
   Verilogآشنايي اجمالي با نرم افزار  :فصل اول
  :مقدمه

سيستمهاي ديجيتالي بسيار پيچيده هستند بخصوص هنگامي كـه بـه ايـن نـوع سيـستمها بـه عنـوان مجموعـه اي از               
و ليكن يك ديدگاه كلي تر آن است كه اين مجموعه المانها            . ميليونها المان الكترونيكي و يا گيت منطقي نگريسته شود        

  .)مثال يك حافظه و يا يك پردازنده سيگنال و غيره(به عنوان يك يا چند واحد عملياتي در نظر بگيريم را 
به مرور زمان تكميل شده اند و در جهت كمك به طراحـي چنـين سيـستمهاي                  ) HDL(زبانهاي توصيف سخت افزار     

  . پيچيده و بزرگي به كار مي روند
محـدوديتهايي كـه بـر سـر راه         ،  ك تعريف كلي از كاركرد منطقي سيـستم       فرآيند طراحي سيستمهاي ديجيتال شامل ي     

يـك فراينـد تكـرار شـونده        ،  طراحي. پياده سازي نهايي سيستم و جود دارند و نيز اجزاء اوليه سازنده سيستم مي باشد              
راحـي  هـر فراينـد ط  . است كه در طي آن راه حلهاي گوناگوني بررسي و در قبال محدوديتهاي موجود تست مـي شـوند       

يكـه  يمعموال به اجزاء كوچكتري تقسيم مي شود و خود اين اجزاء نيز به قسمتهاي كوچكتري تقسيم مي شوند تـا آنجا                    
  . مساله اصلي در قالب يك سري اجزاء ابتدايي شناخته شده قابل تعريف باشد

  
 نظر را در قالبهاي مجرد و       به طراحان سيستمهاي ديجيتال اين قابليت را مي دهد كه سيستم مورد            Verilogنرم افزار   

در سطوح گوناگوني تعريف كرده و در عين حال از نرم افزارهاي كامپيوتري ديگر نيز در طراحي بهينه سيستم اسـتفاده                  
اين نرم افزار قابليت طراحي در سطوح مختلف از مرحله اول طراحي در سطح رفتاري تا مرحلـه آخـر در سـطح                     . نمايند

هم چنين در طي فرايند طراحي اين امكان وجـود دارد كـه از تلفيـق سـطوح رفتـاري و          . دهدساختاري را به كاربر مي      
ساختاري و يا هر دو سپس شبيه سازي مي شود تا از صحت             ،  توصيف سيستم در سطح رفتاري    . ساختاري استفاده شود  

هاي بـزرگ و پيچيـده       راه ورود به دنيـاي طراحـي سيـستم         Verilogدر حقيقت نرم افزار     . نتايج اطمينان حاصل شود   
  .فصل اول شما را با مباني اين نرم افزار بخوبي آشنا مي كند. ديجيتال مي باشد

  
هـر  . تعريف مـي كنـد     ) modules( يك سيستم ديجيتال را در قالب مجموعه اي از ماژولها            Verilog  نرم افزار     ١‐١

توصيف محتويات هـر مـاژول مـي        . مي باشد ماژول شامل يك فصل مشترك با ديگر ماژولها و نيز توصيف محتويات آن              
ماژولها از طريق شبكه ها     . تواند فقط كاركرد منطقي آنرا در بر بگيرد و يا اينكه ساختار گيتهاي منطقي را تشريح نمايد                

nets) ( به يكديگر مرتبط مي شوند .  
  
گيتهـاي   پ متـشكل از     به عنوان مثالي جهت شناسايي چگونگي تعريف يك ماژول به بررسي يـك فليـپ فـال                  ١‐١‐١

NAND  ايـن فليـپ فـالپ داراي دو ورودي         ،  همانگونه كه در درس مدارات منطقي توضيح داده مي شود         .  مي پردازيم
دو ورودي نمي توانند     (.خروجيها همواره مكمل يكديگر هستند    ،  است كه چنانچه اين وروديها داراي مقادير مجاز باشند        

  . )همزمان صفر باشند
 نـشان داده شـده   ١٠١ در شـكل  Verilog فليپ فالپ و توصيف آن بعنوان يك ماژول در نـرم افـزار        مدار منطقي اين  

در ابتــداي بلــوك و ”module“دو كلمــه كليــدي كــه حــدود هــر مــاژول را تعيــين مــي كننــد عبارتنــد از   . اســت
"endmodule”  نام ماژول بالفاصله بعد از كلمه       . در انتهاي آن"module”  مثال فوق نام ماژول  آورده مي شود كه در 

“ffnand”   سطر دوم در توصيف اين ماژول سيمهايي        .   مي باشد(wires)        را تعريف مي كند كه وظيفه انتقال مقـادير 
  كـه قابليـت نگهـداري    (Registers)ثباتها .   ماژول اصلي بعهده دارند    (submodules)منطقي را بين زير ماژولهاي      

  مـشخص مـي   ”;“  با عالمـت  (statement)پايان هر عبارت . وم تعريف شده اند   در سطر س   ،اطالعات باينري را دارند   
  NANDگيتهـاي  .   به كار برده شده انـد NAND دو گيت   (lnstantiation)سه سطر بعدي در نمونه گذاري       . شود
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 از كلمـه    كـه بعـد  ”1#“عالمـت  . يك نمونه از گيتهاي منطقي هستند كه براي استفاده در نرم افزار تعريف شـده انـد     
“nand”              قرار داده شده نشانگر يك واحد تأخير زماني براي هر گيت  nand      هـر واحـد تـأخير زمـاني بـر         (  مي باشـد

  مي باشند كه در ساختار فليپ nand  نمايا نگر دو گيت "g2“ و ”g1") حسب ثانيه در جايي ديگر قابل تعريف است    
  . انگر خروجي هر گيت و حروف ديگر نشانگر وروديهاي آن مي باشنداولين حرف داخل پرانتز نش. فالپ استفاده شده اند

. اين مثال اگر چه در ظاهر ساده به نظر مي رسد ولي در واقع يك فرق اساسي در استفاده از ماژولها را نشان مـي دهـد                          
ف در برنامـه      بسياري از آن با نامهـاي مختلـ         (lnstances)يك ماژول مي تواند يكبار تعريف شود و سپس نمونه هاي            

ساختارهاي منطقي از قبل تعريف شده اي هـستند كـه در فـصل     ) NANDمانند  (گيتهاي منطقي . كلي استفاده شود  
  . چهارم به تفصيل در مورد آنها توضيح داده خواهد شد

دو ) registers(شبكه هـا و ثباتهـا       . به يكديگر متصل شده اند    ) nets(گيتهاي منطقي در اين مثال از طريق شبكه ها          
شبكه ها نشان دهنده اتصاالت الكتريكي ما بين سـاختارهاي          .   مي باشند   verilogصورت از تعريف پايه اي داده ها در         

نمونـه هـاي ديگـر عبارتنـد از         . يك نمونه از شـبكه هـا هـستند        ) wires(سيم ها   . مي باشند ) از قبيل گيتها    (منطقي  
wired-or,wired-And   و trireg     به استثناي  trireg             كه نمايانگر يك سيم با خاصيت خازني و قابليت نگاهـداري  

بقيه نمونه هاي شبكه ها قادر به نگاهداري اطالعات نيستند و تنهـا قـادر بـه هـدايت مقـاديري                 ،  بار الكتريكي مي باشد   
  . در اين خصوص در فصول چهارم و ششم به تفصيل بحث خواهد شد. هستند كه بر روي آنها گذاشته مي شود

 ترتيب كـه در توصـيف مـاژول         بدين است   Verilog مثال هم چنين نشان دهنده ساختار سلسله مراتبي نرم افزار            اين
ffnand    از گيتهاي nand)       استفاده شده و خود اين ماژول مي تواند در قـسمتهاي           ) يك نوع ماژول از قبل تعريف شده

اسـتفاده از   . ر اسـتفاده شـود و همـين طـور الـي آخـر             ديگر برنامه بارها نمونه گذاري شود و در ساخت ماژولهاي بزرگت          
توصيف سلسله مراتبي به طراح اين اجازه را مي دهد كه يك سيستم پيچيده را به قسمتهاي كوچك و كوچكتر تقسيم                     

. سيستم كامل را از اين اجزاء كوچك بـسازد        ،  كرده و همانند بنايي كه يك عمارت را از آ جرهاي منفك از هم مي سازد               
 در قالب ثباتها در اين مثال از آن جهت است كـه در شـبيه سـازي    "clear" و ”preset“ه ذكر است كه تعريف     الزم ب 

  . مفيد خواهد بود) كه در قسمت بعدي خواهد آمد (ماژول 
 ١٠٢ در مثـال  ffnandsimماژول ديگري به نـام  ، ffnand و جهت شبيه سازي ماژول     ١٠١  در تكميل مثال      ٢‐١‐١

  . تعريف شده است
  خاتمـه    ”end“ آغاز شده و با كلمـه        ”initial“ را انجام مي دهد با كلمه        (Simulation)بلوكي كه كار شبيه سازي      

 در يـك    (event)شبيه ساز اين قابليت را دارد كه گذشت زمان را محاسبه كرده و تا هنگـامي كـه واقعـه اي                      . مي يابد 
  . يه نگاه داردخروجيهاي ماژول را در حالت اول، زمان خاص رخ نداده

  .  نشان داده شده است١٠١ در شكل nandنتيجه شبيه سازي فليپ فالپ 
، ”preset"  موجب چاپ مقادير زمان و نيز چهار مقدار     ”monitor“ فرمان   (Simulator)در داخل بلوك شبيه ساز      

“clear”  ،“q”   و “qbar”   عبارت  .   مي شود"%b”        زمان شروع شـبيه    . ت  نشانگر فرمت باينري براي چاپ مقادير اس
 رخ خواهنـد    ”10#“ است و وقايع ديگر هر كدام در بلوكهايي از زمان به اندازه ده و احد زمان                  (”0“)سازي زمان صفر    

 و  ”preset“مثال پس از گذشت ده واحد زماني از شروع شبيه سازي مقادير صفر و يـك بـه ترتيـب بـه ثباتهـاي                         . داد
“clear”   با محاسبه يك واحد زمان تأخير جهت گيتهاي         اين وقايع   .  داده خواهد شدNAND       موجب مي شود كه در  
  .   به ترتيب تغيير كنند”qbar“ و ”q“  مقادير 12 و 11زمانهاي 
  .   موجب پايان كار شبيه ساز شده و كنترل را به برنامه اصلي مي دهد”finish“ فرمان 50در زمان 

  ”x“ و   ”0"،  "1“ته باشد در اين مثال مشخص شده اند كه عبارتنـد از             سه نمونه از مقاديري كه هر بيت مي تواند داش         
مشخص مي شود و نـشانگر      ”z"مقدار چهارمي كه يك بيت مي تواند داشته باشد با حرف            . به عالمت مجهول يا نامعين    
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گر آغـاز  نشان"//" عالمت . (tristate gates)حالت امپدانس بزرگ جهت گيتهايي است كه سه حالت در خروجي دارند 
  .  است و در اجراي برنامه هيچ نقشي ندارد(Comment)يك خط توضيح 

  
 نمايانگر مثالي بزرگتر در جهت شناسايي چگونگي توصيف سلـسله مراتبـي يـك سيـستم متـشكل از                  ١٠٢  شكل    ٢‐١

  . اجزاء مختلف است
خود شمارنده نيـز از  . اشد  مي ب(m 16) و يك شمارنده چهار بيتي clock (m 555) اين سيستم شامل يك ماژول 

   )d,c,b,aبا نامهاي (  تشكيل شده است Dچهار فليپ فالپ نوع 
بر خالف مثالهـاي قبـل ايـن    .   نشان داده شده است  ١‐٣  ابتدا نگاهي به ماژول شمارنده داريم كه بعنوان مثال            ١‐٢‐١

  . اي ديگر كاربرد داردماژول داراي پورتهاي ورودي و خروجي است كه در ارتباط اين ماژول با ماژوله
اين پورتها سپس در . است )داخل پرانتز( و سپس نام پورتهاي ماژول (m 16)سطر اول توصيف ماژول شامل نام ماژول 

  تعريـف    (bidirectional) و يا دو طرفه      (outputs)خروجي،  (inputs)داخل بلوك ماژول بايستي به عنوان ورودي        
شـماره بيتهـا داخـل    ( به عنوان يك بردار چهار بيتـي تعريـف شـده اسـت      ’value’در اين مثال پورت خروجي. شوند

 و (scalar)  بعنوان خروجيهاي تك بيتي ’altfifteen‘ و ’fifteen‘پورتهاي خروجي . ) قرار داده شده ’[ ]‘عالمت 
 در ادامه تعريف    ’dEdgeff‘ بعنوان يك ورودي تك بيتي تعريف شده اند چهار نمونه از ماژولي به نام                ’clock‘پورت  

  . پورتهاي ورودي و خرو جي نمونه گذاري شده اند و نشان دهنده چهار بيت اين شمارنده مي باشند
  

از آنجاءيكه ترتيب پورتها در نمونه هاي يك ماژول بايستي با ترتيب پورتها در تعريف اصلي ماژول همخواني داشته باشد   
 هـا در زبانهـاي برنامـه نويـسي          Subroutine موضوع مـشابه بحـث       اين(بايستي كه اين ترتيب از قبل مشخص باشد         

  .   كه در قسمتهاي بعدي راجع به آن صحبت خواهد شد به شكل زير تعريف مي شودdEdgeffماژول ) كامپيوتر است 
  

dEdgeff  (q,clock,data) 
  

بـه عنـوان    .  مشخص مـي كنـد       ساختار يك شمارنده سنكرون چهار بيتي را        Dطريقه اتصال اين چهار فليپ فالپ نوع        
  clock  به پـورت m16  به ماژول’clock‘ورودي .  متصل است value’  به بيت صفر’a‘مثال خروجي فليپ فالپ 

 هر بيـت بـا عالمـت        Complementمكمل يا   ( است   (′q)  مكمل خروجي     dataاين فليپ فالپ وصل شده و ورودي        
بعنـوان  .   مـي باشـد  AND  نشانگر اپراتور ’&‘ و عالمت  XOR  نشانگر اپراتور     ’^‘عالمت  )   مشخص مي شود      ’~‘

  شده و AND  با يكديگر   Value  يعني اينكه بيتهاي صفر و يك از بردار           Value[2]^&Value[1:0]مثال عبارت   
  .   مي شودXORحاصل آن با بيت دو از همان بردار 

  
گري جهت نشان دادن يـك تـابع منطقـي تركيبـي             استفاده شده كه راه دي     ’assign‘هم چنين در اين مثال از فرمان        

  باشـند    ’1‘ است كه هر چهـار فليـپ فـالپ در خروجـي خـود داراي                 ’1‘  تنها هنگامي     'Fifteen‘پس مقدار   . است
(11112=1510) .  

ر  از صفر تا سه انجام شده و يا به شكل ساده تر و د’Value‘  بر روي تك تك بيتهاي ’&‘اين كار ابتدا توسط اپراتور     
ــا اپراتــور   و يــا ’Fifteen‘در هــر دو حالــت مقــدار (.  انجــام ميــشود’Value‘  بــر روي بــردار ’&‘ســطر بعــدي ب

'altFifteen’              برابر يك خواهد بـود چنانچـه تمـامي بيتهـاي  ‘Value’      توضـيح ديگـر آنكـه در    )   برابـر يـك باشـند
Verilog              ك بردار انجام داد پس        مي توان عمليات منطقي را بر روي محدود ه اي از بيتهاي ي‘Value[1:0]’   نشان  

  يك وابستگي داءم را بـين دو         ’assign‘فرمان    ،  در اين مثال  .   مي باشد   ’Value‘دهنده بيتهاي صفر و يك از بردار        
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  با چهار ورودي و يك خروجـي را تعريـف كـرده            ANDطرف عالمت تساوي نشان مي دهد پس در حقيقت يك گيت            
  . خروجي نيز بالفاصله تغيير خواهد كرد، م ندارد و چنانچه هر كدام از وروديها تغيير كنندكه هيچ گونه تأخيري ه

  
 و حساس بـه لبـه پـاءين رونـده كـالك را در زبـان                 D  چگوتگي توصيف ماژول فليپ فالپ از نوع          ١٠٤  مثال    ٢‐٢‐١

Verilog نشان مي دهد    
  

  ’q‘بعالوه خروجي   .  داراي يك خروجي و دو ورودي است       اين فليپ فالپ  ،  همانگونه كه در تعريف ماژول مشخص است      
ايـن  . به عنوان يك ثبات تعريف شده و مستقيما عمل نگاهداري يك بيت از اطالعات را در فليپ فالپ مـدل مـي كنـد                   

 رفتار ترتيبي سـخت     ’always‘فرمان  .   مي باشد   Verilogمثال نشاندهنده چگونگي توصيف رفتاري سخت افزار در         
  در زبانهـاي كـامپيوتري دارد و نـشانگر           ’while(TRUE)‘اين فرمان تشابه زيادي بـه فرمـان         .  مدل مي كند   افزار را 

  تنها يك عبارت قرار گرفته و معناي آن        ’always‘پس از صدور فرمان     ،  در اين مثال  . تكرار يك حلقه از عمليات است     
  پس از ده واحـد زمـاني تـأخير بـه             ’data'ر ورودي       مقدا  ’0'  به    ’1‘ از   Clockاين است كه در صورت وقوع انتقال        

مزيت توصيف رفتاري عملكرد سخت افزار در اين است كه طراح بدون آنكه نگـران سـاختار   .   منتقل مي شود’q‘ثبات  
به عنوان مثال در اينجا ما عملكرد فليپ فـالپ  . واقعي و فيزيكي سخت افزار باشد مي تواند كامال عمليات آنرا مدل كند      

را بيان كرده ايم بدون آنكه نيازي به بيان اين مطلب باشد كه اين فليپ فالپ از چه نـوع گيـت منطقـي سـاخته شـده                
  . است

  
داراي فرامينـي اسـت    ) Cماننـد  (  هم چون ديگر زبانها ي برنامه ريزي سطح باال    Verilogالزم به ذكر است كه زبان       

در اين رابطه در فـصول دوم و سـوم بيـشتر توضـيح داده               . مي كنند   ها را تعريف      Subroutineشروط و   ،  كه حلقه ها  
  . خواهد شد

  
ودر واقـع عملكـرد يـك       ( را براي شمارنده بعهده دارد       clock  كه وظيفه توليد        m555  ماژول    ٥-١  در مثال     ٣‐٢‐١

  .   توليد شده نشان داده شده استclockبه همراه شكل موج )  را مدل مي كند 555تراشه تايمر 
در توصيف رفتاري ايـن  .  است كه خروجي ماژول نيز مي باشد’clock‘ داراي يك ثبات داخلي به نام  m 555ماژول 

 clockمقـدار  ) ’initial‘با فرمان   ( استفاده شده عالوه بر آنكه در هنگام شروع كار           ’always‘ماژول مجددا از فرمان     
 خواهد رفت پس از گذشت هر پنجاه واحد زماني مقـدار  ’1‘قدار بوده و پس از پنج واحد زماني تأخير به م  ) X(نامعين  
clock          به مكمل مقدار قبلي خود تبديل ميشود پس در حقيقت يك پالس كالك بـا دوره تنـاوب صـد واحـد زمـاني و 

  . عرض پالس پنجاه واحد زماني ايجاد شده است
  

از ) مـشخص ميـشود      ’#‘كـه بـا اپراتـور       (خير  براي هر واحد زماني تـأ     ) بر حسب ثانيه  (جهت تعيين يك مقدار حقيقي      
  :به عنوان مثال با صدور فرمان .  استفاده مي شودtimescale‘فرمان 

  
‘timescale    1ns/ 100ps 

  
دقت محاسـبات زمـاني نيـز     و ) ns 1 = 1 #(يم كه هر واحد تأخير زماني برابر يك نانو ثانيه است يبه كمپايلر مي گو

  .  صد پيكو ثانيه استيك دهم نانو ثانيه يا يك
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 ١٠٦ حال كه تمامي ماژولهاي مورد نياز در سيستم اصلي تعريف شده اند مي توانيم كل سيستم را مطابق مثال        ٤‐٢‐١
در ايـن   .  بصورت اسكماتيك نشان داده شده است      ١٠٣ در شكل    ’board‘ماژول  .  تعريف كنيم  ’board‘به نام ماژول    

ويرگولهـا موجـب    .  در زبانهاي برنامه نويسي اسـت      ’print‘ شده كه مشابه فرمان       استفاده ’display$‘مثال از فرمان    
  .  تعيين كننده فرمت دسيمال جهت چاپ مقادير مورد نظر است’d%‘ايجاد فضاي خالي در زمان چاپ شده و اپراتور 

 تعريـف مـي شـوند    در اينجا ذكر يك نكته ضروري است و آن اينست كه سيمها و يا ثباتهايي كه در داخـل هـر مـاژول     
 اسـتفاده   m555 و m16 در هـر دو مـاژول        ’clock‘اگـر چـه واژه      . و مختص همان ماژول مي باشند     ) Local(محلي  
پـس واژه   . مي توانستيم از واژه ديگري جهت نام گذاري سيمي كه آن دو را به هم وصل مي كند اسـتفاده كنـيم                     ،  شده

‘clock’ در ماژول m555 با واژه ‘clock’در ماژول  m 16    يكي نيست و تنها از آن جهت با هم ارتبـاط دارنـد كـه 
.  نام گذاري شده آن دو را به يكديگر متـصل كـرده اسـت   ’clock‘ توسط سيمي كه اتفاقا آن هم به نام   boardماژول  

تعقيب مراحـل زمـاني     .  نشان داده شده است    ١٠٤ واحد زماني در شكل      ٢٠٠٠ براي   boardنتيجه شبيه سازي ماژو ل    
 ذكـر شـد بـه درك عملكـرد فـرامين      ١٠٦ و١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ سازي با توجه به تعريف ماژولهايي كه در مثالهـاي    شبيه

verilogكمك مي كند  .  
  
اين گونه توصـيف  .  است dEdgeff نمونه اي از توصيف رفتاري ماژو ل١٠٤ مثال ، ذكر شد   همانگونه كه قبال٥ً‐٢‐١

اين مورد طراح هيچگونه نگراني راجع به ساختار منطقي و فيزيكي اين فليـپ              در  . شفاف و مفيد است    سخت افزار كامالً  
فالپ ندارد و اين موضوع در مراحل اوليه طراحي بسيار مفيد است و منجر به صرفه جويي زياد در زمان و انرژي صـرف                        

 نـشان مـي     NOR توصيف ساختاري همان فليپ فالپ را با اسـتفاده از گيتهـاي              ١٠٥مثال  . شده در طراحي مي شود    
  . دهد

  
سـاختار منطقـي و   ،  تعريف شده بود و لـيكن در داخـل مـاژول   ١٠٤اين ماژول داراي همان پورتهايي است كه در مثال   

 تعريف شده كه هر گاه مقدار يك بـه آن           ’reset‘به عالوه يك ثبات داخلي به نام        . ارتباط بين گيتها تشريح شده است     
 را با جـايگزيني توصـيف       ’board‘  نتيجه شبيه سازي ماژول       ١٠٥ود شكل   داده شود خروجي فليپ فالپ صفر مي ش       

  . فليپ فالپ نسان مي دهد كه كامال مشابه نتايج قبلي است) ١٠٤مثال (به جاي توصيف رفتاري ) ذ١٠مثال(ساختاري
جيهـاي  خرو.   در توصيف رفتاري سخت افزار همانگونه كه ذكر شد چگونگي كار كرد يك ماژول مـورد نظـر اسـت                   ٣‐١

يك ماژول بر حسب وروديهاي آن و كاركرد ماژول تعيين شده و طراح هيچ تالشي در جهت شناسايي ساختار فيزيكـي                     
  . انجام نمي دهد) بعنوان مثال متشكل از گيتهاي منطقي (
  

در .  است در مدلسازي رفتار سخت افزار از يك سلسله فراميني استفاده مي شود كه كامالمشابه زبان هاي برنامه نويسي                 
در يك سـطح پـاءين تـر مـي          .  نوشت verilogمي توان الگوريتم رفتاري سيستم را در زبان         ،  مورد سيستمهاي بزرگتر  

و بـاز  .  بيان كردClock و با در نظر گرفتن (Register transter)توان همان رفتار سيستم را در قالب ارتباط ثباتها 
تاري از گيتهاي منطقي و فليپ فالپها و ارتباطات بين آنها قابل تشريح             در يك سطح پاءين تر همان رفتار در قالب ساخ         

و باالخره در پاءين ترين سطح مي توان خود گيتهاي منطقـي و فليـپ فالپهـا را در قالـب المانهـاي الكترونيكـي                     . است
  . سازنده آنها توصيف كرد

آغاز نمود و پس از حصول اطمينان       ) تاري  توصيف رف (در هر صورت جهت تسهيل كار طراحي بايستي از باالترين سطح            
  . ين تر شبيه سازي استفاده نمودياز كاركرد كلي مدار از سطوح پا
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پورتهـا ي ورودي و  .  نشان مـي دهـد  ’m 16 Behav‘ بيتي را تحت نام ٤ توصيف رفتاري ماژول شمارنده ١٠٨مثال 
. يكن توصيف كار كرد ماژول كامال متفاوت است       خروجي تعريف شده جهت اين ماژول كامال مشابه حالت قبلي است و ل            

بعنـوان مثـال در     . ست و آن چگونگي تعيين مقادير عددي براي پورتها و يا ثباتها است             ا ذكر يك نكته در اينجا ضروري     
 altfiFteen =1 استفاده شده ولي حالت دقيق تر اين عبـارت  altfiFteen=o ; از عبارت ’m 16 Behav‘ماژول 

‘bo   دان معنا كه يك بيت بايزي به مقدار صفر در ثبات             مي باشد بaltfiften   در مورد چگونگي بيـان     .  ذخيره مي شود
  .  توضيحات كافي داده شده استAاعداد در پايه هاي مختلف در پيوست 

 را كـه در  Formal syntax يـا  VHDLطريقه تعريف رسمي اجزاء تـشكيل دهنـده زبـان    ،   در پايان فصل اول٤‐١
  . ه تفصيل شرح داده شده بررسي مي كنيم بFپيوست 

  
تعريف يك ماژو ل كـه مثالهـايي از آن   .  به چند مثال اشاره مي كنيمFجهت درك عالءم و فرمت قراردادي در پيوست     
  . را در اين فصل آورديم به شكل زير بيان مي شود

< module > 
:: = module < name - of - module > < List - of - ports >?; 
< module -item >* 
endmodule  

  
< module >كلماتي كـه بـا فونـت    .  نشان دهنده آن است كه آنچه كه در پي مي آيد طريقه تعريف يك ماژول است

Bold face عالمـت  . واژه ها و عالءم كليدي هستند كه بايستي عينا به همان شكل تايپ شـوند ،  مشخص شده اند‘ 
هر عبارتي كـه  .  نشانگر تعداد صفر يا بيشتر عبارات است‘ * ‘ودن عبارت و عالمت  ب(optional) نشانگر اختياري ’?

 و مقايسه طريقه تعاريف رسـمي  Fمطالعه پيوست .  قرارداده شده در جايي ديگر تعريف ميشود‘< >‘در داخل عالمت 
  . دد مي باشي با مثالهاي ذكر شده در اين جزوه در فراگيري نرم افزار بسيار مفVerilogدر 
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   (Behavioral Modeling) رازفات خس يراترف يزاسلدم :مود لصف
  : مهدقم
 ييهاراتخاسـ  رتشيـ ت ب ايـ ئزج يور ر ب ثح ب ميناو ت يم ميا هشد انشآ يا هزادنا ا ت verilog رازفا منرت  ايلك ا ب هك نونكا
 دنـ ترابع لوا هورگ. دنوش يم ميسق ت هورگ ود ه ب ها راتخاس نيا. مينك زآغا ار دنوش يم هدافتسا يراترف يزاسلدم رد هك
ـ اد رتويپامكـ  يسيون امهرن ب يهانابز ه ب يدايزت  اهبش دراوم رتشي ب رد هك (statements) يتارابع زا ت ارابـ ع دننـ ما درن
ـ هكـ  دنتسهـ  يتارابـ ع زا هتدسـ  نآ مود هورگ. هريغ و (Loops) ها هقلح، ( if - then - else) يطرش ـ دم ه ب  يزاسل

  . دنا هشد يسرر بموس لصف رد و دنزادرپ يم يلاتيجيد يمهاتسيس ينامز همت ايخصوص
 نيـ ا (process). دنـ يآفر كيـ  فيوصـ  ت زات  سـ ات  رابع رازفات  خس زا يراترف) لدم (فيوص ت كي يلصات  يماه  ١‐٢
 كي لماش طفق و هداس الامك دناو ت يم هكت  رفگ رظن رد لقتسم يلرتنك نيامفر زا هتشر كي ناونع ب ناو ت يم ار دنيآفر
ـ رتنك نيامفـر  زا هتشـ ر چنـدين . شدا بيرازفا منر امهرن بكي دننما و هديچيپ يليخ اي و يرارك ت لمع ـ دننـ او تيمـ  يل  ا ب
 لباق هتكن لاح ره هب. دننما بيقا برگيدكي زا لقتسم هكنيا اي و دنزاس بار state machine كي و دنوشب يكر ترگيدكي
 رد هكـ ت  رفـ گ رظن رد ييها دنيآفر زا يا هوعمجمت  رصو ه ب ناو ت يم ار لاتيجيد متسيس كي راترف هكت  سا نيا هجوت
  . دننك راقر ر بطاتبرا رگيدكي ا بدنناو تيم ندو بلقتسم نيع
   :دوش يم فيرع تريز لكش ه بوت سا ’always‘ت رابع دنيآفر كي فيوصت تهج verilog يا هياپ نمافر
  

< always - statement > 
:: = always < statement > 

  
ت رابـ ع كيـ  حـداقل  لامشـ  يراتـ رف لدمـ  رهـ . دنـ ك يمـ  راركـ  ت هقفو نود ب ار شا هوطبرمت  ارابع ’always‘ نمافر

'always’ ت رابع رد يتسيا بلژوما كيت ايلمع يمام تطراح اهگديد زا. شدا بيم‘always’ دوش تشريح .  
  . دوش يم امنجا رابكي طفق هكت واف تنيا ا بشدا بيم ’always‘ هباشم هشد فيرع تريز رد هك ’initial‘ نمافر
  

< initial - statement > 
:: = initial < statement > 

  
 if statement. دنوش يم هدافتسا لرتنك نايجر ريسم رييغ تيار  بيبيتر تيهاراترف فيوص ترد يطرشت ارابع ‐ ٢‐٢
 if فلتخم وعن ود لامش ار يديدجت ايخصوص هك شدا بيم يطرشت ارابع زا يمومع لاثم كي شا هوطبرم يهاريغتمو

statement ار يديـ دجت  ايخصوص هك شدا ب يم ميسق ت لژوما يراترف يزاسلدم هنومن كي ٢‐١ لاثم. دهد يم ناشن 
  else ء زج نود بيرگيد و else ا بيكي دهد يم ناشن if statement فلتخم وعنود لامش

divide module  يجورخ quotient يدورو ود قيرط زا ار ddinput, dvinput لاقـ تنا متيرگولا رارك تقيرط زا و 
shift)( ددع رهاچ ادبتا رد. دنك يم نييع تقيفرت و text macro كيـ  دوشـ  يمـ  نيـي عت macro روتدسـ  قيـ رط زا 

define ـ  نيـ ا هكـ  دوش يم داجيا امن كي هبت ب اث ينتم هتشر كي نداد صاصتخا اب و ـ او ت يمـ  امن  فيوصـ  تكيـ  رد دن
 لكشـ . شد داهخو نيگزياج امن نآ ا ب وطبرم ينتم هتشر،  فيوص ت نيا (compilation) مهرج ت نماز رد. دوش هدافتسا
ـ  alpha دوشيـ م مـه رج تفيوصـ  تكي هكت قو ره اذل define A alpha:ت سات رصو نيا ه بيمومع  نيگزياجـ  A اب
 ٢‐١ لاثـ م. شـد ا ب يمـ  مزال هـا وركما همه يار ب پچت  مس رد عقاو) َ)لوق لنق دفرمت  مالع هك دوش هجوت. شد داهخو
  . شداب يم راد ينعم يوركما قيرط زا فيوص تلخاد ه بيددعبت اث ندرك دراو دراوم زا يكي
د يـ دج رادقـ م نترفگ راقر هدنهد ناشن شداب TRUE يتقو هك دوش يم زآغا done يجورخ نشد فرص ا ب ميسق ت لمع
ـ  هكـ  ددرگـ  (TRUE) كي ا ت مينما يم رظتنم go يدورو يار ب سپسو شدا ب يم quotient يور رب  نآ هدنـ هد ناشن
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ـ  dvinput و ddinput شدا ب يمgo TRUE هك يتقو. شدا ب يمد  يدج dvinput و ddinput يهايدورو هكت  سا  هب
  . دنوش يم يپك dividend و divisor يوررب بيترت
 قيـ رط زا راكـ  نيـ ا ريـ خ ايت سا فرص ايآ هك شدا بيم divisor يسرر بيار ب لاثم نيا رد يطرشت  ارابع زا دروم نيلوا
  .دوش يم امنجا ريزت ارابع
  

if (divisor) 
begin 

  . . . . statements  
end 

  
ـ  رگـ ا. ددرگ يم يبايزرا TRUE ا ب لداعم يرگيد رادقم ره و FALSE ا ب لداعم expression يار ب فرص رادقم  يار ب

expressionرادقم (x)unknwon اي و (Z) high impedance ـ  لداعـ م دوش هترفگ رظن رد  يبايـ زرا FALSE اب
 يمـ  لابند ار متيرگولا يداع نايجر شدابن فرص رگا. ميهد يم راقر يسرر ب دروم ار divisor مات  لاح نيا رد. ددرگ يم
 thenت مسق ناونع ه بار وكل بنيا رد دوجومت رابع يمام تهك دهد يم هزاجا if ه بوطبرم begin-end وكلب. مينك

statement ه بوطبرم if يدادراقر لكش. ميريگ برظن رد if ت سا ريزت رصو هب:  
  

<statement>  
::=if(<expression>)<statement-or-null> 

  
 يمـ  هريـ خذ هايدوروت  مالوع نييع ت هايدورو زا كي ره قلطم رادقم ريزت  ارابع قيرط زاو ميسق ت متيرگولا نداد امهدا اب
  . دريگيم راقر  driveرد neg divisor ه بوطبرمت ي بنيهمدزناپ ادبتا دوش
  

negdivisor=divisor[DVLen]  
if(neg divisor) 
divisor=-divisor 

  
ت مسق اذلت  سا هشد ناي ب ود لمكمت  رصو هبو هدو ب ينفم وطبرم رادقم هكت  سا نآ هدنهد ناشن دو ب كيت  ي ب نيا رگا

then و اجرا divisor وكل بنوچ هكت شاد هجو تديا بمينكبت ثم انرآ لك رد ا تشد داهخو ينفمbegin-end وطبرم 
  . ديآ يم if لابند ه بهك statement نيلوا زات سترابع then statement درادن دوجو if نيا هب
 هـا ن ت هكـ نيا ندركـ  خصشمـ  رظونم هب bit-select كي. . دنك يم ناي ب زين ار bit-select نيچنهم statement نيا
 نكـ مم زيـ ن هاتي ب زا هدودحم كي نيچنهم. . ددرگ يم هدافتسا،  تسا هدافتسا دروم دركلمعرد رادر ب كي يهاتي ب زا يكي
  . دوشيم هديامن part-select لمع نيا. ددرگ نييعت(:)  هطنق ود ا بهاتي بهرماش ندركادج قيرزطات سا
ـ ١٦ ار begin-end وكلـ  ب رد دوجـ ومت  ارابـ ع repeat نمـا فرت  مالع نييع ت زا دعب  هعـ فد رهـ  رد دنـ ك يمـ  اجـر ا راب

quotient , dividend سپسوت سا هشد فيوصت >> دركلمع ا بهكناچنهم دوش يم هدادت فيش، پچت مس ه بيكي 
divisor ه ب وطبرم يالات ب مسق زا dividend دوبت ب ثم قيفر ت نيا هجيتن رگا. دوش يم مك quotient عمـ ج كي ا ب 

 و دوشـ  يمـ  اجرا if يطرش روتدس ه ب وطبرمelseت  مسق)دو ب كيت  ي ب نير ت شزرا اب (دو ب ينفم هجيتن رگا اما دوش يم
  . ددرگ يم زا بلوات لاح ه بdivisor ا بنشد عمج اب dividend ر تشزرا ات بمسق ه بوطبرم هشد مكت مسق
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 يمـ  ريـ بع ت TRUE ينـ عم ه ب فرص ريغ رادقم نيا شدا ب يم هجيتن ندو ب ينفم ينعم  ه ب نيا شدا ب كيت  مالعت  ي ب رگا
 ينفـ م dividend رگـ ا نياربانـ ب. دوشـ  يم IF  ،FALSE ه ب وطبرم طرشو دنك يم لمكم ار هجيتن !      رگلمع اما. دوش
  . شد داهخو اجرا else ه بوطبرمت مسق شداب
 quotient هكـ نيا زا دعـ ب. شـد  داهـ خو ينفـ م زيـ ن quotient شـد ات ب وافتم هيلوا يدورو ود ي هاتمالع رگات  يهان رد

 دناوتيموت سا صحيح يجورخ دهد يمت مالع رگيد يها لژوما ه بهك دوش يم done ،set ه بوطبرمت ي بشد محاسبه
  . دوش هدناخو

vector registers,vector nets نآ رد هكيضاير نوناق زا يگهم nدننـ ك يمـ  يوريـ پ شـد ا بيمـ  هـا تي بدادعت 
ـ  ريداقم نوچهم دادعا ا ب نابز نيا لمعرد  روتدسـ  قيـ رط زا ريداقـ م نيـ ا زا كيـ  رهـ  رگـ ا. دنـ كيم راتـ رفت  مـ الع نود ب

$display اي $monitor شد دناهخو ريسفت تمالع نود بريداقم ناونع ه بدوش هداد شيمان .  

2n

 رتـ گرزب(< لامش هكت  سا هشدت  سيل B مهيمضرد دوش يم هدافتسا يطرش يهاحالترداخصوص هك يطاتبرا يهارگلمع
ـ يواسمـ  ايزا رتگرزب(<  =) ـ هكـ  يتـ قو شـد ا بيمـ  )فلاخـ م(! =،  )لداعـ م(= =و )ا ب  highايـ unknown حالـت  ا ب

impedance ـ  سـ ا نكمم الا ب يها هسياقم ميوش وربور ـ  طيارشـ  نيـ ا رد هكـ  ددرگـ  يبايـ زرا دراومـ  نياءت ب  ينـ عم ه ب
FALSE هسياقم لمع ناوتيم دوش هدافتسا )لداعم ريغ (! = =)لداعم (= = = يهارگلمع زا رگا اما. دوش يم هترفگ 

  . داد امنجا زين high impedance اي unknown يور ر بار يبايزراو
 زين  high impedanceاي unknown لامش هك ددرگ يم هسياقم هم ا بهاتي بزا كي ره رادقم هارگلمع هنگونيا يارب
   :حالترد اذل دنشا بلداعم هم ا بديا بهك دوش يم

IF(4' b110Z= = =4' b110Z) 
then-statement 

  . شد داهخو اجراif ه بوطبرم hen- tتمسق
if(4'bll0z= =4'bll0z)                                              تلاح رد اما:        
then-statement                                         

  . دنشا بر تهديچيپ زين نيا زات سا نكمم يطرش يها expression شد داهخون اجرا thenت مسق
  

expression يقـ طنم يهارگلمع قيرط زات سا نكمم يقطنم يها (Not)!, (oR)ll,(AND)&& ـ  رگـ يد هـم  ه ب
  ت سا هشد هداد ناشن نياءپ لاثم رد هكناچنهم دندرگ لصتم

if((a>b)&&((c>=d)ll(e= =f))) 
then-statement 

 ايـ  زا رتـ گرز بc :دروم ود زا يكيو شدا ب bزا رتگرز ب a : هك دوش يم اجرا يترصورد طفق then-statement لاثم نيارد
  . شدات بسرد f ا بلداعم e اي d ا بيواسم
١‐٢‐٢   
 رگـ ا وت سـ ا يرايتخاelse ء زج زا هدافتسا. دهد يم ناشن if روتدس ا بار elseت مسق زا هدافتسا نيچنهم ٢‐١ لكش
  . شدا بيم نآ ه بهشد مام تريغ if روتدس نيرتكيدزن ه بقلعتم شدا بهتشاد دوجو
                                                                                                      <statement> :يدادراقرت لاح
   

::= if (<expression>)(statement-or-null>else <statement-or-null> 
                                                                                                               . . .=ll :ميرادما لاثم رد

     
if(!dividend[ 'Ddlen]) 
quotient=quotient+1; 
else 
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dividend[‘Ddlen:'HiDdMin]=dividend[‘Ddlen:'HiDdMin]+divisor 
 يمـ  كيـ  quotient نيياپـ  هتبـ رمت  ي ب شد مك نآ زا divisor هكنيا زا دع ب شدابت ب ثم dividend رگا حالت نيارد
  . مينادرگ يم ر بdividend ر تشزرا ات بمسق ه بار divisor رادقمت رصونيا ريغ رد دوش
 if چنـدين  هك يئارجد elseو زج ندرك خصشم رد (procedural language) يترف يپ يها امهرن برتشي بدننهما
  :ديريگ برظرند ار ريزت لاح. دوشت قد دياب، دراد دوجو
                                                               if (expression A) كي و if روتدس هوعمجم كي لاثم نيا رد
   

else يمومع حالترد ميراد if(expression B)                                                                                 
   

elseروتدس نيرتكيدزن ه ب ifدريگ يم قلع تa=a+bi;                                                                              
else                                                                                                                                       

                                                                                   ;expression   TRUE ،  q=r+sود ره رگا    
   شدابيم if نيمود ه بقلعتم  else رگيدت رابع ه بدوش يم هترفگ رظرند ديدج رادقم ناونع ه باذل a شداب

   :دهد يمت وافتم يا هجيتن هك ديريگ برظن رد ار يرگيد حالت
-if (expression A)                                                                              begin وكلـ ب، لاثـ م نيا رد

end  
                                                                                          begin هك دوش يمبب س if روتدس نيلوارد

                            روتدســــــــــــــــــ نيلــــــــــــــــــوا ه بــــــــــــــــــقلــــــــــــــــــعتم elseء زجــــــــــــــــــ
if(expression B)  

ifهكنيا درومرد هك يتقو. شدا ب elseامدك ه ب a=a+b;                                                                           
   

ifزا يدن بوكل بزا شد داجيا هامبا دريگ يم قلع ت end                                                                             
                                                                      else درك هدافتسا ناو تيم حوضو يار بbegin-end قيرط

q=r+s;                                                                                                                                           
٢‐٢‐٢  
. دوشـ ب  اخـ تنا ديـ اب ب اصتنا يار ب ريداقم زا يكي هك يتقو دوش هدر ب راك ب if روتدس ياج ه ب دناو ت يم(:?)يطرش رگلمع
ـ  هجـ يتن نهما ا ب دناو ت يم ٢‐١ لاثمرد دنكيم نييع ت ار quotient يئهانت  مالع هك يترابع لاثم يارب  ريـ زت  رصـو  ه ب
  :دوش هتشون

  
quotient=(negDivisor!=negDividend)?-quotient:quotient; 
 

 فرص ريغ اي (TRUE رگا ددرگ يم يبايزرا زتنارپ رد دوجوم يطرش ناي ب ادبتا :هك دنكيم لمعت  رصو نيا ه ب رگلمع نيا
 زا دعـ  بدوجـ وم رادقـ م شـد ا بFALSE رگاو ددرگيمب اختنات سا هشد هتشونت ؟ مالعت سارت  مس هك يرادقم شداب)
ـ گيدكي فلاخـ م يهـا تمالع،  شدات ب سرد يطرش ناي ب رگا حالت نيا رد. ددرگ يمب  اختنا:تمالع ـ  درن ـ  quotient اذل  ا ب
ـ ما داهـ خو يقا ب رييغ ت نودب quotientت  رصونيا ريغ رد دوش يم هريخذ،  شا ينفم رادقم  متسيـ س رد هكـ  انجـ آ زا. دن
 يم امنجا لمع نيهم زين Verilog رد اذل دوش يم هدافتسا ددع نآ يود لمكم زا ينفم ددع كي ناي ب يار ب يلاتيجيد
  .دوش
   <expression> :                                                       زات سترابع يطرش رگلمع يمومع لكش

::= <expression>?<expression>:<expression> 
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ll=. . . .                                                                                                                                              
 موسـ  رادقـ مت  رصونـ يا ريـ غرد ددرگـ  يمـ ب  اخـ تنا expression نيمود اذل شدا ب expression  ،TRUE نيلوا رگا

expression نايم يلصات  واف ت كي. دوش يمب  اختنا IF-THEN-ELSE كي ناونع ه ب دراد دوجو يطرش رگلموع 
 يهـ د صيخـص  ت ايـ و continuous يهـ د صيخـص  ت لمـ ع هكـ  ياءجـ  ردت  سـ ا نكـ مم يطرشـ  رگـ لمع كيـ  رگلمع

procedural راتخاسـ . دوشـ  راهظـ  دريـ گ يم امنجا IF-THEN-ELSE  ـ رم يهـا وكل ب ردت  سـ ا نكـ مم طفقـ  وطب
 طفق if -then-else هك حالی رد اذل. function اي task ه بوطبرم ي هاوكلبرد ايو دوش راهظ initial اي alwaysهب
  . ددرگ راهظ يراتخاسو يراترف لدم ود رهر د دناوتيم يطرش رگلمع، دوش راهظ يراترف يهالدمر د دناو تيم
٣‐٢  
ـ  فلـ تخم نمـا رفراهچ. دريـ گ يمـ  امنجـ ا loopingقيـ رط زا يرارك ت دنور ا ب يهاراترف  زا دنـ ترابع loop نتخاسـ  يار ب
  forever,while. for,repeat؛:
١‐٣‐٢  
 ار loop نتخاس يار ب repeat روتدسزا هدافتسا هكت  سا هشد هداد ناشن ٢‐٢ لاثم رد ٢‐١ لاثم زاب  ختنم هطعق كي
 را بره. دراد دوجو repeat مهلك زا دع ب زتنارپ رد) (loopconut حلقه هدرنماش كي loop زا وعن نيارد. دهد يم ناشن
 نيـ ا هكـ ت  شـ اد هجـ و ت ديا ب هبتلا هك دوش يم خصشم حلقه رارك ت هرماش دياي ب رد اجرا ه ب داهخو ب loop لخاداءزجا هك
ـ رم ريـ غتم رادقـ م loopزا جورخـ  امگـ نه رد دريـ گ يم امنجا) (loopconut رييغ تنود بلمع ـ وطب  loop count ه ب
  . دوش يم هدافتساloop زا امگنه دزو جورخ  يار بدوش يم هداد توضيح"ادعب هك disable روتدست سا هدركن يرييغت
  :. شدا بيم ريزت رصو ه بrepeat روتدس يمومع لكش

<statement> 
::=repeat(<expression>)<statement> 

  :دوش هتشون زين for روتدس قيرط زا دناو تيم ٢‐٢ لاثم رد حلقه
for(i=16;i;i=i-1) 
begin 
 . . .llshift and subtract statements 
end                                                                                                                                                 

ـ  ١‐١٢لاثـ م رد" البقـ  for loop. دوش هدافتسا حلقه هدرنماش يرادهگن يار بديابرتسيرج كي حالت نيا رد  هداد ناشن
 i ه ب ار١٦ هيلوا رادقم،  for روتدس رد ادبتا رد. شدا ب يم C يسيون امهرن ب نابز رد for روتدس ه ب هيبش يليوخت  سا هشد
 for زاس حلقه يمومع لكش. دوش يم مك يكي iسپسو دنوش يم اجرا نيامفرت  سا فرص فلاخم i هك يتقوو ميهد يم
  :ت سا ريزت رصو هب

<statement> 
::=for(<assingnment>;<expression>;<assingment>)<statement> 
ll=. . .  . 

 هكـ  دوشـ  يم اجرا expression سپس. دوش يم اجرا رابكي حلقه زآغا يادبتا رد assingment يهد صيخص ت نيلوا
 اجـر ا شدا ب true طرش نيا هك يتقو loop لخادت  اروتدس. ريخ ايت  سا صحيح حلقه رد ندنما طرش ايآ هك دهد ناشن
 رد يدعـ ت ب س تـ  هكـ نيازا لبق لمع نياو دوش يم اجرا شد اجرا حلقه لك هكنيا زا دع ب assingment نيمود دنوش يم
. حلقـه  لخـ اد ياءجرات  اروتدس زات  سترابع statement الا ب حالت رد. دريگ يمت  رصو دريذپ امنجا. حلقه طرش دروم
 هدافتسـ ا حلقه رارك ت نازيم نييع ت ياربت ب اث ددع كي repeat روتدسرد هكت  سا نيا repeatوfor روتدس نايمت  وافت
 نيـي عت ت هـ ج نآ نداد رييـ غ ت يار ب حلقه ريغتم ه ب يسرتدست  يلباقو شدا ب يم ر ت فاعطنا لباق for روتدس اما دوش يم
  . دهديم ار حلقه زا جورخ طرش لرتنوك
   :دوش يم داجيا هم while زاس حلقه قيرط زا الا بحلقه C نابز دننما
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i=16; 
while(i) 
begin 
 . . .llshift and subtract statements 
i=i-1 

                                                                           end :شدا بيم ريزت رصو ه بwhile يمومع لكش
 
 

<statement> 
::=while(<expression>)<statement> 
ll=. . .  . 

expression رگا و ددرگ يم يبايزرا trueشداب statement سپسـ و دوشـ  يمـ  اجـر ا while expression ـ ود  هراب
  . شدابexpression ،true هك ميوش يم دراو while وكل بلخاد ه بينماز هان تسپ. ددرگ يمت ست

while expression always وكلـ  بكي رد يرجاخ ريغتم كي رادقمرد رييغ تيار براظتنات هج يتسيابن   هدافتسـ ا 
:ت سا هشد هداد ناشن ريز لاثم رد هكناچنهم دوش  

module suredeath (inputa) 
input   inputa; 
always 
begin 
while(inputa) 
;//wait for external variable 
//other statements 

                                                                                 end روتدس ه بوطبرم expression لاثم نيا رد
whileه ب inputaو دراد يگتس بend module                                                                                  

   
statement يار ب يا while روتدس. درادن دوجو while هكـ  يعقوام تـ  هكـ ت  سـ ا ينـ عم بدين لاثم نيا رد inputa ،

true ـ  ميتسه راظتنا حالترد يرجاخ ريغتم كيرييغ ت يار ب ما نوچ نيا دوجو اب. دريگنت  رصو يلمع چيه شدا ب يم  اذل
statement روتدس زا هدافتسا صحيح wait ٣‐٣ شخـ  ب رتشي ب توضيح يارب. درك داهخون راك امهرن ب نياربان ب شدا ب يم 

  . دينك هظدالم ار
. شـد ا ب يمـ  روسـس ورپوركيم كيـ  زا هصالخ فيوص ت رد نآ زا هدافتسا زا لاثم كي. دراد دوجو forever حلقهت  يهارند

 loop رد نآ زا دعـ  ب دريـ گ يمـ  امنجـ ا نشد نشور لحظه رد هان ت intialization ادبتا ددرگ يم هداهشم هك رطونهما
 دريذپـ  يمـ ت رصو  disable statement زا هدافتسا ا بforever loop زا جورخ ميريگ يم راقر forever ه بوطبرم
 لمـ ع always statement ميوشـ  رجاخـ forever حلقـه  زا رگـ ا شـد  داهخو هداد توضيح دعت بمسق رد هكناچنهم

intialization   power-on  حلقه"اددجم ودرك داهخو رارك تار forever شد داهخو اجرا .  
<statement> 
::=forever<statement> 
ll=. . . .  . 

٢‐٣‐٢  
 رگيدت رابع هب. دنوش يم هتشون دوش امنجا حلقه زا جورخ يداع رطو ه بهك يحالت ي ار بها loop  statement"ماومع
 كي ره دوجو نيا اب. دتفي بقافتا false كي، while expression رد ايو دهد روتدس حلقه زا جورخ ه بحلقه هدرنماش
 disable روتدس كي. دنهد امنجاdisable  روتدس قيرط زا ار حلقه زا جورخ لمع دنناو تيم ها loop statement زا
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 وكلـ  ب زا دعـ ت ب اروتدس ياجرا دع ب ه ب نآ زاو دهد يم ناياپ اي دنك يم لاعف ريغ ار هوطبرم begin-end وكل ب وعن ره
ـ اقم رد هطنق ود زا دع ب امن ندادراقر قيرط زات  سا نكمم begin-end وكل ب كي. ددرگ يم زآغا ـ  begin مـه لك لب  امن
  . تسا هشد هداد ناشن ٢‐٤ لاثم رد continueو break يهاناي بزا لاثم كي دوش يراذگ
 رد continueروتدسـ  هكـ  دوشـ  يم يروآداي دهد يم ناشن ارcontinueوbreakهشد يراذگ امن وكل ب ود ٢‐٤ لاثم
 روتدسـ و دنك يم وعرشون زا هيلوا ريداقم ا ب ار حلقه ياجرا لموع هدرك يغلم ار حلقهت  ايودتم هيق ب ياجرا لمع C نابز

break روتدس. دهد يم امنجا حلقه طرش نترفگ رظن رد نود ب ار حلقه جورخ لمع disable ار يهباشم لمع لاثم رد 
ـ begin-end وكلت باروتدس ياجرا diable continue روتدس. دهد يم امنجا ـ  ا ب  هدركـ  قـف وتم ار continue امن
ـ رم وكل بياجرا disable break روتسد. دنك يم لقتنم for روتدس ديدج طيارش ه بار امهرن بياجرا لرتنوك ـ وطب  ه ب

for ددرگ يم لقتنم يدع بروتدس ه بامهرن بي اجرا لموع دنكيم قفوتم ار .  
  :ت سا ريزت رصو ه بdisable روتدس يمومع لكش

<statement> 
::=disable<name-of-task>; 
ll=disable<name-of-block>; 

٤‐٢ 
 نيـ ا. مينـ ك يم هدافتسا صاخت  اروتدس زا مينك نيعم verilog نابزر د وكل ب كيرد ار طرش كيزا شي ب مياهخو ب رگا

ـ نمـا فر ود verilog رد دهـ د يمـ  صاخـ  طيارش تدت ار دركلمع دچن ندرك خصشم هزاجات  اروتدس  خصشمـ  يار ب
  case,if-else-if: تسا هشد هترفگ رظن ردت اباعشنا نيا ديلوتو ندرك
١‐٤‐٢ 

if-else-if زا يگداس ه ب if-then-else نير تـ  يمومـ ع شور نيا هك دنك يم هدافتسا لمع دچن ندرك خصشم يار ب 
 ٢‐٥ لاثـ م رد هداسـ  رتويپامكـ  كيـ  زا فيوصـ  ت كي. شدا ب يم ددعتم يهايريگ ميمص ت ا ب ييهاريسم نتشون يار ب شور
 هدركـ  هدافتسـ ا هالمعلاروتدسـ  زا كي ره دك ندرك خصشم يار ب if-else-if روتدس زا لاثم نيا. تسا هشد هداد ناشن
ـ وطبرم ١٥ات١٣ يها هرماش ا بيهاتي ب(instruction decoder). تسا  instruction) لمـ علا روتدسـ  رتسيـ جر ه ب

register) ت شـ ادت  قـ باطم هكـ  امدكـ  رهـ  ا ب ددرگ يم هسياقمت  ي ب هسب  يكر ت زا نكمم حالتت  شه زا درومت  فه ا ب
  . شدا بيم هوطبرم لمعلاروتدس  وعن هدنهد ناشن
٢‐٤‐٢  
ـ  ار ٢‐٥ لاثـ م نهما ٢‐٦ لاثم رد. ددرگ يم هدافتسا هناگ دچن يهاريسم يار ب زين case روتدس  روتدسـ  زا هدافتسـ ا ا ب
ـ رم١٥اتـ ١٣ يهـا تي بحالـت  نيا رد. ميا هدرك يسيونزا بcase لمعلا ـ وطب  instruction register controlling ه ب

expression)  (ددعت فه زا كي ره اب case expression   ـ قباط تيار بددرگ يم هسياقم  هـا تي بك تـ ك تـ ديـ  ا ب
 دوشـ  يمـ بب سـ  شدا بهتشاد قباط تcase expression ا بهك يا expression نيلوا. دنشا بيكي رگيد هم اب"اقيقد

statement يمومع لكش. ددرگ يم رظن رفص يدع ب دراوم همهو ددرگ اجرا هدآم هطنق ود زا دع ب هك يا statement 
 caseت سا ريزت رصو ه ب  
ـ هنچـ اچن ـ هـا  case expression زا كيـ  چيهرگـ ا ميهـ د راقـر  ار default مـه لك case expression ياجـ  ه ب  ا ب

controlling expressionلباقم رد هك يتاروتدست شادن قباط ت default شد داهخو اجرا دوش يم هتشون   
 يياماهـا ك ددرگ ناي بcase expression دچن يار بدناو تيم لمع كي هنگوچ هك دهد يم ناشن نيچنهم ٢‐٦ لاثم
 روتدسـ  شـد ا بtrue ها case expression زا كي ره رگا هكت سا نآ رگناشن دراددوجو case expression ني بهك
 مك acc زا رادقم كي دنشاب٥ اي٤ يهارادقم يارادت  ي ب هس رگا mark-1 لاثم رد شد داهخو اجرا هانآ ه ب وطبرم لمعلا

  . شد داهخو
٣‐٤‐٢  
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 نتشـ ون لاثـ م نيـ ا رد اما. دنوش هدافتسا دنتسناو ت يم if-else-ifوcase دروم ود زا كي ره  الا ب mark-1 يهالاثم رد
 يم هسياقم  controlling expابها expression همه نوچ هوالعب. شد يم امهرن بنشد رتاناخوبب س case ا بامهرنب

  : دراد دوجو يساساو هدمع فالتخا ود اما. دو برب تسانم شد
 else-if‐if ردت  سـ ا نكـ مم يطرش دراوم زا هتدس ره. . درناد يرتشيت ب يمومع else-if‐if وكل ب رد يطرش دراوم‐١
 controling expression كي ا بها case expression همه statement case دروم رد هكحالیرد دوش هدافتسا
  . ددرگ يم يبايزرا كرتشم
٢‐ case expression لوهجم يهاتي بلامشت سا نكمم ها) x( گرز بامپدانس اي و) z(درومـ  رد قباطـ  تلمع. شداب 

case اي1 اي0 اي هك نآ رظانتم رادقم اب"انيعت  ي ب ره هك دوش يم داجيا يعقوم طفق zايو x  ـ ار ب شـد ا ب يمـ  رد. شـد ا ب رب
ـ دريـ گت رصو z ايx يور ر بيبايزرا كي if روتدس ه بوطبرم يها expression رد رگا لباقم ـ زنم ه ب  يقـ ل ت false هل
ـ  ريـ زر د دريـ گ يمت  رصو zاي xيور ر ب يبايزرا نآ رد هك statement case زا لاثم كي. شد دهاخو  هشـد  هداد ناشن
  :ت سا

reg ready;//a one bit register 
//other statements 
case (ready) 
1;bz:$display (“ready is high impedance”); 
1,bx:$display (“ready is unknown”); 
defult:$display (“ready is %b”, ready); 
endcase 

 هداد شيمـا ن يزاسـ  هيبشـ  حين رد هوطبرم اميپ سپسو ددرگ يم هسياقم xوz حالت ا ب readyت  ي ب ك ت لاثم نيا رد
  . دوش يم هداد شيمان شا هوطبرم رادقم شدا بلوهجم هنو گرز بسنادپام هن ready رگا. دوش يم
  
٢‐٤‐٢  
 يهـا حالت case لمعلاروتدسـ  رد دنهد يم هزاجا هك case لمعلاروتدس زا وعن ود زا دنترابع casexوcasezت  اروتدس
  . دنوش هترفگ رظن رد زين) don't care(ت ياهم يب
 نيهم casex نمافر هك حالی رد دريگ يم رظن ردت  ياهم ي ب حالت دننهما ار(z) گرز ب سنادپام حالت casez نمافر
 لاواسـ ت مالعت رصو هت بسا نكمم هانآ z,xت رصو ه بهاتي بندرك خصشم ر بهوالع. دراد z,x حالت ود ره ا ب ار راترف
 يم case هباشم casexوcasez يار بيراتشون راتخاس شدا بيم don't care حالت رگناشن هك دنوش  خصشم زين)؟(
  . ددرگ يمcase نيگزياج casexوcasez هكت واف تنياء بشداب

<statement> 
::=case (<expression>)<case-item>+endcase 
ll=casez(<expression>)<case-item>+endcase 
ll=casex(<expression>)<case- item>+endcase 

 register  لاثم نيا ردت سا هشد هداد ناشن ٢‐٧ لاثم ردو شدا بيم case دراوم زا يكي هدنهد ناشن casex حالت
mask يهاتي ب هدنهد ناشن  هك دوش يم هريخذ× 0×0×0×0 يتيت ب شه رادقم ا ب unknwon رگـ ا شدا ب يم r ياراد 

ــم ــدا بb01100110’8 رادق ــ ش ــرا statement 2 اذل ــخو اج ــد داه ــ xor ش ــا ندرك ــم ود ني ــديم رادق   :ده
8’b×1×0×1×0دوش يم هداهشم ريزر د هكناچنهم   

×0×0×0×0 
∧01100110 
---------------- 
×1×0×1×0 
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 هان تاريز شد داهخو اجرا statementz هان تاذل ددرگ يم راترف don’tcareت رصو ه بunknown (x) حالت ا بنوچ
case expression زا ريغ يهاتي بهك شدا بيم يا x ـ  ود نايـ مت وافت. شدابيم الا بهجيتن قباطم"الامك)١ اي٠ (نآ  وعن

case ايآ هكت  سا نيا رد هان ت ريخا zـ  ار ـ  ار xوz حالـت  ود رهـ  ايـ  دنـ ك يمـ  يقـ ل ت don’tcare ناونـ ع ه ب  ناونـ ع ه ب
don’tcareدنك يم يقل ت .  

٥‐٢  
 لرتـ نك لباقت  اطعق ه ب گرز ب يها امهرن ب ندرك هيزج ت يار ب ها procedureوها funcation يرازفا منر يها امهرنبرد
 زا هدافتسـ ا دوجو نيا ا ب دنك يم ليد تب ر ت لرتنك لباقت  اطعق ه ب ار طرح كي هالژوما verilogرد. دنوش يم هدافتسا رت
  . تسا يلك متسيس رد ييهازرمرگ فيوص تعقاو رد هالژوما
 function. دنـ يمان فيوصـ  ت ار) packaging (يدنـ  ب هتس ب يكيزيف يهازرم اي يقطنم راتخاست  سا نكمم هازرم نيا
ـ ودنشا بيم يسيون امهرن بيهانابز رد procedureو function  دننهماtask  وها ـ يراتـ رف فيوصـ   تهيـ زج تيار ب  ه ب
  . دنوش يم هدافتسا ر تلرتنك لباقت اطعق

ت اروتدسـ  نيـ ا قيرط زا. دنوش عقاو ديفم دنناو ت يم يددعتم ليالد ه ب taskوfunction يسيون امهرن ب يهانابز دننهما
ـ درگ يناخـو افر دنشـ ا ب زاين دروم هك عقوم رهو دنوش هتشون رابكي دنناوتيم دنوش يم هدافتسا"الومعم هك ييهادركلمع . دن
 هكـ  دنهد يم  هزاجا هانآت  يهارند. دنوش عقاو ديفم دنناوتيم زين امهرن ب نشدر ت ليكشو نشدرتاناخو يار ب نيچنهم هانآ
ـ اقو اناخو يراترف فيوص ت كي داجيا رد ها taskو ها function"اطعق. دننما ب نهانپ طرح رگيد يهاتمسق زات  اعالطا  لب
  . دننك يم يزا بيديلك شنق يراداهگن
 زا ميناوتـ يم مـا ،  يراتـ رف لدمـ ر د ادبتا رد. شداب ب رضت  ايلمع رگ ناي ب mark1 فيوص ت ردopcode7 هك دينك ضفر
 متيرگـو لا مياهخوت ب سا نكمامم دوجو نيا اب. مينك هدافتسات  سا هشد هداد ناشن٢‐٨ لاثم رد هكناچنهمب  رض رگلمع
 لمـ ع فيوصـ  ت رد هـا  taskو هـا  function زا هدافتسـ ا ما يژتارتسا لوا. مينك طرح يرتشيت ب ايازج ا ب ارب  رض لمع
   ميزادرپ يم      هناگادج لژوما كير دب رض لمع فيوص ته بيژتارتسا نيا لباقم رد ما ادعب. شدا بيمب رض
١‐٥‐٢  
 calling statement كيـ  قيرط زا هك شدا بيم يسيون امهرن بيهانايز رد procedureا بهباشم verilog task كي
ـ او ت يمـ ن task دوش يم لقتنم يدع ب statement ه ب امهرن ب ياجرا نآ زا سپو دوش يم اجرا سپسو هشد هدناخوافر  دن
 يلدم يهاريغتم دوش هدنادرگر ب هجيتنو دنوش دراو نآ لخاد هت ب سا نكهاممرتامراپ. دوش هدافتسا ها expression رد
 يگنگـو چ ٢‐٩ لاثـ م. شـد ا ب يمـ  task دخـو  لخـ اد رد هـا ريغتم نيا دركلمع محدودهو دنوش يم فيوص ت نآ لخاد رد
  . دنكيم نايب برض متيرگولا توضيح يار بtask قيرط زا ار mark-1 فيوصت
ـ task نيا. دوش يم خصشم module كي رد end taskو task يديلكت غال قيرط زا task كي ـ  ا ب  multiply امن
 وكلـ  ب كيـ  رد task نيـ ا. شـد ا ب يمـ  (inout),(a) يجورخ‐يدورو كيو) b (يدورو كي يارادوت  سا هشد خصشم
ـ  يتسيا ب نآ يناخوافر ه ب وطبرم رد task ه ب وطبرم يهارتامراپب  يترت. دوش يم يناخوافر،  alwaysت  ارابع ه ب وطبرم  ا ب
 رادقـ م. دوشيـ م يپك a ريغتم لخاد ه ب acc دوش يم يناخوافر multiply يتقو. شدا ب ناسكيtask هشد فيرعب ت يترت
 task هكـ  يتـ قو. دوشـ  يمـ  امنجا task ياجرا سپسو دوش يم يپك b رد دوشيم هدناخو حافظه زا هك هنچآ ه ب وطبرم
ـ  انجـ يا رد هرچـ گ. دوشيم يپك acc ريغتم ردa زينت  شزگا ب ردو دوش يم يپك a رد prod دوش يمت  عرج هدآما  ناشن
ـ رتنكت  ارابـ ع ايـ  ينماز يلرتنكت  ارابع لامشت  سا نكمم task كي،  تسا هشدن هداد  يمومـ ع لكشـ . شـد ا ب عياقـ و يل
   :شدابيم ريزت رصو ه بtask روتدس هخصشم
  
  )operands(هادنولمع نياءپ هتبرمت يب١٦. دنك يم هدافتسا عمجوت فيش كينك تزاب رض متيرگولا
   :لمعلاروتدس. دننك يم ديلوت تي ب٣٢ حداکثرب رض لمع رثا رد
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mpy=b[15:0]; 
 هتبـ رم ١٦. ديمان يم هريخذ mpy رد ار نياءپ هتبرمت ي ب١٦ نيا دهد يم امنجا b يور ر بار part- select لمع كي
 هفاضـ ا شتسـ ارت  مس ه ب فرص رادقامت ب يب١٦ قيرط زا mcnd اذل دو ب كي رگا دوش يم يسرر ب mpy فرص هتبرمت  يب
 سپسـ . دوش يم هفاضا )prod(ب  رض حاصل ه ب نآ حاصلو)دوش يم امنجا ”{,}“ رگلمع قيرط زا لمع نيا (ددرگ يم

prod وmpy دوش يم رارك تهرابود حلقه نياو دننك يم اديپت فيشت سارت مس هت بي بكي امدك ره .  
  :ت سا ريزت رصو هت بي بلاصتا لمع يمومع لكش

<concatenation> 
::={<expression><,<exoression>>*} 
<multiple-concatenation> 
::={<expression>{<expression><,<expression>>*}} 

 هتبـ رم n يلـ خاد دالكوآ رد هاتي ب لاصتا لمع هك دهد يم هزاجا لكش نيمود. تسا هشد هداد ناشن لاثمرد لكش نيلوا
  . تسا هشد ناي بexpression نيلوا قيرط زا n هك ددرگ راركت
 يقـ ل ت يلدمـ  يهاريغتم ناونع ه ب دنا هشد خصشم taskت  مسرقد inout,output,input يها هژاطوسو ت هك ييامهان

 هكـ  يلخاد يهاريغتم دوش يم يناخوافر task هك يتقو. دنشا ب يم ادج،  يناخوافرت  مسق ه ب وطبرم يهاريغتم زاو هشد
. دننـ ك يمـ ت فـ ايرد يناخـو افرت مسقـ  ه بوطبرم ريداقم زا ار يهاء يپك دنا هشد فيرع تها inout و input ناونع هب
ـ ا هشـد  خصشمـ  inoutو output ناونـ ع ه بهك يهاءريغتم همه لمع امنجا زا دعب. ديآ يم رد اجرا ه بtask سپس  دن
  . دوش يم هدنادرگربهاريغتمت سيلب يتر ته بيناخوافرت مسق ه بناشيپك
 زا دوجـ و نيا اب. دوش يناخوافر رگيد يها task قيرط زات  سا نكمم اي دنك يناخوافر ار دشخوت  سا نكمم task كي
 ييهـا تابث نياربانـ ب. دنوش يم هدافتسا task يهاريغتم يرادهگن ياربهاتابث زا هتدس كي هان ت يرازفات  خس دركلمع رظن
 يلـ بق يناخـو افر رد هك دنتسه ييهاتابث يكيزيفت  يماه نهما ياراد دوش يم هدافتسا task يناخوافر نيمود زا دع ب هك
 هتبـ رم چنـدين  هكـ  يهـاء  يناخوافر زات  عرج نياربان ب درادت  دسرد ار امهرن ب لرتنك دنور زاس هيبش. دنشد يم هدافتسا
  :زات سات رابع task يناخوافر يمومع لكش دريگ يم امنجا صحيح هشد امنجا

  
 

  
  
  
  
ـ  ”{,}“ رگلمع. دوش يم هداد ٢‐٩ لاثم ه ب وطبرمت  ي ب لاصتا رگلمع درومرد ديفم توضيح كي  كيـ  لاصتـ ا نايـ  ب يار ب
 رد. دنـ ك يمـ  ديـ لو ت ارت  ي ب ٣٢ لك رد هك ميا هدرك هفاضا mcnd ه ب ارت  يب١٦ما لاثم نيا رد. دوش يم هدافتسا رادقم
 mcnd عمـ ج يار بحالت نيا رد هك دوش هجو تشدا بيم دخوت سارت مس رد فرصت ي ب١٦ ياراد mcnd حالت نيا
  . دنشا بربار بهم ا بناشيهاتي بدادع تديا بprodو 
  
٢‐٥‐٢  
 يمـ  expression كيـ  قيـ رط زا function. شـد ا بيمـ  software function ا بهباشم verilog function كي
 حـداقل و يجـ ورخ كيـ  ياراد ديا بfunction. دنادرگر ب expression ه ب ار رادقم كيت    يهان ردو دوش يناخوافر دناوت
 يمـ  function نهمـا  رد زيـ ن نادشركلمع محدودهو هشد فيرع ت fun وكل ب لخادر د هاريغتم رگيد. شدا ب يدورو كي
 هرچـ گ. شـد ا بeventcontrol (wait,@),ايـ )# (delay لامشـ ت سين نكمم function كي task فالخ رب. شداب
 يناخـو افر زيـ ن assignment continuous كيـ  قيرط زات  سا نكمم function كيت  سا هشدن هداد توضيح انجيا
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. دننـ ك يناخـو افر دننـ او ت يمـ ن ار هـا  task اما دننك يناخوافر ار رگيد يها functionت  سا نكهامم function. دوش
 قيرط زا هكت  سا يرادقم نهما نيا. دوش هترفگ رظن رد function امن يار ب ديا ب رادقم كي function ياجرا حينرد

functionدوش يم هدنادرزگا ب .  
ـ  هدركـ  خصشم ار multiply fun هكار mark1fun امن ا بmodule كي٢‐١٠ لاثم  زا function. دهـ د يمـ  ناشن
ـ  لامشـ  function فيراعـ ت. دوشـ  يمـ  خصشمـ  end functionوfunction يديـ لكت غل ود قيرط  function امن
ـ  هكـ ناچنهم دوشـ  يمـ  يپك function يهايدورو ه ب هارتامراپ،  يناخوافر نمازرد. شدا ب يم نآت  ي ب يانهپو  task يار ب
 function ه ب وطبرم امن ه ب رادقم كي function ياجرا ابشدا ب يم task هباشم زين هارتامراپ فيرعب ت يترت. شد امنجا
 يناخـو افر ه ب وطبرمت  مسق هب) function) multiply امن ه ب وطبرم يهاءن رادقمت  شزگا ب رد. دوش يم هداد صيخصت

 لكشـ  شـد ا ب يدورو كيـ  ياراد حـداقل  يتسيـ ا ب function رهـ . دوشـ  يم يپك acc ريغتم هبو دوش يم هدادت  عرج
  . شدا بيم ريزت رصو ه بfunction فيرع تيمومع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 يمـ  يناخـو افر continuous assignment قيـ رط زاءيـ و procedural expression قيـ رط زا function كيـ 
  :زات سات رابع يناخوافر يمومع لكدشوش

< function-call> 
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::=<name-of-function>(<expression><,<expression>>*) 
٣‐٥‐٢ 
ـ . شدا بيم يراترف لدم ه بوطبرم فلتخم يهاراتخاس هدننك ناي بلبقت مسق ه بوطبرمfunction و task يهالاثم  هب
ـ  *(رگـ لمع زا مـا  هك يتقو. مينك داجيا ناسكي جياتنا ب ار يتوافتم يراترف يهالدم ميناوتيم ما رگيدت  رابع  فيوصـ  ت يارب
ب رضـ  فيوص ت يار ب يتوافتم يهاشور. ميشا ب دنم هقالع لدم يزاس هيبش  هبهانت ت سا نكمم مينك يم هدافتسا)ب  رض
  . ميشا بعناق زاس هيبش يهاشور ينيگزياج ات بسا نكمم ادبتارد  اما دراد دوجورازفات خس رد
 نيا. مينك خصشم دهد يم امنجا نمارازفات  خس هك ارب  رض متيرگولا مياهخو يمام دنك يمت  رفشيپ طرح هكناچنهم
 امنجـ ا taskو function قيـ رط زماء هك يفيوصت. ميداد امنجا لبق يهالاثمرد taskو function فيراع ت ردما ار لمع
 mark-1 روسـس ورپدركلمعرد) data path(ت اعـ الطا ريسمـ  زا يتمسقـ  متيرگولا ريز نيا هك دراد نيا ه بهراشا ميداد
 data (نيچنهم. ميهد يم شرتسگب رض دركلمعت اياجر نايبا بار دخو يراترف فيوصتما رگيدت رابع هب. دو بداهخو

path (شدا بهتشاد زاين هادركلمع نداد امنجاو ريداقم يرادهگن يار بيرتشيباءزجات سا نكمم   
 ماهموت  سا هشد فيرع ت لبق زا هكب  رض لمعا ب module كي زا هدافتسا زا شدات ب رابعت  سا نكمم يطراح رگيد وعن
ـ  ٢‐١١ لاثـ مرد حالـت  نيـ ا مينك هدافتسا مياهخو يم نماطرح يار ب ار نآ نونكا  كيـ  زا هكـ ت  سـ ا هشـد  هداد ناشن

moduleردب رض لمعا ب moduleامنا ب mark1 mod هدافتسـ ا يعقاوم رد يطراح يژتارتسا نيا. دوش يم هدافتسا 
ـ او ت مياهخـو  ب رگـ ا ايـ  مينـ ك هدافتسـ اب  رضـ  لمـ ع يار ب هشد يطراح لبق زا module كي زا مياهخو ب هك دوش يم  عب
ـ ا بmodule يهـا تروپ. مينك يدن بميسق تmodule دچن رد ارها دركلموع ـ multiply امن ـ ا بيلصـ ا module ه ب  امن

mark2mod و ددرگ يم لصتم moduleامن ا ب mark1mod  ـ ارت ايـ لمع امنجـ ا زآغـا  زا module multiply ه ب
ـ  mark1mod دخـو ،  شد امنجا لمع نيا هك يتقو دهد يم روتدسgo خط قيرط  رفطـ  زا هكـ  done لانگيسـ  يار ب

multiplyدوش يمت  يادهت  وافتم"الامك يطراح كي رفط ه ب يراتخاس فيوص ت نيا. دنما يم رظتنم ددرگ يم لاسرا .
 نمـا ز هـم  يارب. multiply يار ب يرگيدو mark1mod يار ب يكي ميراد يدركلمع نيشما هقبط ود حالت نيا رد ما
 goو  done هدنـ هدت مـ الع يهاريغتم قيرزطا hand shakingت ايلمع كي زا module ود نيا ندرك گنآه همو
  . درك هراشا حالت نيرته بناونع ه بحلها اهر نيا زا يكي ه بناو تيمن يطراح زا هطنق نيارد. مينك يم هدافتسا
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  (Concurrent Processes) دنورهم يهادنيافر: موس لصف
  
 مرحلـه  ك تـ  يهادنيافر لامشت  سا هشد ركذ نونكا ت رازفات  خس يراترف يزاسلدم تشريح رد هك ييهالاثم ركثا: مهدقم
 رركـ م لكش ه ب هك دنتسه ”always“ وكل ب زا يتمسق هادنيافر نيا فيوص ت رد هدافتسا درومت  اروتدس. دنشا ب يم يا
  . دنوش يم اجرا لژوما كي يلخاد يهاتابث اي و هايجورخ و هايدورو يور رب بيتر ته بو
ـ  هكـ  ميزادرپـ  يم يراترف يزاسلدم رد ييهالمعلاروتدس يسرر ب ه ب لصف نيا رد  وكلـ  ب محـدوده  زا رجاخـ  يهـا تيلاعف ا ب

“always” لمعلاروتدس،  لاثم ناونعب. درناد لباقتم طاتبرا زين دخو “wait” ت  هجTrue يتسيـ ا ب دخوت  رابع نشد 
 نيـ ا رد هكـ  يرگـ يد حاالت و حالتنيا رد سپ. شدا ب داتفا داهخو قافتا رگيد يدنيافر رد هك رادقم كي رد رييغ ت رظتنم
 متسيـ س كي رد نآ ا ب دنورهم يهادنيافر رگيد دركلمع ه ب هتسباو ”wait“ لمعلاروتدس دركلمع،  شد داهخو بحث لصف
  . تسا

3-1 :  
ت اعـ الطا هلدابم ه ب هكت  سا لقتسم يلرتنك يهاتيلاعف زين و دنورهم يهادنيافر يرس كي لامش لاتيجيد متسيس كي
 رد هكـ ت  سـ ات  اعـ الطا زا يحـاالت  حـاوی  هادنـ يافر نيا زا كيره هكت  سانجيا رد مهم هتكن. دنزادرپ يم دخو نايم رد
   .درك دناهخو رييغ ترگيد ريداقم ه بهايدورو رييغت ترصو
ـ زادرپ كي دركلمع زا يلك يفيوص تهدنهدناشن ٣‐١ لاثم ـ زادرپ نيـ ا. تسـ ا هدن  State machine كيـ  حقيقـت رد هدن
  . دراد هدهع بنيشما اءزجا رگيد و ها ALU ،BUS، هاتابث ني برد ارت اعالطا لاقتنا لرتنك هفيوظ هكت سا يبيترت
 Input كيـ  قيـ رط زا هـا يدورو الثم. تسا لامك متسيس كي رد رگيد رصانع ا بطاتبرا رد مالسم هدنزادرپ نيا دركلمع

interface سپـ  دوشـ  راكـ  يگديچيپب  جوم دناوتيم لدم كي رد متسيس يمام ت فيوصت. دنوش يم لنقم هدنزادرپ ه ب 
  . درك گنهماه رگيدكي ا بار هادنيافر نيا دركلمع سپس و دومن فيوص تهناگادج ار هادنيافر هكت سا رتهب
ـ  هكـ  دومـ ن اهمفـر  ار ييهالانگيسـ  يتسيا ب متسيس كي رد نگوانگو يهادنيافر ندومن گنهماهت  هج ت يوضـع  رگناشن

ت خسـ  رد رامـ  نيـ ا تحقـق  رد شور كي. دوش يم لقتنم هادنيافر نيبما هك شدا ب ييها هداد و دنيافر ره ينورد حاالت
ـ كيـ  دنـ يافر زا هداد لاقـ تنات هـ ج شور نيا رد. تسا فورعم) ندادت  دس (Handshaking امن ه ب رازفا  بـدين  ود ه ب

 و ديـ مان رداصـ  ار ”data ready“   لانگيسـ  كيـ  دنـ يافر هكينماز ا تدنما يم رظتنم ود دنيافر. دوش يم لمعت رصو
 هت ب اعالطات  فايرد مامتا ر ب حال يلانگيس ود دنيافر،  تاعالطا ندناخو زا سپ. دنك يم ها هدادت  فايرد ه ب وعرش سپس
 يمـ  لاعـ ف ريـ غت اعـ الطا يدعـ  بيرس لاسرا نماز ا تار ”data ready“ لانگيس كي دنيافر و دتسفر يم كي دنيافر
 كيـ  يهـا تنا ردت  اعـ الطا شور نيـ ا رد. تسـ ا كالك لانگيس زا هدافتسا هاتيلاعف يزاس گنهماه رد رگيد شور. ديمان
  . دنوش يم امنجا كالك هبل ود ره اي كي رد هاتيلاعف يمام تو دنشا بصحيح يتسيا بكالك سلاپ

  
  
3-2:  
 رييـ غ تهتدسـ  كي. دنوش يم ميسق تهدمع هتدس ود ه ب(Event Control Statement) عياقو هدننك لرتنكت ارابع
 يم ميسانش يم  (event) هعقاو يلك امن ا ب هك يلانگيست  فايرد رظتنم رگيد هتدس و دننك يم روتينما ار رادقم كي رد
  . دننما
  . مينك يم رارك تانجيا رد و ميا هديد ١‐٤ لاثم رد ارت اروتدس وعن نيا زا هنومن كي
  

 @ (negedge clock) # 10 q = data; 
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 لرتـ نكت  ارابـ ع يلك مفر. شد يم تحِريک كالك ينفم هبل ا ب هك دو ب D وعن پالف پيلف كي دركلمع رگناشنت  رابع نيا
  :تسا ريز شرح ه بعياقو هدننك
  
ـ " X "اي و" X "هب" ١ "اي و" O "هب" ١ "لاقتنات  رصو ه ب هعقاو كي زا ينفم هبل كي ـ   ثم هبـ ل كيـ  و" O "هب ت رصـو  هبـت ب
  . دوش يم فيرعت" ١ "هب" X "اي و" X "هب" O "اي و" ١ "هب" O "لاقتنا

  . شدا بهعقاو چندين اي كي لامش دناو تيم عياقو هدننك لرتنكت ارابع كي، هشد هدروآ ٣‐٢ لاثم رد هك هنگونهما
  
 داهخون هشيهم يار براظتنا نيا نكيلو شدا بيم ”inputA“ رد رييغ ت رظتنم دنيافر كي هك ميا هداد ناشن لاثم نيا رد
  . دوشيم لابند ”if“ روتدس ا بدنيافر راك امهدا شد رتشي ب”timeout“ نماز زا راظتنا نمازت دم هنچاچن و دوب

3-3:  
ـ ورهم يهادنـ يافر نيبمت  ارابع زا هنومن كي ميا هتشاد درخور ب نآ ا ب هم البق هك ”wait“ لمعلاروتدس  بـدين ت  سـ ا دن
ت رابـ ع نيـ ا. دوش ”True“ نآ هوطبرم يطرشت  رابع هكينمازا ت دوش يم دنيافر قفوب ت جوم لمعلاروتدس نيا هك انعم
ـ رم دنـ يافر ا ب دنورهم دنيافر كي رد رادقم نيا رييغ ت هك شدا ب رادقم كي لامش حداقل يتسيا ب يطرش ـ  وطب  ”wait“ ه ب
  . دريذپ يمت رصو
 لانگيسـ  هكـ ينمازا ت هكـ ت  رصـو  بدين ميني ب يم ”handshaking“ شور رد ار ”wait“ت  رابع دربراك ٣‐٥ لاثم رد

“ready” ت اعالطا هشدن رداص“dataIn”يلخادت ابث ه ب “in” شد داهخون لقتنم .  
  :تسا ريز لكش ه ب”wait“ نمافر يلكت مفر

 < statement > 
  :: = wait (<expression>) < statement - or - null> 
  II =. .  . 

 يتسيـ ا ب ”Consumer“ لژومـا  اريز دهد يم اءهرا ار يتسردان هجيتن نآ يزاس هيبش وت  سين لامك عقاورد ٣‐٣ لاثم
 لژومــا رگــيد رفطــ زا. دوشــ يزاســ هيبشــ دنــك يمــ ديــلو تار ”readay“ لانگيســ هكــ يرگــيد لژومــا اهرهمــ هبــ

“Consumer” يها هدادت فايرد ر بحال يلانگيس اهگچيه “dataIn” لمع سپ دنك يمن رداص “handshaking” 
  . تسا صقان

 متسيس لك،  دنيافر ره دركلمعت  عرس زا رظرفنص هك دوش امنجا يترصو ه ب يتسيا ب نگوانگو يهادنيافر يزاس گنهماه
 ٣‐١ لكشـ  رد (fully-interlocked) ايـ  و" لامـ ك ندادت  دسـ  "يهالانگيسـ  زا هنومن كي. دنك لمع يتسرد ب دناوبت
  . تسا هترف راك ه بيدع بيهالاثم رد و هدش هداد ناشن

  
 ”producer“ امنـ  ب هكـ ت  اعالطا هدننك ديلو ت لژوما،  هشد هداد شرح ٣‐٨ يلا ٣‐٥ لاثم و ٣‐٢لكش رد هك هنگونهما
 و ”prodReady“ يهالانگيسـ ب  يتر ت ه ب ”consumer" امن ات ب اعالطا هدننكت  فايرد لژوما زين و دوش يم هتخانش

“cons Ready” ـ طبار و ٣‐١ لكش ه بهجوتا بانجيا رد. دننك يم ديلو تار  لابـ ند ار بحـث  يديـ لو تلانگيسـ  ود ني ب
 بـدين ت سا" ١ "سطحرد ”cons Ready“ لانگيس و" O "سطح رد ”prodReady“ لانگيس راك يادبتا رد. مينكيم
ت اعـ الطا لاسـ را هدآمـا  وزنـ ه ”Producer“ لژومـا  يلوت  سات  اعالطات  فايرد هدآما ”consumer“ لژوما هك انعم
ت فـ ايرد هكـ  ينمـا ز. شـد  يمـ  وعرشت  اعالطات  فايرد و لاسرا لمع دور يم" ١ "ه ب زين لانگيس نيا هكيامگنه وت  سين
 دهـ د يمـ  ناشن ”producer“ هب ب يتر ت نيا ه ب و دور يم فرص ه ب ”consReady“ لانگيس شد امنجا لامكت  اعالطا
ـ  هكـ  دور يمـ  فرصـ  ه  ب”Prod Ready“ لانگيس سپس. تسا هدومنت فايرد لامك ارت اعالطا هك  نايـ اپ هدنهدناشن
 نمضـ  رد و دهـ د امنجـ ا هـا  هداد يور ر ب ار مزال شزادرپ دناو ت يم ”Consumer“ لژوما حال وت  سات  اعالطا لاسرا
  . دنما ب”producer“ يوس زا ديدجت اعالطا لاسرا زآغا رظتنم و دنك ”set“ كي ه بزين ار ”consReady“ لانگيس
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 عياقـ و هدننك لرتنك نيامفر و ”wait“ نمافر نايمت واف ته ب هراشا دوش هدادت  سا مزال شخ ب نيا رد هك يرخآ توضيح
 يقـ طنم سطح ه ب حساس ”wait“ نمافر هكت  سا نآ يساسات  واف ت كي. شدا ب يم) دنوش يم وعرش@ ت  مالع ا ب هك(

(Level-Sensitive) هبل ه بحساس عياقو هدننك لرتنك نيامفر هكحالیردت سا (edge-sensitive) دنتسه .  
3-4 :  
 كيـ  دركـ لمع فيوص ترد (Statement @) عياقو هدننك لرتنك نيامفر يريگراك ه با بيلاثم يسرر به بشخ بنيا رد

BUS لكتورپ. ميزادرپ يم نوركنس BUS ـ  ٣‐٢ لكشـ  رد نوركنس  نتشـ ون لكيسـ . تسـ ا هشـد  هديشكـ  ريصو تـ  ه ب
(write) ندناخو لكيس و كالكب  وان ت هرود كي يط رد (Read) دوشـ  يمـ  امنجـ ا كالكـ ب  وانـ  ت هرود ود يطـ  رد .

ـ " O "هكـ ب يـ تر تبـدين  دريگ يمت رصو rw Line امن ه بBUS طسو تندناخو اي و نتشون ه بميمصت  لكيسـ  رگناشن
  . تسا نتشون لكيس رگناشن" ١ "و ندناخو
. دنتسهـ  هوطـ برم ريداقـ م رد يتارييغ ت دادخر هدنهدناشن دنا هشد خصشم ٣‐٢ لكش رد يرتسكاخ گرن ا ب هك يقطانم
ـ ا هشد گنهماه كالك لانگيس طسو ت هك فلتخم دنيافر رهاچب  لاق رد ٣‐٧ لاثم رد BUS لكتورپ ـ  دن ـ  ه ب  لژومـا  امن

“sbus”ـ ومن هس. تسا هشد فيرع ت ـ دم رد هادنـ يافر نيـ ا زا هن  دنـ يافر و bus slave و bus master، كالكـ  يزاسل
ـ  (Global) يمومـ ع ريـ غتم رهاچ قيرط زا هادنيافر نيا نيبما طاتبرا. دور يم راك هت ب اعالطا شيمانت  هج مرهاچ  ه ب
‐١٠ لاثـ م يزاس هيبش هجيتن. دوشيم رارقر ب ”dataLines“ و ”Clock”  ،“rwLine”  ،“addressLines“ يامهان
  . تسا هشد هداد ناشن ٣‐٤ لكش رد ٣
 و هشد هدناخو ٣ و ٢ هرماش يها سردآ زا يتاعالطا هك دومن ناي ب رطونيا ار يزاس هيبش هجيتن ناوتيم هصالخ لكش هب
 صـحت  زا ا تـ  دوش يم هدناخو اددجم هاسردآ نيا سپس. دوش يم هتشون هاسردآ نهما هب ب يتر ت ه ب ٧ و ٥ ريداقم سپس
  . دوش حاصل نانيمطا هانآ رد هشد هتشونت اعالطا

  
3-5:  
 ميا هدركدبت ص (Continuous Assignment) دنهد يم امنجا اءمد ار يصاخ هفيوظ كي هك يتارابع دروم رد البق
ـ اد دوجو يرگيدت  ارابع،  تاروتدس نيا هباشم. )تسا اهرهم ”always“ نمافر ا ب هك( -quasi) ياءمـ د هبشـ  امنـ  ب درن

Continuous) رد حالـت  ود نيـ ا نايمت  وافت. دنهد يم امنجا يخصوص ب ينماز يها هرود رد ار صاخ هفيوظ كي هك 
 هكحالیرد دوش لنقم هانآ ه ب امهرن ب لرتنك هك دننك يم لمع ينماز هان ت ياءمد هبش تارابع. تسا خصشم ٣‐١٢ لاثم
ـ وا،  ٣‐١٢ لاثـ م رد. دنهد يم رييغ ت ار يجورخ دنك رييغ ت هانآ يدورو هك لحظه ره و دنلاعف هشيهم ياءمدت  ارابع  نيل
ـ  شنكـ او ”Clear“ و ”preset“ يهالانگيسـ  لابق رد هك دراد هراشا يدنيافر ه ب ”always“ روتدس . دهـ د يمـ  ناشن
 هبشـ  صيخص تنيرخآ حقيقترد و هشد اجرا ”deassign q“ نمافر دنشابن لاعف لانگيس ود نيا زا امدكچيه هنچاچن
  . )مود ”always“ روتدس اب(. دريگ يم دخو ه بار  dرادقم qت ابث حال و هشد يثنخ q ه باءمد
 
  

  )30(

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



 

  )31(

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



  (Logic Level Modeling) يقطنم سطح رد يزاسلدم: مرهاچ لصف
  
  :مهدقم
 ٣ نيـ ا. دهـ ديم اءهرا لاتيجيد يمهاتسيس ندومن لدمت  هج ار فلتخم شور ٣ طراح ه ب Verilog يسيون امهرن ب نابز
  :زا دنترابع شور
  (Behavioral modeling)     يراترف يزاسلدم) ١
  (Logic Level modeling) يقطنم سطح رد يزاسلدم) ٢
  (Switch Level modeling)  سِوييچ سطح رد يزاسلدم) ٣
 هليسـ و ب دخـو  متسيس يزاس هيبشت  هج ار يا هدرتسگت  اناكام لاتيجيد متسيس طراح ا ت دندرگ يمبب  س شور ٣ نيا
ـ  رتشيـ  ب ندومـ ن لدمـ  شور نيـ ا. تسـ ا هتخادرپ لوا شور فيوص ت و شرح هب ب اتك مود لصف. شدا ب هتشاد نابز نيا  ه ب
 دننـ هما (زين هشد هدافتسات  اروتدس و هدو ب كيدزن هريغ"  كيسيب"و" لاكساپ"،  "C "دننهما جيار يهانابز ا ب يسيون امهرنب

if then‐ function ‐ task ـ . دنتسهـ  هـا نابز نيـ ا رد يسيـ ون امـه رنت باروتدس نهما لداعم) . . . و  لاثـ م ناونـ ع هب
 ياج ه بالثم اي درنيگ يم راقر هدافتسا دروم لاكساپ ردت ارابع نيهم ا باقيقد function و case و if thenت اروتدس

task زا لاكساپ رد procedure شدا بيم ناسكي ودره دربراك يلو دنيمان يم هدافتسا .  
 راكـ  هـم  ا ب نآ اءزجا هيلك متسيس كي رد هك ينعم بدين (دنتسه ينمازهمت  عيبط ياراد هك انجآ زا يلاتيجيدت  ارادم
ـ يگ يمـ  راقـر  هدافتسـ ا درومب  يتر ت هت ب اروتدس هك يسيون امهرن ب فالخر ب دننك يم  نيـ ا فيوصـ ت ت هـ ج ونـر يا زا) درن
ت هـ ج يتاروتدسـ  ونـر يا زا وت  سـ ا هشـد  هداد صاصتخا نآ ه ب لاتيجيد متسيس يراترف ندومن لدم زا يشخت ب يصاخ
 لصفـ  رد موسـ  شور. تسـ ا هتـ خادرپ هانآ شرح ه ب موس لصف هك درناد دوجو Verilog نابز ردت  يصاخ نيا يزاسلدم

 يمـ  راقـر  سيون امهرن ب رايتخا رد متسيست  يلباق شيازفات  هج ار يتاناكام عقاورد هكت  سا هشد تشريح هزوج نيا مشش
 شـرح  هدرتسگـ  و لامك رطو ب دراد لصف نيا ه ب صاصتخا وت  سا يقطنم سطح رد هك ندومن لدم مود شور اما و. دهد
  . دوش يم هداد
ـ  ميدومـ ن فيوصـ  ت ار (module) لژومـا  كيـ  ندو ب عبا ت موهفم ما يراترف ندومن لدم رد هك ميدومن هداهشم  فالخر ب
، (logic level) يقطنم سطح رد ما سطح نيا فالخر بيلو. ميماءن يزاس هدايپ يعقاو و يلمع لحاظ زا ار لژوما هكنيا
ـ اوت،  (Submodules) هـا لژوما ريـ ز،  نآ يهاتروپ ندومن خصشم،  لژوما كي يقطنم راتخاس فيوص ت هب  و يقـ طنم عب

ـ  ما لصف نيا رد حقيقترد. ميزادرپ يم يعقاو يزاس هدايپ ا ب قباطم هانآ يلخادت  اطاتبرا يزاس هدايپ حتی  فيوصـ  ت ه ب
  . تخادرپ مياهخو لاتيجيد متسيس كي راتخاس و يقطنم عباوت

  
4-1:  
 رهـ  هكـ  دريـ گ يمـ ت  رصو شور چندين ه ب دخو) يقطنم سطح (سطح نيا قيرط زا لاتيجيد متسيس كي ندومن لدم
ت يـ گ سـطح  رد ندومـ ن لدم هاشور نيا زا يكي. دراد ديك تؤ لژوما كي داجيا يار ب فلتخم حاالت يرس كي رت ب مسق

(Gate level) ليـ بق زا هيـ لوا و هياپ يهات يگ يلخادت الاصتا حسبر بار رادم كي هكت سا NOT, XOR, OR, 
AND زا هدافتسـ ا ا ب ار دخو لايتجيد متسيس ا ت دهد يم هزاجا طراح ه ب ندومن لدم شور نيا. ديمان يم فيوصت. . . و 

 رد. ديـ مان يمـ  فيوصـ  ت ها databook رد يوژلونك ت نآ طسو ت هشد اءهرا يزاس هدايپ ا ب قباطم و صاخ يوژلونك ت كي
ـ  قباطـ م. . . و نآ عباو ت يتسرد،  گنيميا ت لحاظ زا ار متسيس،  نآ يعقاو يزاس هدايپ دننهمات  سا رداق طراحت  رصونيا  ا ب

ـ  دربراك لحاظ زا ندومن لدم شور نيا هك انجآ زا. ديمان يطراح،  هشد هدايپ حالت ـ ز نياربانـ ت ب سـ ا لوادتـ م رايس ب  ناب
verilog سطح نيا (Gat level) دهد يم اءهرا درادناتسا يقطنم عباو تيزاس هدايپت هج ار .  
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ـ  (Structural) يراتخاس هك يقطنم سطح رد ندومن لدم رگيد شور رد  ار Verinlog رد لژومـا  كيـ  مـا  دراد امن
 لژومـا  كيـ  ميديـ د رتولـ ج لصوفـ  رد هك هنگونهماه. ميماءن يم داجيا هياپ يهاتيگ و هالژوما زا يبيكر ت ا ب اهخولد رطوب

ــ يراتخاســ ــاو تيم ــع زا دن ــرف ندومــن لدمــت اراب ــهما (يرات  Continuous)ت               المــج، )alway دنن
Assigment) ـ . ددرگـ  داجـ يا يرگـ يدب  يكر ت ره اي هياپ يهاتيگ اي رگيد يها لژوما ا ب لژوما كي يزاس هنومن  نيـ ا اب

 هديچيپ و گرز ب يمهاتسيس فيوصت ت هج رد ر ت هديچيپ يها لژوما فيوص ت يار ب يرتشي ب طلس ت دناو ت يم طراح شور
 ‐يقطنم واحد كي هك طتبرم هم ه ب هياپ يهاتيگ زا يا هوعمجم ه ب لژوما كي نداد صاصتخا ا ب لاثم يارب. شدا ب هتشاد
  . تسا همف لباق رته بو هتشگ رتناسآ يا هظدالم لباق رطو بيطراح فيوصت، دنهد يم ليكش تار (Alu) يتابسادم
 نيـ ا. تسـ ا (Continuous Assigment)ت المـ ج هليسـ و بها متسيس يطراح رد يبيكر تقطنم فيوص تشور كي
 راتـ رف طفقـ  هنومن رطو بشور نيا. شدا بيم يبيكر ت رادم فيوص ت يار ب يلو ب ربجت  ارابع نهما زا هدافتسا عقاو رد شور
ـ ز هكـ  مينك هراشا ديا ب رخآ رد. دهد يمن ناشن انرآ يزاس هدايپ و هداد شيمان ار متسيس يبيكرت ـ  Verilog ناب  مـا  ه ب
ـ ز نيا سطح نيا رد. دهديم هاروتسيزنار ت سِوييچ سطح قيرط زا ار متسيس فيوص ت و يسيون امهرن ب رايتخا  يمياهفـ م ناب
ت اخـص شم يزاسـ  هدايپت  هج ار يرتشي ب يسرتدس طراح ه ب هك دهد يم اءهرا ار CMOS و MOS يهاروتسيزنار ت زا
  . دهد يم يقطنم يكيرتكلا
ـ گوچ (Simudator) زاس هيبش هك ميناد ب يتسيا ب لصف نيا رد هالژوما نتشون و ندناخو همف رد كمك يارب  ار هـا نآ هن
 هدر براك ب(Continuous Assign) ت         المج و هاتيگ طسو تهك دنتسه ما هياپت اعالطا ها net. ديمان يم اجرا
ت مسـ ت اناي بدننهما دنتسه رگيد (Continuous Assign)ت ارابع و هاتيگ ه بيهايدورو ها net عقاو رد. دنوش يم
 نيـ ا،  ديـ مان رييـ غ ت هـا تيگ ايـ  وت  المـ ج نيـ ا يدورو هك نماز ره. دنوريم راك ب (procedural)ت  المج رد هك يتسار
 هان ت proceduralت  اناي ب ياجرا رد يلو دباي يم لاقتنا رگيد يهايدورو ه ب net يجورخ قيرط زا تاخير كي ات ب ارييغت
ـ  مياهخـو  ب proceduralت  اناي ب رد هكيترصو رد. دنديدرگ يم اجرا دومن يم روبعت  المج زا لرتنك هك ينماز  رييـ غ ت ا ب
ـ ز نيـ ا هكـ  انجآ زا. ديمان هدافتسا (wait) اي (event@)ت  ارابع زا ديا ب امهرنب،  ديمان رييغ ت اعيرس يجورخ،  يدورو  ناب
ـ  نيا اذل،  دهد يم راقر طراح رايتخا رد متسيس كي فيوصت ت هج ار يفلتخم يهاشور ـ  يگتس ب  زا ا تـ  داد طـراح  زايـ ن ه ب
  . ديمان هدافتسا شور امدك
4-2:  
 نابز نيا يار ب البق هك ار هياپت  يگ ٢٦ زا يا هوعمجم Veridingنابز. ميماءن يم زآغا هياپ يهاتيگ سطح زا ادبتا رد ما
 يمـ  داجـ يا هـا  net هليسو ب هانآت  اطاتبرا قيرط زا هياپ يهاتيگ نيهم زا رتگرز ب يهالژوما. دراد رايتخا رد هشد فيوصت
 نآ يعـ قاو حالـت  ا بقباطم ار متسيس ناكامت رصو رد ا تميماءن يم يعس ما (Gate level) ينعي سطح نيا رد. دنوش
  . ميماءن يزاس هدايپ

4-2-1:  
ـ ز هيـ اپ يهـا تيگ زا هدافتسـ ا ا بار (full adder) لامك هدننك عمج كي زا يراتخاس لدم كي ٤‐١ لاثم  verilog ناب
 هدافتسـ ا هدآم CMOS databook كي رد هك يتي بك تلامك هدننك عمج كي فيوص تزا لاثم نيا رد. دهديم ناشن

 رد. ديـ مان يمـ  نيـي ع ترادمـ  يرجاخـ  يهاتمسقـ  رياس ا بار طاتبرات ي بك تيجورخ ٢ وت ي ب ك ت يدورو ٣. تسا هشد
 يقـ طنم راتخاس ٤‐١ لكش. مينكيم يراذگ هنومن يقطنم لژوما يزاس هدايپت  هج ار هياپت  يگ ١١ يلصا لژوما لخاد
 (GATETYPE). تسـ ا هشـد  هداد لكشـ  ريز ردت  يگ كي يراذگ هنومن يلكت  مفر. دهد يم شيمان ار هدننك عمج
 تـاخير ت هـ ج delay، تيـ گ يها يجورخ يكيرتكلات اخصشمت هج drive Strength يهاترابع ا بار هياپت يگ كي
 Strong ريداقم ياراد Strength نايب. ديمان يم فيوصت تيگ هنومن ره يهالانيمرت تهج Gate-Instance و هاتيگ
 ها Strength يور ر بيرتشي ببحث. دوش يم هترفگ رظن رد فرص متسيس رد تاخير لومعم رطوب. تسا Strong 1و 0
  . تسا هدآم ٧‐٤ و٦‐٤ يهاشخ برد يزاس لدم تاخير يور ر برتشي ببحث و ٦ لصف رد) ندومن وياردت ردق(
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ـ او ت يمـ  مـا  حالره هب. ميدركن يراذگامن ارت  يگ يها هنومن زا امدكچيه ما ٤‐١ لاثم رد ت هـ ج ار ريـ زت  رابـ ع ميتسن
  :مير ببراك بيراذگامن

  
nand John(X2,, aIn, bIn), 
Holland (cout, X2,X8); 

  
  . مييمان ركذ هانآ ر بار تاخير اي و وياردت ردق وعن ميتسناو تيم حتی ما اي 
  

nand (Strong0, Strong1)# 3 
John (X2,aIn, bIn), 
Holland (cout, X2, X8); 

 
ـ اگادج دربراكـ  يارب. ترف دناهخو راك ب ها هنومن همه يار ب دنوش يم هدافتسا هكيامگنه تاخير اي و ندومن وياردت  ردق  هن
 ٤‐١ لودجـ  رد verilog هشد فيرع ت هيلوا يهاتيگ لامكت  سيل. داد راقر ار) ; (نلكو يمست  مالع امدكره زا دع ب دياب
 دربراك. ميراد راك و رس دنا هتشگ خصشم گررنپ حالت ا ب هك يا هياپ يهاتيگ ا ب طفق ما لصف نيا هيق ب يارب. تسا هدآم
 ٦ لصف رد هك دنشا بيم سِوييچ سطح حالت رد فيوص ته بوطبرم هيقب. شدا ب يم يقطنم سطح رد فيوص ت دروم رد هانآ

 bufت  يگ مود نوتس رد و دنيمان يم يزاس هدايپ ار يقطنم عباو ت هاتيگ،  لودج نوتس نيلوا رد. دنوش يم هداد توضيح
ـ او ت نهمـا  notif و bufif. تسـ ا هدننك سعكوم كي not وت  سا هدننك سعكوم ريغ فرا ب كي  هدايـ پ ار not و buf عب
  . (Enable) هحالت ٣ زاسناو تيدورو ا بهاتنم، دنيمان يم يزاس
 زاسـ اناو ت يدورو رگـ ا و ديـ مان يمـ  هيـ ذغ ت ار دخـو  يجورخ شدا ب فرص ا ب ربار ب نآ زاساناو ت يدورو رگا bufifoت  يگ كي

(enable) سـطح  ٤ يتسرد لوادج. ديمان يم داجيا دخو يجورخ رد الا ب سنادپام كيت  رصونيا رد شدا ب ١ ا ب ربار ب نآ 
  . تسا دوجوم Appendix’c رد verilog يهاتيگ يار ب(X, Z ,1 ,0) يقطنم
 ودت  روپ اي يجورخ ك ت وعن زا هشد ركذت  روپ نيلوا دنا هشد ديق ٤‐١ لودج نوتس نيلوا رد هك يا هياپ يهاتيگ يارب
ـ او تيم يدورو دادع تره. درناد هايدورو ه بصاصتخا هاتروپ هيق بو شدا بيم (output or Inout) هرفط . دوشـ  ركـ ذ دن
ت سيـ ل رخـ آ رد يدورو كي طفقت  رصونيا رد هك دنشا ب هتشاد يجورخ دچن امدك رهت  سا نكمم not و Buf يهاتيگ
 هراشـ ا هكـ ت سـ ا ديـ فم يلو، شد داهخو بحث ٦ لصف رد رتلصفم رطو ب ندومن وياردت  ردق هچ رگا. دوش يم ركذ هاتروپ
  . دراد دربراك دنا هشد ديق ٤‐١ لودج مود و لوا يهانوتس رد هك ييهاتيگت هج طفق Strength فيرع تهك ميماءن

4-2-2:  
 هك يريداقم. دنيمان يم رارقر ب طاتبرا زين رگيد يهالژوما و هاتيگ ا ب هانآ و دنيمان يم هيذغ ت ار ها net هاتيگ يهايجورخ
  :زا دنترابع ديمان ويارد ار net كيت سا نكممت يگ كي

  False حالت اي دهد يم شيمان ار يقطنم رفصت يوضع: 0
  True حالت اي دهد يم شيمان ار يقطنم كي فيوضع: 1
X :اي و 1، 0ت سا نكمم هك(. دهديم شيمان ار هتخانشانت يوضع كي Z شدا بريغتم الصا اي .(  
Z :دهد يم شيمان ار الا بسنادپام فيوضع كي .  
 رادقـ م هيبش الومعم نآ رثا،  دور يم راكت ب رابع كي رد اي دوش يم هداد شيمانت  يگ كي يدورو رد Z رادقم هكيامگنه

X ت  يـ گ كي فيرع ت ٤‐٢ لودج. دوش يم فيرع ت يقطنم سطح ٤ نيا حسب ر ب هياپت  يگ ره لمع. تساAND ـ  ار  ا ب
  . دهد يم شيمان نآ يتسرد لودج
 يدورو رگـ ا حتـی  شدا ب فرص زين نآ يجورخ هك دوش يمبب  س AND يدورو كي رد فرص كي هك ديشا ب هتشاد هجوت
  . شدا بهتشاد Z اي X رادقم رگيد
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4-2-3:  
net نابز رد يساسا و هياپ ياتيد وعن كي ها verilog راكـ  ب يكـ يرتكلا طاتبرا كي ندومن لدم يار ب عقاو رد و دنتسه 
 هيقب،  دنك يم لدم ديمان يم هريخذ ار يكيرتكلا را ب هك نزاخ كي ناونع هبار ميس كي هك trireg وعن زج هب. دنور يم

net وعن كي ٤‐١ لاثم رد. دنهد يم لاقتنا ار ريداقم هان ت هانآ. دننك يمن هريخذ ار يرادقم چيه ها net ـ  زا  wire وعن
  :مير ببراك بريز ناي با بتاخير كي ا بانرآ ميتسناو تيم حتی ما ميديد ار دو بهشد خصشم X2 امن ا بهك
  

wire # 3     X2; 
 
. دوشـ  يمـ  لدمـ  ميس يهاتنا رد تاخير ينماز واحد ٣ ا ب NANDت  يگ كي زا ميس يور ريداقم رد رييغ ت ره ينعي نيا
  :دوش خصشم τfت فا نماز يار بهم و τr زيخ نماز يار بهم دناو تيم تاخير نيا

wire # (3. 5) X2;  
 ره هب. تسا اخيرت ينماز واحد ٥ ياراد فرص ه ب١ حالت و تاخير ينماز واحد ٣ يقطنم 1 ه ب0 زا رييغ تحالت نيا رد هك

ـ  رگـ ا دوش هجوت. ميماءن اديپ ٤‐١ لاثم رد ميناو ت يم ار يدايز يهايمس ما حال ـ  يامن  درومـ  نآت  اخـص شم ركـ ذ نود ب
  . دوش يم هترفگ رظن رد wire وعن زا و رلاكسا net كي ناونع ه بدريگ راقر هدافتسا
 هشـد  امنجا لژوما دركلمع ندو ب فافشت  هج رد هان ت و دوبن مزال لقتسم رطو ب ٤‐١ لاثم رد X2(wire) ميس فيوصت
ـ  ار wand ايـ  wired-AND امن ه ب net وعن كي دربراك ٤‐٢ لاثم. تسا  لمـ ع wired-AND    . دهـ د يمـ  ناشن

AND يور ر ب ار net ت  يگ نايم فالتخا هانت. دهد يم امنجاAND و WAND هكت  سنيا رد wand رادقـ م Z رد 
  . ديمان يم راترف X كي ناونع ه بZ ا بANDت يگ هكحالی رد، دهد يم روبع ار شيدورو
ـ  d، ٤‐٢ لاثم رد. ميهد يم شرح ار wand كي و wire يلومعم ميس نايم فالتخا ما نونكا  زا net كيـ  ناونـ ع ه ب

 ويـ ارد و هيذغ ت فلتخم notت  يگ ود قيرط زا C. تسا هشد فيوص ت wand وعن زا net كي ناونع ه ب c و wire سجن
" ١ " cيجورخ. )b اي a يهايدورو(. دنشا بفرص wand يهايدورو زا امدكره رگا دو بداهخو (0) فرص يجورخ. دوش يم
 ود هليسـ وت ب سـ ا wire سجن زا هك net قيرط زا d رگيد رفط رد. دنشا ب فرص b و a يهايدورو ود ره رگا دو ب داهخو
 ياراد نآ يهـا تيگ هيـ ذغ ت ود رهـ  هكـ نيا رگـ م دو ب داهخو (x) هتخانشان نآ رادقم حالت نيا رد. تسا هشد هيذغت ت يگ
 مفـر . دهـ د يمـ  شيمـا ن ٤‐٢ لاثم رد هايدورو نكمم حاالت همه يار ب ار هايجورخ ٤‐٣ لودج. دنشا ب هم هيبش رادقم
  :تسا ريزت رصو ه بnet تشريح يمومع و يلك
  
  
  
  
  
  
  

NETTYPE عاونا زا يكي net ـ ا هشدت سيل ٤‐٤ لودج رد هكت سا ت اخـص شم عقـ او رد هـم  expand range. دن
 ١ نآ ضفـر  شيپـ  رادقم(. شدا ب دناو ت يم Vector يرادر ب اي Scalar رلاكسا وعن زا هك ديمان يم نيعم ارت  ي ب يانهپ
  . )تسات يب

delay تاخير net يادبتا نايم تاخير نيا) تسا فرص ا ب ربار ب نآ ضفر شيپ رادقم(. دهد يم ناشن ار net نآ يهاتنا و 
 هكـ  دنوشـ  هتـ رفگ رظـ ن رد رادر ب اي رلاكسات  رصو ه ب دنناو ت يم ها net ميتفگ البق هك هنگونهما. دوش يم هترفگ رظن رد
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ـ  كيـ  زا خصشم يهاتي ب ك ت وعن زا رلاكسات  رصو ه ب دنناو ت يم هاريغتم. تسا رلاكسا وعن زا نآ ضفر شيپ رادقم  رادر ب
  . ترفگ رظرند رلاكسا ريغتم n زا يا هوعمجم ناونع ه بناو تيم عقاو رد ار رادر بكي نياربانب. دنشا بصاخ
  
  
4-2-4 :  
 نآ يجـ ورخ و لژوما هنومن كي ه ب يدوروت  مسق نيبما طاتبرا هدننك رارقر ب ناونع ه ب دناو ت يم لژوما كي زات  روپ كي
ـ  اي رلاكسا وعن زا دناو ت يم هرفوطد اي يجورخ،  يدوروت  روپ كي. دوش هترفگ رظرند  رد يدوروت  روپـ  كيـ . شـد ا ب رادر ب
 هرفـ ط ودت  روپـ  كي و يلخاد لانيمر ت قيرط زا يجورخت  روپ كي. دوش يم هيذغ ت يجورخ لانيمر ت كي قيرط زا عقاو
  . دوش هيذغ تدناو تيم يرجاخ لانيمر تكي اي و يلخاد لانيمر تكي هليسوب
 كيـ  هليسو بدناو تيمن (input or inout) هرفوطد اي يدوروت روپ كي هكت سنيات شاد رظن دم ديا بهك يمهم هتكن

 دنوشـ  هدناخو رتسيرج كي لخاد ه ب proceduralت  ارابع قيرط زا دنناو ت يم هاتروپ نيا. دوش فيوص ت (reg) رتسيرج
 هدافتسـ ا رگـ يد يهـا تيگ ايـ  هـا  لژوما ه ب يدورو ناونع ه ب اي دندرگ هدافتسا Continuousت  ارابعت  سارت  مس رد اي
 ويـ ارد bufifo ليبق زا الا ب سنادپامت  يلباق ات ب يگ كي قيرط زات  سا نكمم طفق (inout) هرفط ودت  روپ كي. دنوش
  . دوش
ـ (source) عبـ نم لانگيسـ  زا هكت سا Continuous Assignت رابع كي حقيقت ردت روپ لاصتا ره هكنيا مود  ه ب
 رد Continuousت  ارابـ ع پچـ ت  مسـ  رد دننـ او ت يمـ  يجورخ يهاتروپ. دريگ يم راقر هدافتسا دروم Sink لانگيس
ت ارابـ عت  سـ ارت  مسـ  و هـا net،  هارتسيـ رج،  هـا تيگ يجـ ورخ،  هشـد  يزاسـ  هنومن يهالژوما يهايجورخ،  لژوما لخاد

Procedural اي Continuous يهاتروپ. دنوش هدافتسا inout ايـ  هـا تيگ يجورخ ه ب لژوما كي لخاد رد هرفط ود اي 
  . دنوش لوص لژوما يجورخ ه بدنناو تيم ها net طفق لژوما زا رجاخ رد. دنوش لصتم دنناو تيم هايدورو
 لاثـ م. ميمـاء ن رارقـر  ب ار مزالت  اطاتبرا نآ ه ب وطبرمت  الاصتا وت  روپ ندرك يراذگامن قيرط زا ميناو ت يم ما حال ره هب
ـ  رگـ يد لژومـا  كيـ  رد ٤‐٢ لاثم رد هشد فيرع ت لژوما،  ريزت  ارابع رد. دهد يم ناشن ار وضوعم نيا ٤‐٢ ـ  ه ب  ace امن
  . تسا هشد هداد هاتروپ ه بمزالت الاصتا و يراذگ هنومن

  
   module. ac; 
   wire  r,t; 
   reg   q,s; 
   // other declarations 
   and OfComplements ml (. b(s). a(q), c(r), d(t)); 
  endmodule 
 

ـ ومن زا ”b“ت روپ هك ميا هدومن نيعم ما لاثم نيا رد  رد البقـ  هكـ  (and of Complements)  لژومـا  زا ”m1“ هن
 يجـ ورخ ه ب ”a“ت    روپت  رصو نيهم ه ب و شد داهخو لوص ”S“ رتسيرج يجورخ ه ب ميتخادرپ نآ حشر ه ب ٤‐٢ لاثم
 دهـ د يمـ  ناشن) ٠ (هطنقت  مالع. شد داهخو لوص ”t“ ميس ه ب ”d“ت  روپ و ”r“ ميس ه ب ”C“ت  روپ و ”q“رتسيرج
 هتشـ ون زتـ نارپ رد رادقـ م چيه،  شدا ب هشدن لوص يزيچ هت ب روپ كي رگا. تسا هشد ركذ لژوما فيراع ت ردت  روپ امن هك
ـ ”( ) ace    d لژوما ا بلاصتا چيه m1 هنومن زا dت روپ ينعي( )d  سپ دوش يمن  يلـ ك مفـر  ريـ زت مسقـ  رد. درادن
  . تسا هشد ركذ لژوما يزاس هنومن

  
4-2-5:  
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 & Hamming encoding متسيـ س كيـ  شخـ  بنيـ ا رد يقطنم سطح رد ندومن لدم شور زا لاثم كي ناونع هب
decoding ت اعالطا نترف ني ب زا و متسيس ه ب زيون دورو ناكام هك دراد دربراك يامگنه متسيس نيا. ميهد يم شرح ار

 دنوشـ  يم هداد روبعت  اعالطا يزيون لاناك كي قيرط زا سپس و هشد دكنا اتيدت  ي ب ٨ لاثم نيا رد. دراد دوجو صحيح
 يمـ ت  رصـو ت  يـ  ب كت تـ  رصـو  ه ب اخط صحيح ت هاتنم. دندرگ يم ديلو ت هرابود لاناك يهاتنا رد يلصات  اعالطا سپس و
  . دهد يم شيمان ار ندرك دكنا ٤‐٢ لكش. دريگ
ت سـ ارت  مسـ  رد هشـد  دكـ نات  ي ب ١٢ ه ب دنا هترفگ راقر پچت  مس رد هك ار (DX) يلصات  اعالطات  ي ب ٨ ما انجيا رد
ـ يـ  ب٤ نيـ ا. دنوشـ  يمـ  داجيا يلصات اعالطات ي ب٨ زا Hamming bit (HX) يفاضات ي ب٤. ميماءن يم ليدتب  ات ب

XOR زاسـ راكشآ،  تيهان رد ا ت دندرگ داجيا يا هنگو ه ب ديات ب ي ب ٤ هك دوش هجوت. دنيآ يمت  دس ب يلصا يهاتي ب ندرك 
ـ  رگا ونريا زا. دهد صيخش ت اتيدت  ي ب ٨ نايم زا ار اخطت  ي ب ك ت دناو بت دصقم رد  رد DX يهـا تي ب يريـ گراقر حالـت  ه ب

HX ـ  ار لاثـ م زا يلك ريصو ت كي ٤‐٣ لكش. تسات  وافتم هيق ب ا ب لتحا ره هك دوش يم هداهشم دوشت  قد  يمـ  ناشن
 ham. ديمان يم داجيا ار اخط صيخش توت س تيهارادر بو رگيد يهالژوما هكت سا test Ham يلصا لژوما مسا. دهد

Encode يلصا لژوما زا لژوماريز كي testHam ـ  لژومـا  فيراعب ت لاق رد ار ٤‐٢ لكش دركلمع هكت  سا  يمـ  ناشن
  . تسا رظن درومت ي ب١٢ زا) يلصا(ت اعالطا يهاتي بيزاسراكشآت هج رگيد لژوما كي ham Decode. دهد
ـ  ندركـ  دكـ نا زا دعـ  ب ار اخطـ ت  ي ب كي هكت  سا هترفگ راقر ٤‐٣ لكش كزرم رد assignت  رابع ا ب گرنمك عبرم كي  ه ب
 هشـد  ركـ ذ مرهـا چ لصف يهالاثم لك اهرهم هب ب لاطم يهاتنا رد ٤‐٣ لاثم امهرنب. ديمان يم دراوت  اعالطا و اتيد لخاد
 هشد دكنات  ي ب ١٢ hamEncode لژوما. ميزادرپ يم هشد امنجا يسيون امهرن ب ه ب وطبرمت  ايازج شرح ه ب نونكا. تسا

Valueout ينعي اتيد يلصا يها يدورو زا ار VIN ت  يگ ٤ قيرط زا ندرك دكنا. ديمان يم داجياXOR  يمـ ت رصـو 
 و assignت  المـ ج قيرط زا و دنوش يم لوص h1  ،h2  ،h3 (wire) يمهايس ه ب (XOR) هاتيگ نيا يهايجورخ. دريگ
ـ  ساب  لاج. دنهد يم ليكش ت Valueout رادر ب امن ا ب ار يتي ب ١٢ هوعمجم كي يلصا ياتيد ا ب نشد عمج  هكـ  مينادت ب
. تسـ ا هشد هدايپ نآ يعقاو و يرجاخ راتخاس دننهما ما لژوما و ميرادن يرتسيرج اي Proceduralت  ارابع ما انجيا رد
ت يـ  ب٨ ه بارت ي ب١٢ نيا سپس و هترفگ ار  اخط ا بهشد دكنات اعالطات ي ب١٢ دخو يدورو زا ham Decode لژوما
ـ  صحيح ريغ هك ار يتي ب لژوما نيا. ديمان يم      ليد تب يلصا ياتيد ـ سـ ا هشـد  داجـ يا نآ رد اخطـ  و هدو ب  حالـت  هت ب

ـ  صـحيح  ريغ يتي ب رگا و دنيمان يم داجيا ار C8 و C4,C2,C1 يهايجورخ XORت  يگ ٤. دنادرگ يمر ب نآ صحيح  دو ب
ـ وت  سا هترفگنت  رصو يياخط چيهت  رصونيا رد شدا ب فرص رادر ب نيا رگا هكت  رصو بدين. دنهد يم شيمان انرآ  رگـ ا يل
 ديـ ا ب صـحيح  ريـ غت  يـ  ب و هداد خر يياخطـ  متسيـ س ردت  رصونـ يا رد،  دوش فرص ا ب يواسامن) ”C“ رادرب (ركوذم رادرب
 ه ب سپس هاتي ب نيا. دنك يم دكيد يلصا ياتيدت  ي ب ٨ ه ب ارهانآ هكت  سا deMux لژوما يدورو C رادرب. دوش سعكوم
 چيهـ  دنشـ ا بفرصـ  هكـ ينماز ا تbitflipper يمهايس نياربانب. دنوش يم راذگاو bit flipper رادر برد (wire) ميس ٨
ـ  يت ب رصونيا رد دوش كي ا ب ربار ب wire نيا يهاتي ب زا يكي رگا يلو. تسا هترفگنت  رصو متسيس رد ياءخط  نهمـا  ات ب
 لژوما رد XOR يهايدورو هاتي ب نيا و ديآت  دس ب صحيحت  اعالطا ا ت دوش سعكوم ديا ب هشد يزيون هك انجآ زات  يعقوم

XORB لژومــا. دنتسهــ XORB تســا يدورو ٢ ياراد  :Xin1 و Xin2. Xin1 يجــورخ نهمــا deMux ــ  اي
 لمع ديا ب نياربانب. دنتسه ما يلصات  اعالطا نهما Xin2 ينعي لژوما نيا رگيد يدورو. دنتسه bitflipper يمهايس
  . دريگت رصو يدورو ود نيا ني بسايق
  
  

 متسيـ س رد اخط ينعيت  رصونيا رد شدا ب ١ ا ب ربار ب Xin1ت  ي ب كي هكيامگنهت  سا خصشم الا ب لكش رد هك هنگونهما
 نوچـ  شـد ا ب فرصـ  (Xin1)ت  يـ  ب نيـ ا هكيترصو رد. ديآ يمت  دس ب Xin2ت  ي ب لمكم زا صحيحت  ي ب نياربان ب هداد خر

 Dx نترفگ راقر نحوهت  رف نآ شرح البق هك هنگونهما. دنما داهخو يقا ب رييغ  ت  نود ب يجورخ نياربان ب هدادن خر يياخط
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 رد ها Dx زا يك تو ييا تهس، يياتودت ابيكر تنياربانب. دومن كيكف تهم زا ار هانآ ناو بتا تشدا بديا بيا هنگو ه بHx رد
 رتشيـ  ب كردت  هـ ج. دوش داجيا Dx ياتيد زا امدك ره يار ب يدفر ب رصدنم حاالت ات ت سا هشد هترفگ رظرند Hx رادرب

  . دوش يم هداد شرح ينيعمت ي بكي رد هشد دراو ياخط هنومن كي، هشد ركذ لاثم زا هدنناخو
ـ نياربانـ  بهشد ركذ H8 و H4 رد طفقت ي بنيا. ديريگ برظن رد ار ”D8“ يلصا ياتيد زا متشهت ي ب الثم ت دسـ  بيار ب
 حـين  رد رگـ ا حـال . ميشـ ا ب هتشـ اد ار H’1H’2H4H8 مر ت نيمت  سيفاك h(hamming) يهاتي ب زا نآ ياخط ندروآ
 ١ ا ب ربار ب رظن دروم مر ت ينيم ينعي نيا و H4=H8=1ت  رصونيا رد ددرگ داجيات  ي ب نيا يور ر ب ياءخط لاناك زا روبع
  يزيون == H’1 H’2 H4 H8=1 :دوش يم
 نيـ ا نشـد  كيـ  اب. H1=H2=0 سپ ميا هترفگ رظن رد ارت  ي ب ك ت ياخط ما هك دوش هجوت. C4=C8=1 حالت نيا رد
 bit (wire) رادر بمتشهت ي باي outVector رادر بمتشهت ي بينعي نيا و هشد ١ت سا نآ ا بربار بهك m12 مر تنيم

flipper لژوما رد هجيتن رد و هتشگ ١ XORB  يلصا ياتيد متشهت  ي ب ا ب سايق رد D8 دكـ يد ياتـ يد متشهت  ي ب 
ـ گونهما testHam يلصـ ا لژومـا  رد. دوش جارختسا نآ زا صحيح ياتيد ا ت دوش يم سعكوم هشد  لاثـ م يور زا هكـ  هن
 هكـ  هنگونهما. شدا ب يم لژوما نيا يجورخ ”encoded“ و hamEncode  ه ب يدورو ”orginal“ دوش يم هداهشم
 داجيا ار ما رظن دروم عباو ت هكت  سا هشد دكنا يتي ب ١٢ رادر ب كي يجورخ و يتي ب ٨ رادر ب كي يدورو ميداد وضيحت البق
ت رابـ ع قيـ رط زا ار نيعـ م ياخطـ  كيـ  زيون لاناك يزاس هيبش يار ب ما encoded رادر ب داجيا زا دع ب نونكا. دنا هدرك

assign نآ رد اخط دورو زا دع ب هدآمت  دس ب رادرب. ميماءن يم دراو “messedup”  ـ ت يـ  ب مـا  حالـت  نيـ ا رد. دراد امن
 لژومــا ه بــيدورو assign يجــورخ. ميــا هدركــ داجــيات يــ بنيــا يور ر بــار اخطــ و ميــا هدومــن سعكــوم ار متفــه

hamDecode ـ  ار يلصـ ا ياتـ يد يتـ يت ب شهـ  رادر ب نآ يجورخ رد و هتشگ اصالحت  ي ب ياخط نآ رد هكت  سا ـ  ا ب  امن
“regenerated” ديمان يم داجيا .  

 نمـا فر قيرط زا متسيست س تيار بما. تسا لژوما نيا رد in itialت رابع لاثم نيا لك رد Proceduralت رابع هانت
$ random مـا  يطراحـ  نيـ ا رد. دنشا بيم متسيس ه بيدورو يلصا ياتيد دادعا نيا. ميماءن يم داجيا يفداص تدادعا 

 فرصـ  نماز رد ”regenerated“ رادر ب نياربانب. ميا هترفگن رظن رد هاتيگ و (wire) ها ميس زا امدكچيه يار ب يتاخير
 هدركـ  داجيا ينماز واحد ١ تاخير كي ما شدا ب نانيمطا لباقت  هرجه زا متسيس هكنيا يارب. دوش يم ديلو ت يزاس هيبش
  . تسا هشد ديلو تregenerated رادر بهك ميوش نماطم ا تميا
  . تسا هشد هداد ناشن يزاس هيبش جياتن ٤‐٤ لكش رد
ـ ار ب (original) مـا  يلصا ياتيد هكانجآ زا. ديريگ ب رظن رد ار لكش نيا زا فيدر نيلوا ـ  رب ـ   نياربانـ ت ب سـ ا 00 ا ب  رادر  ب

encoded ت  رابـ ع قيرط زا امهرن ب رد نآ هيبش اي يزيون لاناك زا روبع ا ب و شد داهخو) تي ب ١٢ (000 ا ب ربار بassign 
 نيا رد هكت  سنيا درك هراشا ناد ب ديا ب هك يمهم هتكن. شد داهخو ديلو ت 020 رادقم نياربان ب و هشد سعكوم متفهت  يب
  . ميدرمش يمت سارت مس زا ار هاتي بالبق هك يلاودتم حالت فالخر بدنوش يم هرمش پچت مس زا هاتي بلاثم
  :ميماءن هجو تناد بديا بهك دراد دوجوت يوضع چندين لاثم نيا رد
 هيبشـ  كي رد يعفرت  ابسادم يارب ب لاغ صحيح يهاريغتم. تسا (integer) صحيح وعن زا ريغتم كي Seed ريغتم ‐
ت س ت فاداه يار ب ما انجيا رد هك هنگونهما. شدا ب يمن دوجوم رادقم نيا يعقاو يطراح كي رد. دنوش يم هدافتسا يزاس
ـ . دوشـ  هدافتسا رظونم نيا يار ب هارتسيرج زا ديا ب يعقاوت  ارادم رد ميا هدر ب راك ب انرآ متسيس شيمازآ و ت اعـ الطا يارب
  . دينك هعجارم ديمان يم بحث رتشي بهنيمز نيا رد هك Appendix D ه برتشيب
ـ درگ پاچـ  ييا تـ ١٦ دمـ  رد يجـ ورخ جياتن ا تددرگ يمبب س ”h%“ت مالع اهرهم ه بdisplay $ دربراك ‐ ـ . دن  يارب
  . ديماءن هعجارم Appendix E ه بdisplay $ نمافر هنيمز رد رتشيت باعالطا
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 رطو ب دناوتيم (-) خط ريز. دهد يم شيمان ار گرز ب دادعا نتشونت  هج ديفم شور كي assignت  رابع رد ددع ناي ب ‐
 يهـا لاثم فالخـ  لاثم نيا رد هاتي ب يراذگ هرماش ميدرك ركذ البق هك هنگونهما. دوش هداد اج نيعم ددع كي رد اهخولد
  . دنا هشد يراذگ هرماش پچت مس زا دادعا لاثم نيا رد. تسا رگيد
4-3:  
 (full addar) هدننـ ك عمج مام تلاثم ما. شدا بيم يبيكرت تارادم ندومن لدمت هج Continuousت ارابع دربراك
 ناشن ار وضوعم نيا ٤‐٤ لاثم. ميماءن يزاسزا ب Continuousت  ارابع زا هدافتسا ا ب ميناو ت يم ارت  رف نآ شرح البق هك
  . دنا هشد داجيا يلو بعباو تزا هدافتسا ا بهدننك عمج رد cout و sum يهايجورخت سا خصشم هك هنگونهما. دهد يم
ــع ــتم Continuousت اراب ــع زات واف ــ Proceduralت اراب ــ رد هك ــرح مود لصف ــد هداد ش ــ ش ــع. دنتسه ت اراب

Continuous ندرك ويارد اب (دنتسه لاعف هشيهم Z, X, 1, 0 (ت ارابـ ع رد هكـ  رادمـ  رد يبـ يتر تحالت ره فالخرب
Procedural ـ  يهايدورو زا امدك ره رگا. درخو يم مشچ ه ب ت رابـ ع،  ديـ مان رييـ غ ت ينمـا ز رهـ  رد assignت  رابـ ع ه ب

assign ت اخـص شم زا يكـ يت  يوضـع  نيـ ا. شـد  داهخو داجيا ديدج حالت ا ب قباطم يجورخ و هدرك يبايزرا انرآ هرابود
  :تسا لباقمت رصو ه بassignت رابع يمومع و يلك مفر. تسا يبيكر تقطنم
 

 < continuous_assign > 
  ::= assign < drive_strength >? < list_of_assignments >; 
 < list_of_assignment > 
  ::= < assignment ><,<assignment>>* 
 

  . تسا هشد هداد شرح فلتخم يهاتمسق رد البق دراوم هيق بوت سا (keyword) يديلكت غل كي assign نآ رد هك
  :دز لاثم ار ريز دروم ناو تيم هنومن رطوب

  
 assign (strong0. strong1) 
  sum = aIn ^bIn^ cIn  
  cOut= (aIn & bIn) I(bIn & cIn) I (aIn & cIn); 
 

  . ميا هدومن ركذ ار (drive strength) ندومن هيذغت تردق Continuousت ارابع ود ره يار بما انجيا رد
4-3-1:  
 يمـ      اءهرا رادمـ  كيـ  زا (gate level)ت يـ گ سـطح  رد ندومن لدمت هج ار يرگيد شور Continuousت ارابع
 طفقـ  ما ينعي. دنهد يم شيمان يبيكرت ت ارادم يار ب ار يراترف رنك لدم زا مفر كيت  ارابع نيات  رصو نيا رد. دنهد
 هدهـ ع ر ب ارت  يگ سطح رد نآ يعقاو يزاس هدايپ و ميماءن خصشم ار رادم يقطنم عباو ت يلو ب ربج قيرط زا ا ت ميراد زاين
  . ميراذگ ب(Logic Synthesis) يقطنم رادم هدنزاس امهرن بكي
 امنجـ ا ار Verilog زا (function)  عبا تـ  كي يناخوافر لمعت  سا نكمم Continuousت  ارابعت  سارت  مست  انايب
 هدافتسـ ات  سـ ا نكـ مم دنتسهـ  Proceduralت  ارابع زا هك ها حلقه اي caseت  رابع زا function لخاد رد ما. دنهد
 proceduralت ارابـ ع زا ناو تـ يمـ  نياربانـ ب. مينـ ك هدافتسا delay # ايwait  @event ,زا ميناو تيمن اما، ميماءن
 لدمـ  ار رسكـ لپ يتلمـا  كي ما ٤‐٥ لاثم رد هنومن ناونعب. دومن هدافتسا هديچيپ يبيكر ت قطنم عبا ت كي فيوصت ت هج
 caseت  رابـ ع زا عبات. دناخو يم افر ار mux عبا ت هك دراد. conت  رابع كي رسكلپ يتلما لژوما لاثم نيا رد. ميا هدومن
  . ديمان فيوص تار رسكلپ يتلما يبيكر تراترف ات. ديمان يم اهفتسات سا proت رابع كي هك
 هكـ ت رفـ  نآ شـرح  البقـ . ميدومـ ن هدافتسـ ا يبيكر ت قطنم فيوصت ت هج. proت  رابع كي زا ما هك ميشا ب هتشاد هجوت
ـ ادت  واف ت ها متسيس يعقاو يزاس هدايپ ا ب و دنشا ب يم يبيتر ت وعن زا. proت  ارابع  يسـ رر ب ار ييهاتيوضـع  انجـ آ رد. درن
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ـ  ار لژومـا  كيـ  ما رظونم نيا يار ب دو ب شيهايدورو رييغ ت امگنه هسورپ يلخاد حاالت يسرر ب ه ب زاين نآ رد هك ميدرك  ا ب
 يلو ميدومن رارقر ب طاتبرا wait اي و event@ت  ارابع ا ب لژوما يهاتروپ قيرط زا نآ ا ب و هدومن داجيا alwaysت  رابع
ـ  يزايـ ن انجيا رد ما. درادن دوجو متسيس رد يبيتر ت قطنم وت  سين هنگونيا انجيا رد ـ وردت  يوضـع  ه ب  رسكـ لپ يتلمـا  ين
ـ  هـا ن ت caseت  رابع زا و دنيمان يم فيوص ت ار متسيس هك دنتسه يلو ب عباو ت نيا انجيا رد هكل ب ميرادن  مزال وطرشـ  يار ب
  . ميا هدومن هدافتسا

4-3-2:  
 ميناو تـ  يمـ  متسيـ س فيوص ت نشد رتاهتكو يار ب نياربانب. دنزاس يم يراج net كي يور ر ب ار رادقم كي. conت  ارابع

net ت رابع وassign تسا هشد هداد شيمان ٤‐٦ لاثم رد هك هنگونهما. ميماءنب يكر تهم ا بار .  
ـ  b و a يهـا يدورو ندومـ ن XOR زا هكـ ت  سـ ا هشد فيرع ت (wire) ميس وعن زا يتيت ب شه رادر ب كي لاثم نيا رد  ه ب
  . ديآ يم دوجو

ـ اگادج رطو ب ار XOR و wire ما رگا يلو. ميا هدومن غامدا. conت  رابع ا ب ار net مات  سا نهربم هكيرطونهما  شـرح  هن
  :ميريگ برظن رد هاتمسق زا امدك ره يار بهناگادج تاخير كي ميتسناو تيمت رصونيا رد ميداد يم

 wire [7:0] # 10 Axor B; 
 assign # 5 Axor B = a^b; 
 

 يمـ  عمـ ج ديمان يم هيذغ ت ار net هك يرگيد رويارد ره ا ب تاخير نيا دوش يم هداد net كي يار ب تاخير كي هكيامگنه
  . ددرگ
 ار net ود رهـ  هكـ  assign نايـ  ب ود و ينماز واحد ١٠ تاخير ا ب net كي انجآ رد ما. ديريگ ب رظن رد ار ٤‐٧ لاثم لژوما
 تـاخير  نازيمت  رصونيا رد ديمان يم رييغ ت a يدورو هكيامگنه. ميا هترفگ رظن رد هناگادج يهاتاخير ا ب دنيمان يم ويارد
  . دو بداهخو ينماز واحد ١٥
 نيموسـ  ردت  يوضـع  نيا يلك حالت. تسا ينماز واحد ١٣ ا ب ربار ب لك تاخير نازيم ديمان يم رييغ ت b يدورو هكيامگنه
ت رابـ ع و دوريـ م راكـ  بهـا  net يار بلوات رابع. تسا هشد ركذ < net-declaration > يمومع و يلك مفر زات رابع
  . شد داهخودبت ص نآ يور ر ب٦ لصف رد مود
  
 ركـ ذ ار (strength) ندومـ ن هيذغت ت ردق ميناو ت يم ما موست  رابع رد هكت  سنيارد لوات  رابع ا ب موست  رابع فالتخا
  . ميماءن
ـ  كيـ  ٤‐٨ لاثم. دنوش هدافتسا inoutت  روپ كي ندومن هيذغت ت هج دنناو ت يم نيچنهم. conت  ارابع  ار رويـ ارد‐فرا ب
ـ سنادپام و buf input نايمب اختنات هج bus Enable لاثم نيا رد. دهد يم ناشن ـ الا ب  هتـ رف راكـ  بخـط  يور ر ب
  . ترفگ داهخو buf input زا ار دخو رادقم buffered valت رصونيا رد شدا بفرص ا بربار بbus Enable رگا. تسا

4-4:  
 كيـ  رد فلـ تخم حـاالت  رد ا تـ  ميمـاء ن فيـ رعت) كينرژ (يلكت  رصو ه ب ار لژوما كي ا ت دنهد يم هزاجا ما ه ب هارتامراپ

ـ  راكت ب وافتم يهاتيعقوم رد ار لژوما نهما ا ت دهد يم هزاجا ما ه ب هان ت هن دربراك نيا. دوش هدر ب راك ب يطراح  هكـ لب مير ب
 ٤‐٦ لاثـ م رد البقـ . دور يم راك ب فلتخم حاالت رد و هدو ب ريذپ فاعطنا لژوما يراذگ هنومن ا ت دوش يمبب  س نيچنهم
 يمـ  رد يرتامراپ مفر ه بار لژوما نيا شخ بنيا رد. ميدرك فيرع تassignت رابع زا هدافتسا ا ب يتي ب ٨ xor لژوما كي
 ا ب ار XORت  يگ ٨ ادبتا رد ما. دهد يم ناشن ار xor8 لژوما هان ت هكت  سا ٤‐٣ لاثم زات  مسق كي ٤‐٩ لاثم. ميروآ
  :ميروآ يم رد ريز مفر ه بassign ناي بكي
  

 assign xout = xin1^xin2; 
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  . دنا هشد فيرع ت٤‐٩ و ٤‐٣ لاثم رد Xin2 و Xin1 و Xout هك
ـ  ما انجيا رد. ميروآ يم رد ير ت يلك مفر ه ب ٤‐١٠ لاثم رد هشد هداد ناشن فيراع ت زا هدافتسا ا ب ار لژوما نيا ما ت رصو ب
  )١٠(نآ تاخير ‐٢) ٤ (لژوما يانهپ ‐١. ميماءن يم خصشم رتامراپ ٢ هليسو بار xorx لژوما يلك
  :تسا هشد هداد شرح ريز رد يزاس هدايپ يمومع و يلك مفر

  < module > 
   :: = module <name_of_module><list_of_ports>?; 
         <module_item>* 
    { } endmodule 
   II =. .  . 
  <module_item> 
   ::=<parameter_declaration> 
   II =. .  . 
  <parameter_declaration> 
   :: = parameter<list_of_assignments>; 
  <list_of_assignment> 
   :: = <assignment><,<assignment>>* 
 

ـ  دناو ت يم ٤‐١٠  لاثم لژوما. دنوش يم هدافتسا لژوما يمومع يزاس هنومن رد يرتامراپت  رصو ه ب هشد نيعم ريداقم  ا ب
  . دوش يراذگ هنومن هرابود ريز نايب

  
  

 xorx # (8,0)x(valueOut , bitFlippers,{vIn[3],vIn[5],vIn[6],vIn[7],vIn[9] 
     vIn[10],vIn[11],vIn[12]}); 
 

ـ  هتشون ريداقم نيا رگا. شدا بيم delay = 0 و width = 8 هك دنك يم نيعم لژوما نيا رد (0 , 8) #ت رابع  دنوشن
 ريداقـ م ندركـ  خصشمـ ت  هـ ج يمومـ ع و يلـ ك مفر. دوش يم نآ نيگزياج لژوما فيرع ت رد يلبق ريداقمت  رصونيا رد
  . دوش يم هديد ريزت رصو ه بيزاس هنومن كي رد هارتامراپ
  

 <module_instantiation> 
 ::= <name_of_module><parameter_Value_assignment>? 
      <module_instance><,<module_instance>>*; 
 <parameter_Value_assignment> 
 ::= # (<expression><,<expression>>*) 
 

 يراددخـو  هيـ ق ب ركذ زا و ميماءن نيعم ار هارتامراپ زا يعض ب طفق ميناو ت يمن ما هرابود يراذگ هنومن يار ب هك دوش هجوت
  :ميماءن فذ دار هارتامراپ رياس ميناو تيم شدا بلوا رادقم رتامراپ نيا رگا هبتلا. مينك
  

 xorx #(8)x1(valueOut,bitFlippers,{vIn[3], vIn[5], vIn[6], vIn[7], vIn[9],  
      vIn[10], vIn[11], vIn[12]}); 
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ـ  يزاين رگا حتی لوا رتامراپت  رصونيا رد ميهد رييغ ت مياهخو ب ار دع ب ه ب مود رتامراپ هكيترصو رد و  شـد ابن نآ رييـ غ ت ه ب
  . دوش هتشون دياب

 xorx #(4,20)x1(valueOut,bitFlippers,{vIn[3], vIn[5], vIn[6], vIn[7], vIn[9],  
      vIn[10], vIn[11], vIn[12]}); 

 
 ٤‐١١ لاثـ م رد شور نيـ ا. تسـ ا defparamت  رابـ ع زا هدافتسـ ا لژوما كي رد هارتامراپ رييغت ت هج رگيد شور كي

 رياسـ  ركذ ه ب زاين هكنيا نود ب دوش هداد رييغ ت دناو ت يم نيعم رتامراپ كيت  رابع نيا زا هدافتسا اب. تسا هشد هداد شرح
  :تسا ريزت رصو ه بdefparamت رابع يمومع و يلك مفر. شدا برگيد يهارتامراپ

 
  <parameter_override> 
   :: = defparam<list_of_assignments>; 
    
  <list_of_assignment> 
   :: =<assignment><,<assignment>>* 

 
 ينماز واحد ٥ ه ب هشد يراذگ هنومن XorsAreus لژوما رد هك xorx لژوما زا b هنومن تاخير رتامراپ،  ٤‐١١ لاثم رد
  . تسا هتفاي رييغت
  . دندرگ نيعم و رييغت هرابود يطراح كي رد يرورض يهاناكم ردت سا نكمم هارتامراپ نياربانب
 رد يوت اجـ احتیا و طـراح  خصش ه بيگتس بميسيون يم يرتامراپت  رصو ه ب ار هالژوما نآ رد هك يشور نيچنب  اختنا

  . دراد يطراح
  . دندرگ لياپامك ها يزاس هيبش هيق با بو يروآ عمج هناگادج لياف كيت رصو ه بدنناو تيم ”defparam“ت ارابع
4-5:  
ـ  wire رتشي ب دربراك ا ب انرآ ما لصف نيا رد. داد يم ناشن ار) نوركنس (ينمازهم سا ب كي موس لصف رد ٣‐١٠ لاثم  ه ب
 ٤‐١٢ لاثـ م رد ديدج لژوما. شدا بهتشاد ير ت يلكت  رصو ا ت ميا هدومن داجيا هالژوما ندرك يرتامراپ و هارتسيرج ياج
 زا لبـ قت  سـ ا رتـ هب. تسـ ا هشد ركذ مرهاچ لصف يهالاثم لك اهرهم هب ب لاطم رخآ رد لاثم نيا. تسا هشد هداد ناشن
ـ  لاطم همفت  هج يا هنيمز شيپ ا ت دوش هعجارم موس لصف زا ٤‐٣ شخ ب ه ب لاثم نيا دروم رد هعلاطم . ديـ آ دوجـ و هب ب
 طاتبـ را رد هك ميراد bus master كي ما زين انجيا رد. دنتسه يلبق لاثم دننهما نآ فيوص تنماتخاس و سا بلكتورپ
ـ اطاتبرا انجيا رد) ٣‐١٠ (يلبق لاثم ا بهسياقم رد. تسا bus slave اب  فيـ رع تS bus لژومـا  رد wireت رصـو  هت ب

 addr و rw. تسـ ا هتـ رف راكـ  بMaster و Slave يهـا لژوما ني بطاتبرا يار بdata و addr , rw يمهايس. دنا هشد
 و Master قيـ رط زا نتشون لكيس كيت  دم رد ديا ب data خطوط. دنوش يم هيذغ ت رويارد Master سا ب هليسو ب هانت
ت هـ ج هكـ  مـا  يهارويارد هك ميتسه نيا دنمزاين ما سپ. دنوش هيذغ ت و ويارد Slave قيرط زا ندناخو لكيست  دم رد
 كيـ ت  سـ ا هشد داجيا Master طسو ت هك rw خط. دنشا ب نوركنس رگيدكي اب. دنور يم راك ب اتيد خطوط ندومن هيذغت
 ياراد slave و master لژومـا  ود رهـ . (rw = read , write). شـد ا بيم سا برد نتشون اي ندناخو زا يلك شيمان
 لژومـا . دور يمـ  راكـ ب ب سانم يهانماز رد سا ب يهارويارد ندومن لاعفت  هج هك دنتسه يلخاد enable رتسيرج كي

busdriver ـ هكـ  هدمع فالتخا نيا ا بدوش يم فيرع ت٤‐٨ لاثم هيبش ـ هدننـ كت فـ ايرد كيـ  ناونـ ع ه ب  bus) سا ب
receiver) ـ گنـ هماه سا بزياس ا بلژوما نيا يهارتامراپ. دنك يمن لمع  driveت رابـ ع رادقـ م هكيترصـو  رد و هدو ب

Enable شدا بصحيح (True) ،رادقم ا بار ساب Value ToGoرتسيـ رج ميتـ فگ البق هك هنگونهما. ديمان يم هيذغ ت 
enable يمـ بب  سـ  نيـ ا سپت  سا فرص نآ رادقم راك وعرش امگنه رد. ميا هدر ب راك ب سا ب رويارد ندرك لرتنك يار ب ار 

 ه ب enable رادقم ندناخو لكيس زا كالك مود لكيس امگنه رد. دريگ راقر) Z (الا ب سنادپام حالت رد سا ب خط اتددرگ

  )42(

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



. دوش يم ويارد سا ب يور ر ب slave قيرط زا هشد هدناخو رادقم هكت  سا ينمازت  سرد،  نماز نيا. درك داهخو رييغ ت كي
  . ميريگ يم رظن رد ار نتشون لكيس نآ يار بهاتنم ميراد ار هباشمت يوضع نيهم زين master لژوما رد
، راشتـ نا نمـا ز،  كالكـ ب  وانـ  ت هرود ناو ت يم نآ يهارتامراپ هلمج زا. ميا هدرك ركذ يرتامراپت  رصو ه ب ار sbus لژوما
 رد نگوانگو عقاوم رد ار لژوما نيا ميناو بت ا ت ددرگ يمبب  س شور نيا. در ب امن ار حافظه زياس و اتيد و سردآ سا ب زياس

 ا ب يزاس هيبش نيا فالتخا. تسا هشد هداد ناشن ٤‐٥ لكش رد ٤‐١٢ لاثم يزاس هيبش جياتن. مير بب راك ب نمايهايطراح
 سنادپـ ام حالت رد) سا ب ندناخو لكيس (كالك لكيس نيلوات  دم رد هكت  سا اتيد خطوط رد هان ت يلبق لاثمت  يوضع
  . دنتسه الاب

  
  
4-6:  
ـ او تيزاسـ  هدايـ پ و) نماز (گنيميا تنمايار بيطراح رد هك ينماز (gate level)ت يگ سطح رد ندرك لدم  يعـ قاو عب

 شور نيـ ا. ددرگـ يم لدمـ  و هشـد  هتـ رفگ رظن رد  net وت يگ تاخير حالت نيا رد نياربانب. ددرگ يم طرحمت سا مهم
 صاخـو  و درك مياهخو كزرم ت هياپ يهاتيگ يور ر ب ما شخ ب نيا رد. دهد يم ناشن ار ها net و هاتيگ يعقاو يزاس هدايپ
  . ميماءن يم خصشم يطراح رد يزاس هيبش يار بار هانآ ينماز
4-6-1:  
  . دهديم ناشن ار گنيميا تيازجت اعالطا و bufif1ت يگ دربراك ٤‐١٣ لاثم رد هشد هداد ناشن هحالت ٣ NAND چل
 و nQout. ديمان يم هيذغ تار qOut , nQOut يهاتروپ چل نيا. تسا هدش هداد ناشن ٤‐٦ لكش رد زين رادم امرگايد

qout وعن زا net هحالت هس (tri) زاساناو ت يدورو هكيترصو رد دنا هشد فيرع ت (enable) هيـ ذغ ت هايجورخ نيا دوش ١ 
 ه ب يدورو رد الا ب سنادپام كي هك ديشا ب هتشاد هجوت. دهد يم ناشن ار bufif1ت  يگ دركلمع ٤‐٥ لودج. شد دناهخو
  . شد داهخو هترفگ رظن رد هتخانشان حالت كي ناونع

(L) اي 0 (الا ب سنادپام اي وت  سا فرص اي يجورخ هك دهد يم ناشن Z (و H ت  سا الا ب سنادپام اي كي شيمان)اي ١ Z (
ت مسق رد هاتيگ نيا يار ب يتسرد لودج. تسا buffi0 و notif1 و notif0 لامش الا ب سنادپام ا ب يهاتيگ رگيد دراوم

Appendix c تسا هشد ركذ .  
 و هشـد  هتشادهگن (High) الا ب سطح رد nd و d  گيتهای يهايجورخ شدا ب هتشاد) low (نياءپ حالت كالك هكيامگنه
  . دنك يم حفظ ار دخو ريداقم چل
. دننـ ك يمـ  لابند ار اتيد يدورو دوش هتشاد هگن الا ب سطح رد كالك هكينماز ا ت qQ و rQ يامهان ا ب NAND يهاتيگ
 سـطح  (enable) زاسـ اناو ت يدورو هيـ امگنه. دنوش يم ويارد زاساناو ت يدورو و NAND چل قيرط زا bufif1ت  يگ ود
  . تشاد داهخو الا بسنادپام حالت يجورخ شدا بنياءپ

4-6-2:  
 ياحـ طر رد net و continuousت  ارابـ ع وت  يـ گ تاخير دوش فيوص ت قيقد رطو ب لاتيجيد متسيس كي هكنآ رظونم هب
 يمـ  حالـت  رييغ ت يدورو رييغ ت زا دع ب يجورخ نآ رد هكت  سا ينمازت  دمت  يگ تاخير. دوش يم هترفگ رظن رد متسيس
ت رابـ ع پچـ ت مسـ ت المـ ج، ترابعت سارت مست المج رييغ تزا دع بهك ينمازت دم ينعي. conت  ارابع تاخير. دهد
 ا تـ  ديـ مان يمـ  هيذغ ت و ويارد ار net هك. conت  رابع كي ايت  يگ كي رييغ ت نماز زا ينعي هم net تاخير. دنيمان رييغت
ـ  دراومـ  هيلك يار ب تاخير ضفر شيپ رادقم) سدر ب net يهاتنا ه ب و (دباي راشتنا net لطو رد رييغ ت نيا . تسـ ا فرصـ  الا ب
. دنوشـ  يم خصشم Z و 0 و ١ يارذگ حاالت حسبر ب راشتنا تاخير. دنشا ب يم ٤‐١٣ لاثم زا يشخ ب ريز هنومن يهاتيگ
 ١ ه ب ٠ زا و يقطنم ٠ ه ب ١ زا حالت ود ره يار ب تاخير نيا. تسا هشد خصشم ينماز واحد ٥ تاخير كي ا ب NOTت  يگ
  . دوشيم هترفگ رظن رد يقطنم
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 not #5 (ndata, data); 
 nand #(12, 15) qQ(q,nq, wa) 
       nQ(nq, q, wb) 
 bufif1 # (3, 7, 13) qDrive (qOut, q, enable), 
       nQDrive(nQOut, nq, enable); 

)  زيخ تاخير كي ياراد NANDت يگ )τrτ . تسـ ا ينماز واحد ١٥ حدود ت فا تاخير كي و ينماز واحد ١٢ حدود 
 ينمـا ز احـد و ١٣ الا ب سنادپام ه ب يجورخ رييغ ت رثا ر ب تاخير و 7ت  فا نماز و 3 زيخ نماز bufif1ت  يگ يار ب امنجارس
 رد دوشـ  ١ ا ب ربار ب (enable) زاساناو ت يدورو رگات  سا الا ب سنادپام حالت ردت  يگ هكيامگنه ديشا ب هتشاد هجوت. تسا
ـ  تـاخير ت  اخـص شم يلـ ك رطوب. سدر ب يقطنم ١ ه ب يجورخ ا ت دو ب داهخو ينماز واحد ٣ ا ب ربار ب تاخير نمازت  رصونيا  ه ب

  :دوش يم هترفگ رظن رد ريزت رصو

f

# (d1, d2, d3)   
d1 زيخ نماز ،d2 وت فا نماز d3 شدا بيم الا بسنادپام ه بفرص اي كي زا رييغ تنماز . 
  :دوش هترفگ رظن رد ريزت رصو ه بدناو تيم تاخير يمومع و يلك مفر

  <delay> 
   :: = # <number> 
   II = # <identifier> 
   II = # (<mintypmax_expression><,mintypmax_expression>>? 
           <,<mintypmax_expression>>?) 
     . 
   <mintypmax_expression> 
   ::=<expression> 
   II=<expression>:<expression>:<expression> 

ـ  تاخير كي طفق رگا دوش هجوت. دهد يم ناشن فلتخم يهاتيوضع و حاالت يار ب ار راشتنا تاخير ٤‐٦ لودج  كيـ  يار ب
  . شد داهخو هترفگ رظن رد ارذگ حاالت مام تيار برادقم نآ دوش رظونم net ايت يگ

)يخ تاخير) 1 ه ب z (و) 1 ه ب x (و) x ه ب 0 (يهاحالت يار ب دوش يم هداهشم هك هنگونهما )  و دوشيم هترفگ رظن رد τr ز
)ت فا تاخير) 0 ه بZ (و) 0 ه بx (و) x ه ب1 (يهاحالت يارب )τf شرح البق هك ٤‐١٣ لاثم رد رگا. دوشيم هترفگ رظرند 
  :شدا بريز مفر ه بتاخير ياراد tri وعن زا netت رف نآ
  

  tri # (2, 3, 5) qout, nQout; 
 

 مياهخو تاخير ينماز واحد  5=3+2 ديمان رييغ ت qOut هكينماز ا ت qDriveت  يگ ه ب يدورو كي لماعا زات  رصونيا رد
  . دنوش يم عمج هم ات بيگ و net يهاتاخير  هكت سانعم ناد بنيا. تشاد
4-6-3 :  
 ”time scele“ نمـا فر. ميدرواين نايم هب) ينماز واحد (زا يدبتص يلو ميداد شرح ار تاخير لبق يهاشخبو هالاثم رد ما
  :تسا ريزت رصو ه بنآ مفر. دور يم راك بينماز واحدت اخصشم نييعت تهج

 ‘ time Scale <time-unit> / <time - precision> 
 و ينمـا ز واحـد  ود رهـ  دوش هجوت. دزاس يم نيعم ما يار ب ار ينماز واحدت  قد time-precision هلمج الات ب رابع رد
ـ ا هشـد  ركذ ٤‐٧ لودج رد ينماز يريگ هزادنا راصتخا ياحرفه. دنشا ب صحيح ددع مفر ه ب ديا ب ينمازت  قد   نياربانـ ب. دن
  :ديمانيم يريگ هزادنا هيناوثنان كيت قد ا بار نماز لباقمت رابع نتشاد ا بلژوما كي

  ‘ timeScale    10ns/1ns 
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 زا لاثـ م چنـدين  ٤‐٨ لودجـ  270ns ينـ عي 27# نياربانـ ب. دنوشـ  يمـ ب  رض هيناوثنان ١٠ ددع رد تاخير ريداقم يلو
  . دهد يم ناشن ار هشد محاسبه يعقاو نماز و تاخيرت اخصشم
4-6-4 :  
 حـداقل  لامشـ  دراومـ  نيـ ا. دريگ راكت ب فا و زيخ حاالت يار ب ار تاخير وعن ٣ ا ت دهد يم هزاجا طراح ه ب verilog نابز

  . دهد يم ناشن ار دراوم نيا زا هدافتسا ٤‐١٤ لاثم. شدا بيم يعقاو اي لمانر تاخير و تاخير حداکثر و تاخير
  (d1, d2, d3) #      :تسا لباقمت رصو ه بتاخيرت اخصشم مفر، يلك رطوب
  :دباي هعسو تريزت رصو ه بدناو تيمت رابع نيا

 # (d1-min: d1-typ: d1-max , d2-min: d2-typ: d2-max, d3-min: d3-typ: d3-max) 
  . درنيگ راقر هدافتسا دروم. proت ارابع و. conت رابع، net، هياپ يهاتيگ رد دنناو تيم هاتاخير نيا

  
4-7:  
 زا ينـ عي(. ميمـاء ن نيعم يتاخير لژوما كي لخاد يطاتبرا يهاريسم تهج ميناو بت هك دو ب داهخو ديفم دراوم يخر ب رد
 يمـ ت  وافـ تمت  سـ ا هريغ وت  يگ،  net تاخير لامش هك لژوما ينورد تاخير ا ب تاخير نيا. )رگيد ينيپ ه ب هياپ اي نيپ كي
. ميريـ گ ب رظن رد لژوما كي يجورخ ا ت يدورو يار ب ار ينمازت  اخصشم ا ت دهد يم هزاجا ما ه ب ”specify“ وكلب. شداب
  . دهد يم شرح ار specify وكل كي دربراك ٤‐١٥ لاثم
ـ اي يمـ  مـه تاخ ”endspecify“ يديلكت  غل ا ب و زآغا ”Specify“ يديلكت  غل ا ب specify وكل ب كي  لخـ اد رد. دب
 ركـ ذ ار هـا تاخير لژوما ريسم تشريح قيرط زا سپس. دنوش يم هشد هداد شرح هارتامراپ specparamت  رابع ا ب وكلب
ـ  (source) لژوما يهايدورو زا لژوما يهاريسم. ميماءن يم  گنـ يميات. تسـ ا (destination) لژومـا  يهـا يجورخ ه ب
 لاثـ م نيـ ا رد. دريـ گ يمـ  راقر هدافتسا دروم لژوما نآ يها هنومن همه يار ب ميدومن خصشمت  رصو بدين هك ار ينماز
 داهـ خو ينماز واحد ١٠٠ حدود q يجورخ ا ت كالك يدورو زا زيخ نماز هك دنكيم خصشم لژوما (path) ريسم نيلوا
 preset يدورو ود ره زا تاخير هك دنك يم خصشم لژوما ريسم نيمود. ينماز واحد ١٢٠ حدودت  فا نماز يار ب و دوب
 رگا. دنوش يمن وطلخم delay # تاخيرت ارابع ا بيلك رطو بتاخير يهاريسم. تسا ردچقq يجورخ ا تclock كالك و
ت هـ ج هك يشور ود. دنوش يم هدافتسا يزاس هيبش يار ب تاخير ود مميكزمات  رصونيا رد دوش هترفگ راك ب يحالت نيچن
 لاصتـ ا كيـ (<=) “<*“ هدافتسـ ا يرگيد و “<= “ هدافتسا يكي: زا دنترابع دنوش يم هدر براك بلژوما ريسم فيوصت
 و هـا يدورو ونـر يا زا. ديـ مان يمـ  داجـ يا (destination) يجـ ورخ يهـا تي ب و (source) يدورو يهاتي ب نايم ار يزاوم
 و هـا يدورو نايـ م ار لامـ ك لاصتـ ا كيـ  “<*“ت  مـ الع. دنشـ ا ب هتشاد هم هزادنات  ي ب دادع ت حالت نيا رد ديا ب هايجورخ
 هكـ ل ب دوبن نيچن لبق حالت رد. دراد يجورخ ردت  ي ب ره ا ب يريسم يدورو ردت  ي ب ره ينعي. ديمان يم رارقر ب هايجورخ
 هك هنگونهما لامك طاتبرا حالت رد يلو. دراد طاتبرا طفق دخو رظانتمت  ي ب ات ب ي ب ره ينعي نيا و ميتشاد يزاوم ريسم

 يهـا تي بدادعـ  تحالـت  نيا رد ات تسين يزاين هجيتن رد. دراد ريسم يجورخ ردت ي بره ا ب يدوروت  ي ب رهت  رف نآ شرح
  . شدا بربار بيدورو يهاتي بدادع تا بيجورخ
 و يجـ ورخ كيـ  طفقـ  مـا  انجآ رد. درناد q يجورخ ا ب ريسم كي preset و Clear هك ميدومن خصشم ٤‐١٥ لاثم رد
  :ميشا بهتشاد يجورخ چندين زين و يدورو دچن ميناوتي م ما هك درك ركذ ديا بيلو. ميتشاد يدورو دچن

 
(a,b*> c,d) = 10          (a=>c)=10;  

 ;10 = (a=> d)           :تسا لباقمت ارابع لداعم الا بنايب
 ;10 = (b=> c) . دنشا بيم يتي بكت ترصو بهان تd, c, b, a هك ميا هدرك ضفر ما انجيارد

 (b=> d) = 10; 
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e نآ رد هك ميشا ب هتشاد ار ريز حالت ميتسناو ت يم ما f و  e رگـ ا الثمـ . دنتسه رادر ب كي امدك ره  f و  تيـ  ب٢ امدكـ ره 
   (e=>f) = 10; 
 

 ;10 = (e[1]=> f[1])        :ينعي الات برابعت رصونيا رد دنشابداشته 
 (e[0]=> f[0]) = 10; 

  
ـ  زا ديـ ا ب source لژومـا  ريسمـ  هكـ نيا لوا: ميزادرپ يم هانآ شرح ه ب هك ميراد هنيمز نيا رد محدوديت يرادقم ما  وعن
 out) يجورخ وعن زا ديا بلژوما (destination) دصقم هكنيا مود. شدا ب(inout) هرفط ود اي (input) لژوما يدورو

put) هرفط ود اي (inout) يمـ  هـا تاخير. دوشـ  هيـ ذغ ت هرفط ود لاقتنا يهاتيگ زا ريغ ه ب هيلوات  يگ كي طسو ت و شدا ب 
 يمـ  مـا . شـد ا ب لمانر رادقم اي حداکثر و حداقل لامش ينعي دور راك ب شد ناي ب يلبق شخ ب رد هك يترصو نهما ه ب دناوت
 يهـا تاخير زا امدكره (0<=Z)، (Z<=1)، (1<=Z)، (Z<=0) و (1=>0) و (0=>1). ميشا ب هتشاد تاخير ٦ ميناوت

 Appendix رد Specify وكل بيار بيلك مفر. دوش هترفگ رظن رد دراوم نيا يار بدناو تيم لمانر و حداکثر و حداقل
F. 6 تسا هشد تشريح .  

  هصالخ: 8-4
 net و هاتيگ هنگوچ هك ميديد ما. دهد يم ناشن verilog نابز طسو ت ار يقطنم سطح رد ندومن لدم شور لصف نيا
 شرح زين ندومن وياردت  ردق و هاتاخير دربراك. مينك يم فيرع ت ر ت هديچيپ يها لژوما ياربار هانآ يلخادت  اطاتبرا و ها
 سطح رد ندومن لدم شور ما دع ب لصف ود رد. ميماءن يرتامراپ ار لژوما فيراع ت ميناوتيم هك ميداد ناشن ما و شد هداد

  . داد مياهخو شرح ار طراح طسو تهشد فيرع تندومن لدم و سِوييچ
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  ربراك طسو تهياپ يهاتيگ فيوص تيگنگوچ: منجپ لصف
  
ت يلباق هشد فيرع ت لبق زا يانبمت  يگ ٢٦ زا هدافتسا ا ب Verilog رازفا منر،  ميديد لبق لصوف رد هك هنگونهما: مهدقم
 شـد  مياهخو انشآ رازفا منر نيا زا يرگيدت  يلباق ا ب لصف نيا رد. دهد يم طراح ه ب ار يقطنمت  ارادم يراتخاس فيوصت
 يهـا تيگ ناونعب) سطح اي هبل ه ب حساس (يبيترت ت رصو ب هچ و يبيكرت ت رصو ب هچ ار يقطنم يهاتيگ فيرع ت ناكام هك
 و هدرك فيرع تانبمت يگ كيت رصو ه بار اهخولد يقطنم عبا تره دناو تيمت افيوص تنيا ا بطراح. دهد يم طراح ه بانبم
  . دآم داهخوت دس بير تيعقاو جياتن و هترف الا برايس بيزاس هيبش نمادنار رگيد يوس زا. ديمان يراذگ هنومن اج همه رد
5-1 :  
ـ او ت يتسرد لودج فيوص ت ه ب يدايزت  اهبش انبم يهاتيگ فيوص ت يگنگوچ،  تسا دوهشم ٥‐١ لاثم رد هك هنگونهما  عب
 يمـ  فيرع ت ار يتيگ  ٥‐١ لاثم. دوش يم امنجا) هانآ لخاد هن و ( هالژوما ا ب حسط هم انبم يهاتيگ فيرعت. دراد يقطنم
ـ  زايـ ن وت  سـ اد  ضاو الامك لاثم نيا. تسا يتي ب ك ت لامك هدننك عمج كي رد Carryت  ي ب داجيا نآ هفيوظ هك دنك  ه ب

 و CarryIn ،aIn يدوروت يـ  بهسـ  زا Carry Out      يجورخت ي بهدرنوآ دوجو بعباو تيتسرد لودج. درادن تشريح
bIn يديلك يها هژاو ا ب “table” و “endtable" ـ  هكـ  مينـ ي ب يم لودج مرهاچ رطس رد الثم. تسا هشد خصشم  ه ب

  . دو بداهخو كي يجورخ) ركوذمب يتر تنهما اب (011 يهايدورو يازا
  :دنوشت ياعر يتسيا بانبم يهاتيگ فيرع ترد ريز نيناوق
 يمـ ن (inout) رفوطد يهاتروپ. دنشا ب هتشاد يجورخت  روپ كي طفق يلو يدوروت  روپ چندين دنناو ت يم هاتيگ نيا  .١

  . دنشا بهتشاد دوجو هاتيگ نيا رد دنناوت
  . شدات بسيل ردت روپ نيلوا يتسيا بيجورخت روپ  .٢
  . دنشاب) يرادر بهن و (رلاكسا يتسيا بهاتروپ يمام ت .٣

ـ  داهـ خون زاجـ م" Z "رادقـ م و دنتسه فيرع ت لباق يجورخ و هايدورو رد" X "و" 0"،  "1 "ريداقم هانت .٤  لودجـ  رد(. دو ب
  . شد داهخو يقلت" X "ناونع بزين يدورو رد" Z "رادقم هك درچنه) يتسرد
ب يتر ت هكت  رصو نيا هت ب سا هشد فيرع ت لبق زات  يگ ٢٦ نهما هباشم الامك هشد فيرع ت يانبم يهاتيگ يراذگ هنومن
 داهخو ريبعت" X "رادقم ه ب يجورخت  رصونيا ريغ رد شدا ب هتشاد يناوخهمت  يگ فيرع ت ا ب الامك يتسيا ب هايدورو دادع ت و

  . تسا فيرع تلباق يراذگ هنومن امگنه رد زين هاتيگ وعن نيا رد تاخير هنگوره. شد
 هك درك هجو تيتسياب. تسا هشد ركذ لصف نيهم يهاتنا رد انبم يهاتيگ (formal syntax) يمسر فيرع تيگنگوچ
 ”initial” , “assign“ت رابـ ع زا زين و درك يراذگ هنومن ار رگيد يهالژوما اي هاتيگ ناو تيمن انبم يهاتيگ فيرع ترد
  . دومن هدافتسا ناو تيمن زين ”always“ و
ت سـ ا هـا يدوروت  هـ ج" X "حاالت لامش هك ير ت يلك فيوص ت ا ب ار CarryOut هدننك ديلوت ت يگ نهما ٥‐٢ لاثم رد
ـ گونهما don’t care يانـ عم هب" ؟"ت مالع زا هدافتسا ا بو ر تهدشرفت رصو بناو تيم ار راك نيهم. ميا هدروآ  رد هكـ  هن
 طسـ و ت يجـ ورخ،  تيـ  ب نيـ ا رادقم زا رظرفنص هكت  سانعم نيا هب" ؟"ت  مالع. داد امنجات  سا هشد هداد ناشن ٥‐٣ لاثم
  . شد داهخو نيعم رگيدت ي بود ريداقم

5-2:  
 هكـ  يبيتر ت يهاتيگ فيوص ت ه ب مياهخو يم حال و ميدومن ناي ب ار يبيكر ت يانبمت  يگ فيوص ت يگنگوچ،  لبق شخ ب رد
ـ  يبـ يتر ت ليلد هب. ميزادرپ ب دنشا ب يم حساس لانگيس كي سطح اي هبل هبت ب سن  حالـت  كيـ  ياراد هـا تيگ نيـ ا،  ندو ب

(state) دنوشـ  يمـ  هداد ناشن صاخ نوتس كي رد يتسرد لودج رد و هشد حفظت  ابث كي طسو ت هك دنتسه يلخاد .
  . تسا يدع بحالت هدنهدناشن و هشد هترفگ ركوذمت ابث زا مايقتسمت يگ يجورخ
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 هبل دادع ت رد وعنت ت لع ب هك (هنكمم حاالت يمام ت ا ت داد رجخ ه ب ار مزالت  قد يتسيا ب يبيتر ت يانبم يهاتيگ فيوص ت رد
 ار" X "رادقـ م يجـ ورخت  رصونـ يا ريغ رد دوش ديق يتسرد لودج رد) تسا يبيكرت ت ارادم زا رتشي ب رايس ب سطوح و ها
  . ترفگ داهخو
5-2-1:  
 يجـ ورخ،  شدا ب يک كالك سطح هك يامگنه. تسا هشد هداد ناشن ٥‐٤ لاثم رد سطح ه ب حساس چل كي يبيتر ت راترف
 يلـ بق يهـا لاثم ا ب لاثم نيا ردت  وافتمت  اكن. دو ب داهخو يدورو ربارت ب رصونيا ريغ رد و دراد يم هگن ار يلبق رادقم چل
 رد. تسـ ات  ابـ ث كيـ  ناونـ ع ب يجورخ فيرع ت يرگيد و) هشد خصشم: ت  مالع ا ب هك (حالت نوتس نشد هفاضا رد يكي
 حالـت  زا رظرفنص) مود و لوا رطس رد ( شدا ب فرص سطح رد كالك هنچاچن هك مينك يم هداهشم چل نيا يتسرد لودج
 يدورو هداد رادقم زا رظنرفص) رخآ رطس رد (شدا ب كي سطح رد كالك هنچاچن و دو ب داهخو يدورو ربار ب يجورخ،  يلبق
  . تشاد مياهخون يجورخ رد) هشد هداد ناشن ينفمت مالع ا بهك (يرييغ تچيه
5-2-2:  
 اي (الا ب هبل) كي هان ت و (كي هكت  واف ت نيا ات ب سا يبيكر ت حالت هباشم زين انبم يهاتيگ يبيتر ت راترف فيوص ت يگنگوچ
 زا ٥‐٥ لاثم رد D وعن پالف پيلف فيوصت. دوش خصشم لودج رطس ره رد يتسيا ب هايدورو زا يكي يار ب هدنور) نياءپ
  . شدا بيمت دس نيا
ـ  رادقم كي زا لاقتنات  رصو ه ب كالك هبل هشد هداد ناشن لاثم نيا رد هك يحالت لودج رد  لخـ اد رد رگـ يد يرادقـ م ه ب
 دوشـ  يمـ ب  جـ وم هكـ ت  سا (01) كالك هدنور الا ب هبل كي هدنهدناشن لودج نيا لوا رطس. تسا هشد خصشم زتنارپ

 هبـ ل (لودج نيا رخآ لبقما رطس رد. )يلعف حالت زا رظرفنص (دوش (0) يدورو ربار بپالف پيلف) يجورخ (يدع ب حالت
 يمسـ ر فيرع ت يگنگوچ. داد داهخون يور يجورخ رد يرييغ ت چيه) رييغ ت نود ب كالك (رخآ رطس و) كالك هدنور نياءپ
  . تسا هدآم لصف نيهم يهاتنا رد انبمت يگ كي يبيتر تراترف فيوص ترد حالت لودج
5-3:  
 ءمالع زا لاثم نيا رد. تسا هشد هدروآ ٥‐٦ لاثم رد دو بهشد ديق ٥‐٥ لاثم رد هك D وعن پالف پيلف زا يرگيد فيرعت
ـ . تسـ ا هشـد  هدافتسـ ا هـا  هبل ندومن خصشمت  هج) Shorthand اي (يراصتخا ـ ورالا ب هبـ ل كيـ  نيبـ م" r "هناشن  هدن

(rising) رد هك يراصتخا يها هناشن يمامت. )دور يم راك هب) ؟؟(ت  مالع ياج هب(ت  سا رييغ ت وعرنه نيبم" * "هناشن و 
  . تسا هشد رجد ٥‐١ لودج رد دنوش هدافتسا دنناو تيم انبم يهاتيگ فيراع تلوادج
  
5-4:  
ـ  پالفـ  پيلف. تسج هره ب سطح و هبل هت ب يحساس حالت ود ره زا يبيتر ت يانبمت  يگ كي فيرع ت رد ناو ت يم  JK وعن
 يمـ  هدافتسـ ا Clear(C) و Preset(P) نوركنسآ لانگيس ود زا هكت  سا وعن نيهم زا هشد فيوص ت ٥‐٧ لاثم رد هك
ـ ار بيجورخ شدا بPC = 01 هك يامگنه الثم. تسا لانگيس ود نيا سطح ه بحساس پالف پيلف يجورخ. دنك  كيـ  رب
  . تسا لانگيس ود نيا فرص سطح ه بحساس يجورخ سپ دو بداهخو
 ناشن normal clocking//ت مسق رد هك هنگونهما دو بداهخو كالك هبل ه بحساس پالف پيلف، شدا بPC=11 رگا
 تـشريح  ٥‐١ لودجـ  يراصتـ خا ءمالعـ  زا هدافتسا ا ب يرگيد حاالت پالف پيلف يتسرد لودج امهدا رد. تسا هشد هداد

  . تسا هشد
 يضقـ ان ت دنشـ ابيم حساس هبل ه ب هم و سطح ه ب هم هك انبم ياهتيگ يبيتر ت راترف فيراع ت رد هنچاچنت  سا ركذ ه ب مزال
 لاثـ م رد ديـ نك ضفـر . دراد يرتر ب هبل هت ب يحساس ر ب سطح هت ب يحساس هكت  رفگ رظن رد يتسياب) راهظ هب (دهد خر
 رگـ يد رفط زا يلو) دوش يمن يجورخ رد يرييغب ت جوم هك (ميشا ب هتشاد ار كالك هدنور نياءپ هبل رطس كي رد ٥‐٧
ـ  يحـساس  حالـت  نيـ ا رد. )دوش يم كي ه ب يجورخ نشد Presetب  جوم هك  (PC=01 ميشا ب هتشاد  فرصـ  هبـ ل هت ب
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 داهـ خو كيـ  يدعـ  ب حالت رد دو ب فرص البق هم رگا يجورخ و هتشاد يرتر ب كالك هبل هت ب يحساس ر ب preset لانگيس
  . شد

  )52(

w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



  سوِييچ حطس رد يزاسلدم: مشش لصف
 رد ‐١: دركـ  فيوصـ  ت ارت  ارادم هنگو نيا لكش ود ه ب ناو ت يم يراتخاس ورملق رد و عمتجمت  ارادم يطراح رد: مهدقم

 يكينورتكلا يهانمالا سطح رد ‐٢ و ها هكبش قيرط زا هانآ نيب" z "و" x"، "0"، "1 "ريداقم لاقتنا و يقطنم يهاتيگ سطح
  . دنشا بيم يقطنم ريداقم نيبم هك يژاتلو سطوح و) هاروتسيزنارت(
 رد لاقـ تنا يهـا تيگ،  سـطح  نيـ ا رد. تسا ركوذم هنوگود نيبما يحالت عقاو رد Verilog رد ييچسِو سطح رد يزاسلدم
 يهالانگيسـ ريداقم. دنوشـ  يمـ  لدمـ  شوامخ و نشور يلك لكش ه ب و CMOS و MOS يازجم يهاروتسيزنارب ت لاق
ـ  هتفاي لاقتنا ـ اق رد هاروتسيـ زنار ت نيـ ا ني ب ـ  و هشـد  فيـ رع ت (discrete) هتسـس گ سـطح  دچنـ ب  ل ـ  ا ب ت وقـ  يلـ ك امن

(strength) دنوش يم هتخانش .  
6-1:  
 فيوصـ  ت رد هكـ  دراد دوجـ و Verilog رد هشـد  فيـ رع ت لبـ ق زا هيـ اپت  يـ گ ددعـ  ٢٦ دادع ت هك ميديد مرهاچ لصف رد
 هك ييها هژاو يمام تو هشد هداد ناشن ٦‐١ لودج رد هاتيگ نيا. تسج هره بهانآ زا ناو تيم لاتيجيدت ارادم يراتخاس
  . دنوش يم هدافتسا MOS/CMOS يهاروتسيزنار تيزاسلدمت هج دنا هشد خصشم Boldت نوف اب
 ود طسـ و ت هكـ ت  سا سِوييچ سطح رد هدننك سعكوم رتسيرجت  فيش كي يزاسلدم زا يراكشآ هنومن ٦‐١ لاثم و لكش
 هدهع ر بار pullup هفيوظ هكت سا d-mode و nmos يهاروتسيزنار تزا لكشتم رادم نيا. دوش يم لرتنك كالك زاف
ـ  زا tri يهـا  هكبش. دوش يم رارقر ب trireg و tri وعن زا ييها هكبش  قيرط زا هاروتسيزنار ت نيا يلخاد لاصتا. درناد  وعن
 روتسيـ زنار ت هسـ  قيـ رط زا و هشد خصشم out و Wb1  ،Wb2 يامهان ا ب لاثم نيا رد و دنتسه هحالت هس يها هكبش

pullup سطح ه ب VDD يها هكبش. دنور يم الا ب Wa1  ،Wa2 و Wa3 وعن زا trireg رگـ يد ا ب هانآت  واف ت و دنتسه 
  . درناد ناشا هوطبرم يهاروتسيزنار تنشد شوامخ زا دع بحتی ارت اعالطا حفظت يلباق هكت سا نآ رد ها هكبش
  
 لولسـ  ندناخو حالت هدنهدناشن هكت  سا كي وزنه ”address“ خط يلو هترف فرص ه ب ”write“ خط،  900 نماز رد

sram خط ود ره،  1300 نماز رد. تسا “address” و “write” رادقم ياراد X هجيتن رد ار رادقم نيهم و دنتسه 
 نمـا ز رد. دنـ ك يمـ  حفـظ  ار دخـو  رد هشـد  هريخذ رادقم وزنه sram لولس نكيلو ميراد ”dataout“ و ”W1“ رد

 هريـ خذ رادقـ م وت  سـ ا لولس ندناخوت  لاح هدنهدناشن ميراد ”address“و ”write“ خطوط رد هك يريداقم،  1700
  . دوش يمت ياده ”dataout“ ه بtranif1ت يگ قيرط زا اددجم هشد

  
اين نوع شبكه ها از آن جهت در اين مثال استفاده شده اند كه قابليت حيناميكي حفظ اطالعات را در شيفت رجيـستر                       

  . ده است استفاده ش(medium)در توصيف اين شبكه ها از ظرفيت خازني متوسط . مدل نمايند
 جهت شبيه سازي اتصال زمين تعريف شده است و در نهايـت ترانزيـستورهاي               gnd با نام    supplyoيك شبكه از نوع     

  .  نمونه گذاري شده و به هم مرتبط شده اند تا مدار را كامل كنندnmosانتقالي 
. خروجيها مـانيتور مـي شـوند       وروديهايي به آن داده شده است و         ٦‐٢ در مثال    (shreg)جهت شبيه سازي اين ماژول      

تعقيب مراحل شبيه سازي اين ماژول و نتـايج زمـاني آن جهـت              .  قيد شده است   ٦‐٢نتيجه اين شبيه سازي در جدول       
  . درك مطلب بسيار مفيد خواهد بود

6-2:  
زني شـبكه   درايو كردن ترانزيستورها و نيز ظرفيت خا      " قوت" به طراح اين امكان را ميدهد كه         سِوييچمدلسازي در سطح    

نتيجه اين نوع شبيه سازي خصوصيات الكتريكي مدار بسيار واقعـي تـر از شـبيه سـازي                  .  را توصيف نمايد   triregهاي  
  . منطقي است

6-2-1:  
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 RAM از يـك سـلول حافظـه    Verilog به ترتيب نمايانگر شماتيك مدار و چگونگي توصـيف  ٦‐٣ و مثال    ٦‐٢شكل  
 ”pull“ نيز نمونه گذاري شده اند و بـا قـوت درايـو كـردن     (NOT)يت اينورتر   در اين مثال دو گ    . استاتيك مي باشند  

 جهت مدلسازي قـوت خروجـي يـك قـوت           ”pull1“  جهت مدلسازي قوت خروجي صفر و         ”pull0φ“. مدل شده اند  
اگر هـيچ قـوت ديگـري تعريـف نـشود           .  است Verilog تنها يك نمونه از قوتهاي قابل تعريف در          ”pull“درايو كردن   

 بطـور  ”pull“قوت درايـو كـردن   .  به ترانزيستور تخصيص داده        مي شود”strong“ قوت به نام de faultدار مق
  . معمول در تمامي گيتهاي فعال صدق مي كند

  
دو گيت معكوس كننده در اين مثال يك حلقه فيدبك را تشكيل مي دهند كه قابليت نگاهداري اطالعاتي كـه در گـره                       

W4اين گيت انتقالي از نوع . قالي درايو مي شود را دارد توسط گيت انت“tran if1” است بدين معنا كه هرگاه ورودي 
يك باشد هدايت مي كند و هرگاه اين ورودي صفر باشد قطـع           ) مشخص شده  addressكه در اين مورد به نام       (كنترلي  
در حالـت خوانـدن، خـط    . ه دارد را بعهـد (Read/write) وظيفه كنترل نوشتن يـا خوانـدن   ”Bufif 1“گيت . است

داراي مقدار صفر است و در نتيجه خروجي گيت در حالت امپدانس            )  مشخص شده  writeكه با نام    ( كنترلي اين گيت    
چنانچه اين سلول حافظه توسط خط آدرس بخواهد خوانده شود، مقداري كه در لچ ذخيره شده از طريق                  . باال قرار دارد  

 از طريـق  Bufif 1در حالت نوشتن، چنانچه اين سلول آدرس دهي شـود، گيـت   .  شود به خروجي منتقل ميg5بافر 
 نمونه گذاري شده و شبيه سـازي مـي شـود و    sram سلول ٦‐٣در مثال .  را تغذيه مي كندW4 گره tranif 1گيت 

 تغييراتـي داده    البته در اين جدول به منظور خواناتر شدن       ( نشان داده شده است      ٦‐٣نتيجه اين شبيه سازي در جدول       
  ).  دذف شده استW134شده و مقادير 

، مقـادير  500در زمـان  .  شـروع مـي شـوند   Xهمانگونه كه در اين جدول مشاهده مي شود، تمامي مقادير در ابتـدا بـا     
“dataIn” و “address”گيت .  هردو يك هستندtranif 1 در هر دو جهت هدايت مي كند و گيت bufif 1 كه در 

درايو ميكند ولي از آنجاءيكه دراين      ) Zبه معني يك يا      (H دارد خروجي خود را به سطح        Xخود مقدار   ورودي كنترلي   
 مـشاهده   X مقـدار    (W1)نمايش داده مي شوند در خروجي اين گيت         ) b%توسط فرمان   (جدول فقط مقادير باينري     

  . مي شود
 را به مقدار يـك      dataout و   W1گره هاي    براي مدت صد واحد زماني يك بوده و حال           ”write“، خط   700در زمان   

در اين هنگام .  به يكديگر متصل هستندW4 و W1 در حال هدايت است، tranif 1چون گيت انتقالي . درايو مي كند
 g4 را درايو مي كنند وليكن از آنجاءيكه قوت درايو كـردن          W4 و   W1 دو گره    g1 و گيت بافر     g4هر دو گيت اينورتر     

 مـي  bufif1 (g1)در گيـت  ) defaultمقدار  (Storng مدل شده و اين ضعيف تر از قوت pull1 و pull0باعناوين 
  .  نيز مكمل اين مقدار خواهد شد و كار نوشتن در لچ كامل مي شودW3 پيروي كرده و گره W1 از W4باشد، گره 

  
6-2-2:  
 هات  وق لامكت  سرهف ٦‐٤ لودج رد) Strong و pull يامهان اب (ميشد انشآت  وق سطوح زا هنومن ود ا ب يلبق لاثم رد
 و Continuousت  ارابـ ع يجـ ورخ و هـا تيگ درومـ  ردت  وقـ  سطوح. تسا هشد ركذ هانزاخ يزاس هريخذت  يرفظ زين و
ـ  x و φ،  1 ريداقـ م ا ب هطبار رد هاتوق. دور يم راك ه ب trireg يها هكبش دروم رد ينزاخ يهات  يرفظ ـ ور يمـ  راكـ  ه ب  دن
 نوتسـ . ديمان ويارد ار فيضع ”x“ كي اي و فيضع ”0“ كي اي فيضع" 1 "كي دناو ت يمت  يگ كي لاثم ناونع ه ب ينعي

Declaration Abbreviation ـ ”1“ ايـ  و ”0“ اهرهمـ  ه بيتسيا بهكت سا يتوق يها هژاو حاوی ٦‐٤ لودج رد  ه ب
 ريداقـ م پاچـ  يگنگوچ هدنهدناشن لودج نهما رد printed Abbevation نوتس. )pullo لاثم ناونع هب (دنور راك
  . دوش يم هدافتسا%" v"ت نيرپ نمافر زا هك يامگنهت سا ينزاخ يهات يرفظ وت وق
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ـ  هدنهدناشن ٦‐٥ لودج. تسا هدآم لصف نيا يهاتنا رد ينزاخ يهاتيرفظ و هاتوق يمسر فيرع ت يگنگوچ  ييهـا تيگ وعن
ت وق كي يتسيا ب دوش يم فيرع ت trireg وعن زا هكبش كي هك يامگنه. تسا فيرع ت لباقت  وق رادقم هانآ يار ب هكت  سا
 يمـ  امنجـ ا) سـطح  هس رد (ينزاخ يهاتيرفظ فيرع ت قيرط زا رام نيا هك دوش هدادبت  سن نآ هت ب اعالطا يزاس هريخذ
  . دبايمن ليلق تنماز رورم ه بها هكبش نيا رد هشد هريخذ راب. دوش
6-2-3:  
 رگـ ا. ميزادرپيم هاتيگ يهاتوق پاچ و محاسبه يگنگوچ هعلاطم ه بو مينك يم رظن ٦‐٣ لاثم ه بير تقيقد ديد ا ب نونكا
ـ ار W134 يهالانگيسـ  ريداقـ م نمـا فر نيـ ا هك ميني بيم مينكت قد لاثم يهاتنا رد display $ نمافر هب  روتـ ارپا ا ب
 يزاس هيبش جياتن هدنهدناشن ٦‐٦ لودج. دنك يم پاچ% v يلرتنك روتارپا ا ب زين ار هاتوق و يرينات ب رصو هب% bيلرتنك
  . شدا بيم) هشد اصالح لكش ه بهبتلا (٦‐٣ لاثم
ـ  يتوق رگا. دنا هشد راهظ ٦‐٦ لودج رد لكش ود هت ب وق رگناشن يهايجورخ  شـد ا ب هشـد ت  سيـ ل شزرا كيـ  اهرهمـ  ه ب
 ٦‐٤ لودجـ  رد البقـ  هكـ  رطونهما (دوش يم ويارد شزرا رادقم نآ وت  وق سطح نآ ا ب وطبرم هكبش هكت  سا نآ رگناشن
ـ  ”Z“ كيـ  ايـ  و ”1“ كيـ  نيبم stH وت  سا strongت  وق اب" 1 "كي نيبم st1،  لاثم ناونع هب. )تسا هدآم ت وقـ  ا ب

strong نيچنهم. شدا بيم pu0 ت وق اب" 0 "كي نيبمpull و pux ت وق ا بيرويارد نيبمpull  رادقـ م هكت سا X 
  . دنك يم ويارد ار
 كيـ ،  حالـت  نيـ ا رد. تسـ ا شزرا كي ا ب ددع ود ندومن اهرهم زاس هيبش يها يجورخ ردت  وق نداد ناشن رگيد لكش
 هكبشـ  يهـا روياردت  وقـ  سطوح حداکثر و حداقل هدنهدناشن ددع ود نيا و دوش يم ويارد ينگوانگو عبانم طسو ت هكبش
ـ ) ٥ هرماش (pullت  وق كي و) ٦هرماش (strongت  وق كي ا ب W1 هكبش،  1100 نماز رد،  لاثم ناونع هب. دنشا ب يم  اب
  . دوش يم ويارد" ١  "شزرا
ـ  قباطـ م هكـ ت  سـ ا نآ هجـ و ت لباق هتكن نكيلو دنتسه لوهجم شزرا ياراد ها هكبش يمامت،  100 نماز رد  فيراعـ  ت ا ب

 يهـا يجورخب يـ تر تبـدين . تسـ ا هشـد  فيـ رع ت لوهـ جم ريداقـ م نيهمـ ت  هـ ج زيـ ن ييهـا توق،  هـا روياردت  وقـ  سطوح
“address” ،”data In” ،“write” ،“W1” و “dataout”ـ ييهالانگيس ماما ت  رد دنتسهـ  strongت وقـ  سـطح  ا ب

  . تسا pullت وق سطح رد ”w3“ هكحالی
ـ  W4 هكياءنجآ زا. تسا لصتم tranif1ت  يگ ه ب رگيد يوس زا و) pullت  وق اب ( g4ت  يگ ه ب وس كي زا W4 هكبش  ه ب
ـ . دوشـ  فيـ رع ت نآ ندرك ويارد يار ب هاتوق زا هرتسگ كي يتسيا ب اتداءق،  تسا لصتمت  يگ كي زا شي ب يجورخ  رد نكيل
. دنك يم ويارد tranif1 قيرط زا bufif1ت  يگ ار W4 هكل ب دنك يم ويارد ار W4 هكت  سين tranif1ت  يگ نيا انجيا
 يدورو رد هكـ  ار ييهاتوق و هاشزرا هان ت هانآ هكل ب دنتسين يندرك وياردت  وق سطح ياراد دخو يدخو ه ب MOS يهاتيگ
ـ  ه ب يگتس ب هكت  وق فيضع ت اهرهم ب المادتا (دننك يم لقتنم يجورخ ه ب درناد  يدوروت  وقـ  سـطح  و MOSت  يـ گ وعن
  . )دراد
 شزرا و pullت وق ا ب رويارد كي طسو ت هكبش نيا هك انعم نيا ه ب هشدت  سيل 56X رادقم ا ب W1 هكبش،  500 نماز رد

“X” ت  وق ا ب يرگيد رويارد وstrong ت  يگ هكت  سا نآ رام نيا ليلد. دوش يم ويارد ”1“ شزرا وbufif1)  ـ ت وقـ  اب
strong (رادقم H دنك يم ويارد ار) نآ يلرتنك يدورو نوچ X ت  يگ و) تساtranif1 رادقـ م لاقـ تنا حـال  رد X  ـ  ا ب

 و W1 هكياءنجآ زا و دوش يم W1 يور ر ب X نشد وياردب  جوم دروم ود نياب  يكرت. شدا ب يم g4ت  يگ زا pullت  وق
W4 ت يگ قيرط زاtranif1دنشا بيم 500 نماز رد رادقم كي ياراد ودره دنتسه طتبرم رگيدكي ا ب .  

ـ  (bufif1ت  يـ گ ندرك وياردت  وق هك ميني ب يم 700 نماز رد،  مينك لابند ار sram لژوما راك رگا ) strong سـطح  اب
 و هتشـ اد يرتر ب دوشيم ويارد W4 يور ر ب g4 طسو ت هك يرادقم هبت ب سن دوش يم لقتنم tranif1ت  يگ قيرط زا هك

 و ”address“ هرچـ گا هكـ  مينـ يبيم 1300 نمـا ز رد هرخالا ب و دوش يمبت  ث نماز نيا رد يديدج رادقمب  يتر ت بدين
“write” نكيلو دنشا بيم لوهجم ريداقم ياراد sram دراد يم هگن ار دخو رد هشد هريخذ رادقم وزنه .  
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6-2-4 :  
ـ  MOS يهـا تيگ. دنوش فيرعت ت مواقم نود ب اي ورادت  مواقمت  اودا لكش ه ب دنناو ت يم MOS يهاتيگ ت مـ واقم نودب

(nmos,pmos,. . . )ـ ادن يريث تـؤ هالانگيست وق سطح يور ر ب  ات تـ يـ گ يدورو زا لانگيسـ ت وقـ  سـطح  ينـ عي درن
 و pullup وعن يهاتيگ هوالعب. دباي يم ليلق ت strongت  وق ه ب supplyت  وق سطح هكنآ زج هت ب سابت  اث نآ يجورخ

pulldown ت  وق ا ب ار دخو يجورخpull فيرع ت هاتيگ وعن نيات  هج رادت  مواقم لدم هنچاچن نكيلو. دننك يم ويارد 
 رد هكـ  رطونهمـا  (دوشـ  يمـ  فيضع تـ يجورخ رد دريگ يم راقر يدورو رد هك يرادقم، ( . . .,rnmos,rpmos) دوش
  . )تسا هشد هداد ناشن ٦‐٧ لودج
 يمـ  هدافتسا ريزت رابع زا مينك فيرع ترادت مواقم لكش ه بار tranif1ت يگ مياهخو بsram لژوما فيرع ت رد هنچاچن
  :مينك

       rtranif1 
       g2(W4,W1,address); 

 
 يمـ  500 نمـا ز رد حـال . ميـ ا هدروآ) هشـد  اصالح لكش هب (٦‐٨ لودج رد ار sram يزاس هيبش هجيتن،  رييغ ت نيا اب
ـ  هكـ  ليلد نيا ه ب درنادت  واف ت رگيدكي ا ب W4 و W1 ريداقم هك مينيب  ينـ عي (رادت  مـ واقم نمـا لا كيـ  هكبشـ  ود ني ب

rtranif1 (هكبش يور رب. تسا هترفگ راقر W1  ،36 رادقمX يجورخ زا 6 رادقم،  ميراد ار bufif1  ار ”1“ رادقـ م هكـ 
 زا g4ت  يگ" 0 "يجورخ. تسا هشد حاصل دنك يم وياردار" 0 "كي هك g4 زا 3 رادقم و دنك يم ويارد strongت  وق اب
  . تسا هدرك روبع rtranif1 رادت مواقمت يگ زا اريز هتفاي ليلقت) 3 هرماش (weakت وق هب) 5 هرماش (pullت وق
  !دنك راكت سرد دناو تيمن رييغ تنيا ا بsram لژوما هكت سا نيا ركذ ناياش هتكن
ـ  bufif1 يجـ ورخ هكت  هج نآزا دو ب رييغ ت لباق هشد هريخذت  يب،  sram لژوما هيلوا فيرع ت رد  يمـ  strongت  وقـ  ا ب
ت وقـ  سـطح  فيضعب تـ  جـ وم rtranif1ت  يـ گ،  ديـ دج حالـت  رد يلو. دنك هبلغ pullت  وق ا ب g4 يجورخ رت ب سناوت
 و هدركن رييغ ت g4 يجورخ سپ. دنك هبلغ دناو ت يمن g4 يجورخ رت ب وق نيا هك دوش يم pull ه ب strong زا يجورخ
  . )دنك يمن لمع sram سپ (دوش ققدم g4 و g3 طسو تدناو تيمنت اعالطا ديدجت ي بLatching لمع هجيتن رد
  
  
6-3:  
 لوات  يـ اب. تسـ ات  اعـ الطا زات  يـ ا ب ود نيـي ع ت قيرط زا هكبش كي رد" 0 "و" 1"ت  وق سطوح نداد ناشن رد رگيد شور

ت وقـ  سطح نيرتالا بهناشنت يا بره ردت ي بنير تشزرا اب. دنك يم نييع تار"  1"ت وق سطح مودت يا بو" 0"ت  وق سطح
(supply) ـ  ٦‐٣ لكشـ  رد هك هنگونهما شدا ب يمت  وق سطح نير ت نياءپ رگنايمانت  ي ب نيرتشزرا مك وت  سا  هداد ناشن

  . تسا هشد
ت ردقـ  يهـا تيا بيور زا) ”Z“ ايـ  و ”x”, “0”, “1“ت رصـو  هب (هايدورو شزرا، يقطنمت يگ كي يزاس هيبش امگنه
، دنشا ب فرصت  يا ب ود ره رگا اي و دنشا ب فرص هاتي ب هيبع ت و شدا ب ”1“ هاتيا ب زا كيره رد امفرصت  ي ب رگا. دوش يم نييعت
 ا تـ  شـد ا ب فرصـ  ريـ غ هاتيا ب زا يكي طفق يتسياب،  شدا ب فرصت  يا ب ود ره رد امفرصت  ي ب هنچاچن. دو ب داهخو ”Z“ يدورو
  . تسا (X) لوهجم يدورو، دنشا بفرص ريغت يا بود ره رگا. ")0 "اي" 1 "ينعي (شدا بهتشاد يمولعم رادقم يدورو

 يدورو رد هكـ  يامگـ نه ايـ  و دننك يم ويارد ار كرتشم هكبش كيت  يگ چندين هك دنهد يم يور ينماز همبم حاالت
 يهـا تيا برد هكت  سا لكش بدين حاالت هنگونيا يزاسلدم هقيرط. شدا ب هترفگ راقر يلوهجم رادقم tristate كي يلرتنك
  . دوش يم setت ي بكي زا شيت بوق

6-3-1:  
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ـ  ايـ  و(ت  يگ كي يجورخ رد ارت  وق سطوح محاسبه نحوه هك ميزادرپ يم ييهالاثم يسرر ب ه ب شخ ب نيا رد  كيـ  يورر ب
ـ رمت  يـ  ب شزرا و هتـ رفگ راقـر  هـم  رانـ ك رد كي و فرصت  وق سطوح هدنهدناشنت  يا ب ود. دنهد يم ناشن) هكبش  ار وطب
  :دننك يم نييعت

<0-strengh:1-strength>=Logic value 
  
ـ  مفر رد كيو فرصت  وق يهاتياب. تسا هشد هداد ناشن زين ٦‐٤ لكش رد حالت نيا ـ  ينريات ب  رادقـ م و هشـد  هداد ناشن
  . دو بداهخو ”Z“ اي و ”X”, “1” , “0“ ريداقم زا يكي (Logic value) يقطنم
ـ  ”1“ كي نيبم ود يجورخ و strongت  وق سطح ا ب ”0“ كي نيبم كي يجورخ. ديريگ ب رظن رد ار ريز لاثم  سـطح  ا ب
  . شدا بيم strongت وق سطح ا ب”0“ كي حاصل دننك ويارد ار هكبش كي يجورخ ود نيا هنچاچن شدا بيم pullت وق
  

  0100-0000:0000-0000=0  output 1 
  0000-0000:0010-0000=1  output 2 
  0100-0000:0000-0000=0  result on net 

  
 زا .)تسـ ا كيـ ت  يـ ابره ردت  يـ  ب كي زا شي ب نوچ (دنشا ب يم همبمت  وق سطح ياراد هايجورخ زا كيره،  ريز لاثم رد
 يا هكبشـ  هجيتن رد) تسا كي pullت  ي ب هم و strongت  ي ب هم (دنتسه همبمت  وق سطوح ياراد هايجورخ هكياءنجآ
  . دو بداهخو ”X“ شزرا ياراد دوش يم ويارد هك
  

  0000-0000:0110-0000=1  output 1 
  0110-0000:0000-0000=0  output 2 
  0111-1111:0111-1111=X  result on net 

ـ  (X) لوهجم يرادقم مود يجورخ و pullت  وق سطح ا ب كي رادقم لوا يجورخ،  ريز لاثم رد هرخالا ب و ت وقـ  سـطح  ا ب
 يرادقـ م هجـ يتن رد و دنك يم لدم ار) strongت  وق سطح ا ب كي ا ت طسوتم نزاخت  وق سطح ا ب فرص هرتسگ رد (همبم
  . شدابيم) pull و strong (همبمت وق سطح ا ب”1“ كي دوش يم ويارد هكبش يور ر بهك
 

  0000-0000:0010-0000=1  output 1 
  0000-0111:0111-1111=X  output2 
  0000-0000:0110-0000=1  result on net 

  
6-3-2 :    
ـ  همبمـ ت  وق حاالت رد روتالوميس راك نحوه ا ب هدنناخو ياءنشآت  هج ميتخادرپ نآ ه ب لبق شخ ب رد هك يدراوم  رد. دو ب
 ه ب متفه لصف رد هك minisim لاثم زا ييهاتمسق هت ب وق سطوح فيرع ت نحوه ا ب رتشي ب ياءنشآت  هج رد و شخ ب نيا
 دنشا ب يم ليخد هاتوق محاسبه رد هك لاثم زا ييهاتمسق شرح ه ب انجيا رد. تخادرپ مياهخو دوش يم هداد شرح ليصفت
  . ميزادرپ يم
 كيـ   يهـا يدوروت  وقـ  سـطح  شنجسـ  امگنه رد عبا ت نيا. دهد يم ناشن minisim لاثم رد ار log3 عبا ت ٦‐٤ لاثم
 ردت رابـ ع نيلوا. شدابيم يقطنم سطح هس ه بinVal امن ه ب يريغتم رادقم ليد تب عبا ت نيا راك. دوش يم ناخوافرت  يگ
 (X) لوهـ جم ريـ غتم يقـ طنم رادقـ م سپـ  دنشابن" كي"ت وق يهاتي بزا كيچيه رگا هكت  سا نآ رگناي ب CaseZ وكلب

 رادقـ م،  دنشـ اب" كيـ  " فرصـ ت  وقـ  رگناشن يهاتي ب زا امدكره رگا هك ديگو يم Casez وكل ب رد مودت  رابع. دو ب داهخو
 طرشـ  هسـ  نيـ ا زا كيـ چيه رگـ ا. شدابيم" كي "يقطنم رادقم موس حالت رد هاباشتم و دو ب داهخو فرص "ريغتم يقطنم
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 ٦‐٥ لاثـ م. دوشيـ م هدافتسـ ا هاتيگ شنجس امگنه ه ب عبا ت نيا زا. تسا لوهجم ريغتم يقطنم رادقم همزا ب شدابن رارقرب
  . شدابيم log3 عبا تزا هدافتسا ا بNANDت يگ كي يزاس هيبش وكل بهدنهدناشن

 لبـ ق لاثـ م هباشم ٦‐٦ لاثم) ٦‐٦ لاثم رد (دوشيم ويارد يدورو ود طسو ت ميس كي هك ديريگ ب رظن رد ار يدروم حال
(task evalNand) عباتـ ، يخـص شم رطـو ب. دنوشـ  يمـ  فيـ رع تنآ لخـ اد ردت وقـ  سـطوح  هكـ ت وافـ  تنيا ات بسا 

getMask) ٦‐٧ لاثم (عباو تو ييهان هجيتن يار بيكسما داجيات هج fillBits ) يهـا تيا بنتخاسـ ت هج) ٦‐٨ لاثم 
  . دنوشيم ناخوافر هجيتن نيات وق
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  VHDL رد گرز بلاثم هس يسررب: متفه لصف
  : مهدقم
  . دنوش يم يسررب، دنا هشد يزاس هيبش VHDL رازفا منر ا بهك گرز بابتسن طرح هس لصف نيا رد
ـ ا هشـد  تشريح يبخوب ب اتك رگيد لصوف رد هك امهرن ب ره يهايراك هزير زا زاردتا ا ب ات ت سا نآ ر ب شال ت لصف نيا رد  ‐دن
  . ميهد راقر هجو تدروم ار هانآ مهم و هتسرج بطانق زين و متيرگولا زا يلك يماءش
ت وقـ ،  تسـ ا هجـ و ت دروم لاثم نيا رد هك يا هتكن نيرتمهمت  سات  يگ هقبط رد هداس رادم كي يزاس هيبش،  لوا لاثم
  . شدا بيم يقطنم سطوح يار بVHDL رد هشد فيرع ت(Strenghts) يها
 يجـ ورخ و يدورو يهالانگيس. تسا TORCH روسسورپ  Instruction Fetchواحد يقطنم يزاس هيبش، مود لاثم
  . دنشاب يم لاثم نيا رد هجو تدرومت اكن، VHDL طسو تروسسورپ دركلمع يزاس هيبش يگنگوچ و
 يروسـس ورپوركيم يهـا  متسيـ س يبناج هشار ت هك،  )USART ه ب فورعم (لتنيات  كرش 8251 يس يآ موس لاثم رد
. تسـ ا هشـد  يزاس هيبش VHDL رازفا منر طسو تيراترفت رصوب،  تسا لايرست  رصوت ب اعالطا لاسرا وت  فايرد يارب
 دننـ ما (ر تـ نياءپـ  سـطوح ت اقبط ه ب زاين نودب،  گرز ب و هديچيپ ابتسن رادم كي يالا ب سطح فيصو ت يگنگوچ لاثم نيا

Gata level و switch level (دوزآم يم هدنناخو ه بار .  
   MiniSim رادم: ١‐٧
 پالفـ  پيلف: رصنع هس لامش هان ت هارادم نيا. دنوش يم يزاس هيبشت  يگ سطح رد كچكو رايس ب رادم ود لاثم نيا رد
 رد هكـ  يهـاء  (strenght)ت  وقـ  مـام  ت ا ب هك (wire) يميس و nandت  يگ؛  رگير ت هدنورالا ب هبل ه ب حساس،  D وعن زا

Verilogدراد راوكرس دنا هشد فيرع ت .  
ـ  امهرن ب لك. دوش يم يزاس هيبش تحِريک ه ب ناشخساپ و هشد تحِريک يبسانمت  رصو ب رادم ود ره  لژومـا  كيـ ت  رصو ب
  . تسا هشد هتشون يقطنم سطح رد يراترف و يراتخاست اروتسد زا يبيكرت ترصو بهكت سا
 يار ب ار يتمالك طفق و درادن ياءجرا شزرا define. دوش يم هديد define يدادعت) ٢٠ ا ت ١ خطوط (امهرن ب يادبتا رد
 strong1 مـه لك ه ب رلياپمك اهگره الثم. دنوش يم define امهرن ب نشد اناخو يارت ب مالك نيا. دنك يم فيرع ت رلياپمك
  . دهد يم راقر ار b01000000-00000000’16 ينعيت سا هشد فيرع تشيار بdefine رد هك يلداعم دنك درخورب
ـ  زيـ ن هارتامراپ) ٣٣ ا ت ٢٢ خط زا(. دنوش يم فيرع ت لژوما نيا يها parameter نآ زا سپ ـ اخو يار ب ـ  ان ـ اق و ندو ب  لب
 رتـ گرز بامـه رن بكي زا MiniSim لژوما رگا و دنتسه default، ريداقم نيا هبتلا. دنوش مي فيرع ت امهرن ب ندو ب فاعطنا
  )parameter و define‘ هدمعت وافت (دننك رييغ تدنناو تيم دوش هدز ادص
 يرازفـ ات  خسـ  شزرا هارتامراپ فالخر ب هارتسيرج. دنوش يم فيرع ت reg روتدس طسو ت لژوما يهارتسيرج،  ٣٤ خط زا
 رلاكسـ ا يهارتسيرج. يرادر ب و رلاكسا: دنوش يم هديد رتسيرج وعن ود. درناد يرجاخ دوجو رادم كينورتكلا رد و هتشاد
 ٣٥ خـط  رد الثمـ . دنوشـ  يمـ  خصشمـ ،  دنك يم خصشم ار رتسيرج لطو هك،  reg مهلك يولج ردت  كار ب كي ا ب هانت
 ييهارتسيـ رج نيبم) ٤٢ خط رد يدع بreg مهلك ات (نيريزت  مالك هكت  سانعم نيا ه ب reg[IndexSize-1:0] مهلك
 امگـ نه رگـ ا هبتلا(ت سا هشد هدادراقر ١٦ يواسم) ٣١خط (رتالا بخط هس، Index size رتامراپ اريز، دنتسه يتي ب١٦
 داهـ خونت يـ  ب١٦ رگيد زين هارتسيرج نيا لطو، دوش هداد Index size رتامراپ ه بيرگيد رادقم (لژوما نيا ندز ادص
ـ  يهارتسيرج دروم رد) . دوب ـ  يولـ ج رد رگـ يدت  كـ ار ب كيـ  يرادر ب : ٣٨ خـط  رد الثمـ . دوشـ  يمـ  هديـ د رتسيـ رج امن

fo0Index[1:MaxElements] ٣٢ خـط  رد(. دراد رطس 50 هكت  سا يرادر ب يانعم ه ب:(MaxElements=50 و 
  . تسا يتي ب١٦ رتسيرج كي نآ رطس ره هبتلا
 زا سپ هك يتمالك. دوش يم هديد integer يديلك مهلك،  )٥٤ خط (امهرن ب يلصات  مسق وعرش زا شيپ،  خط نيرخآ رد

integer ـ او ت يمـ  هـا ريغتم نيـ ا. دنوشـ  يم هدافتسا يزاس هيبش امهرن ب لطو رد هك دنتسه ييهاريغتم دنا هدآم  دنتسن
 فيرع ت integerت  رصوت ب سا رته ب درنادن يرجاخ دوجو رازفات  خست  يعقاو رد نوچ يلو دنوش فيرع ت رتسيرجت  رصوب
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 يزاسـ  هيبشـ  امـه رن ب رد طفقـ  هك دنتسه رازفات  خس يزاس هيبش يارب يكمك يها حافظه عقاو رد ها integer. دنوش
  . درنادن دوجو يلصا رادم رد و دنوش يم هدافتسا
 خـط  (end و begin كي نيت ب مسق نيا. دوش يم وعرش) ٥٥ خط (initial يديلك مهلك زا سپ امهرن ب يلصات  مسق

ـ  (دنوشـ  يمـ  امنجـ ا رابكي طفق هكت  سا يلماعا هوعمجم هدننك خصشم initial الصوا. دريگ يم راقر) ١٠٠  فالخـ  رب
always (حـاالت  ركثـ ا،  يدورو رد رييـ غ ت دچن ا ب هك دراد دوجو ناكام نيات  سا يكچكو رادم هك لاثم نيا دروم رد و 

 دركـ لمع لكـ  نوچـ ت    سـ ا رتـ ه ب always زا هدافتسـ ا ر تـ  هديچيپ و رتگرزت ب ارادم دروم رد. دوش يزاس هيبش هنكمم
، دننـ ك رييـ غ ت يرجاخـ  رادمـ  طسـ و ت هايدورو نيا زا امدك ره و دوش يم يزاس هيبش فلتخم يهايدورو ربار ب رد متسيس
  . دوش يم داجيا رادم طسو تلانگيس نآب سانم خساپ
ـ  هجوتا ب هك دوش يم هدز ادص function و task يدادع ت initial وكل ب لخاد رد  رد هكـ  ييهـا  function و task ه ب
ـ . تسـ ا هشـد  امنجـ ا function و task ١٢ كمـ ك ب اوعمجم يزاس هيبش نيا،  دنوش يم هدز ادص هانآ لخاد ت سيـ ن دب
 و # دننما ينماز وطرش نآ رد وت  سا يسيون امهرن ب يهانماز رياس رد procedure هيبش رايس ب task هك دوش يروآداي

 هتشـ اد يجـ ورخ كيـ  طفقـ  و يدورو كي حداقل ديا ب ينعيت  سا رتحدودم function. شدا ب يم هدافتسا لباق هم@ 
  )دنوش هدافتسا function رد ديابن @ و#  (درادن يرثا يجورخ نيات خاس رد نماز هك شداب
 مـه لك الصـو ا. دوشـ  يم هديد display(“looding toggle circuit”) $ هلمج) ٦٣ خط (initial وكل بيادبتا رد
 رد يشنقت  اروتدس نيا. تسا روتينوم يور غاميپ كي ندرك پاچ يانعم ه ب شدا ب هك امهرن ب ياج ره display$ يديلك
  . دنا هشد هفاضا امهرن به بدوش علطم يزاس هيبش مراحل زا ربراك هكنآ يار بطفق و درنادن رادم يزاس هيبش
 هدنزاس رصنع رهاچ، task نيا ندز ادص را برهاچ اب. دوش مي هدز ادص load Element امن بيكش تdisplay$ زا سپ
 load فيراعـ  ترد هكـ ت سا Nandت يگ، 3 رصنع و Dedg FF و 2 و 1 رصانع. دنوش يم يرفعم لاثم نيا لوا رادم

Element تسا خصشم يبخو بزين .  
 ٧٠ خطـوط  رد تحِريک نيا ه ب وطبرم امهرن ب يهاتمسق دوش يم لماعا نآ ه ب يتحِريک،  هوطبرم رادم ندرك load زا سپ
 apply كش تـ ندز ادصـ . دوشـ  يم لماعا ١ هرماش پالف پيلف ه بكالك ود رظونم نيا يارب. دنا هشد خصشم ٧٦ ات

Clock و setupstim نيـ ا زا امدكـ ره. دنـ ك يم خصشم ار ها تحِريک دادع ت و وعن task  زيـ ن هـا  ،function  يهـا 
 هتـ رفگ print زين امهرن ب يجورخ زا دوش خصشم رادم يزاس هيبش نحوه هكنآ يارب. دننك يم ادص دخو نورد ار يدايز
ـ  ار display$ نيامفـر  مـام  ت رظـو نم نيا يارب. تسا هشد هداد ناشن لصف نيا يهاتنا رد يلصا هامرن ب زا سپ هك ميا  ر ب

$fdisplayميريگت بنيرپ نآ زا ميناو بتو دوش هتشون لياف كي رد رويتنوم ياج ه بامهرن بيجورخ ا تميدومن ليد تب .  
ـ  ات تـ  سـ ا هشد يني ب شيپ امهرن ب رد يبسانم يغامهايپ مزول دراوم رد شد هتفگ هك رطونهما  و يزاسـ  هيبشـ  مراحـل  ا ب

  . دوش هديد يبخو بهانآ صحت
 يجـ ورخ ليـ اف يور زا رادمـ  تحِريـک  و يزاس هيبش فلتخم مراحلت  سا هشد مسر ريز رد هك toggle رادم ه ب هجوتاب

  . دوش يم تشريح
 سپسـ . دنوشـ  يم load ناش يجورخ رد يوق ’0‘ هيلوا رادقم ا ب 3 نمالا و يوق ’1‘ هيلوا رادقم ا ب 4 و 2 و 1 يهانمالا
  . دوش يم لماعا 1 هرماش رصنع ه بكالك ود
 At 1,0 Element, type DEdgeFF, changes to 0(01000000-00000000)                      هلـ مج 

 يجـ ورخت  سا DEdgeFF كي هك 1 هرماش رصنع ه ب تحِريک نيلوا لماعا زا سپ ينماز واحد فرص هكت  سانعم بدين
 كيـ  يجـ ورخ يتـ قو هـا ن ت هك. تسا هشد هتشون يرطو امهرن ب نيا هكت  سا ركذ ه ب مزال. دنك يم رييغ ت يوق ’0‘ ه ب نآ
 ’0‘ ه ب 1 هرماش رصنع يجورخ لوا تحِريک رد. دوش يم سعكنم يجورخ لياف رد رييغ ت نيا،  دنك يم اديپ رييغ ت نمالا
 4 رصنـ ع يجـ ورخ ه ب ’0‘ رادم لاقتنا عثابت ب ثم هبل نيا. دوش يم ’1‘ هرابود يدع ب تحِريک رد و دنك يم اديپ رييغت
 رصنـ ع يجـ ورخ موسـ  تحِريـک  رد (at 2 , 2) دنـ ك يم اديپ رييغ ت’1‘ ه بNand يجورخ سپس) at 2 و 1 (دوش يم
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 تحِريـک  رد. دنـ ك يمـ ن داجـ يا رگـ يد يهانمالا يجورخ رد يرييغ تهك (at 3,0) دباي يم رييغ ت’0‘ ه باددجم ١ هرماش
 at) دوشيـ م لقـ تنم 4 رصنـ ع يجورخ ه ب”1“ رادقم نياربان ب(at 4,0) دوريم ”1“ ه ب١ هرماش رصنع يجورخ مرهاچ

ـ دع بمرحله رد (at 4,2) دباي يم رييغ ت’0‘ ه بNand يجورخ نآ يپ رد و (4,1  ”0“، 2 هرماشـ  رصنـ ع يجـ ورخ ه ب
ـ ور الا بهبل كي سپس و (at 5,1) دباي يم رييغ ت”1“ ه ب٣ رصنع يجورخ نآ يپ رد. دوش يم هداد يوق ـ هدن  يدورو ه ب
 ”1“ رادقـ م اددجمت سا ’Nand ،‘1 يجورخ نوچت سانجيا رد. (at 6,1) دوشيم لماعا) 1 رصنع يجورخ (4 رصنع
ـ اي يم امهدات  سانجيات  سا ”Nand  ،“0 رگيد يدورو نوچ و) دنك يمن رييغت (دوش يم لقتنم 4 رصنع يجورخ هب  دب
  . دننما يمبت اث ها يجورخ زين 4 رصنع ه بيدع بيهاكالك لماعا ا بو

***  
 درومـ نيا رد. دوش يم يزاس هيبش (open-collector and pullup) مود رادم) امهرن ب٧٥ خط زا (مرحله نيا زا سپ
 و هشـد  تحِريـک  رادمـ  ٩٠ خـط  زا سپس و دنوش يم خصشم load Element ك تطسوت، رادم رصنعت فه ادبتا زين
 هنـ كمم يهـا توق،  رتشيـ  ب لاثم نيا رد. دوش يم سعكنم يجورخ لياف رد،  رصنعت  فه نيا رد تحِريک زا يشانت  ارييغت
  . دنوش يم يسررب، wrie كي رد فلتخمت وق دچن درخور بزا يشان يجورخ ييهان رادقم و wire كي يارب
  :تسا وربور لكش برظن دروم رادم
  
  
  
ـ  زا invertesت  رصو ب عقاو رد هك Nandت  يگ ود،  پالف پيلف هس لامش رادم نيا  يمـ  لمـ ع open-collector وعن
ت سـ ا پالف پيلف ٦ هرماش رصنع هك wire ود و) تسا ’Z‘ عقاو رد و دوش يم open ناش يجورخ،  ’1‘ ياجب (دننك
  ) ”1“ وعن نير تفيضع(ت سا لوص ’1‘ ه بpullupت رصو بهراوهم نآ يجورخ هك
 زا (دوشيـ م حاصل ’0‘ رادقم 5 ميس رد ”Z“ و ”0“ طعاق ت زا هك دينك هجوت. دنا هشد هداد يتسرد ب رادم هيلوا ريداقم
ـ  زا ”0“ت  وق اريز دوشيم حاصل ”0“ يجورخ،  7 ميس رد ”1“ و ”0“ طعاق ت زا و) تسات  سرد هم يكيرتكلا رظن  وعن

Strong وعن زا ”1“ت وق يلو pullدوشيمب لغا ”0“ يكيرتكلا رظن زا هكت سا هشد فيرع ت .  
ـ  زا هكـ  3 رترونـ يا يجـ ورخ نآ يپ رد دباي يم رييغ ت ”0“ ه ب 1 رصنع يجورخ،  رييغ ت نيلوا رد  open-collector وعن
 نآ يجـ ورخ رد ”Z“، 5 هرماشـ  wrie ردت وق هم ”Z“ ود طعاق تزا سپس و (at 7. 1) دباي يم رييغ ت”Z“ هت بسا

 at). دوشيـ م حاصـل  يجـ ورخ رد ”1“، 7 هرماشـ  wrie رد ”1“ ود طعاقـ  تزا نآ يپ رد و (at 7,2) دوش يم حاصل
7,3) .  

 يمـ  رييغ ت”0“ ه ب4 رترونيا يجورخ نآ يپ رد و (At 8,0) دباي يم رييغ ت”1“ ه ب2 رصنع يجورخ يدع بتحِريک رد
 امنجارسـ  و (At 8,1)      دوش يم حاصل ”0“ يجورخ رد، 5 ميس رد ”Z“ و ”0“ طعاق تزا سپس و (At 8,1) دنك
  . (At 8,3)  . دوشيم حاصل يجورخ رد ”0“، 7 ميس رد پآ لوپ ”1“ و يوق ”0“ طعاق تزا
ـ  زين 4 رترونيا يجورخ نياربانب، (At 9,0) دباي يم رييغ ت(”X“) نيعامن ه ب2 رصنع يجورخ يدع بتحِريک رد  نيعامن
 وت سـ ا فيضـع  ”1“، 7 ميسـ  يهـا يدورو زا يكـ ي نوچـ . (At 9,2) 5 ميس يجورخ نيچنهم و (At 9,1). دوش يم
  . (At 9,3). تسا خصشامن و داد قيقد رظن ناو تيمن زين ميس نيا ييهان رادقم دروم رد، خصشامن رگيد يدورو
 TORCH روسسورپ Instruction Fetch واحد: ٢‐٧
 دراد دوجــو  هاروســسورپ مـام  ترد هكــ ييهاواحــد زا يكـ ي. تســا يفـ لتخم يهاواحــد لامشــ روسـس ورپ رهــ ميناديـ م

Ifetchunit روسسورپ يار ب واحد نيا لاثم نيا رد. تسا Torch ـ  يزاسـ  هيبشـ  نيـ ا. تسا هشد يزاس هيبش ت رصو ب
  . تسا هترفگ امنجا يقطنم سطح رد و يراترف و يراتخاس زا يبيكرت
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Instruction Fetchرد الثم هك هشد دك نيامفر مام تهكت سا يشخ ب FPROM ،ديا ب‐دنا هترفگ راقر همرست شپ 
 فلـ تخم يهاواحد طسو ت دوريم راظتنا دك ره زا هك يلمع ينعي. دنوش Fetch،  وركيم ردد  الصطا ه ب و دننك روبع نآ زا
 روسـس ورپوركيم رگـ يد يهاواحد نود ب Ifetch واحد هكت  سا خصشم نياربانب. دريگ امنجا) . . . و ACV لثم (وركيم
 زا ار ييهالانگيسـ  لژومـا  نيـ ا. تسـ ا هشد فيرع تلژوما كيت رصو ب واحد نيا لاثم نيا رد. دهد امنجا يراك دناو ت يمن
ـ  ار ييهالانگيس،  تاخير يتدم زا سپ،  دهد امنجا ديا ب هك يلمعب  سان ت ه ب و دنك يمت  فايرد دخو زا رجاخ رادم  رادمـ   ه ب
  . دهد يم ليو تددخو زا رجاخ
 مهاسـ ا هك دينكيم هظدالم. دنا هشد يرفعم لژوما نيا global يها يجورخ و ها يدورو،  امهرن ب ٩٥ ا ت ٢٣ خطوط نيب

  . ديازفا يم امهرن بيياناخو هب، رام نيا هك دنتسه يمسم ا بو ينالطو
. )امـه رن ب ٢٨١ ا ت ٩٨ خطوط(. دنا هشد يرفعم ها wire و reg و output و input،  دركلمع كيكف ت ه ب و نآ زا سپ    
ـ ا هشدن يرفعم output اي inputت  رصو ب ها wire اي reg ركثا الوا. تسا هجو ت لباق هنيمز نيا رد هتكن دچن  هـا نيا. دن

ـ  و هتشـ اد (local) يلـ خاد هبجن هك دنتسه ييها (wire) لاصتا اي (reg) حافظه واحد  يا هطـ بار لژومـا  زا رجاخـ  ا ب
 رد. )امـه رن ب ٩٨ خطـو  رد q1 ‐ psi1 لثم (دنا هشد يرفعم زين wire اي regت  رصو ب ها output زا يعض ب ايناث. درنادن
 لخـ اد رد دناو ت  يم هم output لانگيس دخو هبتلا. تسا هشد هدافتسا زين لژوما لخاد رد  يجورخ لانگيس درما نيا
  . تسا رته بمينك فيرع تلكش نيا ه برگا يلو دوش هدافتسا لژوما
ـ  طفقـ  هك دنا هشد يرفعم Verilog رابمسا ه ب define روتدس ا ب يتمالك امهرن ب ٣٠٠ ا ت ٢٨٥ خطوط نيب ـ اخو ر ب  ياءن
 نآ لداعـ م،  دنـ ك درخـو ر ب REFETCH مـه لك ه ب يلبمسا اهگره الثم (دوش يمن دك لبمسا طسو ت و ديازفا يم امهرنب
  )دهد يم راقر ار B1111’4 ينعي

 هشـد  هتـ رفگ رظـ ن رد رادم نيا يار ب هك يقطنم لدم تحقق يارب. دوش يم وعرش ٣٠٠ خط زا امهرن ب يلصات  مسق      
 task چيه زا هدافتسا نود ب رادم لك يزاس هيبش و دوش يم هديد امهرن ب رد @always و assign يدايز دادعت،  تسا
  . تسا هترفيذپت رصو (always@ , assign) رصنع ود نيا طسو تطفق و function و
ـ  هك رادم راتخاس زا ييهاشخ ب تحقق يارب  assign روتدسـ  زا دننـ ك يمـ  راتـ رف (combinational) يبـ يكرت ت رصو ب
ـ دال ب و ياءمـ د رطـو  ب كيـ جالب  يـ كر ت كي هكت  سانعم نيا ه ب assign مهلك زا دع ب يواست. تسا هشد هدافتسا  رد گرن
  . دنك يم لمع متسيسرازفات خس
  . تسا هشد مسر دع بصفحه رد هكت سا يا هقطنم راتخاس يزاس هيبش عقاورد امهرن برد 406 يلا  403 خطوط الثم
 ود نود ب @always. تسا هشد هدافتسا @always زا دننكيم لمع يبيترت ت رصو ب هك رادم زا ييهاشخ ب تحقق يارب
 يطيارشـ ،  هدافتسـ ا دروم لانگيس رد رييغ ت هنگوره هكت  سانعم نيا ه ب نآ زا دع ب neyedye اي posed,e يديلك مهلك
  :امهرن ب٥٨٥ خط رد ريز يهالمعلاروتدس الثم دروآ يم دوجو بارت سا هشد هتفگ @always زا سپ هك

always @ (phi2 or PCPa cketNum-S2i) begin 
if (phi2) ‘IICK PCPacketNum - s1r=pcpa chetNum - s2i;  
and 

  :تسا ريز رادم يزاس هيبش عقاورد
 صاخـ  شخـ  ب نيـ ا رد. دريذپ يم تحقق Phi1 اي pcpachetNum-S2i يها هبل رد طفق يقطنم لاصتا نيا هبتلا هك
  :دوش يم هداس زينت رصو نيا ه بيقطنمت رابع

always@ posedge (Phi2) 
 PCPacketNum - S1r = PCPacketNum- S2i; 

end 
 دوجـ وم Torch ليـ اف ردت  سـ ا هشد هترفگ رظرند يقطنم assignment نيا تحقق يار ب هك (IICK‘) تاخير نازيم
  . تسا
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 لكـ  هكـ ت  سا يگرز ب ابتسن رادمت  سا مزال روسسورپ نيا Ifetch واحد تحقق يار ب هك يا يقطنم رادم حالره         ب
 هـا نآ دركـ ملع نحـوه  يد د ا تـ  ميـ دز هكـ  يلاثـ م ود ا ب وت  سا هشد لدم @always و assign يدايز دادع ت طسو ت نآ
  . شد خصشم

 هجـ و چيه ب @always و assign فلتخمت  اطعق نتشونب  يتر ت الوا: ميزادرپ يم هتكن دچن ركذ ه ب ناياپ رد  
 ار دنوشـ  يمـ  وطبرم هم ه ب يد د ا ت هك ييهاشخ ب هدننك فيوصت ت المج يصاخ مظن ا ب امهرن ب نيا هدنسيون. تسين مهم
 درادن initial يار ب يشخ ب چيه يزاس هيبش امهرن ب نيا دينك يم هظدالم هك رطونهما ايناث. تسا هداد راقر رگيدكي رانك
 اثـ لاث. دننما يم لژوما زا رجاخ زا يتارييغ ت لماعا رظتنم و درادن يا هيلوا رادقم چيه نآ يبيتر ت و يبيكرت ت ارادم ينعي
 يمـ ن نانجـ ا يلمع چيه ييهان ت ه ب لژوما نيا هك اچر دوش يمن نمادياع يصاخ هجيتن چيه،  مينك اجرا ار امهرن ب نيا رگا
 يدورو يهالانگيسـ  و شدا ب هتشاد راقر) Torch روسسورپ لك فيوص ت امهرن ب الثم (رتگرز ب امهرن ب كي رد هكنآ رگم. دهد
 لژومـا  نيـ ا @always ايـ  assign يهاواحد زا يعضت ب رصونيا رد هك،  دنك رييغ ت گرز ب امهرن ب نآ طسو ت لژوما نيا
  . دنهد يم رييغ تيبسانم رطو بار output يهاتروپ ريداقم و هشد لاعف
  8251(USART) هشار تيزاس هيبش: ٣‐٧
ـ  اعـ الطا لاسرا وت  فايرد يار ب يكمك هشار ت كي،  تسا هشد يطراح intelت  كرش طسو ت هك 8251 يس يآ ت رصوت ب
 هاروسـس ورپوركيم طسوت ت اعالطا شزادرپ و لاقتنا الومعم هكت  سا هدو ب ليلد نيا ه ب IC نيات  خاس. شدا ب يم لايرس
  . تسا مزال يا هشار تنيچن فنل تخطوط كمك بو لايرس لكش ه بلاقتنا يار باذل و دوش يم امنجا يزاومت رصوب
ـ دم زا و هشد لدم يقطنم سطح رد و (Behaviaral) يراترفت  رصو ب 8251 يس يآ دركلمع امهرن ب نيا رد  رد يزاسل

ـ  امـا  دنك يم كچكو ار زاس هيبش امهرن ب مج د راكنيا. تسا هشدب  انتجا) سِوييچ اي و يقطنم سطح (ر ت نياءپ سطوح  ه ب
  . تسين كيدزنت يعقاو هب، نياءپ سطح يزاسلدم هزادنا
 دركـ لمع نحـوه  ارصتـ خم،  نآ رته ب همف يارت ب سا مزال،  تسا هدرك يزاس هيبش الامك ار IC راترف امهرن ب نيا هكياءنجآ زا
  . ميهد توضيح ار هشار تنيا
 دركـ لمع لوا شخـ ب. تسـ ا هدآم دع ب صفحه رد نآ دركلمع نحوه زا يا هصالخ اهرهم ه ب USART هشار ت امرگايد كالب

IC  ،ـ  وركيم زات  اعالطا لاقتنا يارب. تسا روسسورپوركيم ا ب نآ طاتبرا نحوه ـ  و USART ه ب  C/D هيـ اپ ديـ ا ب سعكلا ب
 ”WR  ،“0 هياپ. ”1“ هياپ نيا ديا ب دوش هدنهماف USART ه ب وركيم طسو ت IC دركلمعت  يوضع هكنآ يار ب شدا ب فرص
 (”0“) لاعـ ف RO هيـ اپ و ”C/D  ،“1 هيـ اپ ديـ ا ب دوشـ  هدناسـ ر وركيم عالطا ه ب USARTت  يوضع هكنآ يار ب و دوش
  . ديآ يم رد High-7ت رصوب) D7 ا تD0 يها هياپ (Data خط، شدابن لاعف CS هياپ اي دنشابن
ـ  نآت  يوضع زا ياهگآ اي (USART) هشار ت ه ب راك نحوه ميهف ت يار ب روسسورپوركيم  نيـ ا رد دوجـ وم رتسيـ رج هسـ  ه ب
  . ام هدروآ دع بصفحه رد ار هانآت ي بره ندو ب”1“ يانعم و رتسيرج هس نيا. دراد سرتدس رد سنارت

ـ اخو طفق هك status رتسيرج ـ  ”RD=“0 يهالكيسـ  ردت  سـ ا يندن  هكيترصـو  رد (دوشـ  يمـ  لقـ تنم Data خـط  ه ب
C/D=“1”ت يوضع، رتسيرج نيا ياودتم) دشا بIC دنك يم خصشم ارت اعالطات فايرد اي لاسرا فلتخم حاالت رد .  

  . دنك يم نييع تار دريگ راقر نآ رد ديا بIC هك يحالت، Mode رتسيرج
  . دنك قفوتم اي زآغا ارت اعالطا لاسرا وت فايرد ا تدوش يم هداد IC ه بهكت سا ينيامفر لامش، Command رتسيرج
 سردآ كي رد رتسيرج ود ره نوچ ”0“ ربار بWR هياپ و ”1“ ربار بC/D  هياپ ديا برتسيرج ود نيا يزير امهرن بيارب
 روسسورپوركيم طسو ت هك Write روتدس نيلوا) دوش يمن هديد يهسدردآ يار ب يرگيد هياپ CS زا ريغ (دنا هترفگ راقر
 Data خـط ت  ايودتم،  Write روتدس نيمود و سديون يم Mode رتسيرج يور ار Data خطت  ايودتم،  دوشيم رداص
ت ي ب طسو ت ديا ب هوطبرم رتسيرج ه ب ددجم يسرتدس و Mode رتسيرج يارب. سديون يم Command رتسيرج يور ار

D6 رتسيرج Command ،مينكت سير ار هشارت .  
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ت سـ ا نآر ب يعس انجيا رد. دينك هعجارم intelت  كرش Datasheet دناو ت يم IC نيا زا يرتشيت ب ايازجت  فايرد يارب
  . دوش هداد توضيح، VHDL يزاس هيبش امهرن بشرح لالخ رد هشار تنيا دركلمع نحوه زا يا هصالخ ات

 زا سپـ . شد هتفگ الامك 2 .7 و 7 يهالاثم تشريح رد هك دنشا بيم define و pasametes لامش امهرن بهيلوا خطوط
 IC يهـا  هيـ اپ نهما اقيقد هايجورخ و هايدورو نيا. دنا هشد يرفعم IC يهايدورو و ها يجورخ 49 ا ت 23 خط زا و نآ
 مينـ ك يمـ  ركـ ذ ريـ ز لودج رد ار دراد هراشا نآ هت ب روپ ره  هك يا هياپ هرماشب  لطم نشد ر ت نشور يار ب هك دنتسه
ـ  لتـ نيات  كرشـ  يراذگـ امن ا ب ار هانآ ديناو ت يم (دنا هشدب  اختنا يمسم ا ب هم هاتروپ يامهان هكنيا نمض  هـا  هيـ اپ يار ب
  )دينك هسياقم

 -rcd rxc- txc- chipsel- comdat تروپ امن
ــ ــاپ هرماشــ  هيــ

 IC رد لداعم
3 25 9 11 12 

 
read- write- drs- cts-  reset clk gns 

13 10 22 17 21 20 4 
  

Vcc rxrdy txd txrdy txe rts- dtr- 
26 14 19 15 18 23 24 

 
dbvs [7:0] syndet 

8,7,6,5,2,1,28,27 16 
 
 

gnd و Vcc ت  رصوب،  تروپ ر ب هوالعsupplyo و suplly1 ـ ا هشد فيرع ت زين  و ”0“ نيرتيوقـ . دوشـ  خصشمـ  ا تـ  دن
 دننـ ما (هـا تروپ زا يعـض ب. دنوشـ  يم يرفعم هشار ت يهارتسيرج،  50 خط زا. دوش يم لماعا هاتروپ نيا زا ”1“ نيرتيوق

txd و rxrdy (ـ ادن حافظـه  هاتروپ هكت  سابب  س ناد ب هلاسم نيا. دنا هشد فيرع ت زين رتسيرجت  رصوب ـ و درن  سـطح  يل
 رد،  هيـ اپ كيـ  رادقـ م نشـد  Latch) دنوشيم Latch ادالصطا (دنوش يم حفظ IC نورد،  صاخ يها هياپ نيا يقطنم

VHDLدوش يم لدم رتسيرج ا ب .  
ـ  هوالعـ . )تسيـ ن رظـ ن دروم انجيا رد هك دوش لدم پالف پيلف كي ا ب دناو ت يم نيياپ سطح يزاس هيبش رد هبتلا(  نآ ر ب
ـ . دنتسه هشار ت نورد هشد لدم اي يعقاو حافظه يهاواحد هك دنا هشد فيرع ت زين رتسيرج يدادعت ، 70،  60 خطـوط  هب

 ه بعجار رتشيپ هك (Modery, Command, Status) امهرن بمهم رتسيرج هس سطوح نيا رد. دينك هجو تامهرن ب77
  . دنا هشد فيرعت، شددبت ص هانآ
ـ  هبتلا. تسا هترفگ امنجا always نمافر يدايز دادع ت طسو ت (Torch) يلبق رادم دننما زين IC نيا يزاس هيبش  يار ب
 هشـد  فيـ رع ت امـه رن ب يار ب زين task يدادع ت درنيگ يم راقر هدافتسا دروم دايز هك ييهاوكل ب رارك ت مدع زين و نشد اناخو
  . )درادن يتياهم چيه هانآ لدم هك ميناد يم و(. تسا هترفگ راقر اهمرن بفلتخم ياهارجد هك دنا
 intial كيـ . دنوشـ  يم اجرا IC نشد reset زا سپ رابكي طفق هك دنوش يم هديد امهرن ب نيا رد زين initial نمافر ود
 خط رد وطبرم always@, event نيا نشد لاعف زا سپ. دنك يم لاعف ارت سير ه بوطبرم event هك 245 خط رد

ـ  سـ انم هيلوا ريداقم و) دينك هجو ت ٢٨٩ ا ت ٢٧٧ خطوط disable هب (دنوش يم لاعف 250  هداد IC يهارتسيـ رج رب ب
  . دنهديم خر هم IC يعقاو نشد reset زا سپ هكت سا يتاقافتا نهما هانيا. دوش يم
 IC يعـ قاو راتـ رف هـا نآ كمك ه بو درناد دوجو @always (event, reydye, posedge) وعن هس ره امهرن بنيا رد
  . دوش يم لدم
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 نكـ مم هكـ  يياهاخط زين و Write, read يهالكيس ناياپ و وعرش يهانماز شيمان ه بهان تامهرن ب٢٢٨ ا ت١٥٥ خطوط
  . دراد صاصتخا، روتينوم صفحه يور، دهد خرت اعالطا لاسرا وت فايرد ردت سا
ـ  يرازفـ ات  خسـ ت  اقافتا نشد يپك،  دوش يم هديد امهرن ب يها @always زا يعض ب رد هك يمهم هتكن  event يورر ب
ـ . دنوشـ  يمـ بب  سـ  IC فلتخم يهاشخ ب رد ار يددعتمت  اقافتا دخو هبون ب ها event نيا هك،  تسا يرازفا منر يها  هب
ـ ) ٢١ هرماش هياپ (نآ reset هياپ رگا هكت  سا هشد يطراح يرطو 8251 يس يآ لاثم ناونع ـ ا هب  ’1‘،  كالكـ  ٦ هزادن
ت سـ ا هشـد  يزاس هيبش ٢٣٨ ا ت ٢٣٠ خطوطردت  يعقاو نيا. دوش يم reset يرازفات  خس رظن زا IC،  دوش هتشاد هگن
 ميديـ د ٢٥٠ خـط  @always رد انـر آ رثـ ا هكـ  دوش يم لاعف resetت  روپ رد يا هدنورالا ب هبل هك يامگنه نآ رد هك
  )ها event همه ندرك لاعف ريغ و هارتسيرج ه بهيلوا ريداقم نداد(
ـ  لودجـ  ه ب هجوتاب. دزادرپ يم IC دركلمع فلتخم يهاشخ ب يزاس هيبش ه ب امهرن ب هيقب  و هاشخـ  ب نيـ ا ٣٣ صـفحه  ني ب
ــوچ ــ يگنگـ ــ هيبشـ ــانآ يزاسـ ــهرن برد ار هـ ــ VHLD امـ ــ يپـ ــگ يمـ ــط. ميريـ ــ ٢٩٥ خـ ــهكـ ــادداي ا بـ ت شـ

525 / DATA DATABVS⇒ دركلمع لوا فيدر يزاس هيبش عقاو رد. تسا هشد خصشم IC نيهم رد. تسا 
always@ دركلمع مرهاچ و مود يهافيدر زين ٣٦٣ و ٣٠٣ خط رد و IC يمـ  هجـ وب ت لج هنچآ. دنا هشد يزاس هيبش 

 رد هكـ ت  سـ ا يتاتوضيح نهما ا ب قبطنم هدافتسا نيا وت  سا IC يزير امهرن ب رتسيرج هس ريداقم زا رركم هدفتسا،  دنك
ـ  ٤١٨ ا تـ  ٣٩٧ خطـوط رد الثمـ . تسا هشد هداد هارتسيرج زا كيره دروم رد ٣٥ ص  ٢ و ٣ يهـا تي ب هكـ  ساسـ ا نيار ب
 L2L1،  ٣٥ صفحه رد (دوش لاسرا data زات  ي ب دچن هك دوش يم هترفگ ميمصت،  درناد يريداقم هچ Mode رتسيرج
ـ يگ ايـ  شـد ا ب هدنتسفر حالت رد IC هكنيا ه ب هتسب. )تسا رتكاراك لطو نيبم Mode رتسيرج رد  و لاسـ را زيـ ن و هدرن
ـ  هدمع يراك حالت ٤،  نوركنسآ اي شدا ب نوركنست  رصوت ب اعالطات  فايرد  حالـت . دراد دوجـ و USART هشـ ارت يار ب

transmit زين نوركنسآ و نوركنس يهاحالت يارب. تسا هشد يزاس هيبش امهرن ب ناياپ ا ت  ،tank يناخوافر هوطبرم يها 
  . دنوش يم
 مزال درومنيا رد ياهتكو يروآداي،  دنوشيم هدر ب راك ب IC نيا دروم رد اتبرم نوركنسآ و نوركنس اصطالحات هكياءنجآ زا
. دنك يم لاسرا لايرست  رصو ب ارت  اعالطا يها هتس ب هدنتسفر ينعي نوركنست  رصوت ب اعالطات  فايرد ا ب لاس رد: تسا
 يمـ  لاسـ را زيـ ن يفاضـ ا يهـا تيب،  دوش خصشم) تيا ب الثم(ت  اعالطا واحد ره يهاتنا و ادبتا هكنآ يار ب ها هتس ب نيا رد
ـ  حالـت نيا رد. تسـ ا نمـا طم ابيقر ت يلو ديآ يم نياءپت  اعالطا هرباخمت  عرس نياربانب. دوش  و لاسـ را زآغـا  هكـ نآ يار ب
) commandReg رد D7ت  يـ ب (دريگ راقر Hunt امن ب يصاخ دم رد ديا ب هدرنيگ،  دوش فشك هدرنيگ طسوت ت اعالطا
 نحوه. تسات  اعالطات  فايرد وعرش يانعم هب) دراد هوطبرم لكتورپ ه ب يگتسب (شدت  فايرد يصاخت  يا ب رگا حالتنيا رد
  . ديني بيم ٦٨٠ و ٦٤٩ خطوط ني بيها @aleays رد ار hunt لمع
. دوشـ  يمن لاسرا يا هفاضات  ي ب چيه،  ينمازهم ليلد ب وت  سا يكيت  اعالطات  فايرد و لاسرا كالك،  نوركنس حالت رد
 رد شور نيـ ا هك دوش هدر ب هدرنيگ ه ب هدنتسفر زا كالك ميس ديا ب اي دوش امنجا حالتنيا رد دناو بت يا هرباخم هكنيا يارب
ـ ودمت  اعالطا ا ب اهرهم ار كالك لانگيس لمع رد. تسين يلمع فنل ت خطوط ندو ب هخط ود رطاخ ب ينالطو يهاتفاسم  هل
  . دريگ يمت رصو MODEM طسو تلمع ود نيا. دوش يم هلودمد لانگيس نيا هدرنيگت مسرد و دننك يم
ـ  هكت  سا يسناكفر نهمات  اعالطات  فايرد سناكفر نوركنس حالت رد انمض ـ و دوشـ  يمـ  لمـا عا RXC هيـ اپ ه ب  رد يل

  )دوش يم نييع تMode رتسيرج رد B1. B2 يهاتي بطسوت (شدا بنآ زا يرسك دناو تيم نوركنسآ حالت
***  
 ليـ لد نيهمـ  هب. تسا امهرن ب نتم رد (stim) تحِريک ندوبن دوجوم،  تسا قداص هم لاثم نيا دروم رد هك يمهم هتكن
ـ  يـي اجرا رثا چيه ‐initial وكل ب نيامفر ه ب وطبرم طخ دچن زا ريغ pc يورر ب امهرن ب نيا ياجرا  نيـ ا هكـ نآ رگـ م. درادن
 . دوش يم راهظ نآ يرجاخ يها هياپ يور ييها هبل ينعي، دوش تحِريک يرجاخ رادم طسو تلژوما
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