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 VHDLو  FPGAتبدیل زبان های برنامه نویسی به  موضوع:

 فهرست مطالب

 3 ........................................................................................... سطح باال یسینوزبان برنامه

 3 ......................................................................................... سطح باال یهامشخصات زبان

 4 ................................................................................................ سطح باال یهاانواع زبان

 8 ............................................................................................................ ینسب یمعنا

 8 ........................................................................................................... اجرا یهامدل

FPGA 9 ........................................................................................................ ست؟یچ 

 9 ........................................................................................ کروکنترلریو م FPGA سهیمقا

 FPGA ........................................................................................................ 10کاربرد 

VHDL 11 ...................................................................................................... ست؟یچ 

 FPGA ........................................................................................ 11 با یسازادهیمراحل پ

 12 ...................................................................................... یافزارف سختیتوص یهازبان

 12 .............................................................. ل شده است؟یتشک ییاز چه بخش ها VHDL زبان

 VHDL ............................................................................ 13 کننده باتمام جمع یاده سازیپ

 FPGA ........................................................................................ 15 با یسازادهیمراحل پ

 15 ................................................................................................. لیورود طرح و کامپا

 15 ................................................................................................... یمنطق یسازهیشب

 16 ...................................................................................... یزمان یسازهیسنتز طرح و شب

 17 ......................................................................................................... طرح یینماجا

 18 ....................................................................................... یزمان یسازهیو شب یابیریمس

 FPGA .................................................................... 18 یبندکرهیو پ یبندکرهیل پیساخت فا
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 نویسی سطح باالزبان برنامه

 (High-level programming language) نویسی بلندترازنویسی سطح باال یا زبان برنامهزبان برنامه

های استفاده و قابل حمل بین سیستمتر قابل نویسی سطح پایین راحتزبانی است که نسبت به زبان برنامه

های دسترسی به مانند مدل CPU هایی عموماً از عملیاتمتفاوت و دارای انتزاع بیشتری هستند. چنین زبان

 .حافظه و مدیریت حوزه دور هستند

 های سطح باالمشخصات زبان

های سطح پایین برتر هستند بلکه اگر زبانهای سطح باال بدین معنی نیست که این زبان نسبت به عبارت زبان

ها را به عنوان مالک در نظر بگیرید برعکس این مطلب درست است. شما میزان اطالع از نحوه عملکرد رایانه

ها، ها از زبان ماشین است. به جای کار کردن با ثباتعبارت زبان سطح باال در حقیقت به معنای دوری این زبان

ها، و عبارات پیچیده ریاضی نویسی سطح باال از متغیرها، آرایهفراخوانی پشته زبان برنامههای حافظه، و آدرس

گردند. ها مستقیماً مانند زبان اسمبلی به زبان ماشین ترجمه نمینماید. این زبانو منطقی استفاده می

ها ها در آنو خروجی در فایل گرایی، و کار با ورودیها، مفاهیم شیهای دیگر همانند توابع کار با رشتهویژگی

 .وجود دارد

نویسی نماید اما زبان برنامهتر مینویسی را آساننویسی سطح باال برنامهبه بیان دیگر در حالی که زبان برنامه

سازد تا اجزای کند. در یک زبان سطح باال این امکان را فراهم میتری تولید میهای بهینهسطح پایین برنامه

نویس را از انجام کارهای پیچیده بازدارد. تر اما هنوز پیچیده تقسیم نموده تا برنامهبه اجزای ساده پیچیده را

تر دارند باید با زبان سطح پایین نوشته شود حتی هایی که نیاز به کار با سرعت باال و بهینهبه این دلیل برنامه

 .تر سازداگر زبان سطح باال این کار را ساده

های برنامه نویسی را شامل ترین محیطباال پر کاربردترین و در عین حال جذابترین و کاربردی زبانهای سطح

بوده و یادگیری اصطالحات و مفاهیم آن در  (User Friendly)شوند، چرا که محیط آن کاربر پسندمی

تورهای و قواعد آن به شود، برنامه نویسان به راحتی به یادگیری دسمحیط و قالبی گرافیکی به کاربر ارائه می

گونه زبانها از سرعت کمتری نسبت به پردازند، ایندلیل اینکه به زبان محاوره ایی و انگلیسی نزدیک است می

باشد، به دلیل اینکه دستورهای بایستی به زبان قابل فهم برای ماشین زبانهای سطح میانی و پایین برخوردار می

کنند که نمونه ایی از باشد، ولی در عین حال فضای کمتری اشغال میتبدیل گردند که این خود زمان بر می

 .باشند، ویژوال، دلفی، فرترن و جاوا میCاین زبانها، زبانهای برنامه نویسی پاسکال، 

سازی های بهینهها کامپایلرهای پیشرفته با استفاده از تکنیکامروزه با توجه به ساختار پیچیده ریزپردازنده

 .نمایندهای نوشته شده با دست فراهم میبهتری از برنامه هایبرنامه


