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 شگفتاريپ

 ن کتابيدرباره ا

وساب َطاحی  منسكط قس، ایسه نوقسن یه "VHDLوساب َطاحی ؾیؿسم زیدیسال تا "این وه  تؼس اظ
آمس. زضهما  ظما  چنسین وساب مكاته تا  می زیدیسال توؾییه یه ظتا  زونی] ؾرر افعاض ته نظط خسیس

زوؾٍ چنسین زانكگاه ته  VHDLهمین مويوع انسكاض خیسا وطز. اونو  وساب َطاحی ؾیؿسم زیدیسال تا 
ایسالیایی زطخمه قسه اؾر. مان   های لهؿسانی، چینی، غاخنی و ػنوا  مطخغ انیی خصیطفسه قسه و ته ظتا 

لثال زضتاضه نوقسن َطاحی ؾیؿسم زیدیسال تا ظتا  وضیالي فىط وطزه توزم اما زض موضز اؾاسفازه اظ ظتاا    
ماوضز  ای  ومی زطزیس زاقسه و زاضم، تا وخوز اینىه ته َوض  ؿاسطزه  وضیالي ته ػنوا  ظتانی تطای زسضیؽ

، VHDLنسكااض ویاطایف زوم َطاحای ؾیؿاسم زیدیساال تاا       تاقس. َولی نىكیس وه تؼاس اظ ا  می اؾسفازه
System Verilog    ته ػنوا  یه ظتا  خسیس زونی] ؾرر افعاض خسیساض قس. این ظتا  خسیاس تؿایاضی اظ

ػطيه واطز. اظ ایان ضو    VHDLهایی ضا زض تطاتط  زطزیسهای من زضتاضه وضیالي ضا اظ تین تطز و حسی معیر
 خسیس مطا مسماػس وطز وه ظما  ویطایف خسیس فطا ضؾیسه اؾر. موفمیر وساب اول و خیسایف ظتا 

تاقس. اوثط  می این وساب ته ػنوا  وساب زضؾی مرسم زانكدویا  زوضه لیؿانؽ و هم فوق لیؿانؽ
تناتطاین انس.  های ػمیی تطای مهنسؾین تنا نهازه قسه ، تط اؾاؼ َطحوضیالي ؾیؿسمهای وضیالي و  وساب

اظ  ییهاا  ، خنثاه زض مماتلانس.  ته هیچ ػنوا  زض این وسة تیا  نكسه وضیالي سمؾیؿهای  تؼًی اظ ویػ ی
 زیگط نرواهس توز.  وضیالي ؾیؿسمهای نمونه  َطاحی زیدیسال زض این وساب خوقف زازه قسه وه زض وساب

 ها مسفاوذ ها یا والح ها تطای مهنسؾی تطق، الىسطونیه و وامدیوزط زض میا  وكوضها، زانكگاه ؾطفهل
واضقناؾی و همچنین زانكدویا   تاقس. مُالة مُطح زض این وساب تطای زانكدویا  ؾال زوم و ؾوم می

قوز وه زانكدویا  تا لواػاس خثاط تاولی و     می واضقناؾی اضقس زض نظط  طفسه قسه اؾر. این َوض فطو
ؾاال اول  های زانكدوی  . زض زانكگاه ؾاوزمدسو  انگیؿسا  ؾط فهلهؿسنسَطاحی منُك زطویثی آقنا 

تاقس. تناتطاین، این وساب  می نیعضیعی  زوضه لیؿانؽ، قامل َطاحی زطزیثی آؾنىطو  و منُك لاتل تطنامه
تاطای   وضیاالي  ؾیؿسمقسه وه مثاحثی ماننس  می تط این اؾاؼ ته وخوز آمسه اؾر. اغیة این  ونه زهوض

ضه فوق لیؿانؽ موواول قاوز.   زسضیؽ زض ؾال زوم تؿیاض اذسهانی توزه و تهسط اؾر ته ؾال آذط یا زو
هطچاه ظوززاط زض تطناماه زضؾای      وضیاالي  ؾیؿاسم زالیل محىم و ذوتی وخوز زاضز تطای اینىه چطا تایس 

و اتعاضهای َطاحی  وضیالي ؾیؿسم ندانسه قوز. تا افعایف خیچیس ی مساضهای مدسمغ، وؿة زانف ػیم 
ین مثاحث ضا ته ؾال آذط مووول ونیم، ظما  آیس. ا ط ا می مطتوَه یه نیاظ تطای زانف آموذسگا  ته قماض

ته واض تثنسنس وخاوز نساقاسه   ای  ومی و قایس هیچ ظمانی تطای اینىه زانكدویا  این ػیم ضا زض واض خطوغه
 فر و  و تا همىاضا  زض تؿیاضی اظ وكوضها نكا  زاز وه زانكدویا  امطوظی تط عیس  ػیاوم   تاقس. ثانیاً
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مفااهیم   وضیالي ؾیؿسمزهنس.  می ط ضا ته مهنسؾی تطق یا الىسطونیه زطخیحوامدیوزط یا مهنسؾی وامدیوز
ؾاطاندام اتعاضهاای    خصاتی ضا تطای زانكدویا  وامدیوزط زض َطاحای ؾارر افاعاض ػطياه واطزه اؾار.      

هاای آموظقای و    ؾاذسه قسه و ته َوض نؿثساَ اضظا  زض موؾؿه FPGAو ؾنسع و تؿسه َطاحی ؾاظی  قثیه
 تاقنس. می های قرهی زض زؾسطؼ امدیوزطضوی ؾیؿسم ػامل و

 

 ساختار اين کتاب

ونس، ته َوض مثاال اؾاسفازه اظ اتعاضهاای     می این وساب اؾر، مؼطفی تُنهای ضا وه زض  ایسه 1فهل 
و زىنولوغی منُك لاتل تطنامه ضیعی. ما همچنین تؼًای اظ   CMOSذوزواضؾاظی َطاحی الىسطونیه و 
 ع و  ندایف ذطوخی ضا زض نظط  طفسیم. مكىالذ مهنسؾین مثل محسوزه نوی

و تناسی   قاونس. مؿاهیه مهام ظماا      مای  لواػس خثط تولی و َطاحی منُك زطویثی ماطوض  2زض فهل 
هاای مماسمازی تاطای نكاا  زاز        یطنس. تطذی زىنیاه  می مكىالذ مطتوٌ ته هعاضز موضز تطضؾی لطاض

 قوز.  می ها مُطح زازه
قوز. زض این فهال تاط    می های اولیه  یر منُمی مؼطفی سلته واؾُه م وضیالي ؾیؿسم 3زض فهل 

 های اولیه ؾاذسه های  یر زهیم وه چُوض نر لیؿر می قوز. ما نكا  می اهمیر وس مؿسنس قسه زاویس
ضامسطی ضا مُطح اهای خ قونس. ما همچنین مسل ؾاظی می ها مسل قونس و چگونه زاذیطها ته واؾُه  یر می

 زؼطیا]  testbench اؾاسفازه اظ  تاا  ،هاا  ماسل  زهاسیك تطای  وضیالي ؾیؿسمه اظ ذواهیم وطز. ایسه اؾسفاز
 ز. میگطز

های ؾاذساضی زطویثی، زیىاسضها،   قوز. تیون می قطح زازهؾاظی  های مسنوع مسل زىنیه 4زض فهل 
اظ یه ضقسه تا اؾسفازه  ،قسهؾاظی  های خطیسی مسل ها و چه وننسه انىسضها، مالسی خیىؿطها، خمغ وننسه

هاای ؾارر افاعاضی     . ماسل ماسل ؾااظی میكاونس    ،وضیاالي  ؾیؿاسم اذساض واس همعماا  و زطزیثای    ؾ
هاای ؾارر افاعاضی     ػماال ماسل   7 و 6، 5قاونس و زض فهاول    می زضاین فهل مؼطفی وضیالي ؾیؿسم
تاه ػماة    10قونس زاا فهال    می تیا  میكونس.  طچه تحث اینىه چه چیعهایی زلیما خكسیثانیخصیط  ؾنسع

 IEEE واتؿاسگی قوز. ته ػالوه نمااز   می مُطح 4زوتاضه زض فهل  testbenchضوـ َطاحی افسازه اؾر. 
 قوز.  می مؼطفی

هاا،   هاا، ثثااذ   هاا، فییاح فاالج    زهس: لچ می های ؾاذساضی زطزیثی  ونا ونی ضا نكا  تیون 5فهل 
 ا نمااز اؾاسفازه قاس تا    4ها، حافظه و یه مالسی خیىؿط زطزیثی. ته هما  ؾاثىی واه زض فهال     قماضنسه
 . وضیالي ؾیؿسمتنسی  و مؼطفی ؾاذساض وس testbench، َطاحی IEEE واتؿسگی
وناس واه زض اناول َطاحای      مای  قایس مهمسطین فهل این وساب تاقس و زض موضز این تحث 6فهل 

 ASMهای حالر مسناهی. ػالئام چااضذ    زیدیسال چه چیعهایی ممىن اؾر مُطح قوز:َطاحی ماقین
و منُك حالر تؼاسی و ذطوخای    Dهای نوع  ته فییح فالج ASMطاحی اظ چاضذ قوز. فطاینس َ می تیا 
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 قونس.  می های حالر مؼطفی ماقین وضیالي ؾیؿسمهای  قوز. مسل می قطح زازه
های حالار   تطای تیا  ماقین ASMقونس. ػالئم چاضذ  مفاهیم ؾه فهل لثل زطویة می 7زض فهل 

تناسی   ونناسه، لؿامر   ونسطل-میاتنس و تناتطاین مؿیطزازههای ضخیؿسط قسه، زوؾؼه  ووخیه قسه و ذطوخی
یاه  ؾااظی   زهایم و ماسل   مای  قوز. اظ این ضو ما ایسه زؾسوضالؼمل زض لالة ؾرر افاعاض ضا زويایح   می

هاا و   ضا تطای مؼطفی واؾٍای  زهیم. این وؾییه می ازامه وضیالي ؾیؿسمضیعخطزاظنسه تؿیاض ممسمازی ضا زض 
 ونس.  می ها زأمین خىیح

زهای    یاطز. خاؽ اظ خوقاف    مای  تا خعئیاذ تیكسط موضز تحاث لاطاض   8 زض فهل testbenchَطاحی 
، زولیس آظمو  زحمییای زهاازفی و زائیاس    testbenchهای لثل، ما تحث زضتاضه مؼماضی  های فهل زىنیه

 زهیم.  می مثسنی تط اثثاذ ضا ازامه
ػمییااذ یاه قاثیه ؾااظ      9تاالی میماناس. فهال   ؾااظی   اناوال یاه ظتاا  ماسل     وضیالي ؾیؿسم

قاوز و ؾادؽ    مای  ضویاساز طا زويایح زازه  ؾااظی   ونس. اتسسا ایاسه قاثیه   می ضا زونی] وضیالي ؾیؿسم
 یطز. مؿهیه زیگطی وه ته َوض فعایناسه مهام    می موضز تحث لطاض وضیالي ؾیؿسمهای مرهول  ویػ ی
ؾنسع ته هماا  ناوضذ   های  ته ػنوا  یه ظتا  تطای زونی] مسل وضیالي ؾیؿسمقوز نمف  می قمطزه

تاقس. امطوظه نوع ػمسه اتعاضهای ؾنسع وه زض زؾسطؼ اؾر، تطای ؾانسع   می زونی] قس، 10وه زض فهل 
RTL خی تثطنس.  وضیالي ؾیؿسمها زض یه مسل  ها و لچ ته وخوز فییح فالج زواننس می تاقس. این اتعاضها می

سواننس ته غیٍ ایداز قاونس ا اط زونای] ياؼی]     ها می مسماتالً فییح فالجانس.  قسه زونی]این ؾاذساضها 
هاایی   زوانس زوؾٍ محسوزیر می نوقسه قسه تاقس و یا زونی] قامل ذُاهای مؼمول تاقس. فطاینس ؾنسع

 آنها زض قطایٍ ویی موضز تحث لطاض ها ذاضج اظ ذوز ظتا  هؿسنس ته زلیل اینىه این محسوزیر ونسطل قوز.
ضوز  مای  تیا  قسه اؾر. و زض نهایر ؾنسع ضفساضی وه انسظااض  FPGA یطنس. ؾاذساضهای مناؾة تطای  می

 قوز.  می ته َوض ذالنه تطضؾی ،وه یه زىنولوغی َطاحی مهم قوز
اغیاة ایان ؾاُح اظ    انس.  ته مثاحث آظمو  و َطاحی تطای آظمو  اذسهال زازه قسه 12و  11فهل 

قوز.  می مهم اظ فطاینس َطاحی قناذسه طفر. اما امطوظه ته ػنوا  یه ترف  می مُیة موضز اهمال لطاض
اثاطاذ   قاوز.  های زولیس آظمو  تیا  می ذُا مؼطفی قسه اؾر. ؾدؽ قیوهؾاظی  ایسه مسل 11زض فهل 

 قوز.  می ذُا زؼیینؾاظی  یه آظمو  زوؾٍ قثیه
قوز: مؿیط اؾىن، آظمو  ذوزؾاذسه  می ؾه انل مهم زض َطاحی تطای آظمو  قطح زازه 12زض فهل 

تاه َاوض    وضیالي ؾیؿسمنسیده توزه اؾر. اما یه قثیه ؾاظ  تی مطظی. این همیكه یه مويوعو اؾىن 
زواناس اثاطاذ مسفااوزی     می زوانس ته منظوض اینىه نكا  زهس چگونه یه ؾاذساض آظمو  ذوزؾاذسه می مثال

 تطای مساضهای ػاضی اظ ذُا و ذُازاض زولیس ونس، اؾسفازه قوز. 
ته ػنوا  اتعاضی تطای وك] ضفساضهای مسنالى زض مساضهای زطزیثی  اليوضی ؾیؿسماظ  13ما زض فهل 
هاای   ونیم. ا طچه ضوـ غالة َطاحی ته َوض ضایح ؾنىطو  اؾر. محسمالً ؾیؿسم می آؾنىطو  اؾسفازه

زیدیسال ته َوض فعاینسه قامل اضزثاٌ آؾنىطو  مساضهای ؾنىطو  تا یىسیگط ذواهنس توز. ما مفاهیم ماس  
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قونس.  می زهیم چگونه مساضهای آؾنىطو  زدعیه و زحییل و َطاحی می ونیم و نكا  می فیاؾاؾی ضا مؼط
ها و نمى ظما  ضاه انساظی و  ته منظوض زويیح مكىالذ هعاضزها، ضلاتر وضیالي ؾیؿسمؾاظی  ما اظ قثیه

 زهیم. می ونیم. ما همچنین مكىل قثه خایساضی ضا موضز تطضؾی لطاض می نگه زاضی اؾسفازه
اظ ای  وناس. زويایح ذالناه    مای  ؾیگنال زطویثی ضا مؼطفیؾاظی  و مسل Verilog-AMS آذط فهل
وه تاه   Verilog-AMSهای زیدیسال ته آنالوي و آنالوي ته زیدیسال آوضزه قسه اؾر. ؾاذساضهای  مثسل

ونیم  می تیا  قسه اؾر. ما ایندا همچنین ایسه حیمه لفل قسه فاظ ضا مؼطفیانس  ها مسل قسه ػنوا  مثسل
وناس واه چگوناه     مای  و یه مسل ؾازه ؾیگنال زطویثی ضا اضائه زازیم. خیوؾر ته َوض ذالناه زكاطیح  

 تاقس. می های لثیی وضیالي مسفاوذ اؾر. انسهای هط فهل قامل زؼسازی زمطین تا وضغ  وضیالي ؾیؿسم
ناوضذ لاعوم    و یا زضؾاظی  ها همچنین تهوضذ ومىی هؿسنس زا زؾسوضاذ هط فهل ضا قثیه این زمطین

و ؾنسع ممىن اؾر ذواننسه ذوزـ مدثاوض تاه نوقاسن    ؾاظی  ؾنسع ونیس. تطای اخطای این اػمال قثیه
testbench ها ضوی وب ؾایر  )لیس( قوز. مثال های محسوزیر ها و فایلzwolinski.org    لاتال زؾاسطؼ

 اؾر. 
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 1فصل 

 مقدمه

ی زیدیسال اظ َطیك ته واض یطی ظتانهای زونی] ها زض این فهل تا زأویس ذال ضوی َطاحی ؾیؿسم
ذواهیم وطز. نگاه مرسهاطی تاه    یتطضؾ ، مطاحل َطاحی ضاوضیالي ؾیؿسمنظیط  (HDLs) 1ؾرر افعاض

ی هاا  ( مساضهای مدسمغ ذواهیم زاقر و زىنولاوغی 2مىملزى اوؿیس فیعی ها )نیمه CMOSزىنولوغی 

و منُاك   CMOS یطنس. زض خایا  ذوال الىسطیىی مطتوٌ ته  می موضز تحث لطاضضیعی  منُك لاتل تطنامه
 ذواهنس قس.  یتطضؾضیعی  لاتل تطنامه

 

 هيووطراحي ديجيتال  1-1
قوز. این  می و زیدیسال زمؿیمآنالوي  یانی ترفَطاحی مساضهای الىسطونیىی ته َوض ؾنسی ته زو 

 مسرهام  ترفی الىسطونیه مؼموالً زض یه ها قونس و مهنسؼ می زو مويوع مؼموالً خسا انه زسضیؽ
ی هاا  ی تاالزطی هم وخوز زاضنس ماننس: َطاحی آنالوي زض فطواانؽ ها زرهم ترفقونس. زض این زو  می

 ها . ػالوه تط اینرسهیآمَطاحی ؾیگنال  ضازیویی، َطاحی مساضهای مدسمغ زیدیسال و یا زاللی زو زؾسه
 ونس.  می خیسا قسه یخاؾاظی ها مهنسؾی نطم افعاض هم نمف ضوظ ته ضوظ مهم زطی زض ؾیؿسم

ی هاا  ؾیؿاسم  هاا  قوز. ازومثیال  می الىسطونیه زیدیسال زض واالهای مهطفی ضوظ ته ضوظ چكمگیطزط
امدیوزطهای قرهی وخوز زاضز. محهوالزی وه و ها زاضنس. زض ذییی اظ ذانه ییو ؾُح تاال ونسطل خیچیسه

یاا زض  اناس   ، زیدیسالی قاسه ها قسنس، ماننس ضازیو، زیویعیو  و زیفن می آنالوي زض نظط  طفسه مؼمول َوض ته
ی آناالوي  ها ها زمطیثاً خایگعین ؾیؿسمmp3 ی فكطزه زیدیسال وها حال زیدیسالی قس  هؿسنس. زیؿه

                                                             
1- Hardware Description Languages 

2- Complementary metal oxide semiconductor 
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ن زغییطاذ، َول ػمط محهوالذ وم قسه و زض ومساط اظ یاه ؾاال،    تا ایانس.  يثٍ و خرف نسا  طزیسه
 انس.  ی خسیسی احسماالً خایگعین محهوالذ الىسطونیىی زیدیسال لثیی زض فطوقگاه محل قما قسهها مسل
 

 ي توصيف سخت افسارها طراحي با زبان 1-2

   خودکار يطراح 1-2-1

طونیىی ذییی ؾطیغ َطاحی قونس. َطاحای  تطای همگامی تا این زغییطاذ ؾطیغ، تایس محهوالذ الىس
واتؿسه ته َطاحای تاه    اضیتؿ زرههی تا حموق ذوب اؾر. َطاحی زیدیسال حطفه آنالوي هنوظ هم یه

 ذوزوااض  یَطاحا یاا   (DA) 2ذوزوااض  یَطاحا قاسه واه زحار ػناوا       (CAD) 1ومه یه وامدیوزط

یا زطخمه  4ؾنسعزهنس:  می و واض ضااخاظه اندام ز EDAقوز. اتعاضهای  می هم قناذسه (EDA) 3الىسطونیه

 اخطا یا خعئیاذ مكرهه وه زوؾٍ آ  5قثیه ؾاظیو زیگطی  َطح یوالؼ یزض خهر اخطا مكرهه یه

 ونس یا نه.  می وه آیا زضؾر واض مكرم قوز لطاض زاز زا فیمازوا  موضز آظ می ضا
 تاه اتعاضهاا   َاطاح  شهن انسمال َطح اظ زهوضاذ مؿسیعمذوزقا   EDAؾاظی  اتعاضهای ؾنسع و قثیه

زوا  انداام زاز. ایان    می نموزاضی اظ َطح ته ومه یه نطم افعاض  طافیىی میزطؾتاقنس. این واض ضا تا  می
ماننس یه تطناماه ناطم    یمسناؾر. ضوـ زیگط اضائه َطح ته نوضذ مؼطوف  6نطم افعاض ته  یطنسه قمازیه

 Cماننس ای  انالح قسهضیعی  وا  ته ظتا  تطنامهز می ؾرر افعاض زیدیسالی ضا یمسنافعاضی اؾر. زونی] 
َطاحای   HDLنوقر. زض َی ؾی ؾال  صقسه زؼساز ظیاازی   (HDL) و یا یه ظتا  زونی] ؾرر افعاض

ی اؾاسانساضز مهام   هاا  VHDL .HDLو  Verilogهؿاسنس.   خطواضتطزها HDLامطوظه زو زا اظ این انس.  قسه
ی  وناا و  لاطاض  یطناس. زض    ها اظ قطور  ونا و  CADضهای زواننس موضز اؾسفازه اتعا می هؿسنس چطا وه

هاا  HDLذوزـ ضا زاقر وه واض زطخمه تین  ذال HDLهط اتعاضی  VHDLو  Verilogاظ  فیزوضا  خ
ؾاظ قاطور زیگاط    ی اتعاض ؾنسع قطوسی تا قثیهها ذطوخی ائیسو ولر  یط توز، این واض مثالً مولغ ز زقواض
  .توزالظم 
 

1-2-2 SystemVerilog چيست؟ 

گلايرو   های ،زضاوم ظا یضایؿت ضز .رؾا ضاعفا ررؾ [ینوز  اتظ هیHDL    های ساننامهسيستم
ی تؿیاضی زاضنس وه یاه ظتاا  تطناماه    ها مكرههها HDL، اما قوز می زض نظط  طفسهظتا  تطنامه نویؿی 

 ضا نساضز. ها آ  Cنویؿی نظیط 

                                                             
1- Computer-Aided Design 

2- Design Automation 

3- Electronic Design Automation 

4- Synthesis 

5- Simulation 

6- Schematic capture 
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Verilog   و قثیه ؾااظ(   ظتا  تط یمثسنوه زوؾؼه یافر  1980اتسسا زض اوایل ؾال(Hilo-2    مسؼیاك تاه(
تاوز. زض اوایال ؾاال     Cadenceضا زوؾؼه زاز، ومداانی   Verilogتوز. اولین ومدانی وه  Brunel)زانكگاه 
1990 ،Cadence       اؾاسانساضز  1995آ  ضا تؼنوا  یاه ظتاا  ػماومی مؼطفای و زض ؾاال ،IEEE  طزیاس  

توز  یتیكسطی ها وه قامل ویػ ی خصیطفسه قسیس اؾسانساضز آ  نؿره خس 2001(. زض ؾال 1364)اؾسانساضز 
ته ماسل ؾاُح    Verilog. واض ازامه یافر زا خصیطفسه قسی خعئی آ  ها ویطایف 2005زض ؾال  ؾطاندامو 

قناذسه قاسه واه    (وضیالي ؾیؿسم) SystemVerilogػنوا  ه . این ظتا  خسیس ت ؿسطـ یافرؾیؿسمی 
 2.0وضغ  آ   2001و زض ؾاال   1تطاتاط   Verilog، وضغ  1995) زض ؾاال   میثاقاس  3.1aآذطین وضغ  آ  

 قس. IEEE-1800 اؾسانساضز 2005زض ؾال  وضیالي ؾیؿسمتوز(. ظتا  
و ماسل نماوز    (Verilog-A)  زوؾؼه یافر و امىاا  ماسل واطز  ماساضهای آناالوي      Verilogظتا  
     .(Verilog-AMS) ته وخوز آوضزضا  (مرسیٍ) 1آمیرسهؾیگنال 

 

1-2-3 VHDL چيست؟ 

)مساضاذ مدسمغ تا ؾطػر تؿایاض  2HDL-VHSIC  -، ظتا  زونی] ؾرر افعاض زیگطیزوضهزض هما  

 IEEEتوؾاییه  1076اؾاسانساضز   و زحار ػناوا    ایداز قسزوؾٍ ؾاظما  زفاػی آمطیىا  -VHDLتاال( یا 
ی هاا  وخوز زاضز. ظتاا   2008و  2002، 1993، 1987ی ها زض ؾال IEEE 1076نؿره  4اؾسانساضز  طزیس. 

ح زط یضا VHDLو  Verilog امطوظهاما انس  وخوز زاقسه UDL/Iو  ELLAزونی] ؾرر افعاض زیگطی نظیط 
ا ط امىا  زیس تسو  غطو وخاوز زاقاسه   ) یوالؼ . هط ظتانی موافما  و مرالفا  ذوز ضا زاضز. تُوضهؿسنس

 اؾر. فایسه تی ینزاقسه و زالـ تطای یافسن تهسط نمم تاقس(، هط زو ظتا 
 

   3شبيه سازي 1-2-4

تاطای   ++Cی ظتا  ها اظ ویػ ی SystemCهؿسنس. ظتا   مالحظههای زیگط لاتل HDL، تا این وخوز
زواناس   مای  SystemCوه آیاا   زرمین ظززوا   نمی ونس. زض حال حايط می ؾرر افعاض اؾسفازه وطز  مسل
، قایا  شوط اؾر وه تؿیاضی اظ ضاهثطزهاای  وخوز تا این تاقس یا نه. VHDLیا  وضیالي ؾیؿسم نیگعیخا

 میىننس. ضخوع ظتا  3مسل َطاحی ته این 
( 1ی تطناماه نویؿای وخاوز زاضز: )   هاا  زض ظتاا   اض ومیتؿویػ ی هؿسنس وه  3زاضای  HDLی ها ظتا 

 ( نمایف ؾاذساض. 3( نمایف ظما ، و )2، )4همعمانی

میثایؿار لاازض تاقاس واه      HDLتناتطاین ظتاا   تُوض همعما  و مواظی اؾر. نفؿه  یفؾرر افعاض 

                                                             
1- Mixed-signal 

2- Very High Speed Integrated Circuit   
3- Simulation 

4- Concurrency 
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وه تؿیاض موضز اؾسفازه ) Cنمایس. تؼنوا  مثال ظتا   زونی]افسنس ضا  می وه تهوضذ همعما  ازفاق یػمییاز
 اؾر( یه ظتا  زطزیثی اؾر.

ظماا  ضا    صض مىانیعمی نیاظ اؾر وه لصااندام ػمییاذ زض ؾرر افعاض ظما  محسوزی ضا َی میىنس. 
 س.مایزونی] ن
میكونس و وظای]  ذوانسهفطا قامل زواتؼی اؾر وه  Cاؾر. یه ظتا   مهمؾرر افعاض تؿیاض  یمؼماض
یاا   هاا  ونناس. اظ َطفای زیگاط،  یار     نمای  ی زضونای ضا حفا   هاا  حالر ،اما زیگط زهنس می اندامذوز ضا 
 ز ضا حف  میىننس.ی ؾرر افعاضی زیگط ممساض زاقسه و حسی ا ط واضی ضا اندام نسهنس حالر ذوها مؼماضی

SystemC ضا زض ظتانی قثیه ته  ها این ویػ یC  .و  وضیالي ؾیؿسمفطاهم نموزه اؾر(VHDL  ایان )
 ضا زضو  ذوز زاضنس. ها ویػ ی

ی تطنامه نویؿی هؿسنس. ها و ظتا  HDLی ها تین ظتا ػمسه  های اظ زفاوذهمعمانی، ظما  و مؼماضی 
زواناس   می وضیالي ؾیؿسم .قوز یا ایؿسگاه واضی اخطا PCیه  میسوانس وامدایل قسه و تطوی Cیه ظتا  
. قثیه ؾاظ، ػمییااذ فؼال و انفؼاالی تاین     اؾریه قثیه ؾاظ  منسنیاظ قس  ، اما تطای اخطاقوزوامدایل 

ونس. قثیه ؾاظ همچنین حالر هط ػنهط ؾاذساضی  می ریطیمسی  صاض ظمانی ضا ها ػنانط همعما  و مسل
 وخوز زاضز. وضیالي ؾیؿسمقثیه ؾاظ تطای  ونس. زؼسازی می ضا حف 
اؾار. تاه ایان زلیال      VHDLوه یاز یطی این ظتا  ؾازه زط اظ  ن تاوضنسیتط ااغیة  Verilog ا یحام

تاطای   مسفاوذذوـ زؼطیفی زاضز. زو قثیه ؾاظ ؾاظی  ی قثیهها مسل VHDLاؾر.  و مناظطه لاتل تحث
VHDL  )ؾاظی  ی قثیهها زلیما یىؿانی ضا زولیس نماینس. مسلی ها وننس وه قثیه ؾاظی می نیزًم)اغیة
 وضیاالي  ؾیؿاسم ا ط ذییی زلیك تاقیس، زو قاثیه ؾااظ   انس.  زؼطی] قسه ] زطیيؼتؿیاض  وضیالي ؾیؿسم

زولیس وننس. هسف این وساب ایان اؾار واه نكاا  زهاس چگوناه        یمسفاوزی ها ممىن اؾر قثیه ؾاظی
و ؾنسع  طزز. ته این زلیال، ایان   ؾاظی  قثیه ،تینی خیف ض لاتلی ؾرر افعاض نوقسه قوز زا تا ضفساها مسل
 نساضز. وضیالي ؾیؿسمخعئیاذ ظتا   همه تطای تیا  یزالقوساب 
 

  1سنتس 1-2-5

 1980ؾرر افعاض. زض ؾاال   َطاحیؾرر افعاض اؾر نه یه ظتا   زونی]یه ظتا   وضیالي ؾیؿسم
 اؾاسسالل )ایان   ازومازیه ؾرر افعاض ناه اما ؾنسع یه زىنولوغی زىامل یافسه توز  یسالیدیزؾاظی  قثیه
ضا تهوضذ هایی نوقسه قونس وه نسوا  آنها مسل وضیالي ؾیؿسممیكوز(. ممىن اؾر زض  نیع VHDLقامل 

اظ زؾاسوضاذ ظتاا  تاا اؾاسفازه اظ      نموز. فمٍ یاه ظیاط مدموػاه    مكاته لاتل زضن یىیعیف ؾرر افعاض

توؾاییه   RTLاتعاضهای ؾنسع  نیػالوه تط امیسوانس ؾنسع قوز.  (،RTL) 2اتعاضهای ؾنسع ؾُح انسمال ثثاذ

ٌ وخوز ثثاذنسآ  الگوها تطای اؾ زكریم الگوهای ویػه زض وس تطنامه واض وطزه و اظ  ونس می اؾسفازه ها ثا
                                                             
1- Synthesis 

2- Register Transfer Level 
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تطنامه همچنین مساضهای منُمی زطویثی ضا زا حسوزی تهینه میىننس(. تناتطاین قیوه  RTL)اتعاضهای ؾنسع 
 2002زض ؾاال   -RTL -1364.1تطای ؾانسع   IEEE مهم اؾر. یه اؾسانساضز وضیالي ؾیؿسم ضز نویؿی

تاطای   و مفااهیم ایان ظیطمدموػاه ضا    Verilogقس. این اؾسانساضز، یه ظیطمدموػه اظ زؾسوضاذ  طفسهیخص
 ، زؼطی] نموز.2001ؾال  Verilogنؿره 
تاطای ظتاا     2002ؾاال   1364.1 اؾاسانساضز  مُااتك تاا  وسااب   ایان  زض افاعاضی  ی ؾارر هاا  مسل
 زیگط، اظ مسل اؾسانساضز ؾنسع اؾسفازه ذواهس قس. ػثاضذ ذواهس توز. ته وضیالي ؾیؿسم
 

 1استفاده مجذد 1-2-6
اؾر. مساضاذ مدسمغ  حی، ضای ؿسطزه االىسطونیىی، ایسه اؾسفازه مدسز، تُوض  ننایغزض حال حايط زض 

غیاط ممىان اؾار واه َطحای ضا اظ ضوی یاه        یثااً چنا  تعضي و خیچیسه هؿسنس وه تطای یه زیم زمط
ی هاا  یی اظ َطاحای هاا  ، تراف هاا  ضوز وه زض تیكسط َطاحای  می چطونویؽ تؿاظنس. زض ػوو این انسظاض

ا اط یاه    ضوقن اؾر وهاؾسفازه وننس.  مدسزاضا  ها قسه توؾییه ومدانی دازیای لسیمی زط و یا ها خطوغه
ذواهس توز. َثیؼی اؾر واه هاط وؿای    خصیط  ، آ  َطح زُثیكَطح تسوانس موضز اؾسفازه مدسز لطاض تگیطز

ی مرسی] ماوضز  ها اظ این َطح اؾسفازه نموزه یا آنطا َوضی زُثیك زهس وه تطای َطاحی زوانس می ترواهس
 اؾسفازه لطاض  یطز.

تیسی َطاحی ونیس. این واض تا زنظیم ػطو  4ذواهیس یه يطب وننسه  می زض ؾُح ؾازه، فطو ونیس
ی زاذیی ها اندام میدصیطز. همچنین نیاظ اؾر وه ػطو تطذی اظ ثثاذ 4زض ممساض  ها و ذطوخی ها وضوزی
تیسی َطاحی ونیس.  13ذواهیس یه يطب وننسه  می فطو قماته یس. تؼس اظ  صقر ظمانی، ینما ضا زنظیم

طوخی و تین زو َطاحی، زؼساز ػطو وضوزی، ذ زفاوذتطای َطح ؾنسع خصیط(،  RTLزض ؾُح ػمییازی )یا 
و ؾنسع زاضنس. این احسمال وخوز زاضز واه زض  ؾاظی  و خسیس نیاظ ته قثیه یمیلستاقس. هط زو َطح  می ثثاذ
خهر اقىال ظزایی زاضز.  یازیظ زالـ . این ازفاق نیاظ تهسیقوتیسی زچاض اقسثاه  13ته  4یط َطاحی اظ یزغ

این تطنامه فمٍ یه تاض اقىال ظزایی  .وطزیس می تیسی َطاحیn-فطو ونیس قما اظ اتسسا یه يطب وننسه 
خاضامسط ضا  یته ؾاز  تیسی زولیس ونیس وافی اؾر وه 13ظمانیىه میرواؾسیس یه يطب وننسه  .ذواهس قس

، واه امىاا  زاضز   ییزاا خاا  اؾر. ماا   الةتؿیاض خخصیط  ی خاضامسطها ایسه زولیس َطاحی .سلطاض زهی 13تطاتط 
 ونیم. می سط خصیط، َطاحیلاتل اؾسفازه مدسز خاضام های ؾاظه

ضفسااض  م وه زض قثیه ؾااظهای مرسیا]   ییی ضا تنویؿها ما همچنین نكا  ذواهیم زاز وه چگونه مسل
س یا تاه ػاالوه تا   تا اتعاضهای ؾنسع مرسی] نیع، نسیده ؾنسع یىؿانی زاقسه تاقانس.  زاقسه تاقنس و یىؿانی

 اؾر. ىؿا یم وه ضفساض مسل لثل و تؼس اظ ؾنسع ینا  وؿة ونیاَم

                                                             
1- Reusability 


