
  



 

 

 

 معرفی -1

های پیشرفته و ترویج استفاده از ش دانشجویان در استفاده از تراشهافزایش تجربه و دان اتهدف از این مسابق

ای دو چندان برای فعالیت بیشتر انگیزه اتآنها در کاربردهای مختلف است. امیدواریم محیط رقابتی مسابق

 .دانشجویان در این زمینه فراهم نماید

 مپیوترکا مهندسی دانشکده توسط دیجیتال هایسیستم رگزاری مسابقه کشوری طراحیب دوره پس از اولین

 وریکش مسابقه دوره دومین کشور، مختلف هایدانشگاه استادان همکاری با امسال شریف، صنعتی دانشگاه

 کبیرامیر صنعتی دانشگاه اطالعات، فناوری و کامپیوتر مهندسی دانشکده در دیجیتال هایسیستم طراحی

 مشخص زمانی فواصل در و کشوری صورته ب اتمسابق این 1392 سال از. گرددمی برگزار تکنیک تهران()پلی

های داوطلب و به میزبانی آن دانشگاه یا ها یا موسسهدانشگاه از یکی محل در آن دوره هر و گرددمی برگزار

 .گرددموسسه اجرا می

 و گرددبرگزارمی ، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر1394ماه  اردیبهشت 17 و 16 در ،ملی اتمسابق دوره دومین

 المللیبین کنفرانس دوره هجدهمین در مقاله ارائه امکان مسابقات، اختتامیه روز در تقدیر ضمن برندگان،

CADS: Computer Architecture and Digital Systems  انجمن کامپیوتر ایران خواهند داشت. 

 

 مسابقه محورهای -2

2-1 FPGA CHALLENGE  - رقابت با استفاده از  FPGA 

 Altera سازی با استفاده از بوردهایها موظف به پیادهدر این بخش از مسابقات، یک بازی طراحی شده و تیم

DE2 ا هتواند انجام شود ولی در زمان مسابقه، تیمسازی روی این بوردها از قبل میشوند. طراحی و پیادهمی

ها پیروز از پردازند. تیمی برنده خواهد بود که در رقابتدو با هم به مسابقه می-به-صورت حضوری و دوه ب

ها باید از دو مهارت الگوریتم بهینه انجام بازی و میدان بیرون آمده باشد. برای موفقیت در این بازی، تیم

که هرکدام مربوط به یک تیم  Alter DE2 برخوردار باشند. در روز مسابقه دو بورد FPGA سازی رویپیاده

افزار داور که روی کامپیوتر میزبان قرار وصل خواهد شد و با استفاده از نرم (Host) است به کامپیوتر میزبان

 .شوددارد، مسابقه بین دو تیم برگزار شده و عملیات هرکدام در صفحه مانیتور نمایش داده می

 .های شرکت کننده در این مسابقه دانشجویی استتیم

 



2-2 HW/SW CO-DESIGN  افزارنرمو  افزارسخت طراحیهم 

طراحی ها موظف با انجام همها در اوایل اسفندماه اعالم خواهد شد و تیمموضوعی یکسان برای همه تیم

مورد استفاده آزاد خواهد بود  FPGA خواهند بود. بورد Offline افزار موضوع داده شده بصورتافزار/سختنرم

توانند استفاده کنند. در نهایت طراحی را داشته باشد، مییت همکننده از هر بوردی که قابلهای شرکتو تیم

 های ارزیابی در زمان مقرر تعیینهای ارزیابی باالیی را کسب کرده باشد. مالکتیمی برنده خواهد بود که مالک

 یا چگونگی افراز مساله به Performance/Cost هایو نهایی خواهد گردید ولی به عنوان مثال، مالک

Hardware و Software ها مد نظر داوری، به زودی قطعی و اعالم خواهد تواند بخشی از آنها باشد. مالکمی

 .شد

 1394فروردین  15کننده در این بخش موظف هستند، نتایج و کارهای میانی خود را حدود های شرکتتیم

را نیاورد، امکان شرکت در مسابقه ارسال نمایند تا داوری اولیه صورت گیرد. تیمی که نمره قبولی این مرحله 

 .در روز پایانی را نخواهد داشت

 .توانند در این بخش رقابت کنندهای شرکتی یا سازمانی نمیها حتماً دانشجویی است و تیمدر این بخش تیم

 

2-3 FPGA-BASED HW SECURITY  افزار مبتنی برامنیت سخت  FPGA 

پردازد. در این زمینه شوند، میریزی میسنتز و برنامه FPGA داخلاین بخش از مسابقه، امنیت مدارهایی که 

برای مهندسی معکوس، یا  FPGA های ممکن بهتهدیدهای امنیتی وجود خواهد داشت که از آن جمله، حمله

 های مالکیت معنویتوان نام برد. همچنین با توجه به کثرت استفاده از هستهدرج اسب تروآ داخل طرح می

(IP Cores)  از نوع نرم یا سخت، امکان وجود اسب تروآ داخل آنها شدت گرفته است. در این بخش، هدف

 .باشدمی FPGA رقابت دانشجویان در جهت تشخیص، رفع و یا درج تهدیدهای امنیتی روی مدارات داخل

صورت ه )ب FPGA افزاری( و یا مبتنی بر)بصورت نرم CAD تواند مبتنی بر ابزارهایاین مسابقه می

 افزاری( انجام شود. سخت

 

2-4 VLSI LAYOUT DESIGN تراکم طراحی چینش مدارهای پر 

های طراحی و در این بخش از مسابقه، طراحی یک مدار پرتراکم مد نظر خواهد بود. در این بخش محدودیت

 و هامحدودیت کردن ارضا با  خواهد بود که بتواند مدار مورد نظر راشود و تیمی برنده قیود زمانی اعالم می

سازی نماید. این بخش از مسابقه نیاز به بورد خاصی ندارد و طراحی و پیاده ASIC بصورت طراحی قیود

 .مربوطه انجام شود CAD تواند تنها با ابزارهایمی

 



 جوایز برندگان برگزیده مسابقات -3

  FPGAاز استفاده با رقابت مسابقه 3-1

 رتبه جایزه توضیحات

 اول سکه بهار آزادی 3 

 دوم سکه بهار آزادی 2 تیم در روز مسابقه 6به شرط شرکت حداقل 

 سوم نیم سکه بهار آزادی 1و  سکه بهار آزادی 1 تیم در روز مسابقه 9به شرط شرکت حداقل 

 افزارافزار/نرمسخت طراحیهم مسابقه 3-2

 رتبه جایزه توضیحات

 اول سکه بهار آزادی 2 

 دوم نیم سکه بهار آزادی 1و  سکه بهار آزادی 1 تیم بصورت مستمر تا روز مسابقه 6به شرط شرکت حداقل 

 سوم سکه بهار آزادی 1 تیم بصورت مستمر تا روز مسابقه 9به شرط شرکت حداقل 

  FPGAبر مبتنی افزارسخت امنیت مسابقه 3-3

 رتبه جایزه توضیحات

 اول سکه بهار آزادی 2 

 دوم نیم سکه بهار آزادی 1و  سکه بهار آزادی 1 تیم بصورت مستمر تا روز مسابقه 6به شرط شرکت حداقل 

 سوم سکه بهار آزادی 1 تیم بصورت مستمر تا روز مسابقه 9به شرط شرکت حداقل 

 تراکم پر مدارات چینش طراحی مسابقه 3-4

 رتبه جایزه توضیحات

 اول سکه بهار آزادی 2 

 دوم نیم سکه بهار آزادی 1و  سکه بهار آزادی 1 تیم بصورت مستمر تا روز مسابقه 6به شرط شرکت حداقل 

 سوم سکه بهار آزادی 1 تیم بصورت مستمر تا روز مسابقه 9به شرط شرکت حداقل 

  



 حامیانو خدمات ارائه شده به ط یشرا -4

 
 

 

 



 : . زمان برگزاری5

 1394اردیبهشت  17و  16

 

 :. اطالعات تماس6

 تهران(، تکنیک)پلی امیرکبیر صنعتی دانشگاه حافظ، خیابان تهران،آدرس: 
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