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Bevezetés, célkitűzések 
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 kidolgozott DECHLS 
rendszerszintű szintézis keretrendszer azon kívül, hogy a dekompozíciós és magas szintű 
szintézis algoritmusokon alapulva a teljes rendszer szintű tervezési 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 tervezők munkáját pipeline-elvű rendszerek tervezése során magas szintű szintézis (high 
level synthesis, HLS) eszközök is segítik [3][4]. 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 [4]. 
HLS tervező eszközök algoritmusai felhasználhatók a többprocesszoros (pl. HMA) 
rendszerek szintézisében [3], valamint a hardver-szoftver együttes tervezésben [5] (hardware-
software codesign) is, amely egy speciális dekompozíciós feladat [6].  
 
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 [7] terméke, valamint a Xilinx 
Vivado Suite [8]. 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 [9] 
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. 
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Végeredményként azonban kizárólag néhány Altera gyártmányú FPGA-hoz és egy System on 
Chip (SoC) modulhoz képes VERILOG és C nyelvű kódot. A hurkok kezelését 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 párhuzamos végrehajtáshoz módosítani kell [10]. A 
programkód speciális követelményeknek megfelelő előzetes módosításához szisztematikus 
tervezési minták léteznek [11] 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. Ilyenek például a Metropolis [12] vagy a PeaCE [13]. 
A tervezői döntéseket részben automatizálni is képes kísérleti célú eszközök, mint például a 
SysteMoC [14] 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, 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 [15]. 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 
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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 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. 
 
Az értekezés célja hogy meglévő magas szintű szintézis algoritmusokat felhasználva és 
alkalmasan kiegészítve egy lehetséges megoldást adjon a heterogén többprocesszoros 
rendszerek rendszer szintű tervezése során felmerülő problémákra. 
 
Ezen belül első tézisként a DECHLS-t, egy olyan rendszer szintű tervezésre használható 
keretrendszert dolgoztam ki, amely részben HLS ütemező és allokáló algoritmusok 
felhasználásával, egy adott feladatleírás esetén különböző alternatívákat szolgáltat 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 még a rendszer megépítését és bemérését 
megelőzően. 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 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 a DECHLS keretrendszerbe történő beillesztés céljából. 
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Tudományos eredmények 

1. 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 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. 
A feladat dekompozíciója többféle szisztematikus módszerrel is megvalósulhat, amelyek 
rendszerint valamilyen költségfüggvény közelítő optimalizálására vezetik vissza a 
dekompozíciós problémát. [16] Ebben a költségfüggvényben pedig lehetőségünk van 
figyelembe venni nem csak a különböző tervezési követelményeket és teljesítménymetrikákat, 
hanem azok prioritási sorrendjét is. 

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] 
 
A kifejlesztett DECHLS módszer lényege, hogy dekompozíciós algoritmust és egy módosított 
HLS tervezőeszközt is alkalmaz, az 1. ábrán látható módon. 
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1. ábra A DECHLS tervezőeszköz egyszerűsített folyamatábrája 

 
A 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 is képesnek kell lennie [S3]. 
A módszer lényeges előnye, hogy az előzetes dekompozíció és a HLS eszköz algoritmusai 
bizonyos feltételeknek megfelelő, azonos célú (gráf-dekompozíció, ütemező, allokáló) 
algoritmusokkal szabadon kicserélhetők. A disszertációban több különböző elven működő 
algoritmus használatát is bemutattam, valamint egy benchmark feladat részletes elemzésén 
keresztül szemléltettem a tervezési módszer működését, a beállítható paraméterek hatását. 
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2. A feladatleírásban szereplő hurkok (ciklusok) 
kezelésének módszere 
Általában a rendszer szintű szintézis módszerek valamilyen 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 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 
azzal jár, 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.  
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. 
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 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. Ez lehetőséget ad 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. 
A 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 disszertációban a feladatleírásban található hurkok kifejtését, ezáltal a magas szintű 
szintézis algoritmusokkal történő hatékonyabb optimalizálását segítő szisztematikus módszert 
dolgoztam ki, amely a rekurzív teljes kifejtésből, mint módszerből indul ki, azonban csökkenti 
az egyszerre keletkező elemi műveletek maximális számát úgy, hogy minden teljes kifejtési 
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eljárás után dekompozíciós algoritmussal összevon bizonyos műveleteket (szegmenseket 
képez). Így a módszer neve Rekurzív Szegmentált teljes Hurokkifejtés (RSH). 
Mivel a hurkok különböző fajtáit különbözőképpen kell kezelni, ezért a kezelési módtól 
függően az alábbi osztályozást vezethetjük be. 

A hurkok osztályozása 
A magas szintű nyelven leírható hurkokat az alábbi szempontok szerint csoportosítottam: 
 

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. 

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. 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. 

 
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]. 

A hurkokban kezelt adatok (változók) csoportosítása 
A ciklus kifejtett utasításai különböző adatokon írhatnak elő műveleteket, ezeket az adatokat 
öt különböző csoportba soroltam, 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. 

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. 
 

A kifejtés során a különböző típusú változókat eltérően kell kezelni. Ennek módját az 
értekezésben részletesen kidolgoztam. 
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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. 
 
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 RSH algoritmus működését tömören 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_lev
el+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 
 

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] 
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3. A javasolt módszerek alkalmazása elosztott ipari 
irányítástechnikai rendszerek tervezésére 

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 
Nagyfokú hasonlóság fedezhető fel az ilyen DCS rendszerek és az előzőekben tárgyalt 
heterogén multiprocesszoros architektúrák (HMA) között, ahogyan a 2. ábrán is látszik. 
 

Component 
processor 1 

Bus 1 

Component 
processor 2 

Component 
processor 3 

Bus 2 

Component 
processor 5 

Component 
processor 4 

PLC PLC 
HMI 

station 

Actuator Sensor 

Plant 
visualization 

Central server 
Data logger 

Central bus 

Local bus 1 Local bus 2 

Actuator Sensor Sensor 

 
2. 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 
3. 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  
3. ábra. A DECHLS módszertan felhasználása DCS rendszerek tervezésére 
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DCS-ek speciális követelményei 
Az ipari irányítástechnika területén szokásos gyakorlat [38], 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 [39]. 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 Function Chart (SFC) vagy Functional Block 
Diagram (FBD) segítségével. 
 
Megállapíthatjuk, hogy közvetlenül az SFC vagy FBD feladatleírási módok egyike sem 
alkalmazható az ismert rendszer szintű szintézis eszközökben [3] [4], 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 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: 
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),(, iiii PTfFf →∈∀ , ahol a Ti hozzárendelt számérték felső korlátot jelent a halmazban szereplő 
csomópontokkal jelölt műveletekből álló funkció ciklusidejére. Ti lehet végtelen is. Pi logikai 
változó igaz, amennyiben ez a funkció nem osztható fel különböző taskok között. 
 
Ezen feladatleírás alkalmazásával a 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. ábra, A Folyamatirányító rendszerre adaptált DECHLS (DECHLS-CS) algoritmusai és 

azok kapcsolata 
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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] 
 

Az eredmények alkalmazásának lehetőségei 

1. Az első tézisben ismertetett DECHLS részletes bemutatása egy 
benchmark feladaton keresztül 

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 rendszer valószínűleg intuitív módszerekkel kialakított szegmens gráf (SG) formájában a 5. 
ábrán látható. 
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5. ábra: A hangforrás lokalizáció intuitíven dekomponált szegmens gráfja (SG) [20] 

 

HT segment 

All other segments Összes többi szegmens 

HT szegmens 

 
6. ábra: Az intuitíven létrehozott szegmensek végrehajtási idejének arányai 

 
Az 5. ábrán is ábrázolt – meglévő – dekompozícióval meghatározott szegmensek kiszámított 
végrehajtási időinek aránya látható a 6. 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. 
Az alábbiakban látható dekompozícióra a [S3] algoritmust használom. Ez az algoritmus a 
célfüggvény különböző súlyozása miatt képes 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. 
A különböző prioritási sorrendek mellett a kiadódó rendszerarchitektúrák a 7. ábrán láthatók. 
Az ábrán a végrehajtási idő egysége 10 μs. Az éleken az összes átviendő adat bitszáma 
látható, mint kommunikációs teher.  
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7. ábra: Kiadódó rendszer architektúra különböző prioritási sorrendek mellett 
 
Az eredmények alapján az első két változathoz (sebesség>költség>kommunikáció és 
kommunikáció>sebesség>költség prioritási sorrend esetén) 5 processzorra volt szükség a 
kiadódó 1,07 s és 1,12 s újraindítási időhöz, míg az utolsó változat esetén az újraindítási idő 
1,62 s, de csak 3 processzorra van szükség. 
Észrevehetjük, hogy az bal oldali ábrán a #2 és a #3 szegmens között összesen több mint 
1 MB adat átvitelére lenne szükség, amely gyakorlatilag megvalósíthatatlan, hiszen a 
kiválasztott mikrokontrollernek nincs ennyi RAM memóriája, ahol ezt az adatot átmenetileg 
tárolhatnánk. Ezt a korlátozást azonban előzőleg nem vettem figyelembe a dekompozíció 
során, tehát ebből is látható, hogy a peremfeltételek nem elég körültekintő megválasztása 
mellett a szisztematikus módszer képes gyakorlatban megvalósíthatatlan eredményt is előre 
jelezni. 
 
Az előzőekben ismertetett rendszert megkíséreltem újratervezni heterogén többprocesszoros 
(HMA) rendszerként is. A benchmark feladat tisztán mikrokontrollerekkel történő 
implementációjának végrehajtási idejét főleg a komplex számok nagymennyiségű szorzási és 
osztási műveletei adják, 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. 
 

         x2      x2 
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8. ábra: Kiadódó heterogén rendszer, futásidő-kommunikáció-költség prioritási sorrendben 

 
Észrevehető a 8. ábrán, hogy a CPLD-be allokált műveletek futásideje nagyon rövid ahhoz 
képest, amennyivel a mikrokontrollerbe allokált műveletek összes futásideje lecsökkent. Ez 
azért van, mert a CPLD az általános célú egymagos CPU-val szemben, az egymástól 
függetlenül végrehajtható feladatokat képes párhuzamosan elvégezni. A 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 megoldásé, de egyéb, jelenleg nem 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. 

2. A hurkok kezelési módszerének felhasználása a DECHLS-ben 
Az előzőekben bemutatott benchmark feladatra kapott megoldások valószínűleg tovább 
javíthatók lennének, ha a feladatleírásban szereplő hurkokat nem csak oszthatatlan elemi 
műveletekként kezelnénk. 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, azonban a tervezőrendszer futási ideje nagymértékben növekszik 
A 9. 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, lényegesen kisebb tervezési idő mellett.  
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9. ábra: Az RSH paraméter változtatásának hatása a lappangási időre (L) és az újraindítási 

időre (R) adott költség esetén 
 
Természetesen nagy N paraméter választása esetén a tervezőeszköz futásideje nagymértékben 
megnő, ezt szemlélteti a 10. ábra. 
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10. ábra: 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 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. 
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3. Az eredmények alkalmazása ipari irányító rendszerek rendszer szintű 
tervezésében 
A harmadik tézisként kifejlesztett módszer teszteléséhez példaként egy létező ipari 
irányítórendszer újratervezését végzem el. A rendszer leírása az ABB Freelance 
tervezőrendszerben készült, FBD nyelven megadott 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 11. és a 12. ábra. 
 

 
11. ábra: A benchmark alkalmazás 27. számú funkciója FBD diagramon 
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12. ábra: A benchmark alkalmazás 27. számú funkciójából kiadódó FDFG 

 
Az FDFG-n a dekompozíciós algoritmus további átalakításokat végzett, ugyanis 
megállapította, hogy a tervező által megadott 29 részfeladat (funkció) ténylegesen 97 db 
egymástól független részfeladatra osztható fel. Például a 13. ábrán adott 27. számú funkciót 
az alábbi 6 részre (bekeretezett részek) osztotta fel. 
 

 
13. ábra: A 27. számú funkció további felosztása 

 
Az elkészített tervezőeszközzel meghatároztam a különböző ciklusidők mellett szükséges 
CPU modulok számát, valamint a kihasználtságuk százalékos értékét, ami a 14. 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 jobban megközelítsem azt a minimális lappangási idő értéket, 
amellyel 2 processzor elegendő a feladat megoldásához. 
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14. ábra. A szükséges CPU modulok száma és azok átlagos kihasználtsága a ciklusidő 
függvényében 

 
A 14. ábrán látható, ahogyan a ciklusidő növelésével a szükséges komponens processzorok 
száma csökken, a 450 ms-os lappangási idő esetén éri el a 2 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.  
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. 

Összefoglalás 
Az értekezésben 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) 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 
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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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