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 maxplus iiساٌّوای اسسفادُ اص ًشم افضاس 

دس ایي ساٌّوا سؼی تش آى ضذُ اسر کِ فقط آًچِ تشای خَاًٌذُ هفیذ اسر تیاى ضَد ٍ اص رکش هطالة  

 زکشاسی تِ ضذذ خشّیض ضذُ اسر . اهیذ کِ هفیذ ٍاقغ گشدد.

تشای ایي ػول دس خَضِ ضاهل ًشم افضاس سٍی  ؛ًوائینی ًصة ه maxplus ii تشای ضشٍع ، اتسذا ًشم افضاس 

 nextلیک ًوائیذ ، دس صفحِ ظاّش ضذُ هطاتق ضکل صیش سٍی گضیٌِ ک baseline10_2.exe گضیٌِ 

 کلیک ًوائیذ.

 

دقر کٌیذ  (کِ حسوا سػایر هی کٌیذتؼذ اص زٌظیواذ سٍزیي هثل زٌظین آدسس ٍ زائیذ سػایر قَاًیي کدی)

 تاضیذ.ّوِ گضیٌِ ّا سا اًسخاب کشدُ  صفحِ تؼذ،هطاتق ضکل  select componentکِ دس خٌجشُ 
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 . تشای ایي ػول تِ صَسذ صیش ػول هی ًوایین.حال تؼذ اص ازوام هشاحل ًصة تایذ ًشم افضاس سا فؼال ًوایین

تسسِ ًشم افضاس تِ هحل ًصة تشًاهِ دس دس داخل   FLEXLMًشم افضاس سا اص خَضِ   license.datاتسذا فایل 

 کدی هی ًوایین. Cدسایَ 

اجشا هی کٌین دس صفح ظاّش ضذُ تؼذ اص زاییذ اٍلیِ سٍی گضیٌِ  startسا اص هٌَی  maxplus iiتشًاهِ 

license setup اص هٌَی option ًوایینی کلیک ه. 

 maxplus iiصفحِ اصلی ًشم افضاس 
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 license setupش ضذُ تؼذ اص کلیک تش سٍی ّصفحِ ظا

 

ٍ سدس دس خٌجشُ    ایینوًی کلیک ه browse سٍی گضیٌِ تاالُ هطاتق ضکل حال دس خٌجشُ ظاّش ضذ 

 سا اص هحل ًصة تشًاهِ اًسخاب هی کٌین.  licese.datتؼذی فایل 

 

 

تؼذ اص زاییذ ًشم افضاس آهادُ تشای اسسفادُ هی تاضذ.ٍ   
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ضشٍع کاس تا ًشم افضاس  رکش چٌذ ًکسِ ضشٍسی تِ ًظش هیشسذتشای   

 (VHDL,VERILOG)هسٌیشافیکی ٍ یا گ قادس تِ ًَضسي تشًاهِ تِ صتاى  maxplusiiدس ًشم افضاس ها  -1

 هی تاضین 

قاتلی ضثیِ ساصی هذاساذ ٍ تشًاهِ ّای ًَضسِ هی تاضذ ، لزا تِ سادگی   maxlus iiًشم افضاس دس   -2

 ی زَاى هذاس سا هَسد سٌجص قشاس داد.ه

هطاتِ اکثش ًشم افضاس ّای تشقی ، اص ساخساس خَتی تشخَسداس ًوی تاضذ لزا  maxplus iiافضاس م ًش -3

 (کشدى  setٍ  رخیشُ تشًاهِ دس ضشٍع کاس دس هحل هٌاسةسػایر ًکاذ اٍلیِ دس ایي ًشم افضاس )

 تسیاس ضشٍسی تِ ًظش هی سسذ.

دس ایي ساٌّوا سؼی خَاّین کشد اتسذا تشًاهِ ًَیسی تِ صتاى گشافیکی سا کاهل یاد گشفسِ سدس تشًاهِ ها 

 ّای هسٌی سا خَاّین آهَخر.

سا اًسخاب ًواییذ دس صفحِ ظاس ضذُ ضوا هی زَاًیذ ًَع تشًاهِ ای   fileتشای ضشٍ ع  اتسذا اص هٌَی لزا 

شافی سا تٌَیسین لزا اّین یک تشًاهِ گَهی خکِ ص آًجا اسا کِ هی خَاّیذ تٌَسذ سا هطخص ًواییذ . 

  سا اًسخاب ًواییذ. Geraphic Editor Fileگضیٌِ 

 

 

ص اًجام ّشکاسی ایي فایل سا قثل ااتسذا . صفحِ اصلی تشًاهِ ًَیسی گشافیکی سا هطاّذُ هی فشهاییذحال 

ِ ضوا اص ًاهِ الضاهی اسر کتؼذ اص رخیشُ کشدى تشحال . (تِ آدسس هحل رخیشُ دقر ًواییذرخیشُ ًواییذ)

 .سا اًسخاب ًواییذ set current projectگضیٌٍِ اص داخل آى   projectگضیٌِ  fileهٌَی 

دادُ تاضیذ هی تایسسی اسن تشًاهِ خَد سا دس ًَاس  آتی سًگ تاال ًشم  اگش ایي ػول سا تِ دسسسس اًجامحال 

 افضاس هطاّذُ ًواییذ.
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 تایذ قطؼاذ هَسد ًیاص سا ٍاسد صفحِ ًوایین.حال 

هی ًوایین دس خٌجشُ ظاّش ضذُ هی تایسسی ػٌَاى قطؼِ  DoubleClick ،داخل تخص سفیذ سًگ تشًاهِدس 

 . هَسد ًظش سا ٍاسد ًوایین

تشای ًام گزاسی قطؼاذ اسساًذاسد ایي ًشم افضاس دس 

اگش تٌَیسین تسیاس سادُ ای ٍجَد داسد تشای هثال 

and2  زاییذ کٌین یک ٍand  دٍ ٍسٍدی تشایواى

سِ  andیک  and3ایجاد هی ضَد ٍ اگش تٌَیسین 

 ٍسٍدی تشایواى ایجاد هی گشدد

 

گیر ّای تِ ّویي زشزیة هی زَاًین اًَاع ٍ 

AND,OR,NAND,NOR  تا زؼذاد ٍسٍدی ّای

ٍ  تشای داضسي گیر جاد ًوایین . یهطخص ا

XOR,NOT دُ هی ًوایینااسسف اىاص اسن خَدض. 

اسسفادُ هی ًوایین. DFFاسسفادُ اص فلیح فالج ّا اص ػٌَاى تشای 
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 زَاًذ هفیذ تاضذ.  دی هیشسین رکش یک هثال کاستکِ سٍش فشاخَاًی الواًْای گًَاگَى سا یاد گشفحال 

 and,orساخر ایي هذاس تِ دٍ گیر تشای طقی تساصین. سا تا گیر ّای هٌ f=ab+c تَلیي  خَاّین زاتغهی 

 کِ ّش کذام ّن دٍ ٍسٍدی هی تاضٌذ ًیاص داسین.

 

ًگِ داضسِ ٍ تِ  ،دی ّا یا خشٍجی ّا کلیک ًوَدُ ایجاد ازصال تیي گیر ّا کافی اسر دس یکی اص ٍسٍتشای 

 خایِ هَسد ًظش هسصل ًوایین.

 

اص  اد خَسذ ٍسٍدیهطخص ضَد تشای ایج هذاس ّای  دیجیسال هی تایسسی خَسذ ّای ٍسٍدی ٍخشٍجیدس 

 اسسفادُ هی ًوایین. outputٍ تشای ایجاد خَسذ خشٍجی اص الواى  inputالواى 

 

 اصلی اضافِ هی کٌین. ٍسٍدی ٍ خشٍجی سا تِ هذاس حال 
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 اٍل ػول هی کٌین.هثال ازصال خَسذ تِ هذاس هاًٌذ تشای 

 

تایذ ػٌَاى ٍسٍدی ٍ خشٍجی  ّا سا هطخص کٌین تشای ایي ػول کافی اسر دس خَسذ هَسد ًظش تش سٍی حال 

 سا ٍاسد ًوایین. (a,b,c,fکلیک ًوَدُ ٍ  اسن هَسد ًظش)  PIN_NAMEػثاسذ 

 

ای شت (کاهدایل کشدىهذاس زوام ضذُ اسر حال تایذ هذاس سا اص تاتر خطای ًشم افضاسی کٌسشل ًوایین)ساخر 

 .سا اًسخاب هی ًوایین  Compilerگضیٌِ  max+plus IIایي ػول اص هٌَی 

 

 .کلیک هی ًوایین startخٌجشُ ظاّش ضذُ سٍی گضیٌِ دس 

 زا ایي هشحلِ سا دسسر ػول کشدُ تاضیذ تا خٌجشُ صیش تِ هؼٌای ػذم ٍجَد خطا هَاجِ خَاّیذ ضذ.اگش 
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، هذاس سا ضثیِ ساصی ًوایین زا اص صحر ػول کشد آى کِ تشًاهِ ها تِ دسسسی کاهدایل ضذ کافی اسر حال 

 هطلغ گشدین.

سا  Waveform Editorٌِ تا گضیایي سا اًسخاب ًواییذ.  newگضیٌِ  fileضثیِ ساصی اص هٌَی تشای 

 اًسخاب ًواییذ.

 

 

 

 

دس ).اسن تشًاهِ گشافیکی رخیشُ ًواییذسا تا ّواى  wavformشًاهِ ضثیِ ساص تخٌجشُ ظاّش ضذُ اتسذا  دس

 (ّواى آدسس قثلی
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 Nodeهی تایسسی ٍسٍدی ّا ٍ خشٍجی ّای هَسد ًظش هذاس سا فشاخَاًی ًوایین تشای ایي ػول اص هٌَ حال 

َسد ًظش سا تا زؼییي سا اًسخاب هی ًوایین دس خٌجشُ تاص ضذُ اسن ٍسٍدی ٍ یا خشٍجی ه insert nodeگضیٌِ 

 .هی ًوایین ٍاسد( input pin,output pinًَع آى)

 

 ا هطاّذُ هی ًوایین.خَسذ اًخاب ضذُ س waveformدس صفحِ حال 
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 د هی ًوایین.سایش خَسذ ّا سا تِ ّویي زشزیة ٍاسحال 

 

ذُ هی ًواییذ هحَس افقی صهاى هی تاضذ لزا ها دس صهاى هخسلف هقادیشی اّایي صفحِ ّواى طَس کِ هطدس 

 ّذ ضذ خشٍجی سا هطاّذُ هی کٌین.ٍ سدس تِ طشیقی کِ گفسِ خَاسا تشای ٍسٍدی ّا دس ًظش هی گیشین 

سدس اص هٌَس ػوَدی کلیک ًوَدُ ٍ یک هحذٍدُ سا تا دسگ کشدى اًسخاب هی ًوایین. aهقاتل خَسذ دس 

 ازخاب هی ًوایین. aسور چح ًشم افضاس هقذاس یک یا صفش هٌطقی سا تشای 
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 .ًسصاب هی دّینالف دس صهاى ّای هخسٍسٍدی ّا هقادیش هطخصی سا  تِ ّویي زشزیة تِ سایش حال 

 

 

سا اًسخاب کشدُ ٍ دس خٌجشُ تاص ضذُ  simulatorگضیٌِ  max+plusIIهطاّذُ خشٍجی  اص هٌَی تشای 

  کلیک هی ًوایین. startسٍی گضیٌِ 

 

 (ػذم ٍجَد خطا دس ضثیِ ساصیّوِ هشاحل سا تِ دسسسی اًجام دادُ تاضیذ تا خٌجشُ صیش هَاجِ هیطَیذ.)گش ا
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 تشگشدیذ ّن اکٌَى هی زَاًیذ خشٍجی ضثیِ ساصی ضذُ سا هطاّذُ تفشهاییذ. waveformتِ صفحِ حال 

 

 تکطیذ. (ػقة)چحر خاییي صفحِ تِ سو  Scrolاسر  صهاى سا اص  خشٍجی سا  هطاّذُ ًکشدیذ کافی اگش 

سا   Grid Sizeگضیٌِ  option: تشای افضایص سصٍلَضي زغییشاذ ٍسٍدی ٍ خشٍجی هی زَاًیذ اص هٌَی ًکسِ 

 سا ٍاسد ًواییذ.  10.0nsاًسخاب کشدُ ٍ دس آى هقذاس 

 

 تاضیذهَفق 

 1311ى اصهسس 


