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فصل اول:
مقدمه و کلیات
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 -1-1مقدمه
در این فصل اهداف پروژه ،ضرورت اجرای آن و روش مورد استفاده را اختصارا ذکر میکنیم .همچنین در این فصل توضیحاتی
در خصوص ساختار درونی تراشه های بر مبنای  ARMو تاریخچه آن ها داده می شود .دو طراحی  RISCو  CISCرا در ادامه
مطرح می کنیم .پس از آن به ساختار سیستم بر روی یک چیپ می پردازیم .همچنین به انواع طراحی های ارائه شده بر مبنای
 ARMو سیستم عامل های مناسب آن ها نیز اشاره می کنیم .بخش پایانی این فصل نیز به خانواده داوینچی شرکت  TIو به
خصوص تراشه مورد بحث در این پروژه یعنی  TMS320DM355توضیح داده می شود.

 -2-1ضرورت تحقیق
امروزه تراشه های ترکیبی با کاربرد اختصاصی سهم عمده ای از تولیدات شرکت های معتبر این عرصه همچون شرکت  TIمی
باشند .بدین معنی که شرکت های تولید کننده با بررسی نیازهای تخصصی بازار اقدام به طراحی و تولید تراشه های با واحد های
مختلف داخلی می کنند .شرکت  TIدر راس تای کاربردهای تصویر و ویدئو تراشه های خانواده داوینچی را ارائه کرده است .این
تراشه ها با بهره مندی از هر چیزی که یک سیستم تصویری نیاز دارد به بهترین انتخاب برای تولید این تجهیزات تبدیل شده اند.
بنابراین به منظور کار بر روی سیستم های ویدئویی یا تصویری عاقالنه است که به جای استفاده از مجموعه ای از تراشه های
جداگانه در کنار هم ،و یا پیاده سازی سیستم بر روی  ،FPGAاز تراشه های اختصاصی  TIاستفاده کنیم .به همین منظور آشنایی
و کار با این تراشه ها الزامی به نظر می رسد.

 -3-1اهداف تحقیق
در این پروژه قصد داریم که بر روی طراحی برد با تراشه  TMS320DM355کار کنیم .بدین معنی که بتوانم به بخشی از دانش
استفاده از این تراشه دست یابیم و راه را برای استفاده های پیشرفته تر بعدی از این تراشه و یا سایر تراشه های هم خانواده اش
هموار سازیم .بنابراین می بایست تحقیقات گسترده و متنوعی درباره کار با این آی سی انجام پذیرد تا شاید بتوان با راحتی بیشتر
با آن ها کار کرد .قطع به یقین نمی توان بر تمام بخش های کاربردی این آی سی و جزئیات آن واقف شد بنابراین سعی شده است
که بتوان گامی هر چند کوچک در این راستا برداشت .پس به سراغ مهمترین قابلیت این تراشه رفته تا دستیابی به توان فنی کار با
آن بتوان مطمئن شد که راه اندازی سایر بخش های آن نیز میسر می باشد .هدف اصلی در نظر گرفته شده برای این پروژه طراحی
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سادهترین و عملیاتیترین برد برای نصب سیستم عامل بر روی این آی سی و انجام پردازش تصویر می باشد .پس در روند
طراحی تمامی توجه را معطوف به این امر کرده و بر حول این محور تصمیم گیری می کنیم.

 -4-1روش تحقیق
در راستای دستیابی به اهداف پروژه می بایست از تمامی منابع اطالعاتی مفید بهره برد .یکی از مهمترین منابع اطالعاتی مفید،
بردهای ساخته شده با مصارف آموزشی برای این تراشه می باشد .هر چه دسترسی به این بردها بیشتر باشد می توان سریع تر به
اهداف پروژه دست یافت .پس یکی از الویت ها تهیه این بردها می باشد .در صورتی که این امر مقدور نباشد تنها بایستی به
نقشه ها و متون فنی مرتبط با آن ها بسنده کرد.
همچنین بخش عمده ی دیگری از دانش استفاده از این تراشه را می بایست از درون مباحث کانون های علمی اینترنتی بدست
آورد .البته اکثر این مباحث مستقیما قابل استفاده نیست و به دلیل تفاوت هایی که ممکن است در حوزه کاربرد آن ها وجود داشته
باشد ،تنها می توانند برای جستوجوهای بعدی راهنما باشند.
پس از جمع آوری داده های موجود ،به مرحله بررسی و طراحی می رسیم .الزم به ذکر است که بهترین منبع مطالعاتی ،متون
فنی خود شرکت سازنده این تراشه می باشد .در این متون تمامی مواردی که در طراحی می بایست رعایت شود ،ذکر شده است.
ا لبته این مطالب اندکی با حوزه مطالب کاربردی فاصله داشته و در کنار منابع دیگر قابل استفاده می باشد.
بنابراین پس از مطالعه و بررسی اطالعات موجود ،می بایست اشتراکات آن ها را بع عنوان اصول طراحی جمع بندی کرد.

 -5-1معرفی معماری ARM
 ARMیک معماری برای پردازنده های کامپیوتری است که بر طبق طراحی  RISC CPUتوسط کمپانی انگلیسی ARM

 Holdingsدر دهه  82میالدی طراحی شده است .این معماری دستوالعمل های  12بیتی یا  64بیتی را پردازش کرده و تا کنون
در حال توسعه و گسترش می باشد .این شرکت خود تولید کننده پردازنده ها نیست و تنها گواهی نامه استفاده از معماری های
طراحی شده را به سایر تولیدکنندگان نیمه هادی می فروشد .به دلیل طراحی بر مبنای  RISCاین پردازنده از تعداد بسیار کمتری
از ترانزیستور نسبت به پردازنده های رایج  X86دارند و به همین دلیل مصرف بسیار کمتری دارند .در واقع در معماری آرم برا
هسته اصلی پردازشگر در حدود  15هزار ترانزیستور نیاز است در حالی که در معماری  x86به کار رفته در پردازنده های
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شرکت های اینتل و یا ای ام دی میلیون ها ترانزیستور نیاز است .در نتیجه پردازنده های مبتنی بر معماری آرم کمتر مصرف می
کنند ،کمتر داغ می کنند و نیازی به فن برای خنک شدن نیز ندارند.
همین امر موجب شده است که این طراحی کاربرد بسیار زیادی در دستگاه های پرتابل پیدا کند و نقش عمده ای در پیشرفت
دستگاه هایی از قبیل تلفن های هوشمند داشته باشد .به طور کلی پردازنده های مبتنی بر معماری  ARMتوسط شرکت های
سازنده آی سی به همراه برخی امکانات جانبی در پکیج های متنوعی ارائه می شود و هر شرکت آی سی مختص خود را با از
استفاده از هسته  ARMطراحی می کند .برای مثال شرکت های  Philips ، Samsung ، ST microelectronis ، TIو ...
هر کدام آی سی های متنوعی بر مبنای هسته  ARMعرضه می کنند .و یا شرکت  Appleاز این معماری در تراشه های
اختصاصی خود استفاده می کند و انویدیا در پردازشگر های تگرا و شرکت کوالکام در پردازنده های اسنپ دراگون از این معماری
بهره می برند.
به دلیل مزایای باال ،میزان استفاده از این معماری رشد فزاینده ای دارد .امروزه به لحاظ تعداد ،آرم گسترده ترین معماری در حال
استفاده در پردازنده ها در سطح جهان می باشد .همانطور که پیش تر ذکر شد؛ مصرف پایین این معماری را بسیار محبوب کرده
است .بیش از  52میلیار پردازنده آرم در سال  2234تولید شده است در حالی که این میزان در سال  32 ،2231میلیارد بوده است.
در سال  2111مشتریان  ARMتوانستند  7.9میلیارد ابزار مبتنی بر این معماری را وارد بازار کنند .شاید تصور میکنید که
پردازندههای مبتنی بر  ARMتنها در تبلت و تلفنهای هوشمند بکار گرفته میشوند ،اما جالب است بدانید که در همین سال
بیش از  99درصد تلفنهای هوشمند دنیا 91 ،درصد دیسکهای سخت ) ،(HDDحدود  01درصد تلو یز یونهای دیجیتال و
ستاپباکسها 19 ،درصد میکروکنترلرها و  21درصد کامپیوترهای موبایل مجهز به پردازندههای مبتنی بر معماری ARM

بودهاند .بدون شک این آمار در این سال رشد فوقالعاده چشم گیری را تجربه کرده است ،چون بازار تلفنهای هوشمند و تبلتها
پیشرفت قابل مالحظهای داشته است.
ARMدر سال  2116و در گزارش ساالنه خود اعالم کرد که  160.1میلیون دالر از بابت حق امتیاز یا حق اختراع ،درآمد
داشته که این مبلغ از بابت فروش گواهی استفاده از معماری این شرکت در  2.09میلیارد دستگاه مبتنی بر  ARMبدست آمده
است .این یعنی  ARM Holdingبابت هر گواهی  1.167دالر درآمد کسب نموده ،اما این رقم میانگین است و براساس
نسلهای مختلف و نوع هستهها متفاوت خواهد بود .مثال هستههای قدیمی ارزانتر و معماری جدید گرانتر است.
اما در سال  2116این شرکت از بابت گواهی استفاده از طراحی هسته پردازنده ،نزدیک به 119.5میلیون دالر درآمد بدست
آورده است .در آن سال  69پردازنده براساس معماری هسته های  ARMساخته شده بودند که به این ترتیب بابتهر گواهی
پردازنده مبلغ  1.80میلیون دالر درآمد کسب کرده است .این عدد نیزبصورت میانگین میباشد و براساس نوع و نسل هستهها
متفاوت خواهد بود.
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در واقع شرکت  ARM Holdingاز معماری  ARMدو نوع درآمد دارد یکی بابت استفاده از معماری این شرکت در ابزارهای
مختلف که بابت هر تلفن یا تبلت یا هر ابزار دیگری مبلغی بدست میآورد و دیگری بابت هر پردازنده مبتنی بر معماری
هستههای  ARMنیز یک رقم نسبتا سنگین حدود  2میلیون دالر دریافت میکند .در سال  2116نزدیک به  61درصد درآمد
ARMاز بابت حق امتیاز و  01درصد بابت گواهی ساخت پردازنده براساس معماری  ARMبوده است.

 -6-1معماری RISC

 RISCکه مخفف  Reduced instruction Set Computingیا مجموعه دستورات ساده شده است در واقع نوعی از
طراحی  CPUاست که پایه و اساس آن ،ساده سازی دستورات است که منجر به بازده باال و سرعت بخشیدن به اجرای دستورات
میشود .پرداز«دهای که براساس این طراحی ساخته میشود را  RISCمینامند .مهمترین و معروفترین معماری که براساس
RISCطراحی شده ARM ،است .درست نقطه مقابل ریسک ،طراحی دیگری با نام  CISCوجود دارد که مخفف Complex

 Instruction Set Computingیا مجموعه دستورات پیچیده است که معماری  x86اینتل براساس آن طراحی شده و پردازنده
کامپیوترهای رومیزی و لپتاپها از آن بهره می برند .
ایده اصلی  RISCاولین بار توسط جان کوکی از  IBMو در سال  1970شکل گرفت ،نظریه او به این موضوع اشاره داشت که
یک کامپیوتر تنها از  21درصد از دستورات نیاز دارد و  81درصد دیگر ،دستورات غیرضروری هستند .پردازندههای ساخته شده
براساس این طراحی از دستورات کمی پشتیبانی میکنند به این ترتیب به ترانز یستور کمتری نیز نیاز دارند و ساخت آنها نیز کم
هز ینه است .با کاهش تعداد ترانز یستورها و اجرای دستورات کمتر ،پردازنده در زمان کمتری دستورات را پردازش میکند.
هر دو طراحی  RISCو  CISCبه مراتب در انواع و اقسام ابزارها بکار گرفته میشوند ،اما مفهوم کلی  RISCدر واقع سیستمی
است که در آن به پردازش دستورات کوچک و به شدت بهینه شده پرداخته میشود ،درست برخالف  CISCکه در آن دستورات
پیچیده ارسال میشوند .یکی از تفاوتهای عمده بین  RISCو  CISCنیز در نحوه دسترسی به حافظه و ذخیره و اجرای
اطالعات برروی آن است .در ریسک دسترسی به حافظه تنها از طریق دستورالعملهای خاصلی قابل انجام است و به عنوان
مثال نمی توان از بخشی از دستور  ADDبه حافظه دسترسی داشت.
عالوه بر  ARMشرکتهای بسیار دیگری از جمله  Intel i860, AMD 29k, ARCو غیره از طراحی  RISCبرای ساخت
پردازنده استفاده میکنند ،اما به لطف گسترش تلفن و تبلتها ،معماری  ARMبه عنوان برجستهترین معماری مبتنی بر RISC
شناخته میشود.
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در سیسک اوضاع دقیقا برعکس ریسک است و پردازنده قادر به پردازش دستورات پیچیده است به همین دلیل نیاز به تعداد بیشتر
ترانز یستور و همچنین طراحی پیچیدهتر و پردازندههای گران قیمتتر دارد .ایده اصلی پشت این طراحی این است که برنامه
نو یسان سادهتر بتوانند نرم افزارهای خود را تولید کنند و دستورات را سادهتر به  CPUارجاع دهند .به لطف پشتیبانی اینتل و
تولیدکنندگان نرم افزار CISC ،به شدت محبوب شد و تمام کامپیوترها از پردازنده مبتنی بر این طراحی بهره بردند.

برخی تصور میکنند که ریسک قادر به اجرای دستورات زیاد نیست اما در حقیقت ریسک به اندازه سیسک میتواند دستورات
مختلف را اجرا کند اما مهمترین تفاوت این دو در این است که در  RISCتمام دستورات با یک فرمت ،دقیقا یک فرمت صادر
میشوند و پردازش تمام دستورات یک زمان مشخص طول میکشد ،معموال در ریسک در هر سیکل ،پردازنده یک دستور را
اجرا میکند.

اما در  CISCمجموعهای از دستورات بصورت فشرده و با آدرس دهی مختلف به یکباره پردازش میشوند ،مثل اعداد اعشاری
یا تقسیم که در طراحی  RISCوجود ندارند .از آنجایی که دستورات در  RISCسادهتر هستند پس سریعتر اجرا میشوند و نیاز
به ترانز یستور کمتری دارند ،ترانزیستور کمتر هم به معنی دمای کمتر ،مصرف پایینتر و فضای کمتر است که آن را برای ابزارهای
موبایل مناسب میکند.

معماری پردازندههای مبتنی بر طراحی  RISCطی سالهای گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و اجرای دستورات پیچیده را نیز
میسر کرده است و تولیدکنندگان نرم افزاری نیز به سمت ساخت نرمافزارهای مبتنی بر این معماری گرایش پیدا کردهاند .الزم
است بدانید که کامپیوترهای اولیه مک نیز از پردازنده مبتنی بر  RISCبهره میبردند.

اما در واقع پردازندههای  CISCبسیار سریعتر و پرقدرتتر از RISCها هستند و قادر به پردازش امور سنگین میباشند اما در
عوض گرانقیمتتر ،پرمصرفتر بوده و دمای بیشتری نیز تولید میکنند .در  CISCتمرکز برروی سختافزار است و در RISC

برروی نرمافزار ،در  CISCدستورات بصورت پیچیده به پردازنده ارسال میشوند ولی در  RISCنرمافزار دستورات را ساده کرده
و بهعنوان مثال یک عملیات پیچیده را در قالب چندین دستور ساده به پردازنده ارسال میکند و پردازنده دستورات ساده را به
سرعت پردازش نموده و نتیجه را باز میگرداند .پس کدهای نرمافزارهای سازگار با  RISCطوالنی تر ولی کدهای مربوط به
نرمافزارهای  CISCکوتاهتر و پیچیدهتر هستند .البته این بدین معنا نیست که مثال اگر قرار است برای اندرو ید یا  iOSبرنامه
بنو یسید باید چند هزار خط بیشتر از معادل کامپیوتر و یندوزی آن کد نو یسی کنید ،در واقع کامپایلرها کدها را به دستورات
کوچک زیاد تبدیل میکنند و برنامه نو یس به سختی متوجه نوع پردازش دستورات میشود.
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 -4-4جمع بندی و نتیجه گیری
در این پروژه گزارش های فنی بسیار متعددی مطالعه شد .در هریک از این گزارش ها به جزئیات یک روند طراحی اشاره شده
است .پس از مطالعه ،مهمترین و پایهای ترین نکات طراحی شماتیک برد برای تراشه  TMS320DM355را مشخص کرده و
آن ها را به صورت خالصه ارائه کردیم .گزینش اجزای پایهای برد بر مبنای دستیابی به ساده ترین طراحی کاربردی و عملیاتی
بوده است .در واقع با استناد به گزارش های فنی عملی بردهای نمونه ،صحت اطالعات و راهنمایی های فنی موجود در گزارش
های فنی تائید عملیاتی نیز شده اند .یعنی اگر در دیتاشیت تراشه ،فرآیندی برای راه اندازی ذکر شده ،در صورت برآورده کردن
ملزومات اجرا و اجرای صحیح آن ،در راه اندازی تراشه نیز مشکلی نخواهد بود .انتظار میرود با تکیه بر اطالعات ارائه شده در
این پروژه بتوان روند اجرایی ساخت برد راه انداز برای این تراشه و سایر تراشه های خانواده داوینچی انجام شود.
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