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1. Tézis.
Hierarchikus tervezés komplex pipeline műveletekkel

Új modellt és tervezési módszert fejlesztettem ki, amely a magas szintű szintézis során az ismert el-
járásokhoz illeszked̋o módon lehet̋ové teszi a tetsz̋oleges bonyolultságú komplex pipeline működésű
műveletek kezelését az elemi műveletekhez hasonlóan [4,2, 1, 5, 9].

1.1. A tetsz̋oleges bonyolultságú pipeline működésű művelet lappangási idejét (Li) és újraindítási
idejét (Ri) a modell az alábbiak szerint értelmezi.

Li ≡ tj, Ri ≡ qj

aholtj ésqj rendre megfelel az elemi műveletek végrehajtási és foglaltsági idejének.

1.2. A kidolgozott modell a tetsz̋oleges bonyolultságú pipeline működésű műveleteket többszörözött
elemi műveleteknek felelteti meg a példányszám alábbi értelmezésével.

ci =

⌈

Li + 2

Ri

⌉

1.3. Az új módszer az újraindítási idő beállítását végz̋o (RESTART [8, 17. oldal]), a szinkronizációt
biztosító (SYNC [8, 28. oldal]), az ütemező [8, 100-103. oldal] és allokációs (CONCHECK [8, 28.
oldal]) algoritmusokat azzal a céllal egészíti ki, hogy a tetsz̋oleges bonyolultságú pipeline működésű
műveletek alkalmazhatóak legyenek a tervezési eljárás során.

2. Tézis.
Szisztematikus dekompozícó és erőforrás kiosztás

Új szisztematikus eljárást fejlesztettem ki előre megadott és kiadódó komplex funkcionális egységekből
történ̋o rendszerfelépítésre, amely egyaránt lehetővé teszi az id̋obeli átfedésen alapuló allokáció optimá-
lis és közelít̋o végrehajtását a funkcionális egységek ismételt felhasználását (reuse) is szem előtt tartva
[7, 5, 10, 6].

2.1. A funkcionális egységeket az általuk megvalósítható művelet típusokdefiniálják.

2.2. Az új algoritmus egyrészt használható előre megadott funkcionális egységekre történő alloká-
cióra, másrészt segíti az adott feladat szempontjából kedvez̋o funkcionális egységek megtalálását
figyelembe véve a költséget és a funkcionális egységek ismételt felhasználását (reuse).

2.3. Az algoritmus az id̋obeli átfedést inkompatibilitási relációként kezeli. Ezáltal a maximális kom-
patibilitási osztályokból kiindulva az optimális megoldást szolgáltatja. Képes a maximális kompati-
bilitási osztályok célszerű redukciójára is, miáltal gyors közelít̋o megoldás is nyerhető.

3. Tézis.
Adatkapcsolatok optimális, sínszerű megvalósítása

Új szisztematikus eljárást dolgoztam ki a magas szintű szintézis során az elemi műveleti gráf ütemezése
és az allokáció eredményeként kiadódó processzorok közötti sínszerű, arbitrációt nem igénylő összeköt-
tetések kompatibilitási reláción alapuló optimalizálására. Az algoritmus olyan összeköttetésrendszert,
sínrendszert eredményez, amelyben a multiplexerek és a sínek száma is jelentősen csökken [4, 1, 9].
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3.1. Az algoritmus a sín fogalmát a következőképpen értelmezi. A műveleti gráfban minden egyes
adatátadásnakegyetlenforrása és egy vagy többnyelőjevan. Egysín egy vagy több adatátadás
lebonyolítására alkalmas összeköttetés. Az algoritmus külön kezeli azadatkapcsolatokat, amelyek
egyetlen forrás és egyetlen nyelő közöttiegyediadatátadások.

3.2. Az összevonhatóságot az eljárás az alábbiak szerint értelmezi. Két adatkapcsolat akkor össze-
vonható, vagyis akkor valósítható meg közös sínnel, ha időben nem átfed̋oek, vagy id̋oben átfed̋oek,
de azonos a forrásuk és különböző a nyel̋ojük. Két sín akkor vonható össze, ha a hozzájuk rendelt
adatkapcsolatok páronként összevonhatóak.

3.3. Olyan optimalizációs paramétereket vezettem be, amelyek segítségével a kidolgozott algorit-
musok különböz̋o minőségi követelményeket és a gyors konvergenciát egyszerűen és tömören kezel-
het̋ové teszik.

4. Tézis.
VHDL leírás szisztematikus el̋oállítása komplex, pipeline funkcionális elemek alkalmazása esetén

Új szisztematikus eljárást dolgoztam ki, amely automatikusan el̋oállítja a magas szintű szintézis során
kiadódó tetsz̋oleges bonyolultságú pipeline működésű funkcionális egységek és a közöttük lévő adat-
kapcsolatok VHDL nyelven történő olyan leírását, amelynek alapján a szintézis közvetlenülelvégezhet̋o
FPGA áramkörökre vagy VLSI építőelemekre szintézis tervezőrendszerekkel [3, 12, 11].

4.1. A puffer, multiplexer és demultiplexer egységeket megvalósító entitások automatikusan kelet-
keznek, a funkcionális egységeket leíró entitások váza generálódik, a funkcionalitást a tervezőnek
kell definiálnia.

4.2. Az adatfolyam specifikációja strukturális leírással, a központi elven működ̋o vezérlésé pedig
viselkedési leírással történik.

4.3. Az így kapott egység a hierarchikus szintézis folyamatábanegy komplex műveleteként értel-
mezhet̋o.
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