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سنتز پروتکل هاي ارتباطی دیجیتال با استفاده از معماري دانه درشت قابل بازپیکربنديعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

در پی پیشرفت تکنولوژي ساخت مدارهاي مجتمع بسیار فشرده و در نتیجه افزایش پیچیدگی هاي طراحی

الکترونیکی، انتظار می رود که ابزارهاي طراحی نیز متناسب با این نیاز رشد کرده و کار طراحان دیجیتال را

آسان سازند. پس از طراحی در سطح انتقال ثبات، سطح توصیف رفتار به عنوان سطح جدید طراحی براي

طراحان دیجیتال مطرح شده است که در آن دیگر طراح دغدغه اي مبنی بر چگونگی سنتز طرح مبتنی بر

رفتار، به سخت افزار واقعی را نداشته و این امر بر عهده ی نرم افزار مورد استفاده است. با افزایش حجم و

پیچیدگی طراحی هاي دیجیتالی، طراحان دیجیتال نیازمند سطح باالتري از توصیف خواهند بود. این امر به

این معنی خواهد بود که به زودي (و چه بسا هم اکنون) نیازمند ابزارهاي طراحی دیجیتال با قابلیت سنتز

توصیف هاي سیستمی به مدل هاي قابل دسترس سخت افزارهاي فیزیکی هستیم. تمام این نیاز را می توان

معادل کتابخانه هایی آماده از مدل هاي موجود دانست که فاصله ی توصیف با سخت افزار هدف را کاهش

می دهد. بنابراین، یکی از مراحلی که در روند طراحی و ساخت سخت افزارهاي کاربردي اهمیت فراوانی

پیدا می کند، چگونگی رسیدن از یک توصیف سطح باال به یک سخت افزار با حداکثر جزئیات است که در

قالب کتابخانه هایی می تواند تعریف شود. یک دسته از طراحی ها مربوط به ارتباطات تراشه هستند و یک

نوع از این ارتباطات که در سطح سیستم می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ارتباطات بی سیم هستند. سیستم- 

هاي مختلفی مانند اینترنت اشیاء و وسایل نقلیه از این استانداردها استفاده می کنند که یکی از رایج ترین و

گسترده ترین آن ها ارتباط WiFi است. WiFi یک ارتباط شبکه اي است که در فرستنده ی آن از کد نگار- 

هاي کانولوشنی و در گیرنده ی آن از کدگشاي کانولوشنی استفاده می شود. یکی از رایج ترین کدگشاهاي

کانولوشنی، کدگشاي ویتربی است که یک روش بسیار کاهش یافته از یادگیري ماشین است. در پژوهش

پیش رو نحوه ی طراحی و نگاشت الگوریتم هاي مورد استفاده در ارتباطات WiFi بر روي سخت افزاري با

معماري دانه درشت قابل بازپیکربندي بررسی و شرح داده شده است.
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