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Tartalmi kivonat 
 
Az értekezés olyan új rendszer szintű szintézis módszert és ehhez kidolgozott új 
algoritmusokat mutat be, amelyek heterogén többprocesszoros rendszerek tervezése során 
lehetővé teszik a magas szintű szintézis (High Level Synthesis, HLS) elveinek és 
módszertanának alkalmazásán keresztül az intuitív tervezői döntések számának 
csökkentését, valamint bizonyos döntések következményeinek előre becslését. 
Az értekezésben bemutatott új eredményeket három tézisben foglalom össze. 
Az első tézis egy olyan új módszertant mutat be, amely egy előzetes dekompozíciós 
algoritmus és egy módosított HLS tervezőeszköz kombinációján alapul. A módszertan 
használatát és előnyeit egy meglévő elosztott jelfeldolgozó rendszer újratervezésén 
keresztül szemléltetem. 
A második tézis a magas szintű programozási nyelvekben előforduló ciklusok (hurkok) 
HLS eszközökben történő kezelésére ad egy új megoldást, amelynek lényege, hogy a 
hurkok egyes lefutásait (lehetőség szerint párhuzamosíthatóan) több, a továbbiakban 
eleminek tekintett műveletre osztja fel. Az új módszer fő előnye, hogy az ilyen módon 
keletkező elemi műveletek száma a tervező által előírható és korlátozható. Ezáltal a HLS 
algoritmusok tervezési idő- és memóriaszükséglete könnyen kézben tartható marad. 
A harmadik tézis az előzőekben bemutatott új módszernek egy kiválasztott szakterületen 
való alkalmazása céljából kidolgozott algoritmusokat mutatja be. A kiválasztott 
alkalmazási terület az elosztott ipari irányítástechnikai rendszerek tervezése. Ahhoz, hogy 
a magas absztrakciós szinten megvalósított algoritmusokat hasznosítani tudjuk egy 
alkalmazási területen, szakterület-specifikus kiegészítésre és módosításra volt szükség. 
Egyrészt meg kellett oldani az adott alkalmazási területen kiemelten fontos, olyan speciális 
követelmények kezelését, mint például a biztonságos rendelkezésre állás és a 
tesztelhetőségre, javíthatóságra való tervezés. Másrészt pedig ki kellett alakítani egy olyan 
leírásmódot is, amely megfelel az adott szakterület szabványosított, egyedi 
szimbólumrendszerrel rendelkező leírásmódjának az értekezésben kidolgozott magas 
szintű szintézis keretrendszerbe történő beillesztés céljából. 
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Abstract 
 
This dissertation presents a novel system level synthesis method and several new 
algorithms, which utilize the high level synthesis (HLS) principles and methods and are 
capable to reduce the number of intuitive designer’s decisions during the synthesis process 
of multiprocessing systems, and also help to predict the possible consequences of several 
design choices. 
The new methodology and algorithms presented in this dissertation are summarized in 
three theses. 
The first thesis provides a system level synthesis methodology, which is based on 
combining the decomposition and the modified HLS algorithms. The application and 
benefits of this method are illustrated by redesigning and evaluating some versions of an 
existing high performance practical embedded multiprocessing system. 
The second thesis provides a novel method for HLS algorithms to handle the software 
loops occurring in the task description of most complex systems. The main contribution of 
this new method is that it divides the loops into several independently executable 
operations. Therefore, it can simply find parallel execution paths, and also enabling the 
designer to prescribe a limit for the number of elementary operations to be handled. Thus 
the runtime and memory demand of the HLS algorithms can remain low enough. 
The third thesis provides a possible practical application of the new methodology presented 
in the first two theses. The chosen field of application is the industrial distributed control 
systems. A method is provided for adapting those algorithms to the application-specific 
needs of industrial control system design. First, some additional requirements must be 
taken into account, such as e.g. the redundancy and maintainability criteria. The second 
important extension is an algorithm for transforming the standardized task description form 
of the specific field into an acceptable dataflow graph model for the proposed system level 
synthesis framework. 
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1. Bevezetés és a fontosabb fogalmak magyarázata 
A többprocesszoros felépítésű (multiprocessing) rendszerekkel szemben támasztott 
követelmények (pl. sebesség, költség, energiafelhasználás) általában ellentmondanak 
egymásnak [1]. Így a követelmények teljesítésének prioritási sorrendbe állítása már a 
tervezési folyamat legmagasabb absztrakciós szintjén (rendszerszintű szintézis) feltétlenül 
szükséges. Ennek során a tervezők számára nagy segítséget jelent, ha a prioritási döntéseik 
következményeiről minél gyorsabb és megbízhatóbb előzetes visszajelzéseket kapjanak 
még mielőtt a teljes tervezési folyamatot végrehajtanák. Az értekezésben bemutatott 
DECHLS rendszerszintű szintézis keretrendszer azon kívül, hogy a dekompozíciós és 
magas szintű szintézis algoritmusokon alapulva a teljes rendszer szintű tervezési (SLS, 
System Level Synthesis) folyamatot támogatja, szolgáltatja ezeket a visszajelzéseket is. A 
DECHLS segítségével a tervezési lépések automatizálhatók és a cserélhető algoritmusok 
révén hatékonyan támogatható az optimumkeresés. 
A megoldandó feladatok komplexitásának növekedése és az elektronikai technológia 
fejlődése miatt általában ún. heterogén többprocesszoros architektúrák (HMA) kialakítása 
válik célszerűvé [2]. Az ilyen felépítésű rendszerek komponens processzorai nem csak 
általános célú processzorok (CPU-k), vagy CPU magok, hanem célfeladatokat hatékonyan 
ellátó célprocesszorok, mint pl. jelfeldolgozó processzorok (DSP-k), grafikus processzorok 
(GPU-k), programozható logikai áramkörök (FPGA-k, CPLD-k), valamint különböző 
egyedi hardver elemek is lehetnek. A komponens processzorok hierarchiáját és az egymás 
közötti adatátviteli rendszert is természetesen alapvetően befolyásolják a követelmények és 
azok prioritási sorrendje. A HMA-k tervezésekor a tervezési és tesztelési idő csökkentése 
érdekében egyre nagyobb szerepet kap a meglévő megoldások újrafelhasználása, annak 
ellenére, hogy ez a gyakorlat nem feltétlenül eredményezi a legkedvezőbb megoldást. 
A nagymennyiségű adatfeldolgozás szükségessége esetén elterjedten alkalmaznak 
pipeline-elvű szervezést [3]. Ilyenkor az egyes komponens processzorok a műveletük 
elvégzése után a keletkező részeredményt a következő komponens processzornak tovább 
adva már a következő bemeneti adatukkal folytathatják a végrehajtást. Ezáltal a bemeneten 
lényegesen gyorsabban adhatók be adatok (és természetesen a kimeneten is gyorsabban 
keletkeznek), mint amennyi ideig egyetlen bemeneti adat teljes feldolgozása tart. Az ilyen 
rendszerekben az adatfeldolgozási sebességnek, mint tervezési követelménynek két 
egymástól eltérő fogalom feleltethető meg.  
Azt az időt, amelynek elteltével a következő adat feldolgozása már elkezdhető, újraindítási 
időnek vagy inicializálási időnek (restart time, initialization interval), reciprokját pedig 
átbocsátási tényezőnek (throughput) nevezik.  
Azt az időt, amely egyetlen bemeneti adat beérkezése és a rá adott végeredmény elkészülte 
között eltelik, lappangási időnek (latency time) nevezik.  
A pipeline elv alkalmazásával az újraindítási idő csökkenthető a lappangási időnél kisebb 
értékre is. Ez azonban jelentős költség-növekedéssel (további alkatrészek beépítésével) 
járhat, ráadásul visszahathat a lappangási idő növekedésére is. [3] A lappangási idő 
növelése viszont kisebb újraindítási időt tesz lehetővé, ami a megvalósítás költségét 
csökkentheti [S1]. 
A fenti két egyszerű elv alapján is látható, hogy egy pipeline működésű digitális rendszer 
esetén már ez a három egyszerű tulajdonság (költség, lappangási idő, újraindítási idő) is 
jelentősen függ egymástól, így könnyen ellentmondáshoz vezethet, ha bármelyik kettőt 
egyszerre szeretnénk az optimumhoz közelíteni. 
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A tervezők munkáját pipeline-elvű rendszerek tervezése során magas szintű szintézis (high 
level synthesis, HLS) eszközök is segítik [4][5]. Ezek a tervezőeszközök vagy valamilyen 
magas szintű nyelvi leírásból (C, SystemC) vagy valamilyen speciális adatfolyamgráf-
jellegű feladatleírásból kiindulva képesek az adott feladatot megvalósító célhardvert 
megtervezni, hardverleíró nyelven való szintetizálható leírásig (pl. VHDL, Verilog), vagy 
akár kapuszintig is [6]. 
HLS tervező eszközök algoritmusai felhasználhatók a többprocesszoros (pl. HMA) 
rendszerek szintézisében [3], valamint a hardver-szoftver együttes tervezésben [7] 
(hardware-software codesign) is, amely egy speciális dekompozíciós feladat [8] [9]. Így a 
DECHLS keretrendszer is a részfeladatoknak komponens processzorok közötti 
felosztásában és az ütemezésben alkalmazza ezeknek az algoritmusoknak a módosított 
változatait. A hagyományos HLS tervezőeszközök ugyanis két fő típusú algoritmuson 
alapulnak, ezek az ütemező és az allokáló algoritmusok. Az ütemező algoritmus feladata, 
hogy a feladatleírás által megadott részműveletek végrehajtási idejének, egymástól való 
függőségeinek és a rendelkezésre álló időkorlát (lappangási és/vagy újraindítási idő) 
ismeretében meghatározza az összes részművelet lehetőség szerint legkedvezőbb kezdési 
időpontját. Az allokáló algoritmus feladata, hogy az ütemezés után egyes részműveletek 
kezdési időpontjának és egymástól való függőségének ismeretében hozzárendelje azokat 
egy-egy tényleges műveletvégző egységhez (komponens processzorhoz) úgy, hogy a 
kiadódó rendszer lehetőség szerint kevés komponens processzort és kommunikációs 
csatornát tartalmazzon. 

1.1. Szakirodalmi összefoglaló 
Kereskedelmi célú rendszer szintű szintézis (SLS) eszközök jelenleg korlátozottan állnak 
rendelkezésre, ezek nagy része is igazából magas szintű szintézis (HLS) eszköz, 
valamilyen magas szintű nyelvi leírásból (pl. C) képes egy speciális előre megadott (pl. 
FPGA, vagy FPGA-ból és általános célú CPU-kból álló hibrid) architektúrához képes 
kódot generálni. Ilyen eszközök például a Mentor Graphics cég Catapult HLS [10] 
terméke, a Xilinx Vivado Suite [11], a Microsemi Symphony Model Compiler [12], vagy 
az Intel DSP builder [13]. A kereskedelmi termékekkel szemben számos akadémiai célú, 
alapvetően ingyenesen elérhető, de jellemzően fejlesztés alatt álló eszköz is rendelkezésre 
áll. Ezek közös előnye, hogy rendkívül jól dokumentáltak, és a legtöbb esetben a 
forráskódjuk is rendelkezésre áll. A kísérleti célú eszközök közül néhány, mint például a 
LegUp [14] kifejezetten HLS eszköz, azonban korlátozottan architektúra szintézisére is 
alkalmas (előre megadott sablonok alapján), valamint képes figyelembe venni és időzíteni 
a komponensek közti kommunikációt is, amely alapvető fontosságú a megfelelő eredmény 
elérése érdekében. A legtöbb HLS eszköztől eltérően a LegUp a bemenetén a rekurzió és 
dinamikus memóriakezelés kivételével minden ANSI C-ben megengedett szintaktikai 
elemet elfogad. Támogatja tömbök, struktúrák, globális változók és mutatók teljes körű 
használatát is. Végeredményként azonban kizárólag néhány Altera gyártmányú FPGA-hoz 
és egy System on Chip (SoC) modulhoz képes VERILOG és C nyelvű kódot. A 
feladatleírásban szereplő hurkok kezelését a többi HLS eszközhöz hasonlóan [15][16] a 
LegUp is csak korlátozottan támogatja, azaz képes nem egymásba ágyazott hurkokat 
teljesen kifejteni, vagy az egyes iterációkat pipeline-elv szerinti végrehajtáshoz 
beütemezni. Egymásba ágyazott hurkok esetén csak a legkülsőbb egymásba ágyazottsági 
szinten képes a kifejtést elvégezni, valamint csak a legbelső iterációs szinten képes 
pipeline végrehajtásra. Ilyen módon például a képfeldolgozó algoritmusok hatékony 
implementálása jelentős munkabefektetést igényel a tervező részéről, mert a programkódot 
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párhuzamos végrehajtáshoz módosítani kell, mint például a [17] és [18] alkalmazási példák 
mutatják. A programkód speciális követelményeknek megfelelő előzetes módosításához 
szisztematikus tervezési minták léteznek [19] [20] [21] azonban ezeket egy már meglévő 
programkódba utólag beépíteni nehézkes, amennyiben eleve nem ilyen logikával tervezték 
a programot. 
Kísérleti célú rendszer szintű tervezőeszköznek neveznek gyakran olyan eszközöket is, 
amelyek különböző döntések következményeit előre jelzik a különböző architektúra-
változatok előzetes modellezése és szimulációja révén, azonban ezen eszközök jellemzően 
minden döntést a tervezőre bíznak, csak a végeredményt mutatják meg. Ezeket a 
szoftvereket összefoglaló néven nevezhetjük tervezési tér feltérképező (Design Space 
Exploration, DSE) eszközöknek [22] [23]. Ilyenek például a Metropolis [24] vagy a PeaCE 
[25]. 
A tervezői döntéseket részben automatizálni is képes kísérleti célú eszközök, mint például 
a SysteMoC [26] jellemzően vagy nem képesek a kommunikáció időszükségletét 
figyelembe venni, vagy pedig valamilyen speciális architektúra használatát feltételezik. 
Általában az a feltételezés, hogy az összes komponens kommunikációja egy közös, 
szinkronizált, párhuzamos buszon történik [27], amely megoldás egychipes rendszerek 
(SoC-k) esetében elterjedt, azonban például elosztott rendszerek esetén a nagy távolságok 
miatt nem előnyös. 
Különböző típusú kommunikációs csatornák kiválasztására és azok modellezésére is képes 
tervezőeszköz a SYLVA [28]. Ez az eszköz viszont alapvetően nem egy teljes rendszer 
tervezésének automatizálására készült, hanem bizonyos jelfeldolgozási célú kisebb 
részfeladatok hatékony implementálásához nyújt segítséget a rendszerarchitektúra 
automatikus kiválasztásával. A SYLVA keretrendszer speciális előnyös tulajdonsága, hogy 
a tervezési ideje azonos méretű problémák esetén általában jelentősen rövidebb, mint a 
hasonló célú egyéb tervezőrendszereknek (különösen a kereskedelmi szoftverekhez 
képest). Ezt viszont úgy éri el, hogy előre megadott készletből kiválasztható, viszonylag 
bonyolult logikai „építőelemek”, úgynevezett FIMP-ek (function implementation) 
felhasználásával próbálja meg leképezni a megadott feladatot, ezzel tulajdonképpen 
egyfajta előzetes dekompozíciót végez el. 
A fenti megoldások közös jellemzője, hogy a rendszer szintű absztrakciós szintről már a 
tervezési folyamat kezdeti lépéseiben konkretizálnak olyan architektúrális szintű (pl. 
komponens processzorok típusára, kommunikációs architektúrára, vagy funkcionális 
építőelemekre vonatkozó) peremfeltételeket, amelyek megnehezítik a rendszer szinten 
történő előzetes tervezői mérlegelést a különböző követelmények és azok prioritási 
sorrendje alapján. Ezáltal általában vagy egy konkrét feladattípusra (pl. jelfeldolgozás) 
vagy egy konkrét komponens-készletre képesek kész megoldásokat szolgáltatni anélkül, 
hogy lehetséges alternatívákat mutatnának be és a tervezőt segítenék ezen alternatívák 
magas absztrakciós szintű előzetes összehasonlításában. A dolgozatban bemutatott 
tervezési módszertan ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölésére tesz javaslatot. Az új 
módszertan előnyei jól megítélhetők az értekezésben bemutatott készen kapható 
multiprocesszoros rendszerek újratervezése által kapott megoldás-változatok kiértékelése 
révén. 
Az Irányítástechnika és Informatika tanszéken kifejlesztett HLS eszköz (PIPE) [3] és C-ből 
adatfolyamgráf reprezentációt készítő fordítóprogram (PipeCOMP) [S8] különösen 
alkalmasak arra, hogy egy új rendszer szintű szintézis eszköz alapjául szolgáljanak. 
Egyrészt mert a PIPE keretrendszere és az algoritmusai forráskód és fejlesztői 
dokumentáció szintjén rendelkezésre állnak, másrészt pedig a keretrendszer úgy van 
kialakítva, hogy minden egyes részfolyamat részeredményéhez egyszerűen hozzá lehet 
férni, módosítani, valamint lehetséges tetszőleges részeredmény alapján újra folytatni a 
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tervezési folyamatot. Ezen kívül pedig nagymennyiségű tapasztalat gyűlt össze a korábbi 
tanszéki fejlesztések során. A fentiek alapján tehát a PIPE-ra alapozva készült el az 
értekezésben bemutatott rendszer szintű szintézis eszköz kísérleti verziója. 

1.2. A DECHLS (előzetes dekompozíció+magas szintű szintézis) tervezési 
módszertan és keretrendszer célkitűzése 
A DECHLS olyan rendszer szintű tervező keretrendszer, amely a legfelső absztrakciós 
szinten (pl. magas szintű nyelven, vagy abból automatizálhatóan képezhető adatfolyam-
gráffal) leírt feladatból indul ki. A DECHLS alapvető célja, hogy segítsen abban, hogy az 
előírható rendszerkövetelményekhez (pl. lappangási idő, újraindítási idő, költség, 
energiafogyasztás, komponens processzorok száma, stb.) és azok előírható prioritási 
sorrendjéhez a tervező már a tervezési folyamat legelején lehetőleg automatizálható 
lépésekben (hurokfelbontás, szegmentálás, ütemezés, allokáció) mérlegelhessen és 
dönthessen a lehetséges megoldási változatok között, beleértve a felhasználandó 
komponens processzorok fajtáját és specifikációit is. 
Az alternatív megoldások összehasonlítása és kiértékelése révén a DECHLS így a 
rendszerfelépítés optimumának-keresésében nyújt hatékony segítséget anélkül, hogy a 
rendszertervezés alacsonyabb absztrakciós szintjein szükséges tervezési lépéseket végre 
kelljen hajtani, vagy előre döntéseket kelljen hozni a komponens processzorok fajtájáról. 
A DECHLS keretrendszer jellegéből következően a hurokfelbontás, szegmentálás, 
ütemezés, allokáció tervezési lépéseket megvalósító hurokkezelő, dekompoziciós és magas  
szintű szintézis algoritmusok (HLS) cserélhetők. Az értekezésben jelenleg alkalmazott 
algoritmusok részben saját eredményeken alapulnak [S1, S2, S3, S7] részben pedig az 
Irányítástechnika és Informatikai tanszéken korábban kifejlesztett meglévő algoritmusok 
[3, 29, 30, 31] felhasználásával, azok kismértékű módosításával készültek. 
A fenti értelemben a DECHLS keretrendszer által szolgáltatott rendszerfelépítés 
részegységei akár bemenetei lehetnek azoknak a rendszer szintű szintézis eszközöknek [10, 
11, 12, 13], amelyek eleve előírt módon ugyanolyan komponens processzor típus(ok)ra 
szorítkoznak, mint amilyeneket DECHLS végeredménye adott esetben tartalmaz. 
 
Az 1.1. táblázatban röviden összefoglalom a szakirodalomban megtalálható megoldások 
főbb tulajdonságait az értekezésben bemutatott DECHLS rendszerhez képest.  
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Eszköz neve Bemenet 
formátuma 

Előzetes 
dekompozíciót 

alkalmaz? 

Cserélhető 
algoritmusok? 

Előírható 
lappangási 

idő 

Kommunikációs 
idő figyelembe 

vétele? 

DSE lehetőségek 
(különböző tervezési 

eredmények 
összehasonlíthatósága) 

Követelmények 
prioritása 
állítható?  

Adatfüggetlen 
végrehajtási idejű 
hurkok kezelési 

lehetőségei 

PIPE [3] Adatfolyam-
gráf NEM IGEN (ütemező 

cserélhető) IGEN IGEN 

különböző újraindítási és 
lappangási idő mellett 
kiadódó költség 
ábrázolása áttekinthető 
formában 

NEM 
Minden hurok 
egyetlen oszthatatlan 
művelet 

XILINX 
Vivado suite 
[11] 

C, C++, 
SystemC NEM NEM NEM 

NEM, a tervezett 
rendszer kiadódó 
paramétere a 
kommunikációs idő 

Több lehetséges kiadódó 
eredmény, de az 
összehasonlíthatóság 
korlátozott 

IGEN, 
lappangási idő és 
újraindítási idő 
prioritása 
állítható 

Csak részleges vagy 
csak teljes kifejtés, 
hurkonként külön-
külön definiálható 
módon. 

SYLVA [28] Adatfolyam-
gráf IGEN NEM IGEN 

NEM, a tervezett 
rendszer kiadódó 
paramétere a 
kommunikációs idő 

Több lehetséges kiadódó 
eredmény NEM Teljes kifejtés 

LEGUP [19] C, C++ NEM NEM – NEM 
Nincs, egyetlen kiadódó 
eredményt ad a beállítások 
alapján 

NEM 

A legkülső hurok 
teljes kifejtése vagy a 
legbelső hurok 
pipeline végrehajtásra 
alakítása. 

Mentor 
Graphics 
Catapult HLS 
[10] 

C, C++, 
SystemC NEM NEM IGEN 

NEM, a tervezett 
rendszer kiadódó 
paramétere a 
kommunikációs idő 

Több lehetséges kiadódó 
eredmény, de az 
összehasonlíthatóság 
korlátozott 

IGEN, terület-
felhasználás, 
sebesség, 
fogyasztás 
prioritása 
állítható  

Csak részleges vagy 
csak teljes kifejtés, 
hurkonként külön-
külön definiálható 
módon. 

Microsemi 
Synphony 
Model 
Compiler [12] 

MATLAB NEM NEM NEM NEM 
Nincs, egyetlen kiadódó 
eredményt ad a beállítások 
alapján 

NEM Teljes kifejtés 

DECHLS 
C, 
Adatfolyam-
gráf 

IGEN IGEN IGEN IGEN 

újraindítási idő, 
lappangási idő folyamatos 
változtatása, kiadódó 
költség ábrázolása 
áttekinthető formában 

IGEN, 
újraindítási idő, 
buszkommuniká-
ció, költség 
prioritási 
sorrendje 
állítható 

Minden hurokra 
külön-külön 
definiálható mértékű 
kifejtés a teljes 
kifejtés és a kifejtés 
nélküli esetek közti 
teljes tartományban. 

1.1 táblázat: SLS eszközök szolgáltatásai a DECHLS-hez viszonyítva 
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A továbbiakban első tézisként a DECHLS-t, egy olyan rendszer szintű tervezésre használható 
keretrendszert fogok bemutatni, amely részben HLS ütemező és allokáló algoritmusok 
felhasználásával, egy adott feladatleírás esetén különböző alternatívákat képes adni a tervező 
számára, figyelembe véve bizonyos paraméterekre (újraindítási idő, lappangási idő, költség, 
energiafogyasztás, stb.) megadható korlátokat, valamint ezen paraméterek prioritási sorrendjét 
is. A bemutatott keretrendszer képes arra, hogy a különféle tervezési döntések eredményéről 
(korlátozások feloldása, vagy szigorítása, valamit prioritási sorrend módosítása) a tervező 
alaposabb és gyorsabb visszajelzést kapjon a konkrét rendszer megépítése és bemérése nélkül. 
A kifejlesztett keretrendszer fő újdonsága, hogy a szokásos HLS algoritmusok elvégzése előtt 
egy előzetes dekompozíciós lépést alkalmaz, amely során képes a tervező által magasabb 
prioritásúként megjelölt követelményeket már előre figyelembe venni. 
A HLS algoritmusok esetében az egyik legnehezebb probléma a feladatleírásban szereplő 
hurkok (ciklusok) kezelése. A második tézisben erre a problémára adok egy új megoldást, 
amely szintén felhasználja az előzetes dekompozíciós algoritmust arra, hogy az egyes hurok-
lefutásokat párhuzamosan egymástól függetlenül végrehajtható részműveletekre bontsa fel 
anélkül, hogy tervezési időben túlságosan nagy mennyiségű művelet keletkezne. 
 
A harmadik tézisben a DECHLS keretrendszernek egy kiválasztott gyakorlati területen való 
alkalmazásához kidolgozott eljárást mutatom be. A kiválasztott alkalmazási terület az 
elosztott ipari irányítástechnikai rendszerek tervezése. A digitális célrendszerek többi 
alkalmazási területéhez hasonlóan itt is egyre inkább előtérbe kerülnek a HMA architektúrák, 
és a meglévő bevált megoldások intuitív újrafelhasználásai széles körben elterjedtek. Ahhoz, 
hogy a magas absztrakciós szinten megvalósított algoritmusokat hasznosítani tudjuk egy 
alkalmazási területen, több szakterület-specifikus kiegészítésre és módosításra van szükség. 
Egyrészt meg kell oldani az adott alkalmazási területen kiemelten fontos, olyan speciális 
követelmények kezelését, mint például a biztonságos rendelkezésre állás és a tesztelhetőségre, 
javíthatóságra való tervezés. Másrészt pedig ki kell alakítani egy olyan leírásmódot is, amely 
megfelel az adott szakterület szabványosított, egyedi szimbólumrendszerrel rendelkező 
leírásmódjának a DECHLS keretrendszerbe történő beillesztés céljából. 

2. A DECHLS tervezési módszertan 
Heterogén többprocesszoros architektúrák (HMA-k) rendszer szintű szintézise során alapvető 
célkitűzés az intuitív lépések számának lehető legnagyobb mértékű csökkentése és a tervezés 
legnagyobb mértékű automatizálhatóságának elérése. 
A tervezési folyamat rendszerint egy követelmény specifikációból indul ki, amely vagy 
valamilyen adatfolyam-gráf formájában, vagy pedig egy programozási nyelven adja meg a 
rendszer által végrehajtandó feladatot. A tervezési feladathoz legtöbbször hozzátartozik 
végrehajtandó feladat mellett a rendszer által teljesítendő követelmények listája, valamint a 
figyelembe veendő teljesítménybeli metrikák és ezek prioritási sorrendje. A követelmények 
lehetnek pl. a felhasznált komponens processzorok típusa, száma, a használható 
kommunikációs csatornák típusa, száma, energiafogyasztásbeli, költségbeli vagy végrehajtási 
időbeli korlát, a komponens processzorok maximális kihasználtsága (későbbi bővíthetőség 
céljára), stb. A követelmények tehát abszolút korlátokat jelentenek a tervezési folyamat során, 
amelyek átlépése esetén a kiadódó végeredmény nem elfogadható. Más a helyzet az 
teljesítményre vonatkozó metrikák esetében, amelyek lehetnek pl. sebesség (azaz legkisebb 
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végrehajtási időre törekszünk), költség minimum, vagy minimális kommunikációs csatorna 
használat, stb. 
Ezek a teljesítménybeli metrikák esetében természetes, hogy a tervező egyszerre mindegyik 
tényezőt a lehető legjobbra szeretné megválasztani, azonban ez jellemzően a nagyszámú 
lokális optimum miatt eleve nem lehetséges, ráadásul a különböző metrikák szerinti 
optimalizálás legtöbbször egymásnak ellentmondó feltételeket jelent, ezért eleve nem is 
létezik legjobb megoldás. Ezért fontos, hogy a kiválasztott teljesítménybeli metrikák között a 
felhasználó valamilyen prioritási sorrendet tudjon felállítani, amely segíthet néhány lehetséges 
optimum-közeli megoldást találni. 
A rendszer szintű tervezés eredménye az egyes komponens processzorok számára előírt 
részfeladat pontos leírása hasonló formális nyelven, valamint ezen részfeladatok 
végrehajtásának ütemezése. Nyilvánvaló, hogy a teljes rendszer által megoldandó feladat 
felosztása (dekompozíciója, partícionálása) a komponens processzorok között alapvetően 
befolyásolja az így kialakuló teljes rendszer olyan jellemző tulajdonságait, mint pl. a 
komponensek közötti kommunikációs igény, költség, energiafelhasználás, működési 
sebesség, pipeline működés esetén az átbocsátási sebesség (újraindítási idő, throughput) és 
lappangási idő. 
Mindezek a tulajdonságok természetesen alapvetően meghatározottak azáltal is, hogy milyen 
típusú és hány komponens processzorból áll a teljes rendszer.  
A dekompozíció azonban rendszerint intuitíven valósul meg, mert ebben a tervezési 
szakaszban meghozott – egymást is alapvetően befolyásoló döntések – következményei 
általában nem láthatók és sok esetben nem is becsülhetők előre a kialakuló rendszer 
tulajdonságaira vonatkozóan, továbbá a fent említett követelmények eltérő prioritásúak 
lehetnek a tervező számára, amely tovább növelheti az intuitív próbálgatások számát.  
A dekompozíció után, a komponens processzorok konkrét megvalósítására már alkalmaznak 
szisztematikus módszereket, magas szintű szintézis (HLS) algoritmusokat, azonban ezeknek 
az algoritmusoknak a keresési terét (search space) a dekompozíció nagymértékben korlátozza. 
Ez a hatás az algoritmusok futásideje szempontjából mindenképpen kedvező, azonban a 
kiadódó eredmény bizonyos tulajdonságait is alapvetően befolyásolja. Például pipeline 
működés esetén az elérhető minimális lappangási időt alapvetően csak a dekompozíció 
határozza meg, valamint amennyiben a kiadódó részfeladatok nagymértékben eltérő 
végrehajtási idővel rendelkeznek, az csökkentheti a kiadódó pipeline rendszer hatékonyságát.  
 
A feladat dekompozíciója többféle szisztematikus módszerrel is megvalósulhat, amelyek 
rendszerint valamilyen költségfüggvény közelítő optimalizálására vezetik vissza a 
dekompozíciós problémát. [29] Ebben a költségfüggvényben pedig lehetőségünk van 
figyelembe venni nem csak a különböző tervezési követelményeket és teljesítménymetrikákat, 
hanem azok prioritási sorrendjét is [S3]. 
 
Az új, általam kifejlesztett DECHLS módszer lényege, hogy dekompozíciós algoritmust és 
egy módosított HLS tervezőeszközt is alkalmaz, az 2.1. ábrán látható módon.  
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Komponens 
processzor 
adatbázis 

 

Előfeldolgozó és fordító 

Előzetes dekompozíció és 
párhuzamosítás 

HLS tervezőeszköz 
kommunikációs időbecsléssel 

és lappangási idő változtatással

 

Költség kiértékelés 

Végrehajtási 
időkre 

vonatkozó 
szimulációs 

adatok 

Kommunikációs 
csatornák 

kiválasztása 

A teljes rendszer 
feladatleírása 

Rendszerarchitektúra és 
ütemezés 

Követelmények 
és korlátozások 

A követelmények 
prioritási sorrendje 

Adatfolyam-gráf 
reprezentáció 

Szegmentált adatfolyam-gráf 

Végső dekompozíció 
az allokáció alapján 

Tervező által adott 
Tervező által adott 

Tervező által 
irányított 

Tervező által adott 

Tervező által adott 

 
2.1. ábra A DECHLS tervezőeszköz egyszerűsített folyamatábrája 

 
A 2.1. ábrán is szereplő módosított HLS tervezőeszköz – a kereskedelemben kaphatókhoz 
hasonlóan – képes a költség-újraindítási idő függvény ábrázolására adott lappangási idő 
mellett, ezek a függvények kiválóan alkalmasak arra, hogy a tervező eldöntse, hogy a 
lehetőségek közül melyik megvalósítást választja (kisebb költségű, vagy kisebb újraindítási 
idejű megoldást szeretne-e inkább). A jellemző kompromisszum: a már elfogadható költségű 
megoldások közül kiválasztani a legkisebb újraindítási idejűt. A HLS eszköznek ugyanakkor 
figyelembe kell vennie a kommunikáció időszükségletét [S2], valamint a lappangási idő 
szándékos változtatására képesnek kell lennie. 
Lappangási idő a magas szintű szintézis során általában egy kiadandó paraméter, hiszen a 
feladatleírás által meghatározott minimális lappangási idő alá csökkentése a HLS eszközeivel 
nem lehetséges. A lappangási idő növelése azonban jelentős költség-csökkenést idézhet elő 
[S1]. Az általános HLS eszközök viszont nem képesek a lappangási idő szándékos növelésére. 
A DECHLS-hez módosított HLS eszköz képes a költség csökkentése érdekében a lappangási 
időt egy előre megadott dL növekménnyel növelni, ha ez szükséges. Fontos megemlíteni, 
hogy a kiadódó lappangási idő minimuma nagyban függ a dekompozíció eredményétől is. 
Általában elmondható ugyanis, hogy a dekompozíció növeli a lappangási időt, ennek egyik 
oka az, hogy az egy szegmensbe sorolt műveletek minden esetben egymás után 
szekvenciálisan hajtódnak végre, így amennyiben a lappangási időt meghatározó úton 
elhelyezkedő M1 művelettel közös szegmensbe kerül más, eredetileg ezzel párhuzamos úton 
található M2 művelet, akkor a lappangási idő M2 végrehajtási idejével nőni fog. (2.2. ábra) 
Tehát, ha csak a HLS eszközt futtatjuk dekompozíció nélkül, akkor sokkal több 
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párhuzamosítási lehetőséget használhatunk ki, azonban egy alapvetően soros végrehajtású, 
tehát kevés párhuzamosítási lehetőséggel rendelkező program esetében lehetséges, hogy a 
pipeline működésű megvalósítás jobb eredményt ad. 
 

M0 
10 

M1 
5 

M3 
9

M2 
3

M4 
2 

L=26 
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S3 

S1 
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2.2. ábra: A dekompozíció lappangási időt növelő hatása 

 
Számos, kifejezetten adatfolyam-gráfok dekompozíciójára szolgáló algoritmus létezik 
[32][33][34], ezek nagy része nagy része éppen többprocesszoros rendszerek terheléselosztási 
feladataihoz került kifejlesztésre [S3]. Bemenetük általában egy pont- és él-súlyokkal is 
rendelkező irányított gráf, kimenetük pedig az úgynevezett szegmensgráf (SG). A 
csomópontokhoz rendelt ú.n. pontsúly érték a csomópont által reprezentált művelet vagy 
szegmens végrehajtási idejével arányos. Az élekhez rendelt ú.n. élsúly érték az adott él két 
végpontja közti kommunikációs teherrel arányos. 
 
Az adatfolyam-gráfok dekompozíciója során természetesen nem lehetséges tetszőleges 
műveleteket egy szegmensbe összevonni, illetve nem lehet tetszőleges éleket elvágni a 
gráfban, mert előfordulhat, hogy ettől hurkok alakulnak ki egy eredetileg hurokmentes gráf 
esetén is. Az 2.3. ábra egy ilyen esetet szemléltet. 
Az általános gráf dekompozíciós eszközök nem képesek az ilyen jellegű, kizárólag a 
dekompozíció által kialakított hurkok automatikus elkerülésére, ezért a rendelkezésre álló 
algoritmusokat ki kellett bővíteni a Cutting Matrix (CM, vágási mátrix) [29] kezelésével.  
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2.3. ábra: Hurkok kialakulása a szegmens-gráfban nem megfelelő dekompozíció esetén 

 

2.1. Első tézis 
Új módszert dolgoztam ki heterogén többprocesszoros rendszerek szisztematikus 
tervezésére és analízisére, amely előzetes dekompozíció és módosított magas szintű 
szintézis eszköz kombinációján alapul. A módszer, mint keretrendszer cserélhető módon 
lehetővé teszi több alternatív algoritmus felhasználását, miáltal képes a feladatleírást 
előkészíteni különböző HLS módszerek számára. Így lehetővé válik az előzetes 
dekompozíció után választható módon, különböző HLS ütemező és allokáló 
algoritmusok alkalmazása, valamint a lappangási idő szándékos változtatása is. Ezáltal 
az új keretrendszer az előzetes dekompozíciós eszköz segítségével előre megadott 
optimalizálási feltételeket képes figyelembe venni, beleértve az egymásnak részben 
ellentmondó feltételek prioritási sorrendjét is. 
A módszer továbbá lehetővé teszi több már meglévő rendszerek speciális követelmények 
szerinti összehasonlítását, értékelését és szükség esetén megváltozott követelmények 
szerinti gyors újratervezését is. Ennek részleteit a továbbiakban egy jellemző 
mintafeladat (benchmark) megoldása szemlélteti. 
 
A tézishez kapcsolódó publikáció: [S3] [S5] [S6] 
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2.2. A DECHLS részletes bemutatása egy benchmark feladaton keresztül 

2.2.1. A példaalkalmazás bemutatása 
A példaalkalmazás egy hangforrás lokalizációs rendszer, amelyhez hasonlót például 
videokonferencia berendezésekben alkalmaznak a kamera (vagy kamerák) mozgatásának 
automatizálására. A feladat lényege, hogy egy teremben megfelelően elhelyezett mikrofonok 
jelének feldolgozásával kell meghatározni a legnagyobb intenzitású hangjel közelítő 
koordinátáit. A módszer megvalósításához a terem négy sarkától adott távolságokra 4db 
mikrofont helyeznek el, a mikrofonok jeleit mikrokontrollerekkel digitalizálják, majd egy 
speciális algoritmus segítségével meghatározzák a hang forrását. 
A választott példaalkalmazás bonyolultsága önmagában nem indokolná a heterogén 
rendszerként való tervezést, hiszen egy mai nagyobb teljesítményű PC-n is megvalósítható 
lenne valós időben, azonban a feladat elosztott jellege miatt a rendszerben eleve 
szükségképpen beépítésre kerülő mikrokontrolleres intelligens eszközök 
processzorkapacitásának megfelelő kihasználásával további költséges hardver eszközök 
beépítése nélkül is megoldhatóvá válik a feladat, kisebb költség és fogyasztás mellett. 
A pipeline működésnek ebben az alkalmazásban van értelme, hiszen így jelentős 
sebességnövekedést lehet elérni, azonban az újraindítási idő mellett a lappangási idő sem 
elhanyagolható tényező az adott alkalmazásban. Az újraindítási idő adott esetben azt az időt 
jelenti, amennyi időnként a rendszer egy eredményt (koordinátát) szolgáltat, értelemszerűen 
minél kisebb ez az idő, annál jobb a lokalizáló rendszer időbeli felbontása. A lappangási idő 
értelmezése ebben a rendszerben az, hogy a szolgáltatott koordináta mennyivel korábbi 
hangjel forrására vonatkozik. Ezt az időt sem célszerű túl hosszúra választani, de az adott 
alkalmazás esetén a gyakorlatban akár másodperces lappangási idő is megengedhető. 
A hangforrás lokalizáló rendszer elvi megvalósítása részletesen megtalálható a [35] cikkben, 
mivel ez a cikk időzítési adatokat is közöl, ezért az eredményei jó összehasonlítási alapot 
szolgáltatnak. 
A rendszer valószínűleg intuitív módszerekkel kialakított szegmens gráf (SG) formájában a 
2.4. ábrán látható. 
 



17 

FFT1 

SC1 

FFT2 

SC2 

VOTE 

HT 

Input 1 Input 2 

Output 

FFT3 

SC3 

Input 3 

FFT4 

SC4 

Input 4 

P1 P2 P3 

P5 

P4 

 
2.4. ábra: A hangforrás lokalizáció intuitíven dekomponált szegmens gráfja (SG) [35] 

 
Az ábrán látható, hogy a feladatot előzőleg intuitíven 10 részfeladatra (szegmensre) osztották, 
ezeket a szegmenseket az ábrán látható módon összesen 5 mikroprocesszoron (P1,.. P5) 
valósították meg.  
 
Az egyes szegmensek a következő feladatokat végzik: 
4 db FFT jelű szegmens, 512 pontos valós gyors Fourier transzformáció, amely közvetlenül 
az egyes bemenetek adatain fut le, innentől a további algoritmusok a jelek teljesítmény-
spektrumát kapják bemenetül. 
4 db SC jelű szegmens, amelyek a jel spektrumában lévő zaj teljesítményének becslését végzi 
el, 1 db VOTE jelű szegmens, amely eldönti, a zajteljesítmények alapján, hogy a négy bejövő 
jelsorozat közül tartalmaz-e legalább kettő érzékelhető hangot. 
1 db HT jelű szegmens végzi a tényleges helymeghatározást az SRP-PHAT algoritmus szerint 
[36] 
Az SRP-PHAT algoritmus [36] alapvetően iteratív jellegű folyamat. Az algoritmus elvi 
lényege, hogy a tér minden pontjában, minden egyes mikrofon-pár esetén ki kell számítani az 
úgynevezett általánosított keresztkorrelációs (Ri,j) függvényértéket, amely a τ számított idő 
érték függvénye is (1) [36]. 
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 ahol Ci,j(f) az i. és a j. mikrofon jelének keresztteljesítmény-sűrűsége az f frekvencia 
függvényében, F-1 pedig az inverz Fourier transzformáció. Majd ennek az N=4 mikrofon 
esetén 6db értéknek az összegét kell képezni (2). 
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ahol ir
r  az i-edik, jrr  a j-edik mikrofon koordinátáit tartalmazó vektor, c a hang sebessége, 
),( yxrr  pedig egy tetszőleges pontot jelöl. A térnek annak az ),( yxrr  pontjában maximális P( rr ) 

érték, amelyik éppen a felvett hang forrása. Mivel ez a függvény erősen nemlineáris, és sok 
lokális maximum-helye van, ezért a gyakorlatban ezt a maximumkeresést úgy valósítják meg, 
hogy a teret a kívánt felbontásnak megfelelő négyzethálóra osztják. A (2) értékét csak a 
rácsháló pontjain számítjuk ki, majd ezen pontok közül egyszerűen kiválasztjuk a maximális 
értéket tartalmazót. Ezt a megoldást hipotézis-vizsgálatnak (Hypothesis Testing method [35]) 
nevezik, innen a HT elnevezés. 
Az összehasonlítási alapul szolgáló [35] megvalósítás öt processzort alkalmaz, és az intuitív 
feladatelosztás következménye, hogy a P5 processzor lényegesen számításigényesebb 
feladatot végez. Az egész rendszer sebességét gyakorlatilag P5 implementációja határozza 
meg. 
Ahhoz, hogy jobb megoldást kapjunk, a feladat alacsonyabb szintű leírásából kell kiindulni, 
és azt újra dekomponálni. Ezt például úgy tehetjük meg, hogy a szegmens-gráf szegmenseit 
tovább próbáljuk meg bontani úgynevezett elemi műveleti gráffá (EOG), amelyben a 
csomópontok már olyan műveleteket tartalmaznak, amelyek nem oszthatók tovább. 
Feltehetjük, hogy az egyes szegmensek eleve valamilyen magas szintű nyelvi leírással 
rendelkeznek. Minden szegmens megfeleltethető egy magas szintű nyelven írt függvénynek, 
amelynek vannak bemenetei, kimenetei, utasításokból áll valamint más függvényekre is 
hivatkozhat. Az egyes utasításokat kezelhetjük elemi műveletként, továbbá a hurkokat és az 
általános könyvtári függvényeket is célszerű elemi műveletként kezelni. A szoftveres hurkok 
kezelése HLS eszközökkel komplex probléma, a hurkok kezelésének egy lehetséges 
módszerét a 3. fejezetben ismertetem. 
Az előzőekben részletesebben ismertetett HT szegmens kezelése kritikus, hiszen gyakorlatilag 
csak többszörösen egymásba ágyazott hurkokból áll, valószínűleg a meglévő dekompozíció 
készítői ezért nem is foglalkoztak a felosztásával. 
Az egyes hurkok azonban nem adatfüggőek, és viszonylag kevés lépésből állnak, így érdemes 
megszüntetni a hurkokat és kifejteni, azaz az egyes lépéseket külön-külön egymás után írni. A 
hurok kifejtés (loop unrolling) egy olyan technika, amelyet a mikrokontrollerre készült C 
fordítók is gyakran alkalmaznak annak érdekében, hogy – a lefordított tárgykód méretének 
növelése árán – gyorsítsák a kód futását. Az adott esetben ez a módszer különösen előnyös 
lesz, hiszen például a keresztkorrelációs függvények számításához mindig csak 2-2 mikrofon 
jele szükséges, ezért így a feladat könnyen több részre lesz osztható. 
A szegmens gráf EOG-vá alakításának folyamatát a 2.5. ábrán mutatom be. 
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int S1( int input1, input2, input3) 
{ 

int local1, local2 
local1=input1*input2; 
local2=lib_function(input2,input3);
return local1+local2; 

} 

S1 

int S2 ( int input1) 
{ 

for (i=1; i<5; i++) 
{ 
 …… 

S2 

multiplication 

library 
function call 

addition 

for loop 

 
2.5. ábra: SG kibővítése EOG-vé 

 
A hangforrás lokalizáció esetén a folyamat egy több mint 160 műveletből álló EOG-t 
eredményezett (2.6. ábra). A további lépésekhez nem elég az EOG műveleteit és az 
adatkapcsolatokat definiálni, hanem meg kell határozni az egyes elemi műveletek végrehajtási 
idejét is. Ehhez az alkalmazott processzorok típusát kell csak ismerni, majd lefordítani a 
megfelelő programkód-részleteket az adott processzorra és szimulálni a végrehajtás idejét. Az 
eredeti cikkben a megvalósítás során két különböző típusú processzort használtak, ARM7-es 
mikroprocesszort, valamint MSP430 mikrokontrollereket. Az ARM7-es lényegesen gyorsabb 
processzor, de valószínűleg csak azért választották, mert a HT jelű szegmens egyrészt 
gyorsabb végrehajtást, másrészt pedig az MSP430 mikrokontrollerbe integrálthoz képest több 
memóriát igényelt. Ettől függetlenül, megfelelő feladatelosztás mellett valószínűleg csak 
MSP430 mikrokontrollerekkel is megoldható lenne a feladat. 
A továbbiakban a végrehajtási idő mértékegységeként a HLS eszköz által használt 
időegységet fogom használni, minden idővel kapcsolatos mennyiség ilyen időegységekben 
lesz kifejezve. Ilyen módon a számítás függetleníthető a processzorok órajelétől, a konkrét 
esetben az MSP430 mikrokontrolleren, 6 MHz-es órajel frekvencia mellett egy időegység 
közelítőleg 1 ms valós időnek felel meg. 
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2.6. ábra: A hangforrás lokalizáció elemi műveleti gráfja 
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2.7. ábra: Az intuitíven létrehozott szegmensek végrehajtási idejének arányai 

 
A 2.4. ábrán is ábrázolt – meglévő – dekompozícióval meghatározott szegmensek 
kiszámított végrehajtási időinek aránya látható a 2.7. ábrán. Megfigyelhető, hogy ez a 
megoldás nagy különbségeket eredményezett a végrehajtási időkben, a nagy különbség 
pedig nyilvánvalóan káros hatással volt a megtervezett rendszer paramétereire. 
A DECHLS módszerben alkalmazott dekompozíciós algoritmusok törekednek 
egyenletesen elosztani a végrehajtási időt az egyes szegmensek között, ezért várhatóan az 
egyenletes feladatelosztás miatt a tervezett rendszerek lényegesen hatékonyabb pipeline 
működésre lesznek képesek. A végrehajtási idő egyenletes elosztása miatt várhatóan nem 
lesz szükség gyorsabb processzorok alkalmazására, így a továbbiakban a teljes rendszer 
tervezésekor kizárólag MSP430-as mikrokontrollerek használatát feltételezem. 
Mivel a költség ebben az esetben gyakorlatilag csak a felhasznált mikrokontrollerek darab 
számától függ, ezért ez egyes megoldások költségeként mindig ezt a mennyiséget fogom 
megadni. 
A következő fejezetben kizárólag a dekompozíciós algoritmusok eredményét szeretném 
bemutatni, ezért a lappangási idő szándékos növelésétől és a HLS eszköz algoritmusainak 
változtatásától eltekintek. 

2.2.2. Különböző előzetes dekompozíciók hatásai 

a. Meglévő dekompozíció, azonos processzorokat feltételezve 
A [35]-ben megadott rendszer közvetlenül nem összehasonlítható a későbbiekben a 
DECHLS módszer segítségével tervezett rendszerekkel, mert lényegesen különböző 
számítási teljesítményű processzorokat is alkalmaz. Célszerűnek láttam kipróbálni, hogyan 
alakulna a rendszer költsége, ha csak a lassabb, MSP430-as processzort alkalmaznánk az 
összes szegmens végrehajtására, (természetesen megfelelő méretű memóriával 
kiegészítve). 
Az ilyen módon kialakítható rendszer egyrészt jól illusztrálja az egyenlőtlen 
terheléselosztás problémáját, valamint jó összehasonlítási alapként fog szolgálni a többi, 
DECHLS segítségével tervezett rendszer értékelésekor. 
A 2.8. ábra mutatja az így kapott megoldások költségét az újraindítási idő függvényében. A 
grafikonon látható, hogy a költség 2300 időegységnyi újraindítási idő után sem csökken, 
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ezt a megoldást 11 mikrokontroller felhasználásával lehetne megvalósítani a meglévő 
intuitív dekompozíció során kiadódott lappangási idő mellett.  

Szükséges processzorok száma az újraindítási idő 
függvényében 
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2.8. ábra: Költség és újraindítási idő függvénye 

(intuitív dekompozíció mellett) 

b. Kikapcsolt előzetes dekompozíció 
A DECHLS-t ebben az esetben a dekompozíció nélküli üzemmódjában használom. Ebben 
a módban a HLS eszköz közvetlenül az EOG-t kapja bemenő adatként, vagyis a 
dekompozíciót lényegében az allokációs algoritmus végzi. A kiadódó diagram a 2.9. ábrán 
látható. Megfigyelhető, hogy R=3000 felett nem csökken tovább a költség ebben a 
módban, vagyis minimálisan 14 db azonos mikrokontrollerre lenne szükség, a meglévő 
intuitív dekompozíciós esetben kapott 11 helyett. Ebben az esetben a lappangási időt nem 
növeltük meg szándékosan, így a megoldás lappangási ideje az EOG által meghatározott 
L=4217 időegység. Az előző esetben (intuitív dekompozíció) sem történt szándékos 
lappangási idő növelés, viszont ott a kiadódó lappangási idő eleve nagyobb volt, L=5025 
időegység. 
Ezek a költségek természetesen irreálisan magasak, de ahogy azt látni fogjuk a 
későbbiekben, megfelelő dekompozíció alkalmazásával, valamint a lappangási idő 
növelésével a költség jelentősen csökkenthető. 
Fontos megjegyezni, hogy ebben a módban a HLS eszköz futási ideje extrém lassú volt, 
megközelítőleg 18 órát vett igénybe a futtatás egy korszerű PC-n. Ez főleg a nagy 
mennyiségű ütemezendő és allokálandó művelet miatt van így, a leghosszabb ideig minden 
esetben az ütemező algoritmus futtatása tartott. 
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Szükséges processzorok száma az újraindítási idő 
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2.9. Ábra, Költség és újraindítási idő függvénye 

(dekompozíció nélkül) 

c. Előzetes dekompozíció használata 
Ebben a kísérletben a DECHLS módszert már bekapcsolt dekompozíciós algoritmussal 
alkalmaztam. Kétféle dekompozíciós módszert próbáltam ki. A Chaco [32] nevű 
univerzális gráf dekompozíciós eszközben rendelkezésre álló többszintű Kernighan-Lin 
[37] (KL) és Spectral Clustering [38] (SC) algoritmust alkalmazom, megfelelő előkészítés 
(a CM [29] kiszámítása) után.  
 
A dekompozíció tehát úgy történik, hogy először a rendszer leírásaként szolgáló 
adatfolyam-gráfból CM-et kell generálni a [29] szerint. A CM alapján ezután egy köztes 
gráfot kell készíteni, amely egy irányított gráf pont és él súlyokkal. A köztes gráf pontjai a 
CM sorainak felelnek meg, az egyes pontok súlya az adott sorban szereplő elemi 
műveletek végrehajtási idejének összegeként adódik. A köztes gráfban csak azok az élek 
vannak benne, amelyek elvághatók a CM szerint, ezek súlya pedig az általuk reprezentált 
adatkapcsolat bitszáma. A CM alapján készített gráfot kell átadni az általános célú 
dekompozíciós algoritmusnak (KL vagy SC), amely ezen elvégzi a dekompozíciót és 
kialakítja a szegmenseket. Ilyen módon a szegmensek között bizonyítottan nem alakulhat 
ki hurok [29]. 
Mindkét algoritmus esetén az előírt szegmensszám 5, majd 7 volt. Az eredményül kapott 
SG-ket az 2.10-2.13. ábrákon illusztrálom. Az ábrákon az egyes szegmensek relatív 
végrehajtási idejét is ábrázoltam kis kördiagramokon, így látható, mennyire sikerült a 
dekompozíciós algoritmusnak egyenletesen elosztani a végrehajtási időt a szegmensek 
között.  
A SG-k csomópontjaiban feltüntetett számok az EOG azon műveleteinek sorszámai, 
amelyek az adott szegmenset alkotják. Az SG csomópontjaiban szintén feltüntetésre került 
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az egyes szegmensek összesített végrehajtási ideje. A szegmensek közötti éleken szereplő 
számok pedig a szükséges kommunikációban átviendő byte-ok számát jelentik. 
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2.10. ábra: Kiadódó SG a KL dekompozíció esetén, előírt 5 db szegmensre 
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2.11. ábra: Kiadódó SG a KL dekompozíció esetén, előírt 7 db szegmensre 
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2.12. ábra: Kiadódó SG a SC dekompozíció esetén, előírt 5 db szegmensre 
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2.13. ábra: Kiadódó SG a SC dekompozíció esetén, előírt 7 db szegmensre 
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Észrevehető, hogy az eredmények között ránézésre csak nagyon minimális különbségek 
vannak, a dekompozíciós algoritmus függvényében, azonban az egyes szegmensek határai 
eltérőek. 
A második dekompozíciós kísérlet során a dekompozíciós algoritmust úgy 
paraméterezzük, hogy a szegmensek számát nem rögzítjük, vagyis a módszerre bízzuk az 
előnyös szegmens szám meghatározását. Erre csak a spektrális klaszterezésnél (SC) van 
lehetőség. Az SC algoritmus a bemeneti gráfból készített úgynevezett Laplace mátrixból 
indul ki. A Laplace mátrix sajátértékeit határozza meg, majd néhány legkisebb, nullától 
eltérő, sajátértékéhez tartozó sajátvektora alapján végzi el a gráf dekompozícióját [39], 
[40]. Az általunk használt implementáció [38] nem tette elérhetővé sem a Laplace 
mátrixot, sem annak sajátértékeit, így azt egy külön programmal kellett előzőleg 
kiszámítani. A Laplace mátrix a gráf szomszédossági mátrixával megegyező méretű 
négyzetes mátrix, így annyi sajátértéke van, ahány csomópontja a bemeneti gráfnak. 
Természetesen a mátrix összes sajátértékét nincs is értelme kiszámítani, ezért csak a 
legkisebb 25-öt számítottam és ábrázoltam az 2.14. ábrán. Mivel ebben az esetben a 
legkisebb négy nem nulla sajátérték egyenlő volt, ezért célszerű ezt a gráfot 4 részre 
osztani és a dekompozíciót ezek alapján elvégezni. 
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2.14. ábra: A dekompozícióhoz használt Laplace mátrix 25 legkisebb sajátértéke 
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2.15. ábra: Kiadódó SG a SC esetén 4 szegmens esetén 

 
Az eredmény a 2.15. ábrán látható SG. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben az 
előzőektől eltérően az egyes szegmensek között sokkal kevésbé egyenletesen oszlik el a 
végrehajtási idő. Ennek az az oka, hogy a SC algoritmus önmagában nem garantálja a 
pontsúlyok (végrehajtási idők) egyenletes elosztását, tehát valószínűleg az előző két 
esetben kapott közel egyenletes elosztás csak véletlenül alakult így. Azonban az is 
megfigyelhető, hogy ebben az esetben a kommunikációs költségek a szegmensek között 
(az SG-ben az egyes élek súlyai) lényegesen kisebb értékek. 
Mind az öt különböző SG-ből generált bemenetre lefuttattam a módosított HLS 
tervezőrendszert, amely kiszámította a költség-újraindítási idő grafikont mind az öt esetre, 
azonban ahogyan azt várható volt, az első négy esetben a dekompozíciós módszer nem 
befolyásolta lényegesen az eredményeket. Az 2.16. ábrán az 5 szegmensből álló SG-k 
(2.10. és 2.12. ábra) eredményei láthatók. 
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Szükséges processzorok száma az újraindítási idő 
függvényében
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2.16. ábra: Költség és újraindítási idő függvénye 
(különböző dekompozíciós algoritmusokkal, azonos szegmensszámmal) 

 
A továbbiakban csak a három lényegesen különböző költség-újraindítási idő függvényt 
ábrázolom az áttekinthetőség érdekében az 2.17. ábrán. Itt mindhárom megoldás 
lappangási ideje azonos, L=5178. 
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2.17 ábra: Költség és újraindítási idő függvénye 
(különböző szegmensszámokkal) 
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2.2.3. A lappangási idő növelésének hatása 
Az 2.9. és az 2.17. ábra jól illusztrálja, hogy a DECHLS módszer szignifikánsan 
alacsonyabb költségű megoldásokat szolgáltat, ha előzetes dekompozíciót alkalmazunk. 
Azt is észrevehetjük, hogy a lappangási idő a dekompozíció következtében hosszabb lett 
(5178). A dekompozíciónak ez a hatása még az intuitíven dekomponált esetben (2.8. ábra) 
is megfigyelhető.  
 
Másrészt viszont ismert, hogy a hosszabb lappangási idő előnyösen befolyásolhatja az 
allokációt és a végrehajtási időt [S1]. Ajánlott tehát kipróbálni, hogy a dekompozíció 
nélküli esetben pusztán a megnövelt lappangási idő segítségével el lehet-e érni hasonlóan 
alacsony költséget, mint a dekompozícióval. Ehhez újrafuttattam a tervezőrendszert, és a 
lappangási időt megnöveltem a dekompozícióval kapott értékre (L=5178). A lappangási 
idő további növelése már nem javított az eredményeken, viszont így éppen 
összehasonlíthatóvá válnak az eredmények, és az is látható, hogy a mekkora 
költségcsökkenést eredményezett önmagában a dekompozíció lappangási időt növelő 
hatása. Az így kapott költség-újraindítási idő függvény a dekompozíció nélküli esetben a 
2.18. ábrán, az intuitív dekompozícióval készült esetben pedig az 2.19. ábrán látható.  
A lappangási idő további növelésének hatása érvényesül az intuitív dekompozíció esetében 
is, azonban lényegesen kisebb mértékben (2.19. ábra). 
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2.18. ábra: Költség és újraindítási idő függvények 
(lappangási idő növelése dekompozíció nélkül) 
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Szükséges processzorok száma az újraindítási idő 
függvényében 
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2.19. ábra: Költség és újraindítási idő függvények 
(lappangási idő növelése dekompozíció után) 

 
Megfigyelhető, hogy csak a lappangási idő növelésével is elérhető elfogadható költségű 
megoldás, de csak 2000 egységnyinél nagyobb újraindítási idő mellett, azonban ebben az 
esetben az ütemező és az allokáló algoritmus is lényegesen lassabban fut le, mivel sokkal 
több szabadsági foka van. Ezen kívül, mivel az ütemező közelítő optimumot keres, a 
nagyobb szabadságfok miatt nagyobb az esélye egy lokális minimumban való 
megállásnak, így nem találja meg az egyébként létező (dekompozícióval kapott) 
alacsonyabb költségű megoldást. A másik következtetés, amit a 2.18. és a 2.19. ábra 
összevetésével kaphatunk az, hogy dekompozíció után a lappangási idő növelése már 
aránylag kevesebb költségcsökkenést okozott az adott esetben. 

2.2.4. Az ütemező algoritmusok hatása 
Különösen kritikus pont a HLS tervezőeszközökben az ütemező algoritmus. A mai HLS 
eszközökben elsősorban a listás vagy az erővezérelt (force directed) ütemezők terjedtek el 
[41], mert ezek az optimum-közeli eredményt lényegesen gyorsabban képesek szolgáltatni, 
mint valamilyen egzakt számítási módszer, amelyek általában egészértékű lineáris 
programozásra (ILP) vezethetők vissza [41]. 
A közelítő megoldást adó ütemezési módszereknek azonban közös hátránya, hogy 
általában paraméter érzékenyek, és nagy részük ráadásul nem determinisztikus, tehát újra 
és újra futtatva mindig más eredményt ad. A DECHLS-ben jelenleg két különböző 
ütemező algoritmus választható ki, egyrészt egy egyszerű erővezérelt ütemező [41], 
másrészt pedig egy listás-erővezérelt ütemező [42]. Az előzőekben az általában legjobb 
eredményt adó módosított listás erővezérelt ütemezővel kapott eredményeket mutattam be, 
azonban a legtöbb feladatot lefuttattam mindhárom különböző ütemező esetére. Különösen 
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látványos az egyes ütemezők eredményének összehasonlítására a processzorok foglaltsági 
függvényének ábrázolása. A foglaltsági függvény lényegében azt jelenti, hogy az 
újraindítási időn belül az idő függvényében ábrázoljuk az adott az időegységben 
egyidejűleg valamilyen műveletet végző processzorok számát. Természetesen ez a görbe 
minél inkább konstans jellegű, annál jobban sikerült az ütemezőnek időben egyenletesen 
elosztania a műveleteket. Ha ez a görbe szélsőséges értékek között mozog, akkor pedig 
valószínűleg még lehetne javítani az ütemezésen.  
A 4 szegmensre dekomponált eset foglaltsági idő függvénye (R=2000, L=5178 esetén) az 
erővezérelt üzemezővel a 2.20. ábrán, listás-erővezérelttel pedig a 2.21. ábrán látható. 
 

Foglalt komponens processzorok száma az egyes 
időegységekben (erővezérelt ütemező, 4 szegmens)

0

1

2

3

4

5

0 500 1000 1500 2000
Időegység

Eg
yi

de
jű

 m
űv

el
et

ek
 s

zá
m

a

 
2.20. ábra: A processzorok foglaltsága erővezérelt ütemező esetén 

(4 szegmens esetén) 
 

Foglalt komponens processzorok száma az egyes 
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2.21. ábra: A processzorok foglaltsága listás-erővezérelt ütemező esetén 

(4 szegmens esetén) 
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Ahogyan az várható volt, dekompozíció alkalmazásával, kevés szegmens esetében az 
ütemező algoritmus változtatása egyáltalán nem változtatott az eredményen, mivel itt már 
nagyon kevés szabadsági foka maradt az ütemező algoritmusnak. A meglévő 
dekompozíció és a dekompozíció nélküli esetben viszont már eltérések adódtak az egyes 
ütemezők eredményében. Az eltérések oka valószínűleg az, hogy az ütemező bizonyos 
műveletek rögzítésekor egy lokális minimumban állt meg. 
A továbbiakban a dekompozíció nélküli eset foglaltsági függvénye látható R=1100, 
L=5178 esetén, erővezérelt ütemezővel (2.22. ábra) valamint listás-erővezérelt ütemezővel 
(2.23. ábra). 
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2.22. ábra: A processzorok foglaltsága erővezérelt ütemező esetén 

(dekompozíció nélkül) 
 
Ahogyan a 2.22. ábrán is látszik, az egyszerű erővezérelt ütemező sok művelet esetén 
képes az optimálistól nagyon eltérő eredményt adni, amennyiben a műveletek rögzítési 
sorrendjét valamilyen okból rosszul választjuk meg. A vizsgált ütemező algoritmus a 
műveleteket egyszerűen a bemeneti fájlban meghatározott sorrendjükben rögzíti, amely az 
adatfolyam-gráfban elfoglalt helyüktől gyakorlatilag független. A listás erővezérelt 
ütemező algoritmus ezzel szemben, az egyszerű listás ütemezéshez hasonlóan határozza 
meg a műveletek rögzítési sorrendjét, mégpedig a legkisebb mobilitású (a lehető 
legkorábbi és a legkésőbbi kezdési idő különbsége), műveletek közül a legrövidebb 
futásidejűt választja, majd az erővezérelt ütemezés költségfüggvény-minimalizálási 
módszerével rögzíti. A műveletek mobilitását minden művelet rögzítése után újra ki kell 
számítani, majd ez alapján kell kiválasztani a következő rögzítendő műveletet. Ez 
természetesen növeli az ütemező algoritmus futási idejét, azonban ez a növekedés nem 
jelentős, és ahogyan a 2.23. ábrán látható, nagyszámú művelet esetén lényegesen jobb 
eredményt ad. 
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Foglalt komponens processzorok száma az egyes 
időegységekben (listás erővezérelt ütemező)
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2.23. ábra: A processzorok foglaltsága listás-erővezérelt ütemező esetén 

(dekompozíció nélkül) 
 

Látható, hogy ebben az esetben mindkét ütemező eredményénél valószínűleg lehetséges 
kedvezőbbet kialakítani, azonban a listás erővezérelt ütemező több művelet esetében 
egyenletesebb terhelést szolgáltat, így ezzel kevesebb processzor szükséges.  

2.2.5. A paraméterek prioritási sorrendjének hatása 
Az eddig használt egyszerű algoritmusok nem tudták a követelmények közötti prioritást 
kezelni, de a dekompozíció hatásának ellenőrzésére megfeleltek. A továbbiakban a 
dekompozícióra a [31], [S8] algoritmusokat használom. Ezek az algoritmusok a 
célfüggvény különböző súlyozása miatt képesek különbözőképpen figyelembe venni a 
kommunikációt, a költséget és a végrehajtási időt. Ennél az algoritmusnál az egyes hardver 
egységeknek az időbeli kihasználtságán túl a konfigurációs vagy programmemória 
feltöltöttségét és figyelembe lehet venni. Az algoritmus lehetőséget ad minimális 
feltöltöttség beállítására, így nem eredményez feleslegesen sok szegmenset. 
Az első tesztesetben a prioritási sorrendet példaképpen a végrehajtási idő – kommunikáció 
- költség sorrendre állítom, vagyis a célfüggvényben a végrehajtási idő kapja a legnagyobb 
súlyt (0,7), a kommunikáció közepes (0,5) a költség pedig még kisebb (0,3) súly értéket 
kap. Ebben az esetben a kiadódó rendszer architektúra a 2.24. ábrán, a metrikák értéke 
pedig a 2.1. táblázatban látható. 
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2.24. ábra: Kiadódó rendszer architektúra idő-kommunikáció-költség prioritási sorrendben 
 

 1. szegmens 2. szegmens 3. szegmens 4. szegmens 
Végrehajtási idő (s) 1,062 0,34707 0,96768 1,6128 
Kommunikáció (kB) 51,9 1026,03 5 - 
Kitöltési arány 0,31 0,358 0,27 0,45 
Költség 500 500 500 500 

2.1 táblázat: Kiadódó komponensek paraméterei idő-kommunikáció-költség prioritási 
sorrendben 

 
A fentiekben látható módon 1.1s-os újraindítási idő biztosításához szintén 5 processzor 
szükséges, mert a 4. szegmenset megvalósító processzort többszörözni kell. Látható 
hátránya ennek a megoldásnak szintén a túlságosan magas kommunikációs teher, amely a 
gyakorlatban memória korlát miatt megvalósíthatatlan. Továbbá az, hogy a szegmensek 
között bár feltöltöttségben az arány igen jó (a kondíciószám, vagyis a legnagyobb és a 
legkisebb feltöltöttség aránya 1,66), végrehajtási idő tekintetében viszont a leggyorsabb és 
a leglassabb szegmens aránya 4,64, vagyis nagyon egyenetlenül sikerült elosztani a 
végrehajtási időt. 
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A következőkben a 0.2 minimális kitöltési arány mellett a kommunikáció-futásidő-költség 
prioritási sorrend melletti eredmények láthatók az 2.25. ábrán és az 2.2. táblázatban. 
 

 
2.25. ábra: Kiadódó rendszerarchitektúra kommunikáció-futásidő-költség prioritási 

sorrendben 
 

 1. szegmens 2. szegmens 3. szegmens 4. szegmens 
Végrehajtási idő (s) 1,194 0,215 0,96768 1,6128 
Kommunikáció (kB) 11,2 4,05 5 - 
Kitöltési arány 0,452 0,216 0,27 0,45 
Költség 500 500 500 500 

2.2. táblázat: Kiadódó komponensek paraméterei kommunikáció-futásidő-költség prioritási 
sorrendben 

 
Látható, hogy a kommunikációs teher nagymértékben csökkent, így a rendelkezésre álló 
memória mérete már nem korlátozza a megvalósíthatóságot. Azonban amennyiben 1,1 
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másodperces újraindítási időt szeretnénk, akkor két szegmenset is többszörözni kell, ezáltal 
eggyel több, vagyis 6 db processzor szükséges. 
 
A következőkben a költséget választom a legmagasabb prioritásúnak. A költség-
kommunikáció-futásidő prioritási sorrend mellett kapott eredmények az 2.26. ábrán és az 
2.3. táblázatban láthatók. 
 

 
2.26. ábra: Kiadódó rendszerarchitektúra költség-kommunikáció-futásidő prioritási 

sorrendben 
 

 1. szegmens 2. szegmens 3. szegmens 
Végrehajtási idő (s) 1,194 1,183 1,613 
Kommunikáció (kB) 11,1 5 - 
Kitöltési arány 0,453 0,486 0,45 
Költség 500 500 500 

2.3. táblázat: Kiadódó komponensek paraméterei költség-kommunikáció-futásidő prioritási 
sorrendben 

 

2.2.6. Különböző típusú végrehajtó egységek kiválasztásának hatása 
Az előzőekben bemutatott egyszerűbb dekompozíciós módszer még nem volt képes több, 
különböző típusú komponens processzort kezelni, azonban az időközben újonnan 
kifejlesztett dekompozíciós módszer [S3] már képes a különböző metrikák eltérő 
prioritással való kezelésén túl különböző tulajdonságú végrehajtó egységek közti 
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választásra is. Az előzőekben ismertetett rendszert tehát megkíséreltem újratervezni 
heterogén többprocesszoros (HMA) rendszerként is. 
A hangforrás lokalizációs feladat tisztán mikrokontrollerekkel történő implementációjának 
végrehajtási idejét főleg a nagymennyiségű komplex szám szorzási és osztási művelet adja, 
amelyek közül ráadásul több egyszerre, párhuzamosan is elvégezhető lenne egy arra 
alkalmas hardver segítségével. Felmerül a kérdés, hogy amennyiben ezeket a műveleteket 
megvalósítjuk egy CPLD eszközben, akkor azzal gyorsíthatjuk-e a feladat végrehajtását. 
Intuitív módon azonban nem egyszerű felosztani a feladatot a CPLD és valahány 
mikrokontroller között. 
Az újonnan kifejlesztett algoritmusokat alkalmazó tervezőrendszerrel azonban lehetővé 
válik, hogy ezt a felosztást automatizáljuk. A továbbiakban tehát a tervezőrendszerben 
használt konfigurációhoz hozzáadtam a kiválasztott Xilinx Coolrunner II CPLD eszköz 
paramétereit, valamint a vele megvalósítható műveletek becsült végrehajtási idejét és az 
eszközön belüli helyfoglalását. 
Mivel a CPLD eszköz ára közel ötszöröse a mikrokontroller árának, ezért a költség 
paramétert is ötszörösre (2500-ra) választottam. 
A CPLD természetesen bizonyos típusú műveleteket semmiképpen sem tud elvégezni. A 
tervezőrendszer jelenlegi kísérleti változatában ezt a problémát úgy lehet egyszerűen 
kezelni, hogy ezen műveletek helyfoglalását a CPLD esetén akkorának adom meg, hogy ne 
férjen bele egy sem az eszközbe. 
 
Elsőként a futásidő-kommunikáció-költség sorrenddel próbálkoztam, valamint 0.2 
minimális feltöltöttségi arányt állítottam be. Az eredményül kapott szegmensgráf és a 
jellemző adatok az 2.27. ábrán és a 1.4. táblázatban láthatóak. 
 

 
2.27. ábra: Heterogén rendszer, futásidő-kommunikáció-költség prioritási sorrendben 

  
 1. szegmens 2. szegmens 
Végrehajtási idő (s) 2,377 0,0005 
Kommunikáció (kB) 5,02 - 
Kitöltési arány 0,9386 0,8533 
Költség 500 2500 

2.4. táblázat: Heterogén rendszer komponensek adatai, futásidő-kommunikáció-költség 
prioritási sorrendben 
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Észrevehető, hogy a CPLD-be allokált műveletek futásideje nagyon kevés ahhoz képest, 
amennyivel a mikrokontrollerbe allokált műveletek összes futásideje csökkent. Ez azért 
van, mert a CPLD az általános célú egymagos CPU-val szemben, az egymástól függetlenül 
végrehajtható feladatokat képes ténylegesen párhuzamosan elvégezni. A táblázatban 
feltüntetett futásidő tehát gyakorlatilag a leghosszabb soros ág végrehajtási idejével 
egyenlő. A CPLD-be allokált műveletek végrehajtása a mikrokontrollerrel összesen közel 
1,5 s-ig tartana. 
Mindkét komponens kapacitása nagymértékben ki van használva. 
Természetesen ennek a megoldásnak az összköltsége drágább, mint akár csak az 5 
processzoros megoldásnak, de egyéb, jelenleg vizsgált szempontok szerint (mint például 
energiafogyasztás) lehetséges, hogy előnyösebb. Továbbá érdemes megjegyezni, hogy 
ennek a megoldásnak a lappangási ideje lényegesen rövidebb lehet, amennyiben pipeline 
működésűként valósítjuk meg. 
 
Bár a kiadódó megoldáshoz képest további költség csökkenés nem mutatható ki, a 
következőkben még a költség-futásidő-kommunikáció prioritási beállítással is 
próbálkoztam. Az eredmények a 2.28. ábrán és a 2.5. táblázatban láthatók. Látható, hogy a 
dekompozíciós algoritmus a költség magasabb prioritásúként való beállítása ellenére egy 
még magasabb költségű megoldást talál, viszont ennek a megoldásnak az összes 
végrehajtási ideje rövidebb, és rövidebb újraindítási idővel szervezhető pipeline 
működésűvé, ezáltal hatékonyabbnak tekinthető. 
 

 
2.28. ábra: Heterogén rendszer, költség-futásidő-kommunikáció prioritási sorrendben 
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 1. szegmens 2. szegmens 3. szegmens 
Végrehajtási idő (s) 0,001 1,315 1,613 
Kommunikáció (kB) 51,89 5  
Kitöltési arány 0,565 0,628 1,45 
Költség 2500 500 500 

2.5. táblázat: Heterogén rendszer komponensek adatai, költség-futásidő-kommunikáció 
prioritási sorrendben 

 
Harmadik kísérletként a kommunikációt helyeztem a legmagasabb prioritásra. Ekkor a 
kommunikáció-futásidő-költség prioritási sorrendben az 2.29. ábrán és az 2.6. táblázatban 
látható eredmény adódott. 
 

 
2.29. ábra: Heterogén rendszer, kommunikáció-futásidő-költség prioritási sorrendben 

 
 1. szegmens 2. szegmens 3. szegmens 
Végrehajtási idő (s) 0,0015 1,21 0,0005 
Kommunikáció (kB) 46,16 5  
Kitöltési arány 0,7777 0,5333 0,8533 
Költség 2500 500 2500 

2.6. táblázat: Heterogén rendszer komponensek adatai, kommunikáció-futásidő-költség 
prioritási sorrendben 

 
Ez a megoldás nagyon hasonlít az előzőre, azonban a második mikrokontroller 
feladatainak egy részét egy második CPLD végzi, mivel itt a költség volt a legkevésbé 
fontos szempont, az algoritmus inkább egy drágább, de a párhuzamossága miatt gyorsabb 
hardvert választott. Ez a megoldás azért figyelemre méltó, mert a vizsgált esetek közül a 
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legkisebb lappangási idővel rendelkezik. Az előzőekben vizsgált dekompozíciós 
eredmények (különösen például a 2.26. ábrán látható szegmens gráf) alapján ugyan 
megvalósítható lenne kisebb költségű és kisebb újraindítási idejű pipeline rendszer is, 
azonban annak a lappangási ideje közel 3-szoros lenne ehhez képest. 
 
A heterogén rendszerek tervezése esetén kapott eredményeket is ábrázoltam költség-
újraindítási idő grafikonon (2.30. ábra).  
 

A gyakorlatban megvalósítható kiadódó HMS rendszerek 
költsége az újraindítási idő függvényében
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2.30. ábra: A heterogén rendszerekre adódott tervezési eredmények összehasonlítása 
 
Ezek a megoldások kevésbé hasonlíthatók össze közvetlenül, mint a korábbiakban 
tervezett homogén többprocesszoros rendszerek, mert ebben az esetben a lappangási idő és 
a szükséges kommunikációs csatornák száma is nagymértékben eltérő az egyes 
eredmények között. Például az 2.29. ábrán látható megoldás költsége az összes többinél 
lényegesen magasabb, azonban a lappangási ideje közel fele a legkisebb költségű (2.27) 
megoldásnak, így tehát az is tekinthető bizonyos szempontból a lehető legjobb 
megoldásnak. Észrevehetjük, hogy a kommunikációt magas prioritásúnak tekintve a 
lappangási idő jelentősen csökken, viszont a költséget magasabb prioritásúnak tekintve 
(2.28) nem feltétlenül kapunk alacsonyabb költségű megoldást, mint a többi esetben. Ez az 
adott benchmark alkalmazás esetén valószínűleg azért van így, mert az adott 
alkalmazásban a nagy mennyiségű kommunikáció időigénye nagymértékben megnöveli 
azonos jellegű processzorok (vagyis azonos költség) alkalmazása mellett is a lappangási és 
az újraindítási időt, vagyis ugyanahhoz az újraindítási időhöz így nagyobb költség tartozik. 
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3. A feladatleírásban szereplő hurkok (ciklusok) 
kezelésének módszere 
Általában a rendszer szintű szintézis módszerek magas szintű nyelvi leírásból indulnak ki. 
A legtöbb algoritmus ilyen leírásában elkerülhetetlenek a hurkok (ciklusok), vagy olyan 
vezérlési szerkezetek, amelyek azonos műveletsor többszöri végrehajtását írják elő, 
esetlegesen változó paraméterekkel, vagy különböző bemeneti adatokon. 
Egy ilyen hurok közvetlenül az adatfolyam-gráfban irányított körként jelenik meg, amely 
nehézséget okoz a rendszer szintű és a magas szintű szintézis folyamatában, mert a legtöbb 
algoritmus nem képes ezeket kezelni. 
A legegyszerűbb, legtöbbször alkalmazott megoldás, amikor a hurkokat – még ha belső 
egymásba ágyazott hurkokat tartalmaznak is – egyetlen, szükségszerűen nagy végrehajtási 
idejű csomópontként (oszthatatlan elemi műveletként) kezelik. Ez a módszer természetesen 
azt okozza, hogy az adott hurok nem felosztható, ráadásul az egyes iterációi sem 
párhuzamosíthatóak és pipeline-elvű végrehajtásra is legfeljebb a teljes hurkot végrehajtó 
processzor többszörözésével van lehetőség. 
 
A magas szintű nyelvek optimalizáló fordítóprogramjai a hurkok egy részén átalakításokat 
hajtanak végre, továbbá bizonyos, kis erőforrásokkal rendelkező beágyazott rendszerek 
programozói is végeznek intuitív módon hasonló átalakításokat. 
Az ilyen átalakítások két csoportra oszthatók: hurokkifejtésre vagy hurokfelosztásra. 
Mindkettő alapvetően azt jelenti, hogy a hurok belsejében lévő utasításokat néhányszor 
egymás után leírják (megismétlik), természetesen az időközben megváltozott változók 
értékét behelyettesítve. Ilyen módon két eltérő végeredmény is adódhat, attól függően, 
hogy a hurok fejlécét is megismétlik-e, így beszélhetünk részleges kifejtésről (partial 
unrolling [43]) vagy felosztásról (loop splitting [44]). A részleges kifejtés 
eredményeképpen az eredeti hurok megmarad, a hurok belsejében lévő műveletek száma 
megnő, azonban az iterációs szám csökken. A felosztás esetében az eredeti hurkot több, 
kisebb iterációs számú, de az eredetivel megegyező tartalmú hurokra bontják fel, vagyis 
eredményül nem csak egy, hanem több, rövidebb végrehajtási idejű hurkot kapunk.  
 
Mind a kifejtés, mind a felosztás műveletének szélsőséges esete a teljes kifejtés (complete 
unrolling), amely teljesen megszünteti a hurkot, és egyszerű műveletek sorozatával 
helyettesíti azt. 
 
Def.: 

Teljes kifejtés: (complete unrolling [45]): A hurok belsejében lévő összes műveletet a 
hurokban előírt sorrendben annyiszor egymás után le kell írni, ahányszor a 
ciklusparaméter (vagy a megfogalmazott adat független feltétel) azt előírja. Eközben a 
ciklusváltozók aktuális értékét minden példány esetén be kell helyettesíteni. 

 
A teljes kifejtéssel jellemzően nagymértékben növekszik a lefordított programkód mérete, 
viszont a végrehajtási ideje bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet, mivel így a hurok 
megvalósítása során elkerülhetetlen – bizonyos architektúrák esetén nagyon hosszú időt 
igénylő – feltételes ugrásokat akár teljesen is el lehet kerülni. A többprocesszoros 
rendszerek rendszer szintű tervezésében, és magas szintű szintézis algoritmusok 
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alkalmazása esetén a teljes kifejtésnek és a felosztásnak ennél egy lényegesen fontosabb 
előnye is van, ugyanis megszünteti, vagy legalább több, rövidebb időt igénylő hurokra 
bontja fel az eredeti, nagy végrehajtási időt igénylő hurkot. Lehetőséget adva a hurok 
részműveleteinek a párhuzamosítására, vagy pipeline végrehajtására is. 
További nehézség azonban, hogy a hurkok a legtöbb esetben egymásba ágyazottan 
fordulnak elő, azaz egy hurok egy vagy több másik hurkot is tartalmazhat, amelyek további 
hurkokat tartalmazhatnak. Az egymásba ágyazottság szintjének (nesting level) jellemzően 
nincs korlátja magas szintű nyelvek esetén. 
 
Egymásba ágyazott hurkok esetén a részleges kifejtést és a felosztást is csak a legkülső 
szinten lévő hurkon érdemes elvégezni, hiszen a beágyazott hurkok kifejtése esetén a 
legkülső hurok továbbra is megmaradna, amit a magas szintű szintézis eszköz továbbra is 
csak egyetlen oszthatatlan műveletként tudna csak kezelni. 
Többszintű egymásba ágyazott hurkokat csak rekurzív teljes kifejtéssel teljesen lehet 
megszüntetni, vagyis úgy, hogy a legbelsőtől a legkülső hurokig haladva egymás után 
minden szinten elvégezzük a teljes kifejtést. Így azonban a szintek számának 
növekedésével a műveletek száma is exponenciálisan növekszik. Mivel szinte az összes 
hatékony magas szintű szintézis algoritmus lépésszáma az elemi műveletek számának 
(jellemzően négyzetes vagy köbös) függvénye, így a nagyszámú művelet esetén a 
tervezőeszköz futásideje rendkívül hosszú lehet. 
 
A probléma szemléltetésére vegyünk egy egyszerű példát: Tegyük fel, hogy a tervezett 
többprocesszoros rendszer által megvalósítandó algoritmus egy valós idejű HD felbontású 
videóképen végrehajtott konvolúciós szűrő. Ebben az esetben az algoritmusnak a beérkező 
videó képkocka minden pixelén (vagyis soronként 1080-szor és oszloponként 1920-szor) 
végre kell hajtania egy egyszerű skalárszorzási feladatot.  
Ezt az alábbi módon két egymásba ágyazott ciklussal írhatjuk le C nyelven: 
 
for(i=0;i<1080;i++) 
{ 

for(j=0;j<1920;j++) 
 { 
  Dest[i,j]=fconv(Source[i,j],&convwindow) 
 } 
} 
 
Ha a magas szintű szintézis eszközünk a hurkot egy oszthatatlan elemi műveletként kezeli, 
akkor az egész feladat egyetlen ilyen művelet, vagyis a teljes feladat többszörözésével 
elérhetjük, hogy a rendszer nagyobb áteresztőképességgel működjön (vagyis több 
képkockát legyen képes feldolgozni adott idő alatt) mint amennyi egyetlen rendelkezésre 
álló típusú processzorral lehetséges lenne. A rendszer lappangási idejét azonban nem 
tudjuk csökkenteni ilyen módon. A feltételezett valós idejű videó alkalmazásban viszont az 
adott időegységenként feldolgozandó képkockák száma adott, vagyis pipeline esetben az 
újraindítási idő nem lehet tetszőleges (tehát nincs értelme csökkenteni), viszont a bemenet 
és a kimenet közti késleltetés (lappangási idő) minimalizálása nagyon fontos. 
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Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a ciklusok iterációi egymástól teljesen függetlenül is 
elvégezhetők, vagyis egy rekurzív teljes kifejtés esetén az összes műveletet akár 
párhuzamosan is végre lehetne hajtani. 
Rekurzív teljes kifejtés esetén a program az alábbi formában nézne ki: 
 
{ 
Dest[0,0]=fconv(Source[0,0],&convwindow) 
Dest[0,1]=fconv(Source[0,1],&convwindow) 
Dest[0,2]=fconv(Source[0,2],&convwindow) 
………… 
Dest[1079,1919]=fconv(Source[1079,1919],&convwindow) 
} 
 
Ez a program viszont 2073600db teljesen azonos elemi műveletet eredményez, amelyek 
ütemezése túlságosan sok időt venne igénybe. 
 
Intuitíven azonban könnyen találhatunk megoldást, hiszen belátható, hogyha a feladatot 
például két egyenlő részre osztjuk, a lappangási idő két processzor alkalmazásával azonnal 
az eredetinek a felére csökken. Ezt pedig könnyen elérhetjük a legkülső hurok 
felosztásával: 
 
for(i=0;i<540;i++) 
{ 

for(j=0;j<1920;j++) 
 { 
  Dest[i,j]=fconv(Source[i,j],&convwindow) 
 } 
} 
for(i=540;i<1080;i++) 
{ 

for(j=0;j<1920;j++) 
 { 
  Dest[i,j]=fconv(Source[i,j],&convwindow) 
 } 
} 
 
Így mindössze kettő, természetesen még mindig jelentős végrehajtási idejű elemi műveletet 
kell beütemezni és végrehajtó egységekhez allokálni. Szemléletesen viszont ez azt fogja 
jelenteni, hogy a kép „alsó” felét az egyik, a „felső” felét pedig a másik processzor fogja 
feldolgozni, ezzel felére csökkentve a lappangási időt, vagyis a feldolgozási késleltetést. 
 
A továbbiakban a fentiekhez hasonló elvű, a feladatleírásban található hurkok kifejtését és 
így a magas szintű szintézis algoritmusokkal történő hatékonyabb optimalizálását segítő 
szisztematikus módszert mutatok be, amely a rekurzív teljes kifejtésből, mint módszerből 
indul ki, azonban csökkenti az egyszerre keletkező elemi műveletek maximális számát 
úgy, hogy minden teljes kifejtési eljárás után dekompozíciós algoritmussal összevon 
bizonyos műveleteket (szegmenseket képez). Így a módszer neve Rekurzív Szegmentált 
teljes Hurokkifejtés (RSH). 
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Mivel a hurkok különböző fajtáit különbözőképpen kell kezelni, ezért a kezelési módtól 
függően az alábbi osztályozást vezethetjük be. 

3.1. A hurkok osztályozása 
A magas szintű nyelven leírható hurkokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az 
automatikus kifejtés szempontjából lényeges, hogy a hurok lefutási száma konstans-e, 
illetve előre ismert-e, a hurkokat tehát eszerint célszerű csoportokba osztani: 
 
3.1.1. Adatfüggetlen végrehajtási idejű ciklusok (CVI) 
A ciklus teljes végrehajtási ideje a programkód alapján előre meghatározható, mert nem 
tartalmaz sem adattól függő feltételes utasítást, sem más, adatfüggő végrehajtási idejű 
műveletet, és a ciklus iterációszáma is a programkódban adott, vagyis nem adatfüggő. 
 
3.1.2. Konstans iterációszámú ciklusok (CI) 
A ciklusban foglalt utasítások lefutásának száma a programkód alapján eleve eldönthető. 
Ez a definíció nem zárja ki, hogy a ciklusban foglalt utasítások végrehajtási ideje 
adatfüggő legyen (például feltételes utasítások, elágazások esetén) 
 
3.1.3. Adatfüggő iterációszámú ciklusok (ACI) 
A ciklus iterációszáma nem határozható meg a programkód alapján, így teljes végrehajtási 
ideje is legfeljebb becsülhető. Amennyiben egy hurokba ágyazva legalább egy ACI jellegű 
hurok található, akkor ez a hurok is ACI jellegűként kezelhető. 
 
Az előzőek közül egyedül az ACI kategóriába tartozó ciklusokat nem célszerű több 
csomópontra bontani. 
Ekkor a tervező számára az egyetlen lehetőség egy ésszerű becslést adni a hurok 
maximális várható végrehajtási idejére [S4]. 

3.2. Becslési módszer az adatfüggő hurkok végrehajtási idejére [S4] 
A DECHLS szinte minden algoritmusához szükséges ismerni összes elemi művelet 
végrehajtási idejét. Amennyiben egy művelet végrehajtási ideje előre nem ismert, mert 
például adatfüggő, akkor ennek becslésére van szükség. Ekkor azonban a becsült idővel 
lesz beütemezve az adott művelet, vagyis ha egy konkrét esetben korábban is érne véget a 
művelet, a megtervezett rendszer akkor is eddig fog várni. Ha azonban a művelet az adott 
esetben később fejeződne be, akkor két lehetőség van: egyrészt megvárhatjuk, de ekkor a 
tervezett időzítések nem tarthatók be, vagyis a rendszer összes többi műveletét 
várakoztatni kell, vagy nem várjuk meg, de akkor pedig az adott bemenet esetén nem tud 
majd a rendszer érvényes eredményt szolgáltatni. Ez a probléma főleg a valós idejű 
rendszereknél fordul elő, ahol egy adott határidő után szolgáltatott eredmény már 
egyáltalán nem használható (kemény valósidejű rendszer), vagy az eredmény 
használhatósága a határidő óta eltelt idővel arányosan csökken (puha valós idejű rendszer). 
A becslési módszernek tehát az ACI hurkokhoz meg kell adnia egy olyan időt, amely alatt 
az esetek jelentős (az alkalmazás szempontjából elegendő) részében biztosan végre lehet 
hajtani az adott hurkot. 
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A javasolt becslési módszer két részből áll: egyrészt meghatározza a végrehajtási idő 
valószínűségi eloszlásfüggvényét, másrészt pedig költségfüggvény-minimalizálásként 
meghatározza az adott alkalmazás szempontjából leginkább megfelelő végrehajtási időt. 
A becslési algoritmus első lépése a hurok végrehajtási idejének a valószínűségi 
eloszlásfüggvényét meghatározni. Ehhez tehát először meg kell határozni a végrehajtási 
időt befolyásoló bemeneti adatokat. A legtöbb esetben legfeljebb egy-kettő olyan bemenet 
van [46], amelyiktől ténylegesen függ a végrehajtási idő. Az egyszerűbb esetekben a 
magas szintű fordítóprogram is meghatározhatja ezeket, de egy bonyolult feltételt 
alkalmazó feltételes hurok esetén ez nem egyszerű. Ebben az esetben a felhasználó 
(tervező) segítségére támaszkodhatunk. A DECHLS tervezőrendszerben ezeket a 
bemeneteket még a felhasználónak kell azonosítania. 
Második lépésként a végrehajtási idő szempontjából kritikus bemeneteknek a várható 
értéktartományait kell megadni. Ezt automatikusan az adattípus alapján is megtehetjük, de 
a legtöbb gyakorlati esetben a tervező ennél jóval szűkebb tartományt is meg tud adni. 
Ezután meg kell határozni a végrehajtási idő és a bemeneti értékek t=F(x) függvényét, ahol 
t a végrehajtási idő, x pedig az adat. Erre léteznek módszerek, egyik ilyen a [47] 
disszertációban bemutatott scenario method (teszteset módszer), amely gyakorlatilag 
próbafuttatásokat végez különböző jellemző bemeneti értékekkel. Mivel a bemeneti 
értéktartomány mindig diszkrét értékekből áll (még lebegőpontos változó esetén is) ezért 
elméletileg csak véges számú kombinációt kellene lefuttatni, hogy pontosan megismerjük 
az F(x) függvényt, azonban általában ez nem lehetséges a hatalmas időigény miatt. 
A műveletet gyorsíthatjuk, ha csak kevesebb bemeneti érték mellett végezzük el a 
próbafuttatást, és a többi értékhez görbeillesztéssel határozzuk meg F(x) értékét. A 
görbeillesztésre például az [48]-ben bemutatott módszert használhatjuk, de kielégítő 
eredményt adhat egyszerű lineáris interpoláció is. Természetesen így nem kapjuk meg az 
egzakt függvényt, csak egy becslését. Emiatt az alábbi módszer végeredménye szintén 
becslés jellegű lesz. 
A következő lépés a bemeneti értékek valószínűségi eloszlásfüggvényének meghatározása. 
Ezt akár a tervező is megadhatja kézzel, de szimulációval ez is meghatározható. Továbbá 
sok olyan speciális eset lehetséges, ahol a várható bemenet eloszlásfüggvénye 
szakirodalomból is ismert, például bizonyos audió vagy videó jelfeldolgozási műveletek 
esetén. Mivel digitális esetben a bemeneti értékek is diszkrét értékek, ezért a valószínűségi 
sűrűségfüggvényük (v(x)) is diszkrét függvény. 
A bemeneti értékek sűrűségfüggvényéből és a végrehajtási idő függvény (F(x)) becsült 
értékeiből kiszámítható a végrehajtási idő sűrűségfüggvénye. Ehhez az eloszlás-
transzformációt kell felhasználnunk [49]. 
Egy bemeneti változó esetén a képlet a következőképp alakul: 

 dt
tdFtFvtr )())(()(

1
1

−
− ⋅=  (4) 

ahol r(t) a végrehajtási idő valószínűségi sűrűségfüggvénye, v(x) a bemenet valószínűségi 
sűrűségfüggvénye, F(x) a végrehajtási idő a bemenet függvényében. A képletben a 
differenciálás művelete egyszerű különbségképzésként hajtható végre diszkrét függvények 
esetében. Érdemes megfigyelni, hogy a képlet alkalmazásához F(x) inverz függvényére is 
szükség van, vagyis ennek léteznie kell, ez azonban nem lényeges korlátozás, mert 
egyrészt a legtöbb algoritmus végrehajtási ideje a bemenet(ek) számának és értékének 
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függvényében monoton növekszik, vagyis amennyiben nem tartozik több azonos bemenet 
értékhez azonos végrehajtási idő, akkor F invertálható függvény (pl.: n*log(n)) lesz. 
Másrészt pedig nem invertálható F(x) függvény esetén is kiszámítható a végrehajtási idő 
eloszlásfüggvénye, kihasználva, hogy diszkrét eloszlásokról van szó. Ebben az esetben a 
diszkrét sűrűségfüggvény definícióját kell felírni, amely szerint r(t) sűrűségfüggvény 
értéke annak a valószínűségét jelenti, hogy a végrehajtási idő éppen t, vagyis minden egyes 
t érték esetén azon bemeneti értékek beérkezési valószínűségeit kell összegezni, ahol 
F(x)=t. Az így kapott képlet (5) már nem adható meg analitikus alakban, de számítógéppel 
a numerikus értékei még mindig egyszerűen számíthatók. 

 ∑
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Az (5) képlettel meghatározhatjuk a végrehajtási idő valószínűségi sűrűségfüggvényét az 
adott példa esetében 
Mivel v(x) diszkrét eloszlást ír le, ezért a transzformált r(t) is diszkrét lesz. Ez úgy 
értelmezhető, hogy az időt valamilyen diszkrét egységekben (például órajel ütemekben) 
kell megadni. Ekkor F(x) is diszkrét értelmezési tartományú függvény. 
Egyszerűbb esetekben, a folytonos függvényként való közelítés is eredményre vezethet, 
azonban a diszkrét értelmezési tartományú függvények használata numerikusan 
könnyebben kezelhető. 
A r(t) sűrűségfüggvényből integrálással (vagyis a diszkrét eset miatt összegzéssel) 
kiszámítható a keresett R(t) eloszlásfüggvény.  
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R(t) függvény tetszőleges t időegységre kiszámított értéke közvetlenül annak a 
valószínűségét jelenti, hogy a hurok adott t időegység előtt befejeződik. Ez az információ 
bemenetül szolgálhat a módszer harmadik részének, amely költségfüggvény minimalizálás 
révén meghatároz egy konkrét becsült hurok végrehajtási időt. 
 
A harmadik lépés a végrehajtási idő konkrét becsült értékének megadása. 
A fentiek alapján felírható annak valószínűsége, hogy a hurok nem fejeződik be t időn 
belül az alábbi módon adható meg (6) segítségével: 

 )(1)( tRtP −=  (7) 
Ahhoz, hogy meghatározzuk a leginkább megfelelő végrehajtási idő becslést, egy 
költségfüggvényt kell definiálnunk. A költségfüggvény két részből áll: 

 ))(()()( tPHtWtC += , (8) 
ahol költségfüggvény első tagja (W(t)) fejezi ki annak költségét, hogy t időnél tovább kell 
várni a hurok végrehajtására. Minél tovább várunk, annál lassabb lehet a teljes rendszer, 
ezért ezt a költséget úgy kell meghatározni, hogy büntesse a túlságosan hosszú várakozást, 
vagyis W(t) monoton növekvő függvény legyen. 
A költségfüggvény második tagja (H(P(t))) annak az esetnek a költségét fejezi ki, amikor a 
változó végrehajtási idő hosszabb lenne, mint amit megadunk. H(x) függvényt úgy 
célszerű megválasztani, hogy H(P(t)) monoton csökkenő függvény legyen. Ez a 
gyakorlatban úgy biztosítható, hogy H(x) minden x esetén pozitív és H(0)=0, kihasználva 
(9)-et. A (9) egyenlet pedig minden esetben fennáll, hacsak nem létezik olyan bemenet, 



49 

amely esetén az adott hurok egyáltalán nem fejeződik be, de ebben az esetben 
nyilvánvalóan hibás a feladat-megfogalmazás. 

 0)(lim =
∞→

tP
t

 (9) 

A teljes C(t) költségfüggvény minimumhelyének megfelelő időt választhatjuk eredményül, 
és ezt adhatjuk meg a tervezőrendszer számára. Amennyiben megfelelően választottuk 
meg a költségeket, a megadott időt csak az alkalmazás szempontjából elfogadható 
arányban előforduló kritikus esetekben fogja túllépni a tényleges végrehajtási idő. 
Természetesen, ha több bemenettől is függ a végrehajtási idő, a fentiekben bemutatott 
módszer akkor is működik, azonban v(x), F(x) és r(t) többváltozós függvények lesznek. 
 
A becslési módszer használatát és a költségfüggvények egy lehetséges megválasztási 
módját az alábbi egyszerű példán keresztül mutatom be. 
 
Tegyük fel, hogy a feladat mindössze annyi, hogy kiszámítsuk egyetlen, bemenetként 
kapott, 8 bites pozitív szám faktoriálisát, például az alábbi C nyelven adott függvény 
segítségével: 
 
unsigned long int factorial(unsigned char x) 
{ 
unsigned char s=1; 
for(unsigned int i=2;i<x;i++){s=s*i; } 
return s; 

} 
 
A fenti függvény végrehajtási ideje természetesen függ az x bemenettől, ezért a teljes 
végrehajtási idő becsléséhez a függvény belsejében található ACI típusú hurok idejének 
becslése szükséges. 
Tegyük fel, hogy az x bemeneti változó Poisson eloszlást követ, amelynél paraméter értéke 
10, a hurok végrehajtási idejének van 5 órajel ciklusnyi egyszeri, adatfüggetlen 
komponense, valamint minden további lefutás 2 további órajelet igényel. A bemenet 
valószínűségi sűrűség függvénye és a végrehajtási idő bemenettől való függése látható a 
3.1. ábán. 
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3.1. A bemenet (x) valószínűségi sűrűség függvénye (v(x)) és a végrehajtási idő függése a 

bemenettől (F(x)) 
 
A költségfüggvényeket a fentiek figyelembe vételével a gyors működés érdekében úgy 
célszerű megválasztani, hogy W(t) amely a túlságosan hosszú várakozást „bünteti” az 
időnek négyzetes vagy köbös (ne lineáris) függvénye legyen, hiszen a bemenet a 
sűrűségfüggvény miatt nagyon ritkán lesz nagyon nagy értékű. Ezzel szemben H-t egy 
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egyszerű konstanssal szorzott lineáris függvényre választva az alábbi (10) 
költségfüggvények adódnak, amelyekkel számolva a 3.2. ábrán látható eredményt kapjuk. 

 
2)( ttW =      )(2000))(( tPtPH ⋅=   (10) 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 10 20 30 40 50
t

co
st

V(t) H(t) C(t)
 

3.2. ábra: A költségfüggvény két komponensének alakulása. 
 

Látható, hogy a költségfüggvény minimuma ebben az esetben T=29-nél adódik, vagyis 
ennyi a becsült maximális végrehajtási ideje a fenti ACI típusú huroknak. Ebben az esetben 
azonban az esetek 13%-ában túllépi a végrehajtási idő ezt a becslést, amely bizonyos 
alkalmazásokban elfogadhatatlan lehet. Ez azért van, mert a fenti költségfüggvényben W 
négyzetes, míg H lineáris függvény, vagyis a „gyors” működés magasabb prioritást kap, 
mint a „biztonságos” működés, vagyis a határidő gyakori betartása. Ha W-t is lineáris 
függvénynek választjuk, pl. W(t)=t. 
Ebben az esetben T=45-nél lenne csak a költségfüggvénynek minimuma, vagyis ennyi 
lenne a becsült idő, azonban ezt a becslést csak a 0.07% valószínűséggel lépné túl a 
tényleges végrehajtási idő. Fontos megjegyezni, hogy a valószínűségi alapú becslés nélkül, 
pusztán az adattípus felső korlátját figyelembe véve a lehető leghosszabb végrehajtási idő 
Tmax=515 időegység lenne. 
 
A fentiek alapján a CVI és a CI ciklusok minden esetben kifejthetők, azaz átalakíthatók 
utasítások sorozatára. Az ACI ciklusok pedig legfeljebb feloszthatók, a fenti módszerrel 
megadható végrehajtási idő becslés alapján. 

3.3. A hurkok kifejtésének módszere 

3.3.1. A hurkokban kezelt adatok (változók) csoportosítása 
A ciklus kifejtett utasításai különböző adatokon írhatnak elő műveleteket, ezeket az 
adatokat három különböző csoportba sorolhatjuk, a további kezelés szempontjából: 
 

1. Ciklusváltozó(k): CV 
Olyan adat, amelynek értéke a hurok minden iterációjában megváltozik, és értékét 
közvetve vagy közvetlenül a hurok lefutásainak megszámlálására használjuk. 
Fontos kritérium, hogy a ciklusváltozó értéke a hurok összes lefutása során, 
fordítási időben is ismerhető kell legyen. 
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2. Hurkon belüli lokális változó: LV 

Olyan változó, amelyet csak a hurok belső műveletei használnak ideiglenesen, 
értéke a hurkon kívül nem használt. 

3. Huroktól független (külső) változó: IV 
Olyan adat, vagy paraméter, amelynek értéke a hurok teljes végrehajtása közben 
nem változik. 

4. Hurokban módosított kritikus változó: CMV 
Olyan adat, amelynek értékét a hurok belsejében lévő műveletek változtatják. A 
változtatások sorrendje nem tetszőleges 

5. Hurokban módosított aggregált változó: AMV 
Olyan adat, amelynek értékét a hurok belsejében lévő műveletek megváltoztatják, 
de a változások sorrendje tetszőleges lehet, mert valamilyen aggregációra (pl. az 
egyes iterációk részeredményeinek összegzésére) használjuk. 

3.3.2. OpenMP direktívák használata 
A feladatleírásban előforduló hurkok azonosítására és osztályozására automatikusan is van 
lehetőség, azonban a tervezési folyamat lényegesen hatékonyabb lehet, ha a tervezőnek 
lehetősége van a működés befolyásolására többlet információk megadásával. Ilyen 
forráskódban megadható többlet-információt hordozhat például a hurok előre ismert típusa, 
párhuzamosíthatósága (vagy adott esetben párhuzamosíthatóságának megtiltása) vagy az 
egyes iterációk közti előre ismert időzítési, ütemezési kényszerek megadása. 
Ezen adatok és paraméterek megadására lehetőséget biztosítanak az OpenMP (Open 
MultiProcesing) keretrendszerben [50] definiált fordítódirektívák közül a következők [51]: 
 
omp parallel for 
Ez a direktíva párhuzamosítható for ciklust jelöl, típusa lehet CI vagy ACI is. Az így 
megjelölt ciklus csak a legfelső szinten kerül párhuzamosításra 
 
omp parallel for collapse 
Ezzel a direktívával olyan párhuzamosítható hurkot lehet megjelölni, amely beágyazva 
további párhuzamosítható ciklusokat tartalmaz. 
 
omp critical 
Azt a programsort jelöli, amely CMV típusú változó módosítását végzi, vagyis az így 
megjelölt programsorban leírt elemi műveletek a hurok eredeti lefutása szerinti sorrendjét 
mindenképpen meg kell tartani. 
 
omp reduction(operation, variable) 
Parallel for direktívával megjelölt hurok elején használatos, az AMV típusú változó(k) 
megjelölésére szolgál, a változókat módosító művelettel együtt, vagyis ha az adott hurok a 
„sum” nevű változóba összegez az összes lefutásai során, akkor használata:  
#pragma omp reduction(+, sum) 
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3.3.3. A különböző változótípusok kezelése 
A kifejtés során a különböző típusú változókat eltérően kell kezelni: 
A CV típusú ciklusváltozók pillanatnyi értéke minden hurok lefutás során ismert, ezért a 
kifejtés során a változót meg kell szüntetni, és helyére konstansként behelyettesíteni a 
pillanatnyi értékét. 
 
Az LV típusú változókat a hurok iterációszámával megegyező példányban többszörözni 
kell, a hurok minden egyes lefutásának műveleteibe a változó különböző példányát kell 
behelyettesíteni. 
 
Az IV típusú változókat minden egyes műveletben változatlanul kell hagyni, vagyis ezeket 
a változókat soha sem kell többszörözni. 
A fenti esetek láthatók a 3.3. ábrán. 
 

 

invar=…   IV 
for(int i=0;i<3;i++)  CV 
{ 
  int loc=function(i,invar);  LV
   res[i]=loc*2; 
} 

function(0,invar) 

loc*2 

function(1,invar) 

loc*2 

function(2,invar) 

loc*2 

invar 

res[0] 

res[1] 

res[2] 

 
3.3. ábra: CV, LV és IV típusok kezelése 

 
A CMV típusú változók írását és olvasását külön műveletként kell kezelni. Ezeket a 
változókat sem szabad többszörözni, és a módosítások sorrendiséget meg kell tartani. 
A sorrendiség megtartására két lehetőségünk adódik: 

1. A kifejtett hurok minden egyes CMV változót módosító műveletének bemenetként 
meg kell kapnia az előző lefutás összetartozó műveletének eredményét, így az 
ütemezés során biztosított, hogy a kritikus változó mindig a megfelelő sorrendben 
kap csak értéket. Ez a megoldás leginkább tárolt programú gépként megvalósított 
komponens processzorok (vagyis általános célú CPU-k, DSP-k, GPU-k) esetén 
előnyös, egy lehetséges ilyen megoldást tartalmazó adatfolyamgráf részlete látható 
a 3.4.a ábrán. 

2. A kifejtett hurok minden műveletéhez hozzá kell adni egy pótlólagos bemenetet, 
amely a művelet indítását engedélyezi. Erre a bemenetre a kész megvalósításban 
egy olyan vezérlő egység (sequencer) kimenete csatlakozik, amely az egyes 
lefutások sorrendjét vezérli. Ez a megoldás főleg a programozható logikákkal 
megvalósított komponens processzor (FPGA, CPLD) esetén előnyös. Egy 
lehetséges ilyen megoldást tartalmazó adatfolyamgráf részlete látható a 3.4.b ábrán. 
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outvar=… 
for(i=0;i<3;i++) 
{ 
#pragma omp critical    
outvar=inarray[i];  CMV 
} 

outvar=inarray[0] 

outvar=inarray[1] 

outvar=inarray[2] 

inarray 

outvar 

outvar=… 
for(i=0;i<3;i++) 
{ 
 #pragma omp critical    
 outvar=inarray[i];  CMV
} 

outvar=inarray[0] 

outvar=inarray[1] 

outvar=inarray[2] 

inarray 

outvar  
 a.) Ütemezés által biztosított sorrend b.) Központi sorrend vezérlés  

3.4. ábra: CMV típusú változók két lehetséges kezelési módja 
 
Az AMV típusú változókból az LV típusúakhoz hasonlóan minden egyes lefutáshoz külön 
példányt kell biztosítani, majd a kifejtett hurok műveletei után el kell helyezni egy olyan 
pótlólagos műveletet, amely elvégzi az összes összetartozó AMV aggregációs műveletét. 
Például összegzés esetén a 3.5. ábrán látható megoldás alkalmazható. 
 

outvar=… 
for(i=0;i<3;i++) 
{ 
 outvar+=inarray[i]; AMV
} 

outvar1=inarray[0] 

outvar2=inarray[1] 

outvar3=inarray[2] 

+ 

inarray 

outvar  
3.5. ábra: AMV típusú változók kezelése 

 
A CI típusú hurkok tartalmazhatnak tetszőleges adattól függő feltételes végrehajtású 
műveleteket is, ezeket azonban a kifejtés után kezelhetjük úgy, mint az egyéb feltételes 
végrehajtású műveleteket, azaz egyetlen csomópontként, amelynek végrehajtási ideje a 
legpesszimistább eset végrehajtási ideje.  
 
A hurokban található műveletek lefutásának sorrendjét minden esetben meg kell tartani, 
amennyiben azok azonos CMV-t módosítanak, ellenkező esetben viszont tetszőlegesen 
párhuzamosíthatók a műveletek. 
 

3.3.4. A hurkok megtalálása és azonosítása 
Az openMP fordítódirektívák segítséget nyújtanak a hurkok és változótípusok 
azonosításához, ezért a feladatleírásban szereplő hurkokat a magas szintű nyelvi leírásban 
célszerű detektálni, még mielőtt a magas szintű nyelvi leírást adatfolyam-gráffá 
transzformálnánk. A hurkok kifejtése és részleges dekompozíciója tehát a transzformáció 
egy köztes lépéseként képzelhető el. 
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A bemeneten kapott formális nyelvi leírásban tehát meg kell találnunk és osztályoznunk 
hurkokat, valamint egy megfelelő adatstruktúrát kell kidolgozni a kezelésükre. A megadott 
algoritmus végrehajtása során a hurkok tényleges megtalálásának és kifejtésének sorrendje 
nem befolyásolja a végeredményt, így az azonos egymásba ágyazottsági szinten lévő 
hurkok például a programbeli előfordulásuk sorrendjében kezelhetők.  
 
A hurkokat detektáló algoritmus, felhasználva az abban található speciális direktívákat, az 
első lépésben a kifejthető (CI és CVI) hurkokról egy ú.n. hurokstatisztikát készít, erre egy 
példa a 3.6. ábrán látható. 
 
For(i=0;i<5;i++)   H1 
{ 

Statement1; 
For(j=0;j<10;j++)  H2 

{ 
Statement2; 
For(m=60;m <100;m++)  H3 
{ 
 Statement3; 
} 
} 

 If(condition) 
 { 

 for(k=0;k<5;k++) H4 
 { 
  statement4; 
 } 

 } 
} 
For(i=0;i<300;i++) H5 
{ 

statement5; 
} 

 a.) Programkód b.) Ábrázolásmód 
3.6. ábra: Példa a hurokstatisztika ábrázolására 

 
Def: 

A hurokstatisztika egy olyan gráf jellegű struktúra, amely a hurkok egymásba 
ágyazottságát ábrázolja. A hurokstatisztika készítése során megadható paraméter, hogy 
hányadik szintig ábrázoljuk az egymásba ágyazott hurkokat. A hurokstatisztika pontjai 
az egyes hurkokat jelentik, a pontokhoz tartozó súly érték a hurok lefutásainak 
darabszáma. A hurokstatisztikában kétféle irányított él szerepelhet, az egyik fajta a 
sorrendiséget (egyszeres él) a másik fajta pedig az egymásba ágyazottságot szemlélteti 
(kétszeres él). 
 

A hurokstatisztika segít gyorsan átlátni a feladatleírás szerkezetét, és ismeretében a 
felhasználó dönthet, hogy melyik (Hi) hurok maximum hány részre (Ni) osztható fel, így az 
adott hurkot a további műveletek során ennyi elemi műveletként veszi majd figyelembe a 
többi HLS algoritmus. 
A kísérleti eszközben több különböző beállítás-készlettel is futtathatók az algoritmusok, 
ami segít a tervezőnek a megfelelő paraméterek kiválasztásában. 

H1 
50 H2 

10 

H4 
5 

H5 
300 

H3 
41 
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3.4. Az RSH algoritmus részletes leírása 
Az egymásba ágyazott hurkokat, a fentiek alapján, mindenképpen „belülről kifele” az 
egymásba ágyazottságuknak megfelelő sorrendben kell kezelni, azaz ha egy hurok további 
hurkokat tartalmaz, akkor addig nem fejthetjük ki ameddig az összes belső hurkokra meg 
nem történt az RSH algoritmus alkalmazása.  
 
A legbelső hurok kifejtésével kapott műveletsort hurokmentes adatfolyam-gráffá 
transzformáljuk, pontosan úgy, ahogyan az egyébként hurokmentes programkódot 
transzformálnánk. Ezután az így kapott adatfolyam-gráfot egy garantáltan hurokmentes 
eredményt adó gráfdekompozíciós eljárással [S3] a kívánt (Ni) maximális számú, közel 
azonos végrehajtási idejű részre osztjuk, amellyel megkapjuk az adott (i-edik) hurok 
helyére behelyettesíthető, a továbbiakban oszthatatlan eleminek tekintett műveletekből álló 
részgráfot (Ri-t). 
Ha mindig a mindenkori legbelső hurkokkal kezdjük a kifejtést, és az éppen kifejtésre 
kerülő Hi hurok eredetileg tartalmazott más hurkokat (pl. a Hn és Hk), akkor Hi hurok 
adatfolyam-gráffá transzformálása során már rendelkezésre áll az összes, belső hurokból 
létrehozott (pl. Rn és Rk) részgráf. Ezeket egyszerűen felhasználhatjuk a transzformáció 
során a Hn és Hk helyettesítésére, miáltal az algoritmus tetszőleges számú egymásba 
ágyazott hurokszintek kezelésére alkalmas. 
 
Az algoritmus egyszerűsített folyamatábráját mutatja a 3.7. ábra. 

Van még hurok a bemeneti gráfban? 

Belépés az első hurokba. 

Aktuális hurok kifejtése 

Dekompozíció 

Van még belső hurok? 

n 

i 

n 

i 

A hurok helyettesítése a dekompozíció 
eredményeként kapott hurokmentes részgráffal 

Kész 

Start 

Kilépés a hurokból 

 
3.7. ábra: Az RSH algoritmus rekurziót nem ábrázoló folyamatábrája 
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A DECHLS részeként bemutatott dekompozíciós algoritmusok itt is alkalmazhatók, 
azonban követelményekként csak a végrehajtási idő egyenletes elosztásának és a 
szegmensek közötti minimális kommunikáció előírásának van értelme, mert a többi 
paraméter ezen szinten még nem értelmezhető. E két követelmény prioritási sorrendjét 
ezúttal is a felhasználó határozhatja meg. 
 
Az algoritmus működését egy egyszerű, egymásba ágyazott hurkokat tartalmazó 
feladatleíráson a 3.8. ábra illusztrálja. 
 
For(i=0;i<5;i++)   H1 
{ 

Statement1; //ET=1 
For(j=0;j<6;j++)  H2 

{ 
Statement2; //ET=2 
} 

 Statement3; //ET=3 
} 
 

Végeredmény 
(jelen esetben hurokmentes, 
N db szegmensből álló 
részgráf) 

H2/2. 
Szegmens

H2/3. 
Szegmens

H2/1. 
Szegmens

Statement 1; 
i=0; ET: 1 

Statement3; 
i=0; ET: 3 

H2/2 

H2/3 

H2/1 
 

Statement 1; 
i=4;  

Statement3; 
i=4; 

5 példányban 
kifejtve 

Statement2 

Statement2 

Statement2 

Statement2 

Statement2 

Statement2 

H1/ 1. szegmens 

H1/2. szegmens 

1. rekurzív hívás eredménye  
(H2 kifejtve és 3 szegmensre felosztva) 

2. rekurzív hívás eredménye  
(H1 kifejtve és N szegmensre felosztva) 

H1/N-1. szegmens 

H1/N. szegmens 

6 példányban 
kifejtve 

 
3.8. ábra: Az RSH algoritmus folyamatának szemléltetése 
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Ezen az egyszerű példán is látszik, ahogy az RSH algoritmus egyetlen paraméterként 
megadható – legfeljebb N – darab gráf-csomópontot eredményez, és egyik szinten sem 
adódik ennél több darab gráf-csomópont. Ezzel szemben a teljes hurokkifejtés lényegesen 
nagyobb számú csomópontot eredményezne. 
 
Az RSH algoritmus pontos működését a következő pszeudokód írja le: 
Segéd függvény a legfelső szintű hurok megkeresésére: 

Find_first_outer_loop (input, startpos): 

startpos=startpos; 

endpos=0; 

in_loop_level=0; 

For each statement in input after startpos 

do 

 if statement starts loop //for, while, or do 

then 

  if in_loop_level=0 

  then 

   startpos=statement.position 

  in_loop_level=in_loop_level+1 

if statement ends loop //”}” or no ”{ ” after starting statement 

 then  

  if in_loop_level=1 

  then  

   endpos=statement.position 

   return loop_at(startpos,endpos) 

  in_loop_level=in_loop_level-1; 

return „no_loops” 

end 
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A tényleges rekurzív függvény, amely végrehajtja az RSH algoritmust: 

output_graph=Segmentedunroll(input,in_a_loop,nesting_level) 

firstouterloop=Find_first_outer_loop(input,0) 

while firstouterloop <> „no_loops” 

do 

 looptype=determinelooptype(firstouterloop) 

 if looptype=”ACI” //data dependent iteration count, no handling 

 then  

estimateruntime(firstouterloop); 

insert firstouterloop to output_graph //single node 

 else 

inner_loop_graph=Segmentedunroll(firstouterloop, true, 

nesting_level+1) 

  for each node in inner_loop_graph 

   insert node to output_graph 

  remove firstouterloop from input 

firstouterloop=Find_first_outer_loop(input, firstouterloop.endpos)  

//look for next loop 

end //after this point there are no loops in input 

 

if in_a_loop=true //was called from a loop => decomposition needed 

then 

for each statement in input 

  insert statement to temporary_graph 

 segment_graph=decompose(temporary_graph, N[nesting_level]) 

 for each segments in segment_graph 

  insert segment into output_graph 

else //no decomposition on out-of loop statements 

for each statement in input 

  insert statement to output_graph 

 for each variable in input 

  handlevariablebasedontype(variable) 

return //we are done, there were no loops in this input 

end 
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3.5. Második tézis 
Kidolgoztam egy olyan új hurokkifejtő eljárást, amely a létező megoldásokkal 
összehasonlítva lényegesen hatékonyabb módon teszi lehetővé az egymásba ágyazott 
adatfüggetlen végrehajtási idejű hurkok kezelését, beleértve a hurkonként 
definiálható mértékű rekurzív kifejtést is. Továbbá a gyakorlati alkalmazhatóságot 
az is segíti, hogy becslést ad az adatfüggő végrehajtási idejű hurkok várható 
végrehajtási idejére. 
Az új, ú.n. Rekurzív Szegmentált Hurokkifejtő (RSH) algoritmus, az 
adatfolyamgráfnak csak a legbelső hierarchikus szintjén végez teljes hurokkifejtést, 
majd az így kapott részgráfban dekompozíciós algoritmus felhasználásával legfeljebb 
előírható számú szegmenset alakít ki és a szegmensekből álló részgráfokat helyettesíti 
be rekurzív módon a felsőbb hierarchikus szinteken végrehajtott teljes hurokkifejtés 
esetén. 
Az RSH algoritmus után a feladatot leíró adatfolyamgráfban a hurkokat egymásba 
ágyazottsági szintjüktől függetlenül már csupán valahány előre megadható számú 
oszthatatlan eleminek tekintett műveletből álló csomópont fogja képviselni. 
A módszer beépíthető az első tézisben szereplő tervezési eljárásba, ezáltal a tervező 
egyszerű paraméter változtatás révén visszajelzést kap a különböző kifejtési szintek 
alkalmazásának hatásáról, ami az egyes megoldási változatok áttekintését és 
értékelését segíti. 
 
A tézishez kapcsolódó publikáció: [S3] [S4] 

3.6. Benchmark eredmények a második tézishez 

3.6.1. Hangforrás-lokalizáció benchmark feladat 
Az első tézisben bemutatott benchmark feladatra kapott megoldások valószínűleg tovább 
javíthatók lennének, ha a feladatleírásban szereplő hurkokat nem csak oszthatatlan elemi 
műveletekként kezelnénk (2.4. ábra). 
Az első tézisben bemutatott benchmark feladat létező intuitív megoldásához tartozó C kód 
[35] a sok egymásba ágyazott hurok elkerülése érdekében vélhetően intuitív 
egyszerűsítéseket tartalmazott, vagyis például amikor a HT részfeladat a térháló különböző 
pontjain kiszámítja a keresztkorrelációs függvény értékét, az minden egyes pontra külön-
külön ciklusként volt megírva. Ugyanakkor lényegesen egyszerűbb kódot eredményezett 
volna, ha ezt is két egymásba ágyazott hurokként az alábbiak szerint írták volna le: 
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for( i = 0; i < 16; i++) 
{ 
P[i]=0; 
for( k = 0, k <= 3,k++) 
{ 
 for( l = k + 1; l <= 3, l++) 
 { 
  
  for( w = 10 ; w < 249 ; w++) 
  { 
   long int temp=0; 

temp=cplxmul(cplxmul(sa[w,k], cplxconj(sa[w,l])), 
cplxexp(w*(T[i][k]-T[i][l-1]))); 

   P[i]=P[i]+cplxdiv(temp, cplxabs(cplxmul(sa[w,k], 
cplxconj(sb[w,l])))); 

  } 
 } 
} 
} 

 
Ebben az esetben viszont a HT szegmens ezen része egyetlen nagy elemiként kezelendő 
művelet lett volna, vagyis nem lehetett volna dekompozíciót végrehajtani rajta. Így ez a 
HT szegmens-rész önmagában is legalább 3708 időegység hosszú lenne. Ekkor a 
dekompozíciós algoritmus 2 szegmensre bontva az 3.9. ábrán látható SG-t szolgáltatná. 

 
3.9. ábra: Dekompozíció eredménye a hurkok intuitív egyszerűsítése nélkül 

 
Láthatjuk, hogy a végrehajtási idők nagyon különböznek, hiszen S2 része a fenti 3708 
időegységig tartó csomópont. Természetesen ez a dekompozíció nem eredményez az 
előzőekben kiadódóknál jobb megoldást. 
Az eredeti forráskódban lévő egyszerűsítés éppen az volt, hogy a programkód írója a fenti 
négy egymásba ágyazott hurok legfelső szintjén lévő hurkot kifejtette, vagyis a belső 
műveleteket egymás után 16-szor megismételve, az i ciklusváltozó 0-tól 15-ig haladó 
értékét minden lépésben behelyettesítve írta le.  
Ebben a benchmark feladatban elméletileg lehetséges lenne az összes egymásba ágyazott 
hurok kifejtése, akár rekurzívan is, azonban ez már ennél az egyszerű feladatnál is szinte 
kezelhetetlen mennyiségű elemi műveletet eredményezne (kb. 276000 művelet szemben az 
eddigi kb. 160-al). 
Ennyi művelettel az előzetes dekompozíciós algoritmussal együtt a tervezőrendszer futási 
ideje nagyságrendekkel lassabbá válik, a hosszú futási idő kezelhetetlen nehézséget okoz. 
 

Észrevehetjük, hogy ha a hurkokat csak egy bizonyos szintig fejtjük ki (például csak a 
legfelső szinten), akkor már lényegesen jobb eredményt érhetünk el, lényegesen gyorsabb 
futási idő mellett. A kifejtési szintek növekedésével a kapott eredmény jelentősen változik, 
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azonban a tervezőrendszer futási ideje nagymértékben növekszik. Látható a 3.1. 
táblázatból, hogy a legbelső kifejtett hurok szintje és a maximális darabszám is alapvetően 
változtatja meg az eredményt. 
 

 
min. L 

[időegység]

C = 4 
R 

[időegység]

R = 1100 
C 

[darabszám]

R = 2000 
C 

[darabszám] 

R = 4000 
C 

[darabszám]
Eredeti kód intuitív hurokkifejtést 
és egyszerűsítést alkalmazva  
(1. tézis benchmark feladat) 

4217 2000 5 4 4

Hurokkifejtés nélküli kód  
(5 szintű egymásba ágyazott 
hurok) 

4834 3800 11 8 4

Teljes rekurzív hurokkifejtés 584 1350 5 N/A N/A
RSH N=2 részre 5178 3800 10 8 2
RSH N=4 részre 3324 1700 10 3 2
RSH N=8 részre 2404 1800 8 4 3
RSH N=16 részre 686 1700 8 3 3
RSH N= 32 részre 690 1700 9 3 2
RSH N= 128 részre 688 1700 8 3 2

3.1. táblázat Hurkok kezelési módjának hatása a lappangási időre, az újraindítási időre 
adott költség esetén és a költségre, adott újraindítási idő esetén. 

 
Láthatóan nem feltétlenül kapunk jobb eredményt több hurokszint kifejtésével, azonban a 
probléma bonyolultsága jelentősen nő. 
A 3.1. táblázat néhány jellemző esetet mutat be, az egyes oszlopokban balról jobbra: a 
minimális lappangási idő, a minimális elérhető újraindítási idő 4 db processzorral (R, 
C=4), a processzorok száma R=1100, R=2000 és R=4000 újraindítási időknél. 
A teljes rekurzív hurokkifejtés ideje az 1-es tézishez készített benchmark futási idejéhez 
képest (kb. 8 óra) előreláthatólag több mint 20-szor annyi időt igényelt volna, így azt nem 
is futtattam végig. Látható, hogy az elérhető minimális lappangási idő ennél a megoldásnál 
lényegesen kisebb, mint az összes többinél, valamint a 4 processzorral elérhető újraindítási 
idő is számottevően kisebb. Ettől függetlenül például R=1100 időegység esetén ugyanúgy 
5 db processzorra van szükség, mint az létező intuitív hurokkifejtéssel kapott megoldás 
esetén. 
A 3.10. ábrán is látszik, ahogy az RSH-val kapott megoldások a figyelembe vett szint és a 
maximális megengedett szegmensszám növelésével egyre közelítenek a teljes kifejtéssel 
kapott megoldáshoz, természetesen el nem érik, azonban gyakorlati szempontból 
megfelelően megközelítik azt. Észrevehetjük, hogy a lappangási idő és az adott költség 
mellett elérhető újraindítási idő a paraméter változtatásával nem monoton csökken, 
ráadásul egy adott minimális érték elérését követően már nem is csökken, hanem 
kismértékben oszcillál. Ez a viselkedés várható is, hiszen a dekompozíciós módszer is 
közelítő algoritmus, nem képes teljesen pontosan egyenlő végrehajtási idejű részekre 
osztani a hurok-részeket, valamint mivel egyre több műveletet kezelünk, az ütemező 
algoritmus – közelítő-optimumkereső módszer lévén – egyre nagyobb eséllyel választ egy 
közeli, globálisan nem optimális megoldást. 
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3.10. ábra: Az RSH paraméter változtatásának hatása a lappangási időre és az újraindítási 

időre adott költség esetén 
 
Természetesen nagy N paraméter választása esetén a tervezőeszköz futásideje 
nagymértékben megnő, ezt szemlélteti a 3.11. ábra. N[i]-t minden hurokra a tervezőnek 
célszerű azután véglegesítenie, miután először néhány kisebb értékkel (2-4) próbálkozva 
lefuttatta a teljes folyamatot. Amennyiben nagyobb N esetén a kiadódó megoldás 
paraméterei nagymértékben javultak, de a tervezési idő még nem nőtt jelentősen akkor N 
tovább növelhető. Ha a kiadódó megoldás ez által már nem lesz jelentősen kedvezőbb, 
akkor az aktuális N érték már megfelelőnek tekinthető. 
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3.11. A tervezési idő növekedése N paraméter függvényében (logaritmikus skála) 

 
Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a hangforrás lokalizációs benchmark feladat 
esetén a teljes kifejtéssel elérhető értékeket elég jól közelíti az RSH algoritmus viszonylag 
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kis N (~32) esetén is. Ugyanakkor a meglévő intuitív hurok-egyszerűsítéssel elérhető 
értékeknél már viszonylag kis N érték mellett (~16) is jobb megoldást ad. 
Ekkora N érték esetén pedig a tervezőrendszer végrehajtási ideje még nem nő meg jelentős 
mértékben. Megjegyzendő, hogy ennél a feladatnál N<32 esetén a tervezési idő egy átlagos 
képességű PC-n futtatva mindössze néhány perc. N=100 esetén kb. 35 perc. N=1000 esetén 
több mint 16 óra. 

3.6.2. JPEG kódoló párhuzamosítása 
Második benchmark feladatként kiválasztott algoritmus a JPEG kódolást [52] végzi el a 
bemenetén kapott állóképekre. Az algoritmus lényegi része az alábbi kódrészlet [53], 
amely egy többszörösen egymásba ágyazott hurok: 
 
…… 
for(y = 0; y < height; y += 8) { 
 int x; 
 for(x = 0; x < width; x += 8) { 
  float YDU[64], UDU[64], VDU[64]; 
  int row,pos=0; 
  for(row = y; row < y+8; ++row) { 
   int col; 
   for(col = x; col < x+8; ++col, ++pos) { 
    int p = row*width*comp + col*comp; 
    if(row >= height) { 
     p -= width*comp*(row+1 - height); 
    } 
    if(col >= width) { 
     p -= comp*(col+1 - width); 
    } 
    float r = imageData[p+0], g = imageData[p+ofsG], b = 
imageData[p+ofsB]; 
    YDU[pos]=+0.29900f*r+0.58700f*g+0.11400f*b-128; 
    UDU[pos]=-0.16874f*r-0.33126f*g+0.50000f*b; 
    VDU[pos]=+0.50000f*r-0.41869f*g-0.08131f*b; 
   } 
  } 
  DCY = jo_processDU(fp, bitBuf, bitCnt, YDU, fdtbl_Y, DCY, YDC_HT, YAC_HT); 
  DCU = jo_processDU(fp, bitBuf, bitCnt, UDU, fdtbl_UV, DCU, UVDC_HT, 
UVAC_HT); 
  DCV = jo_processDU(fp, bitBuf, bitCnt, VDU, fdtbl_UV, DCV, UVDC_HT, 
UVAC_HT); 
  writeimage(DCY, DCU, DCV); 
 } 
} 
… 

A fenti kódrészlet feladata, hogy a képet 8x8-as részekre, ú.n. makroblokkokra osztja, 
majd az RGB színértékeket YUV színtér-komponensekre transzformálja 
makroblokkonként, végül pedig mindhárom színtér-komponensen elvégzi a DU 
transzformációt, amely a tényleges képtömörítés. A jo_processDU függvény végrehajtási 
ideje kritikus, ezért ez a kiválasztott architektúrára kézzel optimalizált függvény, a 
rendszer szintű szintézis szempontjából ezért a továbbiakban ezt elemi műveletnek 
tekintem. 
Hagyományosan az ilyen [52] algoritmusok párhuzamos megvalósítása esetén 
kétféleképpen járnak el. Az egyik jellemző megoldás, hogy fenti hurkot megtartva, de 
három részre osztva külön csatornánként (külön a Y, az U és a V komponenst kiszámítva) 
végzik el a tömörítést, ezzel pontosan három párhuzamosan végrehajtható részre bontható 
az algoritmus, ezzel a lappangási idő az eredeti harmadára csökkenthető. Amennyiben 
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ennél nagyobb mértékű gyorsításra van szükség, pipeline feldolgozással lehet gyorsítani a 
végrehajtást, de egy kép tömörítése nem készül el gyorsabban. 
A másik lehetséges megoldás, hogy a kép egyes részeit külön-külön processzoron, külön-
külön tömörítik, majd a végeredményt összeillesztik. Ez a megoldás lényegében a legfelső 
szinten elvégzett hurokfelosztásnak feleltethető meg. Ebben az esetben a processzorok 
számának növelésével a lappangási idő jelentősen csökkenthető. 
A benchmark futtatások esetén a kép mérete 1600x1200, az idő adatok mérésére használt 
időegység pedig az egyszerűség kedvéért a jo_processDU függvény végrehajtási idejével 
egyezik meg. 
A hurokstatisztika ebben az esetben nagyon egyszerűen néz ki (3.12. ábra), hiszen az egész 
feladat egyetlen négy szintű egymásba ágyazott hurok, amelynek minden szintje CI típusú, 
azaz kifejthető. A fő problémát ebben az esetben nem a ciklus és változó típusok 
azonosítása, hanem a viszonylagosan nagy iterációszám jelenti, a legbelső hurok műveletei 
ugyanis összesen több mint 1,9 milliószor futnak le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12. ábra: A tervezési idő és a párhuzamosítással elérhető minimum lappangási idő az N 

paraméter függvényében 
 
A fentiekben bemutatott RSH algoritmust alkalmazva az alábbi 3.2. táblázatban és 3.13. 
ábrán látható eredményeket kaphatjuk. 
 

 min. L 

Kezelt 
műveletek 
darabszáma 

Hurokkifejtés nélkül 118800 1 
Teljes rekurzív hurokkifejtés ~1 30000 
Párhuzamos végrehajtás 
csatornánként 

36900
3 

RSH N= 2 59400 12 
RSH N= 100 4500 124 
RSH N= 500 3780 524 

3.2 táblázat: A JPEG kódoló párhuzamos megvalósítása RSH-val 
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3.13. ábra: A tervezési idő és a párhuzamosítással elérhető lappangási idő az N paraméter 
függvényében 

 
Ebben az esetben a teljes rekurzív hurokkifejtés 30000 db műveletet eredményez, ekkora 
műveletszámmal a rendszer szintű tervezőeszköz futásideje kezelhetetlen problémát 
jelentene, viszont elméletileg így akár 1 időegység közeli lappangási idő is elérhető lenne. 
Ez az előző benchmarkkal ellentétben azt jelenti, hogy ha a feladatot több részre osztjuk, a 
lappangási ideje gyakorlatilag tetszőlegesen csökkenthető. Ezt kihasználva, az egyes 
makroblokkokat külön-külön feldolgozó hardveregységgel elérhető a lehető leggyorsabb 
működés, ezt ki is használják a különböző hardveres gyorsító egységek. 
A hagyományos mikroprocesszoros környezetben alkalmazott csatornánkénti szétosztás 
módszerével a feladat csak legfeljebb 3 egyenlő részre osztható, így ebben az esetben a 
lappangási idő legfeljebb harmadára csökkenthető ilyen módon. 
Ezzel szemben a 3.13. ábrán is látható, ahogy az RSH algoritmussal az N paraméter 
növelése révén a lappangási idő jelentősen csökkenthető, miközben a szükséges tervezési 
idő csak később kezd jelentősen megnövekedni. Az RSH módszerrel tehát gyakorlati 
szempontból nem jelentős tervezési időnövekedés mellett 2-től akár 100 közel azonos 
részre is osztható a feladat, ezzel lényegesen csökkenthető a lappangási idő több 
processzor használatával. A tervezési idő N=500-nál kezd jelentősen emelkedni, viszont 
többprocesszoros rendszerben ennyi processzormag használata már nem jellemző. A 3.13. 
grafikonon az is látszik, hogy N>20 esetén az elérhető lappangási idő már kevésbé 
meredeken csökken, vagyis ebben az esetben nem célszerű a paramétert 20-30-nál 
magasabbra állítani. 
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4. A javasolt módszerek alkalmazása elosztott ipari 
irányítástechnikai rendszerek tervezésére 

4.1. Az elosztott ipari irányítórendszerek, mint a HMA speciális esetei 
A legtöbb modern elosztott ipari irányító rendszer (DCS, Distributed Control System) 
általában számos intelligens modult (PLC, távadó, operátori panel) tartalmaz, amelyek 
valamilyen szabványos hierarchikus buszrendszerrel vannak összekötve. Az ilyen 
rendszerek jellemzően többfeladatosak. [54] 
Nagyfokú hasonlóság fedezhető fel az ilyen DCS rendszerek és az előzőekben tárgyalt 
heterogén multiprocesszoros architektúrák (HMA) között, ahogyan az a 4.1. ábrán is 
látszik. 

Komponens 
processzor 1 

Busz 1 

Komponens 
processzor 2 

Komponens 
processzor 3 

Busz 2 

Komponens 
processzor 5 

Komponens 
processzor 4 

PLC PLC 
Kezelőpult 

BeavatkozóSzenzor 

Vizualizáció, 
kezelőpult 

Központi 
adatgyűjtő 

Központi busz 

Terepi busz 1 Terepi busz 2 

Beavatkozó Szenzor Szenzor 

 
4.1. ábra Egy általános HMA (balra) és egy tipikus DCS (jobbra) általános felépítése 

 
Észrevehetjük, hogy a DCS-ek a HMA-k speciális esetei, ahol a komponens processzorok 
típusa és a felhasználható kommunikációs buszok jellemzően előre adottak. A DCS 
rendszerek tervezése során a legtöbb problémát az elvégzendő feladat részekre osztása, 
valamint a műveletvégző egységek (PLC-k) típusának és számának előre történő 
meghatározása jelenti. Célszerű lenne tehát a HMA-k tervezésének automatizálására 
kifejlesztett módszerek adaptálása a DCS-ek ezen tervezési lépésének segítése céljából. 
Az előzőekben bemutatott DECHLS rendszer kibővített változatának alkalmazását mutatja 
a 4.2. ábra. 

Vizsgálandó 
Irányítástechnikai 

dokumentáció 

 
DECHLS-CS 

Implementációs részletek: 
− műveletek csoportosítása 
− taskok időzítése 
− felhasznált IO és CPU modulok 
− be/kimenetek bekötése 

Kiértékelési adatok: 
−  CPU-k kihasználtsága 
− Buszok kihasználtsága 
− Időzítések betarthatósága 

Megvalósítás szempontjából 
előnyösebb irányítástechnikai 

dokumentáció  
4.2. ábra. A DECHLS módszertan felhasználása DCS rendszerek tervezésére 
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4.2. DCS-ek speciális követelményei 
Az ipari irányítástechnika területén szokásos gyakorlat [55], hogy általában több résztvevő 
vesz részt egy projekt tervezésében, megvalósításában (építész, gépész technológus, 
erőátviteli mérnök és irányítástechnikus), ezért szükség van egy olyan dokumentációs 
rendszerre, amelynek bizonyos részét az összes résztvevőnek értenie és kezelnie kell. Ilyen 
dokumentációk pl.:  

− építészeti tervezés rajzai 
− gépészeti tervezés, üzemviteli tervek (P&I diagram, készülék azonosító rendszer pl. 

KKS, gépészeti elrendezési rajzok) 
− erőátviteli tervek (villamos betáplálási rajzok, leágazások áramút rajzai, stb.) 
− irányítástechnikai rajzok (irányítástechnikai séma rajzok hibajelzésekkel) 

A fenti dokumentációk több lépcsőben iteratív módon egyre pontosabb (mélyebb) szinten 
alakulnak ki, és ezekből a dokumentációkból áll össze a végleges irányítástechnikai 
feladatmegfogalmazás. Ebből indulhatnak ki az irányítástechnikai rendszer konkrét 
tervezési lépései. 
 
Egy konkrét DCS rendszer teljes megvalósítása tehát kiindulásként a fenti 
feladatmegfogalmazásból indul ki, amely egy szabványosított (IEC 61131) leírásmód [56]. 
Ez lényegében a tervezendő irányítástechnikai rendszer be és kimeneteit tartalmazza, 
valamint a vezérlési és szabályozási körök leírását a szabvány által pontosan definiált 
leírásmódok (programozási nyelvek) egyikével pl. Sequential Flow Chart (SFC) vagy 
Functional Block Diagram (FBD) segítségével. Az szabványos irányítási 
feladatmegfogalmazás figyelembe veszi a gépészeti tervek időzítési feltételeit, a 
szabályozási körök ciklusidőit és a különböző részfunkciók maximális megengedhető 
végrehajtási idejét. Az irányítástechnikai tervező a gépészeti megfogalmazással 
összhangban megadja azokat a funkcionálisan összetartozó feladatokat (szabályozási 
körök, azonos berendezéshez tartozó vezérlési feladatok részműveletei, stb.) amelyeket a 
további lépésekben mindenképpen együtt kell kezelni. 
A gépészeti tervező bizonyos műveletek többszörözését írhatja elő, biztonsági tartalékok 
kialakítása és az elvárt rendelkezésre állás elérése érdekében. 
 
A [56] szabvány definiál ú.n. konfigurációs és programszervezési egységeket 
(Configuration Units, Program Organization Units). Ez a csoportosítás és a használt 
elnevezések viszont nincsenek összhangban a rendszer szintű szintézisben használt 
elnevezésekkel, ez sok esetben félreértésekre adhat okot. A továbbiakban a kétféle 
területen használt elnevezési konvenciók egy lehetséges, általam választott megfeleltetését 
ismertetem, amelyet a későbbiekben az algoritmusok leírásának egyértelműsége érdekében 
használok. A szabványban szereplő ún. Configuration Unit-ok a következők lehetnek: 
Resource (erőforrás), Task és Program. A Program nevű egységen belül tartalmazza a 
szabvány a Program Organization Unit-okat (programszervezési egységeket), ezek 
lehetnek Function (függvény) és Function block (funkcióblokk) típusúak.  
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4.3. ábra, Az IEC 61131 konfigurációs és programszervezési egységei 

 
A Resource fizikai műveletvégző egységeket jelöl, ez a fogalom lényegében azonos a SLS-
ben használt komponens processzor fogalommal.  
A Program egység a szabvány definíciója szerint olyan logikailag összetartozó műveletek 
sorrendbe állított csoportjait jelenti, amelyek események hatására, vagy egy megadott 
ismétlődési ciklusidővel többször is végrehajtódnak és a folyamatirányító rendszer egy jól 
meghatározott részfunkciójának megvalósításáért felelősek. A Task pedig egy vagy több 
ilyen Programot tartalmazó összefoglaló konfigurációs egység. Minden Resource több 
Taskot is futtathat ténylegesen egyidejűleg (többmagos processzort alkalmazó végrehajtó 
egységként) vagy időosztásban is. A Taskok között időrendbeli sorrendiség explicit nem 
írható elő, de a működés során kialakulhat egyidejű végrehajtás. Egy Taskba több Program 
is tartozhat, ilyen esetben a Program-ok a Taskon belüli lefutási sorrendjét a 
programozónak kell meghatároznia. 
A Function (függvény) a magas szintű nyelvekben is használt függvény fogalom 
megfelelője, vagyis olyan műveletcsoport, amelynek egyetlen jól meghatározott 
visszatérési értéke van, továbbá több különböző helyről (különböző függvényekből és 
funkcióblokkokból) is meghívható. Természetesen a függvények rendelkezhetnek lokális 
változókkal, azonban ezek értéke a különböző lefutások (meghívások) között nem őrződik 
meg. A szabvány továbbá kifejezetten tiltja függvények rekurzióját, ez a továbbiakban 
lényeges egyszerűsítéseket enged meg. 
A Function block-ok olyan oszthatatlannak tekintett programegységek, amelynek egy vagy 
több bemenete és egy vagy több kimenete van. Fontos különbség a függvényhez képest, 
hogy mindegyik funkcióblokk önálló példányként létezik és „emlékezik” a saját belső 
állapotára, vagyis az azonos típusú, különböző funkcióblokk-példányok állapotai (lokális 
változói) példányonként eltérhetnek. Funkcióblokkok bemenetei és kimenetei lehetnek a 
rendszer közvetlen fizikai bemenetei, kimenetei vagy más funkcióblokkok be- és kimenetei 
is. A funkcióblokkok működésük során meghívhatnak függvényeket, de más 
funkcióblokkokkal csak a be- és kimeneteiken keresztül kommunikálhatnak. Ilyen 
értelemben a funkcióblokk nagyban hasonlít az SLS-ben használt elemi művelet 
fogalomra. 
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4.3. A DECHLS módszertan adaptálása DCS tervezésre 
A különböző fogalmak és szóhasználat egyeztetéseként a továbbiakban az alábbi 
megfeleltetéseket használom: 
A Resource fogalmat tehát a komponens processzornak feleltetem meg. A Task-ot, mint a 
SLS-ben önállóan nem használt fogalmat továbbra is eredeti értelmében használom. A 
Program nevű konfigurációs egységre logikailag összetartozó funkcióként hivatkozom. A 
Function és Function block fogalmakat pedig továbbra is eredeti értelemben használom a 
megszokott magyar függvény és funkcióblokk fordítással. Ezek eleminek tekintett 
műveleteknek felelnek meg. 
 
Megállapíthatjuk, hogy közvetlenül az SFC vagy FBD feladatleírási módok egyike sem 
alkalmazható az ismert rendszer szintű szintézis eszközökben [3] [10] [11] [12] [13], és így 
az előzőekben (első tézis) ismertetett DECHLS rendszerben sem, Ugyanakkor azonban 
történeti és szabványban rögzített okokból az SFC vagy FBD feladatleírás módok egyikét 
kell alkalmaznunk, ha a HMA-k rendszer szintű szintézisének módszertanát és 
algoritmusait szeretnénk adaptálni. Így a DECHLS módszer adaptálásának is az első 
szükséges lépése, hogy egy transzformációs algoritmust dolgozunk ki, amellyel az elterjedt 
szabványos DCS leírásmódokat (SFC, FBD) a DECHLS-ben értelmezhető 
adatfolyamgráffá transzformáljuk. A módszerhez felhasználhatjuk [57] és [58] munkákat, 
amelyek szintén IEC 61131 szerinti szabványos leírásmóddal adott speciális 
részfeladatokra HLS eszközökkel közvetlenül FPGA alapú hardver szintézisét tűzték ki 
célul. Esetünkben nem kizárólag egy adott irányítástechnikai részfeladat célhardverben 
történő megvalósítása, hanem egy teljes elosztott irányítórendszer 
rendszerarchitektúrájának kialakítása céljából kell ezt a transzformációt elvégezni. 
A transzformációhoz először be kell vezetni egy olyan kiterjesztett adatfolyam-gráf leírást 
(FDFG), amely megfelel a DECHLS bemeneteként, ugyanakkor tartalmazza a szabványos 
(SFC, FBD) feladatleírás összes speciális kötelező elemét. 
 
Az újonnan bevezetett kiterjesztett adatfolyamgráf (FDFG) az alábbi módon írható le: 
 

},,{ FEVFDFG = , ahol V a csomópontok, E az élek és pedig F a funkciók halmaza.  
Minden V-beli csomópont egy-egy műveletet jelöl, és hozzá tartozik egy szám páros, azaz  

},{, iiii mtvVv →∈∀ , ahol ti a vi csomóponttal jelölt művelet végrehajtási ideje, és mi a 
biztonsági szempontból szükséges többszörözések száma. 
A gráfban az élek irányítottak, minden él legfeljebb két (egy forrás és egy cél) 
csomóponthoz csatlakozik, és tartozik hozzá egyetlen természetes szám, azaz: 

NcceVVVvveEe iiibabaii ∈→∈=∈∀ ,,,},,{, , ahol a ci a két művelet közti 
adatkommunikációhoz szükséges bitek száma. A ci értéke lehet 0 is, ebben az esetben a két 
művelet között adatfüggőség nem áll fenn, de időbeli függőség igen. 
Az F halmaz pedig további fi halmazokból áll, amelyek mindegyike egy-egy funkciót jelöl: 

},...,,{ 21 nfffF = , minden ilyen halmaz csomópontok diszjunkt halmazát jelenti, vagyis: 
Vvvf jji ∈∀= ,...},{...,  

Az fi halmazokhoz szintén rendelünk pozitív számértéket, valamint egy logikai változót: 
),(, iiii PTfFf →∈∀ , ahol a Ti hozzárendelt számérték felső korlátot jelent a halmazban 

szereplő csomópontokkal jelölt műveletekből álló funkció ciklusidejére. Ti lehet végtelen 
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is. Pi logikai változó igaz, amennyiben ez a funkció nem osztható fel különböző taskok 
között. 
 
Ezen feladatleírás alkalmazásával a 4.4. ábrán látható módon felhasználhatjuk az SLS 
algoritmusok módosított változatait. 
 

 

Csomópont: művelet 
Él: adatfüggőség 
Csomópontok halmazán 
definiálható előírt 
végrehajtási idő korlát

 Peremfeltételek és figyelembe veendő korlátozások     Irányítási feladat megfogalmazás 
    

Az irányítástechnikai rendszer SFC és 
FBD-vel való leírása 

Kiterjesztett 
Adatfolyam-gráf 
transzformáció 

Előzetes dekompozíció (mely funkciók 
kerülnek adott taskokba) 

Taskok ciklusidejének és párhuzamos futás lehetőségének 
meghatározása (Ütemező algoritmus) 

Taskok hozzárendelése kiválasztott 
berendezés hardver és szoftver eszközeihez 

(Allokáció) 

Felhasznált CPU és I/O modulok listája 
Taskok definíciója utasításlistával 

A bemenetek bekötési listája

Végrehajtási időkorlát, 
ciklusidők 
meghatározása 
műveletenként 

Vezérlési és szabályozási 
algoritmusok megfogalmazása 
 
Be/kimenetek definiálása 

Beépített 
funkcióblokkok 

végrehajtási ideje 

Rendelkezésre álló 
CPU modulok és 

Be/Kimeneti 
modulok típusa, 

száma 

Előzetes és pótlólagos 
többszörözési feltételek 
 
Előzetes Pótlólagos

Különböző taskokra bontás: 
 ciklusidő korlát alapján 
 kommunikációs idő minimalizálása 
 egyenletes CPU kihasználtság 

Végrehajtási sorrendből eredő hazárdok 
kiküszöbölése 
Előírt ciklusidők betartása (pipeline működés 
miatti többszörözés, ha szükséges) 

Funkcionálisan összetartozó 
műveletek definiálása 

Hibaüzenet, ha nem 
teljesíthetők az 
időzítési feltételek. 

Kommunikációs 
buszok terheltsége 

CPU modulok 
kihasználtsága 

 
4.4. ábra A Folyamatirányító rendszerre adaptált DECHLS (DECHLS-CS) algoritmusai és 

azok kapcsolata 
 
Az előzetes dekompozíciót végző algoritmus célja a feladatleírásban szereplő műveletek 
Task-okhoz rendelése különböző optimalizálási szempontok szerint, a felhasználó által 
megadott funkcionálisan összetartozó műveletek figyelembe vételével. 
 
Ezután a kiadódó taskok szükséges ciklusidejének meghatározása az ütemező algoritmus 
feladata, amelynek eredményeképpen kiadódik, hogy mely Task-okat szükséges 
egyidejűleg futtatni a kívánt időzítési feltételek betartásához. Az ütemezési algoritmus 
garantálni tudja hazárdok elkerülését is. 
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Az allokációs algoritmus az ütemezett Task-okat rendeli tényleges CPU modulokhoz 
(Resource-okhoz), valamint a be- és kimenetek bekötési specifikációját is meghatározza. 
Ebben a lépésben vehetjük figyelembe az esetleges biztonsági tartalékokra vonatkozó 
előírásokat. 

4.4. A feladatleírás transzformációja 
A IEC 61131 szabvány szerinti feladatleírás vagy eleve FBD nyelven adott, vagy pedig 
minden más esetben szisztematikus módszerrel FBD nyelvű szabványos leírássá alakítható 
[58]. Az FBD nyelvű leírás pedig – amennyiben a funkcióblokkokat eleminek tekintjük – 
egyértelműen megfeleltethető egy adatfolyamgráfnak (4.5. ábra).  
 

 

Funkció azonosító 
Időkorlát 

Művelet neve 
Többszörözések 
Végrehajtási idő 

Adattípus 
Bitszám 
 

 
4.5. ábra: FBD megfeleltetése adatfolyamgráfnak és a jelölések magyarázata 

 
Ez az adatfolyamgráf azonban még nem tartalmaz minden szükséges információt ahhoz, 
hogy a további lépésekben FDFG-ként alkalmazható legyen. Ezért az alábbi 
kiegészítésekre van szükség: 
 
a) Be kell jelölni a logikailag összetartozó funkciókat (Program-ok). 
A FBD-ben megadott Program-okba tartozó műveleteket hozzá kell rendelni egy adott Fi 
halmazhoz. 
 
b) Ki kell jelölni a biztonsági célból többszörözendő blokkokat. 
A biztonságkritikus funkciókhoz tartozó vi csomópontokhoz rendelt mi-t be kell állítani a 
kívánt értékre. 
 
c) Szükség esetén ki kell egészíteni a változók kezelését végző műveletekkel. 
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Az összes PLC program tartalmaz változó írás és olvasási műveleteket, amelyek vagy 
fizikai be- és kimeneteket kezelnek, vagy értékek ideiglenes tárolására szolgálnak az egyes 
lefutási ciklusok között. Az FBD nyelven ezek a műveletek is funkcióblokként jelennek 
meg, és az adatfolyam-gráfban is elemi műveletként kezelendők. Fontos szabály azonban, 
hogy változó írást végző műveletnek nem lehet kimenete, olvasást végző műveletnek pedig 
nem lehet bemenete. Ebből az is következik, hogy az azonos nevű változók írási és 
olvasási műveleteit pedig – bár logikus lenne – nem köthetjük össze. A szabvány szerint 
ugyanis a műveletek végrehajtási sorrendje olyan módon kötött, hogy egy programon belül 
mindig először az összes változó olvasási művelete történik meg, majd végrehajtódik az 
összes többi funkcióblokk a változó írások kivételével, végül pedig megtörténnek az 
írások. Ez a végrehajtási sorrendből eredő hazárdok kiküszöbölése miatt van így. 
Ennek megfelelően tehát egy program egyszeri lefutása során ugyanazt a változót többször 
is olvasva az eredmény mindig azonos érték, függetlenül a program többi műveletétől. A 
változót viszont többször egymás után írva mindig csak a legutoljára végrehajtott írás 
eredménye jut érvényre. Mivel a funkcióblokkok végrehajtási sorrendje általában előre 
ismert, ezért lehetnek az FBD-ben érvényre nem jutó változó írások. Ezeket el kell 
távolítani az adatfolyamgráfból a transzformáció során. Az ilyen írási műveletek jelenléte 
azonban programozási hibára is utalhat, ezért ezt célszerű jelezni a felhasználónak (amint 
azt a legtöbb modern PLC fejlesztőeszköz meg is teszi). 
Amennyiben viszont az egyes írási műveletek végrehajtása feltételhez kötött, akkor 
természetesen nem ismerhető előre, hogy melyik fog ténylegesen végrehajtódni, így 
mindegyiket meg kell tartani. 
 
d) Szükség esetén be kell vezetni azokat a módosításokat, amelyek megfelelnek az előírt 
végrehajtási sorrendnek. 
 
A különböző funkcióblokkok végrehajtásának sorrendjét előre, egyértelműen meg kell 
határozni. Ez a szokásos fejlesztőeszközökben általában kétféleképpen történhet. Egyrészt 
létezik valamilyen alapértelmezett sorrend a funkcióblokkok elhelyezkedése alapján 
(például balról jobbra, majd azon belül fentről lefele), másrészt pedig a felhasználó 
egyenként felülbírálhatja az alapértelmezett sorrendet úgy, hogy közvetlenül beállítja, 
melyik funkció hányadik lesz a végrehajtási sorban. 
Ezzel szemben egy adatfolyamgráfnak (és így az FDFG-nek is) több különböző érvényes 
végrehajtási sorrendje lehet, amelyek a kimeneteket tekintve mind pontosan ugyanazt az 
eredményt adják. Ezek közül a tervező vagy az alkalmazott ütemező algoritmus 
tetszőlegesen választhat. Az adatfolyamgráf érvényes végrehajtási sorrendje egyszerűen 
előírható például a következő szabály használatával: Minden művelet csak azután 
hajtódhat végre, amennyiben az összes bemenetét előállító művelet már végrehajtódott. 
Könnyen belátható, hogy egy irányított kört tartalmazó adatfolyamgráfnak nem létezik 
érvényes végrehajtási sorrendje, ezért az FDFG-ben sem jelenhet meg irányított kör, még 
akkor sem, ha a kiindulási FBD formálisan tartalmaz is ilyet. 
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FB1 
1.

FB2 
2.

FB3 
3.

FB1 
1.

FB2 
2.

FB3 
3.

1 cycle delay
 

4.6. ábra, Az irányított kör feloldása FBD-ben 
 
A fentiek alapján tehát előfordulhat, hogy az FBD leírásból közvetlenül kiadódó 
adatfolyamgráf egyik érvényes végrehajtási sorrendje sem egyezik meg az FBD előírt 
végrehajtási sorrendjével. Ekkor a kétféle leírásmód eltérő eredményre vezethet, amit meg 
kell akadályozni, vagyis egy további lépést kell beiktatni a transzformációs algoritmusba. 
Ez a kiadódó adatfolyamgráfot úgy rendezi át, hogy az előírt végrehajtási sorrend az egyik 
érvényes sorrend legyen. Ebben kihasználhatjuk a fentiekben ismertetett változó írások és 
olvasások kötelező sorrendjére vonatozó szabályt. Az algoritmus a következő: 
 

1. Keressük az első olyan élet: ei = (vs → vd), amely re igaz, hogy vd az előírt sorrendben 
előbb van, mint vs 

2. Hozzunk létre egy ideiglenes változót (TMPei) 
3. Illesszünk a gráfba egy változó írási műveletet TMPei-re, amelyre mutasson él vs-től. 
4. Illesszünk a gráfba egy változó olvasási műveletet TMPei-re, amelyből mutasson él vd-

re. 
5. Töröljük ei élet. 
6. Folytassuk az 1. lépésnél, ameddig van olyan él amit még nem vizsgáltunk. 

 

Vs 
2. Vd 

1. 

TMPei 

TMPei 

X 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

 
4.7. ábra, Az algoritmus lépései 

 
Azt is beláthatjuk, hogy ez az egyszerű algoritmus az FBD-ben szereplő irányított köröket 
is megszünteti, hiszen egy irányított körben mindig lesz legalább egy él, amelyet kitöröl. 
A 4.8. ábrán kettő, csak az előírt végrehajtási sorrendben különböző FBD esetén látható a 
kiadódó adatfolyamgráf, a beillesztett változó írási és olvasási műveletekkel együtt. 
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4.8. ábra, Az előírt végrehajtási sorrend változtatásának hatása az FDFG-re 

 
Ahogyan az a 4.8. ábrán is látszik, a két gráf csak a TO_IN és a TO_RE műveletek előírt 
sorrendjében tér el egymástól. 
Látható, hogy a bal oldali esetben a TO_IN és TO_RE művelet egymást követi, ez egyben 
az érvényes sorrend is a bal oldali adatfolyamgráfon. A jobb oldali esetben viszont a 
TO_IN művelet eredményét felhasználó TO_RE műveletnek az előírt végrehajtási 
sorrendben korábban kell végrehajtódnia, mint a TO_IN műveletnek. Ezért az előzőekben 
ismertetett algoritmus szerint a TO_IN eredményét ideiglenes változó kell tárolni, hogy a 
következő ciklusban azt fel tudja használni a TO_RE művelet. Így a kiadódó 
adatfolyamgráfon érvényes végrehajtási sorrend lesz az is, amikor TO_RE előbb hajtódik 
végre, mint TO_IN. 

4.5. A DECHLS meglévő algoritmusainak szükséges módosításai 

4.5.1. Dekompozíciós algoritmus 
Az előzőekben bemutatott DECHLS dekompozíciós algoritmusának fő célja, hogy 
csökkentse a későbbi ütemező algoritmus számára a feladat komplexitását oly módon, 
hogy elemi műveletek csoportjaiból szegmenseket hoz létre. Eközben bizonyos – 
felhasználó által magas prioritásúként definiált – paramétereket magasabb szinten már 
előre figyelembe lehet venni.  
DCS-ek tervezése esetén a dekompozíció feladata hasonló, hiszen ott is a kiadódó 
eleminek tekintett műveletekből (funkcióblokkokból) kell csoportokat alkotni. Ebben az 
esetben a szegmensek maguk az IEC 61131 szerinti taskok lehetnek. A DECHLS esetén a 
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dekompozíciós algoritmus célfüggvényében biztosított tulajdonságok, mint például a 
végrehajtási idő egyenletes elosztása, valamint a különböző szegmensek közti 
kommunikáció minimálisra csökkentése továbbra is szükségesek, azonban új 
követelmények is felmerülnek. 
A felhasználó által logikailag összetartozóként definiált funkciók (Program-ok) műveleteit 
nem lehet különböző Task-okba sorolni. Ezt úgy oldhatjuk meg, hogy a dekompozíció 
szempontjából eleminek tekintendők azok az FDFG-beli fi halmazok, amelyekre Pi = 1. 

4.5.2 Ütemező algoritmus 
A DECHLS-ben alkalmazott, az eddigi példák esetén legjobb eredményt adó ütemező a 
módosított erővezérelt algoritmussal működik [42]. Ez az algoritmus könnyen 
módosítható, hogy figyelembe vegye az előre megadott logikailag összetartozó funkciók 
végrehajtási időkorlátját (Ti). 
Az algoritmusban további egyszerűsítéseket tehetünk, hiszen a DCS rendszereknél 
jellemzően nem alkalmazunk pipeline műveletvégzést, vagyis az újraindítási idő 
megegyezik a lappangási idővel. 
Az ütemező algoritmus ebben az esetben a dekompozíció által létrehozott Task-okat 
ütemezi, vagyis minden egyes Tasknak meghatározza a kezdési időpontját egy ciklusidőn 
belül. A felhasználó határozhatja meg azt a maximális ciklusidőt, amely alatt az összes 
műveletnek legalább egyszer le kell futnia. Ez lényegében a már definiált lappangási idő 
(L) fogalomnak felel meg, hiszen ennyi időbe telik, ameddig az összes bemenet 
megérkezése után az összes művelet elvégzésre kerül. 
Előfordulhat, hogy bizonyos funkcióknak a teljes ciklusidőnél gyorsabban kell ciklikusan 
lefutniuk, vagyis számukra Ti<L. 
Ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy a meglevő egy ütemezési sort alkalmazó 
ütemezőt ki kell bővíteni több ütemezési sorral. Így egy ún. multirate (többsoros) ütemezőt 
kapunk, mint pl. [59] vagy [60]. A kibővített ütemezőnek mindig van egy általános sora, 
ahova azok a taskok kerülnek, amelyeknek nincs meghatározva maximális végrehajtási 
ideje. Ugyancsak ebbe az általános ütemezési sorba kerülnek automatikusan azok a taskok, 
amelyeknek a megadott maximális végrehajtási ideje nagyobb, mint L. 
Minden további Task egy-egy különálló ütemezési sorba kerül, amelynek lappangási ideje 
(Li) a következőképpen határozható meg: 
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A külön ütemezési sorokba ezután az adott taskok műveleteit egymás után pontosan ki-szor 
illesztjük be. Az ütemező különböző sorai tehát az 4.9. ábrán látható módon alakulnak ki. 
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4.9. ábra: Multirate ütemező 

 
Minden különálló ütemezési sornak közös költségfüggvénye lesz. A különböző sorokban 
átlapolódó műveletek növelik a költségfüggvény értékét. Így az algoritmus globálisan 
törekedni fog az átlapolódó műveletek számának és az egyidejűleg szükséges komponens 
processzorok számának csökkentésére is 
 
Az ütemezőnek még egy további feladata van: Ha bármely funkció kiadódó minimális 
lappangási ideje nagyobb, mint a számára beállított maximális végrehajtási idő, akkor a 
felhasználónak hibajelzést kell kapnia, ugyanis ebben az esetben sehogyan sem tartható be 
az időzítési feltétel. 

4.5.3. Allokáció 
Az allokációs algoritmus célja, hogy a beütemezett Task-okat komponens processzorokhoz 
(Resource) rendelje. A DECHLS-ben használt algoritmusnak csak annyi többletfunkcióra 
van szüksége, hogy képes legyen minden egyes műveletből mi db „biztonsági másolatot” 
készíteni, vagyis az összes mi db egyébként teljesen azonos műveletet különböző 
processzorokba ossza be. Amennyiben a DECHLS-ben (és a szokásos HLS eszközökben 
[4]) alkalmazott – gráf színezésen alapuló – algoritmust vesszük alapul, ennek megoldása 
mindössze azt az előzetes korlátozás beiktatását igényli, amely az adott művelet különböző 
példányait úgy kezeli mintha azok időben átfedőek lennének. 
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4.6. Harmadik tézis 
 
Kifejlesztettem egy olyan új feladatleírási formalizmust (Funkcionális adatfolyam 
gráf, FDFG), amely a DECHLS rendszer szintű szintézis tervezőeszköz bemeneteként 
az ipari irányítástechnikában általánosan használt előírt szabványos feladatleíráshoz 
alkalmazkodik, továbbá képes a speciális peremfeltételeknek az algoritmussal együtt 
történő megadására.  
Mindehhez kifejlesztettem egy olyan konverziós algoritmust, amely az 
irányítástechnikában szokásos formalizmusokkal megadott feladatleírást (SFC és 
FBD nyelven adott programot) ilyen FDFG-vé alakítja. Ezáltal az előzőekben 
bemutatott DECHLS algoritmusai kismértékű módosítások után alkalmassá válnak 
az irányítástechnikában szokásos peremfeltételek mellett a rendszerben rejlő 
optimalizálási lehetőségek felfedésére, az időzítési feltételek betartásának 
(betarthatóságának) előzetes ellenőrzésére, a végrehajtási időkből adódó hazárdok 
automatikus kiküszöbölésére, valamint a rendszer komponensei közötti 
kommunikáció automatikus ütemezésére is. 
 
 
A tézishez kapcsolódó publikáció: [S7] 
 

4.7. Benchmark eredmények a harmadik tézishez 
A kifejlesztett módszer teszteléséhez egy létező ipari irányítórendszert választottam. A 
rendszer leírása az ABB Freelance tervezőrendszerben készült, FBD nyelven adott 29 db 
Program blokkból áll, amelyek mindegyike egy-egy a tervező szándéka szerint logikailag 
összetartozó funkciót valósít meg. A programok egy részét 500 ms, a másik részét 1000 ms 
ciklusidővel ütemezték be. A megadott ciklusidő mellett az eredeti tervező a programokat 
2 db AC800F3 típusú PLC-hez rendelte hozzá. Két speciális 500 ms-os ciklusidejű Task 
lényegében ugyanannak a funkciónak a duplikáltan elkészített változata, mert ez a funkció 
biztonságkritikus feladatot (égővezérlés) lát el. Ezt a két Taskot (28. és 29. számú funkció) 
semmiképp nem szabad azonos végrehajtó egységbe allokálni. Ezért is volt szükséges 2 db 
PLC a feladat végrehajtásához. 
 
A kidolgozott módszer első lépéseként ezt a feladatleírást tehát át kell alakítani FDFG-re. 
Ennek csupán egy jellemző részletét (a feladatleírás 27. számú funkciójának kétféle 
leírásmódját) mutatja a 4.10. és a 4.11. ábra. 
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4.10. ábra: A benchmark alkalmazás 27. számú funkciója FBD diagramon 

 

 
4.11. ábra: A benchmark alkalmazás 27. számú funkciójából kiadódó FDFG 

 
Az FDFG-n a dekompozíciós algoritmus további átalakításokat végzett, megállapította 
ugyanis, hogy a tervező által megadott 29 részfeladat (funkció) ténylegesen 97 db 
egymástól független részfeladatra osztható fel. Például a 4.11. ábrán adott 27. számú 
funkciót az alábbi 6 részre (kékkel jelölt négyzetek) osztotta fel. 
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4. 12. ábra: A 27. számú funkció további felosztása 

 
Az ütemező és az allokációs algoritmus számára csak azokhoz a funkciókhoz írtam elő 
500 ms maximális lappangási időt, amelyek az eredeti megoldásban 500 ms-os ciklusidejű 
Task-okhoz tartoztak. Az 1000 ms-os Taskok funkcióihoz előírt lappangási időt nem 
rendeltem, ezt az ütemezésből kiadódónak tekintettem. 
A továbbiakban meghatároztam a különböző ciklusidők mellett szükséges CPU modulok 
számát, valamint a kihasználtságuk százalékos értékét, ami a 4.13. ábrán látható. Az ábrán 
a vonalakon lévő jelölő alakzatok mutatják azokat a lappangási értékeket, amelyekre a 
teljes ütemező lefutott. Látható, hogy a 400 és 450 ms között több pontban, sűrűbben 
futtattam az ütemezőt, hogy így pontosabban megtaláljam azt a minimális lappangási idő 
értéket, amellyel 2 processzor elegendő. 
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4.13. ábra. A szükséges CPU modulok száma és azok átlagos kihasználtsága a ciklusidő 
függvényében 

 
A 4.13. ábrán látható, ahogyan a ciklusidő növelésével a szükséges komponens 
processzorok száma csökken, éppen a 450 ms-os lappangási idő esetén éri el a 2 
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processzort. Ennél kevesebbel viszont nem lehet megoldani a feladatot az előírt biztonsági 
többszörözés feltétel miatt, vagyis a ciklusidőt tovább növelve a processzorok száma nem 
csökken, de a két processzor átlagos kihasználtsága jelentősen csökken. Megállapítható, 
hogy 2 processzor használatával a teljes feladat éppen megvalósítható 500 ms-os 
ciklusidővel, vagyis felesleges volt az eredeti megvalósításban 1000 ms-os ciklusidőt 
előírni. Ha itt is 500 ms-ot írtak volna elő, a CPU-k kihasználtsága is csak 71% lett volna. 
Azt is megállapíthattuk, hogy az eredeti megoldásban a processzorok kihasználtsága 
mindössze 37%, miközben a kommunikációs buszok kihasználtsága 11%. Természetesen, 
ha valami miatt minél alacsonyabb processzor vagy kommunikációs busz kihasználtságra 
lenne szükség, akkor a fenti benchmark eredmények ezeket a megfontolásokat is 
segíthetik. 
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5. Összefoglalás 
 
A fentiekben bemutatott rendszer szintű szintézis keretrendszer a lefuttatott benchmark 
feladatok által is szemléltetve alkalmas arra, hogy a sokszor ellentmondó követelmények 
és azok prioritási sorrendjének figyelembe vételével a tervező előre mérlegelhesse a 
különböző megoldások várható következményeit. Ezáltal lehetősége nyílik a legkedvezőbb 
optimum-közeli megoldások kiválasztására. Az első tézisként kidolgozott DECHLS 
módszertan és tervezőeszköz keretet ad a teljes tervezési folyamathoz is. 
A második tézis a DECHLS keretrendszer kiegészítését fogalmazza meg a feladatleírásban 
szereplő hurkok (ciklusok) hatékony kezelésének lehetőségével. A hurkok különleges 
kezelésének teljes mellőzése a kiadódó eredményt nagyon kedvezőtlenül befolyásolhatja. 
Ugyanakkor a hurkok szélsőséges, szokásos kezelési módja (teljes rekurzív kifejtés, vagy 
oszthatatlan részegységként történő megvalósítás) pedig a tervezési algoritmusok idő- és 
memóriaigényét sokszor kezelhetetlenül megnövelheti. A tézisben megfogalmazott hurok-
kezelési eljárás fő előnye éppen az, hogy a tervező egyetlen paraméter változtatásával 
képes befolyásolni a hurokkezelés során figyelembe vett műveletek maximális számát, 
vagyis indirekt módon a tervezőrendszer futási idejét is. A kidolgozott benchmark 
feladatok által is szemléltetve megállapítható, hogy viszonylag rövid idő alatt megtalálható 
az a paraméter érték, amely mellett a tervezőrendszer már kielégítő eredményt ad 
(általában akár jobbat is, mint a hurkok intuitív kezelése révén kapott meglévő 
megoldásokban) ugyanakkor a tervezőrendszer futási ideje még nem növekszik meg 
elfogadhatatlan mértékben. 
A harmadik tézis azokat a kiegészítéseket és módosításokat foglalja össze, amelyek ahhoz 
voltak szükségesek, hogy az értekezésben bemutatott – a hurkok kezelésének módszerével 
kiterjesztett – módszertan előnyeit konkrét gyakorlati alkalmazási területeken ki lehessen 
használni. A példaként választott alkalmazási terület – az elosztott ipari irányítástechnikai 
rendszerek tervezése – esetén például az adott alkalmazási területen szabványosított 
leírásmód használatához új transzformációs algoritmus és leírásmód bevezetése volt 
szükséges. A bevezetett új leírásmód segítségével az algoritmusok egyszerű változtatásával 
és kiegészítésével lehetővé válik meglévő intuitíven tervezett elosztott irányító rendszerek 
különböző szempontok szerinti kiértékelése és optimalizálása. 
A kidolgozott benchmark feladatokon is megmutatkozik a DECHLS automatizált tervezési 
folyamatnak az a járulékos előnye, hogy a különböző bemeneti paraméterek egyszerű 
iteratív változtatása révén olyan – szokatlan, de sok esetben kedvezőbb – megoldások is 
kiadódhatnak, amelyeket az adott feladatra elterjedt, már meglévő megoldásokból 
kiindulva a tervező nem is venne figyelembe. 
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Az értekezésben használt rövidítések jegyzéke 
 

HLS: High Level Synthesis (magas szintű szintézis) 

SLS: System Level Synthesis (rendszer szintű szintézis) 

DSE: Design Space Exploration (tervezési tér feltérképezés) 

HMA: Heterogeneous Multiprocessing Architecture 

EOG: Elementary Operation Graph (elemi műveleti gráf) 

FDFG: Functional Dataflow Graph (funkcionális adatfolyamgráf) 

CM: Cutting Matrix (vágási mátrix) 

FFT: Fast Fourier Transformation (gyors Fourier transzformáció) 

KL: Kernighan-Lin gráf klaszterezési eljárás 

SC: Spectral clustering, gráf klaszterezési eljárás 

CPU: Central Processing Unit 

FPGA: Field Programmable Gate Array 

PLC: Programmable Logic Controller 

DCS: Distributed Control System (elosztott irányító rendszer) 

HMI: Human Machine Interface 

FBD: Function Block Diagram 

SFC: Structured Flow Chart 

SoC: System on Chip 

ILP: Integer Linear Programming (egészértékű lineáris programozás) 
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