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BEVEZETÉS 
Az irányítási feladatok egyre növekvő sebesség- és összetettségigénye már az ókor óta 
hajtja az ezzel foglalkozókat újabb és újabb megoldások kidolgozására. Ennek nyomán 
jutott el az emberiség oda, hogy a tisztán mechanikus elemek után elektromechanikus, 
elektromos, majd később elektronikus alkatrészeket használjon az egyre bonyolultabbá 
váló szerkezetek irányítására, illetve számításokat végző gépek felépítésére. 
Az irányító rendszerek rugalmasságának növelése érdekében már a tisztán mechanikus 
rendszerek idejében kialakult a programvezérlés elve, mely aztán átterjedt az 
elektromechanikus, majd az elektronikus rendszerekre is. A programozás fejlődése az 
elektronikus irányító/számító rendszerek megjelenésekor gyorsult fel igazán. Napjainkban 
a programok olyan absztrakciós szinten íródnak, melyekről egy lépésben nem is lehet 
előállítani a legelső programok által használthoz hasonló kódolást. Ez a magas szint 
biztosítja, hogy rendkívül nagy szoftver rendszerek működtethetnek akár biztonságkritikus 
rendszereket is hibamentesen. 
A számítási sebesség növelése iránti olthatatlan igény a szoftverkészítés fejlődése 
ellenére folyamatosan kikényszeríti, hogy bizonyos feladatokat célhardver oldjon meg. Egy 
adott összetett feladat esetén a kívánt teljesítményt költséghatékonyan olyan vegyes 
megoldások adják, ahol a rendszer elemei programozható áramkörökön futó szoftverekből 
és célhardverekből állnak. A szoftver és hardver összetevők optimális particionálását a 
szoftver-hardver együttes tervezés módszertana segíti. Itt a rendszer specifikációja 
egységesen egyetlen szimbolikus nyelven történik, melyből aztán valamilyen particiós 
eljárás segítségével származtatni lehet a szoftver, illetve a hardver összetevők leírását. A 
szimbolikus nyelv leggyakrabban a C nyelv, mivel az ismerők köre igen kiterjedt, alkalmas 
digitális rendszerek leírására és “végrehajtható” specifikációt lehet vele megfogalmazni, 
így már a specifikáció maga is tesztelhető. 
Jelen munka egyaránt foglalkozik a szoftver és a hardver partíció hardver környezetével. 
Az előbbi számára a negyedik tézis kínál egy rendkívül hajlékony, erősen skálázható 
mikroprocesszor architektúrát, míg az első három tézis a C alapú hardver 
meghatározással foglalkozik egy új eljárás és kiegészítései megadásával. 
A kutatás fő célja olyan új eljárások kidolgozása volt, melyek a jelenlegi élvonalhoz képest 
nagyobb hajlékonyságot illetve kevesebb megkötést nyújtanak. A kidolgozás szintje a 
hardver leképezés logikai szintjéig terjed, így az eredmények hardver szintézisre alkalmas, 
szimulátoron tesztelt VHDL kódok formájában jelennek meg. Az egyes megoldások leírása 
kiegészítve több teszt alkalmazással bizonyítja, hogy a kutatási cél elérésre került. A 
megoldások gyorsaságát a részletesen megadott idődiagrammok és a teszt alkalmazások 
időmérlege mutatja. A kidolgozott eljárások peremfeltételei mellett az elért gyorsaság 
optimális, mivel az alapelemek egyszerűsége tovább nem fokozható. 
Nem volt célja a kutatásnak, hogy bármely megoldás fizikai megvalósulását, ilyen 
paramétereit, vagy bármilyen, RTL szint alatti tulajdonságát vizsgálja, előírja, vagy más 
hasonló eljárásokéval összevesse. Ennek egyik oka, hogy jelen módszertan logikai kapu 
szintig ad megoldást, másik oka, hogy a konkurrens megoldásoknak már az alap 
módszertana is ipari titok, harmadrészt ezek beszerzése magánszemély által nem 
viselhető anyagi terhet jelent és hiteles tesztelésük ezen szempontok szerint egyetemi 
körülmények között nem megoldható. A kidolgozott megoldásokkal kapcsolatban 
általánosságban azért elmondható, hogy olyan egyszerű apparátussal dolgoznak, melyek 
valószínűsítik a más eljárásokhoz képest alacsony disszipációt és kis tranzisztor igényt. 
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1. Fejezet 
1. ALKALMAZÁSSPECIFIKUS HARDVER GENERÁLÁSA 
MAGASSZINTŰ PROGRAMOZÁSI NYELVŰ FORRÁSKÓDBÓL 
1. Tézis: Új modellt és közvetlen szisztematikus tervezési eljárást dolgoztam ki, 
amely egy magasszintű nyelven (C) megírt programot hardver struktúrává képez le. 
Az első három tézis olyan eljárást és annak kiegészítéseit adja meg, mely C nyelven írt 
forráskódból célorientált hardver közvetlen létrehozását teszi lehetővé. Az eljárás 
kimenete egy blokkvázlat, illetve VHDL forráskód. A bemenet egy csekély korlátozással 
megírt C kód, melyet a jelen módszer részét nem képező parser dolgoz fel a 
szoftverírásnál/fordításnál megszokotthoz hasonló módon, majd a párhuzamosítási és 
csővezeték (pipeline) építési lehetőségek felmérése után az itt leírt módszertan 
segítségével elektronikus hardverré alakít. A leképezés egyértelmű, nem alapul szakértői 
adatbázison. A módszertan egyaránt lehetővé teszi számítás-, illetve vezérlésintenzív 
forráskódok lefordítását és nagy rugalmasságot biztosít a hardver-szoftver együttes 
tervezés partícionáló eljárásaihoz. Ahol kifejezés, vagy utasítás lehet, ott ilyenek 
tetszőleges kombinációjú sorozata is állhat. Megoldott a mutató típusok, sőt a dinamikus 
memória használata is. A memória – a minél nagyobb fokú párhuzamosítás érdekében – 
nem egyetlen tömbből, hanem változónként egymástól teljesen független részekből áll. A 
függvények használata megoldott, függvény paramétere is lehet függvény, illetve a 
függvény típusú változók leképezése is lehetséges. Rekurzív függvényhívás 
korlátozásokkal lehetséges. 
A párhuzamos működést az eljárás versenyhelyzetek kialakulásának megengedése 
mellett teszi lehetővé, míg a pipeline működést akár kiegyensúlyozatlan és szélsőségesen 
variáns végrehajtási idejű tagok esetén is. [157, 161, 162, 163, 164, 166, 167] 

1.1 Hasonló létező eljárások 
A C HW átalakítás lehetőségének alapjait [154, 155, 156] már a huszadik század első 
felében letették, mégis évtizedeket kellett várni, mire a technológia lehetővé tette, hogy 
ezzel magas szinten lehessen foglalkozni. 
A szakirodalom sok olyan eljárást említ, amelyik magas szintű programnyelven megírt 
forráskód alapján hardvert (hardver struktúrát) határoz meg. A “meghatározás” célja, 
módja és foka azonban komoly szórást mutat a különböző eljárásoknál. A meghatározás 
jelenthet egy – a véglegesnél lényegesen egyszerűbb – forráskódot, amit futtatva az 
algoritmus fő jellemzőit lehet kipróbálni. Jelenthet ennél részletesebb leírást is, melynek 
futtatásával például az egész aritmetika bitszélességét is tesztelni lehet, de a forráskód 
még mindig nem közvetlenül a hardver szintézis bemenete. A legfejlettebb esetben a 
meghatározás azt jelenti, hogy a forráskódból automatikusan, vagy félautomatikusan RTL 
(register transfer level) leírás keletkezik, mely gyakorlatilag közvetlenül alkalmas 
célhardver előállítására.  
A programnyelv alapú, hardver meghatározó eljárásokat több – nem feltétlenül elkülönülő - 
csoportba lehet osztani, melyek különböző tulajdonságú leírásokat alkalmaznak: 
1. Rendszer szintű, végrehajtható specifikáció. Ezeknél a fő cél, hogy egy teljes rendszert 

(pl digitális fényképezőgép), ami akár számos hardver és szoftver összetevőből áll, 
egyetlen, egységes, általánosan ismert nyelvtanú és lehetőleg végrehajtható leírással 
határozzanak meg, modellezzenek. Ezek komoly előnye, hogy egy rendszert már 
rögtön a specifikációs fázisban, makroszinten tesztelni lehet, illetve hogy a specifikáció 
így közvetlen kapcsolatban van a termékkel. 
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2. Végrehajtható specifikáció, mely az adott elektronikus hardverben alkalmazandó 
algoritmus részletes és végleges kidolgozását illetve tesztelését szolgálja. Az így 
tesztelt algoritmus nem kerül közvetlen felhasználásra, hanem annak alapján RTL 
kódot kell írni.  

3. Magas szintű nyelven készített leírás, mely a magas szintű nyelv szabályai szerint 
készül, futtatható számítógépen, de formális átalakítással RTL alakra hozható.  

4. Magas szintű nyelven készített adatfolyam leírás, melyből számításigényes, de 
vezérlést nem, vagy csak igen csekély mértékben tartalmazó hardver generálható. 
Eljárásonként változik, hogy a szintézisre alkalmas kódrészek kiválasztása 
automatizált, vagy kézi úton történik. 

5. Magas szintű nyelven készített leírás, mely a szabványos nyelvi elemeken fölül további 
elemeket tartalmaz azért, hogy abból hardvert lehessen szintetizálni. 

6. Magas szintű nyelv egy részhalmaza segítségével készített leírás, mely alapján, 
automatizált módon, hardvert lehet szintetizálni. 

7. Magas szintű nyelven készített leírás, mely a nyelv egy részhalmazát használja, 
kiegészítve nem szabványos elemekkel és csak újrakonfigurálható áramkörök egy 
szűk (akár csak egy elemű) halmazának programozására alkalmas. 

8. Magas szintű nyelv egy részhalmazán illetve annak speciális kiegészítésével készített 
leírás, mely alapján RTL kimenet generálható és újrakonfigurálható áramkörök 
szélesebb körében alkalmazható. 

9. Szabványos magas szintű nyelv teljes elemkészletével készített leírás, melyből 
automatikusan készül RTL kimenet. 

Bár a témával foglalkozó irodalmat kutatva gyakran lehet olyan állításra akadni, mely 
szerint az adott eljárás az utolsó csoportba tartozik, további vizsgálódással kideríthető, 
hogy ez csak kisebb-nagyobb kiegészítésekkel igaz. 
A szakirodalomban számos hardvert meghatározó magas szintű programnyelvet lehet 
találni [1, 14, 25, 39, 50, 52, 55, 57, 64, 69, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 95, 97, 100, 105, 
106, 107].  
Jelen munka szempontjából azon eljárások érdekesek, melyek az ANSI C nyelv [148] 
minél nagyobb részhalmazát engedik meg használni, tartalmazhatnak egyszerűbb nyelvi 
kiegészítő elemeket és közvetlenül, vagy RTL közvetítéssel (VHDL, Verilog) 
szintetizálható hardvert határoznak meg. 
A szakirodalom áttekintése alapján az érintett C nyelvekről az alábbi rövid összefoglaló 
adható. 
SpecC 
A nyelv a létrehozói szerint egy C alapú specifikáció leíró nyelv [1..13]. Funkcionális 
leírások készítésére való, nem részletes specifikálásra, vagy hardver szintézisre. A 
hardver-szoftver együttes tervezésben van nagy jelentősége, amikor egy ezen a nyelven 
elkészített “futtatható specifikáció” segít kikísérletezni a készítendő rendszer funkcióit és 
moduláris felosztását.  
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 1, 2, 3 csoportokba sorolható. 
System C 
A SpecC-hez hasonlóan arra szánták, hogy szoftvert és hardvert együttesen lehessen 
modellezni és ezekkel “végrehajtható specifikációt” létrehozni [14..23]. A SpecC-től 
néhány jellemzőjével jól elkülönül. A SystemC nem C, hanem C++ alapokon nyugszik. 
Többféle szinten teszi lehetővé a modellezést az időtlen funkcionálistól a regiszter 
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transzfer szintig. A hardver definíciót külön C++ könyvtár segíti, ráadásul ehhez még egy 
szimulációs környezet is elérhető. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 1, 2, 3 csoportokba sorolható. 
Catapult C 
A nyelvet [24..36] a Mentor Graphics készitette és 2004 május 31-én jelentette be. Jelen 
disszertáció lényegi része ekkorra már ki volt dolgozva, ám a cég intenzív marketing 
tevékenysége és az ennek kapcsán általa állított jelentős és növekvő jelenléte miatt 
szükséges itt megemlíteni. A cég állítása szerint tetszőleges C++ forráskódból képesek 
hardvert szintetizálni ám ezt leginkább egyetlen FIR szűrős példaalkalmazás támasztja 
alá. Az elérhető információk alapján a nyelv leginkább a számítás-, de nem adatintenzív 
feladatokra alkalmas. Az elérhető leírások szerint nagyméretű szakértői könyvtárból 
választ (automatikusan, vagy inkább manuálisan) hardver megoldásokat, melyek aztán 
illesztésre kerülnek. Saját állításuk szerint egy általánosított adatút rendszert használ, 
melyre a fejlesztőrendszer egyedi vezérlést ültet. A kód elemzését követően 
automatikusan kerül beállításra, hogy mely részek hajtódjanak végre párhuzamosan, 
illetve csővezetékszerűen. 
A változókat egy illesztő mechanizmus közvetíti az operátorokhoz. Kerülni javasolják a 
globális változókat. A dinamikus változók használata nem megengedett, de referencia 
alapján lehet átadni paramétereket. A függvényhívások inline technikával kerülnek 
megvalósításra. 
A nyelv korlátozásokkal teszi lehetővé a rekurzív függvényhívást. Speciális template-et kell 
használni és előre maximálni kell a mélységet. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás és a Mentor Graphics szerint a 9-es csoportba 
sorolható. 
Handel-C 
Jelen disszertáció szempontjából ez a nyelv [37..49] azért jelentős, mert ehhez – a 
többiekkel ellentétben – elérhető olyan részletességű leírás [41], mely a keletkező hardver 
struktúrákat is bemutatja. Létrehozói általános célra szánták, így a számítások mellett 
vezérlési struktúrákat is jól leképez. A Handel-C nem hardver leíró nyelv, hanem egy C-
hez nagyon közel álló nyelv, mely a C-ben megfogalmazott viselkedési szintű leírásból 
elektronikus hardvert határoz meg összekötési lista fomájában. Ez a lista egyaránt 
alkalmas FPGA, vagy ASIC definíciójára. Az első elérhető nyelvleírás [37] óta a Handel-C 
folyamatosan fejlődött, jelen disszertáció szempontjából a 2004-ig elért szintje [38] az 
irányadó. A nyelv nem engedi meg a pointerek és lebegőpontos változók használatát. Az 
értékadások egy óraciklus alatt zajlanak, amiből számos megkötés adódik. Tömböt csak 
konstanssal lehet indexelni. A shift művelet paramétere csak konstans lehet. 
Mellékhatások nem lehetnek. Függvénynek nem lehet függvény paramétere. Osztás és 
egészosztás sincs a nagy helyigény miatt. A rekurzió nem megengedett. Nincs float, 
enum, pointer, struct és union. A blokkok végrehajtásának módját (párhuzamos, soros) 
explicit jelölni kell a SEQ ill PAR paranccsal. A pipeline működést a nyelv nem támogatja. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
Haydn-C 
A nyelv nagyban hasonlít a Handel-C-re. Készítői szerint ez a Handel-C kiterjesztése 
komponens alapú tervezéshez [50, 51]. További jellemzője, hogy megengedi olyan 
megjegyzések elhelyezését, melyek a tervezési megkötéseket írják le, illetve ütemezési és 
allokációs követelményeket. A fordítás automatizált, így a megkötések változtatásával 
egyazon forráskódból többféle hardver leírás keletkezhet. Lehetőség van komponens 
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sablonok létrehozására, melynek segítségével paraméterezhetően lehet komponens 
példányokat létrehozni. 
A Handel-C-hez hasonlóan ciklusra pontos a nyelv (tervezési időben ismert, hogy egy 
adott utasítás/kifejezés hány óraciklust fog igénybe venni a hardveren).  
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
Bach C 
A nyelv [52..54] nagyon hasonló a Handel-C-hez (mivel azzal együtt fejlesztették), ám nem 
tartalmaz időbeli megkötéseket, így a fejlesztő közvetlenül nem találkozik az idő 
fogalmával, kivéve a független szálak szinkronizált kommunikációját. A többi tekintetben a 
Handel-C-nél leírtak irányadók. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
Napa C 
A nyelv [55, 56] 1985-ben keletkezett és a National Semiconductor NAPA1000 típusú 
RISC processzorához készült, ami mellett egy FPGA is található. A nyelv feladata, hogy 
egy forráskódból lehessen a RISC processzorra és az FPGA-ra alkalmazásokat 
fejleszteni. A Napa C úgy osztja meg az algoritmust, hogy minden vezérléssel kapcsolatos 
feladat a RISC-re, a számítás intenzívek pedig az FPGA-ra jussanak. A fordító 
részletesebb irányítása #pragma utasításokkal történik. Ez a nyelv szolgált később a 
Streams C alapjául. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
Streams C 
A Streams C-t [57..63] olyan alkalmazási területre szánták, ahol adatfolyammal megadott 
feldolgozást FPGA-val kell megoldani. Ez nagysebességű, többcsatornás, kis és adott 
adatszélességű adatfolyamot jelent, ahol kis pontosságú, de számításigényes feladatokat 
kell megoldani. Eközben kisméretű memóriatömbök elérése fordulhat elő, melyek a 
számításokhoz szükséges együtthatókat, konstansokat tartalmazzák. A nyelv biztosítja a 
számítási fázisok közötti szinkronizációt. 
Nem megengedett a dinamikus memória használat, sőt a pointerek sem. Indirekt 
hivatkozás csak tömbhivatkozások módján lehetséges. Minden változót a processzek 
elején kell definiálni 
A Streams-C tulajdonképpen néhány megjegyzésből (process, stream, signal) és 
hagyományos C programból hívható függvényből áll. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 4, 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
Impulse-C 
Ez a nyelv [64..73] a Streams-C kereskedelmi változata. Ahhoz és a Napa C-hez 
hasonlóan számításigényes és nem vezérlést tartalmazó alkalmazásokhoz készült. Az 
ajánlott területek közé tartoznak az adattömörítés, kódolás, titkosítás, képfeldolgozás, gépi 
látás, digitális jelfeldolgozás. Nem támogatja a globális változók használatát, a 
függvényhívást. Használata során egy szakértői rendszer kiválogatja azokat a 
függvényeket, melyek alkalmasak hardveres megvalósításra és használatuk jelentős 
számítási gyorsulással jár. Ez a rendszer automatikusan generálja a hardver-szoftver 
illesztést is. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 4, 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
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Mitrion-C 
A nyelv [69..74] abban válik ki a hasonlóak közül, hogy egy általánosított hardver elem, a 
Mitrion Virtual Processor egyenkénti konfigurálásával és nagytömegű alkalmazásával 
valósítja meg a szoftverként leírt célhardvert. Az MVP platform független, így FPGA-k 
széles körén létrehozható. A nyelv egyszeres értékadású, tehát minden változó egyszer 
kaphat új értéket.  
A Mitrion-C fő alkalmazási területei szintén a nagy számítási és kis vezérlés igényű 
megoldások, mint a bioinformatika, kódolás/titkosítás, szeizmológia, meteorológia, stb. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 4, 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
Dime-C 
A nyelv [75..79] egyik fő jellemzője az automatikus törekvés arra, hogy minél több 
számítás fusson párhuzamosan és ahol lehet, csővezeték-szerű működés legyen. A 
nyelvet szintén számítás intenzív feladatokhoz ajánlják, például jelfeldolgozáshoz katonai 
területen. A nyelvben nincs implementálva a switch/case/default, goto, continue, break, 
typedef, enum, struct, string és pointereket sem lehet használni. 
Nem önálló, a fordításhoz szükséges a Mitrion SDK és az Impulse CoDeveloper is. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 4, 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
HardwareC 
A nyelv [80..82] azzal a kifejezett szándékkal jött létre, hogy C forráskódból – ami az ANSI 
C némi megszorítással és valamivel több kiegészítéssel – hardvert lehessen szintetizálni 
valamilyen HDL közvetítésével. Ezeknek megfelelően támogatja mind a viselkedési, mind 
a struktúrális tervezést, lehetővé teszi az időbeli és erőforrásbeli megkötések kezelését és 
támogatja a szoftver-hardver illesztést is. Lehetséges kötött függvényhívások megadása 
is, ami azt jelenti, hogy egy adott függvény adott példányához lehet kötni egy hívást. A 
HardwareC template modelleket használ, így viselkedések általánosabb megadása is 
lehetséges. A párhuzamosság különböző szintű előírása és tiltása külön utasításokkal 
lehetséges. 
A HardwareC nem támogatja a pointerek, tömbök, memóriák használatát, valamint a 
dinamikus változók használatát és nincs megengedve a rekurzív függvényhívás sem. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
SA-C 
Az SA-C (single assignment C) [83] azzal a céllal jött létre, hogy képfeldolgozást végző 
munkaállomások FPGA alapú társprocesszorát határozza meg. A fejlesztő a 
munkaállomáson megírja a társprocesszoron futtatandó számítás programját, leteszteli, 
lefordítja, majd letölti az FPGA alapú társprocesszorba. Ilyen módon lehetséges az, hogy 
egy adott számítási feladathoz célorientált társprocesszor készüljön, melyet hardver 
ismeretekkel nem rendelkező programozó állít elő. 
A nyelv meglehetősen specializált, erősen a képfeldolgozási feladatokra koncentrál. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
ROCCC 
Ez a nyelv [84] az SA-C és a Streams-C tapasztalatai alapján készült. Szintén 
számításintenzív feladatokra szánják. Az általa meghatározott hardverben az adatfolyam 
és az ahhoz tartozó vezérlés jól elkülönül. A fordító felismeri az algoritmus gyakran 
végrehajtandó részeit és ezeket próbálja gyorsan működő hardver struktúrákká leképezni. 
A ciklusok többféle gyorsító optimalizálását lehetőség szerint elvégzi. Nem megengedett a 
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pointerek használata, a függvényhívásokat makrókká alakítja és nem engedi meg a 
rekurziót. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
Carte 
A Carte [85] az SRC Computers terméke. Ez a cég reconfigurable computing területen 
kínál szoftver és hardver megoldásokat. A Carte nyelv számításintenzív 
programrészletekből generál hardverkonfiguráló kódot a cég által kínált speciális 
hardverre, a MAPStation-re. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
Transmogrifier C 
Ez a nyelv [86..89] a Torontói Egyetemen készült és a C nyelv egy részét engedi 
használni. Kidolgozva az if, while utasítások és a függvényhívás van, ám ezek 
használhatósága is korlátozott. Nem lehet azonban szorozni, osztani, mutatókat illetve 
tömböket használni, tiltott a struct és nem képez le rekurziót sem. Ez a nyelv az FPGAC 
elődje. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
FPGAC 
Az FPGAC [90..91] a Transmogrifier C utódja. Szintén csak a C nyelv egy részét 
implementálja, így az itt felsorolt műveletek és kulcsszavak tiltottak: extern, union, typedef, 
enum, switch/case/default, continue. Nem lehet továbbá típuskonverzió és nem 
használhatók pointerek. Itt sem lehetséges rekurzív függvények használata. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
C2H 
Az Altera Nios II C-to-Hardware Acceleration Compiler (C2H) ANSI C-ből generál CPU 
szoftvert és gyorsító hardvereket (RTL formában), melyek a Nios II általános célú 32 bites 
mikroproceszorból és a mellé integrált FPGA-ból álló újrakonfigurálható rendszeren futnak. 
A C2H hardver fordítóját készítői eleve nem korlátozatlan C HW átalakításhoz szánják, 
hanem hardver-szoftver rendszerek számításintenzív algoritmus részleteinek hardver 
leképezőjének. 
A C2H [92..94] elemzi a lefordítandó kódot és törekszik a párhuzamos végrehajtás minél 
nagyobb fokának elérésére, illetve a csővezeték-szerű végrehajtásra.  
Nem megengedett a rekurzív függvényhívás és az adatok egy, vagy néhány 
hagyományos lineáris memóriában helyezkednek el. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
DEFACTO 
A rendszer [95] célkörnyezete egy általános célú mikroprocesszorból és egy, vagy több 
FPGA-ból áll. A mikroprocesszor feladata az alkalmazás vezérlésének elvégzése úgy, 
hogy az FPGA-val megvalósított hardver gyorsítókat az adatfolyamokba becsatolja. A 
DEFACTO tehát kizárólag számításokat végeztet újrakonfigurálható hardverrel, melyekhez 
az RTL kódot C-ből generálja. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
GARP 
A Garp [96..99] szintén egy olyan megoldás, ahol egy mikroprocesszor és egy 
újrakonfigurálható hardver alkotja a rendszert úgy, hogy az újrakonfigurálható hardverben 
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csak számítások kerülnek elvégzésre. A teljes rendszer leírása C-ben történik. A hasonló 
megoldásokhoz képest a Garp abban tűnik ki, hogy az újrakonfigurálható hardvert 2 bites 
műveletvégző cellák, alkalmazástól függő méretű, kétdimenziós, kvadratikus hálózatával 
alakítja ki. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 7 csoportokba sorolható. 
SPARK 
A SPARK [100..102] a C nyelv egy részhalmazát engedi használni és kimenetként RTL 
kódot ad. Nem csak számításokat, hanem vezérlési struktúrákat is leképez – központi 
vezérlést használva -, így teljes C programok lefordíthatók vele. A megkötések szerint 
nem lehet használni mutatókat, többdimenziós tömböket, struktúrákat és unionokat. Nem 
megengedett a rekurzív függvények használata sem. Amennyiben függvény hív függvényt, 
a második külön példányként lesz az első összetevője. Más hasonló nyelvekhez 
hasonlóan itt sem megengedett a goto, break és continue utasítások használata. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint az 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
CASH 
A Compiler for Application Specific Hardware [103..105] megkülönböztető jellemzője, hogy 
aszinkron hardvert állít elő szabványos C forráskódból. Az eljárás során a párhuzamosított 
végrehajtás érdekében elemzésre kerül a kód. Végül egy olyan elosztott vezérlésű, token 
továbbadás-elvű, aszinkron adatfolyam kerül kialakításra, mely az eredeti C kód szerinti 
algoritmust valósítja meg. Az aszinkron kapcsolt számítási fokozatokat a kidolgozók 
pipeline fokozatoknak nevezik, mivel a használt regiszterek egyszeres értékadásúak és 
így egy számítási lánc a teljes lefutás előtt újraindítható. A regisztereken kívül egyetlen 
lineáris memória áll rendelkezésre változók tárolására, így ezek elérése csak komoly 
arbitrációs áramkörök közbeiktatásával lehetséges. 
A CASH-t szintén leginkább számításigényes algoritmus részletek megoldásához ajánlják, 
de korlátozásait betartva akár teljes alkalmazások hardverre vitelét is megengedi. 
Nem lehetséges a függvényhívás és a rekurzív függvény sem. A fejlesztők ígérete szerint 
a függvényhívás később kidolgozásra kerül és akkor külön verem memória fogja szolgálni 
ezt a célt. 
A nyelv a fejezet elején megadott besorolás szerint a 4, 5, 6, 8 csoportokba sorolható. 
 
Az első tézis szerinti eljárás rövid jellemzése 
A jelen disszertáció szerint kidolgozott eljárás célja, hogy egy C nyelven megfogalmazott 
viselkedési leírásból hardver struktúrát hozzon létre jelszintű blokkvázlat, illetve VHDL 
leírás formájában. Az eljárás kimenetéből adódóan FPGA-k illetve ASIC technológiák 
szélesebb körét támogatja. Az eljárás csekély korlátozással lehetővé teszi C kódok 
változtatás nélküli felhasználását. Nemcsak számítás-, de vezérlésintenzív kódokat is 
egyszerűen le lehet vele képezni. Jelen kidolgozottság mellett a break utasítás csak a 
switch utasításban használható, míg a continue egyáltalán nem, de az eljárás alapelve 
lehetővé teszi ezen hiányok megszüntetését. A keletkező szinkron hardver egyetlen, 
egyfázisú órajelet használ. A C hardver megfeleltetés egyértelmű, nem szakértői 
adatbázis segítségével történik. Egy kifejezés, vagy utasítás tetszőlegesen összetett lehet. 
Kiértékelésükhöz illetve végrehajtásukhoz egy, vagy több óraciklus szükséges, mely érték 
fordítási időben ismert. A mellékhatás megengedett. A változók nem csak egyszeres 
értékadásúak. Az egyszerű változók (beleértve a nem tömb struktúrákat is) olvasásra 
többszörösen hozzáférhetők. Pointerek használata megengedett, sőt dinamikus 
adattípusok használata is lehetséges. A függvény típusú változók alkalmazhatók. A 
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függvényeket leképező hardver modulok – elvileg – korlátlan számú hívási pontról 
hívhatók, de leképezhetők makróként is. Függvénynek lehet függvény paramétert is adni. 
A rekurzív függvényhívás – bizonyos korlátozással – megengedett. Az eljárás verem 
memóriát jelen kidolgozottságában nem használ. A párhuzamos végrehajtást, akár 
versenyhelyzetek kialakulását is megengedve az eljárás támogatja. Az eljáráshoz tartozik 
egy pipeline működést lehetővé tevő megoldás, mely kiegyensúlyozatlan és 
szélsőségesen variáns végrehajtási idejű csővezeték elemeket is megenged, valamint az 
elemek granularitásának beállítását. 

1.2 Az átalakítási eljárással szemben támasztott követelmények 
Mivel a C alapú hardver tervezési eljárások térhódításának fő mozgatórugója az, hogy 
hardverhez akár egyáltalán nem értő, nagy számban elérhető „programozók”, RTL feletti 
absztrakciós szinten, nagy produktívitással hozhatnak létre kisebb tesztelési igényű 
hardver megoldásokat; az ilyen eljárások a lehető legnagyobb mértékben kell közel 
maradjanak az eredeti C nyelvhez, és inkább automatizmusokkal és általános fordítási 
beállításokkal kell elérjék azt, hogy a keletkező hardver valamilyen adott 
szempontrendszer szerint optimális legyen. 
Ennek következtében egy ideális C alapú hardvertervezési eljárás nem tartalmaz az 
eredeti (ANSI) C-től idegen utasításokat, direktívákat és mindent megenged, amit a C 
nyelv is lehetővé tesz. Egy ilyen eljárás csak elsőre tűnik ideálisnak, mivel a teljes 
hasonlóság miatt valószínűleg nem is lehetnének számottevő előnyei a központi 
vezérlőegységen futó, tárolt programú megoldással szemben. Mérnöki megközelítésben 
érdemes ugyan törekedni az „ideálisra”, de számottevő előnyökért cserében ésszerű 
megengedni némi eltérést. 
A mérnöki szempontból ideális C alapú hardvertervezés tehát: 
• Kevés megszorítást tartalmaz az eredeti C-hez képest. Ezen megszorítások is főleg 

olyanok, melyeket beágyazott és nagymegbízhatóságú szoftverek készítői ajánlásként 
fogalmaznak meg [145], vagy ebben az alkalmazási körben a gyakorlatban nem 
jelentenek komoly megkötést (pl continue, goto utasítás kizárása).  

• A lehető legkisebb mértékben igényli a C-től idegen utasításokat, mint a par, vagy pipe 
direktívák. A könnyebb és ésszerűbb optimalizáció érdekében valószínűleg 
elkerülhetetlen, hogy a forráskódba olyan parancsok kerüljenek, melyek segítségével a 
fordító alkalmazkodni tud tervezési feltételekhez (pl erőforrás, vagy időbeli 
megkötések) 

• Elméletileg lehetővé teszi tetszőlegesen nagy alkalmazások létrehozását. 
• Lehetővé teszi, hogy ami számítógépen lefut, az a generált hardveren is működik (pl 

rekurzió). Tehát alapmodelljében kellően közel áll a C-hez. 
• Jól karbantartható. Egy módosítás a forráskódban ne igényeljen többpontú 

beavatkozást a fejlesztőtől.  
• Finom lépésekben optimalizálható. A forráskód elemi szintjén meg lehessen, de ne 

kelljen feltétlenül megadni, hogy mi az optimalizálási cél. (pl egy adott kódrészlet 
mindenképp párhuzamosítandó) 

• Jól skálázható. A fejlesztő finom lépésekben állíthatja be a fordítás paramétereit. 
Például, hogy egy adott rész gyorsaság, vagy költség szempontjából legyen optimális 
és hogy mi legyen a súlyozás ezek között. 

• Kis állandó költségű. A létrehozott hardver költségének túlnyomó többsége arányos 
költség és csak egy elhanyagolható rész az állandó költség. (pl órajel generátor, reset 
logika, esetleges központi vezérlőáramkör)  
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• Kevés olyan hw struktúrát hoz létre, ami a morzsafelület (chip felület) nagy részére 
kiterjed. Ilyen lehet, ha központi vezérlése van a keletkező alkalmazásspecifikus 
áramkörnek és emiatt a vezérlővezetékek a vezérlőtől minden irányban a morzsafelület 
legszéléig is el kell fussanak. 

• Egy adott alkalmazás bővítése esetén csak csekély költségnövekedést okoz. 
• Rugalmas. Olyan általános illesztési rendszere van, mely a meglevő rendszerelemek 

megváltoztatása nélkül lehetővé teszi új rendszerelemek integrálását. 
• Automatizált, de megengedi a kézi beállításokat 

1.3 A javasolt rendszer általános alapmodellje 
A közvetlen C HW átalakítás itt kidolgozott alapmodellje az, hogy az egyes C 
utasításoknak olyan uniformizált és kizárólag az utasítás alapfunkcióját megvalósító, a 
végletekig leegyszerűsített sorrendi hálózatokat (állapotgépeket) kell megfeleltetni, melyek 
nem a teljes utasítás megvalósítását, hanem csak annak levezénylését végzik. Az adott 
utasítás egyedi tulajdonságait (pl milyen változót kell elérni, mi a ciklusművelet, mi a ciklus 
feltétel) már külső, de szintén uniformizált áramkörök testesítik meg. 
Az uniform kivitel és a szigorúan csak az alapfunkció elvégzésre szorítkozás lehetővé 
teszi az alapelemekkel való egyszerű és tetszőleges építkezést ill. a kicserélhetőséget. 
Egy ilyen alapmodell elvéből adódóan támogatja a C nyelv azon alaptulajdonságát, hogy 
ahol egy utasítás állhat, ott állhat utasítások tetszőleges nagyságú csoportja is. 
Ezek az alapok - mint az a későbbi fejezetekből kitűnik - esetenként nagyobb szabadságot 
engednek meg, mint az eredeti C nyelv. 
Az állapotgépeknek - az uniformitást még megengedő módon - a végletekig való 
leegyszerűsítése segít alacsonyan tartani a felhasznált kapuk/tranzisztorok számát és a 
lefutáshoz szükséges időt. Mint az később látszani fog, a leegyszerűsítés olyan fokú, hogy 
az egyes C utasításoknak megfeleltetett sorrendi hálózatok értelmesen már nem 
bonthatók még kisebb, tipizált elemekre. 
A sorrendi hálózatok mindegyikének van indító bemenete és a lefutást (a működés végét) 
jelző kimenete. Ezen csatlakozások segítségével e hálózatok az eredeti C forráskódnak 
megfelelő módon sorba köthetők. A következő fejezetekben kiderül, hogy az egyszerű 
egymást követő felfűzés mellett bonyolultabb és gyorsabb működést biztosító összetett 
vezérlési struktúrák is kialakíthatók. 
Az 1.1 ábra egy hardver blokkdiagrammot mutat az alapmodell általános ismertetéséhez. 

 
1.1 ábra: Hardver blokkdiagramm az alapmodell ismertetéséhez 

Az 1.1 ábrán egy C utasítást leképező hardver blokk (instr#1) látható. Működése során az 
1-es műveletet indítja, az pedig lefutása után a 2-es jelű műveletet. A 2-es jelű futása 
során előállít egy olyan műveleti eredményt, melyet az utasítás blokkja fogad és ennek 
alapján dönti el, hogy a 3-as jelű műveletet egyáltalán le kell-e futtatni. Az ábra alapján 
látható, hogy mivel az instr csak vezényel, de maga nem hajt végre az eredeti forráskód 
adott előfordulására jellemző műveletet, teljesen univerzális maradhatott csakúgy, mint 
azon műveletek hardver blokkjai, melyek az adott művelet jellegét meghatározzák. 
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Az 1.1 ábra szerinti elrendezés lehet például egy „while (a<0) setport(2)” hardver 
megfelelője. 
Ha a forráskód „while (w<0) {setport(9); setport(6); clrport(8)}”-ra módosul, akkor az 1. 
tézis szerinti módszer alapján instr1 nem változik, op1-et ki kell cserélni, op2 változatlanul 
marad és op3 helyett három műveleti blokk kerül be egymás után kapcsolva. A második 
tézis fejezetében arra is van megoldás, hogy a példa szerint bekerülő három műveleti 
blokk ne egymás után, hanem egyszerre kerüljön végrehajtásra, akár akkor is, ha 
valamilyen közös erőforrást használnak. 
A műveletek (pl. összehasonlítás, szorzás, változó kezelés) olyan hardver blokkok, 
melyekben szintén egy-egy sorrendi hálózat irányítja a működést, a műveletre jellemző 
áramkörök (pl szorzó) valósítják meg a funkcionális feladatot és az illesztésük a többi 
hardver blokkhoz az utasításokhoz hasonló felületen történik. 
Az így kialakuló alaprendszer rendkívül hajlékony és jól skálázható. 
Az itt ismertetett C HW átalakítási módszer közvetlen, mivel az eredeti C forráskód 
alapján rögtön HW struktúrát lehet felrajzolni. De mivel a teljesen szövegalapú feldolgozás 
talán egyszerűbben gépesíthető, egy C VHDL HW leképezés került kidolgozásra és 
ennek alapján a működés igazolása VHDL alapú HW szimulációval történik. Mivel a 
módszer megértését viszont a blokkvázlatos megjelenítés jobban támogatja, a keletkező 
elektronikus hardverek ilyen formában kerülnek bemutatásra. 

1.4 A javasolt rendszer általános technikai részletei 
Az alapmodell szerinti, az utasításokat, vagy műveleteket leképező hardver blokkok 
szekvenciális hálózatai szinkron állapotgépek, melyeket egyetlen, egyfázisú órajel ütemez. 
Az állapotgépek minimálisan három bemenettel és egy kimenettel rendelkeznek. A három 
bemenet az egyfázisú órajel (clk) a belső áramkörök szinkronizálásához; egy 
alaphelyzetbe állító (rst [reset]) jel; illetve egy indító (trg [trigger]) jel. A kimenet pedig az 
állapotgép lefutását jelző (rdy [ready]) jel. Ezeket egészítik ki még további (egy-, vagy több 
bites) ki- és bemenetek, melyek már az adott utasításra, műveletre jellemzőek. 
A vezérlőjelek L aktívak. Az állapotgépek az órajel lefutó élére vesznek fel új állapotot és a 
bemenetek is ilyenkor kerülnek feldolgozásra. A kimenetek az órajel felfutó élére kerülnek 
beállításra.  
Bizonyos - külön ismertetésre kerülő esetekben - szükséges aszinkron áramkörök 
alkalmazása. Ezeknek egy fél órajel periódus áll rendelkezésre, hogy tranzienseik 
lefussanak. 
Az így felépített tetszőleges bonyolultságú hardver struktúrák hazárdmentesek, mivel: 
• Adat átadás esetén a jel/adat érvényessé válása és a beíró jel éle között egy teljes 

óraperiódus telik el. 
• Az állapotgépek bemenet érzékelése és kimenet állítása között fél órajel periódus telik 

el. 
• Az aszinkron áramkörök szekvenciális függésben vannak egymással, számuk 

korlátozott (2..~50) és a tranziensekre fél órajel periódus áll rendelkezésre 
Különböző célokra buszok kerülnek alkalmazásra. Ezek három állapotúak és bizonyos 
esetekben felhúzó ellenállással vannak ellátva, ha logikai VAGY kapcsolatot kell 
valamilyen funkció érdekében megvalósítani. (A bemutatott idődiagrammokon a felhúzó 
ellenállás hatása nem látszik. Ott a logikai jelek - a meghajtatlan állapottal megegyezően – 
félfeszültségen állnak, a szimulációk viszont így is helyesen futnak.)  
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Az ábrákon a clk és a rst jelek nem szerepelnek helytakarékosság miatt, de azokat oda 
kell érteni. 
 

1.5 A C nyelv utasításainak leképezése 
Az utasításoknak tehát állapotgépeket kell megfeleltetni, melyeket az itt következő 
alfejezetek mutatnak be. A kidolgozott utasítások a for, do, while, if, switch, case és 
default, melyek blokkrajzait az 1.2 ábra mutatja. 

 
1.2 ábra: A kidolgozott C utasítások blokkrajzai 

Kidolgozásra került még a return utasítás hw megfelelője is, de annak ismertetése – 
párhuzamos működést is támogató kivitele miatt – a második fejezetben történik. A break 
utasítást jelen eljárás szerint csak case utasítást követően lehet használni, ebben az 
esetben viszont nem külön hardver blokk felel meg neki, hanem egyéb módon kerül 
feloldásra, melyet a switch példaalkalmazásában lehet megfigyelni. 
A rendszer elemeit leíró alfejezetekben blokkábrák és állapotdiagrammok kerülnek 
bemutatásra. Ezek egységes rendszerben mutatják be az elemek működését. 
Az állapotábrákon a lekerekített sarkú téglalapok jelenítik meg az egyes állapotokat. (Ezek 
egy-egy bináris kóddal vannak megadva, mivel ugyanezen ábrák szolgálták a VHDL 
leképezést is.) Az állapotok között nyilak feszülnek, melyek a lehetséges állapot 
átmeneteket mutatják. A nyilak mellé írt logikai kifejezések az adott állapotátmenet 
feltételét adják meg. Amennyiben több ilyen szerepel egy nyíl mellett, akkor – ha külön 
nincs megadva – ezek között logikai ÉS kapcsolatot kell feltételezni. Az állapotok mellett 
található téglalapokban kerül megadásra, hogy az adott állapotban mi történik. 

1.5.1  A for utasítás 
A feladat egy “for ( scv(); chk(); rcv() ) cyc();” általános alakban felírt for ciklus leképezése 
hardver struktúrába. Először inicializálni kell a ciklusváltozót ( scv() ), aztán kiértékelni a 
ciklusfeltételt ( chk() ), majd ettől függően végrehajtani a ciklusmagot ( cyc() ). A 
ciklusváltozó értékének frissítése ( rcv() ) a ciklusmag végén történik. Természetesen scv() 
és rcv() helyén – akár több - tetszőleges értékadás, vagy függvényhívás is lehet, illetve 
chk() helyén bármilyen reláció. 
A disszertáció szerinti C HW átalakítási eljárás alapelvének megfelelően a for utasítást 
megvalósító áramkör is csak a for alapfeladatait látja el. Bármely egyéb művelet, amely az 
adott forráskód részlet helyi adottságait tükrözi, nem tartozik már az áramkörhöz, azt külön 
áramkörökkel kell felépíteni. Ennek megfelelően a for illesztését végző jelek öt csoportba 
oszlanak: 
• A for blokkot indító bemenet és a lefutását jelző kimenet. 
• A ciklusváltozó beállítását végző jelek. 
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• A ciklusfeltétel kiértékelését végző jelek. 
• A ciklusváltozó megváltoztatását végző jelek. 
• A ciklusmag indítását végző kimenet és lefutását érzékelő bemenet. 
Az utolsó két jelcsoport logikailag ugyan különválik, technikailag azonban összevonásra 
került, hogy a végrehajtás egyszerűsödjön és gyorsuljon.  
Az 1.3 ábra a for utasítás blokkrajzát és állapotgépét mutatja. 

 
1.3 ábra: A for utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 

Az 1.3 ábra szerinti for utasítás egy for (scv(); chk(); rcv()) cyc(); utasítást képez le, ahol 
scv() végzi a ciklusváltozó beállítását (“set cycle variable”), chk() végzi a ciklus feltételének 
ellenőrzését (“check condition”), rcv() felel a ciklusváltozó frissítéséért (“refresh cycle 
variable”) és cyc() a ciklusmag. Az rcv() a ciklusmag részeként kerül végrehajtásra. Az 1. 
tézis szerinti módszer megengedi, hogy a számítógépen végrehajtott C-hez hasonlóan 
egy, vagy több ezen függvények közül elmaradjon, vagy tetszőleges feladatot lásson el. 
Egy for (i=t[0], b=*t, k=k+1; i==t[i-k]; _) i=t[i]; programsor a módszer szerint megengedett. 
A for utasítás a trg bemeneten kapott lefutó élre indul. Először a set_cyc_var kimenet lesz 
aktív (L), amire a külső blokkok által megvalósított scv() függvény indul. Amikor ez kész, a 
cyc_var_rdy bemenetre adott L szintű jellel jelez. Ekkor a for aktíválja (L szint) a chk_cnd 
(“check condition”) jelét, melyre a chk()-hoz tartozó külső áramkörök indulnak (és a 
set_cyc_var kimenetet inaktív, H állapotba teszi). Mikor ezek kész vannak, először egy 
egybites jelként a cnd_res (“condition result”) bemenetre megadják, hogy mi volt a 
kiértékelés eredménye (true/false), majd legalább egy óraciklussal később a chk_rdy 
(“check ready”) bemenetre adott L szinttel jelzik, hogy a chk() műveletsor befejeződött. 
Ezután a cnd_res bemenet állapotától függően a for vagy elindítja a ciklusmag 
végrehajtását a do_cyc (“do cycle”) kimenettel, vagy a rdy kimenet segítségével elindítja a 
for után következő műveletet. Ha a ciklusmag végrehajtása megtörtént, akkor a 
ciklusmaghoz tartozó utolsó utasítás/művelet a rdy kimenetével a for cyc_rdy (“cycle 
ready”) bemenetére jelzést ad. (A do_cyc kiadásával egyidőben a chk_cnd inaktív lesz.) 
Az rcv()-hez tartozó utasítások/műveletek irányítására a for nem rendelkezik ki-, illetve 
bemenetekkel. Ennek az az oka, hogy fölöslegesen bonyolítaná a for logikáját. Az ilyen 
műveleteket a ciklusmagban kell elhelyezni, annak a végén. 
Ha scv(), chk(), rcv() vagy a ciklusmag közül egy vagy több üres, akkor annak indító és 
érkeztető jelpárját rövidre kell zárni, például for (_; i<10; i++) a[i]=0; esetén a set_cyc_var 
kimenetet közvetlenül a cyc_var_rdy bemenetre kell kötni. 
A for működését a switch utasítás példaalkalmazásához tartozó 1.10 ábrán lehet nyomon 
követni. 

1.5.2 A do és a while utasítás 
A do és a while utasítások működését a for-nál megismertek és a mellékelt blokkrajzok és 
állapotdiagrammok segítségével könnyű megérteni. A for-nál már kialakított jelcsoportok 
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kerülnek itt is alkalmazásra, kivéve a ciklusváltozó beállításáért felelős jeleket, melyekre itt 
nincs szükség. A do és a while a hardver megvalósításban is abban különbözik egymástól, 
hogy milyen sorrendben történik a ciklusfeltétel kiértékelés és a ciklusfuttatás. 
Mindkét hardver a trg bemenet segítségével indul és a rdy kimenet segítségével jelzi, hogy 
elkészült. Mindkettő rendelkezik a ciklusmag indítására és lefutásának érzékelésére 
szolgáló jelpárral (do_cyc és cyc_rdy), illetve a ciklus feltétel kiértékelését irányító jelekkel 
(chk_cnd, cnd_res, chk_rdy). Ezek elnevezésükben és funkciójukban is megegyeznek a 
for-nál leírtakkal. 

 
1.4 ábra: A do utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja  

 

w hile
trg

rdy

chk cnd
cnd res
chk rdy

do cyc

cyc rdy

00
rst=0

01
trg=0

10

do_cyc=0
chk_cnd=1

chk_rdy=0
cyc_rdy=1
cnd_res=1

chk_cnd=1
do_cyc=0

chk_rdy=1
cyc_rdy=0

11
chk_cnd=1
rdy=1

chk_rdy=0
cyc_rdy=1
cnd_res=0

trg=1
chk_rdy=1

do_cyc=0
chk_cnd=1
rdy=1

 
1.5 ábra: A while utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 

1.5.3 Az if utasítás 
Az if utasítás leképezése szintén a for utasításnál megismertek alapján könnyen 
megérthető. A feladat itt is csak az if alapfeladatainak leképezése. A for-nál kialakított 
jelcsoportokból csak a blokk indításáért és a feltétel kiértékeléséért felelős jelcsoportok 
maradtak, ám kiegészültek a then és az else ág irányításáért felelős jelek csoportjaival. 
A trg bemeneten triggerelve először a chk_cnd (check condition) kimenet elindítja a külső 
áramkörök által végzett feltétel kiértékelési számításokat. Mikor ezek készen vannak az 
összehasonlítás egybites eredménye (true/false) a cnd_res (condition result) bemenetre 
kerül, majd a chk_rdy (check ready) bemeneten visszakerül a vezérlés az if blokkhoz. 
Ekkor a cnd_res-től függően vagy a then, vagy az else kimenet indítja a feltételtől függően 
a megfelelő külső műveletvégző áramköröket. Ezek készenlétüket, az indítástól függően 
vagy a then_rdy, vagy az else_rdy bemeneten jelzik. Ezután az if állapotgépe a rdy 
kimenetén jelzi, hogy végzett. 

 
1.6 ábra: Az if utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 
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1.5.4 A switch-case-default utasítások 
A switch és case utasítások valamivel összetettebbek az előzőeknél, cserében viszont 
sikerült olyan megoldást találni, ami a számítógépen végrehajtott C nyelvű programokénál 
is nagyobb szabadságot biztosít. Ezen fejezet végén egy rövid példaalkalmazás kerül 
bemutatásra, mely egyszerűbbé teszi a megértést. 
A switch blokk feladata először a “switch érték” (a switch utasítás paramétere) 
kiszámításának irányítása, majd ennek megtörténtével a case blokkok láncolatának 
elindítása, majd annak érzékelése, hogy ezek mikor fejezték be a működést. Mivel fordítás 
időben nem ismert, hogy mely case utasítás(ok) fut(nak) le és melyik az utolsó, olyan 
mechanizmust kell kialakítani, ami ezt feloldani képes. 
A case blokk feladata a hozzá tartozó „case érték” kiszámításának irányítása, majd ennek 
birtokában összehasonlítás a switch értékkel. Az összehasonlítás eredményétől függően 
irányítani kell a hozzá tartozó műveletek végrehajtását. A működését tovább bonyolítja, 
hogy meg kell oldani a “ráfolyást” (amikor a megelőző case utasítást nem zárja break), 
illetve a “saját” break kezelését (az adott case utasításhoz tartozó break-től függő 
vezérlést). 
A default blokk működése önmagában egyszerű, ám kompatibilis kell legyen a switch és a 
case blokkoknál kialakított megoldásokkal. 

 
1.7 ábra: A switch utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 

A switch utasítás állapotgépe igen egyszerű. A triggerelést követően a calc kimenete 
segítségével elindítja a switch érték kiszámításához szükséges műveleteket. Az ANSI C-
hez képest itt megengedett tetszőleges bonyolultságú és méretű „programrész” elindítása 
is. A lényeg, hogy annak lefutása után az adott switch utasításra jellemző típusú érték 
álljon elő és a switch blokk clc_rdy bemenetén ezt jelezze. Ezt követően a switch blokk a 
do_cases kimenetével indítja a case utasítások sorozatát. Mivel fordítás időben nem 
ismert, hogy melyik case (vagy a default) utasítás lesz az utolsó, így azok egy egybites 
buszt hajtanak meg készenlétük esetén. Ezen háromállapotú busz a casesdone 
bemenetre kapcsolódik. 

 
1.8 ábra: A case utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 

A case utasítás HW megfelelőjét kétféleképpen lehet elindítani.  
A chk bemeneten keresztül triggerelve először az aktuális case érték kiszámítását indítja a 
case állapotgép a chko kimenete segítségével. A case értéket kiszámító külső műveletek 
a case csval bemenetére juttatják az adatot, majd a chkrdy bemeneten jelzik, hogy 
érvényes az adat. A case ezek után összehasonlítja a swval és csval bemeneteit és 
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egyezés esetén a trgo kimenet segítségével indítja az adott case utasításhoz tartozó külső 
műveleteket. Ezek majd a rdyi bemeneten jelzik, ha lefutottak. A brk bemenetre egy 
egybites konstans értéket kell kötni attól függően, hogy tartozik-e break utasítás az adott 
case-hez. Ha brk=0, akkor nincs break és a case a flowon kimenetével indítja a következő 
case blokkot, annak do bemenetével. Ha a brk bemeneten 1 volt, akkor a háromállapotú 
casedone kimenet nagy impedanciáról alacsony szintre vált, hogy a switch blokknak 
jelezze, véget ért a case blokkok futása. 
Amennyiben a swval és csval bemenetek nem egyenlőek, a case blokk működése véget 
ér és a miss kimenetével indítja a következő case blokkot, annak chk bemenetén. 
A do bemenettel indítva a case blokkot a swval és csval értékek összehasonlítása nem 
kerül sorra, hanem rögtön a trgo kimenettel indulnak a case utasításhoz tartozó műveletek 
blokkjai a fentebb leírtak szerint. 
A case utasítás egy továbbfejlesztett változata külső (tetszőleges) komparátorral működik 
és csak egy egybites bemenettel vizsgálja, hogy a komparálás igaz, vagy hamis 
eredménnyel végződött. Ilyen esetben egy case “swval > a*b-13’: a++; break;” 
programsort is elfogadna a C HW fordító. 
A case blokkok sorát egy default blokk zárja, melynek blokkrajzát és állapotdiagrammját 
az 1.9 ábra mutatja. 

defau lt
do1

defdone

trgo

rdyi

do2

rst=0
00

trgo=1
defdone=Z

01
do1=0 || do2=0

trgo=0

11
trgo=1
defdone=0

do1=1 &&  do2=1
rdyi=0

 
1.9 ábra: A default utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 

A default blokk zárja a flowon-do és miss-chk kimenet-bemenet párokkal felfűzött case 
blokkok sorát. Ezokból két do bemenete van, melyek egyformán a blokk indítását végzik. 
Valamely do aktívizálása a trgo kimenet aktívizálását vonja maga után, mely a default 
utasításhoz tartozó tetszőleges méretű és tartalmú külső műveletsort indítja. Ezek 
végeztével a default blokk az rdyi bemenetén kap visszajelzést, hogy a végrehajtás kész, 
amit követően a háromállapotú defdone kimenetének meghajtásával jelez a switch blokk 
cases_done bemenetére, hogy az egész switch utasítás lefutott. 
 
A switch utasítás hardver megfelelőjének jobb megértése érdekében az 1.10 és az 1.11 
ábrákon egy egyszerű példaalkalmazás látható. Az ábrák bal oldalán található az eredeti 
forráskód, míg a jobb oldalon a keletkező hardver blokkrajza. 

 
1.10 ábra: A switch utasítás példaalkalmazás: main() függvény 
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1.11 ábra: A switch utasítás példaalkalmazás: cases() függvény 

Az 1.10 ábrán szereplő main() függvény egy for ciklusból áll, melynek magjából kerül 
meghívásra a cases() függvény. A változók kezeléséhez használt write és read blokkok 
ismertetése egy későbbi fejezetben kerül sorra, itt elég annyit tudni ezekkel kapcsolatban, 
hogy a módszer alapelvéhez illeszkedően indíthatók (wr illetve rd bemenetek) és egy 
kimenetükkel (rdy) jelzik, ha működésük véget ért. A read blokk csak azután jelzi, hogy 
kész, ha kimenetén már érvényes adat van; a write blokk pedig akkor indítható, ha 
bemenetére már érvényes adat került. A blokkok jobb felső sarkánál található szám a 
blokk sorozatszáma fajta szerint. 
Az 1-es számú write blokk inicializálja az i változót, majd az 1-es read blokk és az 1-es 
cmplt (compare less than) blokk elvégzi a ciklusfeltétel kiértékelését. A ciklus a for blokk 
do_cyc kimenetével indul. Először az i változó értéke kerül kiolvasásra, majd a cases() 
függvény par bemenetére kerül. A cases() függvény a trg bemenete segítségével indul. 
Mikor lefutott, először ret_val kimenetén megjelenik a visszatérési értéke, majd a rdy 
kimenetével indítja a 2-es write blokkot, mely az x változóba írja a függvény visszatérési 
értékét. A következő három blokk (read#3, inc#1, write#3) az i ciklusváltozó frissítését 
végzi. 
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Az 1.11 ábrán a cases() függvény kifejtése látható. A write #1 végzi a ret változó 
inicializálását, majd triggereli a switch#1 blokkot. A switch#1 először a calc kimenetével 
triggereli a swval érték kiszámítását, melyet itt egyetlen dekrementer blokk végez, majd a 
do_cases kimenetével elindítja a kettős fűzért alkotó case blokkokat. A kettős fűzér egyik 
szálát a miss-chk, másik szálát a flowon-do kimenet-bemenet párosok alkotják. A legelső 
case természetesen chk bemenettel indul. Mivel case#1 konstans értéket (#0) kap az 
összehasonlításhoz, chko kimenete közvetlenül rá van kötve chkrdy bemenetére. Ha 
swval bemenetén lévő érték megegyezik a csval bemenetén lévővel, akkor a trgo kimenet 
segítségével indítja write#2-t, mely a ret változóba nulla (#0) értéket ír. Mivel a brk 
bemeneten 1 van (tehát az eredeti C kódban itt break utasítás volt), a vezérlés nem 
adódhat át case#2-re a flowon kimenet segítségével, hanem case#1 a casesdone 
kimenetét alacsony logikai szintre húzva tudatja a switch blokkal, hogy véget ért a 
kiértékelés a switch-en belül. 
A továbbiakban a példaalkalmazás az egyéb jellemzőket bemutató részei kerülnek csak 
említésre. 
A case#2 csval számítási része (read#9, dec#9, sub#9) mutatja a megoldás azon 
tulajdonságát, hogy a case érték nem csak konstans, hanem tetszőleges, futásidőben 
kiszámított érték is lehet.  
Case#3 mutat példát arra, hogy hogyan fordul le egy olyan C sor, mely nem break 
utasítással végződik. Itt a brk bemeneten 0 van, így ezen blokk lefutása után a flowon 
kimenet segítségével a vezérlés a case#4 blokknak adódik át. 
Case#5 szintén break nélküli utasítást képez le, így cases(5)=59 és cases(6)=52 lesz. 
A case#6-hoz tartozó programsorban a break eltávolítása esetén a HW megfelelőben is a 
vezérlés a default blokkra továbbjut a flowon-do2 összekötés miatt.  
Az itt ismertetett példaalkalmazás VHDL kódja rendelkezésre áll, mely ModelSim SE-
EE5.4 segítségével sikeresen tesztelésre került. 

1.5.5 Összefoglalás 
Az előző alfejezetek megmutatták, hogy az első tézis szerinti rendszerben a C utasítások 
leképezése elektronikus áramkörökre nem hoz korlátozásokat, sőt a switch utasítás 
esetén lehetséges a case értékek futásidei számításokkal való megadása, illetve mód van 
olyan case változat használatára is, ahol a switch és a case értékek között nem csak 
egyenlőséget lehet vizsgálni. 
A minimumfunkció alapelvhez (tehát, hogy egy C utasítást leképező hw blokk csak 
irányítja az azt specifikussá tevő műveleteket) való ragaszkodás egyszerűen kezelhetővé, 
uniformizálhatóvá teszi az alapelemeket és jól struktúrálhatóvá a teljes alkalmazást. 
Ezen elv alkalmazása miatt a legbonyolultabb állapotgép (for) is csak öt állapotot tartalmaz 
és egyszerű kombinációs logikát. 
Minden itt ismertetett utasításhoz rendelkezésre áll sikeresen tesztelt VHDL kód. Az első 
fejezet végén található összetettebb példaalkalmazásokban bemutatásra kerül néhány 
releváns idődiagramm részlet. 

1.6 A változók kezelése általában 
A C alapú tervezés eredményeként létrejövő alkalmazás orientált áramkör és egy 
mikroprocesszoros áramkör közötti lényegi különbség - miszerint az előbbiben nagyon 
sok, specializált; míg a másodikban egyetlen, általános műveletvégző van – kínálja azt a 
megoldást, hogy a számításokhoz szükséges adatok elhelyezése is megfeleljen ezen 
különbségnek. Az alkalmazás orientált áramkörökben tehát az adatokat is elosztottan kell 
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tárolni, a kapcsolódó műveletvégző áramkörök környezetében. Mivel a műveletvégzők 
párhuzamosan dolgozhatnak (és ez egy fontos cél is egyben), az adatok elérése is a 
lehetőségekhez képes párhuzamos kell legyen, mert egy – a mikroprocesszor alapú 
áramkörökben használatos, egyszeres elérésű - monolit memória alkalmazása 
elfogadhatatlan korlátozást okozna a végrehajtás sebességében. 
A javasolt megoldás szerint tehát erősen elosztott és az egyes változókhoz alkalmazkodó 
bitszélességű memóriát kell alkalmazni, mivel ennek hátrányaiért az előnyök bőven 
kárpótolnak. 
A javasolt módszer szerint a változókat egy-egy rájuk jellemző méretű tároló (storage) 
tartalmazza, melyekből buszrendszer vezet a felhasználási helyekre. Felhasználási hely 
az, ahol az eredeti forráskód által meghatározott művelet írja, vagy olvassa a változót. Az 
adott művelet azonban nem közvetlenül, hanem egy egyszerű illesztő (manager) 
segítségével kapcsolódik az adott változó buszához.  
A C HW átalakítással keletkező áramkörben annyi storage van, ahány változót definiál a 
forráskód és annyi manager van, ahány hivatkozás van a változókkal kapcsolatban. A 
manager feladata, hogy a hivatkozás helyén a hivatkozó művelet számára illesztést 
biztosítson az adott változó buszrendszerére. A manager önmagában nem képes 
megállapítani, hogy az adott változó buszrendszere szabad-e, így nem is garantálja a 
busz ütközés elkerülését.  
Ennek megoldása kétféleképpen történhet. Egyrészt statikusan, fordítás időben olyan 
vezérlési topológia kialakításával, mely garantálja a többszörös hozzáférés elkerülését. 
Másrészt dinamikusan, a második tézisnél leírt apparátus segítségével. 
A nem tömb változók olvasása esetében nem lehetséges ütközés, mert azok kimeneti 
buszán folyamatosan elérhető az aktuális érték, melyet tetszőleges számú manager 
egyszerre is olvashat. 
A változók kezelése tehát egy manager-storage elrendezésben oldódik meg, ami a jelen 
és a következő fejezetekben is kiterjeszésre kerül (manager-resource) a tetszőleges, 
korlátozott erőforrások elérésére; illetve egyszerűvé teszi a versenyhelyzetek 
megengedését és arbitrálását. 

char a w r#1: a

op#1

rd#1: a

op#2

rd#2: a

op#3

w r#2 : a

op#4

uint11 brd#3: b

op#5

w r#3: b

op#6

int18 k [15]

rd#1: k [idx] w r#1: k [idx]

incorporating s ilicon

 
1.12 ábra: Változók kezelése 

Az 1.12 ábra szemlélteti a változók kezelését egy adott alkalmazásban. Itt lekerekített 
sarkú téglalapok képviselik a tároló (storage) áramköröket, szögletesek pedig az 
illesztőket (manager) illetve a kapcsolódó műveleteket. Az 1.12 ábra szerint három változó 
került definiálásra: egy előjeles nyolcbites egész (char a), egy előjel nélküli, tizenegy bites 
egész (uint 11 b) és egy előjeles, tizennyolc bites egészekből álló, tizenöt elemű tömb. A 
vastag vonalak buszrendszereket jelölnek, melyek segítségével kommunikálnak az 
illesztők a tárolókkal. Az ábra szerint például op#1 egy olyan utasítás, melynek eredménye 
a wr#1 illesztőn keresztül jut el a char a változó tárolójába. A switch utasításnál bemutatott 
példaalkalmazás read és write blokkjai megfelelnek az 1.12 ábra wr és rd illesztőinek. A 
k[15] tömb esetén nem elég írni vagy olvasni a k tömb tárolóját, hanem indexértéket is kell 
adni mellé. 
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A read illesztők mindaddig tartják kimenetükön a kiolvasott értéket, míg egy újabb olvasási 
művelet új érték megjelenítésére nem utasítja ezeket. 
A következő alfejezetek azt mutatják be, hogy a különböző esetekben milyen módon 
valósul meg a változók tárolása és elérése. 

1.7 Egyszerű változók 
Az egyszerű változók tárolása és kezelése az 1.13 ábra alapján érthető meg. 
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1.13 ábra: Egyszerű változók kezelése 

Az 1.13 ábrán egy manager-storage rendszer látható, mely két írási és két olvasási 
hivatkozást kezel. Az ábra jobb oldalán a write manager és a storage állapotdiagrammja 
szerepel.  
A változó olvasása a változóhoz tartozó read bus segítségével történik. Ezt a buszt a 
storage hajtja meg állandóan a benne tárolt értéknek megfelelően. A read bus-ra 
csatlakoznak a read manager egységek, melyek egyszerű latch-ként viselkednek. Ez 
önmagában csak nagy alkalmazásokban indokolná fan-out problémák megoldását, de a 
read manager azon tulajdonsága, hogy a triggerelésekor a read bus-on talált értéket újbóli 
triggereléséig tartja, már indokolja létét egyéb esetekben is. Ezt kiegészíti majd a 3. 
tézisben való felhasználása is. 
A változó írása a write manager-eken keresztül történik. A write manager először érvényes 
bemeneti adatot kap a d_in bemenetére, majd egy óraciklussal később lehet a trg 
bemenetével az írási ciklust indítani. Ennek során kiadja a d_out kimenetén keresztül a 
változóhoz rendelt write bus-ra a beírandó értéket, majd a következő órajel ciklusban a 
wr_out háromállapotú kimenetével a write trigger bus-t meghajtva triggereli a tárolót 
(storage). Amint a tároló végzett az új adat tárolásával, a rdy kimenetén keresztül jelez a 
write ready bus-on, hogy a beírás véget ért. Ekkor az aktív write manager megszünteti a 
write bus és a write trigger bus meghajtását, majd rdy kimenetével indítja a következő 
blokkot. 
Ez a megoldás lehetővé teszi tetszőleges számú különböző változó párhuzamos írását 
és/vagy olvasását. Lehetőség van továbbá egyazon változó tetszőleges számban történő 
párhuzamos olvasására. Egy írási ciklus 6, egy olvasási 3 órajel ciklus alatt lezajlik. 
A struktúrák tárolása is hasonló, mivel a változók tárolása dedikált szélességű 
rekeszekben történik. Ebben az esetben a struktúra (vagy ilyenek tömbje) olyan 
bitszélességű memóriában kerül tárolásra, mint a struktúra tagjai bitszélességeinek 
összege. A struktúra elérésekor így egyszerre – címaritmetika nélkül – érhető el az összes 
tag. Az egyes tagok külön buszokra kerülnek, melyekből az alkalmazástól függően kerül 
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bekötésre azok halmaza, mely az aktuális műveletben érintett. A pointerekkel kapcsolatos 
alfejezetben egy ábrarészlet is szemlélteti a struktúrák kezelését. 
Az unionok leképezése hasonló a struktúrákéhoz, ám itt annyiféle write és read manager 
szükséges a tárolóhoz, ahányféle elérése lehet az adatoknak. Ha például egy union két 
unsigned char változóból, illetve ugyanezen területen egy unsigned int-ből áll, akkor 
kétféle write és read manager szükséges. Az egyik pár két unsigned char-ból álló 
struktúraként kezeli a területet, míg a másik write és read manager pár egyetlen unsigned 
int-ként éri el. 
Az unionok leképezése legkedvezőtlenebb esetben olyan write és read manager párokat 
is igényelhet, melyek csak több óraciklus alatt, részenként érik el a tárolót és alakítják a 
bitek választott csoportját a megfelelő formára. 

1.8 Egyszerű és összetett tömb változók 
1.8.1 Egydimenziós tömbök 
A kidolgozott módszer lehetővé teszi tetszőleges dimenziójú tömbök használatát, akkor is, 
ha az elemek struktúrák. Az első fejezet végén bemutatott életjáték alkalmazásban 
kétdimenziós tömbök kerülnek felhasználásra. 
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1.14 ábra: Tömb változók kezelése 

Az 1.14 ábra tömbváltozó írási és olvasási apparátusát mutatja. Az alapelemek hasonlóak 
az egyszerű változóknál megismertekkel, ám itt szükség van a tömbindex értékének 
továbbítására is, valamint nem lehetséges olyan read bus létrehozása, amin folyamatosan 
elérhető a „tömb” értéke. Az értékek (vagy akár struktúrák) egy olyan tárolóban vannak 
elhelyezve, mely az idx_i (index in) bemeneten címezhető és a data (adat) kétirányú 
érhető el. Az írási vagy olvasási ciklus a req (request) bemenet L szintre húzásával indul a 
rdwr (read/write) bemenet állapotától függően. Ha az adott érték beírása véget ért, vagy 
olvasásnál érvényes adat van már a data porton, a rdy kimeneten jelez a tároló. 
A tárolót az egyszerű változóknál megismert módon manager-ek kezelik egy buszrendszer 
segítségével. 
Mivel egyszerre a tömbnek csak egy eleme érhető el a tároló data portján, egyszerre csak 
egy olvasás történhet. (nem úgy, mint az egyszerű változóknál) 
A módszer egyszerűen támogatja struktúrák tömbjeinek kezelését is, ilyenkor annyi és 
olyan adat portra van szükség, amit a struktúra tagjai meghatároznak. További 
kiegészítésre van szükség ahhoz, hogy egy struktúra írása során mely tagok kapjanak új 
értéket és melyek tartsák a régit. Ezt tagonként dedikált trg bemenettel lehet elérni. Ha 
legalább egy trg bemenet aktívizálódik, akkor az írási folyamat megindul és amely tagok 
trg bemenete aktív, azok a hozzájuk tartozó bemeneti portokon található értékekkel 
felülíródnak. 
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1.8.2 Többdimenziós tömbök 
Egy többdimenziós tömb indexkonverzió segítségével egydimenziós tömbben kerül 
tárolásra az előző alfejezetben ismertetettek szerint. A konverzióra sokféle módszer 
lehetséges, melyre érdemes külön figyelmet szánni. 
A CPU alapú számítógépekhez hasonlóan itt is mód van a konvertált címnek, mint 
szorzatok összegének előállítására. Ennek nagy és sokdimenziós tömbök esetén van 
leginkább létjogosultsága, de a nagyköltségű szorzóáramkörök és ezek órajel igénye 
komoly hátrányt jelentenek. Amennyiben egy szorzó többször is felhasználásra kerül a 
címkonverzió során, akkor az ehhez tartozó kiegészítő vezetékezés, áramkörök és órajel 
igény jelent hátrányokat. 
Egy főleg kisméretű tömbök esetén alkalmazható címkonverziós módszer a tömb 
dimenzióinak a következő kettőhatvánnyá növelése és az indexek léptetett értékeinek OR-
olása (logikai VAGY képzése). Ehhez azonban egy egyedi módon foltokban hiányos fizikai 
tömb tartozik, ami gyakran költséges lehet. Ennek a megoldásnak az elérési gyorsasága a 
legjobb, de alkalmazhatósága igen korlátozott. 
Jelen disszertáció szerint egy harmadik módszert kell használni, ami eltolási értékek 
(offset) táblázataira alapoz.  
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1.15 ábra: Többdimenziós tömbváltozók kezelése 

Az 1.15 ábrán a char a[i][j][k] háromdimenziós tömb elérésének blokkrajza látható. Itt is a 
manager-storage felosztás szerint oldódik meg a változó kezelése, ám a háromdimenziós 
tömb egy egydimenziós fizikai tömbre kerül leképezésre két csak olvasható eltolási érték 
táblázat (offset ROM) segítségével. Az első táblázatban (offset ROM #1) data = idx_i * i * j 
értékek vannak eltárolva, míg a másodikban (offset ROM #2) data = idx_i * j értékek. Az 
eltolási értékek, illetve az utolsó index összeadásával áll elő az a cím, amivel a leképező 
tömböt kell megcímezni. 
A módszer előnye, hogy csak 1 tranzisztor/bit igényű ROM-okat és összeadókat tartalmaz, 
melyek viszonylag kis költségűek és gyors működésűek. Fordítási idejű indexfelcserélés 
segítségével az offset ROM-ok mérete csökkenthető. 

1.9 Pointerek, dinamikus változók 
A C nyelv arculatának elválaszthatatlan része a különféle pointerek használata. Ennek 
következtében egy C HW átalakítási eljárásnak mindenképpen lehetővé kell tennie a 
mutatók használatát a lehetőségekhez képest minél nagyobb mértékben.  
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A CPU alapú architektúrákban a mutató típusú változók leginkább dinamikus változók 
kezeléséhez a heap-nek nevezett memóriaterületen vannak, mely a memóriában a verem 
és a statikus változók közötti területen helyezkedik el. Szükség esetén itt kerülnek 
lefoglalásra az adott pointer alapú változók számára a típusuktól függő méretű 
memóriaterületek. Ezen memóriaterületek szabadon keverednek, csak logikai 
láncolásukban rendezettek. Tetszőleges sorrendben, újabbak lefoglalásával időben 
keveredve fel is szabadíthatók. Ezen mechanizmusok során a heap „szivacsos” 
szerkezetű lesz, melyet az operációs rendszerhez tartozó ún. szemétgyűjtő program tesz 
újra olymódon rendezetté, hogy egymás után ugyan különböző változótípushoz tartozó 
memóriaterületek következnek, de megszűnnek az ezek közötti esetleges kihasználatlan 
területek. 
A CPU alapú architektúrák itt vázolt mechanizmusai oda vezetnek, hogy ideális esetben a 
heap két, külön-külön folytonos részre oszlik. Az egyikben különböző típusú változók 
számára lefoglalt memória területek vannak, a másik rész pedig szabad. Így a memória 
kihasználtsági foka maximális (értsd: a szabad terület teljes mértékben valóban 
rendelkezésre is áll). Ha a heap megtelik, akkor bizonyos esetekben valamilyen háttértár 
bevonásával az kiterjeszthető (swap file) és így gyakorlatilag akár többszáz gigabájtra 
növekszik. 
A jelen disszertáció szerint javasolt C HW átalakítási eljárásban használt memóriakép 
nem kedvez a pointerhasználatnak. A lehetőségeket két szempontból is korlátozza, ha az 
átalakítási alapmodell – már ismertetett előnyök biztosítása érdekében – elosztott tároló 
struktúrát ír elő. 
Az egyik korlátozó tényező, hogy a célhardveren nem áll rendelkezésre a CPU alapú 
architektúráknál megszokott méretű memória, aminek a betelése esetén nincs lehetőség 
valamilyen háttértár bevonására bővítési célból.  
A másik korlátozó tényező sokkal jelentősebb. Mivel minden változónak saját külön 
memória jut, melyek egymástól fizikailag is elkülönülnek, a dinamikus változók számára 
típusonként saját “heap” biztosítása szükséges, melyek mindegyikét külön-külön a várható 
legnagyobb terhelésre kell méretezni. Így a teljes tárkapacitás kihasználtsága dinamikus 
változók esetén csak rosszabb lehet, mint egy CPU alapú számítógépben.  
A fentiekből következően a C HW átalakítástól ugyan nem idegen a dinamikus változók 
és pointerek használata, de ezeket nagyon körültekintően kell alkalmazni. Fordítási időben 
nem csak azt kell tudni, hogy mekkora memóriákra van szükség az egyes dinamikus 
adattípusokhoz, hanem azt is, hogy hány (fajta) ilyen kerül majd felhasználásra. Egy if 
(answer==true) {malloc(…); while (ok) {new()} …} programsor esetén a hardver 
megfelelőben mindenképpen ott kell legyen az alkalmas tömb a feltétel futásidei 
teljesülésétől függetlenül. 
Megoldás lehet az ilyen problémákra egy nagyméretű, általános memória illesztése a 
keletkező célhardverhez, ahol bármilyen típusú dinamikus változót, akár feltételektől 
függően is el lehet helyezni, de ezesetben a címszámítás kezelése és az egyszeres 
hozzáférés komoly hátrányt jelent.  
 
A fentiek figyelembevételével jelen C HW átalakítási eljárásban a pointerek használatát a 
következő modell teszi lehetővé. 
Az előző alfejezetekben leírtak szerint bármilyen – tömböt nem tartalmazó – struktúra a 
típusának fenntartott külön memóriában úgy helyezkedik el, hogy a teljes struktúra 
egyetlen címen található meg. A tárolórekesz szélessége megegyezik a teljes struktúra 
szélességével. Ennek következtében, ilyen struktúrák pointerekkel láncolt struktúrája úgy 
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kezelhető, mintha a pointer index lenne. Ebből adódóan ilyen struktúrák statikus, vagy 
dinamikus definiálása esetén az elérés pointerekkel ugyanúgy történik, mintha indexelés 
történne.  
 

 
1.16 ábra: Pointerhasználat 

Az 1.16 ábrán egy négytagú struktúrákból álló kétszeresen láncolt adatstruktúra, 
elemeinek definíciója és az ehhez való write manager blokkrajza látható. A struktúrák num 
és age szerint is láncolva vannak. Az 1. tézis szerinti módszerrel átalakítva a keletkező 
hardverben egy struktúrákból álló tömb alakul ki. Ha A struktúra pa pointere B struktúrára 
kell mutasson, akkor A struktúra (melyet az indexével jellemzünk) pa tagjába B struktúra 
indexét kell írni. Ebből következően pa és pn bitszélessége megegyezik a tömb index 
bemenetének bitszélességével. 
 
Dinamikus definíció esetén rendelkezésre kell álljon az adott struktúra szélességnek 
megfelelő, olyan - az adott struktúra fajtához rendelt - memória, melynek a hossza a 
fejlesztő által legkedvezőtlenebbnek ítélt esetben is kielégítő. Minden újabb struktúra 
definíciója a dedikált memória rovására történik. 
Amennyiben egy struktúra olyan tagokat is tartalmaz, melyek másik típusú struktúrákra 
hivatkoznak, akkor az idegen típusú struktúrákat (típusonként) külön memóriákban kell 
definiálni és a hivatkozásokat azokban a rendszerekben kell értelmezni. 

 
1.17 ábra: Pointerhasználat dinamikus változókkal 

Az 1.17 ábrán egy dinamikus változókból felépített összetett adatstruktúra látható. Az ábra 
bal felső sarkában látszik az a kétféle struktúra típus, melyek a struktúrát felépítik. A 
középső részen látszik a dinamikus adatstruktúra grafikus megjelenítése, a jobb oldalon 
pedig az, hogy hogyan lehet egy ilyet az első tézis szerinti memóriamodellbe leképezni.  
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A struktúra tehát az A és a B típusú struktúrák láncolásából épül fel. Az A struktúra egy 
char, egy int, egy char tömb és két mutató típusú tagból áll. A mutatók egyike A, a másik B 
típusú struktúrára mutat. A B típusú struktúra két char és egy mutató típusú tagból áll. 
A struktúrát három különböző lineáris memóriába kell leképezni. Az M3 memória 
bitszélessége akkora, mint a B struktúra típus tagjai bitszélességeinek összege. Az ábra 
jobb szélén látható, ahogy a B típusú struktúrák bekerülnek az M3 memóriába. Mivel egy 
teljes struktúra egyetlen memóriacímen helyezkedik el, így címaritmetikára nincs szükség, 
M3 minden egyes címén egy teljes struktúra helyezkedik el. M3 mérete olyan, hogy az 
alkalmazás a legkedvezőtlenebb esetben sem szükségeljen M3 méretét meghaladó 
területet. 
Az A típusú struktúrák az M1 memóriában kerülnek elhelyezésre az M3-nél leírt elv 
szerint. Az A struktúrák azon tulajdonsága, hogy tömböt tartalmaznak, egy kiegészítést 
igényel. Mint az az M1 rajzánál látszik, a char c[10] tömbök nem az M1 memóriában 
kerülnek tárolásra, hanem egy külön (M2) memóriában. Az M1-ben a tömböt csak egy 
eltolási érték képviseli, melyet az M2 memóriában kell értelmezni. A tömbön belüli indexet 
ehhez az eltolási értékhez kell hozzáadni. Az ábra bal alsó sarkában látható, hogy az M1 
memóriának egy adott címén hogyan helyezkednek el az A tagjai a char c[10] kivételével. 
A char c[10] tömb tárolása az M1 memóriában olymódon lenne lehetséges, hogy a 
tömbelemek külön tagonként az adott struktúra memóriacímén helyezkednének el. Ez a 
megoldás azonban már kis tömbök esetén is olyan szélességű memóriát igényelne, 
melynek megvalósítása nem lenne praktikus. 
 
Amennyiben egy adott alkalmazásban a sebesség csökkenése és a költség növekedése 
elfogadható, tetszőleges dinamikus változók is használhatók a CPU alapú áramköröknél 
használatos egyetlen, általános felhasználású memória alkalmazásával. Ilyen esetben 
külön áramköröket kell alkalmazni a címszámításhoz és a hozzáférés arbitrálásához, 
melyek működése sok óraciklust emészt fel. 

1.10 Függvények leképezése 
A függvények az eredeti C nyelvben olyan alprogramok, melyek egy-egy gyakran 
előforduló feladatot oldanak meg úgy, hogy ez a megoldás a program több pontjáról 
elérhető. A függvények az egyénileg rájuk jellemző illesztő felületen keresztül 
kapcsolódnak.  
A függvények hardveres leképezésénél a feladat olyan, az eredeti függvény funkcióját 
megvalósító áramkör létrehozása, mely a főprogramot megvalósító áramkör tetszőleges 
számú és elhelyezkedésű pontjához képes adat- és vezérlési kapcsolattal illeszkedni. Meg 
kell oldani, hogy a függvény áramkörét - futáshelyesen - mindig a megfelelő illeszkedési 
felület hajtsa meg a főprogram felől és a visszatérési érték is oda kerüljön. 
Jelen C HW átalakítási eljárás szerint a megoldás egy, a függvényre jellemző 
buszrendszer alkalmazása és a változók kezelésénél kialakított manager-storage 
elrendezés alkalmazása manager-function formában. 
A függvényeket a változóknál megismertekhez hasonlóan kell illeszteni. Létre kell hozni a 
függvény forráskódja alapján előírt hardver részt, majd illeszteni kell azt azokhoz a 
helyekhez, ahonnan a függvény hívása megtörténhet. 
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char func_inc3(char x)
  {
   re turn  x+3;
  }

vo id  m ain(vo id)
   {
    char a ,b ;
    a  =  func_ inc3(2);
    b  =  func_ inc3(4);
   }
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1.18 ábra: Függvény illesztése 

Az 1.18 ábrán egy egyszerű függvényt hívó program látható. A bal oldalon a programlista, 
középen a main()-t leképező blokkvázlat, jobb oldalon pedig a func_inc3() függvény 
kifejtése látható. A példában helykímélés miatt konstans értékekkel kerül meghívásra a 
függvény, de természetesen éppígy lehetséges változókkal is a működés. 
Mivel a func_inc3() a program több pontjáról is meghívásra kerül, valamilyen módon 
minden ilyen helyre be kell kötni azt. Erre a változóknál alkalmazott manager-storage 
elrendezés nagyon alkalmas, csak itt a tároló helyett a függvényt megvalósító áramkörök 
vannak. 
A működés a main_trg alacsony szintjére indul. Mivel a func_mgr#1 par (paraméter) 
bemenetén ezúttal konstans van, a main_trg rögtön indíthatja a függvény managert, nem 
kell előtte megvárni a bemenet beállását. A func_mgr#1 a trg alacsony szintjére kiteszi a 
háromállapotú paro (parameter out) kimenetére a par bemeneten talált értéket, majd a 
háromállapotú trgo (trigger out) kimenetét nullára állítja. Ezzel a func_inc3() függvényt 
megvalósító áramkörök működésbe lépnek. Amint ezek elkészültek, a ret_val buszra 
kiteszik a visszatérési értéket, majd egy óraciklussal később a rdy kimeneten jelzik, hogy a 
függvény kész. A függvény manager ezt érzékelve a retvali (return value input) bemenetén 
talált értéket kiteszi a retval (return value) kimenetére, majd egy órajellel később a rdy 
kimenetével indítja a következő utasítást, ami az a változó írása. A működés az 
előzőekhez hasonlóan folytatódik. 
Amennyiben a gyors működés fontos, úgy természetesen a függvény áramköreit több 
példányban is lehet generálni és manager alkalmazása nélkül a hívó áramkörökhöz 
közvetlenül bekötni. Ilyen esetben a statikus változók használatával körültekintőnek kell 
lenni, mert egy cikluson belül hívott, közvetlenül bekötött függvény változói statikusként 
viselkednek, de két külön példányt egymás után hívva már nem statikusként viselkedik a 
függvény belső változója. 
Ha egy függvény csak egy példányban létezik, és managerek segítségével van bekötve az 
összes hívási helyre, akkor belső változói statikusként viselkednek. Verem hiányában a 
nem statikusnak definiált belső változók is statikusak lesznek, hiszen a tárolásuk a 
függvény áramköreihez tartozó regiszterekben történik. 
Amennyiben a függvény globális változókat is használ, úgy azokat a par-hoz hasonlóan be 
kell kötni a függvénybe (lásd PID alkalmazás). 
A fenti megoldás bármilyen típusú és számú hívási paraméter megadását is támogatja. A 
visszatérési érték típusa is bármi lehet és a megoldás semmilyen elvi korlátot nem szab, 
hogy egy függvénynek akár több visszatérési értéke lehessen. 
Mód van érték és referencia szerinti paraméter átadásra is. Az utóbbi esetben a referencia 
bázisát is be kell kötni a függvényhez. 
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A második fejezet végén a második példaalkalmazás mutatja be a függvények 
kezelésében elért eredményeket beleértve az itt ismertetésre kerülő versengő return és a 
rekurzió támogatására született megoldásokat. 

1.10.1 Return 
A return utasítás hardveres megvalósítására több lehetőség is van attól függően, hogy az 
utasítás hányszor szerepel a forráskódban és ha több helyen, akkor az adott részek a 2. 
tézis szerinti versenyhelyzetben vannak-e. 
Amennyiben egy return utasítás van a függvény kódjában, azt az előző alfejezetben 
szereplő ábra szerint nem kell dedikált hardver blokkal leképezni, hanem a return értéket 
előállító művelet kimenetét kell közvetlenül a függvényt illesztő sínrendszerre kötni. 
Amennyiben több return utasítás szerepel a függvény kódjában, de ezek nem kerülnek 
versenyhelyzetbe, úgy a függvény visszatérési értékének megfelelő tárolót kell létrehozni, 
melyet az egyes return értékeket előállító műveletek külön-külön írhatnak. A 
visszatéréskor ezen változót kell olvasni és a függvényt illesztő sínrendszerre kötni. 
Amennyiben a függvény kódja több return utasítást tartalmaz és a keletkező hardverben 
az ezekhez vezető műveletek párhuzamosan működnek, úgy egy külön return blokkra van 
szükség, melynek ismertetése a 2. fejezetben történik. 
Az ott közölt alkalmazási példa a párhuzamosan végrehajtott, ellentmondó return 
utasítások feloldása mellett a következő alfejezetben leírt elem segítségével a rekurzív 
függvényhívásra is példát mutat. 

1.10.2 Rekurzió 
Bár minden rekurzív függvényhívással megoldható programozási feladat megoldható 
rekurzív függvényhívás nélkül is, a javasolt C HW átalakítási eljárás rendelkezik egy 
nagyon egyszerű és kis erőforrás igényű megoldással a rekurzió kezelésére.  
A feladat olyan áramkör létrehozása, mely egy függvény leképezésekor lehetővé teszi, 
hogy az futása közben felfüggeszthető legyen és új paraméterekkel újra elinduljon és hogy 
ezt tetszőleges számban megismétlődhessen. Mikor az újrahívási feltétel megszűnik, az 
áramkör a függvényhívás után következő hardverblokkot kell indítsa. 
Az 1.19 ábrán egy rekurzív hívást tartalmazó program forráskódja és a rekurzív hívást 
tartalmazó függvény assembly listája látható. (Ez a program kerül feldolgozásra a 2., 
valamint a 4. tézissel kapcsolatban is.) Az assembly lista segítségével lehet részleteiben is 
megérteni, mi történik rekurzív függvényhívás, illetve ilyenből való visszatérés esetén. 
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1.19 ábra: Rekurzív hívást tartalmazó C program és assembly listája 

Az 1.19 ábra szerinti program a főprogramból ( void main(void) ) és egy függvényből ( char 
func_r(char num) ) áll. A függvény 2..12 hívási paraméter értékek mellett – rekurzívan 
hívja saját magát. Ilyen esetben aszerint tér legvégül vissza 1, vagy 0 értékkel, hogy a 
hívási paraméter páratlan, vagy páros volt. 
A func_r függvényt 13-nál kisebb értékkel hívva a harmadik if utasítás jut érvényre. Ha a 
hívási érték 1-nél nagyobb, akkor return utasítás hajtódik végre ugyan, de egy olyan 
értékkel ( func_r(num-2) ), melyet a func_r függvény újbóli meghívása kell előállítson, 
méghozzá egy kettővel kisebb paraméterből számolva. A func_r() függvény tehát mindig 
kettővel kisebb értékkel kerül újra meghívásra. Ha a num értéke 2 alá csökken, az utolsó if 
az else ágra fut, ahol return num áll. Innentől elkezdődik a visszatérések sorozata. Ezt úgy 
kell elképzelni, hogy az utolsó if then ágában a func_r(num-2) helyére az a num érték 
kerül, ami az utolsó újrahívás idején az utolsó if else ágában volt a return paramétere. Ez 
az érték azonban return paraméter maga is. A visszatérések ilyen sorozata addig tart, míg 
végül a visszatérés már a main() függvényhez történik. 
A leírtakat a C forráskód alapján készült assembly lista alapján is jól nyomon lehet követni. 
Az assembly kódban vastaggal szedve láthatók a C forráskódú sorok és minden ilyen sor 
alatt az azt megvalósító pár soros assembly program részlet. (A fordítás itt intel Pentium 
processzorra készült). Az assembly lista négy oszlopból áll. Az első a memóriacímek 
oszlopa (pl a 26-os C sor első assembly sora a 004016EC címre került), a második 
oszlopban az assembly utasítás gépi kódja látható (ugyanezen sorban 837D080C). A 
harmadik oszlopban az assembly utasítás mnemonikja látható (pl cmp), míg a negyedik 
oszlopban az adott utasítás paraméterei láthatók. 
A func_r() meghívásakor először a bázispointer kerül a verembe, majd a bázispointerbe 
kerül a veremmutató értéke. Ez azért kell, hogy az ideiglenes változókat, illetve a 
paramétereket a bázismutatóhoz képest lehessen címezni. 
Amennyiben 13-nál kisebb értékkel került meghívásra a függvény, akkor a végrehajtás 
eljut a 27-es C sorig (Unit1.cpp.27). Ott a cmp dword ptr [ebp+0x08], 0x01 utasítás az 
ebp+0x08 címen található hívási paramétert (num) összehasonlítja 0x01-gyel. A következő 
assembly sorban (jle +0x0f) nem történik ugrás, ha num>1 volt. Ekkor a 004016FF címen 
kezdődően edx-be töltődik a hívási paraméter (num), majd értéke kettővel csökken. Ezt 
követően az edx-ben kiszámított num-2 érték a verembe kerül, mint új hívási paraméter és 
a következő sorban a func_r újra meghívásra kerül ( call func_r(int) ). Az eddig leírtak 
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mindaddig ismétlődnek, míg a függvénybe belépve a hívási paraméter num<=1 lesz. 
Ekkor a 004016FD címen található jle utasításnál ugrás történik a 0040170E címre, ahol 
az ebp+0x08 címen található hívási paraméter (num) az eax regiszterbe kerül ( mov eax 
[ebp+0x08] ). Az eax regiszter a konvenció szerint a függvény visszatérési értékét 
tartalmazza. A 00401711 címen ebp-be visszakerül a veremből az az érték, ami még a 
004016DD címen került felülírásra, majd a 00401712 címen található ret utasítás miatt a 
függvény visszatér. 
A visszatérési pont a hívási hely - 00401706 call func_r(int) - utáni pop ecx utasítás. Ez a 
pop azért szükséges, mert a függvényhívás előtt a hívási paraméter a verembe került ( 
00401705 push edx ) és a vermet vissza kell állítani. Az ecx értéke nem is kerül 
felhasználásra. A pop ecx után, a 0040170C címen a pop ebp utasítás az ebp értékét 
visszaállítja a függvény hívását megelőző értékre (lásd 004016DC push ebp), majd egy 
újabb ret utasítás kerül végrehajtásra. 
Az itt leírt visszatérési procedúra addig ismétlődik, míg a visszatérési cím már a main() 
függvényben található hívási hely utáni cím. Ekkor a rekurzív függvény visszatérése 
befejeződik. 
Kiemelendő, hogy a rekurzív függvényhívás vezérlésigényes megoldás és hogy a 
visszatérési folyamat (pop, ret, pop, ret, pop, …) igen hosszadalmas lehet. 
A feladat tehát olyan hardver megoldás létrehozása, mely képes valamilyen feltételtől 
függően egy függvényt megvalósító áramkört új paraméterrel, többször újraindítani, majd 
az újraindítási feltétel megszűnésekor a vezérlést továbbadni. 
A megoldás az 1.20 ábrán látható recurs egység, mely a visszatérési értéket egy feltétel 
szerint vagy visszaadja a függvénynek és azt újraindítja, vagy kibocsátja a hívó oldalra és 
készenlétet jelez. 

 
1.20 ábra: A recurs blokk rajza és állapotdiagrammja 

A recurs blokk egy módosított függvény illesztő blokk, mely ki van egészítve egy egybites 
recdem (recursion demand) bemenettel. A módosított működés abból áll, hogy amikor a 
függvényt megvalósító áramkörök előállítják a visszatérési értéket és a recurs rdyi 
bemenetén jelzik is ezt, akkor a recurs megvizsgálja a recdem bemenetét és ha ott 1-et 
talál, akkor a visszatérési értékkel újra elindítja a függvényt. Ez mindaddig megy, míg a 
recdem 0 nem lesz. A recdem értéket azok a függvényhez tartozó számítások állítják elő, 
melyek a rekurzív hívás szükségességét figyelik. 
Ha a rekurzívan hívott függvénynek több paramétere van, akkor a recurs-nak több parin és 
retvali bemenetet és paro kimenetet kell létesíteni. Ez nem jelenti azt (bár az átalakítási 
módszer megengedné), hogy a függvénynek több visszatérési paramétere lenne. 
Ezen rekurzió megoldás a CPU alapú számítógépeknél sokkal gyorsabb működést 
biztosít, mivel elmaradnak a vezérlési és verem műveletek és verem visszaállításra 
egyáltalán nincsen szükség. Hátránya viszont, hogy verem hiányában elvesznek a köztes 
rekurziós értékek, így bizonyos feladatokat – mint például útkeresés labirintusban – nem 
támogat. 
A return-nél hivatkozott példaalkalmazás a recurs működését is segít megérteni. 
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1.10.3 Függvény típusú változók 
A függvény típusú változók olyan pointerek, melyek függvényre mutatnak. Használatuk 
például olyankor indokolt, mikor egy alkalmazásban adatok feldolgozási módja futásidőben 
kialakuló körülményektől is függ. Ilyenkor érdemes lehet a különböző esetekre szabott 
feldolgozó függvények csoportját olymódon alkalmazni, hogy ezek közül a megfelelő egy 
függvény típusú mutatón keresztül kerül meghívásra. 
Az 1.21 ábra három egyszerű függvényt mutat be, melyeket függvény típusú változó 
segítségével hív meg egy másik kódrészlet. A függvény típusú változó a sel változó 
aktuális értékétől függően kap értéket. A kapott érték alapján a függvény típusú változó 
segítségével kerül meghívásra a kívánt függvény. 

            
1.21 ábra: Függvény típusú változó: C és assembly lista 

Az 1.21 ábra bal oldalán három függvény látható: char asis(char a), char inc(char a) , char 
inc2(char a). A példa kedvéért ezek egyszerű függvények, melyek visszatérési értéke 
sorrendben: maga a hívási paraméter, a hívási paraméternél eggyel nagyobb érték, a 
hívási paraméternél kettővel nagyobb érték. 
Például a másodiknak említett függvény az ábra bal oldalán lévő kódrészletben az 
Unit1.cpp.30 jelzésű sorban kezdődik és az Unit1.cpp.33 jelzésű sor előtti sorig tart. (Az 
assembly lista elemzése a rekurzív függvényhívásnál leírt alapok szerint történik itt is.) 
A kezdő sort követő sorban már assembly utasítást találunk. A 004016E0 címen a push 
ebp utasítás menti az ebp regiszter tartalmát a verembe, majd a következő utasítás (mov 
ebp,esp) az ebp regiszterbe teszi a veremmutató értékét. Így a hívási paraméterek és az 
esetleges helyi változók elérése az ebp-hez képest adható már meg. A 004016E3 címen a 
mov al,[ebp+0x08] utasítás a veremben átadott hívási paramétert az al regiszterbe teszi, 
hogy azon a következő utasítás (inc eax) elvégezze a függvényre jellemző műveletet 
(a+1). Mivel a függvény visszatérési értéke az eax regiszterbe kell kerüljön - és az ezúttal 
eleve ott képződött – a következő utasítások már a visszatéréshez szükséges lépéseket 
valósítják meg. A 004016E7 címen található pop ebp visszatölti a függvény elején 
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elmentett értéket az ebp regiszterbe, majd a következő ret utasítással tér vissza a 
függvény. Az ezután következő három nop utasításra azért van csak szükség, hogy utána 
négybájtos határon folytatódjon a kód. 
A függvény típusú változó kezeléséhez az előbbiek után az ábra jobb oldalát kell végig 
követni. Itt egy olyan függvény (void FuncVarTest(void)) releváns részeinek listája áll, mely 
az imént ismertetett függvények közül - a sel változótól függően - függvény típusú változó 
segítségével hívja meg az egyiket. Ennek a függvénynek négy helyi változója van, melyből 
három (b, in, sel) char típusú, míg a negyedik (funcptr) egy olyan mutató, mely olyan char 
típusú függvényre mutat, melynek hívási paramétere char típusú. Tehát funcptr típusa 
megegyezik az ábra bal oldalán bemutatott függvényekével. 
A void FuncVarTest(void) függvény első assembly soraiban a helyi változóinak kerül 
lefoglalásra a verem tetején megfelelő méretű hely (0x50 bájt). A példaprogram Borland 
C++ környezetben készült és a példa szempontjából érdektelen részek (dialógus kezelés) 
a listában nem szerepelnek. 
Az Unit1.cpp.50 sornál kezdődik a funcptr változónak a sel változó értékétől függő 
értékadása. A funcptr függvény típusú változó a bemutatott három függvény 
valamelyikének belépési címét kapja értékül a három if utasítás valamelyikében. 
Amennyiben az Unit1.cpp.50 sornál kifejtett if utasítás úgy találja, hogy sel értéke 0, úgy 
funcptr az char asis(char a) függvény belépési címét kapja &asis formában. Ez az itt 
következő assembly sorokban is jól követhető.  
A 004017A9 címen egy cmp utasítás található, mely ha az ebp-0x37 címen (a sel lokális 
változó címe) található érték 0x00, a következő jnz feltételes relatív ugró utasítás nem 
ugorja át a 004017AF címen található mov utasítást. Ez a mov utasítás az ebp-0x3c címre 
(a funcptr lokális változó címe) a 0x004016d8 értéket írja, ami (lásd lista a bal oldalon, az 
első assembly sor) a char asis(char a) függvény belépési címe. 
A következő két if utasítás a leírtakhoz hasonlóan működik. (Az assembly lista az 
optimalizáló fordító megoldásait mutatja.) 
Az Unit1.cpp.54 sort követően a b=funcptr(in); utasítás assembly kifejtése következik. Itt – 
a 004017D4 címen – először a dl 8 bites regiszterbe kerül az ebp-0x36 címen (az in lokális 
változó címe) található érték. A 004017D7 címen aztán az edx 32 bites regiszter a 
verembe kerül, mint hívási paraméter. Az edx regiszternek a legalacsonyabb bájtja a dl 
regiszter. Mivel az asis(), inc() és inc2() függvények csak az al regiszterbe olvassák a 
hívási paraméterüket (lásd 004016DB, 004016E3 és 004016EF címeken), az edx regiszter 
kezelése (felső három bájtjának érintetlenül hagyása) a hívási oldalon nem okoz gondot. 
Miután tehát a 004017D7 címen az edx regiszter – hívási paraméterként – bekerül a 
verembe, a 004017D8 címen levő call utasítás függvényt (szubrutint) hív. Hogy melyik 
szubrutint hívja, az a paramétereként megadott, az ebp-0x3c címen (a funcptr lokális 
változó címe) lévő érték adja meg, melyet az if utasítások írtak a sel változó alapján. 
A függvény lefutása után a vezérlés visszakerül a call utasítás utáni címre (004017DB), 
ahol egy pop ecx utasítás állítja vissza a veremmutató értékét a hívási paraméter verembe 
helyezése előtti értékre. Ezt követően a 004017DC címen álló mov [ebp-0x35],al utasítás 
az eax regiszter legalsó bájtjában (al) érkező visszatérési értéket a b lokális változó 
címére teszi. 
Ezt követi néhány utasítás, melyek a void FuncVarTest(void) függvényből való 
visszatéréshez állítják vissza ebp és a veremmutató (esp) értékét, majd a 00401832 
címen lévő ret utasítással véget ér a FuncVarTest(). 
Az iménti elemzésből látszik, hogy a függvény típusú változók esetén a változó egy címet 
kap értékül, mely címen a vele azonos típusú függvény belépési pontja van. A változó 
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értékének módosításával más-más függvényt lehet meghívni. Az is látható, hogy az egyes 
függvények megírásakor nincs szükség semmilyen előkészületre ahhoz, hogy ezeket 
később függvény típusú változó segítségével lehessen meghívni. 
A függvény típusú változók hardveres leképezésénél tehát az a feladat, hogy egy – a 
függvények egyszerű leképezésénél ismertetett módszer szerint megvalósított - függvény 
változtatás nélkül elérhető legyen mutató típusú változó segítségével is. 
Az 1.22 ábrán egy olyan hardver struktúra látható, mely megoldja a függvény típusú 
változók leképezését.  

 
1.22 ábra: Függvény típusú változó: leképező struktúra 

Az 1.22 ábra bal oldalán található (*func)#5 blokk segítségével megoldható az 1.21 ábra 
szerinti programlista hardveres leképezése. Ez egy olyan hardver elem, melyet még 
fordítási időben fel kell tölteni a lehetséges függvények „címeivel” (&func_1, …). Az alap 
eljárás tulajdonságai miatt ezek a címek nem valódi címek, hanem csak egyedi 
azonosítók. A (*func) blokk #5 azonosítója a példában arra utal, hogy ez az ötödik olyan 
alkalom volt a forráskódban, amikor függvény típusú változón keresztül kell elérni 
függvények olyan csoportját, melyeknek illesztő felülete az ezen blokk által kiszolgálható 
függvényekével azonos. Ebből következően minden ilyen (*func) blokk számára elérhető 
kell legyen a címlista. Jelen eljárásban - szemben a központi címlistával és az ahhoz 
tartozó szerteágazó vezetékezéssel – minden (*func) blokk saját címlistát használ. 
A (*func)#5 címlistája egy asszociatív tárban helyezkedik el. Amikor a függvény típusú 
változón keresztül kell meghívni egy függvényt, akkor először a func_ptr bemeneten meg 
kell jelenjen a függvényre mutató pointer, illetve a függvény paramétere a par bemeneten. 
Ezt követően a trg bemenetre adott lefutó éllel indul a működés. Az asszociatív tárból 
kikeresésre kerül a func_ptr-rel megegyező címérték (ha nincs találat, ugyanúgy 
kiszámíthatatlan működés következik, mint ha az eredeti C nyelven érvénytelen pointer 
érték kerülne felhasználásra). Ezzel párhuzamosan a paro kimenetre kerül a par 
bemenetre adott hívási paraméter (ilyenekből több is lehet). 
A (*func)#5 azon trgo és rdyi jelpárja végzi a megfelelő függvényhez tartozó függvény 
manager vezérlését, melyekhez tartozó függvény azonosító az adott func_ptr mellett az 
asszociatív tárban a találatot adta. 
A működés jobb megértéséhez tételezzük fel, hogy a hívó pointer értéke &func_2. Ekkor a 
(*func)#5 func_ptr bemenetére kerül a függvény típusú változó és a függvény hívási 
paramétere a par bemenetre. Egy órajellel később a trg bemenetre lefutó él kerül. Ekkor 
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indul a (*func)#5 blokk működése. A par bemenetre adott paraméter kikerül a paro 
kimenetre és ezzel párhuzamosan az asszociatív tár kikeresi a func_ptr-rel megegyező 
értéket. Találat a második bejegyzésnél (&func_2) lesz, így az ahhoz tartozó trgo és rdyi 
jelek jutnak további szerephez. A (*func)#5 blokk a második trgo kimenetével a 
func_mgr_2#4 függvény managert indítja, mely a func_2 interface bus segítségével éri el a 
func_2 függvény blokkot. Amikor ez elkészül, átadja a visszatérési értéket a 
func_mgr_2#4-nek, ami pedig a (*func)#5-höz tartozó – dedikált – buszrendszeren 
keresztül átadja a visszatérési értéket a (*func)#5-nek. Ez aztán a ret_val kimenetén 
kiszolgálja a következő műveletet, melyet az ábra már nem tartalmaz. 
Az ábrán érdemes megfigyelni a buszrendszereket. A (*func)#5-höz tartozó buszrendszer 
csak a hívási paramétert és a visszatérési értéket közvetíti azokhoz a függvény manager-
ekhez, melyek a lehetséges különböző függvényeket illesztik a (*func)#5-höz, mint hívási 
helyhez. Ezen manager-ek vezérlése dedikált trigger és ready párokkal történik a func_ptr 
bemenettől függően. Mivel adott függvény típusú változó csak egyforma illesztő felületű 
függvényeket címezhet, így lehetséges a kiszolgáló manager-eket egyetlen 
buszrendszerrel elérni. Annyi manager illeszkedik erre a buszra, ahány függvényt 
lehetséges elérni a függvény típusú változóval. A managerek használata azért szükséges, 
mert az adott függvényeket más hívási helyek is elérhetik az azokhoz tartozó manager-ek 
segítségével. Az egyes függvények a hozzájuk rendelt buszrendszereken érhetők el 
(func_X interface bus). Az ábrán szereplő func_mgr_1#11 azt érzékelteti (a #11 index), 
hogy más hívási helyek ugyanúgy a func_1 interface bus-on keresztül érik el a func_1 
áramköreit, mint a (*func)#5 a func_mgr_1#12-n keresztül. Ez a rendszer lehetővé teszi, 
hogy egy adott függvény pl char func(char) és char (*func_ptr)(char) formában is elérhető 
csakúgy, mint ahogyan a CPU alapú rendszerekben. 
A manager-ek további haszna, hogy a második tézis szerinti apparátus is használható, így 
konkurrencia esetek kezelése is lehetséges. 

1.10.4 Megszakítás 
A megszakítások alkalmazása a CPU alapú számítógépeknél szinte nélkülözhetetlen 
megoldás független, aszinkron események kvázi-párhuzamos kiszolgálására. Még olyan 
területeken sem tudták teljesen kizárni [144], ahol a szoftver biztonságossága, 
kiszámíthatósága és tanusítványozhatósága a legfontosabb szempont. 
A megszakítások hardveres leképezése az 1. tézis szerinti alapmódszertől egyáltalán nem 
idegen, sőt a párhuzamos működés miatt alkalmazásuk egyszerűbb is. A megszakítási 
függvényt az egyéb függvényekhez hasonlóan kell leképezni. A megszakítási függvény 
indítása a hozzárendelt hardver (időzítő, kommunikációs port, …) által közvetlenül történik. 
A lefutást követően a függvényt leképező hardver alaphelyzetbe áll a következő indításig. 
A megszakítások tiltása és priorizálása a végrehajtás párhuzamos jellege miatt módosul. 
Megszakítás tiltásra csak az adatkonzisztencia fenntartása érdekében lehet szükség, 
mivel a párhuzamos végrehajtás miatt erőforrás korlátozás nincs. A megszakítások 
priorizálása – szintén a valódi párhuzamos végrehajtás miatt a CPU alapú rendszerekre 
jellemzőnél lényegesen kisebb fontosságú és leginkább az adatkonzisztencia fenntartását 
szolgálja. 

1.11 Egyéb kiegészítő megoldások 
Ide olyan megoldások tartoznak, melyek a C HW átalakítás során kódelemzéssel, vagy 
akár anélkül, de mindenképpen automatizáltan kerülnek a célhardverbe. 
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1.11.1 Tárolóban végzett műveletek 
Nagyon gyakori, hogy egy változót a program futása során többször nullázni kell, vagy 
egyéb konstans értékkel feltölteni. Hasonlóan gyakori, hogy értékét inkrementálni, 
dekrementálni, esetleg egyéb konstans értékkel módosítani kell. Amennyiben fordítási 
időben a kódelemzés talál olyan változót, melynél a nevezettek közül akár egy eset is 
gyakran fennáll, akkor olyan tárolót rendel hozzá, melyben magában a talált gyakori 
művelet elvégezhető. 
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1.23 ábra: Műveletvégző tároló 

Az 1.23 ábrán a változó inkrementálás egyszerű módszere, valamint a műveletvégző 
tároló bekötése látható. A bal oldalon látható egyszerű módszer szerint a változó aktuális 
értékét egy read manager kiolvassa, majd egy inkrementer egység eggyel megnöveli az 
értékét. Ezt követően az új értéket egy write manager a változóba visszaírja. (itt a read és 
write managere egyszerűsítve és az oda tartozó store nélkül jelennek meg). Bár ezek a 
műveletek nem igényelnek túl sok órajelet, műveletvégző tárolóval arányaiban mégis 
jelentős csökkenést lehet elérni. Ezen előnyhöz adódik még, hogy a műveletvégző tároló 
és például egy inkrementer manager között, csak mindössze két egybites buszt kell 
kihúzni. 
Az ábra jobb oldalán látható a műveletvégző tároló és példaként három manager. Egy írás 
manager, egy inkrementer manager és egy konstans beíró manager. A korábban leírtak 
alapján az ábra nem igényel külön magyarázatot. Annyit érdemes kiemelni, hogy a 
konstans beíró manager csak triggereli a beírást, maga a konstans érték a tároló mellett 
van és még fordítás időben kerül oda (a beírás pedig futásidőben, a manager 
kezdeményezésére történik). 

1.11.2 Automatikus kódmódosítás 
Az automatikus kódmódosítás ismert módszer a C alapú tervezésben, de akár a C 
programok optimalizálásában is. Az első tézis szerinti eljárás támogatja a már létező 
kódmódosítási technikákat, mint amilyenek a hurok átalakítási módszerek (“loop 
transformations”) [146], vagy a többször használt, összetett címaritmetikát igénylő változók 
átmásolása egyszerű elérésű változókba.  

1.11.3 Új változók bevezetése a buszhosszak rövidítéséhez 
Bizonyos, gyakran használt változók – az eljárás alaptulajdonságaiból adódóan – esetleg 
olyan kiterjedt és szövevényes vezetékrendszert generálhatnak, melynek kezelése 
technikailag már nem ésszerű, érdemes új változókat bevezetni.  
Gyakori eset, hogy egy nagyobb szoftverrészben általánosan az egyes for ciklusok 
ciklusváltozójaként mindig egyazon változó kerül felhasználásra, így a leképezési eljárás 
során keletkező hardverben az adott változó tárolója és az azt illesztő managerek között 
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nagy távolságok alakulnak ki, ami miatt a hozzájuk tartozó buszrendszer is nagy lesz. A 
probléma megoldása: több változó definiálása és ezek elkülönített használata. 
Másik gyakori eset, amikor egy soklépéses számítás mindig egy adott változóban történik, 
így arra nagyon sok hivatkozás lesz, ami kiterjedt buszrendszert és nagyszámú managert 
eredményez. Ilyen esetben a megoldás szintén több változó definiálása és a számítások 
lépései eredményeinek lépéscsoportonként újabb és újabb változókban való továbbvitele. 

1.12 A manager-resource modell kiterjesztése 
Miután a manager-storage modell jól beválik az egyszerű és összetett változók kezelésére 
és a függvények illesztésére, érdemes azt kiterjeszteni manager-resource (illesztő-
erőforrás) megoldássá. A kiterjesztés által bármilyen erőforrásból (pl szorzó) akár egyetlen 
darab is elegendő a keletkező célhardverben, mert a hozzá tartozó illesztők dedikált 
buszrendszer segítségével mindig oda kapcsolják, ahol a végrehajtás aktuálisan 
megkívánja. A megoldás előnye a jó erőforrás (és így sziliciumfelület) kihasználtság, amit 
a csekély órajel igény (1+1) nem ront számottevően. A hátrány inkább a buszrendszer 
használatából adódik, ami több területre is kihat. Egyrészt a buszrendszer helyigénye 
jelentős lehet, másrészt a jelterjedési idők növekedése miatt növelni kell az időzítéseket. A 
buszrendszerek intenzív alkalmazása az igényelt szilicium felület progresszív növekedését 
okozza, mivel ezek helyfoglalása miatt az egyéb áramköröket távolabbra kell helyezni, az 
viszont a buszok hosszúságát is (és így helyfoglalását is) növeli. 
A második fejezetben látható, hogy a manager-resource elrendezésben használt erőforrás 
“párhuzamos” futtatása is megoldható egyszerű, elosztott vezérléssel. 

1.13 Skálázhatóság 
A javasolt C HW átalakítási eljárás a skálázhatóságot számos értelemben jól támogatja: 
• Ahol egy utasításnak/műveletnek megfelelő hardver blokk állhat, ott ilyenek tetszőleges 

sorozata is lehet. 
• Az elosztott vezérlés miatt egy esetleges bővítés nem okoz aránytalan sziliciumfelület 

növekedést. 
• Egy adott alkalmazás későbbi bővítése a forráskód átírása utáni újrafordítással 

történik. A bővített alkalmazás hardver struktúrája az eredetitől csak a bővítés 
áramköreiben különbözik. Az eljárás alaptulajdonságai miatt az is lehetséges, hogy az 
eredeti alkalmazás bevált szilicium lenyomata nem változik, csak a bővítést tartalmazó 
résszel kiegészül. 

• Egy adott alkalmazás – az elosztott vezérlés és a változók/erőforrások kezelési módja 
miatt – akár olymódon is bővíthető, hogy az eredeti alkalmazást megvalósító integrált 
áramkörhöz egy különálló, másik (a bővítést tartalmazó) illeszkedik. 

1.14 Szinkronizáció és idő 
Mivel az ismertetett eljárás a lefutási időre nézve nem tartalmaz korlátozásokat (pl hogy 
egy értékadás hány óraciklus alatt kell lefusson), a valamilyen módon (multi-thread, 
egyszerű párhuzamosítás, …) párhuzamosan futó részek közötti szinkronizációt nehezebb 
programozási időben átlátni, kézbentartani. Ennek két támogatási módja lehet.  
Az egyik, hogy mivel az egyes elemek végrehajtási ideje adott (hacsak nem adatfüggő), a 
fordító megadhatja az aktuális adatokat, amit a programozó már figyelembe tud venni. 
A másik lehetőség olyan egyszerű – időzítők által működtetett - szemafor áramkörök 
létrehozása, melyek lehetővé teszik a külön futó részek szinkronizációját illetve adott 
időterv szerinti működést. 
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Amennyiben a működés időbeni lefolyására megkötések vannak, úgy időzített szemaforok 
alkalmazására van lehetőség. (A 3. tézisnél ismertetett pipeguard áramkör alkalmas arra, 
hogy egy időzítő áramkörrel kiegészítve adott időterv szerint engedjen lefutni egy 
alkalmazást.) 

1.15 Kommunikáció (inter thread) 
Az átalakítási módszer jellegéből következően eleve támogatja a multi-thread 
végrehajtást, mivel az alapelemekből való felépítés egyszerű, csak a fordítón múlik, hogy 
az ilyen struktúrák létrejönnek-e. 
A különböző szálak közötti kommunikáció lebonyolítása már egyszerű változók 
segítségével is megoldható. Az így használt változók az üzenetküldő oldalon írhatók és 
olvashatók, míg a fogadó oldalon csak olvashatók. Egy ilyen változó pár már el tudja 
végezni az arbitrációt, míg további változók használatával az adatcsere is megoldódik. 
Ha az adatcsere tömbváltozók használatát is szükségessé teszi, akkor a második tézis 
szerinti apparátust kell alkalmazni az adat elérések közötti esetleges ütközések 
elkerülésére, vagy olyan protokollt kell használni, ami kizárja az ütközés lehetőségét. 
Az első tézis szerinti alapmódszer nyitottsága lehetővé teszi dedikált elemek létrehozását, 
melyek a kommunikációt megvalósítják. Ilyenek eddig nem kerültek kidolgozásra. 

1.16 Szoftver-hardver illesztés 
Mivel a C alapú tervezéssel létrehozott célhardverhez gyakran tartozik olyan C kód, ami 
továbbra is CPU-n fut fontos, hogy a célhardver és egy CPU alapú számítógép 
egyszerűen illeszthető legyen.  
Ilyen alkalmazás lehet, amikor egy digitális oszcilloszkóp működtető szoftvere az FFT 
számítási feladatot egy C alapú tervezéssel létrehozott célhardvernek adja ki. Az 
időtartománybeli minták (pl 1024 byte) kerülnek átadásra a célhardvernek és az a 
frekvenciatartománybeli mintasort adja vissza a CPU alapú beágyazott számítógépnek. 
Az egyszerű megoldás olyan átjárók alkalmazása, melyek a célhardverben változóknak, a 
CPU felől pedig portoknak látszanak. Egy ilyen átjáró írása igény szerint a fogadó oldalon 
okozhat megszakítást, vagy csak egy szemafor értékváltását, melyet az adott oldal 
ciklikusan lekérdez. A CPU oldalon az ilyen megoldás teljesen kidolgozott, a 
célhardverben pedig az adott változó tárolóját kell úgy átalakítani, hogy az kimeneti 
portként is működjön, illetve ha az adott átjáró a célhardvernek bemenete, akkor egy read 
bus-t kell meghajtson a bemeneti port. 
Amennyiben nagy mennyiségű adat átadása szükséges, úgy DMA működést kell 
biztosítani. Ez a CPU alapú oldalon az ismert módon zajlik, míg a C alapú tervezéssel 
létrehozott oldalon az eddig megismert elemekből kialakítandó struktúrával. A rendszer 
egyaránt támogatja az egyik, másik, vagy mindkét oldalon használt közvetlen elérésű 
memóriát. 
A célhardver oldalon az adatbemenet egy olyan write manager, melynek a trg bemenetét 
az adatforrás beírójele hajtja meg. A write manager rdy kimenete pedig egy olyan hardver 
struktúrát indít, mely az arbitrációért felelős áramkörök mellett egy egydimenziós tömb 
write managerét is tartalmazza. Ennek a tömbnek a feltöltése jelenti a direkt memória 
hozzáférést. Mivel a C alapú tervezés annyit jelent, hogy C nyelven kerül meghatározásra 
egy hardver struktúra, a DMA funkció/struktúra részleteit maga a fejlesztő kell 
meghatározza, vagy függvénykönyvtárként beépítenie. Ehhez az alapelemeket az első 
tézis szerinti eljárás teljes mértékben biztosítja. 
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1.17 Nem kidolgozott, de implementálható elemek 
Az első tézis átalakítási eljárásához számos tesztalkalmazás került kidolgozásra a 
koncepció működőképességének bizonyítására. Ezek alapján megállapítható, hogy a 
rendszer működőképes és széles körben alkalmazható. Továbbra is maradtak azonban 
területek, melyek csak elméletben kerültek kidolgozásra. Ezek közé tartoznak az alábbi 
felsorolás elemei: 
• A continue utasítás nincs kidolgozva. Ez struktúráltabb ciklus felépítéssel teljes 

mértékben pótolható. Amennyiben implementálása mégis szükséges lenne, az a 
ciklusszervező utasítások blokkjainak kiegészítésével lehetséges, a következő 
bekezdésben leírt módon. 

• A break utasítás csak részben került kidolgozásra (lásd case utasítás). 
Ciklusmagokban való alkalmazása struktúrált ciklusfelépítéssel elkerülhető, de ha 
alkalmazása mégis szükséges, úgy a ciklusszervező utasítások blokkjait ki kell 
egészíteni. Ez a kiegészítés (a continue utasítás implementálásával együtt) két 
bemenetet igényel, egyet a continue, egyet pedig a break megvalósításához. 
Amennyiben break utasítást kell megvalósítani, a hozzá rendelt bemeneten érkező jel 
hatására a ciklusszervező utasítás felhagy a ciklus további futtatásával és a rdy 
kimenetén keresztül a következő utasítást indítja. Amennyiben continue utasítást kell 
megvalósítani, a ciklusszervező blokk másik bemenetére kell jelezni, ami az adott 
ciklus futását felfüggeszti és a ciklusfeltétel újbóli kiértékelését kezdeményezi. 

• A kivételek kezelése nem került kidolgozásra. Ilyen lehet a nullával osztás, vagy akár a 
rendelkezésre álló memóriából való kicímzés. Ezek megoldása az alap eljárástól nem 
idegen. A nullával osztás esetére olyan osztó áramkört kell használni, mely felismeri a 
nullával osztást és ilyenkor a vezérlést a hibát kezelő áramkörnek adja át és a további 
– program szerinti – működést végleg leállítja. A memóriából kicímzés esetén szintén 
hasonló áramköri megoldással lehet a feladatot megoldani. 

• A párhuzamosan futó részek szinkronizációja és az időterv szerinti ütemezett futtatás 
megoldását – bár külön alfejezet taglalja – tesztalkalmazás még nem támasztja alá. 

• A párhuzamosan futó részek közötti kommunikáció megoldása szintén csak 
elméletben került kidolgozásra. 

1.18 A módszer határai 
A C HW átalakítás után az átvitt algoritmus alapvetően más környezetben kerül 
végrehajtásra. Az eredeti esetben még egy bináris kódsorozat által irányított, egyedülálló, 
sokfunkciós műveletvégző egység; míg az átalakítást követően nagyszámú, az 
alkalmazásra jellemző struktúrában összekötött, speciális műveletvégző egység hajtja 
végre az algoritmust. Egy ilyen alapvető váltás külön odafigyelést igényel abban a 
tekintetben, hogy egy adott algoritmus lehetőleg kevés korlátozással átvihető legyen. 
Mivel az ilyen átalakításoknak egyik alapvető célja a jelentős gyorsítás, elosztott 
adattárolást érdemes megvalósítani például úgy, ahogy azt a jelen munka is előírja. Ennek 
azonban hátrányos tulajdonságai is vannak az alábbi felsorolás szerint: 
• Nincs központi memória, ahol a mutató típusú változókkal olyan szabadsággal lehetne 

dolgozni, mint CPU alapú környezetben (pl pointer casting). 
• Nincs verem memória, ami az átmeneti változók dinamikus tárhelye lehetne. Ezt a 

rendszer statikus változókkal megkerüli, de így sokkal több tárhely szükséges. 
• Mivel nincs verem memória, a rekurzív függvényhívás csak korlátozásokkal valósítható 

meg. Olyan esetek, melyek során a rekurzív hívások sorozata nem szigorúan 
konvergens (pl labirintus bejáró algoritmus, ahol szükséges visszalépkedni egy 
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korábban már elért elágazási ponthoz), nem valósíthatók meg, mert verem memória 
hiányában a köztes hívások során használt értékek nem kerülnek megőrzésre. 

• A dinamikus változók használata ugyan lehetséges, de az elosztott memóriából fakadó 
nagyobb helyigény miatt csak korlátozott mértékben elfogadható. 

• A függvény típusú változó ugró (szelektor) táblájának lehetséges értékekkel (a 
függvények címei) való feltöltése még fordítási időben (és nem futási időben) kell 
megtörténjen. 

• A mellékhatásoknak a CPU-n futó programokkal megegyező érvényre juttatása 
párhuzamos struktúrák esetén nem oldható meg, ilyenkor az eredeti forráskód 
alkalmas elkészítése a megoldás 

1.19 A C HW fordítás menete 
Az első tézis szerinti C HW átalakítási eljárást megvalósító fordításhoz egy kibővített 
funkcionalitású parser-re van szükség. Ennek feladatai a következők: 
• a forráskód alapján a helyes műveleti sorrend meghatározása 
• a forráskód elemzése a versenyhelyzetet nem jelentő párhuzamosítási lehetőségek 

feltárására 
• a forráskód elemzése a versenyhelyzetet jelentő párhuzamosítási lehetőségek 

feltárására (lásd második tézis) 
• a forráskód elemzése a csővezetékszerű végrehajtási lehetőségek feltárására (lásd 

harmadik tézis) 
• a fejlesztő által opcionálisan a kódban elhelyezett soros, párhuzamos illetve 

csővezeték szerű végrehajtást forszírozó direktívák figyelembe vétele 
• a fejlesztő által opcionálisan a kódban elhelyezett, az egyes – általa kijelölt 

kódszakaszok – futási idejét meghatározó (min/max/előírt érték) direktívák figyelembe 
vétele 

• a lehetséges automatikus kódmódosítási műveletek elvégzése 
A parser elemzése alapján a fordító – egy interaktív eljárásban - elkészíti a C forráskód 
hardver megfelelőjét meghatározó gyártási fájlokat. A fordító a következő feladatokat látja 
el, mint integrált fejlesztési környezet: 
• az elemzések és az opcionális direktívák alapján a C HW fordítás elkészítése 
• jelentések generálása az aktuális fordítási verzióhoz (szakasz futási idők, kapuszám, 

módosított kódrészek, kritikus megoldások [pl fanout, busz topológia], nem 
leképezhető kód, szilicium lenyomat) melyek alapján a fejlesztő a kódban 
változtatásokat eszközölhet 

• gyorsaság-költség beállítás “egyetlen csúszka” segítségével  
A C alapú tervezés létjogosultságát a nagy termelékenység és a csekély hardveres 
ismeret igény adja legfőképp, így a fordítási eljárásnak ezeket nagymértékben támogatni 
kell. A támogatás ideálisan úgy valósul meg, hogy amennyiben a forráskód lefordítható, 
úgy a fejlesztő csak egyetlen csúszkát mozgat az integrált fejlesztőkörnyezetben, mely 
csúszka két szélső helyzete a “maximum sebesség”, valamint a “minimum költség”. A 
csúszka elmozdítása után a forráskódból új hardver fordul, új sebesség- és 
költségadatokkal. 
Jelen munka elkészítése során nem állt rendelkezésre az itt taglalt apparátus, így minden 
alkalmazás fordítása kézzel történt. Egy - a fentieknek megfelelő - használatra valóban 
alkalmas fordítókörnyezet létrehozása sok emberéves ipari fejlesztési tevékenységet 
igényel. 
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1.20 Példa alkalmazások 
Az itt leírt C HW átalakítási eljárás működőképességének ellenőrzésére több, mint 50 
építőelem (pl C utasítások, műveletek, tárolók, …) VHDL implementációja készült el és 
került tesztelésre számos kisebb alkalmazásban. Az alkalmazások ModelSIM SE EE 5.4 
környezetben futnak. Ezek és maguk az építőelemek sem tartalmaznak semmilyen olyan 
megoldást, melyek egy FPGA-ra, vagy ASIC-re fordítás esetén alkalmazhatatlanok 
lennének. 
Itt két egyszerűbb példa kerül ismertetésre, melyek a disszertáció szerinti eljárás 
alkalmazhatóságát támasztják alá. Az első példa egy PID szabályzó és a szabályozott 
szakasz megvalósítása, a második pedig egy sejtjáték (celluláris automaton). Mindkettő 
teljes VHDL implementációja elkészült és fut a nevezett szimulációs környezetben. 

1.20.1 PID szabályzó (PID SEQ) 
A példa szerinti PID szabályzó és a szabályzott szakasz szándékosan kapott olyan 
paramétereket, melyek a PID szabályzás jellegét az időfüggvényekben látványosan jeleníti 
meg. Az alkalmazás tehát tartalmazza a PID szabályzót és a szabályozott szakaszt is.  
Az alkalmazást az 1.24 ábra mutatja be. Ennek bal felső sarkában a szabályzó és a 
szakasz blokkvázlata látható. A PID szabályzó egy párhuzamos PID szabályzó, melynek 
paraméterei cp=2, ci=1, cd=2 ahol cp az arányos, ci az integráló, cd pedig a differenciáló 
tag konstansai. A szakaszt leíró összefüggés az azt megjelenítő blokk alatt található. 
Az alkalmazás eredeti C forráskódja három függvényből áll:  

• void main(char x)  // globális változók inicializálása & ciklus vezérlés 
• void pid_algo(void)  // a PID algoritmus kódja 
• void plant_algo(void) // a szakasz kódja 

Ezek forráskódja az ábrán bekeretezve, a fordítás eredményeként létrejövő hardver 
megvalósítás blokkjai mellett találhatók. Az alkalmazás a main() függvényben definiált 
globális változókat használja. 
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1.24 ábra: PID szabályzó: blokk vázlat, C forráskód és hardver blokkvázlat 

A main() függvényben kilenc globális változó kerül definiálásra (eold, ediff, esum, e, c, y, p, 
i, d), melyek tárolóhelyei nincsenek feltüntetve a blokkrajzon, de kialakításuk az egyszerű 
változókról szóló alfejezetnek megfelelően van megoldva. A main() hardvere a main_trg 
jellel indul. Először az e, eold, esum és y változók nullázása történik meg a forráskódnak 
megfelelően az 1,2,3 és 4 számú write managerek (lásd a jobb fölső sarkuknál található 
számot) segítségével, melyek wr bemeneteikkel és rdy kimeneteikkel vannak felfűzve. 
Mindegyik adatbemenetére konstans nulla érték van bekötve, mely a triggereléskor (wr 
bemeneten) beíródik. 
Az y változót író wr_mgr#4 rdy kimenete már a while#1 blokkot indítja, melynek – mivel a 
forráskód szerinti ciklusfeltétel mindig 1 – a chk_cnd kimenete közvetlenül be van kötve a 
chk_rdy bemenetére, míg a cnd_res logikai bemenetére 1 van kötve. Ez a while ciklus 
tehát hardveresen is úgy van konfigurálva, ahogy a forráskód szerinti örök futás ezt 
megkívánja. A while#1 az előbbiek alapján do_cyc kimenetével indítja a pid_algo függvény 
blokkot, mely aztán a plant_algo függvény blokkot, mely visszajelez a while#1 blokknak, 
annak cyc_rdy bemenetére. Ezután a while#1 ismét a do_cyc kimenetével indítja az új 
ciklust. 
A pid_algo() függvénynek megfelelő hardver blokkok az e_old változót e értékével felülíró 
write managerrel (wr_mgr#1) kezdődnek. Ezután az 1-es kivonó képzi az x-y különbséget, 
amit a 2-es write manager ír be az e változó tárolájába. A működés további ismertetése 
nem szükséges, inkább azt kell kiemelni az ábra alapján, hogy a szorzó és osztó 
áramkörök (cp*e, ci*esum, cd*ediff, illetve ezek eredményének osztása 8-cal) 
szekvenciálisan kerülnek elindításra, mégis dedikált műveletvégzőket tartalmaznak. Ilyen 
bonyolultságú áramkörök esetén ez bizonyosan nem optimális megoldás, így a 2. tézis 
fejezetében erre jobb apparátus kerül ismertetésre. 
Az itt ismertetett elrendezés a korábban bemutatott építőelemekkel az alábbi 
összefoglalás szerinti óraciklus igényekkel bír: 
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építőelem / építőelemek csoportja óraciklus 
egyszerű változó írása 6 
while üres futás (chk_cnd->chk_rdy, do_cyc->cyc_rdy) 3 
összeadás 3 
kivonás 3 
szorzás 6 
osztás 8 
a pid_algo 3 szorzása és 3 osztása 42 
pid_algo 105 
plant_algo 23 
ciklusidő 153 
egy alkotóelem lefutás utáni alaphelyzetbe állása 1 

 
A manager-resource modell kiterjesztésével megvalósítható erőforrás megosztás ha 
sebességben valamit ront is (hozzáférésenként 1+1 óraciklus), erőforrás felhasználásban 
sokat javít. Ez a második fejezetben versenyhelyzetekkel kiegészítve bemutatásra is kerül. 
A plant_algo() függvény az eddig elmondottak alapján külön ismertetés nélkül is jól 
érthető. 
Az alkalmazás által generált görbék az 1.25 ábrán láthatók. 

 
1.25 ábra: A PID szabályzó időfüggvényei 

Az 1.25 ábra idődiagrammjai az 1.24 ábra bal fölső sarkában található blokkrajz és a 
forráskód segítségével jól megérthetők.  
Az alábbi táblázat az egyes jelek nevét és jelentését foglalja össze: 
 
x előírt érték, a szabályzás bemenő paramétere, t=5-nél “egységugrás” 8-ra 
c a PID szabályzó kimenete (a három tag: P,I,D kimenetének összege) 
y a szabályzott szakasz kimenete 
e hibajel (e=x-y) 
ediff a hibajel változása az előző értékhez képest (ediff = e-eold) 
esum kumulált hiba (esum=esum+e) 
P a PID szabályzó arányos tagjának kimenő jele (P=cp*e/8) 
I a PID szabályzó integráló tagjának kimenő jele (I=ci*esum/8) 
D a PID szabályzó differenciáló tagjának kimenő jele (D=cd*ediff/8) 
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1.20.2 LifeGame  
A sejtjáték egy úgynevezett celluláris automaton [147], mely egy adott szabályok szerint 
szimulált sejtpopuláció generációit, elrendeződését adja meg. Lényege, hogy egy virtuális 
sejtkolóniát kell létrehozni, mely tagjainak pusztulása, születése és megmaradása a 
szomszédainak számától függ. A játék a kezdeti populáció létrehozásával kezdődik, amit 
lehet valamilyen rendszer, vagy véletlen számok alapján végezni. Ezután kezdődik a 
ciklikus működés, mikor minden ciklusban minden sejtpozicióra (függetlenül attól, hogy ott 
éppen él-e sejt) kiszámításra kerül, hogy milyenek az “életkörülmények”. Ha az adott hely 
“életre alkalmas”, akkor oda sejt születik, vagy a már ott lévő életben marad. Ellenkező 
esetben az adott helyen nem születik sejt, illetve a már ott lévő elpusztul. 
Az itt kidolgozott sejtjáték derékszögű, kétdimenziós rendszerben, 10x10-es táblán 
működik. A kezdő populációt egy kétszeres modulo aritmetikán alapuló algoritmus helyezi 
el, mely a placells() függvényben került implementálásra. A placells() függvény 
paraméterezhető, az x és y irányú modulo értékeket lehet megadni. 

 
1.26 ábra: LifeGame placells() függvény blokkrajza 

Az élet folyását egy végtelen while utasítás valósítja meg (1.29 ábra a main() 
függvénnyel), melyből az 1.27 ábrán bemutatott one_cycle() függvény kerül meghívásra. 
Ez a függvény számolja ki az aktuális populáció alapján az új populációt. A bevezetőben 
elmondottakhoz képest az algoritmus annyival került kiegészítésre, hogy a konzisztencia 
fenntartása érdekében az új populáció elhelyezése először egy átmeneti táblán történik 
(char brdh[10][10]), majd a számítások végeztével íródik felül a játéktér (char brd [10][10]) 
az átmeneti tábla adataival. Ez a megoldás visszahatásmentessé teszi az algoritmust, ami 
azt jelenti, hogy a játéktér egy lépésben frissül és nem minden egyes újabb mező 
kiszámítása alkalmával. 
A placells() függvénynek a tesztelések során elkészült egy olyan verziója is, melyben x és 
y változók műveletvégző tárolókba kerültek. Ez a változtatás az alábbi táblázat szerinti 
gyorsulást okozta óraciklusokban mérve: 
 
 alapmódszer műveletvégző tárolóval gyorsulás
“for x” ciklusideje (feltétel kiértékelés+ciklusmag) 56 50 12% 
„for y” ciklusideje (feltétel kiértékelés+ciklusmag) 479 423 13% 
konstans beírása változóba 6 4 50% 
változó inkrementálása 10 4 150% 
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1.27 ábra: LifeGame one_cycle() függvény blokkrajza 

A one_cycle() függvény működése során a játéktér minden pontjára meghívja a 
szomszédszámolást végző ncnt() (neighbourcount) függvényt. Az ncnt() visszatérési 
értéke egy egész szám, 0 és 8 között. A paraméterezhető one_cycle() függvény két 
paramétere a minimális és a maximális szomszédszám, melyeken belül az adott helyen a 
sejt életben marad, vagy – ha nincs ott sejt – születik oda. 



 

 50/120 

 
1.28 ábra: LifeGame ncnt() függvény blokkrajza 

Az ncnt() függvény feladata, hogy a paraméterként megadott koordinátájú játékmező sejt 
szomszédainak számát kiszámolja. Ezt két egymásba ágyazott for ciklussal éri el, melyek 
a hívási paraméterként átadott helyzetű játékmezővel szomszédos 8 játékmezőn 
számolják össze a sejteket.  
 

 
1.29 ábra: LifeGame main() függvény blokkrajza 

A struktúrált programfelépítés miatt a main() függvény blokkrajza igen egyszerű. Itt először 
a kezdeti populációt elhelyező placells() függvény illesztő áramköre indul, mely lefutása 
után egy while blokkot indít, mely végtelen ciklusként működve (a cnd_res-re konstans 1 
van kötve) újból és újból indítja a one_cycle() függvényt megvalósító áramköröket. 
Az adott paraméterekkel futtatva a játékot a 1.30 ábrán látható populáció képek adódnak. 

 
1.30: LifeGame: populáció életfázisok a kezdő populációval 

Az alkalmazást 118x118 méretű játéktérre futtatva az alábbi populáció kép is kiadódik. 
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2. Fejezet 
2. PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉS VERSENYHELYZETEK 
MEGENGEDÉSÉVEL 
2. Tézis: Olyan új eljárást dolgoztam ki, mely a párhuzamos működést a 
versenyhelyzetek megengedésével és azok futásidőben való feloldásával teszi 
lehetővé olymódon, hogy a párhuzamosított szakaszok szemcsézettsége nagyon 
finom – akár memória elérés szintű - lehet, azok között önzárás, pangás nem léphet 
föl. 
[158, 165] 

2.1 Létező eljárások 
Jelen fejezet módszertana az első fejezetben kidolgozott eljárásra épül, illetve azt egészíti 
ki. Ennek megfelelően a kitekintéshez az első fejezetben feldolgozott szakirodalomból kell 
kiválogatni azokat, melyek a párhuzamos működést valamilyen módon támogatják. Ezek 
közül is azok az irányadók, melyek elektronikus hardver szintetizálását teszik lehetővé és 
nem csak modellezik azt. 
A szakirodalmat áttekintve a következő nyelveknél található megoldás a párhuzamos 
működés támogatására: 
SpecC 
A nyelv lehetővé teszi [1], hogy a fejlesztő a PAR kulcsszóval saját maga kijelölje a 
párhuzamosan futtatandó részeket. Párhuzamosan csak szálak (thread) futhatnak, 
melyeket main függvényekként kell definiálni. A helyes működés érdekében az egyes 
szálak között kifejezett szinkronizáció és kölcsönös kizárás szükséges. Mindezek mellett is 
csak specifikáció leíró nyelvről van szó, mely nem alkalmas hardver szintetizálására. 
System-C  
Ez a nyelv is csak egy „modelling platform”, melynek fő célja a rendszer szintű 
modellezés. Az első fejezetben leírtak szerint itt azért lehetséges hardver szintetizálása 
ám a párhuzamos működés vonatkozásában csak annyit lehet elmondani [14], hogy 
alapértelmezés szerint minden processz párhuzamosan fut, így a fejlesztő feladata az 
ebből adódó feladatok megoldása. Az erőforrásokért való versengéshez a nyelv szemafort 
biztosít, de meghatározatlan, hogy egy cikluson belüli erőforrás igénylés esetén melyik 
processz nyer hozzáférést. 
Catapult-C 
A nyelvről nehéz bármilyen konkrétumot is megtudni. Személyes email váltás során is az 
derült csak ki, hogy a fordító automatikusan értékeli ki a forráskódot és alkalmaz 
párhuzamos működtetést, ha ez lehetséges. Erre a fejlesztőnek nincs befolyása. 
Versengés megengedéséről és annak feloldásáról nem áll rendelkezésre adat. A Catapult 
C-t 2004.05.31-én jelentették be [27], így az jelen tézis kidolgozásakor még nem létezett 
nyilvánosan. 
Handel-C 
A nyelv valódi hardver szintetizáló nyelv. Kifejezetten elektronikus hardverek 
létrehozásához készítették. A párhuzamos működést [38] külön PAR kulcsszó írja elő, 
enélkül a keletkező hardver szekvenciális működésű. A párhuzamosítás nagyon finom 
szemcsézettségű, mivel utasítások, illetve ilyenek blokkjai is futtathatók egyszerre. Az 
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erőforrásokért való versengés azonban nem megoldott, így a nyelv leírása szerint 
kerülendő, hogy egy adott változót több ág is elérjen. Az ágak közötti kommunikációra 
csatornák használatát ajánlja (illetve akár ilyenek tömbjét), e csatornákon küldött adatokat 
a fogadó ág – az ide vonatkozó utasításnál - bevárja. Versengés a párhuzamosan futó 
ágak között nem megengedett. 
Haydn-C 
A nyelv a Handel-C egy változata, mely a komponens alapú fejlesztést teszi lehetővé [50]. 
A párhuzamosság előírása és alkalmazási szabályai megegyeznek a Handel-C-nél 
leírtakkal.  
Bach-C 
A nyelv a Handel-C egy változata [52]. A szakirodalomban alig találni ezzel kapcsolatos 
utalást. A párhuzamosságot itt is – a Handel-C-nél megismertnél – külön kulcsszóval kell 
előírni és a versenyhelyzeteket ez sem engedi meg. 
Napa C 
A Napa C fordító automatikusan dönt a párhuzamosításról, részleteket azonban a 
szakirodalom nem tartalmaz, pusztán annyit, hogy párhuzamosan futó szálak (thread) 
valósítják meg [55, 56]. Mód van kifejezett párhuzamosítás előírásra, melyet #pragma 
kulcsszóval lehet elérni. A párhuzamos szálak indítását és érkeztetését a rendszer RISC 
processzora végzi. Versengés megengedéséről és esetleges feloldásáról nincs adat. 
Streams C 
A nyelv – a párhuzamos működés vonatkozásában – azzal a szándékkal készült, hogy ne 
legyen szükség mély hardveres ismeretekre és a lefordított alkalmazás ütemezésének 
órajelciklus szintű ismeretére ahhoz, hogy párhuzamos működést lehessen elérni egy 
adott alkalmazásban [57]. Ezt az alkalmazás kommunikáló párhuzamos processzekre 
osztásával és az ezek közötti kommunikáció és szinkronizáció megírásával maga a 
fejlesztő éri el. A szakirodalom nem említi, hogy a versenyhelyzetek megengedhetők. 
Impulse-C 
A nyelv [68] a communicating sequential processes [149] szerint leírt módon támogatja a 
párhuzamos működést. A futó processzek egymástól függetlenek kell legyenek abban az 
értelemben, hogy köztük versenyhelyzet nem alakulhat ki. 
 
A második tézis szerinti eljárás rövid jellemzése 
A jelen fejezetben ismertetésre kerülő eljárás abban különbözik a szakirodalomban 
fellelhető megoldásoktól, hogy nagyon finom szemcsézettséggel teszi lehetővé a 
párhuzamos működést, valamint megengedi és fel is oldja a közösen használt erőforrások 
iránti versengést. A versengés feloldása ugyan priorizálással történik, de az – egy 
“versenyzárási” megoldás miatt - nem vezet pangáshoz akkor sem, ha egy magas 
prioritású ág többször egymás után is hozzáférést kezdeményez.  
A kidolgozott módszer egyaránt alkalmas egy tömb olvasását egyszerre több ág számára 
– versengéssel - lehetővé tenni, vagy akár több párhuzamosan futó programrészletben 
(blokk, processz, taszk, alkalmazás) tetszőleges számú blokk kölcsönös kizárására. A 
párhuzamosan futó programrészek (értsd egyidejűleg működő hardver struktúrák) közötti 
kommunikációt közös elérésű változókkal lehet megoldani. 
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2.2 Az eljárással szemben kitűzött kezdeti követelmények 
A második tézis szerinti eljárásnak az elérhető legnagyobb mértékben kell illeszkednie az 
első tézis szerinti alap eljáráshoz és természetesen a C nyelv jellemzőihez. 
Mivel az alapeljárás erősen moduláris és elosztott vezérlésű, a párhuzamosító és 
versenyhelyzeteket feloldó apparátusnak olyannak kell lenni, hogy az alaprendszert emiatt 
ne kelljen módosítani, vagy eltérően kezelni. Ennek alapján az ott kialakított vezérlési és 
adatstruktúrákhoz igazodnia kell és az alaprendszer szerint létrehozott elemekre építve 
kell lehetővé tegye az új szolgáltatásait. 
Az első fejezet alapeljárása szerinti egyszerűség a versenyhelyzeteket megengedő és 
feloldó apparátusra is jellemző kell legyen mind a struktúrákban, mind a végrehajtási 
időkben. Ennek legjobban az felel meg, ha a versenyhelyzeteket kezelő apparátus elemei 
kicsik, egyszerűek és működésük mindössze néhány óraciklus, továbbá a versenyző 
entitások közvetlen közelébe telepíthetők és nem igénylik semmilyen központ felügyeletét. 

2.3 Javasolt alapmodell 
Az 1. tézisnek megfelelő alapmodell inherensen támogatja a párhuzamos működést, mivel 
egy blokk rdy kimenete külön apparátus nélkül szétágaztatható, hogy számos azt követő 
blokkot egyszerre indítson. A párhuzamosan futó ágak készenléti jeleinek újbóli 
összefuttatásához szükséges ugyan egy join blokk, de ez amíg - a harmadik tézis szerinti 
– pipeline-nal kombinált párhuzamos futtatás nincs, egy egyszerű, több bemenetű VAGY 
kapu. 
A második tézis eljárása szerint azonban olyan esetekben is megengedhető a (kvázi) 
párhuzamos működés, amikor az versenyhelyzethez vezet. 
Versenyhelyzet alatt itt azt kell érteni, hogy valamilyen erőforrást (resource [pl tömb 
változó, műveletvégző áramkör, függvény]) teljes, vagy részleges fedésben egyszerre 
több manager próbál elérni. Mivel egy erőforrásnak egyetlen buszrendszere van, a 
versenyhelyzet kiszámíthatatlan működést okoz.  
Bizonyos párhuzamosan végrehajtott kódrészletek - valamilyen futásidőben bekövetkező 
eseménytől függően - kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy egy adott erőforrást egyszerre 
kell elérjenek.  
A fejlesztőnek természetesen módjában áll a fordítást úgy befolyásolni, hogy a keletkező 
célhardver struktúrálisan mentes legyen a versenyhelyzetektől, ám így bizonyosan nem 
lesz a működés sebesség optimált. 
A második tézis által meghatározott eljárás azt teszi lehetővé, hogy ne kelljen 
struktúrálisan versenyhelyzet-mentes célhardvert létrehozni, hanem a párhuzamos 
végrehajtás miatt esetlegesen kialakuló versenyhelyzetek minden esetben, kis idő- és 
költségbeli ráfordítással feloldhatók legyenek. Ezzel a célhardverek létrehozásának azon 
fő szempontja vehető jobban figyelembe, hogy a lehető legnagyobb mértékben törekedni 
kell a párhuzamos működésre. 
A versenyhelyzetek jelen eljárás szerint nem központi ütemezéssel, hanem helyi 
arbitrálással kerülnek feloldásra. Az első fejezetben kiterjesztett manager-resource modell 
további kiterjesztésével, versengő klienseket illesztő egységek, ún competition managerek 
kerülnek bevezetésre. A competition managerek (cm) úgy illeszkednek a rendszerbe, hogy 
a versengő klienseknek sem a bekötését, sem a működését nem kell megváltoztatni. A cm 
erősen moduláris. Teljesen egyforma, kis bonyolultságú szeletekből épül fel. Annyi 
szeletre van szükség egy adott helyen, amennyi az esetlegesen versengő kliensek 
maximális száma. A szeleteket egyszerűen lehet összefűzni egyetlen versenymanagerré. 
A 2. tézis szerinti versenymanager priorizáló mechanizmusa egyszerű, gyors és 
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pangásmentes. A versenymanagerek kialakítása olyan, hogy az itt közölttől eltérő 
priorizáló mechanizmus kialakítása csak csekély átalakítást igényel. 
A megoldás további előnye, hogy mivel a versenyhelyzet feloldása helyileg történik, nincs 
fix költsége és nem képződik semmilyen globális vezetékezés. 
 
A 2.1 ábra egy általános példát mutat a versenyhelyzetet feloldó javasolt elrendezésre. 

 
2.1 ábra: Versenyhelyzetet kezelő elrendezés 

A 2.1 ábra bal oldalán látszik a műveletek logikai struktúrája, ám egyéb kényszerek miatt 
ez a 2. tézis eszköztárának bevetése nélkül fizikailag nem megvalósítható, ezért a jobb 
oldalon látható struktúrát kell létrehozni.  
A példa szerint tehát op1,2…10,11,12-t kell végrehajtani. Az op3,4,5 műveletek futása 
időben variáns. Időbeli megkötések miatt az egyforma op6,7,8 párhuzamosítandó, de 
mivel helyigényes műveletek, csak egyetlen példányban létezik a megfelelő funkcionális 
áramkör. Így a manager-resource elvnek megfelelően mgr6,7,8 egy buszrendszer 
segítségével egyetlen műveletvégző áramkörre képezi le a három műveletet.  
Ezen peremfeltételek mellett op6,7,8 mindenképpen valamilyen átfedéssel kellene 
lefusson, ami - az egyetlen erőforrás miatt - kezelendő versenyhelyzethez vezet. 
A versenyhelyzet feloldására a 2. tézis szerinti competition managert kell használni, ami itt 
3 szeletből áll cms1,2,3. A verseny managereket egyszerre lehet indítani, melyek egymást 
és a hozzájuk rendelt erőforrás managereket figyelve, a beépített priorizáló algoritmus 
szerint elkülönítve indítják mgr6,7,8-at. Ezek elkészültével indul op9,10,11 még mindig 
külön ágakon futva, majd join1 vezeti össze a külön futó ágakat és indítja op12-őt. 

2.4 A megvalósítás elemei 
2.4.1 Competition Manager Slice 
A competition manager (cm) feladata, hogy az első tézis szerinti alapmódszer apparátusát 
– annak megváltoztatása nélkül – azzal a lehetőséggel egészítse ki, hogy párhuzamosan 
működő managerek egyazon erőforráshoz kvázi párhuzamosan hozzáférhessenek. A cm 
fogadja a párhuzamosan futtatandó ágak indítójeleit és saját arbitrációs elemeivel 
gondoskodik az elérések időbeli átfedéseinek megszüntetéséről és ezen feltétel mellett az 
optimális erőforrás kihasználtság biztosításáról. A cm által megvalósított priorizáló 
algoritmusnak biztosítania kell a pangásmentességet, tehát, hogy egy magasabb 
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prioritású szál ismétlődő futási igénye esetén sem kerül teljes elnyomásra egy 
alacsonyabb prioritású szál. 
A második tézis szerinti competition manager a modularitás érdekében egyenrangú 
szeletekből (cm slice - cms) alakul ki, melyek kizárólagos építőkövei annak. Egy cms 
egyetlen végrehajtási ágat felügyel. A felügyelt szakasz állhat egyetlen managerből, vagy 
akár managerek és egyéb utasítások/műveletek tetszőleges méretű láncából. 
A 2.2 ábra ezt az alapelemet mutatja blokkrajz, állapotdiagramm és VHDL kód 
formájában. (A VHDL kód a priorizáló algoritmust reprezentálja, aminek az 
állapotdiagrammja kevésbé informatív, mint a kód) 

 
2.2 ábra: A competition manager slice blokkrajza és állapotdiagrammja 

A cms indítása a reqi (request in) bemenettel lehetséges. Amennyiben a versenyhelyzet 
megengedi, az acko (acknowledge out) kimeneten keresztül a cms elindítja az általa 
felügyelt erőforrás managert.  
Amikor a felügyelt manager lefut, annak rdy kimenete indítja az azután következő 
utasítást, vagy műveletet. Ez a kimenet azonban visszavezetésre kerül a cms rdyi 
bemenetére is. Az ebből értesül, hogy az általa felügyelt manager lefutott. 
Az egyes verseny manager szeletek közötti versenyhelyzetet feloldó algoritmus 
megvalósításához ezek prioritási láncba vannak kötve (daisy-chain) az ehhez tartozó be- 
és kimenetekkel (dsyi és dsyo). A legmagasabb prioritású cms dsyi bemenetét konstans 
logikai 0-ra kell kötni. Ha egy cms dsyi bemenete 0 és reqi bemenetén indítási igény 
jelentkezik, az dsyo kimenetét logikai 1 szintre teszi és acko kimenetével indítja az általa 
felügyelt versengő erőforrás managert. Amennyiben egy cms dsyi bemenetére logikai 1 
érkezik, az dsyo kimenetét is 1-be állítja és reqi igény esetén sem indítja acko kimenetével 
a hozzá tartozó erőforrás managert. Ezzel a működéssel a cms-ek prioritása a láncban 
elfoglalt helytől függ és a prioritási szint konstans. 
Az így leírt versenyhelyzet arbitrálás még nem lenne megfelelő, ha nem lenne kiegészítve 
egy versenykorlátozó funkcióval. 
Egy olyan elrendezésben, ahol a cms-ek indítása nem egyszerre történik, előfordulhat, 
hogy egy magasabb prioritású cms indítása azt követően történik, hogy egy alacsonyabb 
prioritású már elindította a hozzá tartozó erőforrás managert. A fent leírt priorizálási 
algoritmus ilyenkor a versenyhez később csatlakozó magasabb prioritásút is érvényesülni 
engedné és a működés kiszámíthatatlanná válna. 
A versenyt tehát olymódon korlátozni kell, hogy egy adott pillanatban kialakuló versenyhez 
később ne lehessen már csatlakozni. Az új csatlakozási időpont megállapítása kihatással 
van a versenyhelyzetek viselkedésére. Ha a nyertes versenyző futását követően nyílik 
mód az újak belépésére, akkor a magas prioritású indulók átviteli sebessége jobban 
megnövekszik. Ha egy adott pillanatban indított verseny minden indulójának 
kiszolgáláshoz kell jutni mielőtt új belépők jelentkezhetnek, akkor kizárható a pangás. 
Jelen munka szerint választott megoldás az utóbbi.   
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A versenyhez később való csatlakozást egy a verseny folyamatban létét jelző busz zárja 
ki. Az egyes cms-ek ezen egybites buszt (progress) vagy nem hajtják meg (Z), vagy L 
állapotba húzzák. Egy cms csak akkor léphet be egy versenybe, ha a progress bus még 
nincs meghajtva. Ha a cms versenyt nyer, a progress buszt meg kell hajtania mindaddig, 
míg az általa vezérelt erőforrás manager el nem végzi feladatát. 
Az így leírt cms-ekből az előző alfejezet szerint annyit kell összefűzni közös, dedikált 
progress busszal és dsyi-dsyo láncolással, ahány erőforrás manager versenghet 
egyszerre egy erőforrásért. Egy verseny manager (cm) a nevezett számú cms-ből áll. 
A fejezet végén bemutatott második példaalkalmazáshoz tartozó ábrán jól megfigyelhető 
három verseny manager szelet összekapcsolása egyetlen verseny managerré. 

2.4.2 Konkurrens Return 
Az első fejezetben már bemutatásra került a return utasítás hardveres leképezése 
különböző szekvenciális végrehajtású esetekre. Itt egy olyan hardver blokk látható, mely 
azt is lehetővé teszi, hogy párhuzamosan lehessen futtatni tetszőleges számú, 
ellentmondó return utasításra futó végrehajtási ágat, ám ezek közül az jusson végül 
érvényre, amelyik az eredeti forráskód futtatása esetén is érvényre jutna.  
Tipikus felhasználási eset, amikor “if (…) return …” utasítások sora követi egymást. Az 
első fejezetben adott megoldás függetlenül attól, hogy melyik if adja a return értéket, 
mindegyik egymás után kiértékelésre kell kerüljön és csak ezután következhet a 
visszatérés. Ha az összes if-et egyszerre lehetne kiszámítani (a hozzájuk rendelt hardver 
úgyis létezik), akkor a végrehajtási idő lecsökken a leghosszabb if idejére. 
A megoldás ezen felül a rekurzív függvényhívásokat is támogatja az első fejezetben 
bemutatott recurs egységgel kombinálva. 
A példa alkalmazásokat bemutató alfejezetben a második alkalmazás a felsorolt összes 
képességét bemutatja ennek a megoldásnak. 
 

 
2.3: A return utasítás blokkrajza és állapotdiagrammja 

A 2.3 ábrán látható return blokk képes arra, hogy a hozzá tartozó számítások eredményét 
tárolja és más ilyen return blokkokkal prioritásláncban összekapcsolva, adott jelre, a 
prioritási helyzet szerint a tárolt értéket kibocsássa. Támogatja továbbá rekurzív 
függvények hardveres megvalósítását. 
A megoldás lényege, hogy minden return érték kiszámításra és átmeneti tárolásra kerül, 
ám a prioritási sorrend miatt – mely az eredeti forráskód szerint kerül kialakításra – majd 
az a tárolt érték kerül a függvény kimenetére, amelyik az eredeti forráskód szerint is a 
visszatérési érték lenne. 
A return blokk a trg jel hatására tárolja az in bemeneten kapott értéket, majd a rdy 
kimenetén jelez, hogy elkészült. Az ilyen return blokkokat az eredeti forráskód alapján 
prioritásláncba kell kötni (dsy_i, dsy_o [daisy in/out]) úgy, hogy a listában előbb szereplő 
return hardver megfelelője nagyobb prioritást kap, mint a később szereplő. A legmagasabb 
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prioritású return blokk dsy_i bemenetére konstans 0-t kell kötni. Az összes return blokk oe 
(output enable) bemenetére kötött közös engedélyező jel hatására az az egyetlen return 
blokk adja ki out kimenetén az általa tárolt értéket, melyben érvényes adat van és az 
ilyenek közül a legnagyobb prioritású. A prioritási lánc úgy működik, hogy a dsy_o 
kimenetre akkor kell 1-est adni, ha a dsy_i-n is 1 van, vagy, ha a return blokk érvényes 
adatot tárol. A legmagasabb prioritású az a return blokk, melynek a dsy_i bemenete 0, de 
a kimenete 1. A gyors és gazdaságos működés érdekében a return blokkok 
prioritáskódolása aszinkron módon történik, melyre fél óraperiódus áll rendelkezésre. 
A return blokk módosított használatával megoldható a switch-case-default utasítások 
esetén is a párhuzamos végrehajtás és ellentmondás feloldás, ám ez a disszertáció 
készítésekor még nem került implementálásra. 

2.5 Versengési viselkedés 
Amikor erőforrás elérésért versengés alakulhat ki, akkor mindenképpen meg kell vizsgálni 
a rendszer viselkedését önzárás (deadlock), éhezés (starving) és pangás (stagnation) 
szempontjából. A versengési viselkedést formálisan is le lehet vezetni, ám ha létezik ezzel 
kapcsolatban tudományos tétel, akkor hamarabb eredményre lehet jutni. 
A viselkedési elemeket érdemes a Coffman feltételek szerint [153] tekinteni. Coffman az 
önzárás szükséges feltételeit a következőkben határozta meg: 
• Kölcsönös kizárási feltétel: egy erőforrás csak egyszeres eléréssel használható; 
• Tartás és várakozás: erőforrásra várakozás közben másik erőforrást is lehet igényelni; 
• Anti-preemptívitás: erőforrásra várakozást nem lehet megszakítani; 
• Cirkuláris várakozás: több várakozó cirkulárisan várakozhat erőforrásokra; 
Ha a megoldás a szükséges feltételek közül legalább egyet nem elégít ki, akkor a jelen 
tézis szerinti megoldás mentes a felsorolt problémáktól. 
Jelen tézis szerinti megoldás lényege, hogy csak egyszerre fellépő erőforrás igények 
között enged meg versengést. Ha egy óraciklussal is később jelentkezik egy még nagyobb 
prioritású igény, az már csak azután kerülhet sorra – egy új “verseny” keretében – miután 
az éppen zajló versengésben minden igény sorban érvényre jutott. 
A viselkedés megértéséhez az alábbi programrészlet ad segítséget, melyben az 
egyszeres elérésű erőforrás az a[ ] tömb: 

for (i=0;i<10;i++) 
  { 
   input(x);    a[i] = x; 
   input(y);    a[i*2] = y; 
   input(z);    a[i*3] = z; 
  } 

A for ciklus magja e példában párhuzamosítva fut úgy, hogy az itt egy sorba írt utasítások 
egy-egy blokkot adnak és az így kialakuló három blokk egyszerre kerül elindításra és 
miután mindegyik végrehajtódott, csak azután indul újra a ciklus. Az input utasítások 
végrehajtási hossza adatfüggő és előre ismeretlen. Mivel mindegyik esetben az a[ ] tömböt 
kell írni, így párhuzamosan csak akkor futtathatók az előbb meghatározott blokkok, ha a 
jelen tézis szerinti apparátus kerül felhasználásra.  
Az önzárás tekintetében jelen rendszer a második és negyedik Coffman kritériumnak nem 
tesz eleget, azaz mikor egy program szál (illetve itt az adott blokk) végrehajtása közben 
egy utasítás erőforrásra kell várjon, közben a szál újabb utasítást nem hajthat végre. A 
ciklikus várakozás pedig azért nem léphet fel, mert a párhuzamosan indított blokkok 
bevárják egymást, mielőtt újból egyszerre indításra kerülnek (lásd még példa alkalmazás). 
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Az önzárás kialakulásának hiányában éhezés sem alakul ki. 
Pangás a rendszer működési szabályai miatt nem jön létre. Ha egy erőforrásért versengés 
alakul ki, akkor újabb versengők beszállására már nincs lehetőség, így – priorizáltan 
ugyan, de – mindegyik bizonyosan sorra kerül, tehát egy magas prioritású utasítás még 
ciklusban végrehajtva sem tud egy erőforrást a kisebb prioritásúak elől elzárni. 
Mint ahogy lehetséges olyan multi-thread programot is írni, amelyben önzárás alakulhat ki, 
a jelen disszertáció szerinti módszertannal lefordított alkalmazás is lehet önzáró. Ez a 
probléma azonban már a forráskód elkészítésével és nem a jelen átalakítással 
kapcsolatban merül fel, így megoldást is azon a szinten kell rá találni. 

2.6 Az alkalmazás menete 
A gyakorlati alkalmazás során a competition managereket az átalakítást végző rendszer 
önállóan, vagy a fejlesztőt segítve építi be a keletkező hardverbe. 
Ennek során a kódelemzést végző parser érzékeli, hogy egy automatikusan, vagy a 
fejlesztő által előírva párhuzamosan kapcsolt műveleti szakaszok (pl. a[i]=a[i+1] + a[i+2] 
esetén az a[i+1] és a[i+2] olvasási elérése) egymást kizárják, így a jelen tézis szerinti 
apparátusra van szükség. Ekkor a kritikus szakaszokhoz 1-1 competition manager slice-ot 
(cms) fog rendelni. Az egy versenyhelyzethez tartozó cms-eket ezt követően össze kell 
huzalozni. A huzalozás sorrendje egyben prioritási sorrend is lesz, ami egyszerre indítás 
esetén dönti el az elsőbbséget. Ezokból a parsernek módja van a prioritási lánc valamely 
szempontból optimális kialakítására. A huzalozást követően a versenygelyzetet kezelő 
apparátus – egy cms-ekből felépülő competition manager (cm) – kész is van, azzal további 
teendő nincs. 
Az alkalmazás menetét megjelenítő folyamatábra a 2.9 ábra szemlélteti 

 
2.9 ábra: A cms-ek alkalmazási folyamatábrája 

. 

2.7 Példa alkalmazások 
2.7.1 PID szabályzó (PID PAR) 
Példa alkalmazásként ismét a PID algoritmus kerül bemutatásra, de ezúttal minden 
párhuzamosan elvégezhető műveletet - vezérléselágaztatással - párhuzamosan kell 
ütemezni. Ennek betartása mellett - költséghatékonysági okokból - a szükséges szorzások 
egyetlen szorzóra vannak leképezve csakúgy, mint az osztások egyetlen osztó áramkörre. 
Ezen peremfeltételek miatt szükséges lesz verseny managerek beiktatása. 
A 2.4 ábrán látható az alkalmazásnak – az új peremfeltételeknek megfelelő – 
blokkdiagrammja. Hely hiányában az 1.24 ábrától eltérő módon itt nem kerül feltüntetésre 
a szorzó illetve az osztó áramkör, mint erőforrás. Ettől függetlenül a rajzon szereplő szorzó 
és osztó blokkokat úgy kell tekinteni, mint ezen műveletek resource manager-ét. 
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2.4 ábra: A PID alkalmazás korlátozott erőforrásokkal és versengéssel 

A 2.4 ábrán látszik, hogy a main() függvény értékadó műveletei párhuzamosan indulnak, 
majd egy négy bemenetű join blokk fűzi ismét össze a párhuzamosan futó ágakat. Ezen 
műveletek teljesen függetlenek, így párhuzamos futtatásuk nem igényel a join-on kívül 
egyéb apparátust. 
A pid_algo() függvény versenyhelyzeteket megengedő leképezésénél már több különbség 
mutatkozik. Itt is párhuzamosan fut minden független művelet. Ezért van szükség az 1-es 
számú join2 (2 bemenet) blokkra. 
A három szorzást három resource manager végzi el egyetlen közös használatú szorzó 
áramkörön, mint korlátozott erőforráson. Mivel ezek párhuzamosan indulnak, de egyetlen 
erőforráson osztoznak, egy három szeletből álló competition manager kell melléjük 
(comp_mgr#1). Ezeket három párhuzamosan indított osztás művelet követi, szintén 
egyetlen osztóáramkörrel megvalósítva. Kezelésükhöz egy újabb, három szeletből álló 
verseny manager szükséges (comp_mgr#2). Ezek továbbfutó párhuzamos ágakként 
indítják az egyenként hozzájuk tartozó változó író managereket (wr_mgr#5,6,7). Ezeket 
követően kerül sor a három végrehajtási ág join3#1 által való összefuttatására. Ezt 
követően egy ágon fut a függvény végrehajtása. 
A plant_algo() függvény a függőségek miatt nem párhuzamosítható. 
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2.5 ábra: A PID PAR alkalmazás idődiagrammjai 

A 2.5 ábrán a pid_par alkalmazás idődiagrammjai láthatók. Az időosztás az ábra alsó 
élénél található és nsec-ban értendő. Az alkalmazás órajele 20nsec periódusidejű. Az 
ábrázolt jelek csoportokra vannak osztva. A legfelső szekcióban láthatók a rendszer 
alapjelei, majd a változók (eold, ediff, esum, e, c, y, p, i, d) tárolásához, olvasásához 
tartozó buszok jelei vannak feltüntetve úgy, ahogy az első fejezetben ez leírásra került. 
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Az ezután következő jelcsoportok segítségével lehet nyomonkövetni, hogy a 
versenyhelyzet kialakulása és feloldása hogyan történik. 
Amikor a main() egyetlen while utasításának ciklusmag indító jele 
(sgnl_instr_while_1_do_cyc) nullára vált, akkor indul el a PID algoritmust számító 
függvénynek megfeleltetett hardver rész. A 2.4 blokkvázlaton látható módon először a 
wr_mgr#1 write manager írja az eold változó tárolóját. Ez az idődiagrammon két helyen 
jelenik meg. Egyrészt az sgnl_instr_while_1_do_cyc sorában 180nsec-nál, másrészt az 
eold jelcsoportjában, ahol erre 200nsec-nál a char_eold_wr_bus-on érvényes adat (0) 
jelenik meg, ami a 280nsec-nál látható módon a char_eold_wr_rdy_bus jelzése szerint be 
is került a tárolóhelyre. A char_eold_rd_bus-on azért nem látni változást, mert már addig is 
nulla volt a tárolóban, ami a main() futásának elején került oda. Ezen írási művelet rdy jele 
300nsec-nál lesz aktív nulla. 
A 2.4 ábra pid_algo blokkdiagrammja szerint ezt követően – a függőségek miatt – még két 
művelet hajtódik végre szekvenciálisan. Az x-y értéket számoló kivonás és az ennek 
eredményét az e változóban tároló write manager (a 2-es számú). Ennek a készenléti jelét 
az idődiagrammban 480nsec-nál lehet találni (write_char_mgr_2_rdy). Mivel a következő 
műveletek versengés nélkül párhuzamosíthatók, a wr_mgr#2 kimenete kétfelé ágazik, egy 
összeadó és egy kivonó művelethez. Ezek fenntartva a két ágon futást, egy-egy write 
managert indítanak, melyek az ediff és esum változókat írják egyidőben (lásd 
540..660nsec). Mivel a join2#1 csak logikai hálózatot tartalmaz, ez szintén 660nsec-nél ad 
rdy-t. 
A fejezetben bemutatott versenyhelyzet akkor kezdődik, amikor a join2_1/rdy jel elindítja a 
három competition manager szeletet, azok reqi bemenetein keresztül. Ekkor működésbe 
lép a dsyo-dsyi ki-/bemenetekből kialakított prioritás kódolás. A szimulációban ez azonnal 
le is zajlik, de a valóságban erre fél órajel periódus áll az áramkörök rendelkezésére. 
Ezalatt a dsyo-dsyi jelek, valamint a verseny manager szeletekben belül képzett win jel 
stabil értéket vesznek fel és a győztes (comp_mgr_3 #1) 680nsec-nál lehúzza a progress 
bus-t. (a progress bus minden szelet jelcsoportjában szerepel, de az egyetlen busz a 
három szorzóhoz és egy másik a három osztóhoz). A győztes verseny manager szelet 
680nsec-nál acko kimenetével indítja a cp*e szorzatot képező mul_mgr_1-et. Ez aztán az 
egyetlen szorzóhoz annak dedikált buszrendszerén csatlakozva elvégezteti az aktuális 
szorzást. Először 700nsec-nál a szorzó operandus buszaira teszi a két szorzandó értéket 
(lásd „Multiplier resource” szekció, sgnl_mul_op_X_bus [2 ill 8]), majd triggereli a szorzót 
az sgnl_mul_trg_bus segítségével 720nsec-nál). A szorzás a példa szerint 5 órajelet vesz 
igénybe, így a szorzó 840nsec-nál jelez a sgnl_mul_rdy_bus-on, hogy a kimenetén már 
érvényes adat van. Ez a jelzés keresztül fut a mul_mgr_1-en és az 880nsec-nál rdy 
kimenetét aktíválja, mellyel egyrészt visszajelez a comp_mgr_3#0 rdyi bemenetére, illetve 
a következő három verseny manager szelet közvetítésével indítja az utána következő 
osztást. 
Érdemes azonban még a maradék két szorzás elvégzésére figyelni. Miután 880nsec-nál a 
comp_mgr_3_1/comp_mgr_1_1/rdyi bemenetre nulla érkezik, a verseny folytatódik. Az 
eddig győztes verseny manager szelet 890nsec-nál dsy_o kimenetére L szintet ad, win 
jele ettől nulla lesz, majd 900nsec-nál elengedi a progress bus-t is, ám eddigre a 
dsy_o/dsy_i láncon megszületik az új győztes (competition manager 3_1 #1, és most az 
hajtja meg a progress bus-t és indítja – resource manageren keresztül – a szorzóáramkört. 
Amikor az elkészül és a közvetítő manageren keresztül jelzi ezt a verseny manager 
szeletnek, akkor az a második szelet is kilép a versenyből és átadja a helyet a 
harmadiknak. 
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Eközben az osztóáramkör is megkezdi a hozzá bekötött három resource manager 
kiszolgálását a hozzájuk rendelt második competition manager slice hármas által 
megszabott rend szerint. 
Az osztásoknál nem tud kialakulni 3-as verseny, mivel azokat versengő szorzások előzik 
meg és így az ottani sorrendben folytatódik az osztás. 
A következő táblázat az első fejezet és a második fejezet szerint megvalósított PID 
alkalmazás óraciklus igényeit tartalmazza: 
 
építőelem / építőelemek csoportja óraciklus 1.f óraciklus 2.f 
egyszerű változó írása 6 6 
while üres futás (chk_cnd->chk_rdy,  do_cyc->cyc_rdy) 3 3 
összeadás 3 3 
kivonás 3 3 
szorzás 6 6 
osztás 8 8 
a pid_algo 3 szorzása és 3 osztása 42 52 
pid_algo 105 94 
plant_algo 23 23 
ciklusidő 153 118 
egy alkotóelem lefutás utáni alaphelyzetbe állása 1 1 

 
A táblázatból látható, hogy a második fejezet eszköztárával kiegészítve az első fejezet PID 
alkalmazásának hardver megfelelője 153 óraciklus helyett csak 118 óraciklussal fut, ami 
23%-os sebességnövekedést okoz amellett, hogy a nagy költségű szorzó és osztó 
áramkörökből 3-3 helyett, csak 1-1 példányra csökkent az igény. 
Bár az erőforrás korlátozás miatt keletkező versenyhelyzetek feloldása miatt a szorzások 
és osztások összideje 42 óraciklusról 52 óraciklusra nőtt, a független műveletek 
párhuzamosítása miatt a teljes számítási ciklusidő 153 óraciklusról 118 óraciklusra 
csökkent. 

2.7.2 Func_Wizz 
A fejezet címe az itt következő példa alkalmazás eredeti címéről kapta a nevét (function 
wizzard). Ez az alkalmazás jó példa a disszertáció szerinti C-HW átalakítási eljárás 
számos tulajdonságának kiemeléséhez, többek között a függvényhívási módokra, a 
versenyhelyzetek feloldására, a rekurzió megoldására és a párhuzamosan végrehajtott, 
különböző értéket adó return utasítások kezelésére. 
Az alkalmazást két ábra mutatja be. A 2.6 ábrán a példaalkalmazás teljes programlistája 
és a main() függvényt leképező hardver struktúra látható, míg a 2.7 ábrán csak a func_r() 
függvény programlistája (ismételve) és a függvényt leképező hardver struktúra szerepel. 
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2.6: A func_wizz alkalmazás programlistája és a main() függvény hardvere 

Az alkalmazás a main() függvényből és egyetlen – több helyről is meghívott – függvényből 
( char func_r(char num) ) áll. A main() négyszer hívja meg a func_r()-t. A func_r() egyetlen 
példányban került leképezésre, emiatt ezt egyszerre csak egy helyről szabad meghívni, 
vagy competition managereket kell alkalmazni. A példa szerint először versengés nélkül 
kerül meghívásra, majd a következő három hívás konkurrensen történik. A példa 
egyszerűsége kedvéért konstans értékekkel hívódik a func_r(). 
A visszatérési értékek az a,b,c,d változókban kerülnek eltárolásra. Az ábrán csak az adott 
változók írását segítő write managerek vannak feltüntetve, a tárolásukat valóban végző 
tárolók nem. Az ábra jobb alsó sarkában tájékoztató jelleggel szerepel általánosan egy 
write manager és a hozzá tartozó storage kapcsolódása az ezt megoldó buszrendszerrel 
együtt. 
Mivel – az egyetlen példányban létrehozott - func_r() több helyről is meghívásra kerül, egy 
buszrendszer illeszti minden meghívási helyre. A versenyhelyzet, ami a második, 
harmadik és negyedik hívás párhuzamos indítása miatt alakul ki versenymanagerekkel 
kerül feloldásra. Az ábrán a versenymanager szeletek külön vannak megjelenítve, így 
kapcsolódásuk minden irányban jól követhető. A bal oldalukon a prioritási lánc kapcsolatai 
mellett a progress busz is fel van tüntetve. Ezek jobb oldalán vannak a func_r() függvényt 
buszrendszer segítségével „közvetítő” függvénymanagerek. 
A kialakított prioritási lánc miatt konkurrens indítás esetén a func_mgr#2,3 és 4 sorrend 
adódik. Ha az indítás valamiért nem teljesen konkurrens (pl func_mgr#3 és 4 először és 
#2 legalább egy órajellel később), akkor a futási sorrend func_mgr#3,4,2 lesz, de ilyen 
helyzet ebben az adott példában nem következhet be a szinkron indítás miatt. 
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2.7 ábra: A func_wizz alkalmazás func_r() függvényének listája és a keletkező hardver 

A 2.7 ábrán a példa alkalmazás func_r() függvényét leképező hardver elrendezés látható. 
A függvény úgy került megírásra, hogy a disszertáció szerinti eljárás több tulajdonsága és 
előnye is megmutatkozzon. Ennek érdekében az if sorokat leképező hardver elemek 
párhuzamosan vannak végrehajtva és feltételeik például 68-as bemenet esetén egyszerre 
lesznek érvényesek, ami az eredeti C nyelvtől idegen, ráadásul ellentmondásra vezetne.  
Az utolsó if sor rekurzív függvényhívásra vezethet. Ez a rekurzív hívás 0..13 közötti 
számokra 1-gyel tér végül vissza, ha a szám páratlan volt és 0-val, ha páros. 
Az elrendezés működése a következők szerint alakul: 
A func_r() függvény az első fejezetben ismertetett recurs blokkal kapcsolódik a 
buszrendszerre, amelyik dedikáltan kapcsolja a hozzá tartozó függvény managerekhez. A 
recurs használatára a lehetséges rekurzív hívás miatt van szükség. Amikor a függvény 
blokkjait illesztő recurs#1 trg bemenetén keresztül parancsot kap az indulásra, egy órajel 
múlva trgo kimenetével elindítja mindhárom if blokkot. Ezek között nincs függőség, de 
mindegyik return-nel végződik a then ágban illetve az if#3 az else ágban is. A működés 
lényege, hogy a return blokkok viselkedése kettős. Az if-ek csak adatot írnak beléjük, de 
ezt követően a vezérlés az if-eknél marad. Egy későbbi időpontban, más vezérlőjelek 
hatására, aztán a return-ök egyike fel is szabadítja az általa tárolt értéket. 
Az if blokkok működését követően egy join3 blokk egyesíti az addig párhuzamosan futó 
végrehajtási ágakat és két irányban engedi tovább a végrehajtást. Egyrészt engedélyezi 
az összes return blokk kimenetét, másrészt egy egy órajel ciklusnyi időt késleltető egység 
közbevetésével jelez a recurs blokknak, hogy a függvény végrehajtása kész. A 
késleltetőre azért van ebben az esetben szükség, hogy a return blokkok kimeneteinek 
engedélyezése egy órajelciklussal megelőzze a recurs blokk bemeneteinek 
mintavételezését és így biztosan helyes és stabil adat kerüljön átírásra. 
A return blokkok kimeneteinek engedélyezése nem jár azzal, hogy egyszerre több blokk 
próbálja meghajtani a kimeneteket a recurs egység bemenetével összekötő buszt, mivel 
egy másik mechanizmus ezt kiküszöböli. Ez a mechanizmus a prioritás kódolás melyet a 
return blokkok dsy_i/dsy_o be-/kimeneteinek láncolásával alakul ki. A legmagasabb 
prioritású return blokk (return#1) dsy_i bemenetére konstans 0 van kötve. A return blokkok 
prioritási láncon belüli helye az eredeti forráskódban való sorrendiséget tükrözi. Ha egy 
return blokkba valamilyen érték kerül, akkor a dsy_o kimenet 1 lesz. Ha nem kerül, akkor a 
dsy_o a dsy_i értékét kapja. Amikor az oe bemeneteken a recurs blokk kezdeményezi a 
tárolt return értékek buszra helyezését, csak az a return egység tesz így valóban, 
amelyikben van tárolt return érték és a prioritási sorban az ilyenek közül a 
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legmagassabban van. A bemutatott alkalmazásban minden return blokk kap értéket, de ha 
az egyik ágon például egy if-be ágyazott if adna feltételes return értéket, akkor már ez 
nem lenne biztos. 
Azon return egységnek, amelyik megnyerte a prioritási versenyt nemcsak a tárolt értéke 
kerül a recurs egység megfelelő bemenetére, de a return reci bemenete is kikerül a reco 
kimeneten keresztül a recurs recdem bemenetére. Ezen bemenet dönti el, hogy szükség 
van-e rekurzív hívásra. A példa szerint a return#3 reci bemenete van konstans 1-re állítva, 
így ha ez adja a return értéket, akkor rekurzív hívás fog következni. Ez meg is felel az 
eredeti kódban leírtaknak. 

 
2.8 ábra: A func_wizz alkalmazás idődiagrammjai 

A 2.8 ábrán a példa alkalmazás idődiagrammja szerepel. Ennek részletes elemzése nélkül 
érdemes néhány jellemzőt megfigyelni. A diagramm alsó élén látható a skálázott 
időtengely. Az időértékek 20nsec órajelperiódus mellett értendők. 
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A diagramm felső soraiban (char_a, char_b, ...) láthatók az a,b,c,d változók manager-
storage illesztő buszainak jelei. Ezeken jól megállapítható, hogy mikor kap egy változó új 
értéket. A következő szakaszban (func_r) a func_r() függvényt annak managereihez 
illesztő busz jeleit látni, a recurs állapotgépének állapotait illetve a rekurzív hívás 
igényének jeleit. 
A func_r_1_internal csoportba tartozó jelek a legfontosabbak a jelen fejezet tartalmának 
szempontjából. Itt lehet nyomon követni az egyszerre végrehajtott, ellentmondó return 
értékeket szolgáltató if blokkok, illetve az ezt feloldó return blokkok működését. 
A main csoportba tartozó jelek a main() függvényen belül zajló eseményeket 
dokumentálják és ezen jelcsoport alatt, külön szekcióban, csoportosulnak a main()-ben 
alkalmazott competition manager slice-ok jelei. Ezek és a main jelek tárgyalása itt 
elmarad, hasonlót az előző példaalkalmazásban lehet találni. 
Visszatérve a func_r_1 jeleihez, a következők láthatók. Először a függvény 68-cal (44hex) 
kerül meghívásra. (lásd func_r szekció, 40nsec, func_wizz_r_par_bus, 
func_wizz_r_trg_bus, majd 100nsec: recurs_1_trgo). Ekkor az if blokkok egyszerre 
indulnak el (120nsec: instr_if_X_chk_cnd) és mivel 68 esetén mindegyik feltétel teljesül, 
mindhárom if triggereli a saját then ágát (200nsec: instr_if_X_then_trg), melynek hatására 
három return egységbe is (retr_ch_1, 2, 3) kerül tárolandó visszatérési adat. A 
prioritáskódolás egy fél óraperióduson belül megtörténik, így 210nsec-nál már az összes 
dsy_o kimenet 1-re áll a korábban leírt működés miatt. Mivel a retr_ch_1 dsy_i bemenetén 
nulla van (lásd blokkvázlat), így most ez lesz az a return blokk, amely a hozzá tartozó if-től 
a 68-ra 86-ot (56hex) kapott és a join3 végeztével (320nsec: join3_1_rdy) valóban átadhatja 
tartalmát a függvényt illesztő recurs egységnek. A recurs egység kimenetén 400nsec-nál 
jelenik meg az érvényes visszatérési adat (56hex), majd a következő órajelre a 
func_wizz_r_rdy_bus aktív 0 kimenetével jelzi a hívó felé, hogy a függvény lefutott, 
visszatérési értéke elvehető. Mivel most nem egy rekurzív hívás valósult meg, a return#1-
be bekötött konstans 0 érték a reci bemeneten, a join3#1 hatására. Ez az érték 380nsec-
nál kerül a func_r return-okat összefűző buszra, majd 400nsec-tól a recurs kimenetére 
(recdem_l). A char_a szekcióban látszik, ahogy 480nsec-nál megjelenik a char_a_wr_bus-
on a char a tárolójába írandó 56hex érték, ami 560nsec-tól meg is jelenik annak read bus-
án (char_a_read_bus). 
Az a változó írását követően a main() függvény egyszerre próbálja meghívni a func_r() 
függvényt, amit a competition manager slice-ok arbitrálnak. Az együttes indítás jele az a 
változó írási managerének rdy jele, mely minden comp_mgr-re rá van kötve. Az 
idődiagrammon a comp_mgr_1_X szekciókban jól látszik a verseny kialakulása és az, 
hogy a legmagasabb prioritású comp_mgr_1_0 nyer és így 600nsec-nál az acko kimenete 
aktív 0 lesz. Ezt követően a func_mgr#2 paro kimenetére teszi a par bemenetére a példa 
szerint konstansként bekötött 14 (0Ehex) értéket. Ezzel a 68-cal való híváshoz hasonlóan 
ismét lefut a függvény. Megfigyelhető, hogy a retr_ch_r_dsy_o ezúttal nulla marad 
(790nsec), mivel nem kapott érvényes adatot az if blokk then ágától. 
Miután 14-gyel lefutott a függvény, a main()-ben még érvényes verseny második 
helyezettjeként a func_mgr#3 jut érvényre és ennek hívási értékével (7) kerül a func_r() 
újbóli meghívásra (1120nsec: func_wizz_r_trg_bus Z->L). Ebben az esetben kerül sor 
rekurzív függvényhívásra, mivel az if#3 lesz az egyetlen if, amelyik érvényes értéket ír a 
hozzá tartozó return#3 blokkba. Mivel a return#3 reci bemenetén 1 van, ez rekurzív 
működést fog előírni a reco kimenetén keresztül a recurs#1 blokknak. Az idődiagrammon 
1160nsec-nál indítja a recurs_1_trgo az if blokkokat, melyek egy óraciklussal később 
aktíválják instr_if_X_chk_cnd kimeneteiket a feltételvizsgálatokhoz. A return blokkok közül 
csak return#3 kap értéket, így csak ennek áll be 1330nsec-nál a dsy_o kimenete. Amikor a 
join3 rdy kimenete engedélyezi a return blokkok kimenetét (1380nsec), akkor a return#3 
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lesz az, amelyik visszatérési értéket szolgáltat és megadja, hogy kell-e rekurzív hívás. Az 
aktuális visszatérési érték (7-2=5) és a recdem=1 érték 1440nsec-nál kerül a recurs#1-be 
és 1460nsec-nál már (ugyan valódi visszatérés [func_wizz_r_rdy_bus=0] nélkül) 
megjelenik a függvény illesztési felületén. Mivel a recdem értéke 1 volt, a recurs#1 
rekurzív függvényhívást eszközöl és az előbb leírtak szerint ismét lefut a függvény, csak 
ezúttal 5-ös paraméterrel. A rekurzív újrafutás mindaddig folyik, míg az if#3 else ága nem 
lesz az aktív. Ez az ág ugyanis a return#4-et írja, és annak reci bemenetére 0 van kötve, 
így amikor a recurs#1 megkapja az aktuális visszatérési értéket, akkor recdem 
bemenetére 0-t kap (2400nsec: recdem_l=0) és így a kimenetére tett 1-es érték mellé 
2440nsec-nél a func_wizz_r_rdy_bus-t nullával hajtja meg, ami jelzés a func_mgr#3-nak, 
hogy a függvény végrehajtása kész. 
A main() függvényben még mindig zajló versenyben ezután a legkisebb prioritású 
func_mgr#4 kerül indításra a comp_mgr_1#2 szelet acko jele által 2520nsec-nál. A 
működés a fent leírtakhoz hasonlóan alakul. 
Az if blokkok párhuzamos, versengő futtatása komoly időmegtakarítást hoz, miközben 
csak 4db kis bonyolultságú return blokk kell ehhez. A tesztelések során a három if blokkot 
szekvenciálisan futtatva 27 óraciklusra volt szükség. Egyszerre futtatás esetén ez 11 
ciklusra rövidült, ami 2.5-szörös gyorsulást eredményezett. A megoldás természetéből 
adódóan, minél több if utasítás van, annál nagyobb időmegtakarítást okoz az if-ek 
párhuzamos futtatása és 2. tézis szerint kidolgozott return blokkok segítségével az eredeti 
kódnak megfelelő visszatérési érték kiválasztása. 
A func_r()-nek a 2.7 ábra szerint megfeleltetett hardverben a tiszta futási ideje, rekurziót 
nem okozó paraméterrel, 18 óraciklus. Mivel több helyről is el kell érni ezt a blokkot, így 
resource managerek és a függvényt illesztő buszrendszer beiktatására van szükség. A 
resource manager beiktatása miatt a func_r futási ideje néggyel több (22) óraciklus. Mivel 
a példa szerint versenyhelyzet is adódhat és így verseny managert kellett beiktatni, a 
func_r futásideje még eggyel több (23) óraciklus. 
A példaalkalmazásnak megfeleltetett hardver teljes futási ideje 153 óraciklus 
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3. Fejezet 
3. PIPELINE MŰKÖDÉS 
3. Tézis: Olyan új eljárást dolgoztam ki, mely a C alapú tervezéssel készült 
célhardverekben lehetővé teszi a pipeline működést. 
[158] 

3.1 Létező eljárások 
Jelen fejezet az első feladatban bemutatott eljárást egészíti ki egy olyan eljárással, mely 
lehetővé teszi a csővezeték szerű (pipeline) működést. Ennek megfelelően az első fejezet 
szakirodalmából azon elemeket kell megvizsgálni, melyek csővezetékek valódi (hardver 
szintézis) felépítését és működtetését írják le. 
A szakirodalmat áttekintve a következő nyelveknél található megoldás pipeline 
működésre: 
SpecC 
A nyelv megengedi [1] számítási csővezetékek manuális létrehozását a PIPE paranccsal. 
A csővezeték tagjait szintén a fejlesztő adja meg olymódon, hogy mindegyiket külön 
szálként (thread) írja le. Ezen thread-eket main függvényekként kell leírni. A csővezeték 
változói speciális PIPED típusúak lehetnek csak. Nem említik a leírások, hogy az így 
felépített csővezeték valamelyik tagjának nagyon hosszú (pl az újraindítási idő 
többezerszerese) elakadása, majd újraindulása esetén hiba nélkül tovább tudja-e folytatni 
működését. 
A SpecC csak egy specifikáció leíró nyelv, így az imént összefoglalt apparátusa sem hoz 
létre elektronikus hardvert. 
Catapult-C 
A nyelvet a fejlesztői leginkább csak prospektusszerűen engedik nem ügyfeleknek 
megismerni. Egy személyes email váltásból az derült ki, hogy a fordító automatikusan 
értékeli a forráskódot és dönt csővezetékek esetleges alkalmazásáról. A fejlesztőnek 
lehetősége van az újraindítási idő beállítására, melyet a fordító lehetőség szerint betart. Az 
elakadás esetén tanúsított viselkedésről a nyilvánosan elérhető szakirodalomban nincs 
információ. 
Handel-C 
A nyelv ugyan nem rendelkezik csővezeték megoldással, ám említésre méltó a nyelv 
kézikönyvében javasolt egyedi felépítésű megoldás [38] a PAR kulcsszó segítségével. 
Haydn-C 
Ez a nyelv túlnyomórészt a Handel-C-re épül. Itt sincs kifejezett megoldás a problémára. A 
csővezeték szerű működéshez az ott megismert, kézzel felépített megoldást javasolják 
[50]. 
Bach-C 
A Bach-C bár a Handel-C utódja, egy utalás szerint [53] mégis rendelkezik pipeline 
működéssel kapcsolatos apparátussal. Eszerint a fordító maga ismeri fel a 
párhuzamosítási lehetőségeket a ciklusokon belül és automatikusan állít fel ilyen 
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esetekben csővezeték szerű struktúrát. A csővezeték paraméterezhetőségéről, illetve az 
elakadás utáni működésről nem lehetett leírást találni. 
Napa C 
Ez a nyelv csak olyan speciális környezetben használható, ahol egy NAPA1000 típusú 
RISC processzor és egy FPGA szerepel. Itt minden vezérlési feladat a RISC-re hárul, így 
a nyelv által egyébként biztosított, automatikus felépítésű pipeline működtetése is [55, 56]. 
Az ilyen csővezetékek újraindítási ideje kötött, tehát elakadás esetén a működés 
helytelenné válik. 
Streams C 
A nyelv szerint egyaránt lehetséges az automatikus és a fejlesztő által előírt csővezeték 
felépítés [57, 59]. A kézi előírás #pragma SC pipeline kulcsszavakkal történik, míg például 
a for és while ciklusok esetén lehetőség szerint automatikusan íródik elő a pipeline 
felépítése. Olyan programrészek is átalakíthatók, melyekben vezérlést érintő utasítás van. 
A csővezeték tagjai akár több processzorban és FPGA-ban is elhelyezhetők. Az irodalom 
nem tesz említést a kialakítás részleteiről, a skálázhatóságról, illetve az elakadást követő 
viselkedésről sem. 
Impulse-C 
Az Impulse-C szakirodalmában csak annyit lehet fellelni, hogy automatikus pipeline 
felépítés lehetséges („automated pipelining”) [68], de ennek módjáról és részleteiről nem 
lehet semmit megtudni. 
 
A harmadik tézis szerinti eljárás rövid jellemzése 
A jelen fejezetben bemutatásra kerülő eljárás abban különbözik a fenti kitekintésben 
szereplő eljárásoktól, hogy a pipeline felépítése finom szemcsézettséggel skálázható 
(tagok száma, mérete, határai), megengedett a kiegyensúlyozatlan csővezeték felépítés, 
az adatfüggő illetve a tagonként eltérő végrehajtási idő és tetszőleges hosszúságú 
elakadást követően a csővezeték hiba nélkül folytatja a működését. 
További előnye, hogy tetszőleges változók (típus, érvényességi kör) is használhatók 
(olvasás és írás) a csővezetéken belül. 

3.2 Az eljárással szemben kitűzött kezdeti követelmények 
• illeszkedjen az első és a második tézis szerinti eljáráshoz 
• a megvalósító apparátus elosztott vezérlésű legyen 
• a megvalósító apparátus elemei egyszerűek legyenek 
• a megvalósító apparátus órajel igénye csekély legyen 
• a megvalósító apparátus fix költsége csekély legyen 
• a keletkező pipeline skálázható legyen 
• az apparátus tegye lehetővé kiegyensúlyozatlan pipeline-ok működtetését 
• az apparátus tegye lehetővé időben variáns pipeline tagok működtetését 
• az apparátus tudja kezelni az elakadó pipeline tag esetét 
• megoldott legyen egyazon változó több idősíkhoz tartozó értékeinek konzisztenciája 
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3.3 A javasolt alapmodell általános jellemzői 
Az alapmodell kidolgozásánál a 3.1 ábra szerinti elrendezés került figyelembe vételre. Az 
ábra bal szélén egy 5 elemből álló számítási lánc látható, melyet az SRC jelű adatforrás 
táplál és a számítások végén az eredményt a DST jelű entitás fogadja. 

 
3.1 ábra: Pipeline működés általában 

A számítások időbeli lefolyását a középső részen látható lépcsős ábra érzékelteti. Itt az 
látható, hogy tseq idő alatt a számítások kétszer teljesen lefutnak úgy, hogy mihelyst az 5-
ös művelet végez, SRC új adattal ismét elindítja S1-et. 
Az ábrán jól látszik, hogy az 5 műveletvégzőből egyszerre csak egy dolgozik, ami – mivel 
minden műveletvégző külön létezik – nem optimális. 
Jelen fejezetben a 3.1 ábra jobb oldala szerinti működés elérésére kerül bemutatásra egy 
új eljárás C alapú hardver tervezés esetére. Az ábrán azt lehet látni, hogy amennyiben S1-
et – ahogy végez – rögtön új adattal ismét el lehet indítani (és ugyanígy a többi 
műveletvégzőt is), akkor tpip=tseq idő alatt nem kétszer, hanem hatszor lehet új eredményt 
kapni, ami háromszoros gyorsulást jelent. Amennyiben S1 újraindítása a leírt módon, vég 
nélkül folytatódik, a gyorsulás ötszörös lesz. Ezt a gyorsulást a műveletvégzők jobb 
ütemezésével lehet elérni anélkül, hogy ezek számát növelni kellene. Ez a csővezeték 
(pipeline) szerű működés, cserében a csővezeték irányítását végző apparátusért, 
lényeges gyorsítást biztosít az erőforrások számának növelése nélkül. 
Csővezeték létrehozásának akkor van értelme, ha azt legalább kétszer, de leginkább 
ciklikusan táplálja valamilyen entitás adatokkal. Jelen fejezetben ezért mindig valamilyen 
ciklus utasításba ágyazva kerül bemutatásra a javasolt megoldás, de megjegyzendő, hogy 
az itt közölt eljárás ciklusutasítás nélkül is használható. A közölt megoldás további előnye, 
hogy nem igényli az egyes műveletek futási idejének egyezőségét, hanem tetszőleges 
szórást is megenged ebben a vonatkozásban. 
 
A 3. tézisnek megfelelő eljárás az alábbi elemekből épül fel: 
• ciklusszervező utasítások módosított használata 
• az alapeljárás blokkjainak ”fire-and-forget” elvűvé alakítása 
• “pipeguard” blokk a csővezeték ráfutás elkerülésére 
• az alapeljárás read blokkjának használata data-spread-unit-ként 
A ciklusszervező utasítások módosított használata lehetővé teszi a csővezetékek 
alapmódszerhez képest többszörösére gyorsított táplálását. 
A ciklusszervező utasítások módosított használata miatt bizonyos blokkoknak az 
alapmódszer szerinti indítása mellett lefutásuk ellenőrzése elmarad, így vezérlésük olyan 
kell legyen, hogy ha legalább egy órajel ideig triggerelték, akkor – a trigger megszűnése 
esetén is – biztosan lefut és ezt követően legalább egy órajel ideig ready jelet ad ki.  
A csővezeték kialakítás jelen eljárás szerinti kialakításának legfontosabb eleme a 
pipeguard (“csővezeték őr”) blokk. Ez az igen egyszerű elem oldja meg a lokális és 
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önszervező csővezeték vezérlést, teszi lehetővé időben akár teljesen szélsőségesen 
viselkedő csővezeték elemek alkalmazhatóságát. 
A read blokk alternatív alkalmazásával nyílik mód arra, hogy az adatkonzisztencia a 
csővezetékben haladás során folyamatosan fennmaradjon.  
 
Ezen elemek segítségével a 3. tézis szerinti eljárás tulajdonságai a következők: 
• csővezeték kialakítható önmagában, vagy ciklusszervező utasításból 
• bármilyen (akár összetett) változótípus használható a csővezetékben 
• a csővezeték irányítása lokális és önszervező 
• a csővezeték irányítását lehetővé tevő hardver blokk költsége és órajel igénye is 

minimális 
• a csővezeték irányításának csak arányos költsége van 
• a csővezeték lehet kiegyenlítetlen, tetszőleges elhelyezkedésű és számú tagja lehet 

variáns végrehajtási idejű, beleértve akár a végtelen időt is 
• a csővezeték szemcsézettsége skálázható 

3.4 A javasolt modell technikai részletei 
3.4.1 Ciklusszervező utasítások módosított használata 
Mint az az előző alfejezetben leírásra került, a 3. tézis eljárása változtatás nélkül 
alkalmazható ciklusszervező utasításokkal, vagy azok nélkül, így itt az összetettebb 
alkalmazás kerül leírásra. 
A 3.2 ábrán látható, hogyan kell módosítani az alapeljárás szerint hardverblokkokra 
leképezett for ciklus vezérlési struktúráját. A bal oldalon az alapeljárás szerinti kötés 
látható, míg a jobb oldalon az ún. cycle-and-tail (ciklus és farok) elrendezés látszik. Itt az 
eredeti ciklusmag két részre oszlik. Néhány műveletre, melyek továbbra is az új – redukált 
– ciklusmagban maradnak, valamint azokra, melyek egy farokként a redukált ciklusmagon 
lógnak. 

 
3.2 ábra: A cycle-and-tail elrendezés pipeline működés támogatására 

A 3.2 ábra bal oldalán egy “for (X; Y; i++) Z;” jellegű for ciklus releváns része található. A 
ciklus magjában csak read blokkok vannak, illetve az i++ utasítás read, inc, write 
műveletei. Mivel az i változó az eredeti forráskód szerint utólag inkrementálandó (i++), így 
az ide tartozó műveletek a ciklusmag utolsó műveletei. A ciklusmag többi művelete 6db 
read blokk, ami ugyan nem életszerű, de segít megérteni a csővezetékszerű működés 
jellegzetességeit. 
A 3.2 ábra jobb oldalán a jelen alfejezet szerint javasolt cycle-and-tail elrendezés látható a 
bal oldal szerinti műveletekkel. Itt az látszik, hogy a read#1 után, az „a” ponton, a trigger-
ready láncolat elágazik. Egyik fele a további read blokkokat indítja (ez a tail azaz farok), a 
másik fele pedig a redukált ciklusmagot (cycle). 
Az így átalakított elrendezés ciklusideje lényegesen lecsökken, mivel a műveletek nagy 
részének végrehajtását nem kell megvárni a ciklusvezérlő for blokknak. A helyes 
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működésnek azonban további feltételei vannak, melyeket a következő alfejezetek írnak le 
a megoldással együtt. 
Az így kialakított pipeline működés szemcsézettsége skálázható, mivel szabadon 
megválasztható optimálási paraméter az, hogy hány utasítás marad a redukált 
ciklusmagban és mennyi kerül a farokba, tehát, hogy mennyire gyorsuljon fel a ciklus.  

3.4.2 Fire-and-forget hardver blokkok 
A 3.2 ábra szerinti cycle-and-tail elrendezés egyik működési feltétele, hogy a farokba 
kerülő utasítások és műveletek blokkjai egy akár csak egyetlen óraperiódusnyi 
hosszúságú trigger impulzus hatására is elinduljanak és - függetlenül a trigger jel 
hosszától – helyesen működjenek. A működésük végén a trigger jel megszűnéséig, de 
legalább egy órajelciklusnyi ideig ready jelet kell adjanak. 
Ilyen módon, míg az első tézis szerinti alaprendszerben a trigger jel mindaddig aktív kellett 
legyen, ameddig a ready jelet az adott blokk ki nem adta, addig a harmadik tézis szerinti 
működésben elegendő egy egyetlen órajelperiódusnyi trigger a helyes működéshez. Ez a 
fire-and-forget (~indítsd és felejtsd el) működés. 
Jelen disszertációban már az első tézis fejezetében leírt alapelemek is az itt megadott 
működést valósítják meg és ilyen elemekből épül fel az összes példaalkalmazás, 
függetlenül attól, hogy abban van-e pipeline, vagy nincs. 

3.4.3 Data spreading (adatterjesztés) 
A 3.2 ábra jobb oldala szerinti elrendezés még nem biztosít megoldást az 
adatkonzisztencia problémájára. Ez a probléma az átalakított for ciklusban akkor 
keletkezik, amikor a redukált ciklusmag lefut és i értéke inkrementálódik. Ekkor ugyanis 
még a farok részben nem biztos, hogy minden read művelet lefutott és a hátralevő részük 
már a növelt i értéket fogja olvasni. 
A 3.3 ábra idődiagrammján egy, a 3.2 ábrához hasonló, de összesen 12db read blokkot 
tartalmazó (1 a redukált ciklusban, 11 a farokban) alkalmazás jelei láthatók. 

 
3.3 ábra: Adatkonzisztencia probléma csővezeték szerű működés esetén 
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A diagrammon jól követhető a módosított ciklus működése. 
Az „A” időpontban az i változó tárolójának bemenetén megjelenik a 00 érték, melyet a “B” 
időpontban ír be a char_i_wr_trg_bus jel a tárolóba. Ezen érték a “C” időpontban már 
megjelenik az i változót tartalmazó tároló kimeneti buszán is (char_i_rd_bus), a “D” 
időpontban pedig a tároló vissza is jelez az adott írást végző wr_mgr#1-nek, hogy a 
művelet kész. Ez a működés a for utasítás ciklusváltozót beállító részéhez tartozott. 
Ezután a for blokk ciklusfeltételt vizsgáló része fut le és mivel a ciklus végrehajtásának 
feltétele fennáll, a ciklus elindul. 
A char_i_rd_bus-t figyelve látszik, hogyan növekszik az i változó a ciklus többszöri 
végrehajtása során. Az „E” időpontban például már 01 értéke van. 
Az „F” időpontban látszik, hogy a read#2 blokk, működése során a kimenetére teszi az i 
változóból kiolvasott (00) értéket. Így alakul ez, a végrehajtás sorrendjében, a read#3 és 
read#4 egységekkel is. A read#5 a „G” időpontban az utolsó, amelyik még helyes i értéket 
olvas, azonban a „H” időpontban a read#6 már 01-et olvas, mivel a redukált ciklusmag az 
„E” időpontra (mely a “G” és a “H” közé esik) már új i értéket állít elő. 
Ezen példa alapján látható, hogy az adatkonzisztencia fenntartására valamilyen 
mechanizmusra szükség van. 
A harmadik tézis szerinti, pipeline működést lehetővé tevő eljárás szerint, az 
adatkonzisztenciát adatterjesztő egységek (data-spread-unit-ok) tartják fenn. Külön ilyen 
egységek létrehozására azonban nincs szükség, mert az alapeljárás részeként megismert 
read blokk – módosított bekötésben – alkalmas a feladat ellátására. 
A data-spread-unit működésének lényege, hogy a cycle-and-tail felosztásban a farokba 
kerülő műveletek mellett úgy terjeszti tovább a műveletek bemeneteit és eredményeit, 
hogy az adatkonzisztencia fennmarad. 
A 3.4 ábrán a read blokk data-spread-unit-ként való használata kerül bemutatásra. 

 
3.4 ábra: Data-spread-unit létrehozása read blokkból 

A 3.2 ábra jobb oldalán bemutatott for ciklus egy részletéhez hasonlót mutat a 3.4 ábra, 
data-spread-unit-ként használt read blokkokkal kiegészítve. Itt az első read blokk után 
következik az „a” pont, ahol a redukált ciklusmag és a farok vezérlési lánca szétválik. Ezen 
az ábrán a farok egy részlete látszik, melyben két művelet található (op#1 és op#2). 
Az op#1 művelet után egy data-spread-unit következik (read#2), mely az előző (még a 
redukált ciklusmaghoz tartozó) read blokk kimenetét – és nem az i változó tárolóját – 
olvassa. Ha ezt követően a redukált ciklusmagban i értéke megváltozik, read#2 akkor is az 
előző i értéket fogja tartalmazni és a farok többi tagja felé továbbadni. Ezen read blokk 
adat kimenete kétfelé is ágazik. Egyrészt az op#2 művelet számára biztosít bemenetet, 
másrészt a következő data-spread-unit számára (read#3), mely a farok későbbi műveletei 
felé terjeszti azt az i értéket, mellyel azoknak számolniuk kell. A read#2 és read#3 
belsejében szereplő „pl_i” jelzés arra utal, hogy ez nem az i aktuális, hanem a pipeline-ban 
tovaterjedő értéke. 
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A read#4-gyel megvalósított data-spread-unit azért szükséges, mert op#2 a pipeline-ban 
egy műveleti eredményt állít elő, melyet szintén tovább kell terjeszteni. 

3.4.4 Pipeguard-ok bevezetése 
Mivel az egyes utasítások illetve műveletek végrehajtási ideje különböző, sőt legnagyobb 
közös osztójuk gyakran az 1 óraciklus, ráadásul a végrehajtási idő szélsőségesen variáns 
lehet, szükség van egy mechanizmusra, ami ilyen feltételek mellett is lehetővé teszi a 
pipeline működést. 
A 3.5 ábrán egy példa látható, hogy a különböző végrehajtási idők hogyan befolyásolják a 
pipeline működést. 

 
3.5 ábra: Ráfutás csővezetékben 

A 3.5 ábra egy for ciklust mutat cycle-and-tail elrendezésben. A redukált ciklus mindössze 
egyetlen műveletből áll (op#1) mely után a vezérlés az “a” pontban kétfelé ágazik. Az 
egyik ágon a for ciklus cyc_rdy bemenete kap jelzést a ciklus befejeztéről, a másik ágon 
pedig a farok rész indul. A farok részben 3 művelet van, melyek közül op#2 és op#4 
egyforma ideig fut, ám op#3 lényegesen hosszabb ideig tart. 
A 3.5 ábra jobb fölső részében egy idődiagramm látható, mely az egyes műveletek 
időzítését és időtartamát mutatja a pipeline működés során, különböző i értékek esetén. 
Az ábrából látszik, hogy a t0 időpontban kezdődik a for ciklus végrehajtása i=0-ra. A t1 
időpontban a for blokk a do_cyc kimenetével elindítja az op#1 műveletet. A t2 időpontra 
op#1 végez és a végrehajtás két szálon folyatódik: egyrészt a for ciklus feltételkiértékelő 
része fut (már i=1-re), másrészt op#2 (még i=0-val). Miután az ábrában „fc1”-ként jelzett 
feltételkiértékelés kész, a for blokk újra elindítja az op#1 blokkot. Közben t3-nál op#2 véget 
ér és indul op#3. Mivel op#3 futása hosszú, t5-nél op#3-nál torlódás alakul ki, op#3-at újra 
el kellene indítani, pedig még mindig fut az előző i értékkel. A t6 időpontra op#3 már 
három példányban kellene fusson. 
Az ábra szerinti elrendezés csak akkor lehet stabil, ha op#2,3 és 4 futási ideje egyenként 
kisebb vagy egyenlő, mint op#1 és a for ciklus feltételkiértékelő és ciklusirányító része. 
Ebben az esetben garantált, hogy az „a” pontban leggyorsabban is csak annyi időnként 
jelenik meg trigger jel, mint a farok részben levő bármely blokk futásideje. 
Ezen feltétel betartása túl nagy korlátozást jelent a C-HW átalakítás alkalmazhatóságával 
kapcsolatban, ezért a harmadik tézis szerint pipeguard (csővezeték őr) kerül bevezetésre. 
A pipeguard feladata, hogy dinamikusan kiegyenlítse a csővezetéket és az mindig a lehető 
legnagyobb sebességgel fusson. 
A pipeguard egy csekély hardver és órajel igényű elem, mely figyeli, hogy az utána 
következő blokk – vagy ilyenek tetszőleges csoportja – felszabadult-e, és ha igen, csak 
akkor indítja ezeket saját rdy kimenetével. 
A 3.6 ábrán a pipeguard blokk vázlata és állapot diagrammja látható. 
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3.6 ábra: Pipeguard blokkvázlat és állapot diagramm 

A 3.6 ábrán látszik, hogy a pipeguardnak összesen két bemenete és egy kimenete van. A 
trg bemeneten lehet a blokkot elindítani és az mindaddig működik (vár), míg a fbck 
(feedback - visszacsatolás) bemenete és saját előtörténete alapján érzékeli, hogy a 
következő blokk (vagy ilyenek csoportja) szabad, újra indítható. Ebben az esetben a rdy 
kimenetével adja tovább a vezérlést. A fbck bemenetet a védett következő blokk rdy 
kimenetére kell kötni. Ha blokkok tetszőleges csoportját „védi” a pipeguard, akkor az 
utolsó blokk rdy kimenetére kell kötni a fbck bemenetet. 
A 3.7 ábra a pipeguard bekötését mutatja. 

 
3.7 ábra: Pipeguard alkalmazása 

A 3.7 ábrán ismét egy for ciklus látható cycle-and-tail elrendezésben. Itt op#1 és pg#1 
(pipeguard#1) vannak a redukált ciklusmagban, majd a szaggatott vonal alatt a farok 
következik, melyből az ábrán csak op#2 és pg#2 látszik. A pg#1 csak akkor ad rdy jelet – 
így adva tovább a vezérlést – ha a farok következő védett szakaszának végén található 
pg#2 már rdy-t adott. Az ílymódon visszafelé összeláncolt farokbéli blokkok bármelyike is 
késlekedik, az előtte lévők bevárják.  
Ez a módszer azért nagyon kedvező, mert nem szükséges előre tudni, hogy a pipeline 
szakaszainak milyen az időbeli viselkedése, mégis dinamikusan a lehető leggyorsabban 
működik a pipeline. A pipeguard-ok egyenként mindössze egyetlen óraciklust igényelnek 
és kialakításuk sem hardverigényes, így a dinamikusan szabályozott pipeline 
működtetésének költsége igen alacsony. 

3.5 Példa alkalmazás 
A harmadik tézis szerinti módszer elemeinek együttes alkalmazására a 3.8 ábra mutat be 
egy példa alkalmazást. Ebben két tömb elemeinek páronkénti összege képződik egy 
harmadik tömbben. A variáns végrehajtás a ciklusmagban található if utasításból adódik. 
Ennek hatását egy delay blokk is erősíti, hogy az idődiagrammban erőteljesebben jelenjen 
meg az elhúzódó végrehajtás hatása. 
A 3.8 ábra mutatja be a jobb felső sarkában az eredeti C forráskódot, a teljes bal oldalon 
látható a keletkező hardver leképezés blokkjai, a jobb oldalon pedig i=0,1,2,3-ra a pipeline 
átlapolódás idődiagrammja. 
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3.8 ábra: Példa alkalmazás a 3. tézis pipeline eszköztárával 

Az alkalmazás egy for ciklusra épül (for#1) melynek ciklusmagja egy redukált ciklusmagra 
(read#2, pg#1, inc#1, wr_mgr#2) és egy farokrészre (read#3, arr_rd_mgr#1, pg#2, read#4, 
read#5, …) van osztva. Az osztás határa az „a” elágazás, a pg#1 rdy kimenete után. Az 
egyes csővezeték tagok határát szaggatott vonal jelöli. Ezek logikai határok, a pipeguard-
okkal védett szakaszok határai, semmilyen időbeli törvényszerűség nem érvényes ezekre. 
A farok rész struktúráját a pipeguard-ok elhelyezkedéséből lehet könnyen megérteni. Ilyen 
blokk mindig egy logikai pipeline szakasz végén helyezkedik el, kivéve az utolsó szakaszt, 
melynek végére már nem kell, hiszen nincs azt követő, védendő szakasz. Az első 
pipeguard a redukált ciklusmag elágazás előtti utolsó blokkja (pg#1), majd sorra 
következnek pg#2..5, végül az utolsó szakaszt – annak utolsó utasítása – if#1 zárja. 
A pipeline szakaszok elején data-spread-unit-ként egy, vagy több read blokk helyezkedik 
el, melyek a műveletek végrehajtásával párhuzamosan az adott „műveleti fronthoz” tartozó 
kimeneti, vagy bemeneti adatok tovaterjedését biztosítják. 
A farok rész első szakasza tehát a read#3 blokkal megvalósított data-spread-unit-tal (dsu) 
kezdődik, mely az i változó megfelelő értékét tartja az első pipeline szakasz művelete 
(arr_rd_mgr#1) számára. Ebben a szakaszban csak egy tömb olvasás van, ami a b[10] 
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tömböt olvassa. A szakaszt a pg#2 zárja. Ez a szakasz csak akkor indulhat el a pg#1 rdy 
kimenetének jelzésére, ha a pg#2 rdy kimenetéről a pg#1 fbck bemenetére vezetett jel és 
a szakasz előélete alapján a második szakasz szabad. 
A farok rész második szakasza a read#4 és read#5 dsu-kkal kezdődik. A read#4 az i 
változó azon értékét terjeszti tovább, amely a farok indításánál volt érvényes. A read#5 
dsu pedig azt a b[i] értéket terjeszti a következő szakaszok felé, mely a read#4 által 
terjesztett i értékhez tartozik. Ebben a szakaszban kerül kiolvasásra a c[10] tömb i-edik 
eleme, majd ismét egy szakasz határoló pipeguard (pg#3) következik. 
A farok rész harmadik szakasza már három dsu-val kezdődik, mivel az érvényes i érték 
mellett szükséges a b[i] és c[i] érték továbbterjesztése is. A harmadik szakaszban 
végződik el a b[i]+c[i] összeadás az add#1 által, majd ismét egy pipeguard (pg#4) zárja a 
szakaszt. 
A farok rész negyedik szakaszában két dsu végzi egyrészt az i változó, másrészt a b[i]+c[i] 
összeg továbbterjesztését. Ezek segítségével íródik be az a[10] tömb i elemébe az összeg 
az arr_wr_mgr#1 által. 
A farok rész utolsó, ötödik szakaszában már csak egyetlen dsu-ra van szükség. Ez még 
mindig az i értékét vezeti tovább azért, hogy a megfelelő a[i] érték esetén kerülhessen sor 
az if#1 then ágában előírt értékadásra. A then ágban egy delay blokk is szerepel, mely 
csak azért van ott, hogy az idődiagrammon jobban lehessen érzékeltetni a pipeline 
feltorlódás esetét. Ezen szakasz végén már nem található pipeguard, mivel nincs 
következő, ráfutástól védendő pipeline szakasz. Az if#1 rdy kimenete a pg#5 fbck 
bemenetére van kötve. 
Amikor az ötödik szakaszban levő if#1 blokk a then ágat futtatja, az ötödik szakasz 
végrehajtási ideje a többszörösére nő. Ha nem lenne felépítve a pipeguardok rdy/fbck 
jeleiből a visszajelzési lánc, akkor az if#1 a pipeline összedőlését okozná, így azonban a 
pg#5 érzékelni tudja az fbck bemenetén, hogy az utána következő szakasz még foglalt és 
ezért nem ad még ki rdy jelet. Ezen rdy jel hiányában a pg#4 is érzékeli, hogy elakadás 
van, így az sem ad ki rdy jelet. Ez a hatás a csővezetéken visszafelé egészen a redukált 
ciklusmagig jut, ahol a for#1 is várakozásra lesz kényszerítve mindaddig, míg az if#1 
elkészül és a pipeguardok egymás után kiadják a rdy jeleket és a csővezeték működése 
folytatódik. 
A 3.8 ábra jobb oldalán látható idődiagramm a pipeline működést szemlélteti. Itt egy sor a 
blokkvázlat egy adott blokkjára – vagy annak egy részére - utal. Az i=0 esetre vonatkozó 
oszlopban például f1/trg a for#1 blokk trg bemenetével foglalkozó részére utal, a wr1 a 
wr_mgr#1-re, f1/chk ismét a for#1-ra, de ezesetben a chk_cnd aktívitásával kapcsolatos 
részére, míg például pg1 a pg#1 blokkra utal. Az ábrarész segítségével lehet követni, 
hogy i=0 esetre hogyan következnek egymás után a műveletek, míg a farok rész utolsó 
utasítása is le nem zajlik. A jobbra következő oszlopban - időbeli átfedéssel – az i=1 
értékre lezajló műveletek következnek akkortól, amikor az i=0-ra futó műveletek a pg#1 
utáni részre érnek. 
Nem szabad elfelejteni, hogy az ábrán esetleg egymással vízszintes fedésbe kerülő 
műveletek a valóságban nem biztosan futnak hasonlóan egyszerre. Garanciát a 3. tézis 
szerinti pipeline megoldás csak arra ad, hogy mikor indul újra a csővezeték és hogy nem 
fordulhat elő ráfutás a csővezetékben. Ennek szemléltetésére egyetlen vonal jelzi egy már 
futó számításban, hogy mikor indul el újra a csővezeték az új számításokkal. Így például 
az i=0 esetében végzett számítások a pg#1 („pg1” az idődiagrammban) utántól már 
párhuzamosan futnak az i=1 esetére végzett számításokkal. 
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Hogy az említett együttfutásra nincs garancia, az a módszer előnye, hiszen nem kell az 
egyes csővezeték fokozatok futási idejére nézve előzetes megkötéseket tenni. 
A 3.9 ábrán az ismertetett példaalkalmazás néhány releváns jelének idődiagrammja 
látható. 

 
3.9 ábra: A példa alkalmazás releváns idődiagrammjai 

A 3.9 ábra legfelső négy jele az alkalmazás közös reset és órajele, valamint az 
alkalmazást indító trigger jel, illetve az alkalmazás lefutását jelző rdy jel. 
A következő részben az i változó írását végző jelek, illetve az i változó read busza látható. 
A változó érvényes értéke mindig a read buszon található. 
A következő három részben az a,b és c tömb írását és olvasását végző jelek látszanak. Az 
index érték az i változóban van (illetve az azt terjesztő dsu-kban). Meg kell jegyezni, hogy 
a 150nsec-nál a char_i_rd_bus-on megjelenő 00 index értékkel 500nsec-nál kerül 
kiolvasásra a 07 érték a b[00] elemből (b_data_bus), majd 700nsec-nál szintén egy 07 
érték a c[00] elemből (c_data_bus) és már 1usec-nál jár az idő, mire a b[00]+c[00] összeg 
az a[00] elembe beírásra kerül. Ekkorra már az i változó értéke 02, tehát dsu-k nélkül a 
rendszer teljesen hamisan működne. 
Az idődiagramm további részeiben az egyes pipeguardok jelei látszanak. Itt érdemes 
megfigyelni, hogy 300nsec-nál az instr_for_1_do_cyc elindítja a read#2-t, ami egy órajel 
múltán már indítja a pg#1-et, ami egy órajellel később már aktíválja a rdy kimenetét. Ebből 
az látszik, hogy ha a következő szakasz nem foglalt, akkor a pipeguard összesen egyetlen 
órajel késedelmet okoz. A következő esetben, amikor az instr_for_1_do_cyc 650nsec-nál 
ismét elindítja a read#2-t, az meg 20nsec-mal később a pg#1-et, akkor a pg#1 trg 
bemenetének aktíválása és annak rdy jelének megjelenése között már nem egyetlen 
órajel van, hanem nyolc, mivel a következő szakasz foglaltsági helyzete ezen szakasz 
várakoztatását szükségessé teszi. 
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Az itt leírtak alapján követhető, hogy az egyes pipeguard-ok hogyan végzik el 
önszervezően a csővezeték elosztott irányítását. 
A következő fontos rész az, amikor az if#1 utasításblokk i=2 esetén a then kimenetéhez 
tartozó műveleteket indítja és a delay#1 blokk miatt 20 cikluson keresztül várni kell. Ez a 
késleltető elem (mely csak a jobb szemléltetés okán került az alkalmazásba) jól 
érzékelhetően elakasztja a csővezeték működését. Az idődiagramm utolsó előtti sorában 
látható a késleltető számlálójának futása (19..0). Ez akkora idő a csővezeték többi 
fokozatának futási idejéhez képest, hogy a csővezeték – a pipeguardok segítségével – 
teljesen leáll. Ez 2560nsec-nál következik be. Innentől kezdve nincsenek jelátmenetek a 
diagrammban. Ahogy a delay#1 számlálója eléri a nullát, a blokk kész és visszajelez az 
if#1 then_rdy bemenetére, mire az if#1 saját rdy kimenetével jelzi, hogy elkészült. Ezt 
várta eddig a pg#5, így ekkor már újra tudja indítani az if#1-et egy új adattal. Mivel a pg#5 
rdy kimenete ennek elérésére aktívizálódik, pg#4 is érzékeli, hogy az utána következő 
szakasz felszabadult. Ez a visszajelzési mechanizmus a redukált ciklusmagig tart és a 
csővezeték ezzel párhuzamosan újra elindul, valamint a for#1 új értékkel újabb számítási 
sort indít. 
 Az idődiagrammon az egyes szakaszok elakadásának lépcsőzetes bekövetkezése, majd 
az újraindulás lépcsőzetes folyamata jól megjelenik. 
A 3.8 ábra szerinti alkalmazás szekvenciális végrehajtású változatának elkészítése után 
az alábbi táblázat szerinti összehasonlító adatok születtek: 
 
 seq pipeline gyorsulás 
teljes futásidő (x_trg – x_rdy) 12840ns / 642c 5540ns / 277c 1 : 2.32 
teljes futásidő (x_trg - steady) 12880ns / 644c 6000ns / 300c 1 : 2.15 
for ciklus ciklusidő 1200ns / 60c 500ns / 25c 1 : 2.40 

 
A teljes futásidő kétféleképpen értelmezhető. Egyrészt jelentheti az alkalmazást indító trg 
jel lefutása és az alkalmazást záró rdy jel lefutása közti időt, másrészt jelentheti a trg jel 
lefutása és a rendszer utolsó jelátmenete közti időt. Pipeline alkalmazás esetén az utóbbi 
értelmezés szerinti futásidő hosszabb, hiszen a farok rész hosszával arányosan az ottani 
blokkok még akkor is dolgoznak, amikor a redukált ciklusmag már befejezte utolsó ciklusát 
és a for#1 kiadja a rdy jelet. 
Ebből az is következik, hogy egy pipeline szervezésű szakaszt követően szükség lehet 
késleltető blokkok alkalmazására, melyek a csővezeték kiürüléséig nem engednek új 
műveleteket kezdeni a konzisztencia fenntartása érdekében. Másik megoldás lehet, ha a 
csővezetéket követő blokkok hatása nem fed át a csővezetékben még zajló műveletek 
hatásával. 
A táblázatból jól látszik, hogy a pipeline szervezés, ugyanannyi erőforrás mellett, i=0..9 
értékekre futtatva, 2.32-szeres gyorsulást hozott, cserében az 5db pipeguard és 9db read 
blokkért, melyek felépítése igen egyszerű. 
A gyorsulás oka, hogy a for#1 ciklusmagja redukálásra került és így annak végrehajtása 
2.4-szeresre gyorsult az adott farokrész mellett. Fontos megjegyezni, hogy a gyorsulás 
mértéke nem a redukált ciklusmag végrehajtási idejétől függ, hanem a teljes elrendezéstől, 
mivel a pipeguard-ok visszaláncolása miatt a farokrész visszahat a redukált ciklusmagra.  
A 3.10 ábra a 3.8 ábra szerinti példa alkalmazás jelkészletének egy nagyobb csoportját 
mutatja be. 
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3.10 ábra: A példa alkalmazás idődiagrammjai 

. 
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4. Fejezet 
4. SISC 
4. Tézis: Olyan IP-t alakítottam ki, mely a RISC processzorok mintájára, de azok 
elvének ad absurdum továbbvitelével, egyetlen fajta utasítás segítségével valósít 
meg tárolt program alapú működést olymódon, hogy a programot magasszintű 
nyelven is meg lehet írni és az IP nagyon erősen skálázható. 
A kialakított IP (intellectual property - leírásával jellemzett, paraméterezhető, skálázható, 
más rendszerekbe integrálható, újrafelhasználható funkcionális egység) a szoftver hardver 
együttes tervezés során szoftverként megvalósuló funkciók mikroprocesszoraként 
használható akár multiprocesszoros architektúrákban. Az IP akár magasszintű 
programnyelven is programozható, mivel a program- illetve adattárolásra szolgáló 
memórián belül tetszőleges méretű verem memória használatát teszi lehetővé 
adattárolásra és alprogramok hívására. Alapelvéből adódóan nagyon erősen skálázható, 
így kombinációs hálózatok kiváltásától kezdve egészen a magasszintű nyelven (pl. C, 
C++) megfogalmazott programok futtatásáig igen széles körben alkalmazható. Egyszerű, 
kis helyigényű felépítése miatt egyetlen szilicium morzsán is nagy példányszámban 
használható, ami jól támogatja a multiprocesszoros illetve a célorientált hardver és 
multiprocesszoros alkalmazásokat. [159, 160] 

4.1 Motiváció 
A C alapú tervezés eredményeként, a hardver-szoftver együttes tervezés eszköztára 
segítségével egy olyan rendszer áll elő, melynek bizonyos részei CPU-n futó szoftverként, 
más részei pedig célorientált hardverként valósítják meg az egységesen, C nyelven 
megfogalmazott feladatot. Az ilyen rendszer gyakran egy mikrovezérlőből és egy 
célorientált áramkörből (pl FPGA) áll. 
Bizonyos félvezető gyártók kínálnak olyan mikrovezérlő megoldásokat [151], ahol egyetlen 
áramköri morzsán megtalálható egy mikrokontroller és egy FPGA. 
Az is lehetséges, hogy az egész rendszernek egyetlen célorientált áramkör ad helyet 
olymódon, hogy annak egy része célorientált hardverként működik, másik részében pedig 
egy általános célú mikroprocesszor kerül kialakításra. Az ilyen megoldások támogatása 
úgy valósul meg, hogy az FPGA gyártó IP szinten kínálja bizonyos általános célú 
mikroprocesszorok architektúráját. 
A piac tehát már biztosítja a lehetőséget vegyes hardverek előállításához és így a hardver 
szoftver együttes tervezés támogatásához, ám az IP formájában megkapható 
processzorok választéka nem kielégítő és a skálázhatóság csak korlátozottan biztosított. 
Ez adott processzor esetén csak a perifériák változtatását, bővítését engedi meg. 
Amennyiben egy fejlesztés során kiderül, hogy nagyobb teljesítményű processzorra van 
szükség, úgy valóban egy másik – IP-ként elérhető – mikroprocesszorra kell váltani, 
vállalva ezzel a fejlesztés költségeinek progresszív növekedését. 
 
Jelen tézis célja, hogy egy blokkvázlattal, illetve VHDL kóddal jellemzett IP megadásával 
lehetővé tegye, hogy egy hardver-szoftver együttes tervezés keretében megvalósuló 
rendszer szoftver vezérlésű részének bővítésekor egy esetlegesen szükségessé váló 
processzorváltás ne ugrásszerű legyen, hanem egy fokozatos átmenet. Ilyen esetben az 
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alkalmazott processzor nem leváltásra kerül, hanem finom granularitással és több 
szempontból bővítésre.  
Egy ilyen átmenet során a javasolt CPU-nak nemcsak a perifériái alakíthatók/bővíthetők, 
de a szóhosszúsága és – kis költséggel - az utasításkészlete is. A már kifejlesztett 
szoftver részek még gépi kód szinten is változatlanul felhasználhatóak maradnak, míg az 
új részekben már újabb utasításokat lehet használni. 
A hw-sw együttes tervezést a fentiek szerint támogató, nagymértékben skálázható CPU 
számos előnnyel bír az utasításkészlet bővítése és szűkítése esetén is. 
Az utasításkészlet bővítésekor jelentkező előnyök: 
• a bővítés fejlesztési költsége arányos a bővítéssel (nem kell más CPU részeket 

áttervezni) 
• a bővítés szilicium felület igénye arányos a bővítéssel (nem kell az új utasítás 

beillesztéséhez más részeit a CPU-nak megváltoztatni, vagy komolyabb illesztő logikát 
kialakítani) 

• az új utasítások “egyenjogúak” a már meglevőkkel (az újak kezelése nem exception 
jellegű, illesztésükben és aktíválásukban megegyeznek a már korábban létezőkkel) 

• bármilyen új utasítást is be lehet illeszteni a meglevők közé (olyat is, ami jellegében 
teljesen eltér az összes többitől) 

• a CISC CPU-knál megszokott utasításoknál jóval összetettebb utasítások is 
implementálhatók (akár egy paraméterezhető számítási csővezeték is beilleszthető) 

Az utasításkészlet csökkentésekor jelentkező előnyök: 
• a csökkentéssel arányos a szilicium felület felszabadulás (egy-egy utasításhoz jól 

elkülönülten rendelhetők áramköri építőelemek, így az utasítás megszűnésekor ezekre 
nincs többé szükség) 

• egy utasítás megszüntetése miatt nem keletkezik tiltott utasítás kód 
• fordítás időben, az adott alkalmazás igényeinek megfelelően a hw fordító dönthet a 

szükségtelen és így nem implementálandó utasításokról 
• a fordító optimalizálhatja a szükséges utasításkészletet és így még további utasítások 

implementálása kerülhető el 
• ha egy adott alkalmazásnak a vezérlés igénye egyszerű, mód van vezérlő utasítások 

kihagyására is (ha nem tartalmaz szubrutinhívást, akkor az ahhoz tartozó utasításokat 
ki lehet hagyni; csakúgy, mint akár a feltételes és feltétlen vezérlés átadások közül 
tetszőleges számút) 

• az utasításkészlet csökkentése szélsőséges is lehet (elméletileg akár egyetlen 
utasításra is lecsökkenthető) 

Az ilyen CPU IP megvalósításához szélsőséges esetben néhányszor tíz logikai kapu is 
elég, de annyira ki is lehet bővíteni, hogy egyszerre – elméletileg – tetszőleges számú 
műveletet végezzen, ráadásul számítási csővezeték segítségével, ami biztosíthatja, hogy 
utasításciklusonként mindig új eredményt szolgáltat egy bonyolult számítás. 
Az egyszerű, kis igényű kivitel lehetővé teszi, hogy az itt javasolt CPU IP egyetlen 
alkalmazáson belül akár tömegesen kerüljön felhasználásra és így is biztosíthasson finom 
fokozatossággal teljesítménynövekedést. 
Egy ilyen CPU utolérhetetlen előnye tehát, hogy olyan szélsőségesen skálázható, hogy 
gyakorlatilag tetszőleges hw-sw együttes tervezési feladat esetén a szoftver vezérlésű 
rendszerelemek kialakítása mind mennyiségben, mind minőségben eddig nem látott 
finomságú lépésekben végezhető el. 
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4.2 A javasolt alapmodell fő jellemzői 
A jelen tézis szerint javasolt megoldás egy olyan mikroprocesszor architektúra, melynek 
csak egyetlen utasítása van. Ez a CISC és RISC architektúrák által kijelölt fejlődési út 
végső állomása, egy SISC (single instruction set computer – egyetlen elemből álló 
utasításkészletű számítógép). 
Az egyetlen utasítás az adatmozgató utasítás, mely az architektúra által biztosított 
funkcionális regiszterek segítségével teszi lehetővé a más processzoroknál szokásos 
műveleti sokféleséget. 
A jelen tézis szerinti architektúrában nem a műveletek váltanak ki adatmozgásokat, hanem 
az adatmozgások műveleteket.  
Az itt ismertetésre kerülő architektúra funkcionalitása olyan, hogy önállóan, általános célú 
mikroprocesszorként is lehet használni és magasszintű nyelven is lehet rá programot írni. 
 
A SISC architektúrát a 4.1 ábra egy hozzá illesztett külső memóriával (M) mutatja be.  

 
4.1 ábra: A SISC architektúra általános alapfelépítése 

A mikroprocesszort egy vezérlőáramkör (CU – control unit) irányítja. Ennek fő feladata, 
hogy az alapműködés szerinti adatmozgásokat levezényelje, illetve, hogy a funkcionális 
regiszter csoport (FRG – functional register group) által megvalósított kivételes 
adatmozgatás alapú funkciókat lehetővé tegye.  
Az adatmozgások lehetséges forrásai és rendeltetési helyei tetszőleges kombinációban 
lehetnek a memória és a mikroprocesszor címezhető funkcionális regiszterei. A Neumann 
elv szerint, az adatmozgások alkalmazásfüggő előírása (a program), ugyan abban a 
memóriában van, mint amiben az adatok és a tetszőleges elhelyezkedésű és méretű 
verem memória.  
Mivel csak egyetlen utasítás van, az adatmozgatás, így utasításkódra nincs szükség, csak 
annak paramétereire, melyek az adatmozgatást meghatározzák. Így a program forrás és 
rendeltetési hely címek párjainak sorozatából áll. 
A javasolt architektúra tehát egy kizárólag adatmozgatásokkal működő fajta, mely 
működést a hagyományos processzorok OTA (operation triggered architecture) 
kialakításával szemben TTA (transport triggered architecture) kialakításúnak nevez a 
szakirodalom [133]. Jelen esetben a mozgatott adatok egyáltalán nem tartalmaznak a 
címzésre, vagy az utasításra jellemző információt, így tisztán TTA kialakításról lehet 
beszélni. A memória és a funkcionális regiszterek elérése alapesetben direkt címzéssel 
valósul meg. Így a teljes memória megcímezhető. Másfajta címzési módok funkcionális 
regiszterek segítségével valósulnak meg. 
Minden, a CISC, vagy RISC processzoroknál használatos utasításnak elkészíthető a SISC 
adatmozgatás megfelelője. Bármilyen aritmetikai és logikai művelet ugyan úgy 
elvégezhető, mint más processzorokkal. A SISC architektúra Touring-teljes [152]. 
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A tiszta TTA természet a vezérlési, a verem- és alprogramkezelő műveleteknél is 
megnyilvánul. Ezek kiváltása is egy-egy adatmozgatással valósul meg 
Mivel a hw-sw együttes tervezés az egyetlen morzsán megvalósított rendszerek esetében 
egyelőre inkább az egyszerű CPU-kat kívánja, a funkcionális regiszterek közötti 
adatmozgatás egyetlen átmeneti regiszter segítségével valósul meg. Ennek alternatívája 
egy többcsatornás összekötő hálózat lehetne, mely egyszerre több funkcionális regiszter 
között képes adatforgalmat biztosítani. 
Az architektúra művelet készletének változtatása az érintett funkcionális regiszterek 
megszüntetésével, vagy létesítésével valósul meg. Ezek illesztése úgy történik, hogy a 
processzor belső cím-, adat- és vezérlőbuszára kerülnek és egy címdekódoló logika 
segítségével adott memóriacímhez rendelve szólalnak meg. Ezen kialakításból következik, 
hogy a SISC műveletkészletének bővítése egyszerűbb esetekben még a processzoron 
kívül is megtörténhet. 

4.3 Hasonló létező rendszerek 
Az itt kidolgozott architektúrához valamilyen szempontból hasonlók az első elektronikus 
számítógépek megjelenése óta léteznek már. Két fajtája van az egyutasítású 
számítógépeknek, a SubNeg [123..125] és a MOVE [109, 112, 116, 120, 122, 126, 128, 
139] architektúrák. Az előbbi valójában egy egyetlen CISC utasítást alkalmazó, művelet 
aktíválású architektúra (OTA – operation triggered architecture). Itt egyetlen 
háromoperandusú, Subtract-Jump-If-Negative utasítás van implementálva, ami csak 
kisebb hasonlóságot mutat a jelen fejezetben bemutatásra kerülő processzorral. 
A MOVE architektúrák már közelebbi rokonai az itt kidolgozottnak. Ezeknél az egyetlen 
utasítás a Move Src→Dst, mely az adatmozgatással – és speciális, funkcionális 
regiszterek segítségével – váltja ki a működést. Ezek a TTA (transport triggered 
architecture) processzorok. 
Ugyan a SubNeg processzorok főleg oktatási célra alkalmasak, még 1958-ban 
sorozatgyártásba került egy képviselőjük a Standard Telephones and Cables Limited of 
South Wales által. Azóta azonban elfordult a gyártók figyelme ezektől. 
A Move architektúrák sokkal alkalmasabbak valódi számítástechnikai alkalmazásra. Az 
első sorozatgyártású Move architektúra a DEUCE [108..110] 1957-ből, melyet időnként 
újabb hasonló felépítésű processzorok követtek a piacon [112, 116, 120, 122, 126, 128, 
139]. A legutolsó, ma is kapható ilyen architektúra a MaxQ [139], mely 2004 végén jelent 
meg. 
Bár elsőre könnyen azt lehetne gondolni, hogy két Move architektúra – eredően a 
rendkívül egyszerű alapokból – nem különbözhet nagyon egymástól, az itt következő 
összehasonlító táblázatok ennek ellenkezőjét mutatják. Míg az első képviselőjük 
gyakorlatilag egy automatizált táplálású számológép volt, addig a későbbiek inkább a 
CISC-RISC tendencia végső állomását testesítik meg. 
Minden ismertetett Move architektúrára jellemző, hogy alkotóik csak korlátozottan 
törekedtek az általános célú felhasználhatóságra, a magasszintű nyelven való 
programozhatóságra, illetve a „tiszta Move” kivitelre. 
Az itt következő két táblázat segít a negyedik tézishez kidolgozott architektúra (SISC – 
single instruction set computer – egyelemű utasításkészlettel rendelkező számítógép) és a 
szakirodalomban fellelhető hasonló architektúrák összehasonlításában. Mivel kilenc ilyen 
van, az összehasonlítás időrendben és két táblázatra osztva történik. Mindkét táblázat 
első oszlopában a SISC architektúra paraméterei szerepelnek az összehasonlítás 
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megkönnyítésére. A táblázat alaposabb áttekintését érdemes a teljes fejezet elolvasása 
utánra időzíteni.  
 
 SISC DEUCE GRI-909 Burrough 1726 NED ABLE CMOVE 

megjelenés 2000 1957 1969 1972 1973 1980 

irodalom [150] [108..110] [111..115] [116..118] [119, 120] [121, 
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regiszteren 
keresztül 

csak memory 
address 
register-en 
keresztül 

direkt, indirekt bárhol, de 
csak 
regiszter 
indirekt, 

#0..63 közv 

közvet-
len, 
indirekt 
és 
indexelt 

JMP move to PC minden 
utasításban 
szerepel a 
következő 
címe 

move to PC utasításkóddal move to PC move to 
PC 
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feltételes 
JMP 

többféle 
feltételre, 
64kW 
átfogás 

<0 ill !=0 

skip jellegű 

többféle 
feltételre, 
32kW átfogás, 
illetve skip 
jellegű 

utasításkóddal 
±4095 cím, skip 

többféle 
feltételre, 
64kW 
átfogás 

csak 
>0-ra 

Call / Ret mint cisc-nél, 
korlátlanul és 
egymásba 
ágyazhatóan 

spec 
visszatérési 
cím  
regiszterrel 

spec 
visszatérési 
cím  
regiszterrel 

32x24bit hw 
stack 
segítségével, 
Call relative 
±4095 

nincs spec 
visszaté
rési cím  
regisz-
terrel 

Push / Pop mint cisc-nél, 
korlátlanul 

nincs nincs mint Call/Ret, de 
nem erre ajánlja 
a gyártó 

mint cisc-
nél, 
korlátlanul 

nincs 

data bus, 
addr bus 

16 / 16 32 16 / 15 16 / 14 16 / 16 nincs 
megépít
ve 

compare implicit 
(műveletet 
követően a 
feltételek 
maguktól 
beállnak) 

discriminator 
regiszterrel 

data tester 
egységgel 

implicit implicit implicit 

általános 
regiszterek 
száma 

2 x 16bit nincs ilyen 2 x 16bit 4 x 24bit 4 x 16bit 0 

eredmény 
érvényes 

utasítás 
ciklus végére 

műveletfüggő változó 
időtartamú 
utasítás ciklus 
végére 

utasítás ciklus 
végére 

utasítás 
ciklus 
végére 

utasítás 
ciklus 
végére 

load/store FU nincs nincs van nincs nincs nincs 

multifunkciós 
FU 

nincs nincs van nincs nincs nincs 

több utasítás 
egyszerre 

az ALRG 
összes 
művelete 

nincs mozgatás 
közben inc, 
neg, shl, shr 

ADD vagy SUB 
és logikai 
műveletek 

nincs nincs 

instruction 
fetch unit 

nincs külön nincs külön van nincs külön nincs külön nincs 
külön 

decode ciklus nincs külön nincs külön van van nincs külön nincs 
külön 

locking szükségtelen nincs nincs szükségtelen szükségte-
len 

szükség
telen 

pipeline nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

cache nincs nincs nincs „control” 
memory 

nincs nincs 

bonyolultság nagyon kicsi logikai 
bonyolultság 
kicsi 

kicsi korához képest 
bonyolult 

nagyon 
kicsi 

nagyon 
kicsi 

4.2 táblázat: Hasonló architektúrák összehasonlító táblázata (1/2) 
. 
 SISC SubNeg  URISC Jones Move32Int MaxQ 

megjelenés 2000 1988 1988 1994 2004 



 

 87/120 

irodalom [150] [123..125] [126, 127] [128..138] [139..143] 

transport 
triggered 

teljesen nem teljesen a műveletet az 
adatmozgatás után külön 
trigger utasítás indítja; 
esetenként szükséges 
részleges utasításkód is 

igen, de van 1 
bit címzési kód 

egyetlen 
utasítás van 

igen, a 
MOVE 

igen a 
SubNeg, 
vagy a 
SubLeq 

igen, a 
MOVE 

igen, a MOVE, de 
részleges utasítás 
kódolással kiegészítve 

igen, a Move, 
de van 1 bit 
címzési kód 

VLIW nem nem nem igen, 4 tagú nem 

összekötő 
hálózat 

egyetlen 
regiszter 

nincs egyetlen 
regiszter 

4 csatornás 1 csatornás 

szóhossz 16 bit 8 bit 16 bit 64 bit (2 cikl) 16 bit 

memória 
architektúra 

Neumann Neumann Neumann Harvard Harvard 

verem 
memória 

bárhol, 
bármekkora 

nincs nincs nincs 16 elemű hw 
stack 

művelet 
aktíválás 

implicit (a 
move-ból 
egyenesen 
következő) 

implicit implicit külön trigger move implicit 

adat elérés bárhol 
(mem/reg), 
direkt és 
indirekt 
postincr, 
postdecr 

bárhol 
(mem/reg)

bárhol 
(mem/reg), 
indirekt 

bárhol (mem/reg), indirekt reg közvetlen, 
mem csak 
segéd 
pointerrel 

JMP move to PC a Subneg 
utasítás 
része 

move to PC move to PC move to PC 

feltételes 
JMP 

többféle 
feltételre, 
64kW 
átfogás 

a SubNeg 
utasítás 
része, 
csak ≤-re 

többféle 
feltételre, de 
csak skip to 
PC+2 

minden move guardolt, de 
előre ki kell jelölni a feltételt 

többféle 
feltételre, 
+segédpointer 
kötelező 

Call / Ret mint cisc-nél, 
korlátlanul és 
egymásba 
ágyazhatóan 

nincs nincs nincs a 16 elemű hw 
stack terhére 

Push / Pop mint cisc-nél, 
korlátlanul 

nincs nincs nincs a 16 elemű hw 
stack terhére 

data bus, 
addr bus 

16 / 16 8 / 16 16 / 16 32, 16 / 32, 16 16 / 16 

compare implicit 
(műveletet 
követően a 
feltételek 
maguktól 
beállnak) 

implicit implicit explicit implicit 

általános 
regiszterek 
száma 

2 x 16bit nem 
értelme-
zett 

1 x 16bit 11 x 32bit 1 x 16bit 



 

 88/120 

eredmény 
érvényes 

utasítás 
ciklus végére 

utasítás 
ciklus 
végére 

utasítás 
ciklus végére 

esetenként csak az utasítás 
ciklus vége után 

utasítás ciklus 
végére 

load/store FU nem kell nem kell nem kell szükséges nem kell 

multifunkciós 
FU 

nincs nincs nincs van, utasításkód 
kiegészítés kell hozzá 

nincs 

több utasítás 
egyszerre 

az ALRG 
összes 
művelete 

nincs nincs max 4, vannak egymást 
kizáró műveletek 

nincs 

instruction 
fetch unit 

nincs külön van nincs külön van nincs külön 

decode ciklus nincs külön nincs 
külön 

nincs külön van nincs külön 

locking szükségtelen nincs szüks.telen van szükségtelen 

pipeline nincs nincs nincs funkcionális egységenként nincs 

cache nincs nincs nincs van nincs 

bonyolultság nagyon kicsi kicsi nagyon kicsi nagy kicsi 

4.3 táblázat: Hasonló architektúrák összehasonlító táblázata (2/2) 
Mivel a negyedik tézis alapját adó SISC (single instruction set computer) működését az 
váltja ki, hogy adat kerül funkcionális regiszterbe; a legnagyobb hasonlóságot a TTA 
(transport triggered architecture) és az egyutasítású architektúrákkal mutatja. 
A TTA architektúrák a VLIW processzorok módosításával alakultak ki [132]. Az utóbbiak 
jellemzője, hogy egy utasítás számos funkcionális egységnek ír elő műveletet. A szóhossz 
akár 1024 bit is lehet, ami 32 párhuzamos műveletet is előírhat. A műveletek operandusait 
és eredményeit is egy regiszterfájl regiszterei tartalmazzák. Ilyen módon komoly forgalom 
generálódik a regiszterfájl és a funkcionális egységek között. 
A TTA számítógépek alapvető megkülönböztető jellemzője a VLIW gépekhez képest, hogy 
a funkcionális egységek között az értékek közvetítését nem egy regiszterfájl, hanem egy 
közvetlen összekötő hálózat bonyolítja. Így tehát például egy összeadás eredménye nem 
egy regiszterbe kerül, hanem az azt követő kivonást megvalósító funkcionális egység 
egyik bemenetére. A TTA-ban – a szuperskalár OTA-hoz hasonlóan - szintén egyszerre 
több funkcionális egység dolgozik (bár előbbiek ütemezése statikus és fordítási időben 
zajlik, míg utóbbiak futásidőben ütemeznek dinamikusan). A megoldás előnye a sebesség 
növekedés a regiszterhasználat csökkenése miatt, és a kisebb hardver igény a 
regiszterfájl és az azt a funkcionális regiszterekkel összekötő hálózat csökkenése, 
valamint a statikus ütemezés miatt. 
Ideális esetben egy TTA processzorban minden lehetséges adatút ki van építve, így 
egyszerre lehet minden funkcionális egységből bármelyik másikba adatot mozgatni. Ehhez 
igazodik az utasításszó hossza, ami egyszerre minden funkcionális egységre tartalmaz 
utasítás kódot. 
Az ideális TTA hardver igénye elviselhetetlenül nagy, és még ha lenne is ilyen processzor, 
azt messze nem lehetne teljes kihasználtsággal folyamatosan működtetni. Ennek 
következményeként a TTA-nak olyan változata ígérkezik életképesnek, melyben a 
funkcionális egységek száma és az azokat összekötő hálózat korlátozott. 
Az itt kidolgozott SISC architektúra egy olyan általános célú, tiszta felépítésű, speciális 
TTA, melyben – alapkiépítésben – egyszerre csak egyetlen adatmozgatás valósul meg, a 



 

 89/120 

mozgatott adat nem tartalmaz rejtett utasításkódot, vagy címzési módot, illetve teljes 
hardveres támogatást ad magasszintű nyelveken való programozhatósághoz. 

4.4 Előnyök 
A jelen tézis szerinti architektúra előnyeit elsősorban abból a szempontból kell vizsgálni, 
hogy az egy hardver-szoftver együttes tervezéssel kialakított, system-on-chip 
nagyságrendű célalkalmazásban a szoftverként megvalósuló funkciók 
mikroprocesszoraként kerül felhasználásra. 
Kedvező tulajdonságai azonban alkalmassá teszik általános célú architektúraként való 
felhasználásra is, így ezt másodlagos szempontként szintén meg kell tartani. 

4.4.1 Előnyök CISC és RISC architektúrákkal szemben 
A SISC architektúra alapvető előnye a rendkívül egyszerű felépítés és a műveletek 
egymástól független kialakíthatósága. Az egyszerűségből két előny is adódik a CISC és 
RISC versenytársakhoz képest ugyanolyan áramköri technológia használata mellett. Mivel 
kevesebb logikai kapuból épül fel, egyrészt a rövidebb terjedési időkből adódóan nagyobb 
órafrekvenciával lehet működtetni, másrészt kisebb helyen lehet kialakítani. 
Az elterjedt skálázási technikák, mint 
• a RAM és ROM mérete, 
• az órafrekvencia megválasztása, 
• a cím- és adatbusz szélessége 
mellett, a move architektúra következtében 
• a funkcionális regiszterek összetétele és  
• a funkcionális regiszterek mennyisége  
is nagy szabadsággal változtatható.  
Az aritmetikai és logikai regiszterek készletének változtatásával le lehet csökkenteni ezek 
számát az alkalmazáshoz szükséges optimalizált minimumra, illetve ki lehet bővíteni ezek 
körét az alkalmazás szempontjából fontos speciális regiszterekkel, vagy akár alkalmazás 
specifikus számítási csővezetékkel.  
A feltételes vezérlés átadások regiszterei részben, vagy teljesen követhetik az aritmetikai 
és logikai műveletek regisztereinek számát. 
A programfutást vezérlő regiszterek készletének változtatásával az egyszerű sequencer 
alkalmazástól (move + jump to start), a logikai hálózat kiváltáson át (move + logic + 
conditional jump + jump to start) a magasszintű programok futtatásáig (move + arithmetic, 
logic + conditional jump + jump + push&pop + call & ret) bármilyen bonyolultságú vezérlési 
struktúra kialakítható. 
Mivel a műveleteket megvalósító funkcionális regiszter készlet alkalmazásfüggően 
alakítható ki, ebből is számos előny származik: 
• Egy művelethez tartozó építőelemek egyértelműbben körülhatárolhatóak, így: 

• egy művelet létének vagy hiányának a költsége egyértelműen kiszámítható; 
• a hozzá rendelt szilicium felülettel külön lehet gazdálkodni; 
• illesztésük a processzorhoz egyszerűbb; 
• egy adott művelet kifejlesztése jól körülhatárolható feladat. 

• Egy új művelet a már implementált műveletekkel egyenrangú (illesztésében, 
aktíválásában a többiekkel egynemű). 
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• Jellegében a meglevőktől eltérő művelet is könnyen implementálható. 
• Egy esetlegesen megszüntetett műveletet “végrehajtó” szoftver nem okoz 

meghatározatlan állapotot a processzorban. 
• Fordítási időben a kívánt műveletfajtákhoz tartozó funkcionális regiszterek létrehozását 

egyenként el lehet dönteni. 
• A fordító a funkcionális regiszterek adott alkalmazáshoz szükséges, optimalizált 

halmazát hozhatja létre. (akár speciális, új műveletek funkcionális regisztereit is) 
• Akár a vezérlési műveleteket (feltétel nélküli és feltételes ugrások, alprogram kezelés) 

is egyenként lehet implementálni, vagy megszüntetni. 
• A művelet készlet szélsőségesen is csökkenthető, akár egyetlen műveletre. 
 
A műveletek implementálásának módja lehetővé teszi akár rendkívüli műveletek 
létrehozását is. Ilyen lehet például egy paraméterezhető számítási csővezeték 
implementálása, melynek egy bemeneti, egy kimeneti és alkalmazástól függő paraméter 
regiszterei vannak. 
Mivel a SISC processzor architektúrája igen egyszerű, tömeges bevetésére is lehetőség 
van egy alkalmazáson belül. Ilyen esetben ezek egymással kommunikálhatnak is. 
A SISC processzor programozása magasszintű nyelven a programozótól semmilyen 
speciális tudást nem követel meg. Az assembly programozás esetén gyorsan hozzá lehet 
szokni az utasítás mnemonikok hiányához és ahhoz, hogy egy-egy műveletet a 
mnemonikkal helyettesített funkcionális regiszterek címei határoznak meg. 

4.4.2 Előnyök más move architektúrákhoz képest 
A hasonló létező rendszereket taglaló alfejezet után látható, hogy a javasolt SISC 
architektúra milyen előnyökkel bír a hasonló architektúrákhoz képest.  
Az architektúra tiszta. Valódi egyutasítású, move architektúra, melyben nincs a mozgatott 
adatba “rejtett” címzési, vagy utasítás módosító információ. Az utasítások nem igényelnek 
külön dekódolási ciklust. A műveletet maga az adat mozgatása váltja ki. A műveletek 
eredménye a következő utasítás ciklusra készen van. A tiszta move felépítés miatt a 
megvalósító áramkör egyszerűbb, mint azon move architektúrák, melyekben részleges 
cím- vagy utasításkód is van a mozgatandó adatba vegyítve. Az egyszerűség pedig 
ugyanolyan áramköri technológia mellett nagyobb órafrekvenciát enged meg és kisebb 
szilicium felületet igényel. 
Az architektúra egyszerű. A funkcionális regisztereket egyetlen átmeneti regiszter köti 
össze. A szóhosszúság kötött, nem függ az adott művelettől, és a címszélességgel is 
megegyezik. A belső, címezhető regiszterkészleten túl egyetlen külső memóriát használ, 
mely a programot és a hozzá tartozó adatokat – beleértve a tetszőleges helyzetű és 
méretű verem memóriát – egyaránt tartalmazza. A más move architektúrákhoz képest 
egyszerűbb felépítés az előbb leírtak szerint nagyobb órafrekvenciát enged meg és kisebb 
szilicium felületet igényel. 
Az architektúra egyszerűen programozható. Az utasítások paraméterei csak egyféle 
értelemmel bírnak, így alkalmas mnemonikokat használva az assembly nyelvű kód is jól 
olvasható. Bizonyos hasonló move processzoroknál azonban előfordul, hogy a műveletet 
még egy külön működés kiváltó mozgatással kell elindítani, vagy feltétel vizsgálat előtt 
külön adatmozgatással kell kijelölni, hogy melyik legyen a lekérdezhető feltétel bit. A 
feltételes ugró utasítások esetében más move architektúráknál további megkötések 
vannak, mint például a felhasználható feltételek köre. 
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Az architektúra magasszintű nyelven is programozható. Minden ismert más megoldással 
szemben, ezen architektúrának vannak veremkezeléssel kapcsolatos funkcionális 
regiszterei és ezek minden ilyen műveletet (push, pop, call, ret) egyetlen adatmozgatással 
végeznek el. A verem ebben az architektúrában a Neumann szervezésű memória 
tetszőleges – futásidőben beállítható – részében helyezkedik el és tetszőleges méretű 
lehet. 
A SISC architektúra fő jellegzetességeit a hasonló létező megoldásokhoz képest a 4.4 
táblázat mutatja be. A “megvalósulás” oszlopban a zárójelek között olyan architektúrák 
szerepelnek, melyek nem felelnek meg az adott kritériumnak. 
 
cél megvalósulás 

tiszta, egyutasítású, 
move-alapú TTA 

Kizárólag Move Src→Dst utasítás létezik, Src és Dst jelentése mindig ugyan az. 

- nincs részleges utasítás kódolás (DEUCE, GRI909, Burrough, Move32Int) 

- nincs utasítás paraméterbe rejtett címzésmód információ (GRI909, CMOVE, 
Move32Int, MaxQ) 

- az egyetlen utasítás nem komplex (SubNeg) 

- nincs decode ciklus (GRI909, Burrough, Move32Int) 

- nem kell a műveletek elvégzéséhez még egy külön trigger mozgatás (Move32Int) 

- nem kell a műveletek eredményének érvényességére várni (DEUCE, GRI909, 
Move32Int) 

egyszerűség Minden adat egyforma bithosszúságú, a cím- és adatszélesség megegyezik. Az 
adatmozgatás egy átmeneti regiszteren keresztül (TEMP) zajlik. Neumann 
architektúra.  

- nincs bonyolult összekötő hálózat (Move32Int) 

- nincs változó szóhossz (Burrough) 

- nincs többféle memória (Burrough, MaxQ) 

egyszerű 
programozás 

Alkalmas forrás és cél mnemonikok esetén assemblyben is olvasható kód 
keletkezik. A memória teljes egészében direkt címzéssel elérhető. Bármilyen más 
címzési mód funkcionális regiszterek segítségével valósul meg. 

- nincs paraméterbe rejtett részleges utasítás kódolás (Move32Int) 

- nem kell feltételbit választás egy feltételes utasítás elé (Move32Int) 

- nincs különösebb megkötés a feltételes ugrásoknál (DEUCE, CMOVE, OISC, 
SubNeg) 

- a feltételes ugrásnál nem kell előzetes feltételbit választás (Move32Int), nem kell 
segédmutató (MaxQ), nem korlátozott az ugrás hossza, vagy iránya (OISC) 

magasszintű nyelven 
is programozható 

A verem memória értelmezett, annak mérete és elhelyezkedése a kóddal és 
változókkal közös memóriában tetszőleges. A verem memória egyaránt és 
korlátlanul használható adatok tárolására és alprogramhívás adminisztrálására. 

- nem hiányzik teljesen a lehetővé tevő hardver (SubNeg, OISC, Move32Int) 

- nem csak egyetlen visszatérési cím regiszter van (DEUCE, GRI909, CMOVE) 

- nincs korlátozva a stack mérete (Burrough, MaxQ) 

4.4 táblázat: A SISC architektúra fő jellegzetességei 
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4.5 A javasolt modell megvalósítási részletei 
Jelen tézis gyakorlati alkalmazhatóságának bizonyítására kidolgozásra került egy 
általános célú SISC architektúra, melyet a 4.5 ábra mutat be. 

 
4.5 ábra: A megvalósított SISC architektúra alapfelépítése 

A SISC architektúra működését egy vezérlő egység (CU – control unit) irányítja. Ennek a 
feladata, hogy az architektúra minden folyamatát, illetve az egyszerű és a kivételes 
adatmozgatásokat irányítsa. Az utasítások végrehajtása 4 ciklusban zajlik, melyek 
mindegyikében adatmozgatás történik. 
Az egyszerű adatmozgatás során az adat helyet változtat, de ez a mozgatás nem jár 
semmilyen egyéb funkció kiváltásával. Ilyenkor a program soron következő 
adatmozgatásának forrás címe, az első utasítás fázisban beolvasásra kerül az SRC_PTR 
(source pointer – adatforrás mutató) regiszterbe, majd a második utasítás fázisban a 
rendeltetési hely címe beolvasásra kerül a DST_PTR (destination pointer – adat 
rendeltetési hely mutató) regiszterbe. Az első két fázis után már a processzoron belül van 
az adatmozgatással megvalósuló utasítás forrás és rendeltetési hely címe. A következő 
két fázis alatt zajlik le az utasításnak megfelelő adatmozgatás. Először – a harmadik 
fázisban – az SRC_PTR regiszterben levő érték, mint cím szerint meghatározott helyről 
(memória, vagy címezhető belső regiszter) az adat a TEMP (temporary – átmeneti) 
regiszterbe kerül, majd a negyedik fázisban a TEMP tartalma a DST_PTR regiszter 
tartalma, mint cím által meghatározott helyre (memória, vagy címezhető belső regiszter) 
kerül. 
A 4.6 ábrán látható egy SISC assembly nyelvű programrészlet, illetve annak megjelenése 
a memóriában. 

 
4.6 ábra: SISC assembly nyelvű programrészlet és memóriakép 

Mint az a 4.6 ábra bal oldalán látható, a SISC assembly nyelvű listája nagyon hasonlít egy 
általános célú mikroprocesszoréra, ám utasítás mnemonik csak egyfajta van, a move. Az 
utasítás jellegét a move paramétereiként szereplő forráscím és rendeltetési cím (src ill dst) 
határozza meg. Bár első látásra ez nem tűnik jól olvasható kódnak, ha a paramétereknek 
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megfelelő címkék neve releváns, a lista már bármely assembly listához hasonló szinten 
értelmezhető.  
A 4.6 ábra jobb oldalán a bal oldal szerinti assembly lista alapján kialakuló memóriakép 
látható. Mivel csak egyféle utasítás létezik, így annak nem szükséges gépi kódot 
megfeleltetni és azt a memóriában tárolni. Ezokból a program bináris kódja csak az egyes 
utasításokhoz tartozó paraméterek bináris megfelelőinek sorozatából áll. 
A SISC programjának végrehajtása az eddig leírtak alapján a forrás és rendeltetési hely 
címeinek beolvasásából, majd az ezek alapján előírt adatmozgatás megvalósításából áll. 
Egy utasítás végrehajtása során a SISC négyszer fordul memóriához, vagy címezhető 
belső regiszterhez. Ez négy memória ciklus végrehajtását jelenti utasításonként.  
A processzor tehát két memóriaolvasási ciklus után még egy harmadikat hajt végre – 
melyben az elsőre beolvasott címmutató szerinti helyről olvas -, majd a negyedik ciklusban 
írási ciklus kerül megvalósításra, melyben a második olvasási ciklusban beolvasott 
rendeltetési helyre írja a harmadik ciklusban beolvasott adatot. 
A 4.7 ábra szemlélteti az egy utasításhoz tartozó négy memória ciklus lezajlását. 

 
4.7 ábra: SISC utasítást megvalósító memória ciklusok 

A 4.7 ábra bal oldalán látható, hogy milyen adatmozgások valósítják meg a 4.6 ábra bal 
oldalán található SISC assembly lista első két sorát. 
A 4.7 ábra jobb oldalán lépcsőzetesen kerültek feltüntetésre azok a memória ciklusok, 
melyek az utasításokat megvalósítják. A ciklusok számozása – a VHDL-ben kidolgozott 
modellhez hasonlóan – 0-tól 3-ig tart, majd újból 0-tól indul. Kivételt képez az ábrán cycX-
nek nevezett ciklus, melynek a már említett kivételesen kezelt adatmozgatások 
némelyikében lesz szerepe. Egy ilyen ciklus a következő utasítás első memória ciklusával 
párhuzamosan zajlik, de ebben a ciklusban soha nem történik olyan, ami a következő cyc0 
ciklust zavarná. 
A 4.7 ábra bal oldalán tehát az látható, hogy a move src1,dst1 utasítás első memória 
ciklusa során a label című memóriarekesz tartalma betöltődik a SISC SRC_PTR 
regiszterébe. A második memória ciklus során a label+1 című memóriarekesz tartalma 
betöltődik a SISC DST_PTR regiszterébe. Ezen két rekesz tartalma alapján a SISC 
vezérlőegysége már tudja, hogy egyszerű, vagy kivételesen kezelt adatmozgatás 
következik. A következő memória ciklusban az SRC_PTR által címzett rekesz (memória, 
vagy címezhető belső regiszter) tartalma a TEMP regiszterbe kerül, majd az utolsó 
ciklusban a TEMP regiszter tartalma a DST_PTR által címzett rekeszbe (memória, vagy 
címezhető belső regiszter) kerül. 
Ezen négy ciklus után kezdődik a következő utasítás (move src2, dst2) megvalósítása. 
A SISC belső regiszterei csoportokba rendeződnek. A működés alapjául szolgáló 
regiszterek a BRG (basic register group) csoportban találhatók. Ezek a programszámláló 
regiszter (PC), a veremkezelés, illetve az alprogramhívás regiszterei. Ezeket egészíti ki a 
Zero regiszter, melynek mindig nulla a tartalma. 
Egy másik regiszter csoport segíti a feltételes program elágazás megvalósítását. Ez a 
CJRG (conditional jump register group) csoport. Az aritmetikai és logikai műveleteket 
megvalósító regiszterek az ALRG (arithmetic logic register group) csoportba tartoznak.  
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A megvalósított SISC architektúra további regiszterei az indirekt memória elérést segítő 
regiszterek és ezek segéd regiszterei (IMA#0, IMA#1, …) 

4.5.1 Egyszerű adatmozgatás 
Egyszerű adatmozgatás az az adatmozgatás, mely függetlenül a forrástól és a rendeltetési 
helytől, nem vált ki a mozgatáson kívül egyéb működést. 
Ilyen esetekben az SRC_PTR-be beolvasott adat által meghatározott címről a DST_PTR-
be beolvasott adat által meghatározott címre mozog az adat a TEMP regiszter, mint 
átmeneti tárolóregiszteren keresztül. Ilyen mozgatás lehet két memóriacím között, vagy 
például az OP#1 és az OP#0 regiszter között is. 
A kivételes adatmozgatásokat a következő alfejezetek taglalják. 

4.5.2 Aritmetikai és logikai műveletek 
Az aritmetikai és logikai műveletek egy SISC architektúrában legalább kétféleképpen 
valósíthatók meg. Az implementált megoldás szerint adott az operandus regiszterek egy 
csoportja (itt OP#0 és OP#1) és a hozzájuk tartozó eredményregiszterek. Leegyszerűsítve 
a működés úgy valósul meg, hogy amennyiben valamely operandus regiszter írásra kerül, 
akkor az általa befolyásolt eredményregiszterek mindegyike frissül.  
Egy másik lehetséges megoldást a 4.8 ábra mutat be. 

 
4.8 ábra: SISC aritmetikai logikai blokk, alternatív megoldás 

A 4.8 ábra szerinti alternatív kialakítású aritmetikai logikai regiszter csoportnak egy 
általános (OP#0) és számos művelet specifikus (NOT#1, NEG#1, …, ADDC, …) 
operandus regisztere van. Ezekhez egyetlen kimeneti regiszter (OUT) és egy írható, 
olvasható átvitel bit (C) tartozik. 
Ez az elrendezés mind az egy-, mind a kétoperandusú műveletek elvégzését támogatja. 
Egy operandusú műveletek esetén az operandust a #1 jelölésű operandus regiszterek 
valamelyikébe kell juttatni. A beírás után az eredmény az OUT regiszterben és – adott 
esetben - a C-ben keletkezik. Ha például egy értéket eggyel meg kell növelni, akkor azt az 
INC#1 regiszterbe kell beírni, majd az eredmény az OUT regiszterben képződik. Az 
esetleges átvitel a C-ben keletkezik. 
Kétoperandusú műveletek esetén nemcsak a művelet specifikus operandus regiszterek 
valamelyikét kell írni, hanem azt megelőzően az OP#0 regisztert is. Ha például két érték 
között kizáró vagy műveletet kell végezni, akkor először az OP#0-ba kell beírni az egyik 
értéket, majd a XOR operandus regiszterbe a másikat. A XOR regiszter írása váltja ki a rá 
jellemző kimeneti érték képzését az OUT regiszterben. 
Az eddig leírtak tehát egy alternatív megoldást adtak az aritmetikai logikai műveletek 
elvégzésére. A kidolgozott és tesztelt megoldást az itt következő leírás adja. 
A 4.5 ábra szerinti SISC architektúrában az aritmetikai logikai blokknak (általános célú 
architektúra esetén) csak két operandus regisztere van, viszont nagyszámú eredmény 
regisztere. Az operandus regiszterek száma legalább annyi, mint ahány operandust a 
legtöbb operandusú művelet megkíván. Az eredmény regiszterek száma pedig annyi, mint 
ahány kimenetet az összes művelet együttesen igényel. 
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Ebben az architektúrában egy operandus regiszter írása az összes hozzá tartozó 
eredményregiszter együttes frissítését vonja maga után. A többoperandusú műveletek 
eredményregiszterei kizárólag egy - esetükben – kitüntetett operandus regiszter írásakor 
fognak új eredményt szolgáltatni. 
Amennyiben az OP#0 operandus regiszterbe új érték kerül, akkor a következő utasítás 
kezdetére az összes #0 jelölésű eredmény regiszter (NOT#0, NEG#0, INC#0, ...) értéke 
frissül. Ugyanez igaz az OP#1 esetében az összes #1 jelölésű eredmény regiszterre.  
Az ALRG csoport eredmény regisztereinek elnevezése a rájuk jellemző műveletekkel függ 
össze, így a NOT bitenkénti negáltat, a NEG kettes komplemenst, az INC inkrementált 
értéket, a DEC dekrementált értéket jelent. 
Az SHLC#0 (shift left with carry) regiszter az OP#0 operandus regiszter tartalmának egy 
bittel balra tolt értékét tartalmazza. Az eltolás az írható, olvasható LS_C#0 (left shift carry) 
regiszter legkisebb helyiértékű bitjének bevonásával történik. 
Az SHRC#0 (shift right with carry) regiszter az RS_C#0 (right shift carry) regiszterrel 
működik együtt. 
Kétoperandusú műveletek esetén OP#0 írásakor nem, csak OP#1 írásakor frissülnek a 
kétoperandusú műveletek eredmény regiszterei (ADDC, SUBB, AND, OR, NOR, XOR, 
NXOR, A_C, S_B). Erre azért van szükség, hogy az átvitellel járó műveleteket is el 
lehessen végezni az átvitel elrontása nélkül. Az összeadás illetve a kivonás során esetleg 
keletkező átvitelt tartalmazó regiszterek (A_C, S_B) nem csak olvashatók, de írhatók is. 
A kétoperandusú műveletek eredményregisztereinek neve szintén a funkció alapján 
alakult ki, így az ADDC átviteles összeadást, a SUBB átviteles kivonást, az AND bitenkénti 
logikai ÉS műveletet, az OR bitenkénti logikai VAGY műveletet, a NOR az OR negáltját, a 
XOR bitenkénti logikai kizáró VAGY műveletet, a NXOR a XOR negáltját adja. Az A_C az 
összeadási átvitel, a S_B a kivonási átvitel írható/olvasható egybites regisztere. 
Az if (num>12) a++; programsort például a következő SISC assembly program valósítja 
meg: 
 chk_2      
  zero  S_B  ; a sub borrow (kivonási carry) törlése 
  addr_12 op#0  ; #12 töltése az addr_12 címről OP#0-ba 
  addr_num op#1  ; num töltése az addr_num címről OP#1-be 
  S_B  op#0  ; a kivonás eredményeként előálló S_B->OP#0 
  addr_chk_3 j_op#0 ; ugrás tovább, ha nem volt S_B átvitel 
 chk_21      
  addr_a op#0  ; a töltése az addr_a címről OP#0-ba 
  inc#0  addr_a ; inkrementált érték visszaírása a-ba 

 
Az eddig leírtak egy általános alkalmazású SISC architektúra aritmetikai logikai regiszterei. 
Ilyen esetben még könnyen megoldható, hogy a műveletek eredményei a következő 
utasításciklusra előálljanak. Amennyiben bonyolult műveletek esetén ez az időzítés már 
nem tartható, akkor annak ismeretében kell a programot megírni, hogy hány utasítás után 
érvényes a kimenet. 
Bizonyos alkalmazásokban szükség lehet kettőnél több bemenetű műveletek 
megvalósítására (pl a*b+c, vektorműveletek, mátrixműveletek). Ilyenkor az alkalmazásnak 
megfelelően kell kialakítani az aritmetikai logikai regiszter csoportot. 
Egy olyan művelet esetében, melynek végrehajtási ideje hosszabb, mint egy utasítás 
ciklus, sebességkritikus alkalmazások esetében egyszerűen mód van művelet funkcionális 
regiszterének többszörözésére. Az alkalmazás ilyen esetben mindig egy éppen szabad 
példányt használ az egyforma célú funkcionális regiszterek közül.  
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További lehetőség, hogy az ALRG-n belül egy számítási csővezeték kerül felépítésre, 
melynek paraméterei és be- illetve kimenetei is a regisztercsoport tagjai. Ilyen esetben a 
számításokat a csővezeték bemeneti regiszterének ütemezett táplálásával lehet indítani. 

4.5.3 Feltétel nélküli vezérlés átadás 
A feltétel nélküli vezérlés átadás nagyon hasonlít egy egyszerű adatmozgatásra, ám 
ennek rendeltetési címe a processzor címezhető belső regisztere, a PC (program counter) 
regiszter. A PC regiszter átírásának pillanatában (cyc3, TEMP->PC) a PC regiszter már a 
soron következő utasítás src adatára mutat, így átírását követően többé nem módosul, 
ezért a következő utasítás címe a TEMP által meghatározott cím lesz. 
Amennyiben szükséges, mód van feltétel nélküli, relatív vezérlésátadó utasítás 
megvalósításra, de jelen munka keretében erre nem került sor. 

4.5.4 Feltételes vezérlés átadás 
A feltételes vezérlés átadás a CJRG (conditional jump register group) regisztercsoport 
segítségével valósul meg. Ezek mindegyike olyan, “feltételesen átlátszó” regiszter, melyen 
keresztül – adott egyedi feltétel teljesülése esetén – a PC regiszter “látszik” egy írási ciklus 
során. 
A j_OP#0 regiszterbe írt érték olyankor kerül ezen keresztül azonnal a PC regiszterbe, 
amikor az OP#0 regiszter értéke nulla. Ha tehát az OP#0 regiszterben nulla van, és a 
j_OP#0 regiszterbe egy adat kerül, akkor a következő utasítás címe az adat által 
meghatározott cím lesz. 
A CJRG csoport három alcsoportra osztható. Bizonyos regiszterek kizárólag az OP#0 
regiszterrel kapcsolatosan tesznek lehetővé feltételes vezérlés átadást (j_XXX#0), mindig 
olyan esetben, ha az adott tulajdonság (pl j_DEC#0 esetén az OP#0-nál eggyel kisebb 
érték) nulla. Más regiszterek kizárólag az OP#1-gyel hozhatók kapcsolatba, míg megint 
mások a két OP#X regiszter közös tulajdonságaival (pl j_XOR akkor tesz lehetővé 
feltételes ugrást, ha OP#0 XOR OP#1 == 0). 
A CJRG csoportba tetszőleges regiszter felvehető, így például egy j_OP#0_68 regiszter 
akkor tesz lehetővé feltételes vezérlés átadást, ha az OP#0 regiszter tartalma 68. Más 
alkalmazása lehet egy olyan CJRG regiszternek (pl j_OP#0_PP), mely OP#0 bitjeinek 
páros paritása esetén tesz lehetővé ugrást. 

4.5.5 Indirekt posztinkremens/dekremens memória elérés 
Mivel a SISC alapműködése csak direkt memória elérést tesz lehetővé, az indirekt 
eléréshez szükség van funkcionális regiszter támogatásra. Erre az esetre egy három 
regiszterből álló csoport (IMA, IMP, IMPC) került kialakításra, mely csoportból érdemes 
legalább kettőt kialakítani (#0, #1) adatblokkok egyszerű mozgatásához. 
Egy ilyen regiszter csoport úgy működik, hogy az IMA (indirect memory access) regiszter 
írásakor illetve olvasásakor az IMP (indirect memory pointer) regiszter által meghatározott 
memóriarekesz kerül írásra illetve olvasásra. Az IMP regiszter írásával tetszőleges 
memóriarekesz megcímezhető. A kivételes adatmozgatást a CU vezérlőegység úgy ismeri 
föl, hogy az SRC_PTR, vagy a DST_PTR az IMA regiszter címét tartalmazza. Ilyenkor az 
IMA regiszter helyett az IMP regiszter tartalma szerinti cím kerül elérésre. 
A regiszter csoportot az IMPC (indirect memory pointer correction) regiszter egészíti ki. 
Minden egyes IMA elérés után az IMP értéke az IMPC regiszter tartalmával korrigálásra 
kerül.  



 

 97/120 

Ezt a korrekciót nem lehet elvégezni az utasítás saját 4 ciklusa alatt, hanem a 4.7 ábra 
szerinti cycX során történik meg a korrekció párhuzamosan a következő adatmozgatás 
kezdő ciklusával. 
Ezen regiszterek által egy indirekt posztinkremens, vagy posztdekremens címzés valósul 
meg. A regisztercsoportot újabb index regiszterrel kiegészítve lehetővé válik az indirekt 
indexelt címzés, illetve további módosítással preinkremens/-dekremens címzés is 
megvalósítható. 

4.5.6 Verem műveletek 
Magasszintű nyelven írt programok SISC architektúrán futtatásához szükséges, hogy az 
architektúra módot adjon verem műveletek megvalósítására. 
Az itt kidolgozott architektúra egyetlen adatmozgatással, egyetlen virtuális funkcionális 
regiszter alkalmazásával valósítja meg a verem műveleteket. 
Amennyiben a SISC vezérlő egysége az adott adatmozgatás első két ciklusa után az 
SRC_PTR, vagy a DST_PTR valamelyikében a BRG (basic register group) csoportba 
tartozó PuPop (push/pop) virtuális regiszter címét találja, akkor az adatmozgatás kivételes 
adatmozgatás lesz és az alábbiak szerint alakul. 
Push utasítás esetén az adatmozgatás látszólagos rendeltetési helye a PuPop regiszter. 
Ilyenkor azonban úgy módosul a működés, hogy a TEMP regiszterben levő adat, a PuPop 
helyett az SP- (az SP stack pointer értékénél mindig 1-gyel kisebb értéket tartalmazó) 
regiszter által meghatározott memóriacímre kerül. 
A verembe írás ezen a módon megvalósult, de még szükség van a veremmutató 
értékének csökkentésére. Ez a 4.7 ábrán bemutatott cycX ciklus alatt valósul meg 
olymódon, hogy az SP- regiszter értéke az SP regiszterbe kerül. 
Az SP- és SP+ regiszterek értéke a 4.7 ábra szerint a cyc1 alatt kerül frissítésre az SP 
alapján. 
Pop utasítás esetén az adatmozgatás látszólagos forrása a PuPop regiszter. Ilyenkor 
azonban úgy módosul a működés, hogy a TEMP regiszterbe nem az SRC_PTR által 
mutatott, hanem az SP regiszter által mutatott adat kerül. 
A veremből olvasás ezen a módon megvalósult, de még szükség van a veremmutató 
értékének növelésére. Ez a 4.7 ábrán bemutatott cycX ciklus alatt valósul meg olymódon, 
hogy az SP+ regiszter értéke az SP-be kerül. 
Az SP regiszter írásával a veremmutató értékét lehet beállítani, míg olvasásával az értékét 
lehet megtudni csakúgy, mint egy RISC, vagy CISC processzornál. 

4.5.7 Alprogram hívás 
Magasszintű nyelven írt programok SISC architektúrán futtatásához az is szükséges, hogy 
az architektúra módot adjon alprogram hívás megvalósítására és ilyenek nagyszámú 
egymásba ágyazására. 
Az itt kidolgozott architektúra egyetlen adatmozgatással, egyetlen virtuális funkcionális 
regiszter alkalmazásával valósítja meg az alprogram hívást és az onnan való visszatérést. 
Amennyiben a SISC vezérlő egysége az adott adatmozgatás célregisztereként a CallPC 
virtuális regisztert találja, akkor kivételes adatmozgatást fog végrehajtani az alábbiak 
szerint. 
Az adatmozgatás első két ciklusa alatt az egyszerű adatmozgatáshoz hasonlóan zajlik a 
működés. A harmadik ciklus alatt (cyc2) a CallPC helyett a PC regiszterbe kerül az 
SRC_PTR által megcímzett adat. Ugyanezen harmadik ciklusban az SP (stack pointer) 
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regiszter tartalma felülíródik az SP- regiszter értékével. A negyedik ciklusban (cyc3) pedig 
a PC++ (a PC-nél 2-vel nagyobb értéket tartalmazó regiszter, mely a PC-hez képest a 
következő adatmozgatás forrás operandusát mutatja) regiszter értéke az SP regiszter által 
mutatott memóriacímre kerül. 
Az alprogram hívást megvalósító adatmozgatás tehát a 3. ciklus alatt a PC regiszterbe írja 
az alprogram kezdőcímét, majd a verem mutató értékét eggyel csökkenti és az az által 
mutatott címre (a verem tetejére) juttatja a visszatérési címet, ami a PC regiszter 
tartalmánál kettővel nagyobb érték. 
Az alprogramból való visszatérés a veremben tárolt címre (return) szintén egyetlen 
kivételes adatmozgatás keretében valósul meg az alábbiak szerint. 
A SISC vezérlő egysége az első két ciklus alatt (cyc0, cyc1) abból ismeri föl, hogy 
kivételes adatmozgatás keretében alprogramból való visszatérést kell végrehajtson, hogy 
az SRC_PTR regiszterbe az SP regiszter címe, míg a DST_PTR regiszterbe a PC 
regiszter címe kerül. Ilyenkor nem az SP értéke kerül a PC-be, hanem a harmadik 
ciklussal kezdődően kivételes adatmozgatás valósul meg az alábbiak szerint. 
A harmadik ciklusban (cyc2) SP tartalma helyett az SP által mutatott memóriarekesz 
tartalma kerül a TEMP regiszterbe. A negyedik ciklusban (cyc3) a TEMP tartalma a PC 
regiszterbe kerül. 
Egy a 4.7 ábrán bemutatott kiegészítő ciklus (cycX) során a verem mutató regiszter (SP) 
tartalma felülíródik az SP+ regiszter tartalmával. 
A leírtak alapján tehát az alprogramból visszatérés egyetlen adatmozgatással úgy valósul 
meg, hogy miután a SISC a forrás és rendeltetési címekből felismerte, hogy kivételes 
adatmozgatást kell megvalósítson, először a TEMP regiszter közvetítésével az SP 
regiszter által mutatott címről az adatot a PC regiszterbe írja, majd az SP regiszter értékét 
inkrementálja, így a veremben tárolt címre megtörténik a visszatérés és a verem mutató 
értéke visszaáll az alprogram hívás előtti értékre. 
Mint az eddigiekből kiderült, a PC+, PC++, SP-, SP+ regiszterek valós regiszterek ugyan, 
de írásuk csak a CU vezérlő egység által lehetséges. 

4.5.8 Megszakítás 
Egy SISC architektúrában a RISC illetve CISC architektúráknál megszokott módon 
lehetséges megszakítások implementálása.  
A megszakítást kezdeményező hardver elem (pl egy bemenetként használt processzor láb 
jelátmenete, vagy egy időzítő áramkör kimenetének változása) hatására, a vezérlő egység 
a soron következő adatmozgatás paraméterei (src, dst) helyett egy kitüntetett című 
memóriarekesz tartalmát tölti az SRC_PTR regiszterbe és a CallPC regiszter címét a 
DST_PTR regiszterbe. Ennek hatására a SISC a soron következő adatmozgatás helyett 
egy hardveresen forszírozott alprogramhívást hajt végre, melynek végén a végrehajtás a 
program megszakítás helyén folytatódik. 
A megszakítások kezelése, rendszere - a fentiek figyelembevételével - a korszerű RISC és 
CISC architektúráknál megszokott módon alakítható ki. 

4.6 A megvalósított SISC architektúra technikai jellemzői 
A jelen tézis gyakorlati alkalmasságának bizonyítására (VHDL kódként) kialakított SISC 
architektúra néhány technikai jellemzője az alábbiak szerint alakult. 
Egyfázisú órajel végzi a processzor időzítését. A processzorhoz tartozó órajelgenerátor 
áramkör állítja elő az időzítésekhez szükséges többfázisú időzítő jeleket. Egy utasítás 
ciklus négy fázisból áll, mely négy fázist négy jel H szintje jelöli ki. Ezek a 4.9 ábrán látható 
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icp0, icp1, icp2, icp3 (instruction cycle phase). A 4.7 ábrán bemutatott cyc0 az icp0 alatt 
zajlik, cyc1 az icp1 alatt és így tovább. Egy esetleges cycX a következő utasítás ciklus 
icp0 fázisa alatt valósul meg. 

 

4.9 ábra: A megvalósított SISC ütemezése 
Minden utasítás fázis alatt egy-egy memória, vagy SISC regiszter hozzáférés valósul meg. 
Az icp fázisok egy-egy memória ciklust foglalnak magukba. A memória ciklusok három 
fázisból állnak és három külön-külön hozzájuk tartozó jel jelöli ki ezeket, az mcp0, mcp1, 
mcp2 és mcp3 (memory cycle phase, l. 4.9 ábra). Olvasási ciklus esetén mcp0 és mcp1 
idején adja ki a SISC az érvényes címet (addr_sys) és a memóriaolvasást vezérlő jeleket 
(req_sys [peripherial request], rdwr_sys [read – H / write - L]), melyek hatására ezen két 
fázis alatt adja ki a memória a keresett adatot (data_sys). Az mcp2 elején a SISC 
mintavételezi a data_sys adatbuszt, majd visszaveszi a címet, megszünteti a req_sys aktív 
(L) állapotát és a rdwr_sys jelet meghajtatlanná teszi (Z). Memória írás esetén a SISC már 
az mpc0 fázis elején kiadja az érvényes címet és adatot és az írásnak megfelelően állítja a 
req_sys és rdwr_sys jeleket, majd az mpc1 fázis elején a req_sys felfutó élével írja a 
memóriát. Az utolsó, mpc2 fázisban megszünteti a buszok meghajtását és a vezérlő 
jeleket inaktív állapotba kapcsolja. 
 
A 4.9 ábrán közölt diagramm szimulációs futtatás segítségével készült, így bizonyos 
esetekben a jelek “ideálisan” viselkednek (pl memória olvasás esetén, az mpc0 fázis 
legelején az olvasott memória rögtön stabil, érvényes adatot szolgáltat). Fizikai 
megvalósítás esetén a jelek az itt közölthöz képest olyan módon térnek el, ami továbbra is 
lehetővé teszi a jelen munka szerint kialakított működést. 
A SISC a tesztek során a 4.10 ábra szerinti memóriatérkép szerint volt bekötve. 

 
4.10 ábra: A megvalósított SISC memória térképe 

A megvalósított SISC szóhosszúsága 16 bit, a megcímezhető teljes memória tartomány, a 
processzor címezhető regisztereit beleértve 64kW. Ennek legalsó 128 szava a SISC 
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belsejében implementált címezhető regiszterekből áll, míg a címtartomány teljes további 
része külső, aszinkron memóriával van megvalósítva. A 0080-00FF tartományban van 
kialakítva a veremtár olymódon, hogy a veremmutató (SP) reset utáni értéke 00FF és a 
verem írása esetén SP értéke csökken (intel konvenció). 
A programszámláló (PC) reset utáni értéke 0100, tehát ezen a címen helyezkedik el a 
végrehajtandó program első utasítása. 
A 4.9 ábra alsó szélén a példa alkalmazás fejezetében bemutatott program első két 
utasítása van feltüntetve: 
addr src  dst  src addr dst addr 

100 addr_68 PuPop  15F  0A 

102 addr_func_r CallPC 16A  0B 

Az első érték az utasítás src paraméterének a címe a memóriában (0100). A következő 
érték a forráscím címének cimkéje (addr_68 – azon rekesz a memóriában, melyben a 
68DEC-as érték található). A harmadik helyen a rendeltetési hely címének cimkéje (PuPop 
– a SISC veremműveleteket lehetővé tevő funkcionális regiszterének címe) van. A 
negyedik és ötödik helyen a nevezett cimkék fizikai cím megfelelője található. 
Ez az első programsor – mely a 0100 címen kezdődik - tehát egy 68DEC-as érték verembe 
töltését végzi el. A 68DEC-as érték a 015F címen helyezkedik el, míg a PuPop regiszter a 
0A címen érhető el, a processzoron belül. 
A programsor végrehajtása - a 4.9 ábrán látható módon – a reset jel pozitív éle után 
következő első felfutó órajel élre indul. Ekkorra a PC értéke 0100, az SP pedig FF. Ennek 
megfelelően az icp0 utasítás fázis mcp0 memória fázisában a címbuszra – olvasási 
címként – 0100 kerül, amire a program memória az ott tárolt 015F értéket teszi az 
adatbuszra. Az icp1 során a PC+1 cím (0101) kerül a címbuszra, amire a memória a 000A 
értéket adja. Az így beolvasott értékek az SRC_PTR-be, illetve a DST_PTR-be kerültek és 
ezek határozzák meg a következő két utasítás fázisban az adatmozgatást.  
Ennek megfelelően az icp2 fázisban 015F kerül a címbuszra, amire a memória kiadja a 
68DEC (0044) értéket, ami a TEMP regiszterbe kerül. Mivel a célcím a DST_PTR-ben 000A 
(a PuPop virtuális funkcionális regiszter címe), a SISC kivételesen kezelt adatmozgatást 
hajt végre. Ennek keretében a TEMP regiszter tartalma nem a PuPop regiszterbe kerül, 
hanem a veremmutató értékénél mindig eggyel kisebb értéket tartalmazó SP- regiszter 
által kijelölt helyre, ami a 00FE cím. Ennek megfelelően az icp3 fázisban a SISC a 
címbuszra a 00FE címet, az adatbuszra a TEMP tartalmát (0044) teszi és memória írást 
hajt végre. 
Az adatmozgatás tehát a PuPop regiszter segítségével verem írást valósított meg, de még 
a verem mutató értékét csökkenteni kell. Erre a következő utasítás első 
memóriaciklusában - ami egy cycX típusú ciklus - kerül sor (icp0), ahol SP értéke (az SP- 
(spm) regiszter átvétele miatt) 00FE lesz. 
A következő utasítás címe a 0102. Ez a cím a PC regiszterben már az első icp2 fázis 
mcp1 fázisában a PC++ (pcpp) átvételével megjelent. Ez az érték a második utasítás 
mcp0 fázisának elején a címbuszra kerül. 
A második utasításban a func_r függvény címét (0122) kell a CallPC regiszterbe tenni, ami 
alprogramhívást valósít meg a func_r címre. 
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4.7 Példa alkalmazás 
Az itt közölt példa alkalmazás a második tézisnél bemutatott rekurzív hívást is tartalmazó 
C alkalmazás SISC alapú megvalósítása. Ez az alkalmazás bemutatja a feltétel nélküli 
vezérlés átadás, a kifejezések kezelése, a verem műveletek és a függvényhívás 
megoldását egy C→ASM fordítás kapcsán. A példa alkalmazás futtatására úgy került sor, 
hogy a C→ASM→SISC gépi kód fordítás után létrehozásra került a gépi kódú programot 
tartalmazó memória VHDL megfelelője, mely illesztésre került a SISC processzor VHDL 
megfelelőjéhez és az így kialakult rendszert ModelSim 5.4 környezetben lehetett 
szimulálni. 
 

char func_r(char num) 
  { 
   if (num==68) return 86; 
   if (num> 12) return 13 
   if (num>  1) return func_r(num-2); 
     else return num; 
  } 
 
void main(void) 
  { 
   char a,b,c,d; 
   a = func_r(68); 
   b = func_r(14); 
   c = func_r( 7); 
   d = func_r(68); 
  } 

 

4.7.1 C kód fordítása SISC assembly nyelvre 
A C nyelven írt példaprogram assembly megfelelőjét a 4.11 ábra tartalmazza. A C→ASM 
fordítás kézzel készült, mivel ilyen, vagy hasonló fordítóprogram nem létezik, jelen 
disszertáció keretein belül való megírása pedig ésszerűtlen lett volna. 
Az assembly lista soronként kiemelve tartalmazza az eredeti C kód sorait a jobb 
érthetőség érdekében. 
A program tehát a reset cimkével kezdődik, ahol „a” változó a func_r függvénytől kap 
értéket. A függvény paramétere itt konstans 68DEC, de lehetséges a változóval való 
meghívás. 
A paraméter átadás a vermen keresztül történik, így azt a verembe kell juttatni az 
addr_68→PuPop utasítás segítségével. Mivel közvetlen címzés SISC architektúrában 
nincs, így a 68DEC konstans értéket egy külön memóriacímen kell tárolni és a címére 
(addr_68) kell hivatkozni. 
A paraméter verembe helyezése után a függvény meghívása következik. Ez – szintén a 
közvetlen címzés hiánya miatt – az addr_func_r cím, mint forráscím hivatkozásával 
kezdődik. Az addr_func_r címen a func_r érték található, mely a func_r függvény belépési 
címe. Az adatmozgatás forráscíme tehát az addr_func_r, míg a rendeltetési hely a CallPC 
virtuális regiszter. A korábbi alfejezetekben leírtak szerint egy ilyen adatmozgatás 
egyenértékű az alprogram hívással. A visszatérési cím a hívást követő utasítás. 
A függvényből való visszatéréskor tehát a vezérlés a PuPop→Zero utasításra kerül. Ez az 
utasítás (a RISC ill CISC processzoroknál megszokottal azonos módon) arra való, hogy a 
verem állapotát a paraméter elhelyezés előtti állapotra hozza. Mivel a veremből kiolvasott 
értékre nincs szükség, így azt – az egyébként nem is írható – Zero regiszterbe teszi az 
utasítás. 
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A függvények a SISC esetében az OP#0 regiszterben adják vissza a visszatérési értéket. 
Emiatt van szükség az op#0→addr_a utasításra, mely az OP#0 regiszter tartalmát az 
addr_a címre (azaz az „a” változóba) juttatja. 
A b, c, d változók esetében a függvényhívások az imént leírtakkal egyezően történnek. 
A program végül egy végtelen ciklusba jut az end cimkénél. Ez úgy valósul meg, hogy az 
addr_end című memóriarekesz tartalmát kell a PC-be írni. Az addr_end címen az end 
cimke értéke van, tehát a következő utasítás ismét ez az utasítás lesz. 
 

reset: 
 ;a = func_r(68) 
 addr_68 PuPop   ;push calling parameter 
 addr_func_r CallPC   ;call func_r 
 PuPop  zero   ;blind pop to restore SP 
 op#0  addr_a   ;write ret value to a 
 
 ;b = func_r(14) 
 addr_14 PuPop   ;push calling parameter 
 addr_func_r CallPC   ;call func_r 
 PuPop  zero   ;blind pop to restore SP 
 op#0  addr_b   ;write ret value to b 
 
 ;c = func_r(07) 
 addr_07 PuPop   ;push calling parameter 
 addr_func_r CallPC   ;call func_r 
 PuPop  zero   ;blind pop to restore SP 
 op#0  addr_c   ;write ret value to c 
 
 ;d = func_r(68) 
 addr_68 PuPop   ;push calling parameter 
 addr_func_r CallPC   ;call func_r 
 PuPop  zero   ;blind pop to restore SP 
 op#0  addr_d   ;write ret value to d 
 
end: addr_end PC   ;closing endless loop 
 
;-------------------------------------------------------------- 
func_r: 
 PuPop  op#1   ;save stack top to op#1  
 PuPop  addr_num  ;get calling parameter 
 addr_num PuPop   ;restore stack 
 op#1  PuPop   ;restore stack 
 
chk_1: 
 ;if (num == 68) return 86 
 addr_num op#0   ;put num into op#0 
 addr_68 op#1   ;put 68 into op#1 
 addr_chk_11 j_xor   ;jump to chk_11 IF op#0==op#1 
 addr_chk_2 PC   ;JMP addr_chk_2  
chk_11: 
 addr_86 op#0   ;set return value (86) 
 SP  PC   ;return 
  
chk_2: 
 ;if (num >  12) return 13 
 zero  S_B   ;clear borrow 
 addr_12 op#0   ;op#0 = 12 
 addr_num op#1   ;op#1 = num 
 S_B  op#0   ;S_B=0x01 if num>12 
 addr_chk_3 j_op#0   ;op#0=0 if num<=12 
chk_21:  
 addr_13 op#0   ;set return value (13) 
 SP  PC   ;return 
 
chk_3:  
 ;if (num >   1) return func_r(num-2) 
 zero  S_B   ;clear borrow 
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 addr_01 op#0   ;op#0 = 1 
 addr_num op#1   ;op#1 = num 
 S_B  op#0   ;S_B=1 if num>1 
 addr_chk_32 j_op#0   ;op#0=0 if num<=1 
chk_31:  
 dec#1  op#1   ;op#1 -= 1 
 dec#1  op#1   ;op#1 -= 1 
 op#1  PuPop   ;push num-2 
 addr_func_r CallPC   ;call func_r with num-2 
 PuPop  zero   ;blind pop to restore SP 
 SP  PC   ;return 
 
chk_32: 
 ;else return num 
 addr_num op#0   ;set return value (num) 
 SP  PC   ;return  
 
func_r_e:     ; 
 
 
addr_86:  86   ;address of constant #86 
addr_68:  68   ;address of constant #68 
addr_14:  14   ;address of constant #14 
addr_13:  13   ;address of constant #13 
addr_12:  12   ;address of constant #12 
addr_07:    7   ;address of constant # 7 
addr_01:    1   ;address of constant # 1 
 
addr_a:  0   ;address of variable a 
addr_b:  0   ;address of variable b 
addr_c:  0   ;address of variable c 
addr_d:  0   ;address of variable d 
 
addr_end: end    ;address of closing endless loop 
 
addr_func_r:  func_r   ;address of func_r 
addr_num:  0   ;address of variable num 
addr_chk_1:  chk_1   ;address of label chk_1 
addr_chk_11:  chk_11   ;address of label chk_11 
addr_chk_2:  chk_2   ;address of label chk_2 
addr_chk_21:  chk_21   ;address of label chk_21 
addr_chk_3:  chk_3   ;address of label chk_3 
addr_chk_31:  chk_31   ;address of label chk_31 
addr_chk_32:  chk_32   ;address of label chk_32 
 
addr_func_r_e: func_r_e  ;address of end of func_r 

4.11 ábra: A példa alkalmazás SISC ASM megfelelője 
A func_r függvény elindulásakor először a hívási paraméter átvétele történik. Itt ez úgy 
valósul meg, hogy saját változóba kerül az addr_num címen. Alternatívaként az IMA 
regiszterrel is el lehetne érni a veremben. 
A hívási paraméter példa szerinti elérése során először az OP#1 regiszterbe kerül a verem 
legtetején levő érték (PuPop→op#1), ami egyébként a visszatérési cím. Ezt követően az 
addr_num címre (a num változó tárolási címe) kerül a veremben levő következő érték, ami 
a hívási paraméter (PuPop→addr_num). A következő két veremírás során a verem hívás 
utáni állapota kerül visszaállításra (addr_num→PuPop,   op#1→PuPop). 
A végrehajtás a chk_1 cimkénél folytatódik az első if utasítással. Az összehasonlítás 
előkészítéseként az OP#0 és OP#1 operandus regiszterek feltöltése kerül végrehajtásra 
(addr_num→op#0,  addr_68→op#1). Mivel az OP#1 regiszter írása esetén a mindkét 
operandus regiszteről függő eredmény regiszterek is frissülnek, a XOR regiszter tartalma 
is beáll OP#0 és OP#1 értékének megfelelően. Ennek következményeként az 
addr_chk_11→j_xor feltételes ugró utasítás akkor okoz vezérlés átadást, ha a XOR 
regiszter tartalma nulla volt, ez pedig OP#0 és OP#1 egyenlősége esetén valósul meg. 
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Ha a két érték nem volt egyenlő, akkor az addr_chk_2→PC feltétel nélküli ugró utasítás 
miatt a végrehajtás a következő if kiértékelésével a chk_2 cimkétől folytatódik. 
Amennyiben a num==68DEC feltétel igaz, a végrehajtás a chk_11 cimkénél folytatódik. Itt a 
86DEC konstans értéket tartalmazó memóriarekesz címéről történik adatmozgatás az OP#0 
regiszterbe. Ez az utasítás állítja be a visszatérési értéket. A függvényből való visszatérést 
az  SP→PC adatmozgatás valósítja meg. A korábban leírtak szerint ez arra készteti a 
SISC-et, hogy a verem tetején található címet töltse a PC regiszterbe, majd vegye ki a 
veremből ezt az értéket. 
A chk_2 címen kidolgozott if utasítás ismertetése itt hely hiányában elmarad és a rekurzív 
hívást is megvalósító utolsó if utasítás ismertetése következik. 
A chk_3 cimkén az „if (num>1) return func_r(num-2);” C sor kifejtése kezdődik. Az első 
utasítás (zero→S_B) a kivonási művelet előtt törli a kivonásnál használt átviteli bitet. (A 
Zero regiszter a SISC regisztere és konstans nulla a tartalma). A második utasítás 1-gyel 
tölti fel az OP#0 operandus regisztert. A harmadik utasítás a num változó értékével tölti fel 
az OP#1 regisztert (addr_num→op#1). Az OP#1 írása kiváltja a kétoperandusú eredmény 
regiszterek frissítését, így a kivonás eredményét tartalmazó SUBB és S_B regisztereket is. 
Ha az S_B regiszter értéke a kivonás után 1, akkor num>1 volt. Ennek vizsgálata a jelen 
regiszterkészlet mellett úgy lehetséges, ha az S_B regiszter az OP#0 regiszterbe kerül 
(S_B→op#0) és ott kerül vizsgálatra. A vizsgálatot és az annak megfelelő feltételes ugrást 
az addr_chk_32→j_op#0 utasítás valósítja meg. Ha num≤1, akkor a vezérlés az else 
ághoz, a chk_32 cimkéhez kerül. 
Amennyiben num>1 volt, akkor rekurzív hívás kell következzen, mely a chk_31 cimkétől 
kezdve van kidolgozva. 
Az OP#1 regiszterben még mindig a num változó értéke van. Ezt kell 2-vel csökkenteni, 
majd az így kapott értékkel újból meghívni a func_r függvényt. A feladat a chk_31 cimkétől 
kezdve úgy valósul meg, hogy a DEC#1 regiszterben lévő érték (mely az OP#1-nél mindig 
eggyel kisebb értéket tartalmaz) az OP#1 regiszterbe kerül (dec#1→op#1). Ezt a 
műveletet kétszer végrehajtva az OP#1 regiszterben a num változó aktuális értékénél 2-
vel kisebb érték kerül. Ezt az értéket kell új hívási paraméterként a verembe tenni 
(op#1→PuPop), majd a func_r függvényt újra meghívni (addr_func_r→CallPC). 
Az újból meghívott func_r függvény a következő assembly sorhoz tér vissza 
(PuPop→Zero), ahol a hívási paraméter verembe tétele előtti állapot kerül visszaállításra. 
Ezt követően valósul meg a függvényből való visszatérés az SP→PC utasítás 
végrehajtásával. 
Az utolsó if utasítás else ágát a chk_32 cimkétől látható assembly programrészlet valósítja 
meg. Itt az OP#0 operandus regiszterbe kell tölteni a num változót (addr_num→op#0), 
majd visszatérni a függvényből (SP→PC). 

4.7.2 SISC assembly kód fordítása SISC gépi kódra 
Jelen munka keretében a teszt alkalmazások C→ASM fordítása tehát kézzel történt. Az 
ASM→gépi kód konverzió viszont már az itt közölt alkalmazás esetén is 120 szavas gépi 
kódot eredményez, melyet a cimkék kezelése mellett nem ésszerű kézzel végezni. Ennek 
gépesítése a jelen tézis kidolgozásához elkészített SISC-ASM assembler PC alkalmazás 
megírásával oldódott meg. A 4.12 ábrán látható a SISC-ASM alkalmazás fő panelje. 
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4.12 ábra: A SISC-ASM assembler program 

A SISC architektúra jellegéből adódóan biztosítani kell, hogy a funkcionális regiszterek 
száma és nevei változtathatóak legyenek. Egy adott SISC architektúrához tartozik egy 
regiszter készlet. A különböző SISC-ek esetén törekedni kell arra, hogy az általános 
funkcionális regiszterek neve és címe megegyezzen, valamint hogy a speciális 
funkcionális regiszterek neve és címe olyan legyen, hogy ne legyen átfedés. 
A SISC architektúrára való fordítás tehát nemcsak az eredeti C illetve ASM kódot igényli, 
hanem az adott architektúra funkcionális regisztereinek az adatait is. 
A SISC-ASM assembler ennek megfelelően bekéri az adott architektúrára jellemző 
regiszter térképet (4.12 ábra, jobb szövegmező). Ez a regiszter térkép a 4.13 ábra szerint 
a regiszterek címét és nevét tartalmazza (lásd még SISC blokkvázlat a 4.5 ábrán): 
 
 

cím   név cím   név cím   név 
00    Zero 
01    PC 
02    PC+ 
03    PC++ 
04    SRC_PTR 
05    DST_PTR 
06    TEMP 
07    SP- 
08    SP 
09    SP+ 
0a    PuPop 
0b    CallPC 
 
10    port_o_10 
11    port_o_11 
12    port_o_12 
 
15    IMA#0 
16    IMP#0 
17    IMPC#0 
 
 

18    port_i_18 
19    port_i_19 
1a    port_i_1A 
 
1d    IMA#1 
1e    IMP#1 
1f    IMPC#1 
 
20    OP#0 
21    NOT#0 
22    NEG#0 
23    INC#0 
24    DEC#0 
25    SHLC#0 
26    LS_C#0 
27    SHRC#0 
28    RS_C#0 
 
30    OP#1 
31    NOT#1 
32    NEG#1 
33    INC#1 
34    DEC#1 

40    ADDC  
41    SUBB 
42    AND 
43    NAND 
44    OR 
45    NOR 
46    XOR 
47    NXOR 
48    A_C 
49    S_B 
 
50    J_OP#0 
51    J_NOT#0 
52    J_DEC#0 
58    J_OP#1 
59    J_NOT#1 
5a    J_DEC#1 
5d    J_NAND 
5e    J_OR 
5f    J_XOR 

4.13 ábra: A kidolgozott SISC architektúra regiszter térképe 
 
A SISC-ASM a regiszter térkép alapján már képessé válik az assembly lista olvasására és 
annak alapján a futtatható gépi kód előállítására. 
A SISC-ASM fordító fő bemenete természetesen az assembly forráskód (a C-ASM fordítás 
kimenete, a 4.12 ábrán a bal szövegmezőben), melyből a 4.14 ábrán látható módosított 
assembly lista és gépi kód keletkezik. 
A gépi kód itt nem egy bináris fájl, hanem a VHDL fordító által értelmezhető szöveg. 
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A módosított assembly lista oszlopokba van rendezve. Az első oszlopban az adott utasítás 
memóriacíme található tizenhatos számrendszerben. Ez azért növekszik kettesével, mert 
egy assembly utasítás két szóra fordul le, egy adatforrás és egy adat rendeltetési hely 
címre. A 100-as memóriacím például ugyan háromszor is szerepel, de valódi tartalmat 
csak egyetlen sorban kap. 
A lista második oszlopában az esetleges cimkék foglalnak helyet (pl reset), majd a forrás 
és a rendeltetési hely cimkék következnek (pl addr_68→PuPop). A következő – ötödik – 
oszlopba az adott sorban esetlegesen deklarált érték kerül, mint például az 15e cím 
sorában a 86 DEC érték, melyet még a C-ASM fordító helyez el konstansként.  
A lista utolsó két oszlopában az utasítás forrás és rendeltetési hely mnemonikjainak 
megfelelő hexadecimális kódok találhatók. 
A lista programkódot követő részében találhatók a konstansok és változók definiciói, illetve 
a programban használt ugrási címek. Az 15f címen, melynek cimkéje addr_68, szerepel 
például a 68DEC szám, mint konstans. A lista ezen részének negyedik és ötödik 
oszlopában szerepel a konstans érték hexadecimális ábrázolásban. Végül a hatodik 
oszlopban ffff található, melynek belső, technikai felhasználása van. Az addr_68 cimkével 
jelzett memóriacímen levő konstans érték helytelen programozás esetén meg is 
változtatható. Ez egy változó esetében kihasználásra is kerül. Például a d változó az 
addr_d cimkéjű helyen, a memória 0168 címén helyezkedik el. Ide 0-ás tartalom van 
megadva, ami a program futása során a d alakulásának megfelelően változik. 
Érdemes megfigyelni az 016a címen (addr_func_r cimke) elhelyezett func_r értéket. Ez a 
func_r függvény belépési címe. Értéke (122) a fordítás során derül ki és kerül a 
konstansok közé. Függvényhíváskor a 016a címen található 122 érték kerül a PC 
regiszterbe. 
A SISC reset után a 0100 címen kezdi az utasítások végrehajtását. Ezen a címen 15f 
értéket talál, majd a 0101 címen 0a-t. Az első egy konstans érték (68DEC) címe (addr_68), 
a második pedig a PuPop virtuális regiszter címe. Amikor a SISC ezen két címet az 
SRC_PTR és DST_PTR regisztereibe beolvasta, akkor kezd neki a két cím által kijelölt 
adatmozgatásnak. Először az 15f címen található értéket (68DEC) olvassa be, majd a 
PuPop rendeltetési címként való szereplése miatt bekövetkező speciális írási ciklusban az 
érték nem a PuPop virtuális címére (0a), hanem a verembe kerül. 
A 0102 címen folytatódik a végrehajtás. Itt a 0102 címen az addr_func_r érték található 
adat forrás címként, majd a következő 0103 címen a CallPC regiszter címe van. Mikor 
ezeket a SISC az SRC_PTR illetve DST_PTR regiszterekbe tölti, akkor ezek címként 
kerülnek értelmezésre. A SISC beolvassa az SRC_PTR regiszter által mutatott értéket. Ez 
a 016a címen található 122 érték, ami a func_r címke értéke, a func_r függvény belépési 
címe. A DST_PTR-be a CallPC regiszter címe (0b) került, ami alapján a SISC a func_r 
függvény belépési címét a PC regiszterbe teszi és a korábbi alfejezetekben leírt módon 
szubrutin hívás megvalósításába kezd, így a veremben eltárolja a PC++ értékét, ami itt 
0104, tehát a visszatérési cím. 
Az utasítások során használt címek és értékek az itt leírtak alapján a 4.14 ábra szerint 
tovább követhetők. 
 

Assembly list  
addr label src  dst  declare src_c dst_c 
100 reset       
100        
100  addr_68 PuPop  0  15f a 
102  addr_func_r CallPC  0  16a b 
104  PuPop  zero  0  a 0 
106  op#0  addr_a  0  20 165 
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108        
108        
108  addr_14 PuPop  0  160 a 
10a  addr_func_r CallPC  0  16a b 
10c  PuPop  zero  0  a 0 
10e  op#0  addr_b  0  20 166 
110        
110        
110  addr_07 PuPop  0  163 a 
112  addr_func_r CallPC  0  16a b 
114  PuPop  zero  0  a 0 
116  op#0  addr_c  0  20 167 
118       
118       
118  addr_68 PuPop  0  15f a 
11a  addr_func_r CallPC  0  16a b 
11c  PuPop  zero  0  a 0 
11e  op#0  addr_d  0  20 168 
120       
120 end addr_end PC  0  169 1 
122--------------------------------------------------------------- 
122 func_r      
122  PuPop  op#1  0  a 30 
124  PuPop  addr_num 0  a 16b 
126  addr_num PuPop  0  16b a 
128  op#1  PuPop  0  30 a 
12a       
12a chk_1      
12a       
12a  addr_num op#0  0  16b 20 
12c  addr_68 op#1  0  15f 30 
12e  addr_chk_11 j_xor  0  16d 5f 
130  addr_chk_2 PC  0  16e 1 
132 chk_11      
132  addr_86 op#0  0  15e 20 
134  SP  PC  0  8 1 
136       
136 chk_2      
136       
136  zero  S_B  0  0 49 
138  addr_12 op#0  0  162 20 
13a  addr_num op#1  0  16b 30 
13c  S_B  op#0  0  49 20 
13e  addr_chk_3 j_op#0  0  170 50 
140 chk_21      
140  addr_13 op#0  0  161 20 
142  SP  PC  0  8 1 
144       
144 chk_3      
144       
144  zero  S_B  0  0 49 
146  addr_01 op#0  0  164 20 
148  addr_num op#1  0  16b 30 
14a  S_B  op#0  0  49 20 
14c  addr_chk_32 j_op#0  0  172 50 
14e chk_31      
14e  dec#1  op#1  0  34 30 
150  dec#1  op#1  0  34 30 
152  op#1  PuPop  0  30 a 
154  addr_func_r CallPC  0  16a b 
156  PuPop  zero  0  a 0 
158  SP  PC  0  8 1 
15a       
15a chk_32      
15a       
15a  addr_num op#0  0  16b 20 
15c  SP  PC  0  8 1 
15e       
15e func_r_e     
15e       
15e--------------------------------------------------------------- 
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15e addr_86  86   56 56 ffff 
15f addr_68  68   44 44 ffff 
160 addr_14  14   e e ffff 
161 addr_13  13   d d ffff 
162 addr_12  12   c c ffff 
163 addr_07  7   7 7 ffff 
164 addr_01  1   1 1 ffff 
165       
165 addr_a   0   0 0 ffff 
166 addr_b   0   0 0 ffff 
167 addr_c   0   0 0 ffff 
168 addr_d   0   0 0 ffff 
169       
169 addr_end  end   120 120 ffff 
16a       
16a addr_func_r  func_r   122 122 ffff 
16b addr_num  0   0 0 ffff 
16c addr_chk_1  chk_1   12a 12a ffff 
16d addr_chk_11  chk_11   132 132 ffff 
16e addr_chk_2  chk_2   136 136 ffff 
16f addr_chk_21  chk_21   140 140 ffff 
170 addr_chk_3  chk_3   144 144 ffff 
171 addr_chk_31  chk_31   14e 14e ffff 
172 addr_chk_32  chk_32   15a 15a ffff 
173       
173 addr_func_r_e func_r_e   15e 15e ffff 
 
Creating code for VHDL ... 
  "0000000101011111", "0000000000001010", 
  "0000000101101010", "0000000000001011", 
  "0000000000001010", "0000000000000000", 
  "0000000000100000", "0000000101100101", 
  "0000000101100000", "0000000000001010", 
  . . .  
  "0000000101011110", 

4.14 ábra: A SISC-ASM által készített módosított assembly kód és gépi kód 
A 4.14 ábra szerinti kiegészített assembly lista utolsó része az a bináris kód, melyet a 
SISC processzor ténylegesen értelmezni tud. A SISC-ASM a bináris kódot nem bináris 
formában generálja, hanem úgy, hogy azt beszerkesztve a memóriát megvalósító VHDL 
leírásba, az VHDL szimulátoron futtatható legyen. (Ennek oka, hogy a SISC architektúra 
maga is VHDL-ben készült el és tesztelése VHDL szimulátoron folyt.) A kvázi bináris kód 
első négy tagjának hexadecimális megfelelője 015F, 000A, 016A, 000B, ami a 4.11 ábra 
szerint elemzett kiegészített assembly kód első két utasításának gépi kódú megfelelője. 
A példa szerinti C program SISC architektúrán futtatva 1692 óraciklust igényel, ami 141 
utasítás ciklust jelent, mivel egy utasítás négy memória ciklusból áll és ciklusonként 3 
órajel periódusból. Ugyanezen C kód leképezése az első és a második tézis 
apparátusával 153 óraciklust igényel. 
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5. Fejezet 
5. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 
A jelen értekezésben összefoglalt munka több irányban is továbbfejleszthető. Ez több 
osztályba sorolható: 
• További tapasztalatok gyűjtése újabb tesztalkalmazások implementálásával, melynek 

eredményeként az egyes részmegoldások módosulhatnak, illetve újabb ilyenek 
kerülhetnek kidolgozásra. 

• Az eddig nem kidolgozott, vagy nem megoldhatónak vélt területek további kutatása. 
• A SISC processzor implementálása FPGA-ban és bevetése ipari vezérlőegységben 
• A négy tézis eredményeinek együttes szinergikus alkalmazása 
• A négy tézis eredményeinek komplex ipari bevetése 
 
A fenti felsorolás szerinti továbbfejlesztés programja az alábbiak szerint alakulhat: 
• Az első három tézis módszertana alapján további alkalmazások megvalósítása 

szimulátoron tapasztalat és probléma gyűjtéshez. Ennek során statisztikán alapuló 
következtetéseket lehet levonni az első három tézis szerinti módszertan fejlesztendő 
területeivel kapcsolatban. 

• A megoldhatónak tartott, de eddig nem kidolgozott részletek megvalósítása és 
tesztelése. 

• A pillanatnyilag megoldhatatlannak talált részletekre megoldás keresése. 
• Az előző pontok hatékony megvalósulása érdekében szükséges elkészíteni egy 

laboratóriumi használatra szánt fordító környezetet, mely egyaránt segíti az emberi 
hibák kiszűrését, illetve a komolyabb méretű alkalmazások létrehozását. 

• A laboratóriumi használatra elkészített fordító környezet megvalósítása során szerzett 
tapasztalatok alapján egy kereskedelmi forgalomba szánt hasonló környezet vázának 
elkészítése és ipari partner keresése a befejezéshez, hasznosításhoz. 

• A negyedik tézis szerinti, álatalános felhasználási célú SISC processzor 
implementálása FPGA-ban. (Esetlegesen már ebben a változatban valamilyen 
alkalmazás orientált funkcionális regisztercsoport integrálása demonstrációs célokra). 

• Teljesértékű SISC assembler készítése nagyobb alkalmazások hatékony 
megvalósításához. 

• Egyszerű C fordító készítése SISC processzorhoz. 
• Vezérlőegység felépítése SISC processzorral. Ilyen vezérlőegység lehetne például egy 

autóipari adatgyűjtő, vezetői stílust javító rendszer, haszongépjármű szintszabályzó 
rendszer, ambiens intelligens közlekedési rendszer. 

• A felépített a SISC alapú vezérlőegységgel járműves tesztek végzése ipari partnerek 
segítségével. 

• Multi-SISC implementálása FPGA-ban. A multi-SISC egy olyan sokmagos 
mikroprocesszor, melyben legalább 8db SISC processzor működik együtt. A kezdeti 
megoldásban az együttműködés azt jelenti, hogy mindegyik saját, független elérésű 
memóriát használ és egymással többszörös hozzáférésű regiszter csoportokon 
keresztül kommunikálnak. 

• Vezérlőegység építése multi-SISC processzorral. 
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• A felépített multi-SISC alapú vezérlőegységgel tesztek végzése ipari partnerek 
segítségével. 

• A tesztek eredményeinek birtokában hasznosítási együttműködés ipari partnerrel. 
• Alkalmazás készítése a négy tézis mindegyikének eredményeinek bevonásával 

vezérlőegységben. Itt olyan alkalmazást kell választani, amelyik a szoftver-hardver 
együttes tervezés szempontjainak megfelelően egy alkalmazást szétválaszt hardverrel 
megvalósítandó és szoftverrel megvalósítandó részekre. Az előbbieket az első három 
tézis apparátusával, míg a szoftveres részt multi-SISC processzorral kell megoldani. 
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6. Fejezet 
6. IPARI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 
Az elmúlt tizenöt évben folyamatosan elektronikai fejlesztéssel foglalkoztam. A felölelt 
területek a katonai repüléstől és az űrkutatástól az ambiens intelligens rendszereken 
keresztül a biztonságkritikus járműelektronikáig tartanak. A kapott feladatok mindig 
összetettek voltak, így a megoldások egyaránt tartalmaztak szoftver és hardver 
összetevőket, gyakran fajtánként többet is.  
A specifikálás és a tervezés során alkalmasan particionált rendszer gyorsabb 
megvalósulást, jobb minőségű modularitást és végül magasabb megrendelői 
elégedettséget biztosít. E felismerés segítségével jutottam el a hardver-szoftver együttes 
tervezéshez és próbáltam ezen belül olyan eljárásokat létrehozni, melyeket aztán ki lehet 
próbálni az ipari gyakorlatban. 
Az ipari alkalmazás tekintetében sikerült a Knorr-Bremse R&D Budapestnél elvi 
támogatásra lelni, ám a gyakorlati bevetéshez ki kell várni a kedvező pillanatot. 
Itt elsősorban a SISC processzor illetve annak multiprocesszoros változata kerülhet 
bevetésre először valamilyen nem biztonságkritikus, főleg adatgyűjtést és előfeldolgozást 
végző elektronikus vezérlőegységben. Az első három tézis által biztosított módszertanra 
szintén adódik a KB R&D fejlesztőközpontban egy számításintenzív feladat. Ez utóbbit a 
negyedik tézis skálázható mikroprocesszorával kiegészítve lehet a jelen disszertáció teljes 
módszertanát bevetve megoldani. 
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7. Fejezet 
7. ÚJ EREDMÉNYEK 
Első Tézis 
Új modellt és közvetlen szisztematikus tervezési eljárást dolgoztam ki, amely egy 
magasszintű nyelven (C) megírt programot hardver struktúrává képez le. 
Ez és a következő két tézis olyan eljárást és annak kiegészítéseit adja meg, mely C 
nyelven írt forráskódból célorientált hardver közvetlen létrehozását teszi lehetővé. Az 
eljárás kimenete egy blokkvázlat, illetve VHDL forráskód. A bemenet egy csekély 
korlátozással megírt C kód, melyet a jelen módszer részét nem képező parser dolgoz fel a 
szoftverírásnál/fordításnál megszokotthoz hasonló módon, majd a párhuzamosítási és 
csővezeték (pipeline) építési lehetőségek felmérése után az itt leírt módszertan 
segítségével elektronikus hardverré alakít. A leképezés egyértelmű, nem alapul szakértői 
adatbázison. A módszertan egyaránt lehetővé teszi számítás-, illetve vezérlésintenzív 
forráskódok lefordítását és nagy rugalmasságot biztosít a hardver-szoftver együttes 
tervezés partícionáló eljárásaihoz. Ahol kifejezés, vagy utasítás lehet, ott ilyenek 
tetszőleges kombinációjú sorozata is állhat. Megoldott a mutató típusok, sőt a dinamikus 
memória használata is. A memória – a minél nagyobb fokú párhuzamosítás érdekében – 
nem egyetlen tömbből, hanem változónként egymástól teljesen független részekből áll. A 
függvények használata megoldott, függvény paramétere is lehet függvény, illetve a 
függvény típusú változók leképezése is lehetséges. Rekurzív függvényhívás 
korlátozásokkal lehetséges. 
A párhuzamos működést az eljárás versenyhelyzetek kialakulásának megengedése 
mellett teszi lehetővé, míg a pipeline működést akár kiegyensúlyozatlan és szélsőségesen 
variáns végrehajtási idejű tagok esetén is. 
 
Az eljárás kimenetéből adódóan FPGA-k illetve ASIC technológiák szélesebb körét 
támogatja. Jelen kidolgozottság mellett a break utasítás csak a switch utasításban 
használható, míg a continue egyáltalán nem, de az eljárás alapelve lehetővé teszi ezen 
hiányok megszüntetését. A keletkező szinkron hardver egyetlen, egyfázisú órajelet 
használ. A C-hardver megfeleltetés egyértelmű, nem szakértői adatbázis segítségével 
történik. Egy kifejezés, vagy utasítás tetszőlegesen összetett lehet. Kiértékelésükhöz 
illetve végrehajtásukhoz egy, vagy több óraciklus szükséges, mely érték fordítási időben 
ismert. A változók nem csak egyszeres értékadásúak. Az egyszerű változók (beleértve a 
nem tömb struktúrákat is) olvasásra többszörösen hozzáférhetők. Pointerek használata 
megengedett, sőt dinamikus adattípusok használata is lehetséges. A függvény típusú 
változók alkalmazhatók. A függvényeket leképező hardver modulok – elvileg – korlátlan 
számú hívási pontról hívhatók, de leképezhetők makróként is. Függvénynek lehet 
függvény paramétert is adni. A rekurzív függvényhívás – bizonyos korlátozással – 
megengedett. Az eljárás verem memóriát jelen kidolgozottságában nem használ. A 
párhuzamos végrehajtást, akár versenyhelyzetek kialakulását is megengedve az eljárás 
támogatja. Az eljáráshoz tartozik egy pipeline működést lehetővé tevő megoldás, mely 
kiegyensúlyozatlan és szélsőségesen variáns végrehajtási idejű csővezeték elemeket is 
megenged, valamint az elemek granularitásának beállítását. 
Jelen tézis a [157, 161, 162, 163, 164, 166, 167] publikációkban került közlésre. 
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Második Tézis 
Olyan új eljárást dolgoztam ki, mely a párhuzamos működést a versenyhelyzetek 
megengedésével és azok futásidőben való feloldásával teszi lehetővé olymódon, 
hogy a párhuzamosított szakaszok szemcsézettsége nagyon finom – akár memória 
elérés szintű - lehet, azok között önzárás, pangás nem léphet föl. 
Ez az eljárás abban különbözik a szakirodalomban fellelhető megoldásoktól, hogy nagyon 
finom szemcsézettséggel teszi lehetővé a párhuzamos működést, valamint megengedi és 
fel is oldja a közösen használt erőforrások iránti versengést. A versengés feloldása ugyan 
priorizálással történik, de az – egy “versenyzárási” megoldás miatt - nem vezet pangáshoz 
akkor sem, ha egy magas prioritású ág többször egymás után is hozzáférést 
kezdeményez.  
A kidolgozott módszer egyaránt alkalmas egy tömb olvasását egyszerre több ág számára 
– versengéssel - lehetővé tenni, vagy akár több párhuzamosan futó programrészletben 
(blokk, processz, taszk, alkalmazás) tetszőleges számú blokk kölcsönös kizárására. A 
párhuzamosan futó programrészek (értsd egyidejűleg működő hardver struktúrák) közötti 
kommunikációt közös elérésű változókkal lehet megoldani. 
Jelen tézis a [158, 165] publikációkban került közlésre. 
 

Harmadik Tézis 
Olyan új eljárást dolgoztam ki, mely a C alapú tervezéssel készült célhardverekben 
lehetővé teszi a pipeline működést. 
Az eljárás abban különbözik az ismert eljárásoktól, hogy a pipeline felépítése finom 
szemcsézettséggel skálázható (tagok száma, mérete, határai), megengedett a 
kiegyensúlyozatlan csővezeték felépítés, az adatfüggő, illetve a tagonként eltérő 
végrehajtási idő és tetszőleges hosszúságú elakadást követően a csővezeték hiba nélkül 
folytatja a működését. 
További előnye, hogy tetszőleges változók (típus, érvényességi kör) is használhatók 
(olvasás és írás) a csővezetéken belül. 
Jelen tézis a [158] publikációkban került közlésre. 
 

Negyedik Tézis 
Olyan IP-t alakítottam ki, mely a RISC processzorok mintájára, de azok elvének ad 
absurdum továbbvitelével, egyetlen fajta utasítás segítségével valósít meg tárolt 
program alapú működést olymódon, hogy a programot magasszintű nyelven is meg 
lehet írni és az IP nagyon erősen skálázható. 
A kialakított IP (intellectual property - leírásával jellemzett, paraméterezhető, skálázható, 
más rendszerekbe integrálható, újrafelhasználható funkcionális egység) a szoftver hardver 
együttes tervezés során szoftverként megvalósuló funkciók mikroprocesszoraként 
használható akár multiprocesszoros architektúrákban is. Az IP akár magasszintű 
programnyelven is programozható, mivel a program- illetve adattárolásra szolgáló 
memórián belül tetszőleges méretű verem memória használatát teszi lehetővé 
adattárolásra és alprogramok hívására. Alapelvéből adódóan nagyon erősen skálázható, 
így kombinációs hálózatok kiváltásától kezdve egészen a magasszintű nyelven (pl. C, 
C++) megfogalmazott programok futtatásáig igen széles körben alkalmazható. Egyszerű, 
kis helyigényű felépítése miatt egyetlen szilicium morzsán is nagy példányszámban 
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használható, ami jól támogatja a multiprocesszoros illetve a célorientált hardver és 
multiprocesszoros alkalmazásokat. 
A jelen tézis szerint javasolt megoldás egy olyan mikroprocesszor architektúra, melynek 
csak egyetlen utasítása van. Ez a CISC és RISC architektúrák által kijelölt fejlődési út 
végső állomása, egy SISC (single instruction set computer – egyetlen elemből álló 
utasításkészletű számítógép). 
Az egyetlen utasítás az adatmozgató utasítás, mely az architektúra által biztosított 
funkcionális regiszterek segítségével teszi lehetővé a más processzoroknál szokásos 
műveleti sokféleséget. 
A jelen tézis szerinti architektúrában nem a műveletek váltanak ki adatmozgásokat, hanem 
az adatmozgások műveleteket.  
Jelen tézis a [159, 160] publikációkban került közlésre. 
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