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نتایج مقدمه
مار فاز عیب یابی و تصحیح یکی از مهم ترین مراحل طراحی مدارهای دیجیتال به ش

نیاز به برای این فاز،با توجه به پیچیدگی روزافزون و افزایش اندازه ی مدارها. می آید
.روشی بهینه و کامال اتوماتیک می باشد که همواره قابل اطمینان باشد

مدی و ناکارآزیر باعث مشکالت تاکنون راهکارهایی در این زمینه ارائه شده اند ولی 
.بوده اندبازدهی پایین این روش ها 

زمانبر بودن•
داشتن محاسبات سنگین•
ناکارآمدی برای مدارهای بزرگ •
عدم تضمین صحت نتیجه ی خروجی•

حیح هدف از این پروژه ارائه ی یک روش قابل اطمینان و بهینه برای عیب یابی و تص
.مدارهای دیجیتال با رفع مشکالت فوق است

ردچاکهمورد نظرگیتسطحمدار:ازعبارتندموردنیازورودی هایالگوریتمایندر
یهاولصحیحمدارازبردارآزمونتعدادیوخطاهاتقریبیمحلوتعداداست،شدهخطا
.هستندموردنظرمداردرخطاوجوددهنده ینشانکه

هکاستجدیدشده یتولیدآزمون هایبردارهمراهبه شدهتصحیحمدارنیزخروجی
.هستندخروجیپاسخصحتتضمین کننده ی

SATابزارازاستفادهباابتدادر solverابآن،برایمسئلهمناسبودقیقتعریفباو
دقصآن هادراولیهآزمونبردارهایکهشوندمییافتهمداردوهاگیتبرخیتغییر
.کنند

تشخیصیافته شدهمداردونبودنیابودنمعادلمدار،دوکردنmiterباادامهدر
:می آیدپیشحالتدوپس.می شودداده
.iاست،مداردوتفاوتدهنده ینشانکهآزمونیبردار:نباشندمعادلمداردو

وهشدشناساییصحیحمدارسپس.می شوداضافهبردارآزمون هامجموعه یبه
.میگرددذخیره

.iiیمتفاوتنمایشمداردوکهمعناستاینبهحالتاین:باشندمعادلمداردو
یرهذخمدارهاازیکیحالتایندر.هستندیکسانعملکردینظرازولیدارند

نهاییپاسختاشدهحذفتکرایمدارهایبرنامهاجرایطولدرکهمی شود
.شودحاصلزودتر

ادامه،درکهصورتاینبهمی شود؛انجامiterativeصورتبهبرنامهاصلیساختار
ویقبلذخیره شده یصحیحمداربادفعهاینامامی شودتکرارمجدداشدهذکرروند
.شده استیافتهشدهبروزرسانیآزمونبردارهایبراساسکهجدیدمداریک
بهمدارآخریننهایتاونشودیافتهجدیدیمداردیگرکهزمانیتامیابدادامهرونداین

.می شودمعرفینهاییپاسخعنوان

زبانباالگوریتماینپیاده سازیC++محیطدروvisual studioشده استانجام.
Modelsimوabcافزارهاینرمازهمچنین SEشده استگرفتهکمکهم.

مصرفی،زمانپیشینروش هایبامقایسهدرشدهپیاده سازیبرنامه یارزیابیمعیار
مدارهایبرایپاسخگوییتولیدشده،جدیدآزمونبردارهایتعدادمحاسبات،حجم
.استخروجیپاسختضمینوبزرگ

جدول زیر چندین نمونه از مقایسه ی زمان و حافظه ی مصرفی روش ارائه شده با یکی از 
در زمینه ی عیب یابی و ( [1]روش ارائه شده در مرجع )کارآمدترین روش های پیشین 

.تصحیح مدارهای سطح گیت را نشان می دهد
ت و و بازدهی باالتری اسبهینه دارای عملکردی است روش پیشنهادی همانطور که مشخص 

ا در مواردی که روش های قبل پاسخگو نبوده اند هم در زمان مناسبی خروجی صحیح ر
.می دهد

جمع بندی

باتوجه به آنکه مدارهای دیجیتالی امروزه در اندازه های بسیار بزرگ طراحی می شوند ،
.طراحی مناسب فاز عیب یابی و تصحیح یک نیاز اساسی محسوب می شود

 روش ارائه شده جهت عیب یابی و تصحیح مدارها که در زمانی کم و با محاسبات کم
.  پاسخی قابل اطمینان می دهد، بسیار مفید است

ده است در این روش، بهینه سازی الگوریتم و پیاده سازی مناسب آن یکی اهداف مهم نظر گرفته ش
.که از برتری های آن نسبت به روش های پیشین محسوب می شود
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