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Davranışsal modelleme yapılırken tanımlanan bir modül farklı yerlerde farklı parametrelerle kullanılmak 
istenebilir. Bunun en yaygın örneği bir hesaplama modülünün farklı bit genişlikleri için aynı işlemi yapabilecek 
şekilde parametrik tasarlanmasıdır. Bir başka yaygın kullanım ise durum makinelerindeki durumlara veya 
girişlere isim verme amaçlı olan kullanımdır. !

Parametreler sentez öncesinde işlenen kodlardır. C’de kullanılan define komutuna benzetilebilir. Runtime 
(Çalışma zamanı) içinde bir parametrenin değeri değiştirilemez. Sentez aracı senteze başlamadan önce 
parametrenin kullanıldığı her yere o parametrenin değerini yazar ve sonrasında sentezi başlatır. !

Bir modüle ait parametreler lokal veya global olabilir, yani bir parametre sadece modül içine özgü veya bir 
top modül tarafından belirlenecek şekilde ayarlanabilir.!

Lokal parametre tanımlama ve kullanma#
Lokal parametrelerin dış dünya ile bir bağı olmadığı için localparam anahtar kelimesi ile modül içinde 
tanımlanır ve kullanılır. Lokal parametrelerin amacı çoğunlukla kodun insan tarafından okunabilirliğini 
(human-readability) artırmaktır. Örnek:!

module MMM ( 
 … 
 input wire [3:0] giris, 
 … 
); 
 … 
 localparam A = 3’b110, B = 3’b011, YEDI = 3’b111; 
 … 
 case (durum) 
  A: begin 
   … 
   if (giris == YEDI) begin 
    … 
    sonraki_durum = B; 
    … 
   end 
   … 
  end 
  … 
 endcase 
 … 
  
endmodule !
!
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Parametre tanımlama ve kullanma#
Lokal parametrelerin aksine parametre denilen değişkenler globale yakındır. Değerleri dışrıdan değiştirilebilir. 
Örneğin 32 bitlik 2 sayıyı çarpan bir algoritma gerçeklendikten sonra 64 bitlik 2 sayıyı çarpan aynı algoritma 
tekrar yazılmaz, 32 bitlik algoritma parametrik bir hale getirilir ve modülün kullanıldığı yerde bazen 32 bit 
bazen 64 bit çarpma işlemleri yapacak şekilde kullanılabilir. !

Parametreler parameter anahtar kelimesi ile aşağıdaki şekilde tanımlanır:!

module hasan #(parameter N = 32, K = 16, X = 25) ( 
 input wire [N-1:0] sayi1, sayi2, 
 output wire [2*N-1:0] sonuc 
); 
 … 
 … 
endmodule !
Burada N = 32 ifadesi N parametresinin varsayılan olarak 32 olduğunu belirtir. Bu modül başka bir modül 
içinde çağrıldığında N parametresi şu şekilde ayarlanabilir: !

!
hasan #(.N(64), .K(15) , .Y(37)) H1 (…); !!!!


