
Package 

ใชส้าํหรับเกบ็ขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเขียน

รูปแบบบรรยายระบบดิจิตอล   เช่น  

ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถนาํไปใชไ้ดโ้ดย Entity design 

unit     Architecture design unit หรือ Package design 

unit อ่ืนๆ   โดยปกติ Package จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

 Package Declaration 

 Package Body 

•โปรแกรมยอ่ย(Subprogram) 

•Type 

•Constants  

•Signal 

•Aliases  

• Attributes 

• รูปแบบจาํลอง (Model) มาตราฐาน

ต่างๆ เช่น  อุปกรณ์  มาตราฐานของ

ไอซี ตระกลู 74xx  

• Disconnection Specification 



Package Declaration 

เป็นส่วนท่ีใชก้าํหนดช่ือ (Identifier) ของส่ิง

ท่ีประกาศอยูภ่ายใน Package   ส่ิงต่างๆใน

Package Body  ตอ้งมีการกาํหนดช่ือใวท่ี้

ส่วนน้ี  ถา้ไม่กาํหนด  ภายนอกจะไม่

สามารถเรียกใชไ้ด ้   แต่ Package อาจจะมี

อยูใ่น Package Declaration  เพียงอยา่งเดียว

กไ็ด ้ เช่น Type หรือ Signal ซ่ึงภายนอกก็

ยงัคงเรียกใชไ้ด ้ในทาํนองเดียวกนั Package 

อาจจะมีเพียง Package body เพียงอยา่งเดียว

กไ็ด ้  แต่จะไม่สามารถเรียกใชไ้ดจ้าก

รูปแบบอ่ืนๆ 

Package 
Declaration 



รูปแบบการเขียน Package declaration 

PACKAGE package_name IS 

 Package_declarative_part 

END package_name; 

Package_declarative_part หมายถึงส่วนท่ีใชป้ระกาศต่างๆเช่นส่วนประกาศกาํหนดโปรแกรมยอ่ย 

• Type declaration 

• Subtype declarations 

• Object declarations (signals, constants) 

• Alias declarations 

• Attribute specificqations 

• Component specfications 

• Disconnection specification 



ตวัอยา่ง  

 PACKAGE example IS 

  TYPE cd IS ('C', 'D'); 

  CONSTANT pi IS: REAL := 3.14159; 

  COMPONENT ttl_7400 IS 

   PORT( a, b: IN BIT; 

    c: OUT BIT); 

  END COMPONENT; 

  SIGNAL sg_reset : BIT; 

 END example; 



Package Body 

Package Body ถูกใชใ้นกรณีท่ี Package declaration ประกาศช่ือเป็นโปรแกรม

ยอ่ย  หรือ deferred constant 

รูปแบบการเขียน Package body 

PACKAGE BODY package_name IS 

  declarative_part 

END package_name; 

 package_name จะตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกบัช่ือท่ีกาํหนดใวใ้น 

package declaration  



ตวัอยา่งการเขียน package  

PACKAGE func_avr IS 

 FUNCTION mean(a,b : real) RETURN REAL; 

END func_avr; 

PACKAGE BODY func_avr IS 

 FUNCTION mean(a, b: REAL) RETURN REAL IS 

 BEGIN 

  RETURN (a + b)/2; 

 END mean; 

END func_avr; 

 



ตวัอยา่งการเขียน package  
library ieee; 
    use ieee.std_logic_1164.all; 
    use ieee.std_logic_unsigned.all; 
  
package lfsr_pkg is 
 
    function many_to_one_fb (DATA, TAPS :std_logic_vector) return std_logic_vector; 
    function one_to_many_fb (DATA, TAPS :std_logic_vector) return std_logic_vector; 
 
end; 
 
package body lfsr_pkg is 
 
    function many_to_one_fb (DATA, TAPS :std_logic_vector) return std_logic_vector is 
        variable xor_taps :std_logic; 
    begin 
       ……………… 
       ……………… 
    end function; 
 
    function one_to_many_fb (DATA, TAPS :std_logic_vector) return std_logic_vector is 
        variable xor_taps  :std_logic; 
        variable all_0s    :std_logic; 
    begin 
       ……………… 
       ……………… 
    end function; 
end package body; 



Configuration Design Unit 

จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่ Entity design unit  หน่ึงๆ อาจจะมี Architecture ไดห้ลาย

หน่วย   ดงันั้นการจาํลองการทาํงานจะตอ้งมีการระบุวา่จะใช ้architecture 

อนัใหนให ้Simulator ทราบ  โดยใช ้CONFIGURATION ประกอบ entity กบั 

architecture design unit   รูปแบบการเขียน configuration เป็นดงัน้ี  

CONFIGURATION identifier OF entity_name IS 

 configuration_declarative_part 

END; 



ตวัอยา่ง แบบจาํลอง ของเกต AND  ท่ีมี 2 architecture 

ENTITY and2 IS 
 PORT (a,b :IN BIT; 
 c : OUT BIT); 
END and2; 
ARCHITECTURE adatflow OF and2 IS 
BEGIN 
 c <= a and b; 
END dataflow; 
-- 
ARCHITECTURE beh OF and2 IS 
BEGIN 
 PROCESS (a, b) 
 BEGIN 
  IF (a = '1' and b = '1') THEN 
   c <= '1'; 
  ELSE 
   c <= '0'; 
  END IF; 
 END PROCESS; 
END beh; 

เม่ือตอ้การระบุใหใ้ช ้architecture 

beh ใหใ้ช ้ configuration ดงัน้ี 

 
CONFIGURATION beh_arc OF and2 IS 

 FOR beh 

 END FOR; 

END beh_arc; 



ไลบรารี (Libraries) 

เป็นท่ีเกบ็อุปกรณ์ต่างๆ หรือ

แบบจาํลอง ต่างๆ   ท่ีสามารถ

นาํมาใชง้านได ้  ในมาตราฐาน 

IEEE 1076 ไดก้าํหนดกฏเกณฑ์

ของ library ใวว้า่   ส่วนท่ีเป็น 

design library ของ VHDL 

สามารถนาํไปใชไ้ดโ้ดยอา้งช่ือ

ของ library นั้นๆ  ช่ือของ library 

น้ีเรียกวา่  ช่ือสัญลกัษณ์ 

(Symbolic name) 



ขอ้มูลภายใน library 

หน่วยหลกั (Primary units) 

entity declarations 

package declarations 

confiuration specifications 

 

หน่วยรอง (Secondary units) 

architecture bodies 

package bodies 

การวเิคราะห์หรือการแปลของภาษา 

VHDL จะทาํหน่วยหลกัก่อนแลว้จึง

ทาํหน่วยรอง  หลงัจากแปลแลว้ทั้ง

หน่วยหลกัและหน่วยรองจะถูกเกบ็

อยูใ่น library เดียวกนั 



library มี 3 ประเภทไดแ้ก่ 

STANDARD library 

เป็น library มาตราฐาน  ใชช่ื้อวา่ STD ภายใน library ประกอบดว้ย 2 package คือ 

package STANDARD กาํหนดโดย IEEE 1076 ภายในประกอบดว้ยการประกาศ  ต่างๆ อาทิ

เช่น  VHDL type (REAL, INTEGER, TIME,BIT, BOOLEAN) 

package TEXTIO ภายในประกอบดว้ยโปรแกรมยอ่ยต่างๆ  ท่ีใชส้าํหรับแกไ้ขดดัแปลงขอ้มูลท่ี

เขียนในรูปรหสั ASCII 

Working library 

หมายถึง library ท่ีอยูใ่น working directory ท่ีกาํลงัทาํงานอยู ่  ช่ือ library น้ีจะถูกกาํหนดใหช่ื้อ 

WORK เสมอ model VHDL source file ท่ีเขียนข้ึนจะถูกแปลแลว้เกบ็ไวใ้น library น้ี 

Resource library 

ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีเกบ็ขอ้มูลเพิ่มเติม   สามารถตั้งช่ืออะไรก็ได ้  แต่อยา่ใหซ้ํ้ ากบัช่ือ library สงวน

ของ VHDL คือ STD และ WORK  



Visibility 

หมายถึงการทาํใหห้น่วยอ่ืนๆมองเห็นขอ้มูลท่ีตอ้งการเรียกใช ้เช่นการท่ีจะใชข้อ้มูลภายใน 

package ตอ้งทาํให ้package นั้นถูกมองเห็นเสียก่อน  โดยใชค้าํสัง่ LIBRARY  และคาํสัง่ USE 

โดย คาํสัง่ LIBRARY  ใชร้ะบุช่ือ library  ส่วนคาํสัง่ USE ใชร้ะบุช่ือ package ท่ีอยูใ่น library 

นั้น รูปแบบการใชเ้ป็นดงัน้ี 

LIBRARY library_name; 

USE library_name.package_name[.element_of _package หรือ . ALL] 



ตวัอยา่ง 

 LIBRARY IEEE; 

 USE ieee.std_logic_1164.ALL 

 ENTITY test is 

 : 

 END test; 

คาํสั่ง ALL ในตวัอยา่งน้ีหมายถึงให้

ทุกๆส่ิงท่ีอยูใ่น package ช่ือ 

std_logic_1164 ใน library ช่ือ ieee 

มองเห็นไดส้าํหรับ entity ช่ือ test 

และส่วนท่ีเป็นหน่วยรอง 



ตวัอยา่ง(ต่อ) 

สาํหรับอีกตวัอยา่งหน่ึง

แสดงใหเ้ห็นการใช ้package 

และการทาํใหม้องเห็น 

package  

package c_cnt is 
 type n_num is array (3 downto 0) of integer range 0 to 15; 
end c_cnt; 
use work.c_cnt.all; 
entity ct4 is 
   port (dout : out n_num; 
      clk, reset : in bit); 
end ct4; 



คอมโปเนนต์ (Component) 

เม่ือตอ้งการเรียกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้  และอุปกรณ์นั้นเขียนอยูใ่นรูปของ VHDL 

จะใชค้าํสั่งเก่ียวกบั คอมโปเนนต ์   การใชง้านคอมโปเนนต ์มี 2 ขั้นตอน คือ การ

ประกาศคอมโปเนนต ์และการเรียกใชค้อมโปเนนต ์



การประกาศคอมโปเนนต์ 

เป็นการประกาศวา่จะมีคอมโปเนนตอ์ะไรบา้งท่ีจะนาํมาใชง้าน  การประกาศน้ีจะ

ทาํอยูใ่นส่วนของ Architecture โดยอยูก่่อน คาํสัง Begin ของ Architecture  และ

รูปแบบการประกาศเป็นดงัน้ี 

COMPONENT  Component_name 

 GENERIC (Generic_list); 

 PORT (Port_list); 

END COMPONENT; 

เหมือนกบัการเขียน ENTITY  



การเรียกใช้คอมโปเนนต์ 

แบบอ้างองิตําแหน่ง (Port association list)  

Label: Component_name PORT MAP (signal_name {, signal_name});  

แบบอ้างองิช่ือ (Name association list)  

Label: Component_name  PORT MAP (pin_name => signal_name 

    {, pin_name => signal_name}); 

ขาอุปกรณ์ สายไฟท่ีต่อกบัขา 



ตวัอยา่งแบบอา้งอิงตาํแหน่ง 

ARCHITECTURE struc OF ripple 

-- ประกาศคอมโปเนนต์ 

COMPONENT fulladd  

 port (a, b, cin : in bit; 

            sum, cout : out  bit); 

END COMPONENT 

-- ประกาศสัญญาณ 

Signal A0, A1, B0, B1, C0, C1,S0, S1, W  : BIT ; 

BEGIN 

    U1: fulladd PORT MAP ( A0, B0, C0, S0, W); 

    U2: fulladd PORT MAP (A1, B1, W,  S1, C1); 

END stru; 



ตวัอยา่งแบบอา้งอิงช่ือ 

BEGIN 
 U1: fulladd PORT MAP ( a  => A0,  
    b => B0,  
    cin => C0, 
    sum =>  S0,  
    cout => W); 
 U2: fulladd PORT MAP ( a  => A1,  
    b => B1,  
    cin => W, 
    sum =>  S1,  
    cout => C1); 
END stru; 


	Package
	Package Declaration
	รูปแบบการเขียน Package declaration
	ตัวอย่าง 
	Package Body
	ตัวอย่างการเขียน package 
	ตัวอย่างการเขียน package 
	Configuration Design Unit
	ตัวอย่าง แบบจำลอง ของเกต AND  ที่มี 2 architecture
	ไลบรารี (Libraries)
	ข้อมูลภายใน library
	library มี 3 ประเภทได้แก่
	Visibility
	ตัวอย่าง
	ตัวอย่าง(ต่อ)
	คอมโปเนนต์ (Component)
	การประกาศคอมโปเนนต์
	การเรียกใช้คอมโปเนนต์
	ตัวอย่างแบบอ้างอิงตำแหน่ง
	ตัวอย่างแบบอ้างอิงชื่อ

