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The Interactive Web-based Environment for distant learning and design, briefly described
above, continues ECAD Lab's tradition in distant services providing. This product reduces the time
needed for teaching and training collaborators and students. Thanks to its distant idea, a lot of
physical workplaces in the Laboratory are freed. In addition, the included tests help the evaluation of
the knowledge acquired by students who attend the ECAD Lab's facultative courses. The approach is
used for the remote access to CADENCE as a part of the RIPLECS project.
1.

Същност на пакета за цифрово проектиране SYNOPSYS
SYNOPSYS представлява набор софтуерни продукти, покриващи всички етапи в алгоритъма
за цифрово проектиране, започвайки от идеята - високото ниво на абстракция, и достигайки до
окончателното генериране на нетлист - цифровата схема от най-ниско ниво на абстракция. В
същото време, продуктът предлага възможности за подържане на база данни за ре-използване на
предишно създадени компоненти от различни нива на абстракция и улеснения, допълнения при
програмирането (например връзки с и транслация от конвенционални езици, като С).
Универсалният алгоритъм за цифрово проектиране е показан на фиг. 1. SYNOPSYS, със
своите под-модули, напълно осигурява условията за осъществяването му.
Алгоритъмът се базира на постепенен преход от абстрактно описание към конкретно - от
напълно разбираемо за човек и неразбираемо за машината към описание конкретно - разбираемо
за машината и по-малко ясно за човек. Алгоритъмът започва от абсолютно абстрактна идея,
където не е ясно как тя ще бъде точно постигната, продължава с изграждането на абстрактен
поведенчески модел, утвърждаването на идеята и заданието за проекта, изграждане на RTL
(Register Transfer Level) модел на цифровата система, втора Функционална симулация, синтез,
оптимизация, и завършва с физическа симулация. След като резултатите от тази симулация се
утвърдят, симулираният нетлист може да бъде използван за производството на цифровата
система.
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фиг 1. - Универсален алгоритъм TOP-DOWN за проектиране на цифрови интегрални схеми,
напълно подържан от SYNOPSYS и етапите, които покрива Интерактивния модул.
2.

Интерактивен модул за дистанционно обучение и проектиране със SYNOPSYS
Въз основна на разнообразен теоретичен материал, практически опит в сверата на
образованието и индустрията, както и на специално проектиран за нуждите пример, е
разработен Web базиран интерактивен модул за дистанционно обучение и проектиране със
SYNOPSYS. В него са използвани едни от последните достижения на HTML и РНР
програмирането, съветите на високо квалифицирани web дизайнери, с идеята да се създаде
удобен и приятен интерактивен самоучител, който да запознава студентите с възможностите на
пакета SYNOPSYS. Основна идея в метода бе интерактивността - активното участие на
потребителя в процеса на усвояване на знания.
Интерактивният модул за обучение и проектиране със SYNOPSYS предоставя възможност на
потребителите да получат тематична, теоретична информация, конкретни указания за употреба
на под-пакетите от SYNOPSYS и след като са прочели тази информация да само-оценят своите
знания посредством тест. Като допълнение към тези функции е добавена възможност за
проектиране на малки задачи, което е съгласувано със статута на лицензите предоставени на
ECAD лаборатория за експлоатация на SYNOPSYS. Тези допълнителни възможности са VHDL
анализатор и интерактивна работа с dc_shell. Като заключение към модула са предоставени два
конкретни примера на разработени в ECAD Лаборатория процесори.
Частта от Интерактивния модул, отнасяща се до обучението покрива целия алгоритъм на
проектиране, като в същото време предоставя систематизирано и сбито въведение в езика за
хардуерно описание - VHDL. Възможностите за проектиране в рамките на модула се заключават
в анализ на VHDL код и интерактивна работа с Design Compiler Shell, с който могат да се
синтезират и оптимизират цифрови схеми, работейки на ниско ниво - с директни команди към
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синтезатора Design Compiler. Фиг. 1 съпоставя възможностите на Интерактивния модул относно
алгоритъма за проектиране.
На фиг. 2 са показани две изображения от Web - базирания интерактивен модул. Първата
отразява разглежданото процесорно ядро, а втортата показва страницата за самоконтрол - тест.

фиг. 2 - Интерактивен модул за обучение и проектиране със SYNOPSYS.
Основната структура на интерактивния модул се базира на предоставените менюта в лявата
страна на екрана, където са подредени темите - Въведение във VHDL, Проектиране на Цифрови
схеми, Възможности на SYNOPSYS, Продукти на SYNOPSYS за симулация, Продукти на
SYNOPSYS за синтез, Примерни проекти. При избор на тема, информацията засягаща я се
визуализира в центъра на екрана. След запознаване с конкретна тема потребителя има
възможност да само-оцени, посредством тест, усвоените знания, да осъществи email връзка с
VHDL и SYNOPSYS преподаватели или да упражни своите знания в предложените
възможности за дистанционно проектиране с учебна цел. Предвидените в модула тестове има
възможност да се подменят и по този начин да се предостави възможност на потребителите да
видят своите пропуски и да наблегнат върху точките където чувстват своята слабост. Те
покриват както общи положения в алгоритъма на проектиране, така и конкретните стъпки при
работа с пакетите на SYNOPSYS.
Теоретичната база предлагана в Интерактивния модул за обучение и проектиране със
SYNOPSYS обхваща VHDL самоучител, описание на универсален алгоритъм за проектиране,
обяснение на теоретичните основи на симулацията, синтеза и оптимизацията и описание
основните модули на пакета SYNOPSYS. Тази теоретична база е подкрепена от практически и
конкретни стъпки за реализация на проект и самопроверка на усвоените знания посредством
тест. В Интерактивния модул са предложени две процесорни ядра, разработени посредством
VHDL и синтезирани с продукта. Първото, базирано на Microchip PIC 17 микроконтролерите,
представлява основния примерен Deign Flow, по който се осъществява обучението в модула.
Вторият, елементарно процесорното ядро, е предоставено за самостоятелна работа. Поради
богатите структури на процесорните ядра, те представляват отличен пример, който обхваща
множество страни на цифровото проектиране (технологична библиотека, синтез, оптимизация
по площ и скорост, разчитане на различни доклади и др.) и съвременните цифрови системи като
цяло (SPI интерфейс, организация на двупосочни шини и др.).
Интерактивният модул предлага така също и възможности за проектиране на малки задачи,
които да поставят практическото начало у потребителите. Предложеният Интерактивен VHDL
анализатор е изграден на базата на CGI скрипт, подаващ извлечен от WEB страницата vhdl файл
на потребителя към програмата за анализа на SYNOPSYS vhdlan. VHDL кодът се анализира и
грешките в него се връщат на потребителя - фиг. 3.
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фиг. З - Интерактивен VHDL анализатор.
Друга възможност за проектиране е направената интерактивна връзка с Design Compiler шел.
Тази възможност се базира на TCP/IP, като услугата е предложена на порт 2001 към сървъра на
ECAD Лаборатория ecad3sun.tu-sofia.bg. Тя също така е достъпна посредством:
telnet://ecad3sun.tu-sofia.bg:2001
Интерактивно се влиза в средата на Design Compiler посредством неговия шел - dc_shell. В
тази среда има възможност да се работи с оригиналния dc_shell или с варианта му TCL.
3.

Процесорно ядро
За целите на интерактивния модул за обучение и проектиране със SYNOPSYS е разработено
процесорно ядро, базирано на Microchip. Тази разработка спомага потребителите на
интерактивния модул за навлизане в цифровото проектиране: разбиране на основни принципи
във VHDL, в алгоритъма за проектиране и при работа със SYNOPSYS. Ядрото е напълно
работоспособно, тествано е с FPGA Virtex 100Е и е компилирано с Design Analyzer и Xilinx
Foundation. За принципно разширяване на възможностите и за демонстрация към ядрото е
прибавена периферия: 3 двупосочни осем битови порта с общо предназначение. SPI мастер
интерфейс с три дву-посочни slave select по които може да пристига заявка за прекъсване, 3
десет битови PWM, 3 Capture/Compare функции, един 8 битов порт специализиран за
прекъсвания. Ядрото е проектирано универсално и не е обвързано с технологична библиотека.
Блокова схема на проекта е показана на фиг. 4.

фиг. 4 - Блокова схема на разработеното процесорно ядро.

- 137 -

COFRET 2012
Универсалното RTL описание на процесорното ядро е синтезируемо с всеки продукт, т.е. не е
обвързано по никакъв начин със SYNOPSYS. Описанието, така също, на ядрото може да се
възприема и като учебен пример по VHDL.
Структурата, посредством която е изградено ядрото е peer to peer. Тази VHDL структура дава
възможност за голяма самостоятелност и универсалност на отделните подблокове и
превръщането им в процеса на разработка в самостоятелни единици, които могат да се
използват в други проекти.
4.

Заключение
Създаденият Интерактивен модул за дистанционно обучение и проектиране със SYNOPSYS
допълва дистанционните пакети за обучение, намиращи се в ECAD лаборатория и достъпни
през Internet. Този модул съкращава времето за обучение на сътрудниците и студентите към
лабораторията, занимаващи се с цифрово проектиране, освобождавайки едновременно ценни,
физически работни места. Като допълнение, разработените тестове спомагат оценката на
курсистите, посещаващи факултативните програми на лабораторията за проектиране на
цифрови системи. Не на последно място, модулът предлага възможности за дистанционно
проектиране по Internet, уникални по своя характер. Потребителите имат възможност да
анализират VHDL кодове с предложения Интерактивен VHDL анализатор, както и да
разработват дистанционно проекти с dc_shell. Разработеното процесорно ядро доразви идеите на
ядрата PIC17 и представи пример за самостоятелна разработка, притежаваща особености,
специфични за конкретния проект. Този пример за развой е достъпен за разбиране от
потребителите на модула и им дава възможност да проектират реална и професионална
разработка, докато навлизат и се запознават с мощта на SYNOPSYS. В заключение може да се
каже, че създаденият модул за обучение представлява отворена и гъвкава система, която може
да бъде както лесно допълвана, така и лесно променяна, отразявайки чрез примери за обучение
дейността в ECAD Лаборатория.
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