطمینان از صحت اتصاالت و پارتیشن 
 نمائید . resetحال میکرو را روشن و یا  نمائید .

 ، اطالعات زیر را ارسال می کند :دازی میکرو پس از راه ان

FatFs module test monitor for LPC2368 
Created by Martin Thomas based on code from 
ChaN and NXP (Version " ChaN 0.06 / NXP 1.4 / mt 0.5 ") (h for help) 

را کنترل نمود . توجه داشته باشید که برای ارسال دستور باید در انتهای  SDحال با ارسال دستورات مورد نظر می توان 
 .را حتما ارسال نمائیم  ’r\‘دستور 

 را ارسال نمائید تا راهنمای دستورات را دریافت نمائید . hبرای اولین بار پیشنهاد می شود که دستور 

 خروجی زیر را دریافت خواهیم نمود : hبا ارسال 

dd <phy_drv#> [<sector>] - Dump sector 
di <phy_drv#> - Initialize disk 
ds <phy_drv#> - Show disk status 
bd <addr> - Dump R/W buffer 
be <addr> [<data>] ... - Edit R/W buffer 
br <phy_drv#> <sector> [<n>] - Read disk into R/W buffer 
bw <phy_drv#> <sector> [<n>] - Write R/W buffer into disk 
bf <n> - Fill working buffer 
fi <log drv#> - Force initialize the logical drive 
fs [<path>] - Show logical drive status 
fl [<path>] - Directory listing 
fo <mode> <file> - Open a file 
fc - Close a file 
fe - Seek file pointer 
fr <len> - Read file 
fd <len> - Read and dump file from current fp 
fw <len> <val> - Write file 
fn <old_name> <new_name> - Change file/dir name 
fu <name> - Unlink (delete) a file or dir 
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fk <name> - Create a directory 
fa <attr> <mask> <name> - Change file/dir attribute 
fx <src_name> <dst_name> - Copy file 
fm <log drv#> <partition rule> <cluster size> - Create file system 
fz [<len>] - Get/Set transfer unit for fr/fw commands 
t [<year> <mon> <mday> <hour> <min> <sec>] Time read/set 
h view help (this) 

مناسب نباشد ، تغذیه آن وصل  SDدستورات زیر را وارد نموده و به خروجی توجه داشته باشید ؛ در صورتی که پارتیشن 
را به درستی تر آن  کمو  2GBبا ظرفیت  SD خواهیم شد . بندهنباشد و یا ظرفیت پارتیشن زیاد باشد با مشکل مواجه 

 تست نموده ام .

di 0 
ds 0 
fi 0 
fs 0 

 دستور زیر را وارد نمائید : SD پوشه اصلی نمایش اطالعاتبرای 

fl 

 برای نمایش اطالعات پوشه ها باید دستورات خود را همانند دستورات زیر وارد نمائید :

fl myfolder 
fl myfolder1/myfolder2 

 آشنایی داشت که در جدول زیر آمده است :ابتدا باید به مدهای آن فایل  کار بابرای 

  SDمدهای فایل. 8-3 جدول
 مد مقدار مربوطه

1 FA_READ 
2 FA_WRITE 
4 FA_CREATE_NEW  

8 FA_CREATE_ALWAYS 

16 FA_OPEN_ALWAYS  

92 FA__WRITTEN 

 باز نمود : 1حال مثال برای خواندن یک فایل ابتدا آن را در مد 

fo 1 ama.txt 

 همانند زیر دستور را وارد نموده :خواندن سپس برای 

fs 500 
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 جمع بندی -3-12

در این فصل با نحوه راه اندازی ماژول های پرکاربرد آشنا شدیم ، حال با ماژول های فوق می توان در کار های مختلف 
 استفاده نمود .

، در فصل بعد به نحوه انجام پردازش  می باشدگرافیکی است که بسیار پرکاربرد  LCDاز مهم ترین این ماژول ها 
 تصویر خواهیم پرداخت که به این ماژول نیاز خواهیم داشت .

 .برای کارهای جانبی و تست پردازش های موازی و شبه موازی استفاده شده اند  ماژول هاسایر 

 



 

 
 
 

 

 

 

 مچهارفصل 

 تصویرپردازش 
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 معرفی -4-1

 پردازش تصویر علمی است که برای بهبود  ، ترمیم ، آنالیز و استخراج داده و اشیا درون تصویر و .... استفاده می شود.

استفاده از پردازش تصویر در زمینه های عکاسی ، فیلم سازی ، پزشکی ، رباتیک ، راهنمایی و رانندگی و ... روز به روز 
 در حال گسترش می باشد .

واهیم ختصویر بر روی کامپیوتر در این فصل می خواهیم به انجام پردازش تصویر بپردازیم . ابتدا به نحوه پردازش 
پرداخت ؛  سپس با توجه به معلومات فصل های قبل که نحوه کار با میکروکنترلر و اتصال قطعات جانبی را آموختیم ، 

 به پردازش تصویر با میکروکنترلر خواهیم پرداخت .

از آنجا که باید حتما الگوریتم های خود را تست نمود و سپس به کدنویسی با میکروکنترلر پرداخت ، بنده تمام الگوریتم 

 انجام داده ام و سپس به پیاده سازی آنها با میکرو پرداختم . ++vcو برخی را در  #cهای خود را در 

و کتابخانه های آماده استفاده نمائیم ، خصوصا آنجا که می  ما هر برنامه ای که بخواهیم بنویسیم مجبوریم از توابعی
 خواهیم با سیستم عامل و توابع کتابخانه ای آن کار کنیم .

امروزه به دلیل پیچیدگی پردازش تصویر ، اغلب از کتابخانه های آماده استفاده می شود که یکی از بزرگترین و گسترده 

 می باشد . OpenCv، ترین کتابخانه های موجود پردازش تصویر 

 انجام پردازش تصویرمراحل  -4-2

انجام می دهیم ، تا کلیات کار را متوجه شویم  Windowsبرای شروع ، پردازش تصویر را در کامپیوتر و سیستم عامل 
ه انجام می دهیم تا فقط از توابع آماده استفاد OpenCvدر این قسمت برای راحتی ابتدا پردازش تصویر را با کتابخانه  ؛

انجام میدهیم ، تا اینجا آماده  #c، سپس پردازش تصویر را بصورت پایه ای در را بیاموزیم  OpenCvو هم خود کنیم 
 Androidو   Windows  ،Linuxانجام پردازش تصویر با میکروکنترلرهای سطح پایین که سیستم عامل هایی مثل 

 روی آنها نصب نمی شود ، می شویم .

 OpenCvسپس به پردازش تصویر با لینوکس می پردازیم و پردازش تصویر و تشخیص چهره را با استفاده از کتابخانه 
می باشد  1GHZکه دوهسته و با فرکانس  ARM Cortex A7(A20)که دارای هسته  CubieBoard2بر روی برد 

 انجام می دهیم .

برای ما کافی است  Windowsر ابتدا یادگیری پردازش تصویر در راحتتر است و د  Windowsبا توجه به اینکه کار با 
 انجام می دهیم . Windows، پردازش تصویر را در سیستم عامل 
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 ++VCدر  OpenCvپردازش تصویر با  -4-3

 تنظیم پروژه -4-3-1

 فراهم نمود . VisualStudioرا در  OpenCvدر ابتدا باید مقدمات استفاده از 

 روش اول -4-3-1-1

رنت و سایر منابع ارائه شده در اینتو نمود  Configرا  Visual Studioرا نصب و خود  OpenCvدر این روش باید 
، جهت فراگیری این روش به آموزش پردازش تصویر نگارش بنده در اینجا از گفتن این روش صرف نظر نموده است ، 

 [54]  مراجعه نمائید .

 دومروش  -4-3-1-2

نمود و دیگر نیازی به  Configباید خود پروژه را  در این روش ،این روش ، روشی است که خود متوجه آن شده ام 
پروژه برخالف روش قبل ، پروژه  Configندارد و فقط باید فایل های آنرا در اختیار داشت ، و پس از  OpenCvنصب 

 اجرا نمائیم . کامپیوتر دیگری و بدون هیچ دردسر و تنظیم مجددیخود را می توانیم روی هر 

1. VisualStudio  به باال استفاده نمائید . 2010را اجرا نموده : توصیه می شود که از ورژن 

نام پروژه در اینجا  ایجاد نمائید . Win32 Consoleو از نوع  ++Visual Cیک پروژه به زبان  .2
MyOpenCv . می باشد 

 : hpp.و  h.اضافه نمودن فایل های  .9

 Existingو سپس  Addراست کلیک نموده و گزینه  Solution Explorerداخل  Header Filesروی 

Item  را انتخاب نمائید و سپس فایل های هدر را در پوشه باز شده کپی و سپس گزینهAdd  را انتخاب
 نمائید :

 

 OpenCv اضافه نمودن هدرهای .1-4شکل 
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 هدر فایل های مورد نیاز در شکل زیر آمده است :

 

 OpenCvهدرهای مورد نیاز  .2-4شکل 

 ( :lib.اضافه نمودن فایل های کتابخانه ) .4

را انتخاب  New Filterو سپس  Addو گزینه  راست کلیک نموده Solution Explorerروی نام پروژه در 
را  Addنسبت دهید ، و سپس روی آن راست کلیک نمودن و گزینه  Libنمائید و به آن نام دلخواهی مثال 

مثال بزنید و سپس در محل باز شده ، پوشه ای با نام دلخوه  Existing Itemانتخاب نموده و سپس روی 
Lib  ایجاد نمائید و سپس فایل های کتابخانه را در آن کپی و سپس گزینهAdd . را انتخاب نمائید 

 فایل های کتابخانه ای مورد نیاز :

 

 OpenCvمورد نیاز  فایل های کتابخانه ای .3-4شکل 

 : dll.اضافه نمودن فایل های  .5

 Open Folder in File Explorerراست کلیک نموده و گزینه  Solutionداخل  Solutionبر روی نام 
 را کپی نمائید . dll.شوید و سپس فایل های  Debugرا انتخاب نموده و سپس وارد پوشه 

 فایل های مورد نیاز :

 

 OpenCvمورد نیاز  dll.فایل های  .4-4شکل 

 .استفاده نمائیم  OpenCvحال پروژه آمادست و می توانیم در کدهای خود از 
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 OpenCvکار با  -4-3-2

می پردازیم ، که بعدا به آنها نیاز خواهیم داشت ؛ جهت کسب  OpenCvدر اینجا به چندین کد ساده و مقدمات 
 [62] [61] [61] [53] [58] [57] [56] [55] نگارش بنده مراجعه نمائید . OpenCvاطالعات بیشتر به آموزش 

 نمایش عکس -4-3-2-1

#include "stdafx.h" 
#include "highgui.h" 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 IplImage *img = cvLoadImage("MyPic.jpg"); 
 cvNamedWindow("window"); 
 cvShowImage("window",img); 
 cvWaitKey(); 
 return 0; 
} 

 فیلمنمایش  -4-3-2-2

#include "stdafx.h" 
#include "highgui.h" 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 CvCapture *capture=cvCreateFileCapture("MyFilm.mp4"); 
 int fps=(int)cvGetCaptureProperty(capture,CV_CAP_PROP_FPS); 
 IplImage *frame; 
 cvNamedWindow("window"); 
 while((frame=cvQueryFrame(capture))) 
 { 
  cvShowImage("window",frame); 
  if(cvWaitKey(fps) == 27) break; 
 } 
 return 0; 
} 

 1نمایش وب کم -4-3-2-3

#include "stdafx.h" 
#include "highgui.h" 

                                                           
 

1 Webcam 



 

فصل چهارم : پردازش تصویر

89

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ 

CvCapture *capture=cvCreateCameraCapture(0);
IplImage *frame;
cvNamedWindow("window");
while((frame=cvQueryFrame(capture))) 
{ 

cvShowImage("window",frame);
if(cvWaitKey(23) == 27) break; 

} 
return 0; 

} 

1لبه یابی-4-3-2-4

#include <highgui.h> 
#include <cv.h> 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
    CvCapture *capture=cvCreateCameraCapture(0); 
    IplImage *frame=cvQueryFrame(capture); 
    IplImage *dst=cvCreateImage(cvGetSize(frame),frame->depth,1); 
    cvNamedWindow("window"); 
    while(1) 
    { 
        cvCvtColor(frame,dst,CV_RGB2GRAY);         
        cvSmooth( dst, dst , CV_MEDIAN );    
        cvCanny(dst,dst,10,100,3); 
        cvShowImage("window",dst); 
        cvWaitKey(3); 
        frame=cvQueryFrame(capture); 
        if(!frame)break; 
    } 
    return 0; 
} 

)در واقع ساده تر از آن پردازش تصویر بسیار ساده بود . OpenCvهمان طوری که مشاهده می شود ، با استفاده از 
 است که خودمان همه کدها را از پایه بنویسیم(

ینوکس و با سیستم عامل ل OpenCvرا خواهیم گفت که با استفاده از  CubieBoard2بزودی پردازش تصویر با برد 
 انجام می شود و خروجی نهایی تشخیص چهره می باشد .

                                                            

1 Edge Detection 

www.melec.ir
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 1مقدماتیپردازش تصویر  -4-4

.  اددمی خواهیم ببینیم که پردازش تصویر را چگونه می توان با استفاده از میکروکنترلرهای سطح پایین انجام حال 
روی این میکروها استفاده نمود ، چرا که این کتابخانه  OpenCvباید توجه داشت که نمی توان از کتابخانه ای همچون 

 . هستندوابسته به سیستم عامل 

برای شروع روند کار پردازش تصویر مقدماتی را انجام می دهیم و پیاده سازی ها را برای راحتی کار و نوشتن یک 
 [63] [68] [67] [66] [65] [64] [69] انجام می دهیم . #Cبرنامه مناسب در 

 هامبانی رنگ  -4-4-1

می باشد   Bو  R  ،G، می گوئیم هر رنگ دارای سه مشخصه  RGBهر رنگ دارای مشخصه هایی است که در مد 
)آبی(  می باشد  Blueنشان دهنده  B)سبز( و  Greenنشان دهنده  G)قرمز( ،  Redنشان دهنده شدت رنگ  Rکه 

. مدهای دیگری نیز وجود دارد که در اینجا نیازی به آنها نداریم ، و تمام این مدهای رنگی قابل تبدیل به یکدیگر می 
 باشند .

بیت اطالعات  24ی می باشند ، پس هر رنگ دارای بیت 8و  255در محدوده صفر تا  Bو  R  ،Gمقدار مشخصه های 
پشت سرهم قرار  Hexرا بصورت باینری یا  Bو  R  ،Gک رنگ کافی است که مقدار برای نمایش کد ی می باشد .

 دهیم .

 است داریم : B = 0و  R = 255  ،G = 242مثال اگر رنگی داشته باشیم که مقدار 

 نمونه مقادیر یک رنگ. 1-4رابطه 

𝑅 = 255 = (11111111)2 =  (𝐹𝐹)16 

𝐺 = 242 = (11110010)2 =  (𝐹2)16 

𝐵 = 0 = (00000000)2 =  (00)16 

 کد رنگ ما بدین صورت است :پس 

 بیتی 24آوردن کد رنگ بدست . 2-4رابطه 
𝑅𝐺𝐵 = (11111111,11110010,00000000)2 =  (𝐹𝐹, 𝐹2,00)16 

=> 𝑅𝐺𝐵 =  16773632 

                                                           
 

1 Basic Image Processing 
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باید  بجای ترتیب  LCDبیتی و با توجه به تنظیمات  16باید از مد  LCDامّا بر روی میکرو برای نمایش رنگ بر روی 
RGB  از ترتیبBGR . استفاده نمائیم 

می باشد ، حال باید تعدادی از بیت های کم  BGRبیتی اول باید به ترتیب دقت کرد که ترتیب ما در اینجا  16در مد 
 بیت داشته باشیم . 16بیت ،  24ارزش را حذف نمائیم ، تا بجای 

بیت با ارزش ، و برای  5از  می باشد ( Bبدین منظور برای مشخصه اول )در اینجا با توجه به ترتیب مشخصه اول 
بیت با ارزش و برای مشخصه سوم )در اینجا مشخصه سوم  6می باشد ( از  Gمشخصه دوم )در اینجا مشخصه دوم 

R  بیت با ارزش استفاده می کنیم . 5می باشد ( از 

فقط رنگ ن بیت ها بیت را حذف می نمائیم ، و با حذف ای 8بیت ،  16بیت به  24توجه داشته باشید که برای تبدیل 
ای که به میکرو  LCDتصویر ممکن است کمی تیره تر شود که البته خیلی هم محسوس نمی باشد خصوصا بر روی 

 متصل می باشد .

 که باید روی میکرو از آن استفاده نمائیم بدین صورت است : صفحه قبلپس کد رنگ  

 BGR بیتی 16بدست آوردن کد رنگ . 3-4رابطه 

𝐵24 𝑏𝑖𝑡 = 0 = (00000000)2  

𝐺24 𝑏𝑖𝑡 = 242 = (11110010)2  

𝑅24 𝑏𝑖𝑡 = 255 = (11111111)2  

𝐵𝐺𝑅 = (00000,111100,11111)2 =  (079𝐹)16 

( بیشتر باشند رنگمان روشن تر و هر چه کم تر باشند رنگ تیره تر خواهد بود ؛ R,G,Bهر چه مشخصه های رنگ )
 و رنگ سیاه مقدار مشخصه هایش صفر  می باشد . 255رنگ سفید مقدار تمام مشخصه های آن 

 خواهیم داشت . 1اگر رنگی مقدار مشخصه هایش همگی با هم برابر باشند ، رنگی در محدوده خاکستری

 تا هر مشخصه را جایگزین آن مشخه نمائیم ، مکمل رنگ بدست می آید . 255اگر اختالف 

                                                           
 

1 Gray Scale 
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 #Cپردازش تصویر دستی در  -4-4-2

از آنجا که قصد نهایی ما پردازش تصویر روی میکرو است ، یکی از بهترین روش هایی که می توانیم کدها و الگوریتم 
است ، البته باید سعی نمائیم که کدها و الگوریتم های خود را بگونه  #Cهای خود را تست نمائیم ، برنامه نویسی در 

 [63] [69] [29] روی میکرو پیاده سازی نمائیم . ای بنویسیم که با کمترین تغییرات بتوانیم آنرا

این است که پردازش تصویر را بدون استفاده از کتابخانه های پردازش  #Cمنظور از بیان پردازش تصویر دستی در 
و دیدن نتیجه اجرای  Formکه برای طراحی  Componentخود را به استفاده از چند  #Cتصویر انجام دهیم و در 

 هستند . VisualStudioالگوریتم است ، محدود می نمائیم که آنها در خود 

 آماده سازی پروژه -4-4-2-1

 . ایجاد نمائید  Windows Form Applicationابتدا یک پروژه از نوع 

یا آنرا  را انتخاب و بر روی آن دابل کلیک نمائید و VisualStudio  ،PictureBoxسمت چپ  Toolboxاز داخل 
برای نمایش عکس استفاده می شود ، توصیه  PictureBox. اضافه شود  Formکشیده و رها نموده تا به  Formروی 

 تغییر دهید تا عکس با هر اندازه ای بدرستی دیده شود . Zoomآن را به حالت  Size Modeمی شود که 

حال به چندین دکمه نیاز داریم ، مثال یکی برای باز نمودن یک عکس و یکی برای ذخیره نموده و دیگری برای اجرای 
اضافه  Formرا انتخاب و به  Toolbox  ،Buttonاز داخل  Fromالگوریتم مورد نظر خود ، برای اضافه نمودن دکه به 

 مناسبی برای آنها بگذارید . Textنمائید و 

ن برویم و سپس کد زیر را بنویسید ، توجه دوبار کلیک نمائید تا به قسمت کدنویسی آ Openه مربوط به روی دکم
 داشته باشید که یک تابع ایجاد می شود و باید کدها را داخل آن نوشت :

using (OpenFileDialog open_pic = new OpenFileDialog 
            { 
                Title = "Open Picture File" 
                , 
                Filter = "Picture File|*.jpg;*.bmp;*.png|AllFile|*.*" 
            } 
      ) 
{ 
   if (open_pic.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
   { 
      pictureBox1.Image = new Bitmap(open_pic.FileName); 
   } 
} 

 دوبار کلیک نمائید و کدهای زیر را اضافه نمائید : Saveبر روی دکه 
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using (SaveFileDialog save_pic = new SaveFileDialog 
        { 
          Title = "Save Picture File" , 
          Filter = "Bitmap File|*.bmp|Jpeg File|*.jpg|PNG File|*.png" 
        } 
      )
{ 
  if (save_pic.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
  { 
     pictureBox1.Image.Save(save_pic.FileName);
  }
} 

 دوبار کلیک نموده تا کدهای الگوریتم خودمان را داخل آن بنویسیم . Algorithmبر روی دکمه 
این قسمت قسمت اصلی کار ما است که می خواهیم کد مناسبی بنویسیم و سپس آنرا روی میکرو پیدا 

 سازی نمائیم ، 
C# برای پردازش تصویر دستی در Pointer می توان با 

اگر از 

ها کار کرد و یا از روش خواندن رنگ تک تک 
 نمود . پیکل های تصویر و سپس جایگزینی آن پیکسل و یا تحلیل آن پیکسل استفاده

Pointer  ، سرعت اجرای کدمان بیشتر می شود .ها استفاده نمائیم 

 Pointerمکمل نمودن تصویر با  -4-4-2-2

if (pictureBox1.Image == null)  return; 
Bitmap bitmap = new Bitmap(pictureBox1.Image); 
BitmapData bmData = bitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bit-
map.Height), ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb); 
int stride = bmData.Stride; 
System.IntPtr Scan0 = bmData.Scan0; 
unsafe 
{ 
int t; 
byte* p = (byte*)(void*)Scan0; 
int nOffset = stride - bitmap.Width * 3; 
int nWidth = bitmap.Width; 
for (int y = 0; y < bitmap.Height; ++y) 
{ 
   for (int x = 0; x < nWidth; ++x)
  { 

       p[0] = (byte)(255 - p[0]); //b (blue) 
       p[1] = (byte)(255 - p[1]); //g (green) 
       p[2] = (byte)(255 - p[2]); //r (red) 
       p += 3; 
   } 
   p += nOffset;
} 
} 

www.melec.ir
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bitmap.UnlockBits(bmData); 
pictureBox1.Image = bitmap; 

استفاده نمود و تنها درصورتی مجاز به استفاده  unsafeها باید از بالک  Pointer  توجه داشته باشید که برای استفاده از
و زیر نام پروژه می باشد کلیک  Solution Explorerکه در  Propertiesاز آن در پروژه خود هستیم که بر روی 

مواجه خواهیم شد ،  errorرا فعال نمائیم واال با  Allow unsafe codeشویم و تیک  Buildکنیم و وارد شاخه 
 بنویسیم :ها نوشته شده اند (  usingه )آنجا کدر خطوط اول کدمان  فوق باید کد همچنین با توجه

using System.Drawing.Imaging; 

 Pointer بدونمکمل نمودن تصویر  -4-4-2-3

if (pictureBox1.Image == null)  return; 
Bitmap img = new Bitmap(pictureBox1.Image); 
Color color; 
for (int x = 0; x < img.Width; x++) 
{ 
for (int y = 0; y < img.Height; y++) 
{ 
   color = img.GetPixel(x, y); 
   color = Color.FromArgb(255 - color.R, 255 - color.G, 255 - color.B); 
   img.SetPixel(x, y, color); 
} 
} 
pictureBox1.Image = img; 

همان طوری که مشاهده می شود ، کل تصویر را پیمایش می کنیم و سپس برای تک تک پیکسل های عکس همه 
 پیکسل هایش را مکمل می کنیم .

ها نیز به همین ترتیب کل عکس را پیمایش می کنیم و تغییرات الزم را روی پیکسل  2و افکتها 1برای تمامی فیلتر
 اعمال نموده و پیسکل جدید را جایگزین نموده .

 بررسی الگوریتم های مختلف پردازش تصویر -4-4-2-4

 مکمل نمودن -4-4-2-4-1

 جایگزین آن نموده :برای مکمل نمودن تصویر ، مکمل هر پیکسل را 

                                                           
 

1 Filter 
2 Effect 



 

 فصل چهارم : پردازش تصویر

83 

 
 

 مکمل نمودنالگوریتم . 4-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 255 − 𝑅 

𝐺𝑛𝑒𝑤 = 255 − 𝐺 

𝐵𝑛𝑒𝑤 = 255 − 𝐵 

 جابجا نمودن مشخصه ها -4-4-2-4-2

 ائیم ، مثال ً :را با یکدیگر جابجا نم Bو  R  ،Gبدین ترتیب که مقدار مشخصه های 

 الگوریتم جابجا نمودن مشخصه ها. 5-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝐵 

𝐺𝑛𝑒𝑤 = 𝐺 

𝐵𝑛𝑒𝑤 = 𝑅 

 به مقادیری ثابت تغییر مشخصه ها -4-4-2-4-3

 مقداری ثابت نسبت دهیم کل تصویر را داریم ه) اگر به هرسه مشخص نسبت دادن مقداری ثابت به یک یا دو مشخصه
 رنگ می کنیم (

 به مقادیری ثابت الگوریتم تغییرمشخصه ها. 6-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 0   ;    𝐺𝑛𝑒𝑤 = 255   ;    𝐵𝑛𝑒𝑤 = 𝐵 

 کاهش یا افزایش مشخصه ها -4-4-2-4-4

 اگر بخواهیم تصویر روشن،  کاهش یا افزایش هر یک از مشخص ها می توان شدت تاثیر آن مشخصه را تغییر دادبا 
 . تر شود ، مقدار مشخصه ها را افزایش و برای تیره نمودن کاهش می دهیم

 تغییر مشخصه ها -4-4-2-4-5

ه ها یا فرمول که مشخص در اینجا مقادیری که به مشخصه ها نسبت می دهیم ، ثابت نیستند و بر اساس یک رابطه
 در آن دخالت دارند مقدار جدید مشخصه ها را بدست می آوریم

 ، مثالً : بسیاری از فیلترها و افکت ها به همین ترتیب هستند که در رابطه بین مشخصه ها فرق دارند
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 الگوریتم تغییرمشخصه ها. 7-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 =
(𝑅 + 𝐺 + 𝐵)

3
   ;    𝐺𝑛𝑒𝑤 = (0.1 ∗  𝑅) + (0.9 ∗  𝐵)  ;  𝐵𝑛𝑒𝑤 = 𝐵 

 خاکستری نمودن -4-4-2-4-6

همان طوریکه قبال گفته شده است ، اگر تمامی مشخصه های یک رنگ با هم برابر باشند ، رنگی خاکستری خواهیم 
داشت ، پس کافی است که مشخصه های تک تک پیکسل ها را با هم یکی نمائیم ، که برای این امر الگوریتم های 

 .زیم آنها می پردا مختلفی وجود دارد که به معرفی

 یک مشخصه -4-4-2-4-6-1

 را به دو مشخصه دیگر نیز نسبت می دهیم Bو  R  ،Gدر این روش یکی از مشخصه های 

 یک مشخصه –خاکستری نمودن . الگوریتم 8-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑛𝑒𝑤 =  𝐵𝑛𝑒𝑤 =  𝑅 

 مشخصه میانگین دو -4-4-2-4-6-2

 نسبت دادن میانگین دو مشخصه به تمامی مشخصه ها : مثالً :

 مشخصه میانگین دو –. الگوریتم خاکستری نمودن 9-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑛𝑒𝑤 = 𝐵𝑛𝑒𝑤 =
𝑅 + 𝐺

2
 

 میانگین سه مشخصه -4-4-2-4-6-3

 نسبت دادن میانگین سه مشخصه به تمامی مشخصه ها :

 مشخصه میانگین دو –. الگوریتم خاکستری نمودن 11-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑛𝑒𝑤 = 𝐵𝑛𝑒𝑤 =
𝑅 + 𝐺 + 𝐵

3
 

 رابطه مشخصه ها -4-4-2-4-6-4

 مثالً : مشخصه ها :نسبت دادن یک مقدار براساس 
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 ها مشخصهرابطه  –. الگوریتم خاکستری نمودن 11-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑛𝑒𝑤 = 𝐵𝑛𝑒𝑤 = (0.299 ∗ 𝑅) + (0.587 ∗ 𝐺) + (0.114 ∗ 𝐵) 

 و ... نیز استفاده نمود . Max  ،Minمی توان از روابط ریاضیاتی ، عملگرهای منطقی ، 

 قهوه ای مشکی نمودن -4-4-2-4-7

در واقع همانند خاکستری نمودن تصویر است که همانند فیلم های قدیمی می باشد .  مشکی نمودن تصویر  ای قهوه
مقدار خاکستری پیکسل  Grayمنظور از  وه ای سوق می دهیم :هبعد از خاکستری نمودن ، رنگ پیکسل را به سمت ق

 است :

 قهوه ای مشکی نمودن. الگوریتم 12-4رابطه 

𝑅𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑟𝑎𝑦 + 40  ;  𝐺𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑟𝑎𝑦 − 10  ;   𝐵𝑛𝑒𝑤 = 𝐺𝑟𝑎𝑦 − 70 

 تصویر 1برش -4-4-2-4-8

داشته باشیم ، حال کافی ( را  y1تا  y0) از  y( و محدوده  x1تا  x0) از  x 2ه ی برش تصویر کافی است که محدودبرا
ایجاد نمائیم ، و تک تک پیکسل های محدوده مورد نظر را درآن قرار  hو عرض  wاست که یک عکس جدید با طول 

 دهیم .

 طول و عرض عکس محدوده برش. 13-4رابطه 

w = x1 – x0 + 1  ;  h = y1 – y0 + 1 

public static Bitmap Crop(Image Source, int x0 , int y0 , int x1 , int y1) 
{ 
   Bitmap image = new Bitmap(Source); 
   Bitmap result = new Bitmap(x1 - x0 + 1, y1 - y0 + 1); 
   Color tColor; 
   for (int i = x0; i <= x1; i++) 
   { 
     for (int j = y0; j <= y1; j++) 
     { 
         tColor = image.GetPixel(i, j); 
         result.SetPixel(i - x0, j - y0, tColor); 
     } 

                                                           
 

1 Crop 
2 Area 
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   } 
   return result; 
} 

تصویر 1بزرگ نمایی-4-4-2-4-9

شود ، ابتدا باید یک  برابر  mبرابر و عرض آن  nداشته باشیم و بخواهیم طول آن  و w hاگر عکسی با طول و عرض 
ایجاد نمائیم ، سپس هر پیکسل از عکس اصلی را در یک محدوده به طول  h*mو عرض  w*nعکس جدید با طول 

n  و عرضm . در عکس جدید تکرار نمائیم

گیری  کیفیت عکس پایین بیاید ، که می توان با میانگیناینکه فقط یک پیکسل را تکرار نمائیم باعث می شود که 
 کیفیت بهتری بدست آورد ، فیلتر مربوطه بعدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

public static Bitmap ZoomIn(Image Source, int DegreeW, int DegreeH)
{ 
  Bitmap image = new Bitmap(Source); 
  Bitmap result = new Bitmap(image.Width * DegreeW, image.Height * DegreeH); 
  Color tColor; 
  for (int i = 0; i < image.Width; i++) 
  {
    for (int j = 0; j < image.Height; j++) 
    { 
       tColor = image.GetPixel(i, j); 
       for (int ii = 0; ii < DegreeW; ii++)
       { 
         for (int jj = 0; jj < DegreeH; jj++) 
         { 
           result.SetPixel(i * DegreeW + ii, j * DegreeH + jj, tColor); 
         } 
       } 
    } 
  } 
  return result; 
} 

تصویر 2نمودن کوچک-4-4-2-4-11

 w*hبرای کوچک نمودن تصویر باید عکس عمل بزرگ نمودن را انجام داد ، بدین ترتیب که اگر بخواهیم یک عکس 
(w/n)*(h/m) سپس هر محدود  جدید با سایز جدید ایجاد نمائیم تبدیل نمائیم ، باید یک عکس را به یک عکس

                                                            

1 Zoom In , Magnify 
2 Small , Zoom Out 
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n*m  از عکس اصلی را به یک پیکسل در عکس جدید تبدیل نمائیم ، حال کافی است که از هر محدوده فقط و فقط
 . نمودیک پیکسل را جایگزین 

public static Bitmap ZoomOut(Image Source, int DegreeW, int DegreeH) 
{ 
  Bitmap image = new Bitmap(Source); 
  Bitmap result = new Bitmap(image.Width / DegreeW, image.Height / DegreeH); 
  Color tColor; 
  for (int i = 0; i < result.Width; i++) 
  { 
    for (int j = 0; j < result.Height; j++) 
    { 
       tColor = image.GetPixel(i * DegreeW, j * DegreeH); 
       result.SetPixel(i, j, tColor); 
    } 
  } 
  return result; 
} 

 1ماسک -4-4-2-4-11

یکی از مهم ترین الگوریتم های پایه ای پردازش تصویر اعمال ماسک روی تصویر است ، که برای افکت ، فیلتر ، لبه 
 .... نیازمند آن هستیم تشخیص شی و  ، تشخیص چهره ،یابی 

، اندازه و مقادیر آن متفاوت الگوریتم های مختلف هدف ماسک و منظور از ماسک ، یک ماتریس بوده که بسته به 
برای اعمال ماسک برای یک پیکسل ، باید ماسک را در محدوده ای از تصویر که پیکسل اصلی در مرکز  بوده است .

آن قرار دارد ، ضرب نمود )تک تک عناصر نظیر به نظیر با هم ضرب و با حاصل جمع می شوند( و سپس حاصل را 
د کاری نداریم هم جوار ندارن سل؛ باید توجه داشته که با پیکسل هایی که به اندازه کافی پیکل نموده جایگزین پیکس

تعریف و استفاده می شوند ، البته می توان برای هر یک از مشخصه های  Grayدر ضمن ماسک ها معموال در سطح ؛ 
R  ،G  وB مخصوص داشت .رای هر مشخصه ماسکی ماسک را جداگانه اعمال نمود و یا ب 

  

                                                           
 

1 Mask 
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 به مثال زیر دقت نمائید :

 نمونه عکس و ماسک. 14-4رابطه 

Image4∗3(Gray) =  

1 2 3
4 5 6
7

10
8

11
9

12

    Mask3∗3 =  
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

 

پس این ماسک روی پیکسل هایی از تصویر  می باشد ،  3*3 یهمان طوریکه مشاهده می شود  ماسک ، ماتریس
تایی داشته باشد ، پس ماسک را روی عناصر حاشیه اعمال نمی کنیم ، بلکه فقط  8که همسایگی  اعمال می شود

 باید بدین ترتیب عمل نمود : 5برای اعمال ماسک روی عنصر آنرا اعمال می نمائیم .  8و  5روی 

 1قسمت  – نحوه اعمال ماسک. 15-4رابطه 

Image′
3∗3 and 5 in Center =  

1 2 3
4 5 6
7 8 9

 ∗ Mask = (
−1 0 3
−4 0 6
−7 0 9

) = 6  

 از حاصل جمع حاصل ضرب نظیر به نظیر مقدار پیکسل ها در ماسک بدست آمده است . 6عدد 

اعمال نمودیم و اما اعمال  5در عکس اصلی قرار داد ، چون ماسک را روی پیکسل  5را جایگزین عدد  6حال باید عدد 
 : 8ماسک برای پیکسل 

 2قسمت  – نحوه اعمال ماسک. 16-4رابطه 

Image′′
3∗3 and 8 in Center =  

4 5 6
7 8 9

10 11 12
 ∗ Mask = (

−4 0 6
−7 0 9

−10 0 12
) = 6  

 شود ، پس عکس جدید برابر است با : 8پیکسل بدست آمد که باید جایگزین  6باز مقدار 

 3قسمت  –نحوه اعمال ماسک . 17-4رابطه 

Image𝑁𝑒𝑤
4∗3

(Gray) =  

1 2 3
4 6 6
7

10
6

11
9

12
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 آنها اعمال نمود می توان :ان ماسک را روی در مورد پیکسل هایی که نمی تو

 بدون تغییر باشند . .1

 از رنگ سیاه استفاده می شود( . Grayمقداری ثابت به آنها نسبت داد )معموال در سطح  .2

 مقداری بر اساس پیکسل های مجاور به آنها نسبت دهیم . .9

 خارج باشد . 255تا  0در مورد ماسک ها باید رعایت نمود که مقدار بدست آمده نباید از محدوده 

public static Bitmap SetMask(Image img, int[,] Mask, ColorProperty property = Color-
Property.Avg_RGB) 
{ 
  Bitmap org = new Bitmap(img); 
  Bitmap result = new Bitmap(org.Width, org.Height); 
  int sum, xCenter = Mask.GetLength(0) / 2, yCenter = Mask.GetLength(1) / 2;  
  Color c1, c2; 
  for (int i = xCenter; i < result.Width - xCenter; i++) 
  { 
    for (int j = yCenter; j < result.Height - yCenter; j++) 
    { 
       sum = 0; 
       for (int x = -xCenter; x <= xCenter; x++) 
       { 
          for (int y = -yCenter; y <= yCenter; y++) 
          { 
            c1 = org.GetPixel(x + i , y + j); 
            sum += ColorTools.GetColorProperty(c1, property) *  
                     Mask[x + xCenter, y + yCenter]; 
          } 
       } 
       if (sum < 0)    sum = 0; 
       if (sum > 255)  sum = 255; 
       c2 = Color.FromArgb(sum, sum, sum); 
       result.SetPixel(i, j, c2); 
   } 
  } 
  return result; 
} 
 
public enum ColorProperty 
{ 
    R , G , B , A , Avg_RGB 
} 
 
public static byte GetColorProperty(Color C, ColorProperty P) 
{ 
   switch (P) 
   { 
      case ColorProperty.A:    return C.A; 
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      case ColorProperty.R:    return C.R; 
      case ColorProperty.G:    return C.G; 
      case ColorProperty.B:    return C.B; 
      case ColorProperty.Avg_RGB: 
           return (byte)((C.R + C.G + C.B) / 3); 
      default: 
           throw new ArgumentException("Not Define"); 
   } 
 
}  

 نمونه کد استفاده از ماسک :

Bitmap org = new Bitmap(pictureBox1.Image); 
int[,] Mask = new int[,] { { -1, 0, 1 }, { -1, 0, 1 }, { -1, 0, 1 } }; 
Bitmap result = ImageProcessing.Mask.SetMask(pictureBox1.Image, Mask); 
pictureBox1.Image = result; 

 لبه یابی با استفاده از ماسک -4-4-2-4-12

که از ماسک مناسب استفاده نمود ، حال  با استفاده از ماسک ها به راحتی می توان لبه یابی را انجام داد ، کافی است
یکی از ماسک ها استفاده نمائیم ، البته هر ماسکی دقت  به معرفی ماسک های مختلف می پردازیم ، کافی است که از

 و نتیجه مخصوص به خود را دارد .

 در ماسک های مربوط به لبه یابی ، مجموع مقادیر مربوط به ماسک باید صفر باشد .

 می باشند . 3*3این ماسک ها همگی 

 Falerماسک های  -4-4-2-4-12-1

 Falerماسک های . 18-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 =  [
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

]                  𝑀𝑎𝑠𝑘2 = [
1 1 1
0 0 0

−1 −1 1
] 

𝑀𝑎𝑠𝑘3 =  [
−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘4 = [
0 1 0

−1 0 1
0 −1 0

] 
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 Kirschماسک های  -4-4-2-4-12-2

 Kirschماسک های . 19-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 =  [
5 5 5

−3 0 −3
−3 −3 −3

]                  𝑀𝑎𝑠𝑘2 = [
−3 5 5
−3 0 5
−3 −3 −3

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘3 =  [
−3 −3 5
−3 0 5
−3 −3 5

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘4 = [
−3 −3 −3
−3 0 5
−3 5 5

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘5 =  [
−3 −3 −3
−3 0 −3
5 5 5

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘6 = [
−3 −3 −3
5 0 −3
5 5 −3

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘7 =  [
5 −3 −3
5 0 −3
5 −3 −3

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘8 = [
5 5 −3
5 0 −3

−3 −3 −3
] 

 Prewitماسک های  -4-4-2-4-12-3

 Prewittماسک های . 21-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 =  [
1 1 1
1 −2 1

−1 −1 −1
 ]                  𝑀𝑎𝑠𝑘2 = [

1 1 1
1 −2 −1
1 −1 −1

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘3 =  [
1 1 −1
1 −2 −1
1 1 −1

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘4 = [
1 −1 −1
1 −2 −1
1 1 1

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘5 =  [
−1 −1 −1
1 −2 1
1 1 1

 ]                       𝑀𝑎𝑠𝑘6 = [
−1 −1 1
−1 −2 1
1 1 1

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘7 =  [
−1 1 1
−1 −2 1
−1 1 1

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘8 = [
1 1 1

−1 −2 −1
−1 −1 1

] 

 Sobelماسک های  -4-4-2-4-12-4

 Sobelماسک های . 21-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 =  [
1 2 1
0 0 0

−1 −2 −1
 ]                  𝑀𝑎𝑠𝑘2 = [

2 1 0
1 0 −1
0 −2 −2

] 
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𝑀𝑎𝑠𝑘3 =  [
1 0 −1
2 0 −2
1 0 −1

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘4 = [
0 −1 −2
1 0 −1
2 1 0

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘5 =  [
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

 ]                       𝑀𝑎𝑠𝑘6 = [
−2 −1 0
−1 0 1
0 1 2

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘7 =  [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

]                       𝑀𝑎𝑠𝑘8 = [
0 1 2

−1 0 1
−2 −1 0

] 

 Quickماسک  -4-4-2-4-12-5

 :تا از پیکسل ها را دخالت نمی دهد پس سرعت باالیی دارد و همچنین دارای نتیجه بسیار خوبی است  4این ماسک 

 Quickماسک . 22-4رابطه 

MaskQuick =  [
−1 0 −1
0 4 0

−1 0 −1
]   

 1ماسک کانولوشن -4-4-2-4-13

بر یک مقدار ثابت تقسیم می  می باشد که پس از محاسبه مجموع ، حاصل ، همانند ماسک ساده ماسک کانولوشن
این ماسک را بگونه ای نوشتیم که  لزومی ندارد که مجموع مقادیر ماسک برابر صفر شود .ها شود ، در این ماسک 

 برای هر مشخصه جداگانه عمل نماید :

public static Bitmap SetMask(Image img, int[,] Mask, int cte) 
{ 
  Bitmap org = new Bitmap(img); 
  Bitmap result = new Bitmap(org.Width, org.Height); 
  int sumR, sumG, sumB; 
  int xCenter = Mask.GetLength(0) / 2, yCenter = Mask.GetLength(1) / 2;                  
  Color c1, c2; 
  for (int i = xCenter; i < result.Width - xCenter; i++) 
  { 
     for (int j = yCenter; j < result.Height - yCenter; j++) 
     { 
        sumR = sumG = sumB = 0; 
        for (int x = -xCenter; x <= xCenter; x++) 
        { 

                                                           
 

1 Convolution 
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           for (int y = -yCenter; y <= yCenter; y++) 
           { 
              c1 = org.GetPixel(x + i, y + j); 
              sumR += c1.R * Mask[x + xCenter, y + yCenter]; 
              sumG += c1.G * Mask[x + xCenter, y + yCenter]; 
              sumB += c1.B * Mask[x + xCenter, y + yCenter]; 
           } 
        } 
        sumR /= cte; 
        sumG /= cte; 
        sumB /= cte; 
        if (sumR < 0)      sumR = 0; 
        if (sumR > 255)    sumR = 255; 
        if (sumG < 0)      sumG = 0; 
        if (sumG > 255)    sumG = 255; 
        if (sumB < 0)      sumB = 0; 
        if (sumB > 255)    sumB = 255; 
        c2 = Color.FromArgb(sumR, sumG, sumB); 
        result.SetPixel(i, j, c2); 
     } 
  } 
  return result; 
} 

 نمونه کد استفاده از ماسک کانولوشن :

Bitmap org = new Bitmap(pictureBox1.Image); 
int[,] Mask = new int[,] { 
                {1,2,3}, 
                {4,5,6}, 
                {7,8,9}  
            }; 
Bitmap result = ImageProcessing.Mask.SetMask(pictureBox1.Image, Mask, 16); 
pictureBox1.Image = result; 

 1فیلتر پایین گذر -4-4-2-4-14

نیز معروف است ، برای نرم نمودن انتقال تیز پیکسل ها در تصویر بکار می رود که  smoothاین فیلتر که به فیلتر 
یک نمونه استفاده آن برای بزرگ نمودن تصویر می باشد ، پس از بزرگ نمودن تصویر مربع هایی با رنگ یکسان به 

وسی در کیفیت یلتر تفاوت محسوجود می آید که باعث می شود تصویر با کیفیتی پایین دیده شود ، با استفاده از این ف
 تصویر احساس خواهد شد .

                                                           
 

1 Low Pass Filter 
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 ماسک های فیلتر پایین گذر. 23-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 =
1

6
[
0 1 0
1 2 1
0 1 0

]       𝑀𝑎𝑠𝑘2 =  
1

9
[
1 1 1
1 1 1
1 1 1

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘3 =
1

10
[
1 1 1
1 2 1
1 1 1

]       𝑀𝑎𝑠𝑘4 =
1

16
[
1 2 1
2 4 2
1 2 1

] 

 1فیلتر باال گذر -4-4-2-4-15

 رود که کاربرد بسیاری دارد .فیلتر باال گذر جهت تقویت و بهبود لبه ها بکار می 

 ماسک های کانولوشن فیلتر باال گذر :

 ماسک های فیلتر باال گذر. 24-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 = [
0 −1 0

−1 5 −1
0 −1 0

]       𝑀𝑎𝑠𝑘2 = [
−1 −1 −1
−1 9 −1
−1 −1 −1

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘3 = [
1 −2 1

−2 5 −2
1 −2 1

] 

 الگوریتم های همجواری  پیکسل -4-4-2-4-16

که  )پیکسل اصلی( را تغییر می دهیم ، همجوارها ، مقدار پیکسل مرکزدر این الگوریتم ها با استفاده از رابطه ای بین 
 نمونه ساده ای از آن همان استفاده از ماسک ها می باشد .

گذر خواهد  ابه فیلتر پایینمثالً اگر میانگین پیکسل های همجوار یک پیکسل را جایگزین آن نمائیم عملکردی مش
 و یا هر الگوریتم دیگری استفاده نمود . Max  ،Minمی توان بجای میانگین از  داشت .

                                                           
 

1 High Pass Filter 
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 یلبه یابی با الگوریتم همجوار -4-4-2-4-17

کافی است که هر پیکسل را با پیکسل های مجاورش مقایسه نمود ، در صورتی که اختالف هر یک از همجوارها با 
ا به آن نسبت و رنگ سفید ر پیکسل اصلی از مقدار آستانه ای بیشتر باشد ، آن پیکسل را به عنوان لبه محسوب نموده 

 . و رنگ سیاه را به آن نسبت داده  واال که لبه محسوب نمی شودداده 

الگوریتم فوق نتیجه جالبی ندارد ، می توان با ترکیب آن با ضریب های ماسکی الگوریتم را بهبود داد ، بدین ترتیب 
 را انجام داده .که در ابتدای کار پیکسل را در یک ضریب ضرب نموده و سپس مقایسه 

 عملگرهای سایش و اتساع -4-4-2-4-18

سایس و اتساع به ترتیب باعث کوچک تر یا بزرگ تر شدن اشیا می شوند ، که با استفاده از ماسک پیاده سازی می 
 شوند .

 ماسک های سایش و اتساع :

 سایش و اتساعماسک های . 25-4رابطه 

𝑀𝑎𝑠𝑘1 =  [
0 1 0
0 1 0
0 1 0

]            𝑀𝑎𝑠𝑘2 =  [
0 0 0
1 1 1
0 0 0

] 

𝑀𝑎𝑠𝑘3 =  [
0 1 0
1 1 1
0 1 0

]            𝑀𝑎𝑠𝑘4 =  [
1 1 1
1 1 1
1 1 1

] 

 این ماسک ها را روی پیکسل هایی اعمال نمود که لبه در مرکز باشد .باید 

 عملگرهای باز کردن و بستن ، حذف نویز و برفک -4-4-2-4-19

 بازکردن و بستن جهت اتصال یا جداکردن اشیا استفاده می شود .عملگرهای از 

 عملگر سایش است که با یک عملگر اتساع به پایان می رسد .باز کردن ، شامل یک یا چند  عملگر 

سایش باعث از بین رفتن اتصال بین دو شی می شود کوچک تر شدن اشیا می شود و اتساع بعد آن باعث می شود که 
 مود .های تصویر را نیز رفع ن جالب است که بدین ترتیب می توان نویز و برفک اشیا به اندازه اصلی خود برگردند .

 عملگر بستن ، شامل یک یا چند عملگر اتساع است که با یک عملگر سایش به پایان می رسد .
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3و چرخاندن 2، کشیدن 1جابجایی-4-4-2-4-21

 عملیات جابجایی ، تصویر را در راستای افقی یا عمودی حرکت می دهد .

 بزرگتر یا کوچک تر می سازد .عملیات کشیدن ، تصویر را در راستاهای افقی یا عمودی ، 

 ده از یک زاویه ، دوران می دهد .عملیان چرخاندن ، تصویر را با استفا

 برای عملیات فوق از روابط زیر استفاده می کنیم :

 جابجایی ، کشیدن و چرخاندن. 26-4رابطه 

𝑋𝑛𝑒𝑤 = 𝑥. 𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑦. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) + 𝑥𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 + 𝑥. 𝑥𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ + 𝑥. 𝑦. 𝑥𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 

𝑌𝑛𝑒𝑤 = 𝑦. 𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) + 𝑦𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 + 𝑦. 𝑦𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ + 𝑥. 𝑦. 𝑦𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠

𝑥𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 , 𝑦𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 = ;   برای جابجایی     𝑥𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ , 𝑦𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ =     برای کشیدن 

𝑥𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 , 𝑦𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 = ;    برای خم شدن    𝜃 =  زاویه چرخش

چرخاندن حول نقطه دلخواه-4-4-2-4-21

 از روابط زیر استفاده می نمائیم : (m,n)برای چرخش حول نقطه 

 چرخاندن حول نقطه دلخواه. 27-4رابطه 

𝑋 = 𝑥. 𝐶𝑜𝑠(𝜃) − 𝑦. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) − 𝑚. 𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑛. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) + 𝑚

𝑌 = 𝑦. 𝐶𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) − 𝑚. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) − 𝑛. 𝑆𝑖𝑛(𝜃) + 𝑛 

نمودن تصویر 4باینری-4-4-2-4-22

برای سیاه و سفید و نمودن تصویر کافی است که برای هر پیکسل مشخصه های آن را بررسی نمائیم ، اگر از محدوده 
 . نمائیمبیشتر باشند ، بجای آن پیکسل رنگ سفید واال رنگ سیاه را جایگزین  125ای مثال 

                                                            

1 Displace 
2 Stretche 
3 Rotate 
4 Binary 

www.melec.ir
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 تصویر 1ستوگرامیه -4-4-2-4-23

چندتا  255تا  0( مشخص کننده آن است که برای هر یک از مقادیر GrayScaleهیستوگرام برای تصاویر خاکستری )
 پیکسل با آن مقدار در کل تصویر وجود دارد .

مدرج نموده و مقدار  255تا  0را از  xمعموال هیستوگرام را بصورت نموداری نمایش می دهند ، بدین شکل که محور 
y  هم نشان دهنده تعداد پیکسل ها با مقدارx ر است .در کل تصوی 

 .هیستوگرام را جداگانه بدست آورد  Bو  R  ،Gبرای تصاویر رنگی نیز می توان برای هر یک از مشخصه های 

 تصویر  Contrastتنظیم  -4-4-2-4-24

فرض کنید که یک عکس گرفته ایم ولی متاسفانه نور آن خوب و مناسب نیست و حتی شاید اشیا درون تصویر نیز 
مقدار  نقاط عضیدر ببدرستی مشخص نباشند ، این گونه تصاویر دارای هیستوگرامی مناسب نیستند ، بدین شکل که 

ای الحا می گویند هیستوگرام  قله ای می باشد ، برنیز کم می باشد ، که اصط نقاطهیستوگرام بسیار زیاد و در برخی 

 x( ، باید کاری کرد که هیستوگرام تصویر نسبت به قبل در جهت محور Contrastبهبود دید و رنگ تصویر)تنظیم 
 نسبت به قبل کشیده تر بنظر برسد .

اس ر هیستوگرام آن( ، و بر اسر است)مقدابرای هر پیسکل دقت نموده که مقدار فراوانی آن در تصویر چقدبدین منظور 
 آن مقدار پیکسل را در یک عدد ضرب نموده .

 2ذخیره سازی اطالعات در تصویر -4-4-2-4-25

کارهایی که می توان با تصاویر انجام داد این است که اطالعاتی را در تصویر ذخیره نمائیم ، وقتی یکی از جالب ترین 
دیگران تصویر را می بینند فقط به آن به عنوان یک تصویر ساده نگاه می کنند و از درون آن خبر ندارند ، می توانیم 

در عکس ذخیره نمائیم . برای ذخیره سازی اطالعات  برنامه اجرایی یا ... را عکس ، فیلم ،هر نوع اطالعاتی همچون 
 در تصویر ، اطالعات مورد نظر خود را جایگزین بیت های کم ارزش هر پیکسل می نمائیم .

را به اطالعات  Bو  R  ،Gمی توانیم یک ، دو و یا سه بیت از هر یک از مشخصه های  RGBدر تصاویر رنگی 
فاوت چندانی بین تصویر اصلی و تصویری که در آن اطالعاتمان را ذخیره خودمان اختصاص دهیم به گونه ای که ت

 نموده ایم نباشد .
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بیتی عکس ،  16بیتی به  24برای استفاده حداکثر از بیت ها ، توصیه می شود که از همان بیت هایی که در تبدیل 

فرض حال  را ذخیره نمائیم . )یک بایت( بیت 8بدین ترتیب در هر پیکسل می توانیم  حذف می شوند ، استفاده نمائیم .
و با ذخیره پیکسل را در اختیار داریم ،  480000در اختیار داشته باشیم ، پس در کل  800pix*600pixکنید تصویری 

1B  468.75بایت معادل  480000در هر پیکسل می توانیم KB . اطالعات را ذخیره نمائیم 

 تصویر 1رمزنگاری -4-4-2-4-26

امروزه یکی از علوم پرکاربرد می باشد ، برای کد کردن تصویر و یا هرنوع اطالعاتی باید الگوریتمی رمزنگاری تصویر نیز 
داشته باشیم که بتواند اطالعات را بگونه ای تغییر دهد که با اطالعات اصلی متفاوت باشد و سپس بتوان با الگوریتمی 

 توان از روش های کلی زیر استفاده نمود :دیگر اطالعات اصلی را برگرداند ، برای رمزکردن اطالعات می 

 جایگزینی و تبدیل اطالعات -4-4-2-4-26-1

بصورتی که کل طیف اطالعات را پوشش دهد ، مثال اگر بخواهیم یک متن فارسی را کد نمائیم می توانیم بجای هر 
رهای تکراری تکاراکتر ، کاراکتری که روی صفحه کلید کامپیوتر با آن معادل است جایگزین نمود و در عین حال کاراک

 در واقع می توان گفت که باید تابعی یکی به یک برای جایگزنی اطالعات در اختیار داشت . نیز وجود ندارد .

 و ... بسیار مرسوم می باشد . 2برای جایگزینی ، استفاده از اعداد تصادفی ، محدوده ای از اعداد اول

 تغییر مکان اطالعات -4-4-2-4-26-2

بهم بریزیم که نحوه بهم ریختگی را هم بدانیم تا قابل بازگرداندند باشد ، دیگر  اگر مکان اطالعاتمان را بگونه ای
اطالعات به راحتی قابل فهم نیستند ، به عنوان مثال فرض کنید که خطوط یک صفحه از یک کتاب را یک در میان 

فحه را جابجا نمائیم چطور جابجا نمائیم ، دیگر اطالعات آن به نا مفهوم خواهد بود ، حال اگر جای تمام لغات یک ص
؟ باز اگر جای تک تک کاراکترها را عوض نمائیم ، دیگر یک متن کامال نامرتب و نامفهوم خواهیم داشت ، حال برای 
یک فایل می توان این عمل را برای تک تک بیت ها یا بایت ها انجام داد و یا برای تصویر برای تک تک پیکسل ها 

 اد .و یا مشخصه های آن انجام د
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 1استفاده از اطالعات بی خود -4-4-2-4-26-3

اگر در یک جمله بگیریم بعد از هر یک کلمه یک کلمه تصادفی ایجاد نمائیم دیگر یک جمله نامفهوم و به نظر بی 
خود خواهیم داشت ، حال برای یک اطالعات می توان از بیت و یا بایت های پرت و یا برای یک عکس می توان از 

 پرت استفاده نمود .پیکسل ها و یا مشخصه های 

 3و آنایز تصویر 2بینایی ماشین  -4-4-2-4-27

تا اینجا به الگوریتم های پایه ای برای پردازش تصویر آشنا شدیم ، حال می خواهیم چندین الگوریتم بینایی ماشین را 
ک یمنظور از الگوریتم های بینایی ماشین الگوریتمی هایی است که پس از پردازش تصویر می توان  بررسی نمائیم .

 نتیجه گیری در مورد عکس نمود .

 اده قرار می گیرداغلب مورد استفبرای بینایی ماشین و آنالیز تصویر یکی از پایه ترین عملگرها ، لبه یابی می باشد که 

 4تشخیص رنگ  -4-4-2-4-28

 ن ازکه برای تشخیص شی می توااستفاده از تشخیص رنگ است ، یکی از ابزارهایی که بسیار مهم و ارزشمند است ، 
برای تشخیص رنگ کافی است که مشخصه های رنگ مورد نظر را با مشخصه های تک تک  آن استفاده نمود .

 پیکسل های عکس مقایسه نمود .

اگر رنگ توپ نارنجی  فرض کنید می خواهیم از تشخیص رنگ برای تشخیص یک توپ توسط ربات استفاده نمائیم .
ن روشنایی در آن مکان و همچنین دور و نزدیکی توپ ، توپ با رنگ باشد ، در مکان های مختلف بخاطر تفاوت میزا

 های مختلفی دیده خواهد شد .

برای تشخیص رنگی مناسب ، باید از یک طیف رنگ مناسب استفاده نمود ، و پیکسل های تصویر را با ابتدا و انتهای 
 طیف رنگ مقایسه نموده که آیا به آن متعلق است یا نه .

معکوس ، سیاه و سفید ، تغییر ودمان می توان محدوده ای از تصویر که دارای رنگ مورد نظر است را بسته به نیاز خ
رنگ یا ... داد و یا بسته به مختصات محدوده در تصویر ، فرمانی برای یک سخت افزار ارسال نمود که مثال یک ربات 

 به سمت آن محدوده که یک توپ است حرکت کند .
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جالب است که الگوریتم های تشخیص چهره ای نیز وجود دارند که پایه و اساس آن ها بر اساس تشخیص رنگ و 
 [71] صورت و اعضای چهره است . Bو  R  ،Gرابطه بین مشخصه های 

 1تشخیص خط  -4-4-2-4-29

لبه ها ،  تشخیصبرای تشخیص خط یکی از رایج ترین عملکردها ، این است که ابتدا لبه یابی را انجام داده و پس از 
 هر پیکسل را با پیکسل های مجاورش مقایسه نموده .

اگر بخواهم خط های افقی را تشخیص دهیم ، هر پیکسل لبه را با پیکسل سمت راستش مقایسه نموده ، در صورتی 
م ه که آن هم لبه باشد باز به سمت راست حرکت نموده ، پیکسل هایی که در طول این حرکت پیمایش می شوند ، با

برای تشخیص خط های عمودی به سمت پایین حرکت کرده و در صورتی  یک خط افقی را در تصویر ایجاد نموده اند .
 . روابط خط شیب دار استفاده نمائیم اید ازبکه بخواهیم خط های شیب دار را تشخیص دهیم 

 خط. 28-4رابطه 

𝑦1 − 𝑦0 = 𝑚 (𝑥1 − 𝑥0) 

 2تشخیص دایره  -4-4-2-4-31

 از لبه یابی چک می شود که کدام لبه ها در رابطه دایره صدق می کنند .برای تشخیص دایره پس 

 دایره. 29-4رابطه 

𝑟2 = (𝑥 − 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2 

 Bitmapدیکد کردن عکس  -4-4-2-4-31

آن خواهیم  کردن بخوانیم ، نیازمند دانستن نحوه دیکد SDرا از روی  Bitmapبرای آنکه بتوانیم روی میکرو عکس 
 Bitmapباشد ، واال فایل مورد نظر با فرمت  ’M‘باید  یکو بایت  ’B‘ صفر، بایت  Bitmapبود . داخل فایل های 

 [79] [72[ ]71] ذخیره نشده است و یا فایل عکس نمی باشد .

در کنار یکدیگر نشان دهنده  25تا  22در کنار یکدیگر نشان دهنده طول عکس ، بایت های  21تا  18بایت های 
نار یکدیگر در ک 19تا  11و بایت های در کنار یکدیگر نشان دهنده مد عکس  23و  28عرض عکس ، بایت های 
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بیتی ، برای هر پیکسل مشخصه  24در مد  نشان دهنده آدرس )شماره بایت( شروع ذخیره سازی پیکسل ها می باشد .
 ذخیره شده اند . Rو  B  ،Gها به ترتیب 

 شده است .توجه داشته باشید که عکس از سطر آخر به اول ذخیره 

 آن :نمایش و  Bitampنمونه کد دیکد نمودن فایل 

using (var f = new OpenFileDialog() { Title = "Open Bitmap File",  
      Filter = "Bitmap File|*.bmp" }) 
{ 
   if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
   { 
      var ms = File.ReadAllBytes(f.FileName); 
      int w = (ms[21] << 24) | (ms[20] << 16) | (ms[19] << 8) | (ms[18]); 
      int h = (ms[25] << 24) | (ms[24] << 16) | (ms[23] << 8) | (ms[22]); 
      Bitmap bitmap = new Bitmap(w, h); 
      int r, g, b; 
      r = g = b = 0; 
      int mode = (ms[29] << 8) | ms[28]; 
      int k = (ms[13] << 24) | (ms[12] << 16) | (ms[11] << 8) | (ms[10]); 
      try 
      { 
         switch (mode) 
         { 
            case 24: 
                     for (int j = h - 1; j >= 0; j--) 
                     { 
                       for (int i = 0; i < w; i++) 
                       { 
                         b = ms[k++]; 
                         g = ms[k++]; 
                         r = ms[k++]; 
                         bitmap.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(r, g, b)); 
                       } 
                     } 
                     break; 
         } 
      } 
      catch { } 
      pictureBox1.Image = bitmap; 
      pictureBox1.Size = bitmap.Size; 
   } 
} 

 پردازش تصویر روی میکرو -4-5

 برای پیاده سازی باید به موارد زیر توجهحال می خواهیم الگوریتم های گفته شده را روی میکرو پیاده سازی نمائیم . 
 داشت :
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 میکرو : Flashعکس ذخیره شده در حافظه  .1

گرافیکی  LCDمیکرو همان طوری که در قسمت اتصال  Flashبرای ذخیره سازی عکس روی حافظه 

بیتی  16پیکسل بصورت است که داخل هر خانه آن آرایه یک به میکرو دیده شد ، عکس یک آرایه 
ذخیره شده است . در این گونه تصاویر ، به راحتی به تمام پیکسل ها دسترسی داریم ، باید توجه داشت 

ویر ردازش تصو در زمان پتعریف شده اند ، قابل تغییر نیستند  Flashکه اینگونه عکس ها که در حافظه 
گرافیکی نمایش داد و یا در حافظه جانبی ذخیره نمود و یا اگر نتیجه  LCDخروجی را باید یا روی 

 SRAMقسمتی از تصویر باشد و یا چندین متغییر که حجم پایینی داشته باشند می توان آنها را در 
 نمود .میکرو به صورت موقت )تا زمانی که میکرو روشن است( ، ذخیره 

 

 : SDعکس ذخیره شده در حافظه  .2

خواند ، مناسب ترین راه ذخیره سازی عکس ،  SDدر این گونه تصاویر باید بایت به بایت از حافظه 
می باشد ، در پردازش های خود باید دقت داشت که چون دسترسی  bitmapذخیره سازی بصورت 

ته باشد یگر باید آدرس فایل نیز پرش داشبصورت بایتی می باشد ، برای پرش از پیکسلی به پیکسل د
را فراخوانی نمائیم ، فراخوانی این متد بسیار سرعت  seekکه در عملکر حافظه می گوئیم باید متد 

پردازش را پایین می آورد ، در نتیجه گرفته شده ، اگر در این بین بایت هایی را که به آنها نیاز نداریم 
 ت بیشتری خواهیم داشت .بخوانیم و از آنها بگذریم ، سرع

در مورد پردازش هایی که به همجوارهای یک پیکسل نیاز داریم نیز یکی از بهترین راه ها این است 
 که چندین سطر از عکس را خوانده و ذخیره نموده و سپس به پردازش آنها بپردازیم .

 ذخیره نمائیم . SDخروجی پردازش ها را نیز می توانیم روی خود 

 کالس رنگ -4-5-1

بیتی ، و یا استخراج مشخصه ها از روی کد  16بیتی به  24ابتدا نیاز به ابزاری برای شناخت رنگ و تبدیالت آن از مد 
 ... داریم . رنگ و

class Color 
{ 
public: 
 unsigned char Red;   unsigned char Green;   unsigned char Blue; 
 Color(); 
 Color(unsigned char R, unsigned char G, unsigned char B); 
 Color(unsigned short color); 
 void Inverse(); 
 unsigned short Code(); 
 static unsigned short RGB2Code(unsigned char R, unsigned char G, 
                                      unsigned char B); 
 static void Code2RGB(unsigned short color, unsigned char &R,  
                            unsigned char &G, unsigned char &B); 
}; 
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 Imageکالس  -4-5-2

 می باشد .میکرو  Flashبرای تصاویر ذخیره شده روی  Imageکالس 

class Image 
{ 
public: 
 const unsigned short *image; 
 Image(); 
 Image(const unsigned short *img); 
 unsigned short Width(); 
 unsigned short Height(); 
 void Show(); 
 unsigned short GetRgbCode(int x, int y); 
 Color GetColor(int x, int y); 
}; 

 Image پیاده سازی الگوریتم های پردازش تصویر برای -4-5-3

 نحوه پیاده سازی -4-5-3-1

پیاده سازی و الگوریتم های  #Cبسیار شبیه کدهایی هستند که در  کدهاه می شود که دهبه کد زیر دقت نمائید ، مشا
 آنها توضیح داده شده است :

 استفاده می شود . Rمتد زیر برای خاکستری نمودن تصویر بر اساس مشخصه 

void Filter::R(Image img) 
{ 
 Color c1; 
 int i, j; 
 for (j = 0; j < img.Height(); j++) 
 { 
  for (i = 0; i < img.Width(); i++) 
  { 
   c1 = img.GetColor(i, j); 
   c1 = Color(c1.Red, c1.Red, c1.Red); 
   tftlcd_write_pixel(i, j, c1.Code()); 
  } 
 } 
} 

استفاده می نمائیم . برای خواندن رنگ یک  Heightو  Widthبرای بدست آوردن طول و عرض عکس از متدهای 
 استفاده می نمائیم . GetColorپیکسل از متد 
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 استفاده می نمائیم . LCDروی میکرو ، برای نمایش پیکسل جدید ، از تابع مربوط به 

 همان آرایه مربوط به عکس می باشد . imageدر کد زیر  نمونه کد استفاده از متد :

AMA::Image img = AMA::Image(image); 
AMA::Filter::R(img); 

 متدهای تغییر سایز -4-5-3-2
void ZoomIn(Image img, int DegreeW, int DegreeH); 
void ZoomOut(Image img, int DegreeW, int DegreeH); 
void Crop(Image img, int x0, int y0, int x1, int y1); 

 متد تبدیل به عکس بولین -4-5-3-3

 . عکسی است که فقط دو رنگ دارد ، همانند عکس های سیاه وسفیدمنظور از عکس بولین 

 boolو خروجی  Colorمتد مقایسه دارای ورودی  این متد عکس ، دو رنگ و متدی جهت مقایسه تحویل می گیرد .
 باشد .

void ColorCompare(Image img, Color True, Color False, bool(&cmp)(Color c)); 

 عکس خاکستریمتدهای تبدیل به  -4-5-3-4

ریافت تم دلخواه را نیز دبراساس الگوریخاکستری آخرین متد عالوه بر یک عکس متدی جهت تبدیل رنگ به کدرنگ 
 می کند .

void R(Image img); 
void G(Image img); 
void B(Image img); 
void RG_Avg(Image img); 
void RB_Avg(Image img); 
void GB_Avg(Image img); 
void RGB_Avg(Image img); 
void Gray_Function(Image img, unsigned char(&F)(Color c)); 

 متدهای تبدیل مشخصه ها -4-5-3-5
void Inverse(Image img); 
void ChangeToRBG(Image img); 
void ChangeToGRB(Image img); 
void ChangeToGBR(Image img); 
void ChangeToBRG(Image img); 
void ChangeToBGR(Image img); 
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 متدهای تغییر میزان مشخصه ها -4-5-3-6
void SetR(Image img, unsigned char r); 
void SetG(Image img, unsigned char g); 
void SetB(Image img, unsigned char b); 
void SetRG(Image img, unsigned char r, unsigned char g); 
void SetRB(Image img, unsigned char r, unsigned char b); 
void SetGB(Image img, unsigned char g, unsigned char b); 

 متدهای تغییر شدت پیکسل -4-5-3-7
void Sepia(Image img); 
void To16Color(Image img); 
void Blur(Image img, int Vi, int Vj); 

 متدهای تشخیص رنگ -4-5-3-8

 رنگ به رنگ دلخواه را نیز دریافت می کند . اولین متد عالوه بر عکس ، متد تبدیل

void ChangeColor(Image img, Color(&Change)(Color Old)); 
void ChangeColor1(Image img, Color Old, Color New); 
void ChangeColor2(Image img, Color Old, Color New); 
void ChangeColor3(Image img, Color Old, Color New, Color Oth); 
void InverseColor1(Image img, Color c); 
void InverseColor2(Image img, Color c); 

 Bitmapکالس  -4-5-4

 استفاده می شود : SDذخیره شده در  Bitmapبرای تصاویر  Bitmapکالس 

class Bitmap 
{ 
public: 
 const char *Address; 
 FIL File; 
 int Offset; 
 int Width; 
 int Height; 
 Bitmap(); 
 Bitmap(const char *Adr); 
 void  Show(); 
 bool GetRgb(int x, int y, int & R, int & G, int & B); 
 bool GetRgbCode(int x, int y, unsigned short & code); 
 bool GetColor(int x, int y, Color & color); 
}; 

 عکس را دریافت می کند . bitmap، آدرس فایل  Bitmapسازنده کالس 
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 : Bitmapنمونه کد استفاده از 

AMA::Bitmap pic1 = AMA::Bitmap("AMA/img1.bmp"); 
pic1.Show(); 

 Bitmap پیاده سازی الگوریتم های پردازش تصویر برای -4-5-5

 نحوه پیاده سازی -4-5-5-1

بایت اطالعات  9پس از خواندن  برای پیاده سازی فقط باید توجه داشت که باید اطالعات را بایت به بایت خواندن و
یک پیکسل بدست می آید و در صورت لزوم اطالعات چند سطر را کامل می خوانیم و سپس پردازش را انجام می 

 دهیم و همچنین باید توجه داشت که پیکسل ها از سطر آخر به اول ذخیره شده اند .

 به نمونه کد زیر توجه نمائید :

void BmpFilter::R(Bitmap img) 
{ 
 Color c1; 
 long p1 = img.File.fsize - img.Offset; 
 BYTE Buff[4]; 
 UINT cnt; 
 FRESULT res; 
 int i, j; 
 f_lseek(&img.File, img.Offset); 
 for (j = img.Height - 1; j >= 0; j--) 
 { 
  for (i = 0; i < img.Width; i++) 
  { 
   if ((UINT)p1 >= 3) { cnt = 3; p1 -= 3; } 
   else     { return; } 
   res = f_read(&img.File, Buff, cnt, &cnt); 
   if (res != FR_OK) { return; } 
   if (!cnt) return; 
   c1 = Color(Buff[2], Buff[2], Buff[2]); 
   tftlcd_write_pixel(i, j, c1.Code()); 
  } 
 } 
} 

 زمتدهای غیر سای -4-5-5-2

void ZoomIn(Bitmap img, int DegreeW, int DegreeH); 
void ZoomOut(Bitmap img, int DegreeW, int DegreeH); 
void ShowDoubleBitmap1(Bitmap img1, Bitmap img2); 
void ShowDoubleBitmap2(Bitmap img1, Bitmap img2); 
#define Show4Bitmap1(img1,img2,img3,img4) \ 
 AMA::BmpReSize::ShowDoubleBitmap2(img3, img4); \ 
 AMA::BmpReSize::ShowDoubleBitmap1(img1, img2); 
void Crop(Bitmap img, int x0, int y0, int x1, int y1); 
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 تبدیل به عکس بولین متد -4-5-5-3
void ColorCompare(Bitmap img, Color True, Color False, bool(&cmp)(Color c));

 تبدیل به عکس خاکستری هایمتد -4-5-5-4
void R(Bitmap img);
void G(Bitmap img);
void B(Bitmap img); 
void RG_Avg(Bitmap img);
void RB_Avg(Bitmap img);
void GB_Avg(Bitmap img); 
void RGB_Avg(Bitmap img);
void Gray_Function(Bitmap img, unsigned char(&F)(Color c)); 

 تبدیل مشخصه ها هایمتد -4-5-5-5
void Inverse(Bitmap img); 
void ChangeToRBG(Bitmap img);
void ChangeToGRB(Bitmap img);
void ChangeToGBR(Bitmap img);
void ChangeToBRG(Bitmap img);
void ChangeToBGR(Bitmap img);

 متدهای تغییر میزان مشخصه ها -4-5-5-6

void SetR(Bitmap img, unsigned char r);
void SetG(Bitmap img, unsigned char g);
void SetB(Bitmap img, unsigned char b); 
void SetRG(Bitmap img, unsigned char r, unsigned char g);
void SetRB(Bitmap img, unsigned char r, unsigned char b);
void SetGB(Bitmap img, unsigned char g, unsigned char b); 

 متدهای تغییر شدت پیکسل -4-5-5-7

void Sepia(Bitmap img); 
void To16Color(Bitmap img);

 جمع بندی-4-6

 و میکروکنترلرهای سطح پایین آشنا شدیم . #Cدر این فصل با نحوه پیاده سازی الگوریتم های پردازش تصویر در 

پرداختیم  و گفتیم که نمی توان از آن در میکروکنترلرهای سطح پایین استفاده  OpenCvدر ابتدا به استفاده از کتابخانه 
 نمود .

 OpenCvخواهیم پرداخت ، در نهایت به پردازش تصویر با  CubieBoard2در فصل های بعد به معرفی و کار با برد 
م .می پردازیروی این برد 

www.melec.ir
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 معرفی -5-1

اشنا شدیم و موفق به انجام پردازش تصویر با  NXPشرکت  ARM 7در فصل های قبل به کار با میکروکنترلرهای 
 آنها شدیم .

 CubieBoard2بپردازیم که برد استفاده شده در اینجا برد  ARMحال می خواهیم به راه اندازی بردهای حرفه ای 
 می باشد .

 مشاهده می شود . CubieBoard2در شکل زیر ، برد 

 

 CubieBoard2 [87] .1-5شکل 

 ویژگی های برد -5-2

 2GBو  1GHZ( با فرکانس کاری Duad Core ARM Cortex A7)پردازنده  A20این برد مجهز به میکروکنترلر 
ت رای صنعمناسب ببردی قدرتمند و توانمند برای کارهای پردازشی باال و  CubieBoard2می باشد .  NANDحافظه 

و با قابلیت هایی  Androidو  Linux. می باشد و با امکان نصب سیستم عامل هایی همچون ، ادارات ، رباتیک و ..
،  SATA  ،SD Card  ،Monitor  ،USB  ،KeyBorad  ،Mouse  ،WebCamزیادی همچون پشتیبانی از هارد 

Camera  ،Printer  ،Ethernet  ،Speaker  ،HDMI  ،VGA   ه در ک نامید 1یک مینی کامپیوترو ... می توان آنرا
با توجه به اندازه کوچک و  وها شده است  PCادارات این برد و بردهای نسخه های جدیدتر آن جایگزین برخی 

 [78] [77] [76] [75] [74[ ]4] .توانمندی های آن ، هر روز به موارد استفاده آن افزوده می شود 

                                                           
 

1 Mini Computer 
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 بالک دیاگرام برد -5-3

 

 Board2eCubi [78]. بالک دیاگرام 2-5شکل 

 A20بالک دیاگرام  -5-4

 

 A20 [74]. بالک دیاگرام 3-5شکل 
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 راه اندازی برد -5-5

برد وصل نمائیم  DC Jackکامپیوتر و از طرف دیگر به  USBبرای راه اندازی برد ، کافی است که کابل تغذیه را به 
 را نگه داریم . Power Keyبرای خاموش یا روشن نمودن برد کافی است که چند لحظه کلید  ،

 نصب سیستم عامل روی برد -5-6

 ریخت . SDخود برد و یا روی حافظه  NANDسیستم عامل را می توان روی 

 بایکدیگر فرق دارند . SDنصب می شود با سیستم عامل برای  NANDباید توجه داشت سیستم عاملی که روی 

 [73] .  1مربوطه مراجعه نمائید وان به لینک های برای دانلود ایمیج های سیستم های می ت

 NANDنصب روی  -5-6-1

برد ، باید توجه داشت که تغذیه برد باید از برد جدا باشد ، برنامه  NANDبرای ریختن سیستم عامل روی حافظه 
PhoenixSuit  را نصب و اجرا نمائید ، وارد قسمتFirmware  شده و سپس فایل امیج سیستم عامل مخصوص

NAND  را انتخاب نموده و سپس کابلOTG  را به قسمتOTG ( بردMini USB Jack. وصل نمائید ) 

 SDنصب روی  -5-6-2

Micro SD  خود را به کامپیوتر متصل نموده ، سپس برنامهWin32 Disk Imager  را اجرا و درایورSD  و همچنین
 [81] ید .کلیک نمائ Writeرا انتخاب و سپس روی  SDفایل ایمیج سیستم عامل مخصوص 

 SDروی  گرفتن از سیستم عامل 2بک آپ  -5-6-3

Micro SD  خود را به کامپیوتر متصل نموده ، سپس برنامهWin32 Disk Imager  را اجرا و درایورSD  و همچنین
 کلیک نمائید . Readمحل ذخیره سازی امیج را انتخاب و سپس روی 

 کنترل برد از طریق پورت سریال -5-7

 برد و یا تنطیمات پایه ای سیستم عامل ، حتما به پورت سریال داریم .برای کنترل و دیباگ نمودن 

                                                           
 

1 http://cubieboard.cmabreu.com.br/ , http://cubieboard.org/download/ 
2 Backup  

http://cubieboard.cmabreu.com.br/
http://cubieboard.org/download/
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داشته باشیم و آنرا به کامپیوتر متصل نمائیم و همچنین  TTL To USBبرای اتصال سریال کافی است که یک مبدل 
 [81] مبدل وصل نمائیم . Txبرد را به  Rxمبدل و پایه  Rxبرد را به  Txپایه 

یکی از  Puttyحال به یک برنامه پورت سریال مناسب برای مانیتور ، ارسال و دریافت اطالعات نیاز داریم ، برنامه 
 Comرا انتخاب وسپس شماره پورت  Serialمناسب ترین برنامه ها می باشد . کافی است که برنامه را اجرا ، گزینه 

 Openوارد نمائیم و سپس بر روی  115200را  Speedکه به مبدل اختصاص داده شده است را وارد و همچنین 
 کلیک نمائیم .

 A20ی و تنظیم واحدهای مختلف زراه اندا -5-8

که  binپسوند ار فایل های سیستم عامل فایلی با میریزیم در کن SDبرد یا  NANDرا روی  عاملوقتی که سیستم 
هست وجود دارد . وقتی که سیستم عامل بوت می شود بر اساس محتویات این فایل واحدهای  scriptدر نام آن واژه 

 را پیکربندی می نماید . A20داخلی 

برای کار با واحدهای داخلی باید پس از اجرا سیستم عامل متناسب با سیستم عامل و درایورهای موجود عمل کرد ، 
 binرا انجام داد ، برای ویرایش محتوای فایل که بصورت  scriptیل ولی قبل از روشن نمودن برد باید تنظیمات فا

تبدیل و جایگزین فایل قبلی  binکه حالت متنی دارد تبدیل نمود و پس از ویرایش آنرا به  Fexاست اول باید آنرا به 
 نمود .

 ای سیستم عامل ابزارهایالبته می توان تبدیل و ویرایش را در خود سیستم عامل نیز انجام داد و برخی از نسخه ه
م عامل و یا سیستالزم را خود دارا می باشند ولی چون ممکن است که نمایشگر و یا قطعات مناسب را نداشته باشیم 

قطعات را نمیشناسد و یا با آنها کار نمی کند و فعال نیستند و می خواهیم پیکربندی را انجام دهیم تا مثال خروجی 
 مجبوریم که تبدیل و ویرایش را روی کامپیوتر انجام دهیم .یرد ، قرار گ VGAتصویر برد روی 

که  AMA Bin Fex Toolsوهمچنین تبدیل عکس آن ، کافی است که از برنامه  Fexبه  Binبرای تبدیل فایل 
 نوشته ام ، استفاده نمائید .

ایل مورد ف نوع تبدیل ، کافی است کهاین برنامه برای سیستم عامل ویندوز می باشد و کار با آن بسیار راحت است ، 
 را انتخاب نمائید . Convertنیاز برای تبدیل و محل ذخیره فایل پس از تبدیل را انتخاب و سپس گزینه 

 

 AMA Bin Fex Tools. برنامه 4-5شکل 
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 script.fexساختار فایل  -5-8-1

باز  ++Notepad، آنرا توسط یک برنامه ویرایشگر متنی ، همانند  script.fexبه  script.binپس از تبدیل فایل 
 [89] [82] ساختار فایل همانند زیر است : نمائید .

[unit or type] 
Parameters1 = value 
Parameters2 = value 

همان طور که مشاهده می شود ، ابتدا داخل براکت نوع واحد یا تنظیمات مشخص می شود ، و در زیر آن برای 
 مربوطه نسبت داده شده است . هایه پارامتربو مناسب تنظیمات آن واحد ، مقدار مورد نظر 

 تنظیم نمایشگر -5-8-2

 آن می پردازیم :مهم پارامترهای بررسی ال به را پیدا نموده ، ح [disp_init]برای تنظیم نوع نمایشگر ، داخل فایل 

 نمایشگرتنظیم . پارامترهای 1-5جدول 

 xx Parameter توضیح

 Disable / 1 : Enable disp_init_enable=xx : 0 تصویر برای فعالسازی خروجی

 خروجی تصویر مد

 

0 : Screen0 <screen0,fb0> 
1 : Screen1 < Screen1,fb1> 
2 : two diff screen , diff content 
<Screen0,Screen1,fb0,fb1> 
3 : two sam screen , diff content 
<screen0,screen1,fb0> 
4: two diff screen , same content 
<screen0,screen1,fb0> 

disp_mode=xx 

 screen0نوع خروجی تصویر 

 screen1نوع خروجی تصویر 

0 : none 
1 : lcd 
2 : tv 
3 : hdmi 
4 : vga 

screen0_output_type=xx 
screen1_output_type=xx 

 screen0مد خروجی تصویر 

 screen1مد خروجی تصویر 

vga Tv/hdmi # screen0_output_mode=xx 
screen1_output_mode=xx 

 
 
 

1680*1050 480u 0 

1440*900 576i 1 

1360*768 480p 2 
1280*1024 576p 3 
1024*768 720p50 4 
800*600 720p60 5 
640*480 1080i50 6 
- 1080i60 7 
- 1080p24 8 
- 1080p50 9 
1920*1080 1080p60 10 
1280*720 Pal 11 
- ntsc 14 



 

CubieBoard2فصل پنجم : راه اندازی 

121

 GPIOتنظیم واحد -5-8-3

گشته و تنظیمات مورد نیز را انجام  [gpio_para]به دنبال  script.fexباید داخل فایل  GPIOبرای استفاده از واحد 
داده .

 GPIO. پارامترهای واحد2-5جدول 

xx Parameter توضیح

 Disable / 1 : Enable gpio_used=xx : 0 فعال/غیرفعال سازی

number gpio_num=xx های مورد استفاده gpioتعداد 

 مشخص نمودن اینکه هریک از
مورد استفاده متلق  gpioپین های 

 کدام پایه میکرو است به

gpio_pin_1=xx تنظیمات مربوطه به پایه و پورت
gpio_pin_2=xx

...
gpio_pin_<gpio_num>=xx 

 مثال :

gpio_used = 1 
gpio_num = 4 
gpio_pin_1 = port:PH10<1><default><default><0> 
gpio_pin_2 = port:PH20<1><default><default><0> 
gpio_pin_3 = port:PB03<0><default><default><default> 
gpio_pin_4 = port:PH22<1><default><default><0> 

 را پیدا نمود و تنظیمات مورد نیاز را انجام داد . [gpio_init]تک تک پایه ها ، باید  initبعد از آن ، برای 

مثال :

pin_1 = port:PH10<1><default><default><0> 
pin_2 = port:PH20<1><default><default><0> 

UARTتنظیم واحد -5-8-4

 کار کرد : [uart_para7]تا  [uart_para0]باید با  UARTبرای تنظیمات 

 UART. پارامترهای واحد3-5جدول 

xx Parameter توضیح

 Disable / 1 : Enable uart_used=xx : 0 فعال/غیرفعال نمودن

 or 7 uart_port=xx … , 1 , 0 شماره پورت سریال

 نوع پورت سریال
 

2 , 4 or 8 wire uart_type=xx

www.melec.ir
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 ایه های برد بهتنظیمات اختصاص پ
 هر یک از مشخصه ها

 uart_tx , uart_rx , 
uart_rts , uart_cts , 
uart_dtr , uart_dsr 
uart_dcd , uart_ring 

 استفاده می شود : سیم( از پایه های زیر 8سیم یا  4سیم ، 2بسته به نوع پورت سریال)

 در نظر گرفته می شود . 2wireرا تعریف نکنیم ،  uart_typeاگر 

 و پایه های مورد استفاده UART نوع. 4-5جدول 

 نوع uartپایه های مورد استفاده 
tx , rx 2 wires 

tx , rx , rts , cts 4 wires 
tx , rx , rts , cts , dtr , dsr , dcd , ring 8 wires 

 معرفی سایر قسمت های پیکربندی -5-8-5

 . سایر قسمت های پیکربندی5-5جدول 
 قسمت های پیکربندی فایل توضیح

که باید متناسب با  LCDپیکربندی نمایشگرهای 
 ودشتنظیمات نمایشگر و خروجی نمایش برد تنظیم 

[lcd0_para],[lcd1_para] 

 [ctp_para] خازنی  صفحه تاچ

 [rtp_para] صفحه تاچ مقاومتی

 [tkey_para] کلید تاچ

 [tv_out_dac_para] تلویزیون خروجی دیجیتال آنالوگمبدل 

 i2c [twi0_para],[twi1_para],[twi2_para]واحد 

 spi [spi0_para], … , [spi3_para]واحد 

 spi [spi_devices],[spi_board0]پیکربندی دستگاه های خارجی 

 [motor_para] پیکربندی موتور

 can [can_para]باس 

 [bt_para] بلوتوث

 [audio_para] صدا

usb wifi [usb_wifi_para] 

 mac [emac_para]شبکه 

 SATA [sata_para]هارد 

 [smc_para] سیم کارت

ps2  [ps2_0],[ps2_1] 

 3G [3g_para]ماژول 

USB [usbc0],[usbc1],[usbc2] 
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 USB [usb_feature]دستگاه 

 SD MMC [mmc0_para],…,[mmc3_para]حافظه 

 جمع بندی -5-9

را راه اندازی و پیکربندی نمائیم و نحوه ریختن سیستم عامل  CubieBoard2در این فصل آموختیم که چگونه برد 
را نیز آموختیم ، حال در فصل بعد به کار با لینوکس بر روی برد خواهیم پرداخت .



 

 
 
 

 

 

 

 مفصل شش

 CubieBoardلینوکس و 

  



 

 CubieBoardفصل ششم : لینوکس و 

124 

 
 

 معرفی -6-1

پرداختیم ، حال می خواهیم کار با لینوکس روی برد را آغاز  CubieBoard2در فصل قبل به نحوه راه اندازی برد 
 نمائیم .

را پیکربندی نمائیم ، چون روی برد  A20 یبا توجه به آنچه که در فصل قبل گفته شد ، آموختیم که چگونه واحدها
سیستم عامل لینوکس را نصب نموده ایم ، دیگر تمام وظایف بر عهده سیستم عامل است که می خواهیم به آنها 

 بپردازیم .

زمانی که بخواهیم با سیستم عامل پیکربندی یا کاری انجام دهیم ، یا باید دستورات را از طریق پورت سریال به برد و 
و شبکه همانند پورت سریال دستورات را ارسال می نمائیم و  SSHعامل منتقل نمود ، و یا از طریق پروتکل سیستم 

مستقیم با برد کار می کنیم ، بدین شکل که با زدن  ، گرافیکی و اتصال کیبورد و موسیا با استفاده از محیط 
Ctrl+Alt+T  ان را وارد می کنیم .دستورات مورد نیازمسپس محیط ترمینال را می آوریم و 

 ارتباط سریال و راه اندازی اولیه برد -6-2

ارتباط سریال برای ما بسیار مهم می باشد ، چون در ابتدای کار که اغلب سیستم عامل متناسب با سخت افزار پیکربندی 
 از داریم .یرت سریال نونیست و بخواهیم با برد کار نمائیم ، و یا سیستم عامل دچار مشکل شده باشد ، حتما به پ

 Puttyنحوه راه اندازی آن در فصل قبل بیان شد ، پس از برقراری اتصاالت مورد نیاز و راه اندازی برد و اجرای برنامه 
اطالعات پشت سرهم نمایش داده می شوند ، در ابتدای شروع کار برد ،  Putty، مشاهده می شود که داخل برنامه 

چندثانیه فرصت داریم که کلیدی را فشار دهیم ، اگر کلیدی را فشار دهیم از طریق پورت سریال می توانیم دستور 
 تفاده نمود .برای برد ارسال نمائیم تا برد کاری را انجام دهد ، از این قسمت برای دیباگ برد نیز می توان اس

خاصی نداشته باشیم ، در چند لحظه شمارش ابتدای شروع کار برد ، صبر میکنیم تا سیستم عامل راه اندازی  اگر مشکل
 و بوت شود .

انجام می  script.binرا بر اساس فایل  A20پس از بوت سیستم عامل ، سیستم عامل پیکربندی واحدهای مختلف 
ال حیز پس از چند لحظه آماده و فعال می شود . پس از تکمیل بوت سیستم عامل دهد ، و نمایشگر خروجی تصویر ن

ستورات دمی توانیم از طریق پورت سریال با سیستم عامل ارتباط برقرار کنیم . دستوراتی که ارسال می کنیم ، همان 
 ترمینال لینوکس می باشد .

 اندازی شبکه برد راه -6-3

 [84] رد قسمت تنظیمات شبکه لینوکس شد ، دستور زیر را وارد می کنیم :وا بکه برد ابتدا بایدراه اندازی شبرای 

nano /etc/network/interfaces 
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 برابر staticبصورت را شبکه برد  IPدر پیکربندی زیر ، تنظیمات شبکه را متناسب با نیازمان تغییر دهیم حال باید 
 قرار می دهیم : 192.168.137.200

auto lo eth0 
iface lo inet loopback 
iface eth0 inet static 
address 192.168.137.200 
netmask 255.255.255.0 

 را برای ذخیره تنظیمات بزنید . Yرا فشرده ، سپس  Ctrl+Xحال 

 حال که تنظیمات انجام شده است ، برای اعمال تنظیمات باید یا برد را خاموش و روشن نمود و دستور زیر را وارد می
 کنیم :

Reboot 

 و یا فقط واحد شبکه را مجدد راه اندازی می نمائیم و دستور زیر را وارد می کنیم :

/etc/init.d/networking restart 

 و .... را ببینیم کافی است که دستور زیر را وارد نمائیم : IPبرای آنکه بخواهیم تنظیمات فعلی کارت شبکه و 

ifconfig 

 شبکهکابل اتصال برد به اینترنت از طریق  -6-4

ه برد و ، یک سر کابل شبکه را باید ببه اینترنت متصل نمائیم از طریق کابل شبکه برای اینکه بخواهیم بردمان را 
طرف دیگر را به مودم و یا کامپیوتر متصل می نمائیم . در صورتی که طرف دیگر کابل شبکه متصل به کامپیوتر باشد 

 شده باشد.  Shareبه اینترنت متصل و اینترنت آن روی کابل شبکه  wifiتر خود باید مثال از طریق ، کامپیو

 حال برای اینکه روی برد بتوانیم به اینترنت متصل باشیم ، تنظیمات شبکه را همانند زیر تغییر می دهیم :

auto lo eth0 
iface lo inet loopback 
iface eth0 inet dhcp 
address 192.168.137.200 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.137.1 
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 IPمی باشد که باید آدرس  192.168.137.1همان طور که مشاهده می شود  gatewayدر تنظیمات فوق آدرس 
باشد که  یکامپیوتر IPدستگاهی باشد که از طریق آن برد به اینترنت متصل می شود که مثال این آدرس باید آدرس 

 کرده است . Shareخود به اینترنت متصل است و اینترنت خود را روی کابل شبکه 

6-5- Remote desktop 

برای آن استفاده می کنیم تا برد را از طریق شبکه به کامپیوتر متصل نمائیم و بتوانیم خروجی  RemoteDesktopاز 
یبورد در واقع موس و کیبورد کامپیوترمان نقش موس و ک ،نمایش برد را روی لپ تاپ ببینیم و برد را نیز کنترل نمائیم 

 زار جانبی خاصی برای کنترل برد نداریم ، این روشمتصل به برد را ایفا می کنند . زمانی که هیچ نمایشگر و سخت اف
یک روش بسیار مناسب است و همچنین زمانی که برای راحتی بخواهیم پشت کامپیوتر بشینیم و همه کارهایمان را 

 همان جا انجام دهیم .

 برای این کار ابتدا باید برد را به اینترنت متصل نموده و سپس دستور زیر را وارد نمائیم :

sudo apt-get install x11vnc 

 روی برد نصب شود ، حال آن را با دستور زیر اجرا می کنیم : x11vncصبر می کنیم تا برنامه 

x11vnc –bg –forever –rfbport 5900 

ا ر اگر برایمان مقدور نباشد تا برد را به اینترنت متصل نمائیم و بخواهیم برنامه ای را نصب نمائیم ، باید پک آن برنامه
 . نمائیم  installو  makeخارج نمودن آن از حالت فشرده ، آنرا  از دانلود و روی برد بریزیم و پس

را اجرا نمائیم ، حال کافی است که آدرس  VNC Viewerرا روی کامپیوترمان نصب و  Real VNCباید برنامه سپس 
IP  برد را وارد و سپس گزینهConnect . را انتخاب نمائیم 

 SSHپروتکل  -6-6

کامپیوتر فایل ها را ردوبدل نمائیم و همچنین ، می توانیم از طریق شبکه بین برد و  SSHبا راه اندازی پروتکل شبکه 
که از طریق ت شمی توانیم بدون ارتباط سریال ، و از طریق همین پروتکل سیستم عامل را کنترل نمائیم ، باید دقت دا

پورت سریال با راه اندازی برد می توانیم برد و پس از راه اندازی سیستم عامل می توانیم سیستم عامل را کنترل نمائیم 

فقط با سیستم عامل در ارتباط هستیم چون سیستم عامل باید راه اندازی و تنظیمات شبکه اعمال  SSH، ولی از طریق 

 . نیز فعال و راه اندازی شود SSHو 

 روی برد  SSHراه اندازی  -6-6-1

 روی برد نصب شود : opensshابتدا باید دستور زیر را وارد نمائیم تا 
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sudo apt-get install openssh-server 

نمود تا برنامه راه اندازی شود . rebootسپس باید برد را 

تبادل فایل بین کامپیوتر و برد-6-6-2

WinSCP را نصب و اجرا نمائیم ،  روی کامپیوتر باید برنامهIP برد و شماره پورت و همچنین  حال باید آدرس
username  وpassword سیستم عامل برد را وارد نمائیم و سپس گزینه  مربوط به کاربرLogin . را انتخاب نمائیم 

 ی باشد .م 22و در سایر لینوکس های تست شده روی برد برابر  36000برابر  Debianشماره پورت در لینوکس 

شدن در برد می  Loginنام کاربری و رمز عبور ، همان نام کاربری و رمز عبور کاربر برای ورود به سیستم عامل و 
 باشد ، حتما به هنگام دانلود نمودن سیستم عامل ، نام کاربری و رمز عبور را یادداشت نمائید .

 باشدمی  linaroیا  root  ،cubieنام کاربری و رمز عبور بصورت پیش فرض با هم برابر و معموال یکی از موارد 

 وارد شد ، برای رفع آن دستور زیر را وارد نمائید : rootبا کاربر مستقیم نمی توان  Cubianدر سیستم عامل 

sudo nano /etc/ssh/sshd_config 

 تغییر دهید . yesرا به  و noه  خط زیر را پیدا نمودسپس 

PermitRootLogin no 

SSHکنترل سیستم عامل از طریق -6-6-3

Connectionرا باز نمائید ، و  Puttyرا فشرد و یا برنامه  Ctrl+Pکلیدهای  WinSCPبدین منظور می توان در برنامه 

Type  راSSH IP برد و شماره پورت را وارد نمائید ، حال دقیقا همانند همان ارتباط سریال  انتخاب نموده و آدرس
 می توان برد را کنترل نمود .

شبکه و 

توجه داشته باشید که این ارتباط صرفا از طریق سیستم عامل و شبکه می باشد ، پس اگر برد را خاموش و روشن 
تم عامل ، سیسندازی نمائیم ، باید پس از آماده شدن نمائیم و یا تنظیمات شبکه را تغییر دهیم و شبکه را مجدد راه ا

SSH . مجدد ارتباط را برقرار نمود

 SDاتصال -6-7

 ، ابتدا دستور زیر را وارد نمائید :ر صورتی که به آن دسترسی نداشتید دبه برد  SDپس از اتصال 

lsblk 
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دقت نمائید ، نام یک یا چندین تا از  Filesystemبا دستور فوق لیست تمام بالک ها قابل نمایش است ، به ستون 
می باشد ، حال برای دسترسی به  dev/mmcblk0p1/می باشد ، مثال نام یکی از بالک ها  mmcبالک ها دارای 

 آن بالک دستور زیر را وارد نمائید :

mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/mysd 

یک پوشه خالی می باشد که از قبل ایجاد شده است ، برای ایجاد  mnt/mysd/توجه داشته باشید که در دستور فوق 
 این پوشه کدهای زیر را باید وارد کرد :

cd /mnt 
mkdir mysd 

 شویم : mysdخود کافی است که وارد پوشه  sdحاال برای دسترسی به اطالعات درون 

cd /mnt/mysd 

 Keyboard  ،Mouseاتصال  -6-8

برد متصل نمائیم . خود سیستم عامل  USBکافی است که آنها را به پورت  Mouseو  KeyBoardبرای اتصال 
 را شناسایی می کند و می توان پس از اتصال با آنها کار کرد . Mouseو  KeyBoardمعموال 

 Webcamاتصال  -6-9

 [85] به برد  ابتدا دستور زیر را وارد نموده : Webcamپس از اتصال 

ls /dev/ 

 Webcamیافت شد ، بدین معناست که سیستم عامل  video0باشید ، اگر  videoحال داخل لیست دستگاه ها به دنبال 
می توان جهت  توسط سیستم عامل شناسایی نشده است . Webcamرا شناسایی نموده است و در غیر اینصورت 

 می باشند ، مشاهده نمائیم : videoع دستور زیر را وارد نمود که لیست نام دستگاه هایی که از نو ، راحتی

ls /dev/video* 

 شود : updateشناسایی نشد ابتدا دستور زیر را وارد نموده تا سیستم عامل  Webcamاگر 

sudo apt-get update 

 ائیمآن را پیدا نموده و نصب نم شناسایی شود و اگر باز شناسایی نشد ، باید درایور مناسب Webcamممکن است حاال 

 زیر را وارد نمائید : ات، دستور Webcamپس از شناسایی 



 

 CubieBoardفصل ششم : لینوکس و 

123 

 
 

sudo apt-get install cheese 

vlc v412://dev/video 

اجرا و خروجی تصویر  vlcاست نصب می شود ، و با دستور دوم برنامه  Playerکه یک  vlcاول برنامه  با دستور

Webcam . برای اجرای دستور دوم نباید از کاربر  را مانیتور می کندroot . استفاده کرد 

باشد ، خروجی تصویر به درستی نمایش داده نمی شود و حتی ممکن است  Webcamدر صورتی که مشکلی در درایور 
 یکسری کاراکتر مشاهده نمائیم .

 برنامه نویسیایجاد و ویرایش فایل و  -6-11

، در قسمت برنامه نویسی های مختلف دستور  ستورات زیر استفاده نمود ان از دایجاد یا ویرایش فایل می توبرای 
nano  و دلیل آن هم این می باشد که در محیط های کنسول و ذکر شدهgui  توان از این دستور استفاده نمود .می 

nano myfile 

 بسیار کار با آن مناسب تر است : guiکه در محیط نیز به همین شکل می باشد  geditدستور 

gedit myfile 

 باید آن را نصب نمود : geditاز دستور برای استفاده 

sudo apt-get install gedit 

 1برنامه نویسی پایتون  -6-11

 [86] باید پایتون را نصب نمائیم ، دستور زیر را وارد نمائید :ابتد 

sudo apt-get install python-dev python-numpy 

خود لینوکس  GUIکد پایتون خود را در آن بنویسیم ، می توان این کار را در محیط سپس باید یک فایل ایجاد نمائیم و 
به راحتی انجام داد که پس از ایجاد فایل آنرا باز و سپس ویرایش نموده و یا می توان در محیط ترمینال این کار را 

 انجام داد ، که باید دستور زیر را وارد نمود :

nano mycode.py 

                                                           
 

1 Python 
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 ا شود :پس از ذخیره نمودن کد خود ، دستور زیر را وارد نمائید ، تا کدمان کامپایل و اجر

python mycode.py 

 Cبرنامه نویسی  -6-12

 [88] [87را نصب نمود : ] gcc، ابتدا باید کامپایلر  cبرای برنامه نویسی به زبان 

sudo apt-get install gcc 

 فایل مربوط به کدهای خود را آماده نموده ، سپس آنرا باید کامپایل نمائیم :

gcc mycode.c -o out 

 نام فایل خروجی می باشد . outفایل کد برنامه و  mycode.cدر دستور فوق 

 حال برای اجرا برنامه دستور زیر را وارد می نمائیم :

./out 

 ++Cبرنامه نویسی  -6-13

 [88[ ]87] را نصب نمود : ++g، ابتدا باید کامپایلر  ++cبرای برنامه نویسی 

sudo apt-get install g++ 

 باید کامپایل نمائیم :فایل مربوط به کدهای خود را آماده نموده ، سپس آنرا 

gcc mycppcode.cpp -o out 

 نام فایل خروجی می باشد . outفایل کد برنامه و   mycppcode.cppدر دستور فوق 

 حال برای اجرا برنامه دستور زیر را وارد می نمائیم :

./out 

 جمع بندی -6-14

در این فصل با نحوه کار با برد و لینوکس و مقدمات برنامه نویسی و ... آشنا شدیم ، حال در فصل بعد می خواهیم به 

 روی برد بپردازیم . OpenCvپردازش تصویر و نصب 
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 معرفی 

و پردازش تصویر با آن آشنا شدیم و گفته شد که روی میکروکنترهای سطح پایین  OpenCVدر فصل های گذشته با 
که سیستم عامل هایی همچون لینوکس و اندورید ندارند ، نمی توان از این کتابخانه استفاده نمود و برای پردازش 

 تصویر روی این نوع میکروکنترلرها مجبور به پردازش تصویر دستی و بصورت پایه ای شدیم .

، نصب برنامه ، برنامه نویسی و ... آشناشدیم ،  روی بردلینوکس  ، CubieBoard2فصل قبل با نحوه کار با دو در 
 روی این برد ، و پردازش تصویر با آن بپردازیم . OpenCVحال در این فصل می خواهیم به نصب 

 cmake پلتفرمنصب  

Cmake  می باشد که برای استفاده از  1یک پلتفرم قابل حملOpenCv  در لینوکس به آن نیاز داریم ، حال به
 [31] [83] بر روی برد توصیه می شود که ابتدا روش دوم تست شود . نصب این پلتفرم می پردازیم .

 دانلود -7-2-1

 دستور زیر را وارد نمائید . cmakeبرای دانلود پک 

wget http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.3.tar.gz 

7-2-2- Extract نمودن فایل 

 باید با استفاده از دستور زیر فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج نمود :

tar xzf cmake-2.8.3.tar.gz 

 حال باید به پوشه مربوطه وارد شد :

cd cmake-2.8.3 

 پیکربندی -7-2-3

 : دستور زیر را وارد نمائید

make 

                                                           
 

1 Cross Platform 
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 نصب-7-2-4

 برای نصب دستور زیر را وارد نمائید :

make install 

 روش دوم-7-2-5

 بروز نمائید : ابتدا سیستم عامل را

sudo apt-get update 

 و سپس دستور زیر را وارد نمائید و تا اتمام مراحل دانلود و نصب ، صبور باشید :

sudo apt-get install cmake 

 OpenCvنصب  

 [34] [39] [32] [31] بر روی لینوکس برد می پردازیم . OpenCvحال به نصب کتابخانه 

 نصب برنامه های مورد نیاز-7-3-1

 ابتدا با دستور زیر برنامه های مورد نیاز را نصب نمائید :

sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
sudo apt-get install pkg-config 
sudo apt-get install python-dev python-numpy 
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev 
sudo apt-get install libjpeg-dev 

 OpenCvدانلود -7-3-2

و یا با داشتن لینک  1 را دانلود نمود ، برای دانلود می توانید به لینک مربوطه مراجعه نمائید OpenCvحال باید 
توصیه می شود  ، پک مربوطه را دانلود نمائید . cmakeهمانند  wgetمی توان با دستور  OpenCvمستقیم پک 

 OpenCv. توجه داشته باشید که باید سپس آن را به برد منتقل نمائید  پک را به وسیله کامپیوتر دانلود نمائید و
 مخصوص لینوکس را دانلود نمائید .

                                                            

1 http://opencv.org/downloads.html 

www.melec.ir
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7-3-3- Extract نمودن فایل 

 همانند دستور زیر از حالت فشرده خارج نمائید :پک دانلود شده را 

tar zxvf opencv-2.4.6.1.tar.gz 

 سپس وارد پوشه مربوطه شده :و 

cd ~/opencv 

7-3-4- Release مودنن 

 آماده شوند : opencv، فایل های  cmakeدستورات زیر را وارد نموده تا بوسیله 

mkdir release 
cd release 
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 

7-3-5- Make نمودن 

 حال برای نصب و اتمام کار دستورات زیر را وارد نمائید :

make 
sudo make install 

 تذکر -7-3-6

ساعت بطول انجامد ، پس بسیار دقت و حوصله نموده و از انجام هر  7، ممکن است تا حدود  OpenCvمراحل نصب 
، یک پک آپ از سیستم  OpenCvو  cmakeحتما توصیه می شود قبل از نصب  کار دیگری با برد پرهیز نمائید .

 به روش اول ، دیگر باال نمی آمد ! cmakeعامل خود تهیه نمائید ، سیستم عامل تست شده بعد از نصب 

 OpenCv   و برنامه پایتون 

زیر برای تشخیص چهره از روی یک عکس می باشد و خروجی نیز در یک ابتدا برنامه خود را می نویسیم ، برنامه 
 [33] [38] [37] [36] [35] عکس ذخیره می شود .

import cv2 
from cv2.cv import  *  
 
def detect(path): 
    img = cv2.imread(path) 
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    cascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_alt.xml") 
    rects = cascade.detectMultiScale(img, 1.3, 4, cv2.cv.CV_HAAR_SCALE_IMAGE, (20,20)) 

    if len(rects) == 0: 
        return [], img 
    rects[:, 2:] += rects : ,:[2]  
    return rects, img 

def box(rects, img): 
    for x1, y1, x2, y2 in rects: 
        cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), (127, 255, 0), 2) 
    cv2.imwrite('detected.jpg', img); 

rects, img = detect("img1.jpg") 
box(rects, img) 
img = LoadImage("detected.jpg") 
NamedWindow("opencv") 
ShowImage("opencv",img) 
WaitKey(0) 

 ذخیره نمائید و سپس برای اجرا دستور زیر را وارد نمائید : mycode.pyبرنامه خود را در فایلی مثال با نام 

python mycode.py 

OpenCv  و برنامهC   

 برنامه ای ساده برای نمایش عکس می باشد : ابتدا برنامه خود را می نویسیم ، برنامه زیر

   # include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

int main)( 
{ 
        IplImage* img = cvLoadImage("img1.jpg",CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
        cvNamedWindow("opencvtest",CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
        cvShowImage("opencvtest",img); 
        cvWaitKey (0;)  
       cvReleaseImage(&img); 
       return 0; 
   } 

 ذخیره نمائید و سپس برای کامپایل دستور زیر را وارد نمائید : opencvtest.cبرنامه خود را در فایلی مثال با نام 

o gcc -ggdb `pkg-config --cflags opencv` - `basename opencvtest.c .c` opencvtest.c `pkg-
config --libs opencv` 
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 حال برای اجرا برنامه دستور زیر را وارد نمائید :

./opencvtest 

 OpenCv  و برنامهC++   

کدنویسی تحت ویندوز و لینوکس دقیقا یکی هستند که قبال با برای کدنویسی ابتدا برنامه خود را می نویسیم ، 

 [114[ ]119[ ]112] [111] [111] . نمودن متفاوت هستند  includeآشنا شدیم ، و تنها در  ++VCکدنویسی 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
int main)( 
{ 
 IplImage* img = cvLoadImage("test.jpg",CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
 cvNamedWindow("opencvtest",CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
 cvShowImage("opencvtest",img); 
 cvWaitKey (0) ; 
 cvReleaseImage(&img); 
 return 0; 
} 

 نمونه کد تشخیص چهره که با وبکم بر روی برد تست شده است :

#include "opencv2/objdetect/objdetect.hpp" 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp" 
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 
 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
using namespace cv; 
 
// Function Headers 
void detectAndDisplay(Mat frame); 
 
// Global variables 
// Copy this file from opencv/data/haarscascades to target folder 
string face_cascade_name = "haarcascade_frontalface_alt.xml"; 
CascadeClassifier face_cascade; 
string window_name = "Capture - Face detection"; 
int filenumber; // Number of file to be saved 
string filename; 
 
// Function main 
int main(void) 
{ 
 // Load the cascade 
 if (!face_cascade.load(face_cascade_name)) 
 { 
  printf("--(!)Error loading\n"); 
  int ch = std::cin.get(); 
  return (-1); 
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}; 

// Read the image file 
CvCapture *capture = cvCreateCameraCapture(0); 
Mat frame;//= imread("img1.jpg");

for (;;) // -----> here. why an infinite loop? and why it works at 
the second turn of this loop ?

{ 
frame = cvQueryFrame(capture); 
// Apply the classifier to the frame 
if (!frame.empty())
{ 

detectAndDisplay(frame);
}
else
{ 

printf(" --(!) No captured frame -- Break!"); 
int ch = std::cin.get();
break;

} 

int c = waitKey(10);

if (27 == char(c))
{ 

break;
}

} 

return 0;
} 

// Function detectAndDisplay 
void detectAndDisplay(Mat frame)
{ 

std::vector<Rect> faces;
Mat frame_gray;
Mat crop; 
Mat res; 
Mat gray;
string text; 
stringstream sstm;

cvtColor(frame, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY);
equalizeHist(frame_gray, frame_gray); 

// Detect faces 
face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces, 1.1, 2, 0 | CAS-

CADE_SCALE_IMAGE, Size(30, 30));

// Set Region of Interest
cv::Rect roi_b;
cv::Rect roi_c; 

size_t ic = 0; // ic is index of current element
int ac = 0; // ac is area of current element 

www.melec.ir
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 size_t ib = 0; // ib is index of biggest element 
 int ab = 0; // ab is area of biggest element 
 
 for (ic = 0; ic < faces.size(); ic++) // Iterate through all current 
elements (detected faces) 
 
 { 
  roi_c.x = faces[ic].x; 
  roi_c.y = faces[ic].y; 
  roi_c.width = (faces[ic].width); 
  roi_c.height = (faces[ic].height); 
 
  ac = roi_c.width * roi_c.height; // Get the area of current 
element (detected face) 
 
  roi_b.x = faces[ib].x; 
  roi_b.y = faces[ib].y; 
  roi_b.width = (faces[ib].width); 
  roi_b.height = (faces[ib].height); 
 
  ab = roi_b.width * roi_b.height; // Get the area of biggest 
element, at beginning it is same as "current" element 
 
  if (ac > ab) 
  { 
   ib = ic; 
   roi_b.x = faces[ib].x; 
   roi_b.y = faces[ib].y; 
   roi_b.width = (faces[ib].width); 
   roi_b.height = (faces[ib].height); 
  } 
 
  crop = frame(roi_b); 
  resize(crop, res, Size(128, 128), 0, 0, INTER_LINEAR); // This 
will be needed later while saving images 
  cvtColor(crop, gray, CV_BGR2GRAY); // Convert cropped image to 
Grayscale 
 
  // Form a filename 
  filename = ""; 
  stringstream ssfn; 
  ssfn << filenumber << ".png"; 
  filename = ssfn.str(); 
  filenumber++; 
 
  imwrite(filename, gray); 
 
  Point pt1(faces[ic].x, faces[ic].y); // Display detected faces 
on main window - live stream from camera 
  Point pt2((faces[ic].x + faces[ic].height), (faces[ic].y + 
faces[ic].width)); 
  rectangle(frame, pt1, pt2, Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0); 
 } 
 
 // Show image 
 sstm << "Crop area size: " << roi_b.width << "x" << roi_b.height << " 
Filename: " << filename; 
 text = sstm.str(); 
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 putText(frame, text, cvPoint(30, 30), FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL, 
0.8, cvScalar(0, 0, 255), 1, CV_AA); 
 imshow("original", frame); 
 
 if (!crop.empty()) 
 { 
  imshow("detected", crop); 
 } 
 else 
  destroyWindow("detected"); 
} 

 

 جمع بندی 

 ++Cو  Cو نحوه برنامه نویسی های پایتون ،  Cubieboard2در لینوکس برد  OpenCvدر این فصل نحوه نصب 
 . را آموختیم و نمونه کدهای پایتون و سی پالس پالس تشخیص چهره را نیز دیدیم OpenCvو چگونگی استفاده از 
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 پردازش تصویر  -8-1
 کارهای انجام شده در زمینه پردازش تصویر ، انجام پردازش تصویر بر روی کامپیوتر و میکروکنترلر می باشد .

 و هم بدون استفاده OpenCv، هم با استفاده از کتابخانه  #Cو  ++VCپردازش تصویر روی کامپیوتر به زبان های 
 و با کدنویسی پایه ای انجام شد . از آن 

انجام شد و در نهایت یک کتابخانه پردازش تصویر نوشته  ++cو  cپردازش تصویر روی میکروکنترلر ، به زبان های 
شد که با کوچک ترین تغییراتی می توان آن را روی هر نوع میکروکنترلر ، زبان برنامه نویسی و سیستم عاملی استفاده 

 نمود که شبیه سازی های انجام شده در سی شارپ بخوبی این موضوع را آشکار نموده است .

 تست شده اند . LPC 1768و  LPC 2368زش تصویر ، روی میکروکنترهای این کتابخانه پردا

در میکروکنترلرهای سطح پایین استفاده نمود ، باید گفت که خیر  OpenCvدر پاسخ به سوال اینکه آیا می توان از  
صوص و کامپایلرهای مخ OpenCvامکان آن نیست ، که مهم ترین دلیل آن متفاوت بودن گرامرهای زبان سورس 

 .محدود بودن میکروکنترلر می باشدو  OpenCv، باال بودن حجم سیستم عامل به  OpenCvمیکروکنترلر ، وابستگی 

، باید گفت که می توان با مهیا نمودن  OpenCvبا توجه به کدنویسی های انجام شده و با مرور کدهای کتابخانه  

با تغییرات الزم  OpenCv، از الگوریتم ها و کدهای  SDبسترهای الزم ، همچون امکانات نمایش عکس و ارتباط با 

 را روی میکرو استفاده نمود . OpenCv، کدهای مورد نیاز خود از 

یم پایان نامه سعی شد به سادگی با آن برخورید نمائآنچه که مسلم است ، پردازش تصویر بسیار سنگین بوده ، که در 
، ولی نمی توان میکروکنترلرهای سطح پایین را چندان مناسب پردازش تصویر دانست ، مگر یکسری الگوریتم های 

 اشاره شد .ساده که در این پایان نامه به آنها 

 OpenCvبا استفاده از لینوکس و انجام شد ، که توانستیم  Cubieboard2در نهایت پردازش تصویر با برد 

انجام شد ، که از لحاظ سرعت  ++Cتشخیص چهره را انجام دهیم . تشخیص چهره هم به زبان  پایتون و هم به زبان 

 کامل تر بود . ++Cتقریبا یکسان بودند ، البته باید گفت که کد 

سی است ، ولی می توان یار محسودارای تأخیر بس Cubieboard2جالب آنکه تشخیص چهره انجام شده روی بدر 
 در جاهایی که نیاز به تشخیص چهره آنی نباشد  ، استفاده نمود .آن را 

 قطعات جانبی -8-2
-RFID EM، ماژول  LED  ،Keypad  ،7-Seg  ،Buzzerو تاچ آن ،   TFT LCD (N96)در انجام پروژه با 

 SIM 900a  ،SIM 908  ،HC – 05(Bluetooth)  ،ublox-Neo 5 (GPS)  ،SD، ماژول های  18

Card  دوربین ،Ov7670   کار شد ، که اکثر آنها باLPC 2368  و تعدادی باLPC 1768 . نیز راه اندازی شدند 

 ایان به آنها پرداختیم .ماژول ها و قطعات استفاده شده بسیار پرکاربرد و جذاب بوده که تا حد امکان در پ
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 پردازش موازی -8-3
پرداخته  LPC 2368در میکرو  Rtxزش موازی ، ابتدا به پردازش شبه موازی و نصب سیستم عامل در راستای پردا

 با تنظیمات مختلف سیستم عامل سرعت پردازش و عملکر انجام تسک ها بررسی شد . شد .

برای تست همروندی و صحت عملکر از سمافورها استفاده شد ، چرا که هر دو تسک می خواهد از 

تست انجام شده بدین شکل بود که دو تا تسک بصورت مستقل وظیفه بخشی از یک عکس را برعهده داشته اند ، 
 بدین شکل که یک تسک نیمه باال و دیگری نیمه پایین را پردازش نماید .

LCD  گرافیکی
 استفاده نمایند .

 ام شد .توسط میکرو انجمجزا از اتصال قطعات جانبی به میکرو ، کدنویسی کامل کنترل موس و کیبورد کامپیوتر 

را باز نماید و یک  Paintدر تست های انجام شده ، توانستیم که یه الگو به میکرو بدهیم تا مثال خود میکرو برنامه 
را باز نماید و یک متن انگلیسی را تایپ نماید ، جالب آنکه تمامی این کارها  Wordو یا برنامه نقاشی ساده را بکشد 

از این امکان می توان برای کنترل سیستم های راه دور ، و همچنین برای  انجام می شوند .در یک چشم برهم زدن 
 قفل های دیجیتال و ... نیز استفاده نمود .

در طرح نهایی برای پروژه ، کدنویسی های پایه ای الزم برای اتصال دو میکرو به یکدیگر و اتصال یکی به کامپیوتر 
انبی نیز به میکروها متصل اند . میکروها عالوه بر کنترل و دریافت اطالعات از قطعات انجام شد . و از طرفی قطعات ج

 را ایفا می کند . Slaveو دیگری نقش  Master، یکی نقش جانبی 

 می باشد به کامپیوتر متصل بوده و دو میکرو خود به یکدیگر متصل اند . Masterمیکرویی که 

تمام قطعات جانبی را دریافت و آنها را کنترل نماید ، چه قطعاتی که به 
با نوشتن یک پروتکل برای کنترل موس و کیبورد کامپیوتر ، این امکان را مهیا نمودیم ، که کامپیوتر بتواند اطالعات 

Master  متصل اند و چه قطعاتی که بهSlave 
 وصل اند .

در زمینه پردازش موازی با این می

شد تا بتواند پردازشی را بدرستی انجام دهند و همچنین از یک 

کرو ها ، با تست های مختلف مقدمات تبادل اطالعات و سینک شدن آن ها فراهم 

LCD . گرافیکی بصورت مشترک استفاده نمایند 

 UARTواحد  و هم با GPIOبرای سینک شدن ، تبال اطالعات و ارتباط دو میکرو تست های انجام شده هم با واحد 
 می باشد . Message Passingتبادل پیام یا همان ،  UARTبرای  و روش بکار رفته . انجام شده است

Cubieboard2 از طرفی برای پردازش موازی با OpenMP سعی بر آن شد که از کتابخانه های پردازش موازی 
 .استفاده شود 

OpenMP . [117][116] [115]یک کتابخانه پردازش موازی است که می توان در لینوکس از آن استفاده نمود 

 می باشد . Cubieboard2روی  A20دلیل این امر هم موازی سازی یک پردازش بر روی دو هسته 
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ان نامه این پای با توجه به سنگینی پروژه و کم بود وقت در آماده سازی پایان نامه ، بنابر فرمایش استاد مربوطه در
 قسمت پردازش موازی مستند نشده است .

 پیشنهادات :

، برای کارهای خاصی استفاده می شود  LPC 1768و  LPC 2368از آنجایی که میکروکنترلرهای سطح پایین مثل 
که دیگر نیاز به میکروکنترلرهای تخصصی تر نیست ، توصیه می شود که در زمینه اتصال قطعات جانبی بیشتر کار 

 LPC 1768شود ، از طرفی توصیه می شود به دلیل فرکانس بیشتر و استفاده بیشتر و در عین حال هزینه کمتر از 
 منابع بیشتری برای آن وجود دارد . استفاده شود ، از طرفی

CubieBoard2  هم نیازمند کار و تالش بیشتر در این زمینه است که در راستای یادگیری خود برد و راه اندازی
واحدهای داخلی و اتصال قطعات جانبی کار شود . همچنین توصیه می شود که در زمینه برنامه نویسی های پایتون ، 

 برای برد کار شود .ندروید و استفاده از آنها و ا Qtسی پالس پالس ، 

 و اندروید شاید از جایگاه بهتری برخوردار باشد . Qtاز بین برنامه نویسی های فوق تالش در زمینه 
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1. Mini LPC Programmer 
 در شکل زیر :( USBو  TTL)مبدل  Mini LPC Programmerپایه های مبدل 

 

 Mini LPC Programmer. 1-پشکل 

 برای اتصال کامپیوتر به میکرو و یا هر ماژول ای که بصورت سریال کار می کند ، می توان از آن استفاده نمود .

TX و  توجه داشته باشید که پایه های اصلی ارتباطRX  می باشد که به ترتیب باید بهRX  وTX  میکرو و ماژول
 GNDکه با نام  PWدو قطعه یکی باشند . از پایه های پایین کنار  GNDوصل شود . برای ارتباط سریال حتما باید 

 ذکر شده است ، می توان برای تغذیه میکرو نیز استفاده نمود . 5.2و 

ولت دارد . توجه داشته باشید که این پایه ها باید به رگوالتور  5و پایه سمت چپ ولتاژی حدود  GNDپایه سمت راست 
 می باشد به میکرو وصل شود . 3.3داده شوند و خروجی رگوالتور که 

MiniLPC در صورتی که تغذیه میکرو از GND گرفته شود ، پس 

در صورتی که بخواهیم ماژول 

کامپیوتر و میکرو یکی اند و نیازی به اتصال 
گراندها به یکدیگر نمی باشد و در صورتی که برای تغذیه از یک آداپتور استفاده شود باید گراندها را بهم وصل نمود . 

 این نکته را باید برای اتصال تمام قطعات سریال به یکدیگر رعایت نمود .

SIM900  یاSIM900a  را به کامپیوتر وصل نمائیم یا باید پایه هایDTR  ماژول و
MiniLPC  را هم بهم وصل نمائیم و یا فقط پایهDTR  10ماژول را با یک مقاومتK  ،PullDown . نمائیم 
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2
برای طراحی 

مدار هدربرد  .
PCB  اشاره ای به پروتئوس شد که برنامه ای ساده و مناسب است ؛ ،Protel (DXP)  و یاAltium 

Designer  برنامه ای قدرتمند در زمینه طراحیPCB  می باش که اغلب برای کارهای بزرگ و شرکتی از آن استفاده
LPC 2368  و  می شود . مدار زیر مدار هدر برد مناسبLPC 1768  می باشد که باProtel  و بصورت دوالیه طراحی

 شده است .

 

هدربرد  PCB. 2-پشکل 
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GSMتغذیه ماژول های  .3

 نیاز دارند . 4.8vو  3.2vبرای تغذیه به ولتاژی در محدوده  SIM 900 , SIM 900a , SIM 908ماژول های 

 پس برای تامین ولتاژ به رگوالتور نیاز داریم و امکان دارد که بخواهیم از همان ولتاژ میکرو استفاده نمائیم .

 SIMو  SIM 900در مورد این ماژول ها ، نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن جریان مورد نیاز ماژول است . ماژول 

900a 1A 2 معموال با جریانA استفاده شود و ماژول  راه اندازی می شوند ، ولی باز توصیه می شود که از جریان
SIM 908  2بهA  2کارهای سخت افزاری آدامپتور مناسب حداقل نیاز دارد . توصیه می شود که برای انجامA  تهیه

خود رگوالتور جریان را کاهش می دهد . توصیه می شود که از رگوالتور 

نمائید . توجه داشته باشید که اعمال ولتاژ بیش از حد مجاز می تواند باعث سوختن قطعه شود ولی جریان باال مشکلی 
 ایجاد نمی کند ، چون هر قطعه ای به میزان مورد نیاز خود جریان میکشد .

ا جریان مناسب داشته باشیم برای انتخاب رگوالتور باید دقت داشته باشیم ، چراکه برای این ماژول ها حتی اگر آداپتور ب
LM2596S  استفاده شود . برای راحتی تنظیم

 تهیه نمائید . ecaولتاژ بهتر است که بردراه انداز این رگوالتور را از سایت 

 به مدار این ماژول ها نیز دقت نمائید و حداالمکان از بردهای راه انداز استفاده نمائید . حتما
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 ARM Toolsبرنامه  .4
 انات زیر می باشد :با زبان سی شارپ نوشته شده است و دارای امک  ARM Toolsبرنامه 

می توان با انتخاب یا وارد  PIN Information: در قسمت  LPC2368دادن اطالعات پایه های میکرو  .1
 نمودن مشخصه مورد نظر پایه)های( مورد نظر را پیدا نمود و سایر اطالعات آن را مشاهده نمود .

 می توان با وارد نمودن شماره پایه یا پین پایه های مورد نظر را پیدا نمود .
 را وارد نمائید . 1,15را پیدا نمود کافی است که  P1.15در صورتی که بخواهیم پایه مثال 

می توان با انتخاب پورت و رجیستر  Code Generator: با انتخاب قسمت  GPIOتولید کد برای واحد  .2
 فرمت متفاومت کد مورد نظر را دریافت نمائیم . 4مورد نظر ، در 

گرافیکی بخشی از  LCDکه در قسمت کار با  Pic To Hexپردازش تصویر و تبدیل عکس : در قسمت  .9
فی شد ، می توان کدهای پردازش تصویر را اجرا نمود و یا عکس مورد نظر را تبدیل نمود تا قابل آن معر

 دارد .را به عکس  hex.و تبدیل  hex.استفاده برای میکرو باشد . برنامه قابلیت تبدیل عکس به 

جزئی آنها را  غییراتیدر ضمن تمام الگوریتم های پردازش تصویر ، بگونه ای نوشته شده اند ، که بتوانیم با ت
 بر روی میکرو پیاده سازی نمائیم .

 

 ARM Tools. 3-پشکل 
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Cubieboard2عکس های خروجی از برد  .5

VNC و Linux. 4-پشکل 

تشخیص چهره با پایتون. 5-پشکل 
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Webcamمانیتور نمودن خروجی . 6-پشکل 

. 7-پشکل 

در برنامه سی پالس پالس تشخیص چهره ، خروجی 

تشخیص چهره سی پالس پالس

Webcam  پردازش می شود و در صورت تشخیص دادن چهره
، دور چهره در پنجره اصلی مربع کشیده می شود و قسمت مربوطه از عکس بریده شده و در پنجره دیگری نمایش 

 داده می شود و همچنین چهره تشخیص داده شده ، در یک فایل ذخیره می شود .
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AMA_CV پردازش تصویرکتابخانه  های خروجیمونه ن .6

 

ترتیب عکس های نمونه. 1-پ جدول

 عکس اصلی قهوه ای مشکلی تغییرمشخصه ها فیلتر باال گذر معکوس

 تار نمودن جمع دو تصویر 1لبه یابی  2لبه یابی  1رمزنگاری 

 1خاکستری  2خاکستری  9خاکستری  2رمزنگاری  9رمزنگاری 
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Abstract 

The microcontrollers have many applications in industry, education and our lives; many 

electronic devices that we use during a day are manufactured of microcontrollers and most of 

our daily tasks are impossible without microcontrollers, we study the design and manufacture 

of LPC2368 and A20 hardware in this thesis. 

One of the most important science in medicine, robotics and industrial is image processing 

which has many applications, we are going to implement computer free image processing in 

microcontrollers and face detection by A20, and finally writing an image processing library 

for all microcontrollers which has been tested for LPC2368 and LPC1768. 

One of the most interesting and complex science in computer field is image processing which 

is used to improve performance of processing, each part of a job will be run parallel in 

processors, we’ll use LPC2368 and A20 (which has dual core ) to do image processing. 
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