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સારાશં:  

આ એમાાં કોઇ જ શાંકાને સ્થાન નથી કે માહહતી સાંચારણ ટેકવનકમાાં લોકોન ુાં જીવનસ્તર તથા કાયયશલૈીને સધુારવાની 
જોરદાર ક્ષમતા છે. આજે માનવીએ હાર્યવેર, સોફ્ટવેર અને એમ્પબરેે્ર્ વવકસાવવામાાં આવી છે. આજે જે રીતે લોકોની 
જીવન પ્રણાલી, વશક્ષણ પદ્ધવત અને વવચાર વવવનમય ની પદ્ધવતઓ વવકસતી રહી છે. તે જોયા એમ કહી શકાય કે એક 
જબરદસ્ત ક્ાાંવત મોબઈલ માટે આકાર લઇ રહી છે. 
સાંશોધનકતાયએ લલનક્સ કનયલ વાળા મોબઈલ દ્વારા લેંગ્વેજ પ્રોસેવસિંગ અને વશર્યલુલિંગની પદ્ધવત ઉપર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કયુું 
છે. આવી ભવવષ્યની ઓ.એસ. માટે પ્રોસેસ વશર્યલુલિંગ તથા CPU વશર્યલુલિંગ ને પ્રાદેવશક ભાષાઓમાાં Linux મોબાઈલ 
દ્વારા તૈયાર કરવાની હદશામાાં પ્રયન્તશીલ છે. 
તેથી જ – આ સાંશોધન કાયય લોકો માટે તેમની પોતાની જ પ્રાદેવશક ભાષાઓમાાં માહહતી વવવનમય સરળતાથી તેમજ 
વધ ુઝર્પથી કરી શકે તે માટે વધ ુસાંશોધન કાયય જરૂરી બને છે. 
ચાિી રૂપ શબ્દો: ભાષા વવવનમય, મોબાઈલ OS, પ્રાદેવશક ભાષા, WYSIWYG, આયોજન, લલનક્ષ 

 ૧. પ્રસ્તાવના 

આ એમાાં કોઇ જ શાંકાને સ્થાન નથી કે માહહતી 
સાંચારણ ટેકવનકમાાં લોકોનુાં જીવનસ્તર તથા 

કાયયશૈલીને સધુારવાની જોરદાર ક્ષમતા છે. આજે 

માનવીએ હાર્યવેર, સોફ્ટવેર અને એમ્પબેર્ેર્ 

વવકસાવવામાાં આવી છે. આજે જે રીતે લોકોની 
જીવન પ્રણાલી, વશક્ષણ પદ્ધવત અને વવચાર 

વવવનમય ની પદ્ધવતઓ વવકસતી રહી છે. તે જોયા 
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એમ કહી શકાય કે એક જબરદસ્ત ક્ાાંવત મોબઈલ 

માટે આકાર લઇ રહી છે.  તથા મોબાઈલ 

વવવનમય માાં અત્યારે સૌથી વધારે પ્રમાણમાાં 
ફેરફાર જોવા મળે છે. જે મેં આ સાંશોધનમાાં કયુું 

છે. 
સાંશોધનકતાયએ લલનક્સ કનયલ વાળા મોબઈલ 

દ્વારા પ્રાદેવશક ભાષામાાં લેંગ્વેજ પ્રોસવેસિંગ અન ે

તેમનીજ ભાષામાાં એક પ્રોસેસ વશર્યલુલિંગની પદ્ધવત 
ઉપર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કયુું છે. આવી ભવવષ્યની 

પ્રાદેવશક ભાષાની ઓ.એસ. માટે પ્રોસેસ વશર્યલુલિંગ 
તથા CPU વશર્યલુલિંગ ને પ્રાદેવશક ભાષામાાં Linux 

મોબાઇલ દ્વારા તૈયાર કરવાની હદશામાાં 

પ્રયત્નશીલ છે. 
આ સાંશોધન કાયય લોકો માટે તેમની પોતાની જ 

પ્રાદેવશક ભાષામાાં માહહતી વવવનમય સરળતાથી 
તેમજ વધ ુઝર્પથી કરી શકે તે માટે વધ ુસાંશોધન 

કાયય જરૂરી બને છે.  
 ૨. લિનક્ષનુ ંસ્થાપત્ય (ARCHITECTURE) 

આ સાંશોધન કાયય એ ધારણા પર કાયય કરે છે કે 

લલનક્ષ મોબાઇલની રચના (સ્થાપત્ય) બે 
પ્રોસેસરથી થયેલી હોય છે. જેમા નુાં એક પ્રોસસેર 

A-CPU કે જે પ્રોગ્રામની એ્લીકેશન માટે વપરાય 
છે, જયારે બીજુ ાં C-CPU એટલે કે વાયરલેસ 

માહહતી આદાન-પ્રદાન કાયય કરવા માટે વપરાય 

છે. 

 

[આકૃવત : ૧ – લલનક્ષ મોબાઈલનુાં સ્થાપત્ય 

(Architecture)] 

૩. A - CPU 

૧.  એપ્િીકેશન 

એ્લીકેશન ને સાત જુદા-જુદા વવભાગોમાાં 

વવભાજજત કરવામાાં આવે છે.  
૧.૧ ટેલિફોન-એપ્િીકેશન: આ એ્લીકેશન સ્ટેન્ર્-

બાય સ્ક્ીન, મખુ્ય મેન,ુ વવર્ીયો ફોન, ટેલીફોવનક 

વાત કરવાની, સાંપકય  નાંબરો, સાચવવાની, NW-

સેવા અને ફોનની જેવી બાબતો આવરી લે છે. 
 

૧.૨ વસસ્ટમ એપ્િીકેશન: આ એ્લીકેશન એર-

ર્ાઉનલોર્, LCD હર્સ્્લે, PIN – Authentication, 

જેવી વવવવધ માહહતી ને આવરી લે છે. 
 

૧.૩ મલ્ટીમીડડયા એપ્િીકેશન: આ એ્લીકેશન 
ફોટા પાર્વા-જોવા, રીંગટોન, સાંગીત સાાંભળવા, 

વવહર્યો જોવા કેવી વવવવધ બાબતો ન ેઆવરીલે 

છે.  
 

૧.૪ ડેટા પ્રોસેવસિંગ: આ એ્લીકેશન સ્કેન કરેલા 
ર્ેટાને શોધવા, ટ્રાન્સફર કરવા, બારકોર્, મેમરી 

કાર્યમાાં દેતાની આપલે કરવા, અવાજથી માહહતી 

મોકલવા, અલામય મકુવા, અને માહહતીનો વવવવધ 
ફોલ્ર્રમાાં સાંગ્રહ કરવા જેવી બાબતો ને આવરી લે 

છે. 
 

૧.૫ ઈંટરનેટ એપ્િીકેશન: આ એ્લીકેશનમાાં 

ઈંટરનેટની વવવવધ સેવાઓ, જેવી કે મેઈલ 
મોકલવા, ચેહટિંગ કરવા, વવવવધ વેબસાઈટ 

શોધવા જેવી બાબતો ને આવરી છે છે. 
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૧.૬ ઈંટરનેટ એપ્િીકેશન એન્જીન: આવા 

પ્રકારમાાં પ્રોટોકોલ દ્વારા માહહતીની આપલે કરે છે 

અને દુવનયા સાથે ઈંટરનેટના માધ્યમ થાકી 
જોર્વા ઉપયોગી બને છે. 

૧.૭ અન્જય: આવા પ્રકારમાાં હર્સ્્લે સ્ક્ીનની સારી 
ગણુવત્તા માટે તથા વવવવધ નાની નાની 

એ્લીકેશન જેવી કે કેલ્યલેુટર, નોટ પેર્, લચત્ર 

દોરવા માટેની એ્લીકેશન ,રમતો રમવા માટેની 
એ્લીકેશન માટે આવરી લે છે. 

૨. વમડિિેર િયેર 

૨.૧ એપ્િીકેશન ફ્રેમિકક : આ પ્રકારના ફ્રેમ વકય  માાં 

કોમન ફ્રેમ વકય  દ્વારા મોબાઇલ ફોન માટે વવવવધ 

એ્લીકેશનો બનાવવા માટે થાય છે. 
 

૨.૨ ટેલિફોન સેિાઓ: આ ફ્રેમ વકય એ્લીકેશન 
વવકસાવનારઓને – મોબાઈલ ફોન માટે વાતચીત 

કરવા માટે ઉપયોગી થઇ પર્ે છે. 
 

૨.૩ મલ્ટીવમડીયા સેિાઓ: આ ફ્રેમ વકય 

એ્લીકેશન વવકસાવનારઓને – મોબાઈલ દ્વારા 
વવર્ીયો ફોન વાતચીત કરવા માટે ઉપયોગી થઇ 

પર્ે છે. 
 

૨.૪ ડેટા પ્રોસેવસિંગ સેિાઓ: આ ફ્રેમ વકય 

એ્લીકેશન વવકસાવનારઓને – અલગ-અલગ 
ર્ીવાઈસ માાંથી ર્ટેા ની આપલે કરવા માટે જેવા 

કે બારકોર્, ઓ્ટીકલ કેરેક્ટર રીર્ર માટે 

ઉપયોગી થઇ પર્ે છે. 
 

૨.૫ ઇક્િીપમેન્જટ (સાધનો) સેિાઓ: આવા 
પ્રકારના ફ્રેમવકયથી મોબાઈલ ને શરુ કરવા તથા 

તેને બાંધ કરવા માટે ઉપયોગી થઇ પર્ે છે. 
 

૨.૬ TAF (Terminal Adaption Function): 

આવા ફ્રેમવકય  થી મોબાઈલ દ્વારા જુદી-જુદી રીત ે

વાતચીત કરવા જેવી કે અવાજ દ્વારા, તથા 
વવર્ીયો દ્વારા ઉપયોગી થઇ પર્ે છે. 
 

૨.૭ કોમન API: C-Language ની મદદથી વવવવધ 
કામગીરી આવા ફ્રેમવકય  બનાવવા માટે ઉપયોગી 

થઇ પર્ે છે. 
 

૨.૮ Drive API: આ ફ્રેમવકય થી મખુ્ય 

એ્લીકેશન તથા વમર્લ લેયર ની વચ્ચે સાંકલન 
કરી driver પરુા પર્ે છે. 

૩. Kernel / Drive layer contains Linux 

Kernel, device drivers and A-Bridge: આવા 

પ્રકારના લેયર થી વાતચીત, સાંદેશા વ્યવહારન ે
C-CPU સાથે જોર્વાનુાં A-Bridge અને લલનક્ષ 

kernel દ્વારા કાયય કર છે. 
૪ – C - CPU 

C – CPU વાયરલેસ માહહતી આદાન પ્રદાનન ે
રેહર્યો એક્સેસ સાથે જોર્વાનુાં કાયય કરે છે. ત ે

પ્રોટોકોલ L1, L2, L3 લેયરો ધરાવે છે, તથા C-

Bridge એ A-CPU સાથે કમ્પયનુીકેશન એકરે છે. 

 ૫ - પ્રહક્યા વ્યવસ્થાપન 

લલનક્ષ સાંદભયમાાં બે પ્રકારની માહહતીની પ્રહક્યા 
જોવા મળે છે. કે જે એક સાદી પ્રહક્યા અને બીજી 

લાઈટ વેઈટ પ્રોસેસ (lightweight process) જે 
પ્રહક્યા ન ે- એક કરતા વધારે પ્રહક્યા એક સાથ ે

કરી શકે તે માટે (મલ્ટીટાન્દ્સ્કિંગ-multi-tasking) 

માટે ખબુજ  ઉપયોગી છે. 

તેમ છતાાં,  
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[આકૃવત – ૩  લલનક્ષ મોબાઈલ 

માટે સાંભવવત પ્રહક્યા] 

However, લલનક્ષ એ અલગ અલગ પ્રહક્યા વચ્ચે 

સવુનવિત લબિંદુ સ્વરૂપે કોઈ તફાવત બનાવ ે છે. 

લલનક્ષ એ પ્રહક્યા ને - એક કરતા વધારે પ્રહક્યા 
એક સાથે કરી શકે તેવા લક્ષણો સાથે કામ કરે છે. 

આ Linux કનયલ પ્રહક્યા વણયનકતાય ન ે દરેક 
પ્રહક્યા વવશેની જાણકારી સાંગ્રહવા માટે વાપરે છે. 

કે જે આ પ્રકારે અમલ કર છે, task_struct 

તેની માહહતી  include/linux/sched.h  

task_struct and define as task_t 

 

Quite large: sizeof( struct task_struct ) ~= 1696 

bytes 

 

[ આકૃવત:૨ : I- NODE Structure ]  

TASK_RUNNING 

આ પ્રહક્યા ક્ાાં ચાલી રહી છે અથવા પ્રહક્યા 

આગળ ચલાવવા માટે તૈયાર છે. 

TASK_INTERRUPTIBLE 

આ પ્રહક્યા ચોક્કસ ઘટના પર અવરોવધત છે, 

પરાંત ુ તે એક સાંકેત વવતહરત દ્વારા જાગી શકે છે, 

તે માટે એક ઇવને્ટ વપરાશકતાય પાસેથી ઇનપટુ 
હોઈ લઇ છે, જેવી કે disk I/O વગેરે. અને ફરી 

પાછી તે પ્રહક્યા ને TASK_RUNNING આ 
પ્રહક્યા માટે મોકલે છે, 
TASK_UNINTERRUPTIBLE 

આ પ્રહક્યા પણ ચોક્કસ ઘટના પર અવરોવધત છે, 

પરાંત ુ તે માટે આવા સાંકેત વવતહરત દ્વારા વવકે્ષપ 

કરી શકાતી નથી. જો તેને આગળ જવા માટે 
વસગ્નલ મળે તો પણ તેન ેઅવગણે છે. 
TASK_STOPPED 

તે પ્રહક્યા નો અમલ સ્થલગત કરવામાાં આવ ે છે, 
જયારે તેનો અમલ બીજે ન થતો હોય. દા.ત. 
SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN, or SIGTTOU 

signal.   

TASK_ZOMBIE 

આવી પ્રહક્યા બાંધ થાય છે જ્યારે એક પ્રહક્યા આ 

વવષમ સ્સ્થવતમાાં પ્રવેશે છે. જયારે ત ેપ્રહક્યા પણૂય 
થાય ત્યારે કનયલ તે પ્રહક્યાને રદ કાયય વગર તેન ે

પણૂય કરીને બીજી તેની પછીની પ્રહક્યાને રાહ 

જોવાની વવનાંતી કરે છે. 
૬ - Linux મોબાઇિ આધાડરત ઉપકરણો મા ં 

CPU પ્રડિયા મેનેજમેન્જટ માટેનુ ંઆિરણ 
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[આકૃવત – ૪: Kernel-based profiling: monitoring the 

number of cycles elapsed between each task’s s 
Switch-in and switch-out in context switch  

૭ - Linux મોબાઇિ આધાડરત ઉપકરણો મા ં 
Memory Management 

મોટી Address જગ્યા: Virtual memory એ ખરેખર 

physical memory કરતાાં ખબુજ મોટી હોય છે. 

ઓપરેહટિંગ વસસ્ટમ જે યાદ શસ્ક્ત છે તેની કરતા 
ખરેખર મોટી મેમરી છે, જે વસસ્ટમમાાં  દેખાય છે.   

રક્ષણ (Protection): દરેક પ્રહક્યાને પોતાનુાં એક 
અલગ virtual address જગ્યા હોય છે. આવા 

virtual address વાળી જગ્યા પરેુપરુી અલગ હોય 
છે અને તે કોઈ પણ ચાલ ુ પ્રહક્યાને હાની 

પહોંચતી નથી. તથા, તે પ્રહક્યા સાધનોમાાં virtual 

memory પ્રહક્યાથી પ્રહક્યા માટે જગ્યા બનાવે છે.  
મેમરી મેવપિંગ (Memory Mapping):  મેમરી 

મેવપિંગ પ્રહક્યાઓન ેમેમરીમાાં ઈમેજ અન ેમાહહતી 
ફાઈલો જ મેપ કરવા માટે વપરાય છે. આવા 

પ્રકારના મેમરી મેપમાાં વવવવધ ફાઈલની માહહતી 

ને સીધે સીધુાં virtual address માાં દરેક પ્રોસેસનો 
સાંગ્રહ કરે છે. 

િાજબી ફીઝીકિ મેમરી ફાળિણી (Fair Physical 

Memory Allocation):  મેમરી વ્યવસ્થાપનમાાં 

ઉપવસસ્ટમ દરેક પ્રોસેસ ને તેની વસસ્ટમ માાં દરેક 
ચાલી પ્રહક્યાને ભૌવતક મેમરીમાાં વાજબી 

પરવાનગી આપ ેછે. 

વહેંચાયેલી વચ્યુુંયલ મેમરી (Shared Virtual 

Memory) વચ્યુયઅલ મેમરી પ્રહક્યાઓ માટે 

પરવાનગી આપ ેછે, તેમ છતાાં મમેરી માટે અલગ 
વચ્યુયઅલ જગ્યાઓ હોય છે, તેમજ નવી પ્રહક્યાઓ 

આવ ેત્યારે ત ેજગ્યાઓ માટે કખાલી હોય છે અન ે

ત્યાાં તે દરેક પ્રહક્યાઓનો સાંગ્રહ થાય.  

૮ – લલનક્ષ આધાહરત ઉપકરણ સાંબાંવધત કન્સે્ટ 

પ્રદશયન: જો Sony ACX565AKMનુાં 16M કલર 

TFT LCD panel. તેથી :  
ACX૧ 704૨ A૩ K૪ M૫ 

૧: સોનીનુાં નીચા તાપમાનવાળાં એલસીર્ી. 
૨: ઉત્પાદન નાંબર : ૩૦૦ થી ૪૯૯ (Transmission) 

/ ૭૦૦ to ૯૯૯ (Reflection) 

૩: ઇમ્પરવૂમને્ટ લચહ્ન 

૪: હર્સ્્લે માટેનુાં વગીકરણ 

૫: માઉન્ટ, મોર્યલુમાાં બાંધારણમાાં 
ટચ સ્ક્ીન વનયાંત્રક: દા.ત. ટચ સ્ક્ીન વનયાંત્રક જેવુાં 

કે Texas Instrument TSC2005. c 

 demo:/proc# dmesg | grep TSC2005  

 [ 6.308837] TSC2005 driver initializing  

 [6.324615] input: TSC2005 touch 

screen as /class/input/input3 

પ્રોસેસર: દા.ત. ARM Cortex – A8 Processor 

(Linux આધાહરત મોબાઇલ ઉપકરણો) 
કોટેક્સ-A8 એ ઊંચા પ્રભાવ પ્રોસેસર ઉપકરણ 

સાલબત થયેલ છે.  તે ખબુ જ વધારે ગવત વાળા 

ઉપકરણ જેવાકે નોટબકુ, DTVs, વપ્રિંટસય અન ે
વાહનોમાાં આવા Cortex-A8 processor નો ઉપયોગ 

ખબુજ થાય છે. 
1. આવતયન ૬૦૦MHz થી ૧GHz અને તેથી વધ.ુ 

2. ઊંચા પ્રભાવ, સપુરસ્કેલર (Superscalar) 

માઇક્ો સ્થાપત્ય (micro architecture). 
3. NEON™ ટેકનોલોજી, મલ્ટી મીહર્યા અને 

SIMD પ્રહક્યા 
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o ૧૨૮-bit SIMD (Single Instruction, 

Multiple Data) એન્ન્જનએ ઊંચી 

કામગીરી મીહર્યા પ્રહક્યા સહક્ય કરે છે. 
 NEON વર્ે કેટલાક ઓહર્યો, વીહર્યો, 

અન ે ગ્રાહફક્સ વકયલોર્ને આવતીકાલના 
ધોરણો આધાર આપવા માટે વસસ્ટમ 

સહક્ય કરે છે અને વધ ુ સમવપિત કરી 

પ્રહક્યાને વેગ આપી સહાયક ભાર સરળ 
બનાવ ેછે.  

o આ પણ 2D અન ે3D ગ્રાહફક્સ અન ેઅન્ય 
વેક્ટર પ્રોસેવસિંગ લાગ ુપર્ે છે.  

4. મેમરી મેનેજમને્ટ એકમ: કોટેક્સ-A8 એ એક 

સાંપણૂય MMU કાયયક્મો વવવવધ ઓપરેહટિંગ 
વસસ્ટમો સમદૃ્ધ ચલાવવા માટે સહક્ય કરે છે. 

Linux Kernel reports for the processor 

 

demo:~# cat /proc/cpuinfo  

Processor : ARM Cortex A-8 

BogoMIPS : 345.54  

Features : neon technology 

CPU implementer : 0x41  

CPU architecture: 8  

CPU variant : 0x1   

  

CPU part : 0xc08   

   

CPU revision : 6    

  

Hardware : Nokia N900 

Revision : 2101 

Serial : 0000000000000000 

5. યાદગીરી (Memory): દા.ત. Nokia N900 

(Linux OS – Meamo OS) માાં ૨૫૬ MB RAM 

હોય છે.  

6. માસ સ્ટોરેજ (Mass storage): Nokia N900 માાં 

૩૨ GB eMMC અને ૨૫૬ MB NAND હોય છે.  

૨૫૬ MB NAND એ UBIFS વર્ે ફોમટે થાય છે. 
તેમાાં bootloader,  the kernel અને root file system 

સ્થાવપત થયેલા હોય છે. 

૩૨GB eMMC એ  3 પાટીશનો માાં વવભાજજત 

થયેલા હોય છે.  
 - 768 MB of swap 

 - 2 GB mounted as /home (ext3). 

  - 25 GB of વધારાની જગ્યા mounted 
થયેલી હોય છે જેમેક /home/user/MyDocs 

(VFAT). જયારે ઉપકરણ માસ સ્ટોરેજ સ્સ્થવતમાાં 
મકૂી છે ત્યારે, આ પાટીશન વનકાસ પાટીશન  નુાં 

કાયય કરે છે. 

૭. 802.11 Wireless LAN: આમાાં વાય-ફાય 

લચપસેટમાાં Texas Instruments WL1251 હોય છે. 
આવી The લચપસેટ 802.11 b/g ને સપોટય  કરે છે. 
802.11e extensions for QoS  

802.11i security extensions (also called WPA2 or 

RSN)  

802.11d extensions for regulatory domains  

802.11k extensions for Radio Resource 

Management 

અને ત્યાાં પણ બેટરી, USB, A/V કનેક્ટર, બ્લ-ુટથૂ 

(Bluetooth), FM (ધ્વવનગ્રાહી, ટ્રાન્સમીટર, કેમેરા, 
GPS, Vibrator, 3G/2G, Adapter વગેરે. આવા 

ફન્ક્સન દરેક લલનક્ષ મોબાઈલમાાં જોવા મળતા 
હોય છે. 

૯ - સલૂચત સ્થાપત્ય (Proposed Architecture) 
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૧૦ – ભવવષ્યની પ્રાદેવશક ભાષામાાં લલનક્ષ 

ઉપકરણમાટે સલૂચત ઓપરેટીંગ વસસ્ટમ 

 

૧૧ - ભવવષ્યની પ્રાદેવશક ભાષામાાં લલનક્ષ 

ઉપકરણમાટે  
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