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Bevezetés

1. Bevezetés

A mikroprocesszorokat és a mikrokontrolleres rendszereket rohamos fejlődésük eredménye-

ként egyre többet használják az iparban automatizálási feladatok ellátására. A fejlődésből kö-

vetkező lehetőségek alkalmazásával fontos változások álltak és állnak be az automatizálási

rendszerek tervezési módszereiben is.[K8] A mikroprocesszorok és a mikrokontrolleres rend-

szerek növekvő számítási kapacitásának és csökkenő árának következtében egyre több helyen

digitális vezérlést és szabályozást alkalmaznak a régi analóg szabályozások helyett. A tervező

mérnökök a mikroszámítógépes vezérléseket és szabályozásokat olyan esetekben is alkalmaz-

zák,  amelyeket  régebben mechanikus  módszerekkel  oldottak  meg.  A digitális  vezérléseket

többek között az autóiparban, légi közlekedésben, egészségügyi iparban, gyártási automatizá-

lásban, és otthonautomatizálásban alkalmazzák. [4] [6] [19] [26]

Az előbbi kijelentések valóságtartalmát talán az a példa is alátámasztja, hogy manapság a szá-

mítógépekben található szinte összes ventilátor tartalmaz egy mikrokontrollert is a meghajtó

motoron kívül. A mikrokontroller kiváltja a tradicionális egyenáramú motor szénkefés kom-

mutációját elektronikus kommutációra, ezzel megnövelve a ventilátor élettartalmát, csökkent-

ve a termék gyártási költségét. A különböző elektronikus kommutációjú vezérlésekkel és sza-

bályozásokkal, azok alkalmazási lehetőségeivel a [13] [30] [43] [45] irodalmak foglalkoznak

bővebben.

A vezérlési feladatok manapság már nem egy számítógépre összpontosulnak. Általában több

kisebb intelligenciával rendelkező vezérlő és szabályzó eszköz elosztott módon, lazán csatolt

rendszerben, kommunikációs hálózat segítségével végzi az automatizált rendszer felügyeletét.

[8] [44]. A valósidejű vezérlési feladatokat ellátó, beágyazott rendszereken futó programokat

tervező mérnököktől a fejlődő technika, a felhasználói igények növekedése, a kommunikációs

lehetőségek kiszélesedése újabb és újabb tudást igényel. [27] [28].
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Bevezetés

1.1. Témafelvetés

Az előbbiekben vázolt fejlődési trendeket, gyakorlati és elméleti igényeket érzékelve válasz-

tottam PhD-disszertációm témájául a vezérlési feladatokat ellátó beágyazott vezérlőrendsze-

rek programjainak tervezési modelljeinek vizsgálatát, és az elosztott vezérlési rendszerekben

is alkalmazható, digitális hálózati modellre épülő, szoftvertervezési módszer kidolgozását.

A téma aktualitását abban látom, hogy mind a vezérléstechnikával foglalkozó tudomány terü-

letén dolgozó kutatóknak,  mind a  gyakorlati  szakembereknek szüksége van újabb és újabb

megvalósítási alternatívákra.

Az új modell megalkotására az ösztönzött, hogy bebizonyítsam, felírható olyan üzenetekkel

kommunikáló elosztott vezérlési háló, amelyben az üzenetek individualizálása nem szükséges.

A háló egyes alkotóelemi olyan szimmetrikus függvényeket megvalósító alapkapuk, amelyek

előre nem meghatározott bemenetszámmal rendelkeznek. Terveim szerint az egyes szoftver-

kapuk nem rendelkeznek információval az üzenet küldőjének kilétével kapcsolatban, és pon-

tosan azt sem tudják meghatározni, hogy melyik bemenetük konkrétan milyen értékű, mégis

minden időpillanatban meg tudják határozni saját kimenetük aktuális értékét.

1.2. Célok és motivációk

A témaválasztásomat három különböző motivációs cél vezérelte:

 A tudományterület gyakorlati dominanciája háttérbe szorította az elméleti kutatásokat.

A tudománynak szüksége van olyan elméleti  programmodellek kidolgozására, ame-

lyek alapot biztosítanak a későbbi, a gyakorlati életben, az elosztott vezérlő rendszerek

esetén használható programmodellek megalkotásához.

 A szakirodalomban előforduló vezérlési feladatokat megvalósító modellek széles pa-

lettája áll rendelkezésre. Felmerült bennem az az igény, hogy a modellek jellemző tu-

lajdonságait  összefoglaljam,  mivel  ez  lehetőséget  nyújt  az  egyes  programmodellek

előnyeinek és hátrányainak különböző szempontok alapján történő összehasonlítására.

– 9 –
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Bevezetés

 A gyakorlati szakemberek számára egy olyan összefoglaló szakirodalom elkészítése,

amely áttekintést ad számukra központosított  és elosztott vezérlő rendszer-modellek

tulajdonságairól és alkalmazási lehetőségeikről. Ezzel biztosítva számukra azt, hogy

megbízhatóbb,  átláthatóbb  és  hatékonyabb  programmodelleket  tervezhessenek  és

programkódokat készíthessenek.

A kutatás elvégzésének irányvonalát a következőkben határozom meg:

Egyrészt a szakirodalomban megjelent, jelenleg használt, vezérlési feladatok megoldására al-

kalmas programmodellek feltárása, összehasonlítása, és az összehasonlításból adódó lehetősé-

gek kiaknázása.

Másrészt egy új, elosztott rendszerekben is alkalmazható vezérlési modell megalkotása, be-

mutatása és tesztelése. A modell lehetőséget nyújt arra, hogy üzenetekkel kommunikáló, álla-

potgépes programozói modellen alapuló szoftverentitások segítségével  visszacsatolásmentes,

azaz kombinációs hálózatként viselkedő, vagy visszacsatolással is rendelkező, azaz aszinkron

sorrendi hálózatként viselkedő vezérlési hálózatokat építsünk fel.

A szakirodalom és a kutatási céljaim alapján megfogalmazom a feltételezéseimet:

 Új vezérlési  modell  bevezetése érdekében szükség van a szakirodalomban található

vezérlési feladatokat ellátó programmodellek összehasonlítására.

 Feltételezem, hogy van olyan megvalósítási lehetőség, amellyel visszacsatolás mentes

logikai függvényeket megvalósító kombinációs hálózati viselkedés véges állapotgépes

modellel felírható.

 Feltételezem, hogy sorrendi programozói modellen alapuló, kombinációs hálózati vi-

selkedéssel rendelkező programelemek képesek hálózatban, összetett kombinációs há-

lózatként működni.

 Feltételezem, hogy a sorrendi programozói modellen alapuló, kombinációs hálózati vi-

selkedéssel rendelkező programelemek képesek összetett, visszacsatolásokkal rendel-

kező hálózatok kialakítására is.
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Bevezetés

Az előbbiekben megfogalmazott feltételezéseim és a kutatásom előrehaladásával a későbbiek-

ben fogalmazom meg a hipotéziseimet, amelyeket a 2. fejezet végén kiemelek.

1.3. A dolgozat felépítése

Az elvégzett kutatói munkát és annak eredményeit az alábbiak szerint mutatom be:

 A 2. fejezetben az általam ismert vezérlési programok írására alkalmas programterve-

zési modelleket sorakoztatom föl. A fejezet végén különböző szempontok alapján ösz-

szefoglalom a bemutatott vezérlési programmodelleket. A fejezet a szakirodalom fel-

dolgozása alapján pontosított  és letisztázott  kutatási  feltételezéseimet  ismertetésével

zárul.

 A 3. fejezetben az általam felépített eseményvezérelt vezérlési hálóval felépítésével és

alkotóelemeinek részletes bemutatásával foglalkozom.

 A 4. fejezetben vezetem be az eseményvezérelt szoftverkapuk fogalmát, amelyek a 3.

fejezetben ismertetett vezérlési modell vezérlési objektumainak alapját képezik. A fe-

jezetben  részletesen  ismertetem az  általam megalkotott  véges  állapotgépen  alapuló

eseményvezérelt szoftverkapuk felépítését és működését. A fejezet tartalmazza az ÉS

szoftverkapu, VAGY szoftverkapu, majd ezen két kapu egyesítéséből keletkező uni-

verzális szoftverkapu modellszintű megvalósítását. A fejezetet speciális kombinációs

hálózati  függvényekre alkalmazható szoftverkapuk bemutatásával  zárom, úgymint a

páratlan  függvényt  megvalósító  XOR  kapuval  és  a  paraméterezhető  szimmetrikus

függvényt megvalósító szoftverkapuval.

 Az 5. fejezetben elméleti modellem gyakorlati megvalósítását mutatom be. A vezérlési

háló felépítésétől az egyes alkotóelemek implementációján keresztül, beleértve az uni-

verzális szoftverkapu implementációját is, eljutok a tesztmodellként felépített  vissza-

csatolásmentes vezérlési háló tesztelési eredményeinek ismertetéséig. A fejezetet visz-

szacsatolással rendelkező vezérlési háló megvalósításával és tesztelési eredményeinek

bemutatásával zárom.
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Bevezetés

1.4. Kutatási program

A felvázolt célok eléréséhez a következő kutatási programot határoztam meg:

 a téma szakirodalmának részletes feldolgozása:

 a vezérlési feladatokat ellátó folyamatvezérlő programmodellek összehasonlítása,

 a  vezérlésekre használható eseményvezérelt  programozói modell részletes tanul-

mányozása,

 a  vezérlési  feladatokat  ellátó  programok  véges  állapotgépes  modellen  alapuló

programozói modell megismerése.

 az elosztott vezérlőprogramok tervezésére alkalmazható digitális alapkapuk véges álla-

potgépes modelljének megalkotása,

 a modell gyakorlati megvalósításának tesztelése és felhasználási lehetőségeinek kiter-

jesztése.

Kutatási programom lehetőséget biztosít számomra, hogy a fentiekben vázolt elképzeléseimet

megvalósítsam, a felmerült feltételezéseimet megvizsgáljam, a kutatás során felmerülő újabb

kérdésekre választ találjak, és azt a dolgozatomba beépítsem.
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2. Vezérlés feladatokat ellátó programmodellek 
bemutatása

Kutatásom ismertetése érdekében született disszertációm a vezérlési feladatokat ellátó prog-

rammodellek  szakirodalmának  feldolgozásával  kezdődik.  A  szakirodalom  feldolgozásának

egyik eredményeként a témában megjelent modelleket csoportosítom különböző, a program

tervezése számára stratégiai fontossággal bíró tulajdonságaik alapján. A tulajdonságok össze-

vetésével lehetőség nyílik egy programtervezés kezdetén az adott feladat megoldása érdeké-

ben az optimális programmodell, vagy az esetleges programmodell-kombinációk kiválasztásá-

ra.

A szakirodalom részletes  feldolgozása  másik,  egyben fő  eredménye,  hogy megalapozza  a

disszertációm elején kitűzött célomat: egy új, vezérlési feladatok ellátására alkalmas vezérlési

modell kidolgozását.

A beágyazott  rendszerek mikrokontrollerei rohamosan fejlődnek. Az egyes teljesítményjel-

lemzőik már összemérhetővé váltak a  személyi  számítógépek teljesítményeivel.  A teljesít-

ménynövekedés nem csak gyorsabb végrehajtást jelent, hanem nagyobb felhasználói igények

is kielégíthetők vele.[K7],[K8] Egy alapesetben vezérlési feladatot ellátó mikrokontroller (pl.

háztartási gépek vezérlése) a felhasználóval végzett kapcsolatokért is felelős, ami érintőképer-

nyős LCD megoldásban is megvalósulhat. Ezen kívül megjelentek az internetre kapcsolódni

képes eszközök, mint például egy intelligens fogyasztásmérő eszköz. Az új feladatok megol-

dásához új programozói ismeretekre van szükségük a szoftverfejlesztőknek. Ez a fejezet a ve-

zérlési feladatokat ellátó beágyazott rendszereken futó programok tervezésével és kialakításá-

val kapcsolatos technikákat, elterjedt programozási modelleket mutatja be.

A fejezet a szakirodalomban használt definíciók és fogalmak megismertetésével egységesíti és

áttekinti egyrészt a disszertációban használt, a dolgozat számára releváns terminusokat, vala-

mint a kutatás tudományos alapját és szakmai hátterét szolgálja a különböző programozási

modellek bemutatásával.
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2.1. Valósidejűség

A valós idejű rendszerek olyan információtechnológiai alkalmazások, amelyek az élet számos

területén megtalálhatóak. Az ipari és orvosi rendszerek vezérlésében nagyon fontos a valós-

idejű beavatkozás, míg az irodai megoldások esetén többnyire nem valósidejű rendszereket

használnak, ahol az egymás után bekövetkezett azonos prioritású változások, események fel-

dolgozása nem sorrendben történik. Nem valós idejű rendszerek esetén az események feldol-

gozási átlagideje ismert, de a maximális válaszidő nincsen meghatározva.[25]

A valósidejű rendszerekben az eseményekhez prioritások tartoznak. Az egy prioritási szinten

időben egymás után bekövetkezett  események feldolgozása egymás után történik meg. Az

egyes események feldolgozási idejének maximuma meghatározott.[15]

A valósidejű rendszereket három csoportba oszthatjuk: Kemény, Lágy, Erős[29].

 A kemény valósidejű rendszerek esetén az elkésett válasz – rossz válasz. Minden egyes

esemény feldolgozási ideje fixen meghatározott.

 A lágy rendszer esetén a megkésett válasz még lehet jó válasz, csak a válaszok átlag-

ideje van meghatározva. 

 Az erős valósidejű rendszer a kemény és lágy modell keveréke. Ilyen rendszer eseté-

ben az időben rövidtávon az elvárások lágy modellre vonatkoznak, míg időben hosszú

távon kemény modellt alkalmaznak (időtúllépés).

Az esetek nagy többségében az erős modell alkalmazása célszerű, mert kemény rendszer meg-

valósítása általában jóval költségesebb az erős rendszerhez képest, míg a feladatok nagy több-

sége nem igényli az erős rendszernél alkalmazott szigorú megkötést. A beágyazott rendszerek

valósidejűségével részletesen a [29] irodalom foglalkozik, a disszertáció szempontjából a té-

ma részletesebb ismertetése nem szükséges.

A 2 .1. ábra a valósidejű beágyazott folyamatirányítási rendszer általános felépítését mutatja

be. Az adott rendszer vezérlése érdekében a vezérlő egység egy vagy több beavatkozón ke-

resztül kapcsolódik a vezérelt folyamathoz. A vezérlő a folyamat aktuális állapotáról az érzé-
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kelőkön keresztül kap visszajelzést. A vezérlők megvalósítása az esetek többségében szoftver

alapú.[32],[33]

2.1. ábra: Valósidejű beágyazott folyamatirányítási rendszer általános felépítése[33]

2.2. Szekvenciális programozási modell

Ipari környezetben vezérlési feladatok megoldásaiban általában a szekvenciális vagy más né-

ven a lineáris programozási modellt alkalmazzák. Az így kialakított program négy jól elkülö-

níthető részre bontható:[K9]

 inicializálás,

 bemenetek beolvasása,

 feldolgozás,

 kimenetek frissítése.

A 2 .2. ábra a szekvenciális programozói modell alapján felépített program egyszerűsített fo-

lyamatábráját mutatja be.
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2.2. ábra: Szekvenciális programozási modell

A szekvenciális programozási modell előnye, hogy a program tervezése nagyban hasonlít a

hardveres logikai rendszerek tervezési módszerére. A bemenetek állapotainak egyszerre törté-

nő beolvasása és a kimenetek értékeinek egyszerre történő frissítése megakadályozza a hard-

veres logikai áramkörökben ismert hazárd jelenségének előfordulását. A módszer segítségével

tervezett programkódból valószínűleg a fordító a lehető legkisebb és leghatékonyabb gépi kó-

dot fordítja az adott feladat megoldásra.

A modell egyik hátránya, hogy a modularitás hiányának következtében bonyolultabb felada-

tok modellezésénél a kapott programkód átláthatatlanná válik, úgynevezett „spagetti kód” ké-

szül, amely nehezen karbantartható. Spagetti kódnak azt a forrásnyelvű programot szokás hív-

ni, amely egy adott feladat megoldására készült algoritmust több oldalon keresztül ír le, szinte

végeláthatatlan hosszúságban.

A  másik  hátránya  az  ilyen  módszerekkel  készült  programoknak,  hogy  rossz  a  procesz-

szor-kihasználtságuk. A program függetlenül attól, hogy a bemenetein történt-e változás, ál-

landó jelleggel újraszámolja a kimeneteinek értékeit. Az ilyen modell alapján készült program

mindig fut, terhelve ezzel a programot futtató processzort. A program bonyolultságának növe-

kedésével, állandó újraszámolás következtében, a program reakcióideje növekszik. A szek-

venciális modellel tervezett program reakcióideje a kimenetek értékeinek újraszámolására for-

dított idővel, a program ciklusidejével egyezik meg.
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2.2.1. Megszakításokkal kiegészített szekvenciális programozási 
modell

A szekvenciális programozói modell egyfajta módosítása, amikor bizonyos feladatokat nem a

főprogram ciklusában végzünk el, hanem a hardver megszakításkezelő rendszerét kihasználva,

megszakításkezelő rutinokra bízzuk. A megszakítás bekövetkeztét jelzőbitek segítségével je-

lezzük a főprogram számára. Tipikus példa az ilyen módszerre az időzítők használata; a prog-

ram a fő vezérlési feladatait továbbra is a főprogramban látja el, de bizonyos időzítések lejár-

táról belső jelzőbitek segítségével értesül. A megszakításkezelő rutin a főprogramot megsza-

kítva beállítja az adott bit értékét, a főprogram figyeli a bit értékének megváltozását, és reagál

rá.[K6] A 2 .3. ábra a megszakításkezelő rutinokkal kiegészített program egyszerűsített folya-

matábráját mutatja.

2.3. ábra: Megszakításkezelő rutinnal kiegészített szekvenciális program

2.3. Multitaszkon alapuló megoldások

Fontosnak tartom a multitaszkon alapuló megoldások bevezetéseként meghatározni a multit-

aszk fogalmát. Konkurens (párhuzamosan végrehajtható ágakat tartalmazó) programok készí-

tésének igénye először az operációs rendszerek programozásakor vetődött fel, azonban a mul-

tiprogramozott, majd a multitaszkos rendszerek megjelenésekor az alkalmazásfejlesztők ilyen

irányú igénye is megjelent.[17] A multitaszk rendszereket két nagy csoportra osztjuk, a ko-

operatív és a preemtív multitaszk rendszerekre. A fő különbség a két megoldás között, hogy a

kooperatív  megoldás  esetén  nincsen szükség operációs  rendszerre a  program futtatásához,
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amíg a preemtív multitaszkos megoldások minden esetben operációs rendszer jelenlétét kíván-

ják. 

Dolgozatom szempontjából azért fontos a multitaszk rendszerek rövid ismertetése, mert a  3.

és 4. fejezetben bemutatásra kerülő megoldások a 2.4.3 bekezdésben ismertetett aktív objek-

tum modellen alapulnak, amelyek megkövetelik a preemtív multitaszk rendszer jelenlétét, de

lehetséges alternatív megoldásként nem zárják ki a kooperatív multitaszkos megoldást sem. 

Az, hogy egy rendszer több folyamatot képes futtatni: 

 hatékonyabb erőforrás kihasználást,

 a feladat végrehajtás gyorsítását, 

 többféle feladat egy idejű végrehajtását és 

 rendszerstrukturálást eredményez.

2.3.1.Kooperatív multitaszk

A kooperatív multitaszk esetén több, egymással kooperáló taszk dolgozik együtt. A taszkok

nem mások, mint egyszerű, bemeneti  paraméterrel és visszatérési értékkel nem rendelkező

függvények. A főprogram a perifériák inicializálása után egymás után hívja meg a különböző

feladatokat  ellátó függvényeket.  A 2 .4.  ábra a kooperatív  multitaszk módszerével  készült

program egyszerűsített folyamatábráját mutatja be.

2.4. ábra: Kooperatív multitaszk

Az így készült programkód már jobban áttekinthető, mint a  2.2. fejezetben ismertetett szek-

venciális módszerrel készült forráskód. A feladatok könnyen eloszthatók, különböző részfel-
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adatokat más-más taszkok tudnak megvalósítani, amelyek különböző függvényekben, és álta-

lában különböző forrásnyelvi állományokban találhatók. Abban az esetben, ha a különböző

feladatokat ellátó taszkok különböző állományokban helyezkednek el, akkor a program készí-

tésén már egyszerre több fejlesztő tud együtt dolgozni úgy, hogy közben nem zavarják egy-

más munkáját. Minden egyes fejlesztőnek csak a saját állományait kell módosítania, más fej-

lesztő által  létrehozott  állományokba nem kell belenyúlnia.  A 2 .1. forráskódrészlet egy C

nyelvű programkód, amelyben a kooperatív multitaszkot végző függvények meghívásáért fe-

lelős főciklus látható.

int main ( void )
{

vInitSystem(); // Reset után szükséges inicializálások elvégzése
while(1) // Az egyes taszk-függvények végtelen ciklusban
{ // történő meghívása

vTask1(); // vTask1 kooperatív taszk-függvény futtatása
vTask2(); // vTask2 kooperatív taszk-függvény futtatása
vTask3(); // vTask3 kooperatív taszk-függvény futtatása

}
}.

2.1. forráskód: Kooperatív multitaszk – függvényhívó főciklus

A kooperatív multitaszk segítségével kialakított program kódolását hosszabb előkészítő és ter-

vező munka előzi meg, mint a szekvenciális megoldás esetén. A fejlesztés első fázisában a tel-

jes feladatokat egymástól függetlenül működni képes részfeladatokká kell bontani és meg kell

határozni az egyes taszkok közötti kommunikációs megoldásokat.[K3],[K4]

A részfeladatokra bontási műveletet a szakirodalom dekompozíciónak nevezi. A dekompozí-

ciós elv alapján bonyolult feladatokat úgy tudunk megoldani, hogy azokat először áttekinthető

részfeladatokra bontjuk, majd a részfeladatokat önállóan oldjuk meg.[18],[35] Tipikus dekom-

pozíciós elven készült eszköz például egy mechanikus óra, amelyet fogaskerekek összessége

alkot. Az egyes résztvevők, azaz a fogaskerekek, csak kis intelligenciával rendelkeznek, csak

a Z1/Z2 átviteli szabályt alkalmazzák. A kis intelligenciák integrálásával egy nagyobb, bonyo-

lultabb rendszert kapunk. Dekompozíciós tervezési modell alapján felépített programokban az

egyes taszkok általában közös, globális változókon, más néven, postafiókokon keresztül kom-

munikálnak egymással.
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A kooperáló függvények általában az általuk kezelt bemenetek értékét saját taszkjuk elején ol-

vassák be, majd az általuk vezérelt kimenetek értékeit taszkjuk futása végén frissítik. A prog-

ram a szekvenciális elven tervezett változattól eltérően egy lefutás alatt többször olvassa be

bemeneteinek állapotát, és frissíti kimeneteinek értékeit.

Azért, hogy a program rövidebb reakcióidővel rendelkezzen, a kooperáló taszkoknak minél

hamarabb be kell fejezniük az adott futásukat. Az egyes taszkok nem alkalmazhatnak blokko-

ló várakozást, mert azzal drasztikusan lassítanák a rendszer futását, ezzel rontva a reakcióide-

jét. Blokkoló várakozásnak számít például egy gomb felengedésére történő várakozás, vagy

például kommunikáció esetén a kommunikáció befejezésének megvárása. A taszkoknak erő-

forráshiány esetén meg kell jegyezniük aktuális állapotukat, és vissza kell adniuk a vezérlést a

hívó függvénynek.[K3],[K4]

A blokkoló várakozás hiányából következően a taszkokat állapotgépes modell alapján kell fel-

építeni. Az állapotgépes programozási modell lényege, hogy az egyes taszk-függvények loká-

lis statikus változóba mentik el a következő állapotukat. Az egyes taszkok gerincét egy switch-

case szerkezet adja. A taszk a futása kezdetén megvizsgálja az állapotleíró változó értékét,

majd az értékhez tartozó részhez ugrik. A 2 .2. forráskódrészlet az állapotgépes modell alap-

ján felépített taszk-függvény kialakítását szemlélteti.

void vTask( void )
{

/* Állapotleíró változó deklarálása, kezdőállapot: INIT_STATE */
static enum { INIT_STATE, STATE1, STATE2, STATE3 } xState = INIT_STATE;

/* Az állapot változó alapján a végrehajtandó feladat kiválasztása */
switch ( xState )
{

case INIT_STATE: // Inicializáló feladatok elvégzése
/* ... */
xState = STATE1; // A következő állapot kiválasztása
break; // Az adott futás befejezése

case STATE1: // Egyes számú állapot
/* ... */
xState = STATE2; // A következő állapot kiválasztása
break; // Az adott futás befejezése

/* ... */

default: // Védelmi állapot (normál futás esetén nem kerül
// ide a program végrehajtása.

xState = INIT_STATE; // Taszk újrainicializálásának kezdeményezése
}

}

2.2. forráskód: Állapotgépes modell alapján felépített taszk-függvény
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A fentiekben említettek alapján, tehát a kooperatív multitaszk előnye, hogy operációs rendszer

használata nélkül valósíthatunk meg több független feladatot ellátó, kvázi-párhuzamosan futó

szálakból álló programot. A kooperatív multitaszk hátránya, hogy jó programozói felkészült-

séget igényel a fejlesztőktől. A program reakcióideje a programot alkotó taszkok végrehajtási

idejétől függ, amely a taszkok aktuális belső állapotai szerint változik. Kooperatív multitaszk

esetén a program reakcióideje lengő érték lesz, de a leggyorsabb és a leglassabb reakcióidő ki-

számolható. A legrövidebb reakcióidőt a program végrehajtásában résztvevő taszkok leggyor-

sabb futásainak összege, míg a leghosszabb reakcióidőt a taszkok leghosszabb futásidejének

összege adja.

A kooperatív multitaszk másik hátránya, hogy a processzor energiafogyasztásával nem képes

gazdálkodni. A processzoron lévő kód állandó jelleggel fut, a processzor nem képes energiata-

karékos (alvó Sleep vagy pihenő Idle) állapotba kerülni, így a processzor fogyasztása maximá-

lis lesz.

2.3.2. Preemtív multitaszk

Preemtív ütemezésről beszélünk, ha az operációs rendszer elveheti a futás jogát az éppen futó

folyamattól, „futásra kész” állapotúvá teheti, és a CPU-t egy másik folyamatnak adhatja, azaz

egy másik folyamatot indíthat el[31]. Valósidejű operációs rendszerek esetén egy alacsonyabb

futási jogú (prioritású) taszk futása abban a pillanatban megszakad, ha egy magasabb prioritá-

sú taszk kerül „futásra kész” állapotba. Beágyazott rendszerek esetén is lehetőség van valós-

idejű  preemtív  multitaszkos  operációs  rendszer  használatára.  Az  egyik  ilyen  lehetőség  a

FreeRTOS operációs rendszer.[5]

Az egyes taszkok különálló függvények. A preemtív multitaszkos rendszerben használt függ-

vények felépítése eltér a kooperatív multitaszk függvények felépítésétől. Minden egyes taszk-

függvény két részből áll, belépési pontból (inicializáló rész), és egy végtelen ciklusból, amely-

ből normál esetben soha nem lép ki[5].
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Az általam megalkotott modellben megjelenő objektumok a gyakorlati megvalósításuk szem-

pontjából nem mások, mint preemtív multitaszk függvények, erre tehát a későbbiekben visz-

szatérek.

2.4. Eseményvezérelt programozási modellek

Az esemény fogalma

Mielőtt az eseményvezérelt programozási modellt kifejteném, nézzük meg az esemény fogal-

mát. Az esemény egy olyan történés (előfordulás), amely megváltoztathatja valamely objek-

tum állapotát[1]. Az események általában a külvilágból érkező jelek, változások. Az esemény

dinamikus változásokat ír le. Külső hardveresemény lehet például egy gomb lenyomása vagy

egy tartály teltté válása. Az események nem csak külső, hardveres események lehetnek, ha-

nem belső, szoftveres események is. A szoftveres eseményeket egy szoftveres folyamat gene-

rálja, például ha egy folyamat befejezte a számolást. Egy rendszerben azokat az eseményeket

tartjuk fontosnak, vagy más néven releváns eseményeknek, amelyek hatással vannak a folya-

matok futására.

Eseményvezérelt  programmodellezésnél  viselkedésük  szempontjából  az  objektumokat  két

csoportra bonthatjuk, aktív és passzív objektumokra.

Az aktív objektumok olyan objektumok, amelyek kimeneteinek értékei megváltozhatnak úgy,

hogy a bemenetén változás történt. Ezek az objektumok általában hardveres objektumok, mint

például bemenetek, időzítők. Ezen objektumok kimeneti értékeinek megváltozására reagál a

program. Az aktív objektumok viselkedése gyakorlatban hardver támogatás segítségével való-

sul meg. 

A passzív objektumok kimenetei csak akkor változhatnak meg, ha a bemenetein változás tör-

tént. Másképpen megfogalmazva egy passzív objektum kimenetének értéke csak akkor változ-

hat meg, ha egy másik objektumtól kapott üzenet azt kikényszeríti (meghívja).
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Az egyes részegységek, amelyek lehetnek fizikailag külön eszközök, de lehetnek egy program

különböző egységei is, üzeneteken keresztül kommunikálnak. Az eseményekről az objektu-

mok üzeneteken keresztül értesülnek. Az üzenetek bonyolultabb, elosztott rendszerben maguk

is önálló objektumok lehetnek, például egy kommunikációs csomag (MODBUS csomag vagy

TCP/IP csomag), amely egy távoli bemenet értékének megváltozásának hírét hordozza. Egy-

szerűbb, egyprocesszoros rendszerekben az üzenetek átadása egyszerű függvényhívásokon ke-

resztül valósul meg.

Az eseményeket közvetítő üzenetek általában három részből állnak:

 üzenet forrása,

 üzenet címzettje,

 és az üzenet tartalma.

Az üzenetleírók ezen felül kiegészülhetnek még az üzenet olyan időponthoz köthető attribútu-

maival, mint például az üzenet keletkezésének ideje és az üzenet élettartama.

A klasszikus eseményvezérelt  programozási modell  alapján tervezett  program csak passzív

objektumokból áll, a bemenetein történő változások hatására újraszámolja az esemény hatásá-

ra  megváltozó  kimeneteinek  értékeit.  Mivel  az  eseményvezérelt  program  csak  akkor  fut,

hogyha bemenetein változás történt, ezért a bemeneti változásra adott válasz ideje nem a vezé-

relt hálózat bonyolultságától függ, hanem az egyszerre bekövetkező változások számától.

2.4.1.Klasszikus eseményvezérelt rendszer

A klasszikus eseményvezérelt rendszer képezi az alapját azon modelleknek, amelyek ebből a

modellből  fejlődtek  ki.  Alkotóelemei  a  későbbi  modellekben  is  fontos  szerepet  játszanak,

ezért ismertetésüket szintén szükségesnek és fontosnak tartom. Egy eseményvezérelt rendszert

a következő szereplők alkotják:[K5],[K6]

Megszakításkezelő rutinok (ISR) – Az egyes megszakításkezelő rutinokat, a külső vagy belső

hardveresemények bekövetkeztének hatására, a processzor megszakításkezelő perifériája hívja
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meg. Külső hardveresemény lehet többek között egy bemeneti láb értékének megváltozása,

kommunikációs porton történő adat érkezése, vagy az adat küldésének befejezése. Az angol

nyelvű irodalom például egy bemeneti láb értékének megváltozását jelző megszakításforráso-

kat  Interrupt On Change vagy Change Notification Interrupt nevezi  [21],[22]. Az objektum

abban az esetben, ha változást érzékel a bemenetén, üzenetet küld a hozzá tartozó objektumok

üzenetsorára, majd a következő változásig alvó állapotba kerül. Belső hardveresemény lehet

például egy időzítő túlcsordulása, vagy egy analóg-digitális konverzió befejezése. Az egyes

eseményekre reagáló megszakításrutinok esemény-táviratokat hoznak létre, amelyeket az ese-

ménysorba helyeznek el.

Esemény-táviratok – Az esemény-táviratok adatstruktúrák, amelyek minimálisan két részből

állnak: az esemény azonosítójából, és az eseményhez tartozó paraméterekből[31].A 2 .3. for-

ráskódrészlet egy esemény-táviratot leíró struktúrát mutat be.

typedef struct EventTag
{

unsigned int uiEventID; // Esemény azonosítója
unsigned int uiParam; // Esemény paramétere

} Event;

2.3. forráskód: Esemény-táviratok struktúra

Eseménysor – Az eseménysor egy sor (FIFO) típusú adatszerkezet. A sorba a megszakításke-

zelő rutinok elhelyezik a táviratokat, a sorból az eseményfeldolgozó ciklus veszi ki a táviratot.

Az eseménysor implementálásánál figyelni kell arra, hogy az eseménysor közös erőforrás, így

a közös erőforrásoknál megszokott körültekintéssel kell eljárni.  Az események, tulajdonsá-

gukból adódóan, aszinkron módon érkeznek. Az eseménysor műveleteknél figyelni kell arra,

hogy a műveletek csak kritikus szakaszban történjenek,  ne történjen többszörös írás, vagy

egyszerre írás és olvasás a sorból, biztosítva így az esemény-táviratok adattartalmának integri-

tását.

Eseményfeldolgozó ciklus – Az eseményfeldolgozó ciklus a főprogramban helyezkedik el. Az

eseményfeldolgozó ciklus egy végtelen ciklus. A ciklus megnézi, hogy van-e érvényes adat az

eseménysorban. Ha van, akkor kiveszi a sorból az üzenetet, majd az üzenet azonosítója alap-

ján és paramétere segítségével feldolgozza az adott üzenetet. Abban az esetben, ha nincsen
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feldolgozásra váró üzenet, akkor a ciklus a processzort energiatakarékos üzemmódba helyezi.

A processzort az energiatakarékos üzemmódból a megszakításrutinok aktivizálódása ébreszti

fel.

Az eseménysorba nem csak a megszakításkezelő rutinok helyezhetnek el esemény-táviratokat,

hanem a megszakításkezelő ciklus is. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az esemény-fel-

dolgozás egy újabb eseményt generál. Ilyen esetben a generált esemény is bekerül az ese-

ménysor végére.

A 2 .5. ábra a klasszikus eseményvezérelt program felépítését szemlélteti. A folytonos vonal

az eseményeket feldolgozó program főbb állapotai közötti átváltás irányát szemlélteti. A szag-

gatott vonallal jelölt nyilak az üzenetek áramlási irányát szemléltetik.

2.5. ábra: Klasszikus eseményvezérelt program felépítése

A jó eseménysor implementáció egy nagyon meghatározó része az eseményvezérelt program

készítésének. Ezért érdemes már kész sor-implementációkat használni. Az egyik ilyen lehető-

ség a FreeRTOS szabad forráskódú beágyazott rendszerekhez kifejlesztett valósidejű operáci-

ós  rendszer  sor-implementációját  (Queue) használni.[5] Az eseménysor  nagyságát  úgy kell

meghatározni, hogy a legkritikusabb esetben, azaz amikor az összes esemény szinte egyszerre

keletkezik, akkor is elférjenek az eseménysorban, mert különben eseményvesztések fordulhat-

nak elő.

Az eseményvezérelt programtervezés teljes mértékben más gondolkodást igényel a szekvenci-

ális programtervezéshez képest[31]. Az eseményvezérelt program nem vár a külső eseményre,

hanem reagál rá[18]. A programot ha-akkor feltételrendszerben kell megtervezni; például ha a

set-reset flip-flop set lába igazra változik, akkor a flip-flop kimenetét igazra kell állítani.[K6]
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Az eseményfeldolgozó ciklus kialakítása hasonlít az 2.3.1. fejezetben ismertetett állapotgépes

modell alapján felépített függvényhez. Jelen esetben is a ciklus magját egy switch-case szerke-

zet alkotja, amely az esemény azonosítója alapján választja ki a végrehajtandó feladatot. A 2 .

4. forráskód az eseménykezelő ciklus felépítésére mutat egyfajta megoldási lehetőséget.

while(1)
{

/* Egy esemény kiemelés az eseménysorból */
if( xQueueReceive( xEventQueue, &xReceivedEvent, 0 ) == pdPASS )
{ // Sikeres elemkivétel a sorból:

/* Az üzenet azonosítója alapján a végrehajtandó feladat kiválasztása */
switch ( xReceivedEvent.uiEventID )
{

case BUTTON: // Gomb küldött üzenetet
/* ... */
break; // Az üzenet feldolgozásának befejezése

case TIMER: // Időzítő küldött üzenetet
/* ... */
break; // Az üzenet feldolgozásának befejezése

}
else // Nincsen feldolgozásra váró esemény:
{

Idle(); // A processzor energiatakarékos üzemmódba kerül
}

}

2.4. forráskód: Eseménykezelő ciklus felépítésére

A klasszikus eseményvezérelt modell alapján készült program előnye, hogy a processzor ener-

giafogyasztásának automatikus szabályozását magába foglalja. A program reakcióideje üres

sor esetén az adott eseményhez tartozó feldolgozási feladat végrehajtási idejével egyezik meg.

A módszer hátránya, hogy az eseményeket nem tudja fontosságuk szerint rangsorolni és nem

alkalmas moduláris program felépítésére.

2.4.2. Hierarchikus eseményvezérelt rendszer

A hierarchikus eseményvezérelt rendszer abban tér el a klasszikus eseményvezérelt rendszer-

től, hogy az eseményfeldolgozó egység több részből áll. Az eseményfeldolgozó ciklus felada-

ta megváltozik, az üzenetsorból kiemelt táviratot megvizsgálja, és az üzenet típusa szerint to-

vább adja az arra a típusra szakosodott CALLBACK típusú eseménykezelő függvénynek. Az

eseménykezelő függvények általában gyors lefutásúak, feladatuk elvégzése után visszaadják a

vezérlést a hívónak.
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Ennek a módszernek az előnye, hogy az egyes részfeladatokat különböző függvények tudják

megoldani,  így  a  forráskód újból  modulárissá  változtatható,  a  program sok együttműködő

függvényre bontható, így jobban átláthatóvá válik. Például teljes mértékben szeparálható az

LCD kezelésével foglalkozó eseményfeldolgozó függvény a gombok kezelésével foglalkozó

függvénytől. Az 2 .6. ábra a hierarchikus eseményvezérelt program felépítését szemlélteti. A

 2 .5. ábra jelölési rendszerét használva a szaggatott vonalak az üzenetek áramlási útját szem-

léltetik, a folyamatos vonalak a programrészek állapotainak változását reprezentálják.

2.6. ábra: Hierarchikus eseményvezérelt program felépítése

A hierarchikus eseménykezelő modell egy rejtett buktatót hordoz magában. Amíg az eddig

tárgyalt modellek esetén megoldott volt a szoftver inicializálása, most csak az eseményfeldol-

gozó ciklusnak van inicializáló része. Az eseménykezelő függvények már konkrét esemény

bekövetkezte után hívódnak meg, így azoknak nem létezik inicializáló része. A számítógépes

operációs  rendszerek  grafikus  interfészeinek  (GUI)  többsége  hierarchikus  eseménykezelő

rendszert valósít meg. Az egyes rendszerekben az inicializálást úgy oldják meg, hogy a prog-

ram elindítása után az ablak létrehozásakor inicializáló üzenetet küldenek az adott ablak ese-

ménykezelő függvényének.
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2.4.3. Aktív objektumok modellje

Az aktív objektumok modellje megoldást ad a klasszikus (és hierarchikus) eseményvezérelt

program problémáinak többségére, megőrizve a már meglévő előnyöket[31]. A modell ötvözi

a 2.3.2. fejezetben kifejtett preemtív multitaszk operációs rendszer-modell és az eseményve-

zérelt program előnyeit.

Az aktív objektumok nem mások, mint futásra váró taszkok, amelyek rendelkeznek egy saját

eseménysorral. Az egyes taszkok indulásuk után inicializálási feladataikat látják el, majd a sa-

ját eseménysorukból esemény-táviratot próbálnak kivenni. Abban az esetben, ha az esemény-

sorban nincsen távirat, akkor a taszk elveszti futási jogát, és csak esemény-távirat beérkezése

esetén fog újra „futásra kész” állapotba kerülni. Abban az esetben, ha sikerült táviratot kivenni

a sorból, akkor a már ismert switch-case felépítésű eseményfeldolgozó rész feldolgozza a ka-

pott üzenetet. A 2 .7. ábra az egyes taszk-függvények egyszerűsített folyamatábráját mutatja

be.

2.7. ábra: Eseményfeldolgozó taszk-függvények egyszerűsített folyamatábrája

Hardver esemény bekövetkezése esetén az esemény-táviratokat továbbra is a megszakításke-

zelő rutinok generálják, és helyezik el a fogadó taszk eseménysorába. A szoftvereseményeket

általában az eseményfeldolgozó taszkok generálják, és helyezik el a saját, vagy másik feldol-

gozó taszk eseménysorába. Abban az esetben, ha az egyes eseményfeldolgozó taszkok külön-

böző prioritással rendelkeznek, akkor a magasabb prioritású esemény megérkezése esetén az

alacsonyabb prioritású esemény feldolgozása megszakad, és a vezérlés a magasabb prioritású

esemény feldolgozó szálára kerül. Ennek eredményeként a magas prioritású események fel-
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dolgozási ideje a lehető legrövidebb időre csökken. A 2 .8. ábra az aktív objektumok modellje

alapján felépített program kialakítását mutatja be. Az ábrán található nyilak az üzenetek, ese-

mény-táviratok  áramlási  irányát  szemléltetik.  A 2 .5.  ábra jelölési  rendszerét  használva,  a

szaggatott vonalak az üzenetek áramlási útját szemléltetik, a folyamatos vonalak a programré-

szek állapotainak változását reprezentálják. 

2.8. ábra: Aktív objektumok modellje alapján felépített program kialakítása

Az aktív objektum-modellek alapján felépített vezérlő program fő előnye, hogy teljes mérték-

ben követi a dekompozíciós elvű programtervezés menetét. A modell alapján tervezett progra-

mon egyszerre több fejlesztő is tud zavartalanul dolgozni. A modell alapján készített program-

részeknek nagyon jó a kód-újrafelhasználási képessége, mert a már egyszer kialakított prog-

ram objektum más programkörnyezetben is könnyen újrahasznosítható.  Megfelelő előzetes

programtervezési folyamat után például egy mosógép vezérlő egységének programmodulját,

függetlenül attól, hogy a terméken milyen megjelenítő eszköz kerül kialakításra (LED-es vagy

LCD-s megjelenítés) nem kell módosítani, csak a megjelenítő taszkot kell az adott termékhez

illeszkedőre lecserélni. De igaz ez az állítás fordítva is, például ha egy cég mosógépet és mo-

sogatógépet is gyárt, akkor mindkét termékében használhatja ugyanazt a megjelenítő taszkot.

Ilyen esetekben csupán bizonyos konfigurációs paraméterek megváltoztatásával kell az adott

vezérlő szoftverhez illeszteni a programmodult. Érdemes ezen felül megemlíteni azt is, hogy a

modell, a preemtív multitaszk környezet miatt, nagyon jó processzor energiagazdálkodással

rendelkezik, mert az egyes objektumok csak akkor futnak, ha bemeneti eseménysorukra üze-
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net érkezik. Ezt a jelenséget legjobban a dominósorral lehet szemléltetni, miszerint amíg a do-

minósort nem éri külső behatás, addig az állapota nem változik meg. Külső hatás esetén az ál-

lapot-módosulások végigfutnak a soron, és a sor ismét nyugalmi állapotba kerül.

A modell hátránya szintén a már említett preemtív multitaszkos környezetből adódik. A mo-

dellt használó programok nagy adminisztrációs költséggel rendelkeznek a sok taszkváltás mi-

att, és a többi modellhez képest jóval nagyobb a memóriaigényük is, mert az egyes taszkfügg-

vények teljes memóriaterületét el kell menteni a taszkváltások során.

2.5. A programozási modellek összegzése

A fejezetben bemutatásra került modelleket azért tartottam szükségesnek ismertetni, mivel a

feladatok bonyolultságának függvényében minden egyes típusnak megvan a saját létjogosult-

sága. Kisebb feladatok esetén érdemes a 2.2., 2.3.1. és a 2.4.1. alfejezetben bemutatott terve-

zési modelleket, bonyolultabb rendszerek esetén pedig a fejezet többi modelljében bemutatott

megoldásokat alkalmazni. Minél bonyolultabb modellt választunk, annál több processzoridőt

fordítunk a valódi feladat megoldása helyett az adminisztrációs feladatokra, rontva ezzel az

adott processzor végrehajtási hatékonyságát. Telepes energiaellátás esetén nem szabad figyel-

men kívül hagyni az energiatakarékos programfuttatást,  így azokban az esetekben érdemes

olyan megoldásokat választani, amelyek modell szintjén, automatikusan kezelik a processzor

energiafogyasztását.

A 2 .1. táblázat a vezérlési feladatok megoldására alkalmas egyes programmodellek előnyeit

és hátrányait foglalja össze. A táblázatban szerepelnek az egyes modellek energiagazdálkodás,

operációs rendszer szükséglet és a párhuzamos fejlesztéssel kapcsolatos tulajdonságai. Az ösz-

szefoglalás segíti egyrészt a meglévő modellek felhasználási lehetőségének áttekintését és bő-

vítését, másrészt megadja a további fejlesztések irányvonalát.
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Modell megne-
vezése

Tipikus használat Előnyök Hátrányok
Energiagaz-

dálkodás

Operációs
rendszer

szükségessége

Párhuzamos
fejlesztés

Szekvenciális 
programozási 
modell

Egyszerű, vezérlési 
feladatok megoldá-
sára.

Csekély progra-
mozási tudással, 
rövid fejlesztési 
idővel készíthető
el a vezérlő 
program. A be-
meneteket és a 
kimeneteket is 
egyszerre (egy 
időpillanatban) 
kezeljük, így a 
hazárd jelensége,
mind a bemene-
ten, mind a ki-
meneten kikü-
szöbölhető. 

Bonyolult progra-
mok írására nehe-
zen használható. 
A modell alkal-
mazása nehezen 
átlátható program-
kódhoz vezethet. 
A modellben egy 
időben nehézsé-
gek nélkül, csak 
egy fejlesztő dol-
gozhat a progra-
mon. A modell 
nem kezeli a pro-
cesszor energia 
felvételét.

A modell 
nem kezeli a 
processzor 
energiafo-
gyasztását.

Nincsen szük-
ség operációs 
rendszer hasz-
nálatára.

Nem alkalmas
párhuzamos 
programfej-
lesztésre.

Megszakítások-
kal kiegészített 
szekvenciális 
programozási 
modell

Időkritikus és időzí-
tett vezérlési felada-
tok megoldására. 

A program képes
külső, számára 
aszinkron esemé-
nyekre azonnali 
módon reagálni. 
Ezen felül hor-
dozza a szekven-
ciális programo-
zási modell jó tu-
lajdonságait is.

Negatív tulajdon-
ságai megegyez-
nek a szekvenciá-
lis programozási 
modellnél szerep-
lő hátrányokkal.

A modell 
nem alkal-
mas a pro-
cesszor ener-
giagazdálko-
dásának ke-
zelésére, de 
megszakítá-
sok alkalma-
zásával lehe-
tőség van a 
processzor 
fogyasztásá-
nak optima-
lizálására.

Nincsen szük-
ség operációs 
rendszer hasz-
nálatára.

Nem alkalmas
párhuzamos 
programfej-
lesztésre

Kooperatív 
multitaszk

Dekompozíciós el-
ven alapuló, több, 
egymást nem aka-
dályozó modulból 
álló programok ké-
szítése.

Alkalmas kvázi-
párhuzamos fel-
adatok ellátására 
operációs rend-
szer használata 
nélkül. Kényel-
mesen tud több 
programfejlesztő
egy időben 
ugyanazon a 
programon dol-
gozni.

A kooperáló tasz-
kok nem alkal-
mazhatnak blok-
koló várakozáso-
kat, így az egyes 
programrészeket 
állapotgépes mo-
dell segítségével 
kell megvalósíta-
ni, ami bonyolult 
programtervezést 
igényel.

A modell 
nem alkal-
mas a pro-
cesszor ener-
giagazdálko-
dásának ke-
zelésére.

Nincsen szük-
ség operációs 
rendszer hasz-
nálatára.

A modell al-
kalmas a pár-
huzamos 
programfej-
lesztésre.
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Preemtív mult-
itaszk

Dekompozíciós el-
ven alapuló, blok-
koló várakozásokat 
is alkalmazó, több 
modulból álló prog-
ramok készítése.

Alkalmas kvázi-
párhuzamos fel-
adatok ellátására.
A modell képes 
különböző prio-
ritású feladatok 
megkülönbözte-
tésére. Kényel-
mesen tud több 
programfejlesztő
egy időben 
ugyanazon a 
programon dol-
gozni.

A modell igényli 
a preemtív operá-
ciós rendszer 
használatát. Az 
operációs rend-
szer segítségével 
futó programokra 
általában jellem-
ző, hogy nagyobb 
a memóriaigé-
nyük és nagyobb 
adminisztrációs-
költséggel (prog-
ramrészekkel) 
rendelkeznek az 
operációs rend-
szer nélküli meg-
oldásokhoz ké-
pest.

A modell al-
kalmas, kül-
ső segítség 
nélkül, a 
processzor 
energiagaz-
dálkodásá-
nak kezelé-
sére.

Szükség van 
operációs 
rendszer hasz-
nálatára.

A modell al-
kalmas a pár-
huzamos 
programfej-
lesztésre.

Klasszikus ese-
ményvezérelt 
rendszer

Kisebb eseményori-
entált vezérlések 
készítésére, egysze-
rű állapotgép mo-
dellen alapuló meg-
oldásokra.

A modell képes 
az események 
kezelésére, így 
növelhető a 
program reakció-
ideje. A program
reakcióideje nem
a program nagy-
ságától függ, ha-
nem az egyidő-
ben bekövetkező 
események szá-
mától.

Az egy darab ese-
mény-feldolgozó 
ciklus következté-
ben nagyobb 
programok esetén 
a kód átláthatat-
lanná válhat.

Mivel a 
program, 
csak akkor 
fut, ha az ál-
tala figyelt 
bemeneteken
változás tör-
tént, így a 
modell alkal-
mas a pro-
cesszor ener-
giagazdálko-
dásának ke-
zelésére, és 
optimális 
megoldást 
nyújt a pro-
cesszor fo-
gyasztására.

Nincsen szük-
ség operációs 
rendszer hasz-
nálatára.

A modell csak
nehézségek 
mellett alkal-
mas a párhu-
zamos prog-
ramfejlesztés-
re.

Hierarchikus 
eseményve-
zérelt rendszer

Absztrakciós elven 
felépített, több füg-
getlen modulból ál-
ló, a külvilágból 
üzeneteket egy ese-
ményelosztó rend-
szeren keresztül fo-
gadó, eseményori-
entált vezérlési fel-
adatok megoldására
alkalmas modell.

A modell képes 
az események hi-
erarchikus keze-
lésére. A prog-
ram több ese-
mény-feldolgozó
ciklusból állhat, 
így növelve a 
program átlátha-
tóságát.

A modell képes az
események hierar-
chikus kezelésére,
de nem alkalmas 
az események pri-
oritás szerinti osz-
tályozására, nem 
képes egy maga-
sabb prioritású 
esemény megér-
kezése egy ala-
csonyabb prioritá-
sú esemény fel-
dolgozását meg-
szakítani.

A modell, 
hasonlóan a 
klasszikus 
eseményve-
zérelt rend-
szerhez, jó 
energiagaz-
dálkodással 
rendelkezik.

Nincsen szük-
ség operációs 
rendszer hasz-
nálatára, de az
esetleges ese-
ménysorok 
kezelése érde-
kében érde-
mes operációs 
rendszert 
használni.

A modell al-
kalmas a pár-
huzamos 
programfej-
lesztésre.
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Aktív objektu-
mok modellje

Dekompozíciós el-
ven alapuló, egy-
mástól teljes mér-
tékben független, 
aktív taszkok együt-
tes működésén ala-
puló vezérlési meg-
oldás. Az egyes en-
titások csak üzene-
teken keresztül 
kommunikálnak.

A modell képes 
az események 
prioritás szerinti 
kezelésére. A 
program több, 
egymást megsza-
kítani képes, ese-
mény-feldolgozó
ciklusból áll, így 
növelve a prog-
ram átláthatósá-
gát és hatékony-
ságát. Magas pri-
oritású esemé-
nyek esetén a 
program nagyon 
jó reakcióidővel 
rendelkezik.

A modell haszná-
latához szükséges 
preemtív operáci-
ós rendszer hasz-
nálata. Mivel a 
végleges program 
sok apró taszkból 
tevődik össze, így
nagy a program 
memóriaigénye és
nagy a program 
taszkváltásokkal 
kapcsolatos admi-
nisztratív költsége
is.

A modell, a 
preemtív 
operációs 
rendszer 
használatá-
nak köszön-
hetően jó, di-
namikusan 
változó ener-
giagazdálko-
dással ren-
delkezik.

Szükség van 
preemtív ope-
rációs rend-
szer használa-
tára.

A modell al-
kalmas a pár-
huzamos 
programfej-
lesztésre.

2.1. táblázat: Vezérlési feladatokat ellátó programok modelljeinek összehasonlítása
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Továbbiakban a kutatásom megalapozása érdekében a bemutatott programmodelleket a követ-

kező két szempont alapján foglalom össze a 2 .2. táblázatban:

 Üzenet  alapú lazán csatolt  elosztott  vezérlő rendszereken történő alkalmazhatósága

szerint.

 Milyen megkötések mellett alkalmas  az adott modell kombinációs vagy sorrendi ve-

zérlési program megvalósítására.

Modell megnevezése
Üzenet alapú lazán csatolt
elosztott vezérlő rendszer-

ben alkalmazható

Kombinációs vezérlésre
alkalmazható

Sorrendi vezérlésre alkal-
mazható

Szekvenciális programozási 
modell

Nem, a modell egyprocesszo-
ros rendszeren alkalmazható 
kényelmesen.

Igen, kényelmesen alkal-
mazható.

Igen, állapotgépes program-
modell alkalmazása esetén.

Megszakításokkal kiegészített 
szekvenciális programozási mo-
dell

Nem, a modell egyprocesszo-
ros rendszeren alkalmazható 
kényelmesen.

Igen, kényelmesen alkal-
mazható.

Igen, állapotgépes program-
modell alkalmazása esetén

Kooperatív multitaszk Nem, a modell egyprocesszo-
ros rendszeren alkalmazható 
kényelmesen.

Igen kényelmesen alkal-
mazható, ha a bemenetek 
és a kimenetek a vezérlő 
taszkok számára rendelke-
zésre állnak.

Igen, állapotgépes program-
modell alkalmazása esetén.

Preemtív multitaszk A modell üzenetsorokkal ki-
egészítve alkalmas elosztott 
rendszerek szimulációjára.

Igen, egyprocesszoros, 
nem elosztott rendszer 
esetén, ha a bemenetek és 
a kimenetek a vezérlő 
taszkok számára rendelke-
zésre állnak.

Igen, egyprocesszoros, nem 
elosztott rendszer esetén, ha a
bemenetek és a kimenetek a 
vezérlő taszkok számára ren-
delkezésre állnak.

Klasszikus eseményvezérelt 
rendszer

Nem, mivel a csak egy feldol-
gozó ciklusból (objektumból) 
áll a modell.

Megkötésekkel alkalmas, 
belső tárolók alkalmazásá-
val.

Igen, állapotgépes program-
modell alkalmazása esetén.

Hierarchikus eseményvezérelt 
rendszer

Igen, a program több üzenet 
feldolgozó ciklusból áll, ame-
lyek menetén a rendszer szét-
szedhető több alrendszerre.

Megkötésekkel alkalmas, 
belső tárolók alkalmazásá-
val.

Igen, állapotgépes program-
modell alkalmazása esetén.

Aktív objektumok modellje Igen, az egyes aktív objektu-
mok külön, független hardve-
reken futhatnak.

Megkötésekkel alkalmas, 
belső tárolók alkalmazásá-
val.

Igen, állapotgépes program-
modell alkalmazása esetén

2.2. táblázat: Vezérlési feladatokat ellátó programok modelljeinek összehasonlítása

Az elosztott  rendszerek jellemzőinek bemutatásával  a  3.1.  fejezetben,  a kombinációs  vagy

sorrendi vezérlésekkel a 4.1. fejezetben foglalkozom.
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2.6. Kutatási célok és feltételezéseim pontosítása

A szakirodalom feldolgozása után arra a következtetésre  jutottam, hogy az általam ismert

szakirodalmak nem adnak megoldást a bemeneti változók tárolása nélküli, elosztott rendsze-

ren alapuló, kombinációs hálózati vezérlés kialakítására.

Disszertációm további részét a következő motivációs célok mentén készítem el:

 Célom, hogy az áttekinthetetlen „spagetti-kódos” vezérlő-rendszert működtető szoft-

ver rendszerek helyett megalkossak egy olyan áttekinthető, dekompozícióval megvaló-

sított,  elméletileg  megalapozott  célarchitektúrájú,  szoftver  alapú  vezérlő  rendszert,

amely könnyen beilleszthető preemtív operációs rendszer által futtatott környezetbe. 

 Abban az esetben, ha a vezérlőrendszer hatókörébe bevont események binárisak, akkor

a rendszer dekompozíciója a digitális technikából ismert kapurendszerrel modellezhe-

tő, azzal a különbséggel, hogy az egyes kapuk közötti információáramlást vezetékek

helyett üzenetsorok biztosítják.

 Abban az esetben, ha a vezérlő rendszert alkotó objektumokat (taszkokat) nem látjuk

el párhuzamos bemenetekkel, akkor a logikai döntéseket meghozó objektumoknak ka-

punként csak egy bemeneti üzenetsorra kell rendelkezniük. 

 A modell részletes kidolgozásához minimum feltételként meg kell alkotni a logikai ka-

puk viselkedésére emlékeztető ÉS, VAGY, tagadó kapuk felépítését és viselkedési le-

írását.

 A  modell  tesztelése  érdekében  fel  kell  építeni  ilyen  elemekből  komponált  ve-

zérlő-hálózatokat  egy valósidejű  operációs  rendszer  használatával,  és  segítségükkel

verifikálni kell a célarchitektúrát.

– 35 –

10.15477/SZE.MMTDI.2013.003



Kopják József
doktori értekezés

Vezérlés feladatokat ellátó programmodellek bemutatása

Kutatásom folytatása érdekében a következő feltételezéseket teszem, amelyekre választ a disz-

szertációm további részében adok:

Feltételezem, hogy lehetséges olyan szoftveres algoritmust készíteni, amely a digitális techni-

kából  ismert  kombinációs  alapkapukhoz hasonló módon működik úgy,  hogy a külvilággal

csak üzenetek segítségével kommunikál, és oly módon tudja a kimenti állapotát meghatározni,

hogy az egyes bemenetei konkrét állapotáról célzottan nem rendelkezik információval.

Feltételezem, hogy lehetséges  az első feltételezésem alapján készített eseményvezérelt szoft-

verkapukból  olyan visszacsatolás  mentes  vezérlési  hálót  kialakítani,  amely a külvilág  felé

kombinációs hálózati viselkedést mutat.

Feltételezem,  hogy  lehetséges  a második  feltételezésem alapján létrehozott  vezérlési  hálót

aszinkron üzenet-visszacsatolásokkal kiegészíteni, így olyan vezérlési hálót kialakítani, amely

a külvilág számára aszinkron sorrendi hálózati viselkedést mutat.
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3. Eseményvezérelt vezérlési háló

A szakirodalom tanulmányozása és gyakorlati tapasztalataim alapján megállapítottam, hogy a

2.4.3. fejezetben ismertetett aktív objektumok modelljének használata széleskörűen nem ter-

jedt el  a vezérlési  feladatok modellezésében.  Vezérlési  feladatok esetén a fő problémát az

okozza az aktív objektum modellek alkalmazása során, hogy nem minden problémára alkal-

mazható az üzenet alapú vezérlés. Ahogy azt már az előző fejezetekben is kifejtettem, az üze-

net alapú vezérlési rendszerek nagyon jól alkalmazhatóak olyan problémák leírására, ahol a

feladatok sorrendi hálózati modellel megfogalmazhatók, illetve az egyes eseményekre adott

reakciók ha-akkor szerkezetben felírhatóak.

Az üzenet alapú, eseményvezérelt modellek rejtett módon magukban hordozzák az időben ér-

telmezett sorrendiséget is. Mivel az egyes események bekövetkezésük sorrendjében kerülnek

be az eseménysorokba, ezért minden esemény bekövetkezéséhez adott időpillanat rendelhető,

és minden esemény időpillanatának sorrendisége egyértelműen meghatározható. Ebből az állí-

tásból következik, hogy eseménysorok alkalmazása esetén nem létezik abszolút értelemben

vett egyidejűség. Abban az esetben, ha a vizsgált rendszer valamelyik két bemenete egyszerre

változna meg, a feldolgozás sorrendjében fognak a változások az eseménysorba bekerülni. Így

a modellnek nem kell foglalkoznia az egyszerre bekövetkező változásokkal, mert ezt a jelen-

séget a modell a most ismertetett alapvető tulajdonsága kizárja. Az események sorrendiségé-

vel a [24], [37] és a [38] irodalom foglalkozik részletesebben.

Azokban az esetekben, amikor a vezérlés kimenete nem a bemeneti változók időbeni sorrend-

jének változásától függ, mint például egy egyszerű ÉS kapcsolat megvalósítása esetén, akkor

a feladat megoldása, ha-akkor műveletekkel történő leírása sokkal bonyolultabbá válik a szek-

venciális modellen alapuló megoldásokhoz képest.

Disszertációmban egy olyan aktív objektum modellrendszeren alapuló eseményvezérelt vezér-

lési modellt dolgozok ki részletesen és ismertetek, amely megoldást nyújt olyan vezérlési ese-

tekre is, amelyekre az eddig általam ismert szakirodalmak nem adnak megoldást. Feltételezé-
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sem szerint olyan vezérlési hálózatok kialakítása vár megoldásra, amelyek kintről figyelve,

egyszerű kombinációs  hálózatként  viselkednek,  ellenben a belső kialakításuk üzenet  alapú

szekvenciális modellen alapul. A modell megalkotása közben törekedtem a modell működésé-

nek olyan szintű leegyszerűsítésére, hogy bizonyos alapvető dogmákat figyelmen kívül hagy-

hassak. Ilyen dogmának tekintem például azt, hogy az üzenet fogadójának feltétlenül szüksé-

ges tudnia azt, hogy kitől kapta az üzenetet. Kutatásaimra alapozva azt gondolom, hogy az

esetek túlnyomó többségében elég csak az üzenet küldőjének tisztában lennie azzal, hogy ki-

nek kell az üzenetet elküldenie, de a fogadónak nem kell tudnia, hogy kitől származik az üze-

net, csak az üzenet tartalma a releváns információ. Az üzenetrendszer ilyen szintű egyszerűsí-

tése feltételezésem szerint nagyobb szabadságot biztosít a vezérlési háló architekturális kiala-

kításában, és a már meglévő hálózat átalakításában is.

Az aktív objektumok modelljén alapuló vezérlési modellem bemutatása az elosztott vezérlő

rendszerek általános ismertetése után a modell alkotóelemeinek ismertetésével folyatódik. Ez-

után felvázolom az egyes elemek kommunikációs üzeneteinek struktúráját, végül betekintést

nyújtok a vezérlési feladatokat ellátó szoftverkapuk felépítésébe és működési algoritmusába.

3.1. Elosztott vezérlő rendszerek

Elosztott rendszereken olyan számítógép rendszereket értünk, ahol több független számítógé-

pes egységet (entitás) köt össze valamilyen kommunikációs platform. Az egyes egységek szo-

rosan vagy lágyan lehetnek csatolva. Lágy csatolás esetén az egyes entitások csak üzeneteken

keresztül kommunikálnak. [37]

Egy automatizálási rendszert abban az esetben tekintünk elosztott rendszernek, ha a rendszer-

ben több intelligens egység dolgozik együtt. Ezeket az egységeket vagy vezetékes, vagy veze-

ték nélküli kommunikációs platform köti össze. Abban az esetben, ha az egyes eszközök üze-

netek segítségével kommunikálnak, akkor a rendszert üzenetvezérelt elosztott rendszernek te-

kinthetjük. Az elosztott rendszerek viselkedési tulajdonságaival részletesen a  [37] irodalom

foglalkozik.
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Az elosztott automatizálási rendszert is érdemes két csoportra bontani: egy vagy több vezérlő

intelligenciával rendelkező rendszerre.

Az egy vezérlő intelligenciával rendelkező rendszer esetén a vezérlést végző program egy he-

lyen található. A központi egységhez csatlakozó eszközök csak bemeneti vagy kimeneti peri-

fériák, tehát nincsen joguk döntést hozni, csak a vezérlő egység által megkövetelt feladatokat

látják el.

Egy több vezérlő intelligenciát tartalmazó rendszerben több apróbb szintű döntéshozatali egy-

ség található, amelyek a vezérlő programjuk alapján döntéseket hozhatnak, és beavatkozhat-

nak. Ezekben a rendszerekben a teljes vezérlő program apróbb együttműködő egységekből áll.

Több együttműködő egységre felbontott programok dekompozíciós modell  [18] alapján ké-

szülnek. A dekompozíció elvével részletesebben a 2.3.1. fejezetben foglalkozok. 

Elosztott automatizálási rendszerre lehet példa egy vezeték nélküli épületautomatizálási rend-

szer. Jellemző az ilyen típusú automatizálási rendszerekre, hogy a vezérlésben résztvevő egy-

ségek nem mindig tudnak egymással kommunikálni.  A kommunikáció hiányának oka több

esetben az energiaspórolás érdekében történő alvó állapotra vezethető vissza. Az alvó állapot-

ban lévő egységek csak bizonyos hardveresemények, vagy időzítők hatására ébrednek fel. Az

alvó állapotban lévő egységeket kommunikáció szempontjából passzív egységeknek tekintjük.

Ezek az egységek az idejük nagy részében alvó állapotban vannak. Az általuk figyelt bemene-

ti értékek megváltozásának hatására ébrednek fel, és végzik el a rájuk bízott funkciókat. Ezek

a funkciók vezérlési és/vagy üzenetküldési kötelezettséggel járó feladatok lehetnek. Passzív

kommunikációra tipikus példaként egy házautomatizálási rendszerben egy elemes tápellátású

világításkapcsolót, vagy egy csengőkapcsolót tudok említeni. Egy világításkapcsoló csak ak-

kor küld állapotjelentést, ha valaki megnyomja az eszközhöz tartozó gombot. Egy másik példa

passzív kommunikációjú eszközre a bevásárló központokban található elektronikus árcímke.

Egy ilyen elektronikus árcímke működésének jellemzője, hogy általában naponta egyszer éb-

red fel, és kéréssel fordul a központi egység felé. Ha a központi egység a kérés hatására új ki-

írandó szöveget küld az árcímkére, akkor az árcímke kihelyezi saját magára az új üzenetet. Az

üzenet megjelenítés után az árcímke újból alvó állapotba kerül. Abban az esetben, ha nem kell
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az árcímke tartalmát frissíteni, akkor az árcímke a központi egység válasza után azonnal ener-

giatakarékos állapotra vált.

A folyamatos jelleggel üzenetek fogadására alkalmas eszközöket kommunikáció szempontjá-

ból aktív eszközöknek tekintjük. Aktív eszköz például egy házautomatikai rendszerben egy vi-

lágításvezérlő  egység,  amely  folyamatosan várja  az üzeneteket,  majd a  beérkező üzenetek

alapján fényforrásokat tud feszültség alá helyezni.

Passzív kommunikációs elemeket is tartalmazó automatizálási hálózatokat nehéz tradicionális

programozási modell alapján vezérelni, mert a kimenetek állapotának megállapításához szük-

séges bemeneti értékek nem állnak minden időpillanatban rendelkezésre. A probléma megol-

dására több lehetséges módszer is létezik. Mivel a bemeneti változók értékei nem állnak fo-

lyamatosan a vezérlő program rendelkezésére, az általánosan használt feloldási módszer az,

hogy a vezérlő egység egy virtuális másolatot készít az összes bemeneti változóról a saját me-

móriájában, amelyek értékeit a beérkező üzenetek alapján módosítja. Ebben az esetben a ve-

zérlő program azt érzékeli, hogy a bemeneti változók értékeit minden időpillanatban eléri, és

így ki tudja számolni a kimeneti változók értékeit. A módszer előnye, hogy a vezérlő progra-

mot nem kell felkészíteni arra, hogy elosztott rendszert vezéreljen. A módszer hátránya az,

hogy sok bemenet  esetén  nagy memóriaigénye van a programnak,  és nehezen bontható a

program apróbb együttműködő egységekre, azaz már egy meglévő komplex rendszer nehezen

alakítható át apróbb elemekből álló elosztott vezérlési rendszerré.

A feloldásra egy másik megoldási módszer az, hogy a programot már úgy tervezzük, hogy az

tisztában legyen azzal, hogy a bemeneti értékek nem mindig érhetők el, így azok állapotára ne

támaszkodjon. Az így elkészített vezérlési programok csak a bemeneti változók állapotátme-

neteire tudnak támaszkodni, mert a beérkező üzenetek alapján csak arról kapnak értesítést. Az

elosztott vezérlő rendszerek eddig bemutatott általános tulajdonságai alapján feltételezhetjük,

hogy a passzív kommunikációs elemeket is tartalmazó, üzenetekkel kommunikáló elosztott

hálózatot eseményvezérelt programozási modell alapján készült programokkal célszerű vezé-

relni, mert ebben az esetben megegyezik a hálózat és a vezérlő program működési modellje.

Véleményem szerint az aktív objektum modell (lásd. 2.4.3. fejezet) az elosztott rendszerek fel-
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építésére hasonlít, ezért célszerű az elosztott hálózati vezérlések kialakításához ezt a modellt

választani.

3.2. Eseményvezérelt vezérlési modell alkotóelemei

Az általam kidolgozott esemény-orientált vezérlési modell négy alkotóelemből áll:

 Bemeneti objektumok

 Vezérlő objektumok

 Kimeneti objektumok

 Objektumokat összekötő üzenetsorok

A bemeneti és a kimeneti objektumok egyenesen a hardverrel vannak összeköttetésben. A be-

és kimeneti objektumok biztosítják az átjárást a valóságos hardveres érzékelés és a hardveres

beavatkozás valamint a modell viselkedése között.

A  bemeneti  objektumok viselkedésük szempontjából aktív objektumoknak tekinthetőek.  Az

objektum nem képes üzenetet fogadni, csak üzenetet küldeni. Két esetben küldhet üzenetet:

vagy a saját inicializálási folyamata közben, amikor beolvassa az objektumhoz tartozó beme-

net aktuális értékét; vagy inicializálás után, abban az esetben, ha az általa figyelt bemenet ér-

téke megváltozott. Az objektum működési ciklusa során csak egyszer (az első alkalommal)

küldhet inicializáló üzenetet, a többi általa küldött üzenetnek változásjelző üzenetnek kell len-

nie. A bemeneti objektum az aktív objektum viselkedési tulajdonságát a gyakorlatban hardver

támogatás segítségével valósítja meg. A bemeneti objektumok a gyakorlati megvalósításban

olyan megszakításkezelő rutinok, amelyek változást figyelő jelzőbitekre reagálnak. Az objek-

tum abban az esetben, ha változást érzékel a bemenetén, akkor üzenetet küld a hozzá tartozó

objektumok üzenetsorára, majd a következő változásig alvó állapotba kerül.

A bemeneti objektum egy gyakorlati megvalósítását a  3.9. ábra szemlélteti. A folyamatábra

által szemléltetett algoritmus folyamatosan figyeli a hozzá tartozó bemenet állapotát, és abból

előállítja a küldendő üzenet értékét. Ha a küldendő üzenet értéke eltér az utoljára küldött üze-
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nettől értékétől, vagy ez a működése első üzenetküldési lehetősége, akkor üzenetet helyez el a

hozzá tartozó vezérlő objektumok, vagy kimeneti objektumok üzenetsorára.

3.9. ábra: Bemeneti objektum folyamatábrája

A kimeneti objektumok viselkedésük szempontjából passzív objektumoknak tekinthetőek, azaz

csak akkor ébrednek fel alvó állapotukból, ha a bemeneti üzenetsorukra üzenet érkezik. Beér-

kező üzenet hatására az általuk vezérelt kimenet értékét az üzenet által hordozott értékre ál-

lítják. A kimeneti objektum nem tesz különbséget inicializáló és változást jelző üzenetek kö-

zött. A kimeneti objektumnak nincsen inicializáló szakasza, így az első üzenet megérkezéséig

az általa kezelt kimenet értéke a hardverkimenet alapértelmezett értéke lesz, ami például mik-

rokontrolleres megvalósítás esetén általában magas impedanciás kimenetet jelent.

– 42 –

10.15477/SZE.MMTDI.2013.003



Kopják József
doktori értekezés

Eseményvezérelt vezérlési háló

A kimeneti objektum egy gyakorlati megvalósítását a 3.10. ábra szemlélteti. A folyamatábra

által  szemléltetett algoritmus megpróbál üzenet kivenni a hozzá tartozó üzenetsorból. Abban

az esetben, ha van várakozó üzenet az üzenetsoron, akkor a hozzá tartozó kimenet értékét az

üzenet értékének megfelelő értékre állítja. Abban az esetben, ha az üzenetsor üres, akkor  új

üzenet érkezéséig az objektum blokkolt állapotba kerül.

3.10. ábra: Kimeneti objektum folyamatábrája

A vezérlő objektumok, amelyek a viselkedésük segítségével az elemekből összeálló háló ve-

zérlési logikáját írják le, közvetlenül nem állnak kapcsolatban a felügyelt rendszerrel. A ve-

zérlő objektumok által alkotott háló bemenetei a bemeneti objektumokra, a háló kimenetei ki-

meneti objektumokra kapcsolódnak.

A vezérlő objektumok viselkedésük szempontjából passzív objektumoknak tekinthetők, tehát

csak abban az esetben van lehetőségük a hozzájuk tartozó objektumok bemeneti üzenetsorára

üzenetet elhelyezni, ha a bemenetükre üzenet érkezett, és a vezérlő objektum az üzenet hatásá-

ra a kimenete értékét megváltoztatja, vagy az életciklusa során első üzenetét kapja meg. A ve-

zérlő  objektumok,  hasonlóképpen  a  bemeneti  objektumokhoz,  első  üzenetként  inicializáló

üzenetet küldenek a hozzájuk tartozó objektumok bemeneti üzenetsorára. Az inicializáló üze-

netük elküldése után a vezérlő objektumok már csak változást jelző üzeneteket küldhetnek.

Az objektumok üzenetküldési mechanizmusából az következik, hogy a rendszer inicializálási

fázisában a bemeneti objektumoktól kiindulva egy inicializáló üzenethullám halad végig a ve-

zérlési hálón, amely beállítja a vezérlésben résztvevő összes objektum alapértékét.
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Az objektumokat összekötő üzenetsorok a kimeneti és a vezérlő objektumok szerves részét ké-

pezik. Az előbb említett két objektumtípus csak egy üzenetsorral rendelkezhet, amely segítsé-

gével fogadja a hozzá érkező üzeneteket. Az üzenetsorok nagyságát az határozza meg, hogy

mekkora mértékű üzenettorlódás keletkezhet a hálózatban.

A 3 .11. ábra bemutatja, hogy az előbbiekben bemutatott objektumokból milyen módon épí-

tettem fel a modelljeim alapjául szolgáló eseményvezérelt vezérlési hálót. Az ábra bal oldalán

a bemeneti objektumok, az ábra jobb oldalán a kimeneti objektumok láthatóak. Az ábra kö-

zépső részében a vezérlő objektumok kapnak helyet. Az ábrán érdemes megfigyelni, hogy az

objektumok rendelkeznek bemeneti üzenetsorral, de nem rendelkeznek kimeneti üzenetsorral.

Az üzenetek áramlási irányát a szaggatott vonallal jelzett nyilak szemléltetik. Az így kialakí-

tott vezérlési hálónak, fontos tulajdonsága, hogy az üzenetet generáló objektumnak kell tudnia

azt, hogy az adott üzenetet melyik objektum(ok) számára kell eljuttatnia, azaz nem a fogadó

objektum válogatja ki az üzenetekből a hozzá tartozó üzeneteket, hanem a küldő objektum jut-

tatja el számára. Az üzenetet fogadó objektum az általa fogadott üzenet forrását nem ismeri,

csak az üzenet tartalma adott számára.

3.11. ábra: Eseményvezérelt vezérlési háló felépítése

A vezérlési hálóban az üzenetek a bemenetektől a kimenetekig haladnak. A vezérlési hálón

először az inicializáló üzenetek hulláma halad keresztül. Ahogy az utolsó inicializáló üzenet is

végighaladt a vezérlési hálón, az inicializációs fázis befejeződött. Az inicializációs fázis után

a hálózat már csak a bemenetein történő változásokra fog reagálni.
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A vezérlő objektumok alapvető építőelemének az eseményvezérelt szoftverkapukat tekintem.

Az eseményvezérelt szoftverkapuk viselkedését, belső kialakításukat, és architekturális felépí-

tésüket a 4. fejezetben ismertetem.
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4. Eseményvezérelt szoftverkapuk

A 3. fejezetben az elosztott vezérlő rendszer sajátosságainak ismertetésével foglalkoztam. Rö-

viden ismertettem az elosztott rendszer fogalmát, azon belül részletesen kitértem az elosztott

vezérlő rendszer építőelemeinek bemutatására, de nem foglalkoztam a vezérélési hálómban

kulcsfontosságú szerepet betöltő  vezérlő objektumok viselkedésével és belső kialakításukkal.

Mielőtt a kombinációs és sorrendi hálózatokra rátérnék, foglalkoznom kell az eseményleíró

üzenetek fogalmával.

Az eseményleíró üzenetek

A bemutatásra kerülő modellben szokásos üzenettípusokhoz képest egy nagyon egyszerű üze-

net tartalmat használok. Ez azt jelenti, hogy szemben az általános három elemből álló üzene-

tekkel a modell csak két részből álló üzeneteket használ, amely az üzenet típusából és az üze-

net értékének a leírójából áll. 

Az üzenet típusa két értéket vehet fel:  inicializáló és változásról informáló üzenet. Az egyes

objektumok a futásuk során csak egyszer küldhetnek inicializáló üzenetet, amely kizárólag az

első elküldött üzenetük lehet.

Az üzenet értéke igaz (logikai 1) vagy hamis (logikai 0) lehet. Mivel az üzenetek nem egy sta-

tikus állapotot írnak le, hanem változást reprezentálnak, ezért az igaz érték azt jelenti, hogy az

adott kimenet igazzá vált, a hamis érték pedig azt jelenti, hogy az adott kimenet hamissá vált.

4.1. Visszacsatolás menetes és visszacsatolt logikai hálózatok

A digitális technika mint tudomány két fő területre bontható: visszacsatolás-mentes és vissza-

csatolt logikai hálózatok vizsgálatára. A visszacsatolással nem rendelkező hálózatok gyakorla-

ti életben kombinációs hálózatokat, a visszacsatolásokkal rendelkező hálózatok sorrendi háló-

zatokat jelentenek. A fő különbség a visszacsatolásokkal nem rendelkező és a visszacsatolt lo-

gikai hálózatok között az, hogy a  visszacsatolás mentes hálózat felépítéséből adódóan nem

emlékszik  a  bemenetei  előző  állapotaira,  amíg  a  visszacsatolásokkal  rendelkező hálózat
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ugyanezen okból  emlékszik azokra. Hardver implementálás esetén sorrendi hálózatokat leg-

egyszerűbben visszacsatolt kombinációs hálózatok segítségével valósíthatunk meg.[2] Ebből

az is következik, hogy hierarchia szempontjából a sorrendi hálózat a kombinációs hálózat fe-

lett található, mert a sorrendi hálózat kombinációs hálózati elemekből épül fel.

Kombinációs hálózatot helyettesítő vezérléstechnikai programokat a szoftvertervezők általá-

ban szekvenciális programozási modell alapján szoktak elkészíteni.[K6] A szekvenciális vagy

más néven a lineáris programozással bővebben a 2.2. fejezetben foglalkozom. 

Eseményvezérelt programmodell alapján készített programok a modell felépítéséből követke-

zően nagyon jól alkalmazhatóak sorrendi hálózatok helyettesítésére, ellenben nehezebben al-

kalmazhatóak kombinációs  hálózati  feladatok  megoldására.  A  sorrendi  hálózatok  relatív

könnyedén felírhatók ha-akkor szerkezetekben. A szoftver tervezőjének először meg kell ha-

tároznia a hálózat állapotait, majd fel kell írnia az állapotátmeneteit.[31]

Azonban állapotátmenetek alapján kombinációs hálózati vezérlést végző programot tervezni

már sokkal nehezebb, mivel a kombinációs hálózati feladatokat nehezebb ha-akkor szerkezet-

ben felírni, és állapotokat is nehezebben rendelhetünk a hálózathoz.

Ez előbb megfogalmazott felvetésekből véleményem szerint az következik, hogy ha kombiná-

ciós hálózati  modell alapján működő szoftverhálózatot szeretnénk tervezni, akkor meg kell

fordítanunk a digitális technikában alkalmazott hierarchiát.  Jelen esetben ez azt jelenti, hogy

sorrendi  hálózati  építőelemekből  kell  kombinációs  hálózati  viselkedést  felírnunk.  Ahhoz,

hogy felépítsünk egy kombinációs hálózat viselkedésével rendelkező vezérlési szoftverhálót,

létre kell hoznunk a digitális technikában alkalmazott alapkapukat, név szerint az ÉS, VAGY

és a TAGADÁS műveletét megvalósító szoftverkapukat.

4.2. Eseményvezérelt ÉS szoftverkapu modellje

Diszkrét logikai rendszerekben a változók értékei egy adott időben a két lehetséges állapotér-

ték közül csak egy értékkel rendelkezhetnek.[39]. George Boole által megfogalmazott algebra

alapján [7] az összes művelet, amely kétértékű diszkrét logikai alaphalmazon értelmezett, fel-
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írható három alapművelet véges kombinációjaként.[10] A három alapművelet az ÉS, VAGY

és a TAGADÁS művelete. A 4 .3. táblázat a két bemenetre értelmezett ÉS művelet igazság-

tábláját szemlélteti. A táblázatban szereplő nullák logikai hamis értéket, a táblázatban szereplő

egyek logikai igaz értéket reprezentálnak.

4.3. táblázat: ÉS művelet igazságtáblája

Ha megfigyeljük az ÉS művelet igazságtábláját, akkor a következő kijelentéseket tehetjük. Az

ÉS művelet értéke akkor és csak akkor hamis, ha a művelet valamelyik tényezőjének értéke

hamis. [36] Az állítás fordítottja is igaz: az ÉS művelet értéke akkor és csak akkor igaz, ha a

művelet összes tényezőjének értéke igaz.

A második állításból következik, hogy az ÉS művelet eredménye csak egyetlen állapotban le-

het igaz, mégpedig ha a művelet összes tényezője igaz, más esetekben a művelet eredménye

hamis. Fontos megjegyzés, hogy az ÉS művelet nem csak két operandusra értelmezhető, ha-

nem N operandusra is. Az ÉS művelet ezen tulajdonsága a művelet kommutatív és asszociatív

tulajdonságából következik, ahogy azt az (1) és a (2) kifejezés is mutatja.

abba  (1)

    cbacbacba  (2)

Ahhoz, hogy az ÉS műveletet megvalósító, eseményvezérelt szoftver ÉS kaput megvalósít-

hassuk, be kell vezetni egy belső állapotleíró változót. Az állapotleíró változó segítségével

definiálnunk kell a kapu igaz kimeneti állapotától való távolságát.

A távolság mértékét jelöljük d-vel. A d változó távolságot ír le ezért metrikus változónak te-

kinthető. A metrikus változóra a következő tulajdonságok igazak: vektor × vektor halmazból

valós számok halmazára képez le  (3), nem negatív szám (4), az értéke akkor és csak akkor

nulla, ha a távolságot képző két vektor megegyezik (5), szimmetrikus (6), és teljesíti a három-

szög egyenlőtlenséget (7). [3]

– 48 –

10.15477/SZE.MMTDI.2013.003



Kopják József
doktori értekezés

Eseményvezérelt szoftverkapuk

RXXd : (3)

0),( yxd (4)

yxyxd  0),( (5)

),(),( xydyxd  (6)

)(),(),( zydyxdzxd  (7)

Az általános metrikus számhoz képest még az ÉS szoftverkapunál használt távolság változóra

igaz, hogy a változó értéke csak nem negatív egész szám lehet (8), mert a távolság értéke csak

egész számokkal változhat és a kiinduló értéke nulla.

Nd  (8)

A távolság változó értéke reprezentálja azon bemeneti változók számának értékét, amelyeknek

igazra kell váltaniuk ahhoz, hogy az ÉS kapu kimenete igazra változhasson. Ebből az állítás-

ból következik az, hogy a távolságváltozó legkisebb értéke nulla, és a legnagyobb értéke a ka-

puhoz csatlakoztatott bemenetek száma lehet (9).

nd 0  ahol az n a kapuhoz csatlakoztatott bemenetek száma. (9)

A távolságváltozó használatával az eseményvezérelt ÉS szoftver kapu működését a következő

két állítással definiálom:[K1],[K2]

1. Az ÉS szoftver kapu kimenetének értéke akkor és csak akkor hamis, ha a kapu tá-

volság változójának értéke nem nulla.

2. Az ÉS szoftver kapu kimenetének értéke akkor és csak akkor igaz, ha a kapu tá-

volság változójának értéke nulla.

A fenti két állításból egyenesen következik, hogy egy távolság változó használatán alapuló,

ÉS műveletet megvalósító szoftverkapunak, ahhoz hogy meghatározza a saját kimenetének ér-

tékét, nem kell ismernie a kapuhoz csatlakoztatott bemenetek számát, elég csak a hamis érték-

kel rendelkező bemeneteinek számát ismernie. A szakirodalomban a témával foglalkozó kuta-

tók evidenciának tekintik, hogy egy logikai műveletet végző kapu kimenetének meghatározá-

sához szükséges információ a kapuhoz csatlakozott bemenetek számának ismerete.  Vélemé-

nyem szerint azonban ez nem minden esetben releváns információ.
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Kijelenthető,  hogy a távolságváltozó felhasználásával  az eseményvezérelt  ÉS szoftverkapu

működése véges  állapotgép módszerével  modellezhető,  azaz az ÉS műveletet  megvalósító

szoftverkapu felírható sorrendi hálózati modell segítségével. Az eseményvezérelt ÉS szoftver

kapu felépíthető:

 egy bemeneti üzenetsorból, 

 egy távolságszámoló algoritmusból – amely képes üzenetet generálni nullára történő

vagy nullából történő változáskor

  egy kötési lehetőségből más kapuk vagy kimeneti objektumok eseménysorára.

A 2 .2. ábra az eseményvezérelt ÉS szoftverkapu felépítését mutatja be.

4.12. ábra: Eseményvezérelt ÉS szoftverkapu felépítése

4.2.1.Eseményvezérelt ÉS szoftverkapu megvalósítása

Az eseményvezérelt ÉS szoftver kapu viselkedése alapján passzív objektumnak tekinthető, a

kapu csak abban az esetben generálhat üzenetet a kimenetére, ha a bemenetére üzenet érke-

zett.

A most bemutatásra kerülő ÉS kapu szoftver megvalósítása két állapotleíró változót használ.

Azért van szükség két állapotleíró változó használatára az elméleti modellel szemben, ahol

csak egy távolság számláló jelenik meg, mert egy második állapotleíró változó segítségével

dönthető el az, hogy mikor kell a kapunak üzenetet küldenie, és hogy állapotváltozást jelző

vagy inicializáló üzenetet kell-e küldenie. A két állapotleíró változó közül az egyik a kapu ak-

tuális távolságát írja le, a másik az előző távolság értékét. 

Indulás után először az ÉS kapu inicializálja saját magát. A kapu a távolság leíróját nullára, az

előző távolság értékét pedig mínusz egyre állítja be. Az előző távolság mínusz egyre történő

beállításával a kapu azt jelzi saját magának, hogy még nem érkezett eddig üzenet, és ebből kö-

– 50 –

10.15477/SZE.MMTDI.2013.003



Kopják József
doktori értekezés

Eseményvezérelt szoftverkapuk

vetkezőleg még a kapu sem küldött üzenetet. A kapu az inicializálási folyamat bejezése után

megpróbál üzenetet olvasni a bemeneti üzenetsoráról. Abban az esetben, ha az üzenetsor nem

tartalmaz üzenetet, akkor a kapu blokkolt állapotba kerül, amely állapotból csak az üzenetsor-

ra beérkező üzenet tudja felébreszteni. 

Ha a blokkolt állapotban lévő kapu a bemeneti üzenetsorára üzenetet kap, akkor futásra kész

állapotba kerül, majd a program végrehajtását azzal kezdi, hogy megvizsgálja a kapott üzenet

tartalmát. Ha a beérkezett üzenet értéke hamis, akkor megnöveli a távolság értékét.

A hamis értéket hordozó üzeneteket ÉS kapu esetén domináns üzeneteknek tekintem. A domi-

náns üzenetek érkezésének esetén a kapunak minden további feltétel nélkül meg kell növelnie

a távolság értékét ahhoz, hogy teljesítse a modell szerinti működését.

Abban az esetben, ha a beérkezett üzenet tartalma igaz, és az üzenet nem inicializáló üzenet,

akkor a kapu csökkenti a távolság változó értékét.

Az üzenet feldolgozása után a kapu megvizsgálja, hogy változott-e a távolság értéke. Ezt úgy

valósítja meg, hogy összehasonlítja az aktuális távolság értékét az előző távolság értékével. A

kapunak három esetben kell üzenetet küldenie:

 ha az üzemelési ciklusa első üzenetét kapta,

 ha a kapu távolság értéke nullára változott,

 ha a kapu távolság értéke nulláról változott meg.

Az előbbi feltételrendszerből a következő küldési feltétel állapítható meg: ha a távolság érté-

kek nem egyenlőek, és a távolság érték nulla, vagy az előző távolság érték kisebb vagy egyen-

lő nullával, akkor a kapu üzenetet fog kihelyezni a kimenetére.

Abban az esetben, ha a kapu aktuális távolság értéke nulla, akkor a kapu igaz tartalmú üzene-

tet fog küldeni, ellenkező esetben hamis tartalmú üzenetet fog kihelyezni a kimenetére.

Abban az esetben, ha a kapu előző távolság értéke kisebb nullánál, akkor a kapu inicializáló

üzenetet küld, ellenkező esetben változás jelző üzenetet fog kihelyezni a kimenetére.
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A kapu a feltételek vizsgálata, és az esetleges üzenetküldés után egyenlővé teszi az előző tá-

volság értékét az aktuális távolság értékével, majd visszatér a bemeneti üzenetek fogadásához.

A 4 .12. ábran az előbb ismertetett algoritmus folyamatábrája látható.

4.13. ábra: Az eseményvezérelt ÉS szofverkapu megvalósításának folyamatábrája

4.3. Eseményvezérelt VAGY szoftverkapu modellje

Ez a fejezetrész az eseményvezérelt VAGY szoftverkapu megvalósításával foglalkozik. A 4 .

4. táblázat a két bemenetre értelmezett VAGY művelet igazságtábláját szemlélteti. A táblázat-
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ban szereplő nullák logikai hamis értéket, a táblázatban szereplő egyesek logikai igaz értéket

reprezentálnak.

4.4. táblázat: VAGY művelet igazságtáblája

A VAGY művelet igazságtáblája alapján a következő kijelentéseket tehetjük. A VAGY műve-

let értéke akkor és csak akkor igaz, ha a művelet valamelyik tényezőjének értéke igaz. [36] Az

állítás fordítottja is igaz; a VAGY művelet értéke akkor és csak akkor hamis, ha művelet ösz-

szes tényezőjének értéke hamis.  A második állításból  következik,  hogy a VAGY művelet

eredménye csak egyetlen állapotban lehet hamis, amikor a művelet összes tényezője hamis,

más esetekben a művelet eredménye igaz. Érdemes már most megjegyezni, hogy az ÉS műve-

let és a VAGY művelet definíciói nagyon hasonlítanak egymásra, szinte megegyeznek, csak a

hamis és az igaz kifejezéseket kell felcserélni az állításokban. Fontos megjegyzés ezen felül,

hogy a VAGY művelet nem csak két operandusra értelmezhető, hanem N operandusra is, ha-

sonlóan az ÉS művelethez. A VAGY művelet ezen tulajdonsága a művelet kommutatív és

asszociatív tulajdonságából következik, ahogy azt a (10) és a (11) kifejezés is mutatja.

abba  (10)

    cbacbacba  (11)

Ahhoz, hogy a VAGY műveletet megvalósító, eseményvezérelt szoftver VAGY kaput megva-

lósíthassuk, be kell vezetni egy belső állapotleíró változót. Az állapotleíró változó segítségé-

vel definiálnunk kell a kapu hamis kimeneti állapotától való távolságát. A távolság mértékét

jelöljük d-vel. A d változó távolságot ír le, ezért  metrikus változónak tekinthető, és igazak a

4.2. fejezetben szereplő,  (3) – (9) állítások, kifejezések. A távolság változó használatával az

eseményvezérelt VAGY szoftver kapu működését is a következő két állítással definiálhatjuk:

[K1],[K2]
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1. A VAGY szoftver kapu kimenetének értéke akkor és csak akkor igaz, ha a kapu

távolság változójának értéke nem nulla.

2. A VAGY szoftver kapu kimenetének értéke akkor és csak akkor hamis, ha a kapu

távolság változójának értéke nulla.

A fenti két állításból egyenesen következik,  hogy egy távolságváltozó használatán alapuló,

VAGY műveletet megvalósító szoftverkapunak ahhoz, hogy meghatározza a saját kimeneté-

nek értékét, nem kell ismernie a kapuhoz csatlakoztatott bemenetek számát, elég csak az igaz

értékkel rendelkező bemeneteinek számát ismernie.

Feltételezhető, hogy a távolságváltozó felhasználásával az eseményvezérelt szoftver VAGY

kapu  működése  modellezhető  véges  állapotgép  módszerével.  Az  eseményvezérelt  VAGY

szoftver kapu felépíthető:

 egy bemeneti üzenetsorból,

 egy távolság számoló algoritmusból – amely képes üzenetet generálni nullára történő

vagy nullából történő változásnál,

 és egy kötési lehetőségből más kapuk vagy kimeneti objektumok eseménysorára.

 A 4 .14. ábra az eseményvezérelt VAGY szoftverkapu felépítését mutatja be.

4.14. ábra: Eseményvezérelt VAGY szoftverkapu felépítése

4.3.1.Eseményvezérelt VAGY szoftverkapu megvalósítása

Az eseményvezérelt VAGY szoftverkapu viselkedése alapján szintén passzív objektumnak te-

kinthető. A kapu a kimenetére csak abban az esetben generálhat üzenetet, ha a bemenetére

üzenet érkezett.
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A VAGY kapu szoftvermegvalósítása nagyon hasonlít a 4.2.1. fejezetben bemutatott ÉS kapu

szoftvermegvalósítására. A hasonlóság abban jelenik meg, hogy a kapu mindkét esetben két

állapot leíró változóval – aktuális és előző távolság értékkel – megvalósítható. 

Az említett hasonlóságok mellett két különbséget érdemes kiemelni az ÉS és a VAGY szoft-

verkapuk között. Az egyik különbség az ÉS és a VAGY kapu megvalósítása között a domi-

náns üzenet tartalma. A VAGY kapu, ellentétben az ÉS kapuval, az igaz tartalmú üzeneteket

tekinti domináns üzeneteknek, beérkezésük hatására növeli a saját távolság értékét. A VAGY

kapu a beérkező változást jelző,  hamis tartalmú üzenetek hatására csökkenti a saját távolság

értékét. A kapu a beérkező hamis tartalmú inicializáló üzeneteket figyelmen kívül hagyja.

A másik különbséget a két kapu megvalósítása között a kimeneti üzenet generálásában talál-

hatjuk. A VAGY kapu, az ÉS kapuval ellentétben, a távolság értékének nullára változásakor

hamis tartalmú, a távolság értékének nulláról változásának hatására igaz tartalmú üzenetet he-

lyez ki a kimenetére. Az eseményvezérelt VAGY szoftver kapu implementációjának algorit-

musát a 4 .15. ábra szemlélteti. Az ábrán látható kiemelések az ÉS kapu  ( 4 .13. ábra) és a

VAGY kapu ( 4 .15. ábra) megvalósítása közötti eltéréseket emelik ki.
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4.15. ábra: Az eseményvezérelt VAGY szoftverkapu megvalósításának folyamatábrája

4.4.Eseményvezérelt univerzális szoftverkapu

Az ÉS és a VAGY kapu implementációjánál  (4.2.1. és  4.3.1. fejezet) megfigyelhetjük, hogy a

két kapu megvalósítása között kevés a különbség. Az ÉS kapu a beérkező hamis tartalmú üze-

netek hatására növeli a távolság értékét, a VAGY kapu a beérkező igaz tartalmú üzenetek ha-

tására növeli a távolság értékét. Abban az esetben, ha az ÉS kapu távolság értéke nullára vál-

tozik, akkor az ÉS kapu igaz üzenetet helyez ki a kimenetére. Abban az esetben, ha a VAGY

kapu távolság értéke nullára változik, akkor a VAGY kapu hamis üzenetet helyez ki a kimene-

tére. Ha a kapu távolság értéke nulláról változik meg, akkor az ÉS kapu hamis tartalmú üzene-
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tet küld, a VAGY kapu pedig igaz tartalmú üzenetet küld. A most felsorolt eltéréseken kívül a

két kapu implementációja megegyezik. A felsorolt jellemzőket a 4 .5. táblázat összefoglalóan

szemlélteti.

Változás jellemzők ÉS Szoftverkapu VAGY szoftverkapu

Beérkező hamis tartalmú változást jelző 
üzenet hatására

Növeli a távolság értékét Csökkenti a távolság értékét

Beérkező igaz tartalmú változást jelző üze-
net hatására

Csökkenti a távolság értékét Növeli a távolság értékét

Beérkező hamis tartalmú inicializáló üzenet
hatására

Növeli a távolság értékét Figyelmen kívül hagyja

Beérkező igaz tartalmú inicializáló üzenet 
hatására

Figyelmen kívül hagyja Növeli a távolság értékét

A kapu távolságértéke nullára változik Igaz üzenetet helyez ki a kimenetére
Hamis üzenetet helyez ki a ki-
menetére

A kapu távolságértéke nulláról változik
Hamis üzenetet helyez ki a kimene-
tére

Igaz üzenetet helyez ki a kime-
netére

4.5. táblázat: ÉS és VAGY szoftverkapuk viselkedési jellemzői

Összefoglalva: Ha a szoftveres ÉS kapuból szeretnénk VAGY kaput készíteni, vagy VAGY

kapuból ÉS kaput, akkor mind a bemeneti üzenetek, mind a kimeneti üzenetek tartalmát ne-

gálni kell. Az üzenet tartalmának negálása azt jelenti, hogy a hamis tartalmú üzenetet igazra,

az igaz tartalmú üzenetet hamisra módosítjuk. A kapuknak ezen tulajdonsága a Boole algebra

szabályaiból következik, alkalmazva a De-Morgan azonosságot (12) – (13)[10]. A két egyen-

letből látható, hogy az ÉS műveletből VAGY műveletre, VAGY műveletből ÉS műveletre

úgy térhetünk át, hogy az eredeti kifejezést először kétszer negáljuk, majd a belső kifejezésre

alkalmazzuk a De-Morgan azonosságot. Az azonosság alkalmazásával a művelet típusa meg-

változik, ÉS műveletből VAGY művelet lesz, VAGY műveletből ÉS művelet lesz, és a műve-

let bemeneteinek számító változók értékei is negálódnak.

       bababa  (12)

       bababa  (13)

Az előbbi állításaimra alapozva bevezetem az univerzális szoftverkapu fogalmát, amely para-

méterei  alapján mind VAGY mind ÉS kapuként  is  képes viselkedni.  Ehhez kapcsolódóan

definiálom az univerzális szoftverkapu felépítését és belső viselkedését.
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Az eseményvezérelt univerzális szoftverkapu – amely konfigurációs paraméterek alapján ÉS

és VAGY kapuként is képes működni – felépíthető két paraméterezhető inverterből és egy tá-

volságszámlálóból. A két paraméterezhető egyike a távolságszámláló előtt, míg a másik inver-

ter a számláló után helyezkedik el. A konfigurálható inverter a beállítása alapján átengedheti

az üzenetet, vagy a bemenetére érkező üzenet tartalmát negálhatja. A távolságszámláló szá-

molja a beérkező domináns üzeneteket, azaz növeli a távolság értékét domináns üzenetek be-

érkezése esetén, és csökkenti az értékét nem domináns, változást jelző üzenetek esetén. Az

igaz tartalmú üzeneteket ezentúl domináns üzeneteknek tekintem. A távolságszámláló modul

abban az esetben, ha a távolság értéke nullára változik,  igaz tartalmú üzenetet, ha a távolság

értéke nulláról változik meg, hamis tartalmú üzenetet helyez ki a kimenetére. A 4 .16. ábra az

eseményvezérelt univerzális szoftverkapu felépítését szemlélteti.

4.16. ábra: Az eseményvezérelt univerzális szoftver kapu felépítése

Az eseményvezérelt univerzális szoftver kapu nem csak ÉS illetve VAGY kapuként képes vi-

selkedni,  hanem  az  inverterek  megfelelő  paraméterezésével  NEM-ÉS  (NAND)  és  NEM-

VAGY (NOR) kapuként is. A 4 .6. táblázat az univerzális szoftverkapu bemeneti és a kimene-

ti inverter beállításainak kombinációs paramétereit tartalmazza. A táblázat első oszlopa a kapu

viselkedési funkcióját tartalmazza, a második oszlop a bemeneti inverter állapotát, a harmadik

oszlop a kimeneti inverter állapotát mutatja az adott viselkedési funkció eléréséhez. [K1],[K2]

4.6. táblázat: A bemeneti és a kimeneti inverterek konfigurációs táblázata
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4.4.1. Eseményvezérelt univerzális szoftverkapu megvalósítása

Az eseményvezérelt univerzális szoftverkapu viselkedése alapján szintén passzív objektum-

nak tekinthető. A kapu a kimenetére csak abban az esetben generálhat üzenetet, ha a bemene-

tére üzenet érkezett.

Az univerzális szoftverkapu algoritmusábrája ( 4 .17. ábra) nagyban hasonlít a már ismertetett

ÉS illetve VAGY kapu algoritmus ábrájára, azzal a különbséggel, hogy az univerzális szoft-

verkapu ábrája már tartalmazza a paraméterezhető invertereket is.

4.17. ábra: Az eseményvezérelt univerzális szoftverkapu megvalósításának folyamatábrája

– 59 –

10.15477/SZE.MMTDI.2013.003



Kopják József
doktori értekezés

Eseményvezérelt szoftverkapuk

Az univerzális kapu egy bemeneti változó esetén alkalmas tagadás elvégzésére is, ezért a TA-

GADÁS műveletét nem kell külön kapuval megvalósítani. A disszertáció további részében az

ÉS és VAGY mellett a tagadás művelete is megjelenik. Külön fejezetet a tagadás műveletnek

nem szánok.

1. tézis: Szekunder kutatásaimból származó eredmények felhasználásával leveze-

tés módszerével beláttam, hogy lehetséges távolságleírón alapuló szimmetrikus alap-

függvényeket megvalósító szoftverkapukat létrehozni.

1.A. altézis: Távolságleírón alapuló szoftveres megvalósítás lehetőséget ad szimmetrikus

függvényt megvalósító kombinációs hálózati viselkedés véges állapotgépes modellel tör-

ténő felírására.

Az ÉS illetve VAGY szoftverkapuk viselkedésnek leírásához bevezettem a d távolságleíró fo-

galmát.

A domináns üzenetérték bevezetésével mindkét kaputípus esetén definiáltam a beérkező do-

mináns, és nem domináns üzenetek alapján meghatározható d távolság értéket.

A távolságérték értéktartományai alapján definiáltam a kombinációs alapkapuk viselkedését,

majd viselkedésük alapján összevontam az ÉS illetve VAGY alapkapukat, és bevezettem az

univerzális szoftverkapu fogalmát.

Összefüggést kerestem a d távolságleíró és a szakirodalom által ismert Hamming-távolság kö-

zött, ami alapján beláttam, hogy a d távolságleíró nem más, mint a Hamming-távolság fogal-

mának kiterjesztése időben egymás után bekövetkező eseményekre. Mindezek alapján bizo-

nyítottnak tekintem, hogy kombinációs hálózati viselkedés hozható létre sorrendi modellek

alapján az univerzális szoftverkapu bevezetésével.
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1.B. altézis: Távolságleírón alapuló szoftveres megvalósítás esetén  a szoftverkapu kime-

neti állapotának meghatározásához a kapubemenetek számának ismerete nem szüksé-

ges.

Az univerzális szoftverkapu viselkedését fel tudtam írni csak a kapu domináns bemeneteinek

alapján, így bizonyítottam, hogy a viselkedés leírásához elegendő csak a domináns értékű be-

menetek számának ismerete.

Vonatkozó saját publikáció:[K1],[K2] 

4.5. Összefüggés Hamming-távolság és a távolság leíró között

A Hamming-távolság alatt két azonos hosszúságú bináris jelsorozat, vagy azonos hosszúságú

bináris értékeket tartalmazó vektor (bitvektor), eltérő bitjeinek a számát értjük. A két azonos

hosszúságú bitvektorra értelmezett Hamming-távolság metrikus érték. Két egyforma méretű

bitvektor Hamming-távolsága megegyezik a két vektor kizáró-vagy kapcsolatában szereplő

egyesek számával.[14],[42] 

Egy bináris vektor Hamming-súlya megegyezik az azonos nagyságú, csak nulla értékeket tar-

talmazó  bit-vektor  (nullvektor)  és  a  vektor  Hamming-távolságával.  Egy  bitvektor  Ham-

ming-súlya a vektor nulla pozíciótól mért távolsága. A Hamming-súly értéke egyben azt is ki-

fejezi, hogy a bitvektorban hány darab elemnek kell ahhoz megváltoznia, hogy a vektor null-

vektorrá váljon. [11],[38],[42]

Egy bit vektor Hamming-távolsága és az általam a 4.2. fejezetben bevezetett d távolság érték

között hasonlóságok fedezhetőek fel. Mind a Hamming-távolság, mind a  d távolság érték a

nullvektortól mért távolságot reprezentálja. A különbség, hogy a Hamming-távolság egy stati-

kus bitvektorra értelmezett, az eseményvezérelt kapuk d távolság értéke időben eltérő időpil-

lanatokban érkező események információ tartalmára vonatkozik. Ezen felül az eredeti Ham-

ming-súly definíció véges nagyságú nullvektort feltételez, míg a kapuk d távolság értéke vég-

telen hosszúságú bit-vektorral definiálható.
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A fentiekben leírtak alátámasztják, hogy a d távolság érték az eredeti Hamming távolság defi-

níciójának  egy módosított értelmezése. A d távolság érték egy olyan bitvektorra értelmezett

Hamming távolság érték, ahol a bitvektor egyes értékei időben eltérő pillanatban állnak ren-

delkezésre, és a vektor nagysága nem definiált.

A 4 .18. ábra négy bemeneti üzenetforrással (A,B,C,D) rendelkező kapu  d távolság értékét

mutatja be Karnaugh tábla [12] peremezésének használatával. A Karnaugh táblát Edward W.

Veitch féle tábla [40] módosításaként Maurice Karnaugh írta le először. Mindkét tábla logikai

függvények ábrázolására és egyszerűsítésére szolgál. Mindkét esetben a táblázatban szereplő

cellák szomszédosak. Szomszédos celláknak azokat a cellákat nevezzük, amely cellák válto-

zóinak bináris értékkombinációi csak egy helyértékben térnek el egymástól, azaz a Hamming

távolságuk egy.[2][23]

A táblázat egyes cellái az univerzális kapu adott bemeneti változó érték-kombinációjához tar-

tozó távolság-értékeket reprezentálják. Távolság érték a bemeneti változókra nézve szimmet-

rikus, azaz a bemeneti változók tetszőleges páronkénti felcserélése esetén a távolság-érték vál-

tozatlan marad.

4.18. ábra: Négy-bemenetű kapu távolság értéke a bemeneti változó-kombináció függvényé-
ben

4.6.Speciális eseményvezérelt szoftverkapuk

Bizonyos esetekben célszerű a kombinációs hálózati függvényt nem a 4.4. fejezetben általam

bevezetett univerzális kapuval megoldani, hanem a feladat jellegéhez jobban illeszkedő cél-

kapu segítségével. A feladatot jól vizualizálja egy épület folyosóvilágítás problémájának is-

mertetése. 
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Egy épületben folyosóvilágítást kell megvalósítanunk. A folyosóvilágításnak N darab kapcso-

lóból és egy darab vezérlőből kell állnia, amely a lámpákat vezérli. A kapcsolóknak alternatív

üzemmódban kell működniük, azaz bármelyik kapcsoló állapotváltozásának hatására a világí-

tás állapotának meg kell változnia. Ha eddig a lámpák világítottak, akkor le kell kapcsolni a

világítást, ha eddig nem világítottak, akkor a világítást fel kell kapcsolni. A kapcsolók csak

üzeneteket tudnak küldeni, és csak akkor, ha a saját értékük külső hatásra megváltozott, a ve-

zérlő (vagy esetleg a vezérlők) csak üzenetet tudnak fogadni, amely üzenetek hatására vezér-

lik a világítást. Célunk az, hogy a világítást elosztott, vezeték nélküli hálózat segítségével va-

lósítsuk meg.

Tradicionális vezetékezett megoldás esetén egy megoldási lehetőség a feladatra, ha az egyes

kapcsolók kimenetét kizáró-vagy (XOR) kapcsolatba állítjuk, majd a XOR művelet eredmé-

nye alapján vezéreljük a világítást. Felmerül a kérdés, hogy az előbb említett kizáró-vagy kap-

csolat alapú megoldás alkalmazható-e az előbb felvázolt vezeték nélküli kommunikáción ala-

puló elosztott rendszer esetén is. Elvi szinten megoldást ad a feladatra az univerzális kapuk al-

kalmazása. A kizáró-vagy függvény páratlan tulajdonsága miatt nagyon sok kapu használatát

teszi szükségessé. A páratlan függvények tulajdonsága, hogy nem rendelkeznek szomszédos

mintermekkel, így egyszerűsítésük a digitális technika hagyományos módszereivel nem meg-

oldható.[39] Érdemes az ilyen esetekre (páratlan függvényekre) egy külön kapucsaládot beve-

zetni. A páratlan függvények feldolgozására szolgáló kapukat a következőkben mutatom be.

4.7. Eseményvezérelt XOR szoftverkapu modellje

A 4 .7. táblázat két bemenetre értelmezett XOR művelet igazságtábláját szemlélteti. A táblá-

zatban szereplő nullák logikai hamis értéket, a táblázatban szereplő egyesek logikai igaz érté-

ket reprezentálnak.

4.7. táblázat: Kizáró-vagy (XOR) művelet igazságtáblája
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A kizáró-vagy kapu a kizáró-vagy műveletet valósítja meg, ezért a kizáró-vagy kapu igazság-

táblája megegyezik a művelet igazságtáblájával. A kizáró-vagy művelet matematikai jelölése

a   szimbólum.  A kizáró-vagy művelet  származtatott  művelet,  kifejezhető  Boole  algebra

alapműveleteivel: az és, vagy és a tagadás műveletével. A XOR művelet algebrai kifejtését a

(14) kifejezés ismerteti.

   bababa  (14)

Az eredeti XOR művelet csak két operandusra értelmezett, de mivel a XOR művelet kommu-

tatív (15) és asszociatív (16) ezért a művelet több operandusra is értelmezhető.[23]

abba  (15)

    cbacbacba  (16)

A több bemeneti  változóra  értelmezett  kizáró-vagy művelet  függvénye páratlan  függvény,

azaz a művelet értéke akkor igaz (1), ha bemeneti változókban lévő igaz (1) értékek száma pá-

ratlan. A 4 .19. ábra négy változóra értelmezett páratlan függvény – kizáró-vagy függvény –

Karnaugh táblás ábrázolását mutatja.

DCBAK 

4.19. ábra: Négy változóra értelmezett páratlan függvény Karnaugh táblája

A páratlan logikai függvény egyszerűsítése hagyományos módszerek segítségével nem lehet-

séges, mivel a függvény nem tartalmaz szomszédos mintermeket.[23] A függvény egyes min-

termei egyben príminplikánsok, így a függvény diszjunktív normál alakja egyben a függvény

legegyszerűbb alakja.[2] A függvény rendelkezik azzal a tulajdonságágal, hogy érzéketlen a

független változók páronkénti felcserélésére, azaz szimmetrikus, így a függvény leírható a 4.2.

fejezetben bevezetett távolság-értékkel.
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Az eseményvezérelt XOR szoftver kapu megvalósításához az univerzális szoftverkapunál al-

kalmazott d távolság leírót itt is alkalmazhatjuk. Összevetve a 4 .18. ábra és a 4 .19. ábra által

szemléltetett táblázatokat, látható, hogy a négy változóra értelmezett páratlan függvény értéke

páratlan távolság értékek esetén igaz, páros távolság értékek esetén hamis. Mivel a XOR mű-

velet N darab operandusra is értelmezhető, ezzel magyarázható, hogy az előbbi állítás nem

csak négyváltozós függvény esetén igaz, hanem N változó esetén is. A távolság értékének pa-

ritására tett állítás tehát nem csak négy, hanem N változó esetén is teljesül.

A XOR kapu esetében az igaz tartalmú üzeneteket tekintjük domináns üzeneteknek: igaz tar-

talmú üzenetek esetén az algoritmus növeli a távolság leíró értékét, hamis változás jelző üze-

netek esetén pedig csökkenti az értékét.

A távolság-változó használatával az eseményvezérelt kizáró-vagy (XOR) szoftverkapu műkö-

dését a következő két állítással definiálhatjuk: [K1] 

1. A XOR szoftverkapu kimenetének értéke akkor és csak akkor igaz, ha a kapu távol-

ság-változójának értéke páratlan.

2. A XOR szoftverkapu kimenetének értéke akkor és csak akkor hamis, ha a kapu távol-

ság-változójának értéke páros, beleértve a nulla értéket is.

A fenti két állításból következik, hogy egy távolság változó használatán alapuló, XOR műve-

letet  megvalósító  szoftverkapunak ahhoz,  hogy meghatározza  a  saját  kimenetének  értékét,

nem kell ismernie a kapuhoz csatlakoztatott bemenetek számát, elég csak az igaz értékkel ren-

delkező bemeneteinek számát ismernie.

Véges állapotgép módszerével az eseményvezérelt XOR szoftverkapu működése a d távolság

változó felhasználásával modellezhető. Az eseményvezérelt XOR szoftver kapu felépíthető:

 egy bemeneti üzenetsorból,

 egy távolság számoló algoritmusból – amely képes üzenetet generálni páros vagy pá-

ratlan értékre történő változás esetén,

 és egy kötési lehetőségből más kapuk vagy kimeneti indikátorok eseménysorára.
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Ezen kívül a jelenleg bemutatásra kerülő szoftver kapu még egy paraméterezhető kimeneti

üzenet inverterrel is rendelkezik, amely segítségével nem csak páratlan függvényt, hanem pá-

ros függvényt is képes lesz a kapu megvalósítani. A páros függvényt megvalósító kaput az an-

gol szakirodalom XNOR kapuként használja.[23],[39] A 4 .20. ábra az eseményvezérelt XOR

szoftverkapu felépítését mutatja be.

4.20. ábra: Eseményvezérelt XOR szoftverkapu felépítése

4.7.1.Eseményvezérelt XOR szoftverkapu megvalósítása

Az eseményvezérelt  XOR szoftverkapu megvalósítása  hasonlít  az univerzális  szoftverkapu

megvalósításához. A különbség az, hogy a távolságszámláló modul kimenete nem nullára ér-

zékeny, hanem a távolság értékének paritására. A távolságérték paritásának megállapítására

két módszert mutatok be.

Abban az esetben, ha a változóra úgy tekintünk, mint bináris számra, akkor a legkisebb hely-

értéken lévő bitből eldönthető, hogy egy szám páros vagy páratlan. Ha a szám utolsó helyérté-

kén szereplő bit értéke egy, akkor a szám páratlan, ha az utolsó helyértéken szereplő bit értéke

nulla, akkor a szám páros.

Abban az esetben, ha a távolság értékét maradékos osztással elosztjuk kettővel, és a maradé-

kot megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ha az osztás maradéka egy, akkor a szám pá-

ratlan, ha az osztás maradéka nulla, akkor a szám páros.

Mindkét módszer ekvivalensen jó megoldás, csak gyakorlati megvalósítás esetén a procesz-

szorterhelésben jelentkeznek különbségek. Mivel jelenleg nem célom az algoritmus optimali-
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zálása, csak működésének bemutatása az általam bemutatott algoritmusban, a második megol-

dást fogom használni.

A 4 .21. ábra az eseményvezérelt KIZÁRÓ-VAGY (XOR) szoftverkapu algoritmus ábráját

szemlélteti.

4.21. ábra: Az eseményvezérelt szoftver KIZÁRÓ-VAGY (XOR) szoftverkapu
 megvalósításának folyamatábrája

4.8.Szimmetrikus függvényeket megvalósító szoftverkapu

Abban az esetben, ha egy páratlan függvénynek nem az összes páratlan távolságértékére kell

igaz kimenetet generálni, akkor egy módosított páratlan függvényről beszélünk. Egy ilyen tí-

pusú függvény a szimmetrikus függvénycsalád tagja. Ebben a fejezetrészben az eseményve-

zérelt szimmetrikus függvényt megvalósító kapu kialakításával foglalkozom. A szimmetrikus
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függvények tulajdonságaival részletesen a [2] irodalom foglalkozik. Disszertációmban csak a

szimmetrikus függvénykapu működési algoritmusának kidolgozásához szükséges állításokat

ismertetem.

4.8.1. Szimmetrikus függvény fogalma

A 4.7. fejezet a kizáró-vagy (XOR) függvényt megvalósító kapu ismertetésével és megvalósí-

tásával foglalkozott. Ezen függvények vizsgálatakor kijelenthetjük, hogy rendelkeznek azzal a

speciális tulajdonsággal, amely alapján érzéketlenek a változók páronkénti felcserélésére. A

(17) egyenletben két változós kizáró-vagy függvény látható, ahol a jobb oldalon álló kifeje-

zésben az a és b változók helyet cseréltek, de a függvény a változók cseréje után sem változott

meg.

       ababbababa  (17)

A(18) egyenlet három változós kizáró-vagy függvényben cseréli fel az  a és  b változókat. A

függvény ebben az esetben sem változik meg. A (19) és a (20) egyenleteknél látható, hogy a

cserére vonatkozó állítás nem csak az a és b változók cseréje esetén igaz, hanem a-c, b-c vál-

tozó cseréje esetén is.

       
       cabcabcabcab

cbacbacbacbacba



(18)

       
       abcabcabcabc

cbacbacbacbacba



(19)

       
       bcabcabcabca

cbacbacbacbacba



(20)

A kizáró-vagy függvény e tulajdonsága nem csak kettő és három független változó esetén

igaz, hanem háromnál több bemeneti változó esetén is. Az előbbi állításokból levonhatjuk azt

a következtetést,  hogy a kizáró-vagy függvény azonkívül,  hogy páratlan függvény, egyben

szimmetrikus függvény is. A szimmetrikusságát az bizonyítja, hogy a függvényben szereplő

változók felcserélése sem változtatja meg a függvény értékét [9] [34] [41]
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Általánosan kijelenthető, hogy azokat a logikai függvényeket, amelyek a független változók

tetszőleges páronkénti felcserélése esetén változatlanok maradnak, szimmetrikus logikai függ-

vényeknek nevezzük.[2] [41]

A szimmetrikus függvény érzéketlen a konkrét bemeneti változók helyére, ezért a szimmetri-

kus függvények megfogalmazhatók a változók konkrét említése nélkül is. Például két változós

kizáró-vagy kapcsolatot leíró függvény megfogalmazható úgy, hogy a függvény értéke akkor

és csak akkor igaz, ha a bemeneti változók közül csak egy igaz. Három bemeneti változóra a

megfogalmazás a következőképpen módosul: A függvény értéke akkor és csak akkor igaz, ha

a bemeneti változók közül csak egy igaz, vagy mind a három bemenete igaz. [2] [41] Érdemes

azt is megfigyelni, hogy a 4 .19. ábra által ábrázolt négyváltozós páratlan függvényre is három

változós kizáró-vagy definíció igaz.

A szimmetrikus függvényekre igaz, hogy a függvényekhez rendelhetünk legalább egy olyan

nem negatív  egész  számot,  amelyet  szimmetriaszámnak  nevezünk.  [2] [41] A szimmetria

szám azt jelenti, hogy a függvény igaz, ha a szimmetria számnak, vagy számoknak megfelelő

mennyiségű bemeneti független változója igaz. Véges független változóval rendelkező szim-

metrikus függvény leírható a bemeneteinek számával és a függvényhez tartozó szimmetria

vektorral, amely a függvény szimmetria számait tartalmazza. Például a 4.7. fejezetben tárgyalt

általános páratlan függvény szimmetriaszámai a páratlan számok. Ha a függvényt csak négy

bemeneti változóra értelmezzük, akkor a függvény rövidített jelölése 4
3,1S , ahol a felső szám a

függvény független változóinak száma, az alsó számsor pedig függvényt leíró szimmetria vek-

tor elemei.

A [2] [41] irodalomból kiindulva értelmezhetjük a szimmetrikus függvényekre a logikai ÉS,

VAGY és TAGADÁS műveletét. A dolgozat csak a szabályok ismertetésére tér ki, az egyes

állítások bizonyításával az eredeti irodalmak foglalkoznak.
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Két ugyanazon független változón értelmezett szimmetrikus logikai függvény logikai ÉS kap-

csolata olyan szimmetrikus függvény, amelynek a szimmetriaszámai az eredeti két függvény

szimmetriaszám halmazainak metszete. Például: 

4
3

4
3,1

4
3,2 SSS  (21)

Két ugyanazon független változón értelmezett szimmetrikus logikai függvény logikai VAGY

kapcsolata olyan szimmetrikus függvény, amelynek a szimmetriaszámai az eredeti két függ-

vény szimmetriaszám halmazainak uniója. Például: 

4
3,2,1

4
3,1

4
3,2 SSS  (22)

Egy n változós szimmetrikus függvény tagadottja szintén szimmetrikus függvény. A tagadott

függvény szimmetriaszámai az összes olyan n-nél nem nagyobb természetes szám, amelyek a

kiindulási függvény szimmetriaszámai között nem szerepelnek. Például: 

4
4,1,0

4
3,2 SS  (23)

Ha egy  n  változós  szimmetrikus  függvényt  a  változóinak  tagadottján  értelmezünk,  akkor

olyan szimmetrikus függvényt kapunk, amelynek szimmetriaszámai rendre a kiindulási függ-

vény szimmetriaszámaiból képezhetők n-ből történő kivonás útján. Például: 

),,,(),,,( 4
2,1

4
3,2 dcbaSdcbaS  (24)

A bemutatott négy műveleti tulajdonság, valamint a szimmetriaszámok értelmezése alapján

adott  szimmetrikus  függvényből  egyszerűen  előállíthatunk  új  szimmetrikus  függvényeket.

Így, ha az építőelem-készletben rendelkezésünkre állnak bizonyos szimmetrikus függvények,

ezekből felépítve sok más szimmetrikus függvényt is egyszerűen megvalósíthatunk anélkül,

hogy a  megvalósítandó  szimmetrikus  függvény  említett  minimalizálási  nehézségei  gondot

okoznának.[2] A disszertáció  számára  az  előbbi  megállapítás  alátámasztja,  hogy bizonyos

speciális vezérlési feladatok megoldhatóak szimmetrikus függvényt megvalósító szoftverka-

puk alkalmazásával, ezért érdemes e speciális feladatot ellátó szoftverkaput is bemutatni.
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4.8.2. Szimmetrikus függvényt megvalósító szoftverkapu modellje

Kiindulva a 4.2. fejezetben bevezetett és 4.3., 4.4., 4.7. fejezetekben alkalmazott d távolság le-

íróból, valamint a 4.5. fejezetben tárgyalt Hamming-távolság leíró közötti összefüggésből, fel-

tételezem, hogy a távolságleírón alapuló szoftvermodell szimmetrikus függvényeket megvaló-

sító kapuk működési leírására is alkalmasak. A távolság leíró értéke a kapu bemenetére beér-

kezett, és még logikai hamis üzenettel nem törölt, logikai igaz üzenetek számát ábrázolja. Ez

azt jelenti, hogy egy kapu bármelyik időpontjában tudja a saját bemenetére csatlakozott üze-

netküldők közül az igaz kimenettel rendelkező kapuk számát, amelyből egyértelműen el tudja

dönteni a saját kimenetének értékét. 

A szimmetrikus  függvényt  megvalósító  kapu rendelkezik  egy paraméter-tömbbel,  amely  a

kapu viselkedését írja le. A tömb a kapu szimmetriaszámait tartalmazza. Ezen felül érdemes a

kaput még egy kimeneti paraméterezhető inverterrel is kiegészíteni. A paraméterezhető kime-

neti inverter használatát a matematikai modell nem igényli, csak a kényelmesebb használatot

segíti elő. A 4 .22. ábra a szimmetrikus függvényt megvalósító eseményvezérelt szoftverkapu

felépítését mutatja be.

4.22. ábra: Szimmetrikus függvényt megvalósító eseményvezérelt szoftverkapu felépítése

4.8.3. Szimmetrikus függvényt megvalósító szoftverkapu megvaló-
sítása

A kapu a 4.4. fejezetben tárgyalt kapuhoz hasonlóan számolja az igaz üzenetek számát. Üze-

net érkezése és a távolságérték esetleges módosítása után a kapu megnézi, hogy az aktuális és

az előző távolságérték szerepel-e a kapu paraméterében kapott szimmetriatömbben. Ha a két

vizsgálat különböző eredményt ad, vagy a kapu előző távolság értéke kisebb nullánál (a kapu

még nem küldött üzenetet), akkor a kapu annak függvényében, hogy az aktuális távolság érté-
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ke szerepel-e a szimmetria számokat tartalmazó tömbben, igaz vagy hamis üzenetet küld. Ha a

távolságérték szerepel a szimmetriatömbben, akkor a kapu igaz, ellenkező esetben hamis üze-

net tartalmú üzenetet helyez ki a kimenetére. A kapu az üzenetküldés után az előző és jelenle-

gi távolság értékét egyenlővé teszi, majd újabb üzenetre vár. A 4 .23. ábra a szimmetrikus

függvényt megvalósító eseményvezérelt szoftverkapu algoritmus ábráját szemlélteti.

4.23. ábra: Szimmetrikus függvényt megvalósító eseményvezérelt szoftverkapu algoritmus áb-
rája

2. tézis: Távolságleírón alapuló specializált szoftverkapuk bevezetése lehetővé teszi

– az alap logikai függvények viselkedése alapján működő kaputípusokon túl – para-

metrizált szimmetrikus logikai függvények alapján viselkedő szoftverkapuk megva-

lósítását.
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2.A. altézis: N bemenettel rendelkező páratlan függvények megoldására létrehoztam egy,

az univerzális szoftverkapuk hálózatához képest  egyszerűbb és általánosabb megoldást

kínáló N bemenettel rendelkező XOR szoftverkaput.

A páratlan vagy páros függvények megvalósíthatóak XOR szoftverkapu bevezetésével. Párat-

lan függvények esetén egy darab XOR szoftverkapu alkalmazásával kiváltható az ugyanazon

feladat megoldására képes több univerzális kapuból álló vezérlési háló.

2.B. altézis: Távolságleíró változó segítségével lehetséges paramétervektor alapján defini-

ált szimmetrikus logikai függvényt megvalósító szoftverkaput létrehozni.

Az univerzális szoftverkapu működési korlátjának felismerése után kiterjesztettem az általam

definiált d távolságérték alapján működő, N bemenetre értelmezett, működését paramétertömb

segítségével meghatározható, szimmetrikus függvényt megvalósító eseményvezérelt szoftver-

kaput  is.  A  szimmetrikus  függvényt  megvalósító  kapu  működése  a  szakirodalomban  már

használt, a függvény viselkedését leíró szimmetria számok és a d távolságérték közötti össze-

függésen alapszik.

Vonatkozó saját publikáció:[K1]

4.9.N bemenettel rendelkező kapuk különleges tulajdonsága

Kutatásom során arra a tapasztalati megállapításra jöttem rá, hogy az N bemenettel rendelkező

kapuk gondolata túlmutat a hagyományos digitális technikában alkalmazott digitális hálózatok

működésén. A 3. fejezetben bemutatott vezérlési háló definíciója nem köti ki azt, hogy a létre-

jövő hálózat kialakítása csak statikus lehet, későbbiekben nem változhat meg, míg a hagyomá-

nyos digitális hálózatokban a kapurendszer felépítését a kapurendszer működése alatt statikus-

nak tekintjük.
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4.9.1. Vezérlési háló működés közbeni bővülése

A vezérlési háló definíciója nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy egy már működő vezérlési

háló a működése közben újabb aktív elemmel, vagy elemekkel és a hozzájuk tartozó passzív

vezérlési elemmel, vagy elemekkel egészüljön ki. Minden újonnan létrejövő aktív objektum a

létrejövetele pillanatában inicializáló üzenetet küld a hozzá tartozó objektumok számára, így

az általa vezérelt objektumok bármelyik pillanatban képessé válnak a megnövekedett beme-

netszámhoz történő alkalmazkodásra.

Például ha egy ÉS műveletet végző kapuhoz két bemenet csatlakozik, akkor bármelyik pilla-

natban egy harmadik bemenet csatlakozása után, ha a csatlakozott bemenet elküldte az inicia-

lizáló üzenetét a példánkban szereplő ÉS kapu számára, akkor a kapu a döntésének meghoza-

talakor figyelembe veszi az újonnan csatlakozott bemenet értékét is.

Tehát az általam definiált eseményvezérelt vezérlési háló bizonyos körülmények között képes

menetközben kibővülni. Az eseményvezérelt szoftverkapuk előre nem definiált bemenetszám-

mal rendelkeznek, számuk működés közben alakul ki. Ebből következik, hogy egy kapu be-

meneteinek száma menetközben bővülhet. Egy kritérium szab határt a vezérlési háló bővülé-

sének, mégpedig az, hogy az újonnan belépő elemek képesek legyenek létrejöttük után inicia-

lizáló üzenetet küldeni a hozzájuk tartozó objektumok bemeneti üzenetsorára.

Mivel a kapu a domináns bemeneteinek számát egy változóban tárolja el, ezért egy adott kapu

erőforrásigénye nem függ a bemenetére csatlakozó kimenetek számától.  Ebből következik,

hogy a hálózat bővülése egy kapura vetítve nem jár erőforrásigény növekedéssel. Természete-

sen az új vezérlőelemek megjelenésével a vezérlő elemek működéséhez szükséges erőforrások

megléte szükséges a hálózat bővüléséhez.

4.9.2. Vezérlési háló működés közbeni szűkülése

A hálózat működés közbeni degenerációjának kezelése már bonyolultabb kérdés. Az alapvető

problémát az okozza, ha egy vezérlőelem úgy fejezi be a működését, hogy az utoljára küldött

üzenettel blokkolja az adott vezérlő objektum működését. Például, ha a vezérlési hálóból kilé-
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pő objektum utoljára egy ÉS műveletet megvalósító szoftverkapura egy hamis értéket küldött,

akkor ezzel megakadályozza azt, hogy az ÉS műveletet megvalósító objektum meg tudja vál-

toztatni – más beérkező üzenetek hatására – kimenetének az állapotát. Hasonló problémát je-

lent, egy VAGY műveletet megvalósító objektum esetén egy olyan igaz bemeneti állapotról

szóló üzenet, amelyhez már nem tartozik működő objektum.

A degenerációs probléma egyik lehetséges megoldása a vezérlési hálóban résztvevő objektu-

mok viselkedési  leírásának kibővítése.  A disszertációm által  tárgyalt  vezérlési  háló elemei

csak két esetben küldhetnek üzenetet, ha működési ciklusuk első üzenetét, azaz inicializáló

üzenetet, vagy változást jelző üzenetet küldenek. Ha a vezérlési hálót futtató környezet garan-

tálni tudja azt, hogy a vezérlési hálóból kilépő elem képes közvetlenül kilépése előtt a hozzá

tartozó objektumok bemeneti üzenetsorára üzenetet küldeni, akkor a már meglévő üzenetkül-

dési szabályrendszert  egy új üzenettípus küldésének lehetőségével kell  kibővíteni,  a kilépő

üzenettípussal.

Minden egyes objektumnak a működési ciklusának befejezése előtt kilépő típusú üzenetet kell

küldenie a hozzá tartozó összes objektum üzenetsorára. Az üzenet értékének a küldő objektum

kimenetének aktuális állapotával kell megegyeznie.

A kilépő típusú üzenetet fogadó objektum megvizsgálja, hogy a kapott üzenet értéke számára

domináns értékű üzenet-e. Abban az esetben, ha a kapott üzenet domináns üzenet, akkor csök-

kenti saját távolságértékét, ellenkező esetben nem változtatja meg azt.

A most bemutatott üzenetküldési szabályrendszer alkalmazásával hálózat degeneráció esetén a

vezérlési hálóban bent maradó elemek  továbbra is  úgy tudják folyatni működésüket, hogy a

kilépő objektumok nem blokkolják azok döntéshozatali képességét. 
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5. Eseményvezérelt szoftverkapukból álló vezérlési 
háló gyakorlati megvalósítása

Az eddigiekben bemutatott elméleti modell gyakorlati megvalósítását az aktuális fejezet mu-

tatja be. A fejezetben a kutatáshoz használt eszközök és módszerek bemutatása is megtalálha-

tó. A  3. fejezetben leírt vezérlési háló felépítését és a  4. fejezetben bemutatott eseményve-

zérelt szoftverkapuk elméletének gyakorlati megvalósítását C nyelven készítettem el.

Mivel az általam leírt elméleti megállapítások hardver, fordító és programozási nyelv függet-

lenek, ezért elméleti következtetéseim működése helyességének bizonyítása független attól,

hogy milyen hardver és fejlesztői környezet segítségével végzem el a teszteléseket.

A modell teszteléséhez használt eszközök:

 Az elméletem tesztelését Microchip cég által forgalmazott Explorer 16 Development

Board és a panellel együtt érkező PIC24FJ128GA010 mikrokontroller segítségével vé-

geztem el.

 C fordítóként  Microchip cég által  készített,  GNU C fordítóján alapuló,  MPLAB C

Compiler for PIC24 and dsPIC fordító 3.31 változatát használtam.

 Az aktív objektum modell megvalósításához szükséges preemtív multitaszkos környe-

zetet és a kommunikációhoz szükséges üzenet sorokat és a hozzá tartozó üzenetkezelés

megoldásokhoz a Real Time Engineers Ltd. cég által fejlesztett FreeRTOS valós idejű,

7.0.0 verzió számú, operációs rendszert használtam. A FreeRTOS operációs rendszer

módosított  GPLv2  licensz  alapján,  szabadon  terjeszthető  és  felhasználható.

A FreeRTOS függvényeinek részletes leírásával az [5] irodalom foglalkozik.

 Fejlesztési környezetnek és a szimulációs ábrák készítésére a Microchip cég által fej-

lesztett MPLAB IDE környezet 8.43 verziószámú szoftverét használtam. A fejlesztő-

környezet és a fordító program is ingyenesen letölthető termék, és szabadon felhasz-

nálható fejlesztési és kutatási célokra egyaránt.
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5.1. Vezérlési háló alkotóelemei

Az eseményvezérelt szoftverkapu elméletének gyakorlati bemutatását és működési tesztelését

egy ÉS műveletet megvalósító vezérlési háló tesztelésével kezdem. A tesztkörnyezet felépíté-

se összesen négy, egymástól független objektumot futtató taszkból áll:

 Két bemeneti objektum – Az egyik bemeneti objektum a mikrokontroller RD6 bemene-

ti lábát figyeli, míg a másik objektum a mikrokontroller RD7 bemeneti lábára reagál.

Mindkét taszk viselkedése szempontjából aktív objektum, az általuk figyelt bemenet

változásáról üzenetet küldenek a hozzájuk kapcsolódó vezérlő objektumnak.

 Egy vezérlő objektum – A vezérlő objektum ÉS kapcsolatot valósít meg. A vezérlő ob-

jektum passzív objektum, csak abban az esetben szerez futási jogot, ha a bemenetére

üzenet érkezik.

 Egy kimeneti objektum – A kimeneti objektum egy passzív objektum. A taszk feladata,

hogy üzenet érkezése esetén frissítse a hozzá tartozó kimenet értékét, amely jelen eset-

ben a mikrokontroller RA0 lába.

A 5 .24. ábra az ÉS műveletet megvalósító vezérlési hálót szemlélteti. Az ábrán keretezéssel

jelölöm azt, hogy melyik üzenetsor melyik objektum részét képezi.  A szaggatott  nyilak az

üzenetek áramlási irányát szemléltetik.

5.24. ábra: Négy darab független objektumból álló, ÉS műveletet végrehajtó, vezérlési háló

5.1.1. Az üzenetstruktúra felépítése

Az egyes objektumok üzeneteken keresztül kommunikálnak egymással. A 3.2. fejezetben be-

mutatott üzeneteket gyakorlatban egy struktúra segítségével valósítottam meg. Az 5 .5. forrás-

kód egy C nyelvű programrészlet, amely az egyes objektumok közötti kommunikáció alapjául

szolgáló üzenetstruktúra felépítését szemlélteti.
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typedef struct 
{ 

BOOL bValue; 
BOOL bIsInitValue; 

} BOOL_EVENT_TYPE;

5.5. forráskód: Üzenetstruktúra felépítése

A struktúrában szereplő  bValue változó az üzenet értékét hordozza, a  bIsInitValue paraméter

pedig arról ad információt, hogy az üzenet inicializáló üzenet-e vagy sem.

5.1.2.Bemeneti objektum implementációja

A 5 .6. forráskód részlet a bemeneti objektumot megvalósító taszk-függvényt mutatja be. A

taszk függvény aktív objektum, így állandó jelleggel dolgoznia kell. A most bemutatásra kerü-

lő mintamegoldásban a taszk folyamatosan ellenőrzi a hozzá tarozó bemenet értékét. Abban

az esetben, ha a bemenet értéke megváltozott, akkor üzenetet küld a hozzá tartozó objektum

vagy objektumok számára. Minden egyes ellenőrzési ciklus után a taszk taszkváltást kér, hogy

a többi objektumot futtató taszk is minél hamarabb processzoridőhöz jusson. A példában sze-

replő implementáció az egyszerűség kedvéért állandó jelleggel fut. Hatékonyságnövelés érde-

kében érdemes a bemeneti objektum futását hardver eseményhez kötni. Ilyen esetben a beme-

neti objektumot futtató taszk csak akkor szerez futási jogot, ha a hozzá tartozó bemenet értéke

megváltozott, azaz az objektum számára van hasznos feldolgozandó információ.

void vInputTask( void *pvParameters )
{

INPUT_PARAMETER xInputParameter = *(INPUT_PARAMETER*)pvParameters;
BOOL_EVENT_TYPE xEventToSend, xLastEvent;
portBASE_TYPE xInputMask = 1 << xInputParameter.xInputNum;
portTickType xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

xEventToSend.bIsInitValue = true;

for( ;; )
{

xEventToSend.bValue = (mReadButtons() & xInputMask) ? true : false;
/* Sending intialization or changeing message*/
if ((xEventToSend.bIsInitValue == true) || (xEventToSend.bValue != xLastEvent.bValue))
{

/* Send Event to MessageQueue */
vSendEventMsg( &xInputParameter.xGateParameter, &xEventToSend );
xLastEvent = xEventToSend;
xEventToSend.bIsInitValue = false;

} 
taskYIELD();

}
}

5.6. forráskód: Bemeneti objektum taszk-függvénye
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A bemeneti objektumot megvalósító vInputTask függvényben szerepel egy vSendEventMsg függ-

vényhívás. Az előbb említett függvény feladata, hogy a GATE_PARAMETER paraméter-struktúrában

szereplő üzenetsorokra elhelyezze az üzeneteket.

Az 5 .7. forráskódrészlet a vSendEventMsg üzenetküldő függvény tartalmát mutatja.

void vSendEventMsg( GATE_PARAMETER *pxGateParameter, BOOL_EVENT_TYPE *pxEventMsg )
{

BASE_TYPE xIndex;
BOOL_EVENT_TYPE xEventMsg = *pxEventMsg;
if ( pxGateParameter->bInvertOutput )
{

xEventMsg.bValue = !(xEventMsg.bValue);
}

for( xIndex = 0; xIndex < pxGateParameter->xNumberOfOutputQueues; xIndex++ )
{

/* Send Data to Message Queue */
xQueueSendToBack( pxGateParameter->xOutputMsgQueues[xIndex],&xEventMsg,portMAX_DELAY );

}
}

5.7. forráskód: Üzenetküldő függvény

5.1.3.Bemeneti objektum paraméterei

A bemeneti objektum paraméterstruktúrája két tagból áll: az xInputNum és az xGateParameter pa-

raméterből.

 Az xInputNum paraméter arról ad információt a taszk-függvénynek, hogy melyik beme-

netért felelős,

 az xGateParameter paraméter egy struktúrát tartalmaz, amelyben az szerepel, hogy me-

lyik objektumoknak kell az üzenetet elküldenie és hogy az üzenet értékét invertálja-e

vagy sem.

A taszk-függvény az inicializáló paraméterén keresztül kap információt arról, hogy melyik be-

menetet figyelje, és hogy melyik objektum számára kell az üzenetet elküldenie. Ezen felül pa-

raméter alapján képes az általa figyelt bemenet értékét ponáltan vagy negáltan továbbküldeni.

A 5  .8.  forráskódrészlet  a  bemeneti  objektum szerepét  végrehajtó  taszkfüggvény  paramé-

ter-struktúráját mutatja be.
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typedef struct
{

BASE_TYPE xInputNum;
GATE_PARAMETER xGateParameter;

} INPUT_PARAMETER;

5.8. forráskód: Bemeneti objektum paraméter struktúrája

A 5 .9. forráskódrészlet xGateParameter paraméterstruktúra felépítését mutatja be. 

typedef struct
{

xQueueHandle xInputMsgQueue;
xQueueHandle xOutputMsgQueues[MAX_QUEUE_NUM];
BASE_TYPE xNumberOfOutputQueues;
BOOL bInvertInput;
BOOL bInvertOutput;

} GATE_PARAMETER;

5.9. forráskód: Általános, kapu objektum paraméter

5.1.4.Kimeneti objektum implementációja

A 5 .10. forráskód a kimeneti objektum feladatát ellátó taszk-függvény implementációját mu-

tatja be. A kimeneti taszk-függvény passzív objektumként viselkedik. Inicializálás után csak

akkor kap futási jogot, ha üzenet érkezik számára. Fontos megjegyeznem, hogy a kimenti ob-

jektum feladata továbbá az adott kimenet irányának beállítása is. Mivel az első üzenet beérke-

zéséig nem állítja az objektum a hozzá tartozó kimenetet, ezért az első üzenet megérkezéséig

az objektumhoz tartozó kimenet magas impedanciás állapotban lesz.

void vOutputTask( void *pvParameters )
{

portBASE_TYPE xOutputNum = ((OUTPUT_PARAMETER*)pvParameters)->xOutputNum;
GATE_PARAMETER xGateParameter = ((OUTPUT_PARAMETER*)pvParameters)->xGateParameter;
BOOL_EVENT_TYPE xReceivedEvent;

/* As per most tasks, this task is implemented in an infinite loop. */
for( ;; )
{

/* Receive Event from MessageQueue */
vReceiveEventMsg( &xGateParameter, &xReceivedEvent );
if( xReceivedEvent.bValue )
{

mTurnOnLED( xOutputNum );
}
else
{

mTurnOffLED( xOutputNum );
}

}
}

5.10. forráskód: Univerzális szoftverkapu C nyelvű megvalósítása

A kimeneti  objektumot  megvalósító  vOuputTask függvényben  szerepel  egy  vReceiveEventMsg

függvényhívás. Az előbb említett függvény feladata, hogy üzenetet fogadjon az objektumhoz
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tartozó üzenetsorról. Abban az esetben, ha az objektumhoz tartozó üzenetsor üres, akkor az

objektumot futtató taszk elveszti futási jogát, amelyet csak abban az esetben kap vissza, ha az

üzenetsorra üzenet érkezik. A GATE_PARAMETER paraméter-struktúra alapján a fogadott üzenetet a

fogadó függvény a fogadás pillanatában invertálja.

Az 5 .11. forráskódrészlet a vReceiveEventMsg üzenetküldő függvény tartalmát mutatja.

void vReceiveEventMsg( GATE_PARAMETER *pxGateParameter, BOOL_EVENT_TYPE *pxEventMsg )
{

/* Receive Data from Message Queue */
xQueueReceive( pxGateParameter->xInputMsgQueue, pxEventMsg, portMAX_DELAY );
if ( pxGateParameter->bInvertInput )
{

pxEventMsg->bValue = !(pxEventMsg->bValue);
}

}

5.11. forráskód: Üzenetfogadó függvény

5.1.5.Kimeneti objektum paraméterei

A taszk-függvény a paraméterén keresztül kap információt arról, hogy melyik bemenetet fi-

gyelje, és hogy a kapott üzenet értékének ponált vagy negált értékét helyezze ki a kimenetre.

Az 5 .12. forráskódrészlet a kimeneti objektum szerepét végrehajtó taszk-függvény paraméter-

struktúráját mutatja be. A taszk-függvény a xOutputNum paramétere alapján a hozzá tartozó ki-

menetet kapcsolja be vagy ki az üzenetsorára érkező üzenetek alapján.

typedef struct
{

BASE_TYPE xOutputNum;
GATE_PARAMETER xGateParameter;

} OUTPUT_PARAMETER;

5.12. forráskód: Kimeneti objektumot megvalósító taszk-függvény

5.1.6.Univerzális szoftverkapu implementációja

Az előbbiekben bemutatott bemeneti és kimeneti objektumok implementációi után rátérek a

vezérlési háló ( 5 .24. ábra) következő elemére: az ÉS műveletet végrehajtó univerzális szoft-

verkapu gyakorlati megvalósítására.

Az 5 .13. forráskódrészlet a 4.4. fejezetben ismertetett eseményvezérelt univerzális szoftver-

kapu algoritmusának C nyelvű megvalósítását mutatja be. Hasonlóan a bemeneti és a kimeneti
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objektumokhoz az univerzális szoftverkapu is egy független taszk-függvény. Az objektum vi-

selkedése szempontjából passzív objektum, inicializálás után csak akkor kap futási jogot, ha a

bemenetére üzenet érkezik.

A kapu a GATE_PARAMETER bemeneti paraméter-struktúrája alapján alkalmas a 4.2. fejezetben be-

mutatott ÉS kapuként, valamint a 4.3. fejezetben bemutatott VAGY kapuként, illetve NEM-

ÉS (NAND), illetve NEM-VAGY (NOR) kapuként is viselkedni. Az egyes üzemmódokat a

paraméter-struktúrában szereplő bInvertInput és bInvertOutput tulajdonságokkal állíthatjuk be.

Az egyes viselkedési módok kiválasztásában a 4 .6. táblázat nyújt segítséget. A taszk-függ-

vény az üzenetek fogadására az 5 .7. forráskódban, az üzenetek küldésére az 5 .11. forráskód-

ban ismertetett függvényeket használja fel.

– 82 –

10.15477/SZE.MMTDI.2013.003



Kopják József
doktori értekezés

Eseményvezérelt szoftverkapukból álló vezérlési háló
gyakorlati megvalósítása

void vGateTask( void *pvParameters )
{

GATE_PARAMETER xGateParameter = *(GATE_PARAMETER*)pvParameters;
BOOL_EVENT_TYPE xReceivedEvent, xEventToSend;
/* Counter count the incomming "dominant" values */
BASE_TYPE xDistance = 0, xLastDistance = -1; // Initialization value of counter
for( ;; )
{

/* Receive Event from MessageQueue */
vReceiveEventMsg( &xGateParameter, &xReceivedEvent );
/* Evaluating receaved message*/
if( xReceivedEvent.bValue == true )
{

xDistance++;  // Increasing value of distance
}
else
{

if ( xReceivedEvent.bIsInitValue == false )
{

xDistance--; // Decreasing value of distance
}

}
/* Calcualting gate output*/
if( xDistance != xLastDistance )
{ /* If value of distance has changed */

if( (xDistance == 0) || ( xLastDistance <= 0) )
{

/* The gate have to send message */
xEventToSend.bValue = (xDistance == 0) ? true : false;
xEventToSend.bIsInitValue = (xLastDistance < 0) ? true : false;
/* Send Event to MessageQueue */
vSendEventMsg( &xGateParameter, &xEventToSend );

}
xLastDistance = xDistance;  // Last distance equal with current distance value

}
}

}

5.13. forráskód: Kimeneti objektumot megvalósító taszk-függvény

5.2. Az ÉS műveletet megvalósító vezérlési háló összeállítása

Az előbbiekben bemutatott be- és kimeneti objektumok, valamint az univerzális szoftverkapu

programkód szintű ismertetése után rátérek a vezérlési háló ( 5 .24. ábra) példányosítására. Az

 5 .14. forráskódrészlet tartalmazza az objektumokat futtató taszkok és a hozzájuk tartozó üze-

netsorok létrehozását, és az objektumok bemeneti paraméterezését, amelynek segítségével lét-

rejön a kapcsolat ez egyes különálló objektumok között.
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xInputQueue1 = xQueueCreate( 1, sizeof( BOOL_EVENT_TYPE ) );
xOutputQueue1 = xQueueCreate( 1, sizeof( BOOL_EVENT_TYPE ) );

xInputParam1.xGateParameter.xOutputMsgQueues[0] = xInputQueue1;
xInputParam1.xGateParameter.xNumberOfOutputQueues = 1;
xInputParam1.xGateParameter.bInvertOutput = false;
xInputParam1.xInputNum = 6; // RD6 = Button S3
xTaskCreate( vInputTask, "ButtonS3", 128, (void*)&xInputParam1, 1, NULL );

xInputParam2.xGateParameter.xOutputMsgQueues[0] = xInputQueue1;
xInputParam2.xGateParameter.xNumberOfOutputQueues = 1;
xInputParam2.xGateParameter.bInvertOutput = false;
xInputParam2.xInputNum = 7; // RD7 = Button S6
xTaskCreate( vInputTask, "ButtonS6", 128, (void*)&xInputParam2, 1, NULL );

xGateParam1.xInputMsgQueue = xInputQueue1;
xGateParam1.xOutputMsgQueues[0] = xOutputQueue1;
xGateParam1.xNumberOfOutputQueues = 1;
xGateParam1.bInvertInput = true;
xGateParam1.bInvertOutput = false;
xTaskCreate( vGateTask, "AND_Gate", 128, (void*)&xGateParam1, 1, NULL );

xOutputParam1.xGateParameter.xInputMsgQueue = xOutputQueue1;
xOutputParam1.xGateParameter.bInvertInput = false;
xOutputParam1.xOutputNum = 0; // Led #0   
xTaskCreate( vOutputTask, "OutputD0", 128, (void*)&xOutputParam1, 1, NULL );

5.14. forráskód: Az ÉS művelet megvalósító vezérlési háló összeállítása

5.3. Az ÉS műveletet végző vezérlési háló tesztelési eredmé-
nyei

Az 5 .25. ábra az 5.1. fejezetben felvázolt két bemeneti objektumból, egy ÉS kaput megvaló-

sító objektumból, és egy kimeneti  objektumból álló vezérlési háló  ( 5 .24. ábra) dinamikus

tesztelési eredményét ábrázolja. Az ábrán BE 1-gyel és BE 2-vel jelölt görbék a vezérlési háló

bemeneteinek aktuális értékét reprezentálják, a  KI 1-gyel jelölt görbe pedig a vezérlési háló

kimenetét szemlélteti. A bemenetek változásainak frekvenciáját úgy határoztam meg, hogy a

vezérlési háló feldolgozási ideje összemérhető legyen a bemeneti jelek változási gyakoriságá-

val. A választásomat az indokolja, hogy így megfigyelhető a vezérlési háló átfutási ideje. Az

átfutási idő, vagy más néven a rendszer reakcióideje abból áll, hogy mennyi idő kell a vezérlé-

si hálónak ahhoz, hogy az egyes bemeneti események, és azok feldolgozásából keletkező új

események elérjenek a vezérlési háló kimeneteihez.
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5.25. ábra: Az eseményvezérelt ÉS kapu dinamikus tesztelésének eredménye 

5.3.1.A vezérlési háló belső működése

Az  5 .26. ábra az előbbiekben bemutatott és dinamikusan tesztelt vezérlési háló belső műkö-

dését szemlélteti. Az ábrán az  5 .25. ábra jelölésrendszerén túl a BE.obj 1, BE.obj 2, ÉS kapu,

KI.obj 1 görbék is megjelennek. Az újonnan bevezetett jelölések az egyes objektumok futási

státuszát szemléltetik. Abban az esetben, ha az adott görbe értéke magas, akkor az aktuális

taszk éppen fut, abban az esetben, ha a görbe aktuális szintje alacsony, akkor az objektumot

futtató taszk nem rendelkezik futási  joggal.  Mivel a taszkok feladata relatív  rövid a teljes

rendszer feladataihoz képest, amelybe a taszkváltásokkal és az üzenetek kezelésével járó ad-

minisztrációs költség is beletartozik, ezért az egyes objektumok futási státusza tüskeszerű gör-

bét eredményez. A BE.obj 1 a BE 1 bemenetre, a BE.obj 2 a BE 2 bemenetre csatlakozó beme-

neti objektum futási státuszát szemlélteti. Az ÉS kapu feladatát ellátó vezérlési objektum futá-

si státuszát az ÉS kapu státuszgörbéjéről tudjuk leolvasni. A KI 1 kiment értékét frissítő objek-

tum státuszát a KI.obj 1 görbe írja le. A görbéken kívül az ábrán látható továbbá az ÉS kapu

viselkedését megvalósító univerzális kapu d távolságleírójának értéke is.
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5.26. ábra: A vezérlési háló objektumainak futási sorrendje

Az ábrán megfigyelhető az inicializáló üzenethullám lefutása is. A vezérlőhálózat az iniciali-

záló üzenetekkel az első öt objektumfutás alatt inicializálja be saját magát. Az ábrán az inicia-

lizáló üzeneteket feldolgozó objektumfutások bekeretezve láthatók. Az ábrán megfigyelhető,

hogy a két bemeneti objektum úgy generál üzenetet, hogy azt nem indokolja az adott bemenet

állapotának változása. A két inicializáló üzenetet az ÉS kapu feldolgozza. Az első beérkező

inicializáló üzenet hatására inicializáló üzenetet küld a vezérlési háló kimeneti objektuma felé.

Ezzel az üzenetküldéssel befejeződik a vezérlési háló inicializálása, ezután az egyes objektu-

mok már csak változást jelző üzeneteket generálnak.

Az ábrán ezen felül megfigyelhető az egyes objektumok által generált üzenetek dominósor

jellegű (2.4.3. fejezet) üzenetáramlása is.

5.3.2. Több bemenet értékének egy időben történő megváltozása

Ha egy kombinációs hálózat több bemenetének értéke egyszerre változik meg, akkor a hálózat

kimenetén funkcionális hazárd következtében tüskejelek jelenhetnek meg. A tüskejel megjele-

nésének oka, hogy két azonos kimeneti értékkel rendelkező nem szomszédos termek közötti

váltás úgy történik, hogy az átmenet ellenkező kimeneti értékű termen keresztül valósul meg.

Ezt a jelenséget a szakirodalom funkcionális hazárdnak nevezi. A funkcionális hazárd jelensé-

gével a [2], [39] szakirodalom foglalkozik részletesen.

Ha egy két bemenetű ÉS kapu bemenetén egyszerre mind a két bemenet értéke megváltozik,

méghozzá úgy, hogy a bemenetek értékei felcserélődnek, akkor az ÉS kapu kimenetén is je-
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lentkezhet a funkcionális hazárd által okozott tüskejel. A  5 .27. ábra az ÉS kaput megvalósító

vezérlési háló kimenetén megjelenő, a funkcionális hazárd által okozott tüskejel megjelenését

szemlélteti. Az ábrán látható jelölések megegyeznek az   5 .25. ábra jelölésrendszerével. Az

ábrán a funkcionális hazárd első megjelenését karika jelzi.

5.27. ábra: Funkcionális hazárd megjelenése

Az elméleti rész 3. fejezetében szó volt arról, hogy az egyes események bekövetkezésük sor-

rendjében kerülnek be az eseménysorokba,  ezért  minden esemény bekövetkezéséhez  adott

időpillanat rendelhető, és minden esemény időpillanatának sorrendisége egyértelműen megha-

tározható. Abban az esetben, ha a vizsgált rendszer valamelyik két bemenete egyszerre változ-

na meg, a feldolgozás sorrendjében fognak a változások az eseménysorba belekerülni.

Egy időpillanatban  bekövetkező  események  feldolgozási  sorrendje  implementációfüggő  és

nem meghatározott. Egy preemtív multitaszkos futtató-környezetben a feldolgozás sorrendjét

az adott objektumokat futtató taszkok prioritás szintjei határozzák meg. Abban az esetben, ha

valamelyik bemeneti objektumot futtató taszk a többi bemeneti objektumot futtató taszkhoz

képest magasabb prioritással rendelkezik, akkor az egyidőben bekövetkező több bemeneti jel-

változása esetén mindig a magasabb prioritású objektum fogja először az üzenetét elhelyezni

az üzenetsorokra.

Abban az esetben, ha a bemeneteket figyelő objektumok taszkjai egyforma prioritással rendel-

keznek, akkor az egyidőben megváltozó bemenetek feldolgozása véletlenszerű, egy futási cik-

lus alatt a sorrendjük bármikor megváltozhat. Az egyszerre megváltozó bemenetek véletlen-
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szerű feldolgozását az  5 .28. ábra szemlélteti. Az ábrán látható jelölések megegyeznek az 5 .

26. ábra jelölésrendszerével.

5.28. ábra: A vezérlési háló bemeneti objektumijainak véletlenszerű futási sorrendje

Az ábrán megfigyelhető, hogy ugyanaz a vezérlési háló ugyanarra a bemeneti szituációra más-

képpen reagál. Az ábrán BE 1 és a BE 2 bemeneten funkcionális hazárd kialakulásához szük-

séges egyidőben történő bemeneti jelváltozást karikák jelzik.

Az első esetben a BE 2 bemenetet figyelő objektum aktivizálódik először, és helyez el üzene-

tet az ÉS kapu üzenetsorára. Az üzenet hatására az ÉS objektum  d távolság értéke nullára

csökken, amely hatására üzenetet küld a kimeneti objektum üzenetsorára, amely a vezérlési

háló kimenetét igazra állítja. A következő pillanatban a BE 2 bemenetet figyelő objektum is

elhelyez egy üzenetet az ÉS objektum bemeneti sorára, amely hatására a vezérlési háló kime-

nete újból hamissá válik.

A második esetben a BE 1 bemenetet figyelő objektum aktivizálódik először, és helyez el üze-

netet az ÉS kapu üzenetsorára. Az üzenet hatására az ÉS objektum d távolság értéke kettőre

növekszik, amely hatására nem küld üzenetet a kimeneti objektum üzenetsorára. A következő

pillanatban a BE 1 bemenetet figyelő objektum is elhelyez egy üzenetet az ÉS objektum be-

meneti sorára, amely ennek hatására a d távolság értékét visszaállítja egyre.

Mindkét esetben a kapu d távolság értéke egyről egyre változik, azzal a különbséggel, hogy a

változás első esetben 1  0  1 lefutással, míg a második esetben 1  2  1 lefutással tör-
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ténik. Ebből következik, hogy az első esetben a vezérlési háló kimenetén megjelenik a funkci-

onális hazárd által okozott tüskejel, míg a második esetben a feldolgozás sorrendjének meg-

változása hatására a funkcionális hazárd nem jut ki a vezérlési háló kimenetére. 

A bemenetek feldolgozásának sebessége és sorrendje határozza meg a funkcionális hazárd ál-

tal okozott kimeneti tüskejel szélességét. Például, ha az objektumok lefutási sorrendje úgy ala-

kul, hogy a bemeneti jelek értékeinek megváltozása után először mindkét bemeneti objektum

aktivizálódik, és csak utána aktivizálódik az ÉS kapu objektuma úgy, hogy mindkét eseményt

feldolgozza, és legvégül aktivizálódik a kimeneti objektumot futtató taszk, akkor a kimeneten

megjelenő tüske szélessége sokkal keskenyebb lesz, mint az 5 .28. ábra által  bemutatott ha-

zárd szélessége.

5.4. Visszacsatolt vezérlési háló megvalósítása és tesztelése

Azt feltételezem, hogy a kidolgozott szoftverkapuk viselkedésük szempontjából teljes mérték-

ben megegyeznek a kombinációs hálózati alapkapukkal és alkalmasak bonyolultabb, nem csak

kombinációs hálózaton alapuló vezérlési hálózatok kialakítására is. Ennek bizonyítására létre-

hozok a  már  bemutatott  és  tesztelt  eseményvezérelt  szoftverkapuk  felhasználásával  belső,

aszinkron visszacsatolással rendelkező vezérlési hálót, amely elvárásom szerint Set-Reset flip-

flop-ként fog viselkedni.

A Set-Reset flip-flop átviteli függvényét, vezérlési követelményét és kapu szintű kialakítását a

[2], [39] szakirodalom alapján tekintem át.

A Set-Reset flip-flop átviteli függvénye a következő:

)( qRSQ  (25)
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Az átviteli függvényben:

 az S bemenet jelöli a flip-flop Set bemenetét,

 az R bemenet a flip-flop Reset bemenetét,

 a Q flip-flop kiemenetét,

 a q a flip-flop előző kimeneti állapotát jelöli.

A Set-Reset flip-flop viselkedése a következő:

 Abban az esetben, ha Set-Reset flip-flop Set bemenete igaz, akkor a flip-flop a kime-

netét igazra állítja.

 Abban az esetben, ha a flip-flop Reset bemenete igaz, akkor a flip-flop a kimenetét ha-

misra állítja.

 Abban az esetben, ha Set-Reset flip-flop Set és Reset bemenete is hamis, akkor a flip-

flop a kimenete az előző állapotát tartja.

 Abban az esetben, ha Set-Reset flip-flop  Set és  Reset bemenete is  igaz akkor a flip-

flop kimenete nem definiált, ezt a vezérlési kombinációt tiltott kombinációnak tekint-

jük.

A Set-Reset flip-flop átviteli függvényéből következik, hogy a flip-flop kialakítható két darab

NAND kapuból. Az így kialakított kaput negált vezérlő értékekkel kell vezérelni. Az általam

tesztelt vezérlési háló kialakítása teljes mértékben megegyezik a Set-Reset flip-flop hardver

kapukból történő kialakításával.

A Set-Reset flip-flop viselkedését megvalósító vezérlési háló felépíthető hat objektumból:

 Két bemeneti objektumból – Az egyik bemeneti objektum a mikrokontroller RD6 be-

meneti lábát figyeli, míg a másik objektum a mikrokontroller RD7 bemeneti lábára re-

agál. Az RD6 láb a flip-flop Set lába, az RD7 láb a flip-flop Reset lába. Mindkét taszk

viselkedése  szempontjából  aktív  objektum,  az  általuk  figyelt  bemenet  változásáról

üzenetet küldenek a hozzájuk kapcsolódó vezérlő objektumnak.
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 Két vezérlő objektumból – A vezérlő objektum NAND kapcsolatot valósít meg. A ve-

zérlő objektumok passzív objektumok, csak abban az esetben szereznek futási jogot,

ha a bemenetükre üzenet érkezik.

 Két  kimeneti  objektumból –  A kimeneti  objektumok  passzív  objektumok.  Mindkét

taszk feladata, hogy üzenet érkezése esetén frissítse a hozzá tartozó kimenet értékét,

amely jelen esetben a mikrokontroller RA0 és RA1 lába. Az RA0 kimenet a flip-flop

Q kimenetére csatlakozik. Az RA1 kimenet a flip-flop Q negált (/Q) kimenetére csatla-

kozik. 

Az 5 .29. ábra a Set-Reset flip-flop-ot megvalósító vezérlési hálót szemlélteti. Az ábrán kere-

tezéssel jelöltem azt, hogy melyik üzenetsor melyik objektum részét képezi. A szaggatott nyi-

lak az üzenetek áramlási irányát szemléltetik. A bemeneti objektumok végén látható karikák

azt szemléltetik, hogy a bemeneti objektumok az általuk figyelt bemenet értékének negáltját

helyezik el a hozzájuk tartozó objektumok üzenetsorára, így kompenzálva a Set-Reset flip-

flop NAND kapus kialakításához szükséges invertált vezérlési követelményt.

5.29. ábra: Set-Reset flip-flop viselkedését megvalósító vezérlési háló

Az 5 .29. ábra alapján az  5 .14. forráskódrészletben létrehozom a Set-Reset flip-flop-ként vi-

selkedő vezérlési hálót. A programkód tartalmazza az objektumokat futtató taszkok és a hoz-

zájuk tartozó üzenetsorok létrehozását és az objektumok bemeneti paraméterezését, amely se-

gítségével létrejön a kapcsolat ez egyes különálló objektumok között.
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xInputQueue1 = xQueueCreate( 5, sizeof( BOOL_EVENT_TYPE ) );
xInputQueue2 = xQueueCreate( 5, sizeof( BOOL_EVENT_TYPE ) );

xOutputQueue1 = xQueueCreate( 5, sizeof( BOOL_EVENT_TYPE ) );
xOutputQueue2 = xQueueCreate( 5, sizeof( BOOL_EVENT_TYPE ) );

xInputParam1.xGateParameter.xOutputMsgQueues[0] = xInputQueue1;
xInputParam1.xGateParameter.xNumberOfOutputQueues = 1;
xInputParam1.xGateParameter.bInvertOutput = true;
xInputParam1.xInputNum = 6; // RD6 = Button S3 (/Set)
xTaskCreate( vInputTask, "ButtonS3", 128, (void*)&xInputParam1, 1, NULL );

xInputParam2.xGateParameter.xOutputMsgQueues[0] = xInputQueue2;
xInputParam2.xGateParameter.xNumberOfOutputQueues = 1;
xInputParam2.xGateParameter.bInvertOutput = true;
xInputParam2.xInputNum = 7; // RD7 = Button S6 (/Reset)
xTaskCreate( vInputTask, "ButtonS6", 128, (void*)&xInputParam2, 1, NULL );

xGateParam1.xInputMsgQueue = xInputQueue1;
xGateParam1.xOutputMsgQueues[0] = xOutputQueue1;
xGateParam1.xOutputMsgQueues[1] = xInputQueue2;
xGateParam1.xNumberOfOutputQueues = 2;
xGateParam1.bInvertInput = true;
xGateParam1.bInvertOutput = true;
xGateParam1.xDebuggNumber = 1;
xTaskCreate( vGateTask, "NANDgate1", 128, (void*)&xGateParam1, 1, NULL );

xGateParam2.xInputMsgQueue = xInputQueue2;
xGateParam2.xOutputMsgQueues[0] = xOutputQueue2;
xGateParam2.xOutputMsgQueues[1] = xInputQueue1;
xGateParam2.xNumberOfOutputQueues = 2;
xGateParam2.bInvertInput = true;
xGateParam2.bInvertOutput = true;
xGateParam2.xDebuggNumber = 2;
xTaskCreate( vGateTask, "NANDgate2", 128, (void*)&xGateParam2, 1, NULL );

xOutputParam1.xGateParameter.xInputMsgQueue = xOutputQueue1;
xOutputParam1.xGateParameter.bInvertInput = false;
xOutputParam1.xOutputNum = 0; // Led #0 (Q)
xTaskCreate( vOutputTask, "OutputD0", 128, (void*)&xOutputParam1, 1, NULL );

xOutputParam2.xGateParameter.xInputMsgQueue = xOutputQueue2;
xOutputParam2.xGateParameter.bInvertInput = false;
xOutputParam2.xOutputNum = 1; // Led #1 (/Q)
xTaskCreate( vOutputTask, "OutputD1", 128, (void*)&xOutputParam2, 1, NULL ); 

5.15. forráskód: Set-Reset flip-flop viselkedését megvalósító vezérlési háló összeállítása

5.4.1.Set-Reset flip-flop-ot megvalósító vezérlési háló tesztelési 
eredménye

Az 5 .30. ábra az 5.4. fejezetben felvázolt Set-Reset flip-flop viselkedését megvalósító vezér-

lési háló dinamikus tesztelési eredményét ábrázolja. Az ábrán SET-el jelölt görbe a flip-flop

Set, a RES-sel jelölt görbe a flip-flop Reset bemenet aktuális értékét reprezentálják. A Q-val

jelölt görbe a flip-flop Q kimenetét, /Q-val jelölt görbe a flip-flop Q negált kimenetét szemlél-

teti. A bemenetek változásainak frekvenciáját úgy határoztam meg, hogy a vezérlési háló fel-

dolgozási  ideje  összemérhető  legyen  a  bemeneti  jelek  változási  gyakoriságával.  Az ábrán

megfigyelhető, hogy a Q és /Q kimeneti értékeket független objektumok generálják, mert je-

lentős késleltetés van a két kimenet között, és a két kimenet változásának sorrendisége is vál-
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tozik.  Jelen  tesztelési  ábra  készítésekor  nem foglalkoztam a  kapurendszer  tiltott  bemeneti

kombinációjára adott reakciójával.

5.30. ábra: Set-Reset flip-flop-ot megvalósító vezérlési háló dinamikus tesztelése

5.4.2. A vezérlési háló belső működése

Az 5 .31. ábra az előbbi fejezetrészben bemutatott és dinamikusan tesztelt vezérlési háló belső

működését szemlélteti. Az ábrán az 5 .30. ábra jelölésrendszerén túl a BE_S, BE_R, NAND_S,

NAND_R, KI_Q, KI_/Q görbék is megjelennek. Az újonnan bevezetett jelölések az egyes ob-

jektumok futási státuszát szemléltetik. Abban az esetben, ha az adott görbe értéke magas, ak-

kor az aktuális taszk éppen fut; abban az esetben, ha a görbe aktuális szintje alacsony, akkor

az objektumot futtató taszk nem rendelkezik futási joggal. Mivel a taszkok feladata relatívan

rövid a teljes rendszer feladataihoz képest, amelybe a taszkváltásokkal és az üzenetek kezelé-

sével járó adminisztrációs költség is beletartozik, ezért az egyes objektumok futási státusza

tüskeszerű görbét eredményez. A BE_S a Set bemenetre, a BE_R a Res bemenetre csatlakozó

bemeneti objektum futási státuszát szemlélteti. A NAND kapu feladatát ellátó két darab vezér-

lési objektum futási státuszát a NAND_S és NAND_R státuszgörbékről olvashatjuk le. A Q ki-

menet értékét frissítő objektum státuszát a KI_Q görbe írja le. A /Q kiment értékét frissítő ob-

jektum státuszát a KI_/Q görbe írja le. A tesztelési ábra készítésekor az egyes objektumokat

futtató taszkok prioritásait úgy állítottam be, hogy a bemeneti objektumok csak akkor generál-

janak új üzenetet a rendszerbe, ha az előző bemeneti üzenet hatására történt üzenetlánc lefu-

tott.  Ez a prioritásszint követelmény nem szükséges ahhoz, hogy a vezérlési háló helyesen

működjön, csak az ábra jobb átláthatósága érdekében használtam.
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5.31. ábra: A vezérlési háló belső üzenetáramlása

Az ábrán megfigyelhető, hogy a vezérlési háló tiltott bemeneti kombináció esetén, azaz ami-

kor a hálózat Set és Reset bemenete is igaz, akkor a vezérlési hálózat a tesztelés folyamán Set

dominanciát mutatott. Ez nem fix tulajdonsága a hálózatnak, ez a jelenség megváltozhat. Mi-

vel az előbb említett bemeneti kombinációra nincsen meghatározva a Set-Reset flip-flop vá-

laszreakciója, ezért a hálózat előbb említett bemeneti kombinációra adott válaszával a továb-

biakban a disszertációmban nem foglalkozom.

5.4.3. Határozatlan állapot

A feldolgozott szakirodalmak és a disszertációmban bemutatott átviteli függvény (25) alapján

létrehozott Set-Reset flip-flop sem definiálja a flip-flop kezdeti állapotát. A flip-flop viselke-

dési leírása kimondja, hogy ha a Set-Reset flip-flop egyik vezérlő bemenete sem aktív, akkor

az előző kimeneti állapotát tartja a flip-flop.

A vezérlési háló tesztelése közben felmerült bennem az a kérdés, hogy mindig elégséges-e az

előbbiekben megfogalmazott viselkedési leírás. A hálózat indulása és az első Set vagy Reset

bemenetre érkező igaz érték közötti időben a flip-flop kimenete nem definiált, mert a flip-flop

nem rendelkezik előző állapottal, amit meg tudna tartani. Hardveres implementáció esetén az

előbb leírt probléma nem jelent gondot, mert a flip-flop tápfeszültség hatására véletlenszerűen

felvesz egy kimeneti állapotot, amit megtart.
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Az 5.4. fejezetben bemutatott Set-Reset flip-flop viselkedését megvalósító vezérlési háló az

inicializálása után, mivel nem tud érvényes kimeneti értéket kihelyezni a kimenetére, ezért ezt

úgy oldja meg, hogy megpróbál egyszerre igaz és hamis kimenetet is kihelyezni. Mivel ez le-

hetetlen, ezért a hálózat oszcillációba kezd, a kimenetére felváltva igaz majd hamis kimeneti

értéket helyez ki. A kimeneti oszcilláció sebességét a hálózat üzenet-feldolgozási sebessége

határozza meg. A hálózat oszcillációját a Set vagy Reset bemenetre érkező igaz üzenet szünte-

ti meg, ami után a flip-flop már fel tud venni egy érvényes kimeneti állapotot.

A hálózat inicializáló üzenetek által okozott oszcillációját az 5 .32. ábra szemlélteti. Az ábra

jelölésrendszere megegyezik az 5 .31. ábra jelölésrendszerével. Az ábrán látható, hogy a háló-

zat indulásakor, a hálózat bemeneti pontjain lévő hamis értékű inicializáló üzenetek hatására a

flip-flop kimenete elkezd oszcillálni. Az oszcilláció addig áll fenn, amíg a hálózat bemenetére

érkező, az első értéket beállító, igaz tartalmú üzenetet a flip-flop kapurendszere fel nem dol-

gozza.

5.32. ábra: A vezérlési háló oszcillációja

A vezérlési háló oszcillációját bemutató ábrából  ( 5 .32. ábra) is kiderül, hogy a modellem

alapján felépített aszinkron visszacsatolással rendelkező háló érzékeny a pontatlan viselkedési

leírásokra. Véleményem szerint a Set-Reset Flip-flop kezdeti értékével az általam ismert szak-

irodalmak azért nem foglalkoznak, mert ez a hardveres megvalósítás esetén nem jelentett ki-

emelkedő problémát. Eseményvezérelt vezérlési háló esetében azonban ez komoly instabilitá-

si problémához vezet.
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3. tézis: Definiáltam  a  távolság  leírón  alapuló,  üzenetekkel  kommunikáló, ese-

ményvezérelt szoftverkapukból felépített vezérlési háló egyes alkotóelemeinek felépí-

tését és működését.

3.A. altézis: Felépítettem és szimulációk segítségével teszteltem  egy olyan távolságleírón

alapuló eseményvezérelt  vezérlési hálót, amely beleső visszacsatolással nem rendelkező

kombinációs hálózatra jellemző viselkedést produkált.

A megalkotott elméleti modellem alapján létrehozott vezérlési hálót gyakorlatban teszteltem.

A tesztelés során külön vizsgáltam a háló külső, fekete dobozként történő viselkedését, és bel-

ső működését is. A vezérlő háló viselkedése szempontjából külön rávilágítottam a d távolság-

leíró szerepére. A modell a tesztelés során az elvárt viselkedést eredményezte: külső viselke-

dés szempontjából kombinációs hálózatként viselkedett úgy, hogy e közben belső felépítése

sorrendi hálózati programmodelleken alapult.

3.B. altézis: A távolságleírón alapuló eseményvezérelt szoftverkapukból létrehozott vezér-

lési hálók a szakirodalomból ismert aszinkron visszacsatolások segítségével  üzenethaj-

tott sorrendi hálózatokként is képesek viselkedni.

A tézis igazolásához felépítettem egy aszinkron visszacsatolással rendelkező vezérlési hálót,

amelynek működését összevetettem ugyanazon hálózat hardveres megvalósításának viselke-

désével. A tesztelések során beláttam, hogy a definiált viselkedési leírásokon belül a hálózat a

bemeneteire  a  hardveres megoldással megegyező módon reagál, azaz üzenethajtott sorrendi

hálózatokként is képes viselkedni. A két típusú megvalósítás között különbséget csak a nem

teljes mértékben definiált viselkedési szituációkban találtam.

Vonatkozó saját publikáció: Részben [K1],[K2] (lásd:6.2.1. fejezet)
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6. Összefoglalás, kitekintés

A vezérléstechnikai megoldásokban az elosztott rendszerszemléletű vezérlések egyre nagyobb

szerepet  kapnak,  mint  ahogy arra a  disszertációmban többször  is  kitértem.  Ezért  is  érzem

megalapozottnak témaválasztásom aktualitását, hiszen a vezérléstechnikával foglalkozó tudo-

mányterületeken állandó az igény a megújulásra az új technikai megoldások kifejlesztése ér-

dekében. Egy, a meglévő szakirodalmon alapuló új vezérlési modell felépítése is ezt a célt

szolgálta.

Célom volt egy olyan, üzenetekkel kommunikáló elosztott vezérlési hálót felépíteni, amelynek

külső viselkedése kombinációs hálózatként jellemezhető, azonban az egyes alkotóelemei vé-

ges állapotgépes modellen alapuló, programmodell alapján működnek. Az egyes alkotóelemek

esetén a sorrendi programmodell  alkalmazását azért tartottam fontosnak, mert véleményem

szerint az üzenetekkel kommunikáló programegységek esetén ez a módszer biztosítja legin-

kább a program átláthatóságát. Elosztott vezérlőrendszerek esetén a módszer alkalmazása biz-

tonságos programok tervezését és megvalósítását eredményezi.

6.1. Kutatás eredményeinek összegzése

A disszertáció során először a szakirodalomban található vezérlési feladatokat ellátó program-

modelleket hasonlítottam össze, majd ezek eredményeire támaszkodva olyan megvalósítási le-

hetőséget találtam, amelynek segítségével a kombinációs hálózati viselkedés véges állapotgé-

pes modellel felírható. Bizonyítást találtam arra, hogy a sorrendi programozói modellen ala-

puló, kombinációs hálózati viselkedéssel rendelkező programelemek képesek hálózatban, ösz-

szetett kombinációs hálózatként működni. Mindezek alapján a teszteléseim során alátámasz-

tottam, hogy a sorrendi programozói modellen alapuló,  kombinációs hálózati  viselkedéssel

rendelkező programelemek képesek összetett, visszacsatolásokkal rendelkező hálózatok kiala-

kítására is.
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Disszertációmban felépítettem egy üzenetekkel kommunikáló vezérlési hálót, amelynek egyes

elemeit részletesen kidolgoztam. Nagy hangsúlyt fektettem a vezérlést végző objektumok mo-

dellszintű felépítésének kidolgozására.

Bevezettem az eseményvezérelt  ÉS szoftverkapu és az eseményvezérelt  VAGY szoftverkapu

fogalmát. Megalkottam és definiáltam a kapuk belső működéséhez szükséges d távolságleíró

fogalmát, és ezzel az értékkel meghatároztam az egyes kapuk viselkedési leírását.

A két szoftverkaput összevonva bevezettem az eseményvezérelt  univerzális szoftverkapu fo-

galmát, majd definiáltam a működését.

Ezek után bevezettem két speciális, származtatott viselkedési feladatot ellátó szoftverkaput is,

úgymint a páratlan függvényt megvalósító XOR szoftverkaput és a szimmetrikus függvényeket

megvalósító Szimmetrikus szoftverkaput is.

A kapuk helyes működését tesztekkel bizonyítottam. A tesztelési  eredmények közül a leg-

szemléletesebb eredményeket hozó jegyzőkönyvek ábráit a dolgozat tartalmazza.
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6.2. Doktori értekezés tudományos eredményeinek összefog-
lalása

A kutatómunkám eredményeként született megállapításaimat és azok magyarázatait a követ-

kező tézisekben foglalom össze:

1. tézis: Szekunder kutatásaimból származó eredmények felhasználásával leveze-

tés módszerével beláttam, hogy lehetséges távolságleírón alapuló szimmetrikus alap-

függvényeket megvalósító szoftverkapukat létrehozni.

1.A. altézis: Távolságleírón alapuló szoftveres megvalósítás lehetőséget ad szimmetrikus

függvényt megvalósító kombinációs hálózati viselkedés véges állapotgépes modellel tör-

ténő felírására.

1.B. altézis: Távolságleírón alapuló szoftveres megvalósítás esetén  a szoftverkapu kime-

neti állapotának meghatározásához a kapubemenetek számának ismerete nem szüksé-

ges.

Az ÉS illetve VAGY szoftverkapuk viselkedésnek leírásához bevezettem a d távolságleíró fo-

galmát.

A domináns üzenetérték bevezetésével mindkét kaputípus esetén definiáltam a beérkező do-

mináns, és nem domináns üzenetek alapján meghatározható d távolság értéket.

A távolságérték értéktartományai alapján definiáltam a kombinációs alapkapuk viselkedését,

majd viselkedésük alapján összevontam az ÉS illetve VAGY alapkapukat, és bevezettem az

univerzális szoftverkapu fogalmát.

Összefüggést kerestem a d távolságleíró és a szakirodalom által ismert Hamming-távolság kö-

zött, ami alapján beláttam, hogy a d távolságleíró nem más, mint a Hamming-távolság fogal-

mának kiterjesztése időben egymás után bekövetkező eseményekre. Mindezek alapján bizo-

nyítottnak tekintem, hogy kombinációs hálózati viselkedés hozható létre sorrendi modellek

alapján az univerzális szoftverkapu bevezetésével.
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Az univerzális szoftverkapu viselkedését fel tudtam írni csak a kapu domináns bemeneteinek

alapján, így bizonyítottam, hogy a viselkedés leírásához elegendő csak a domináns értékű be-

menetek számának ismerete.

2. tézis: Távolságleírón alapuló specializált szoftverkapuk bevezetése lehetővé teszi

– az alap logikai függvények viselkedése alapján működő kaputípusokon túl – para-

metrizált szimmetrikus logikai függvények alapján viselkedő szoftverkapuk megva-

lósítását.

2.A. altézis: N bemenettel rendelkező páratlan függvények megoldására létrehoztam egy,

az univerzális szoftverkapuk hálózatához képest  egyszerűbb és általánosabb megoldást

kínáló N bemenettel rendelkező XOR szoftverkaput.

2.B. altézis: Távolságleíró változó segítségével lehetséges paramétervektor alapján defini-

ált szimmetrikus logikai függvényt megvalósító szoftverkaput létrehozni.

A páratlan vagy páros függvények megvalósíthatóak XOR szoftverkapu bevezetésével. Párat-

lan függvények esetén egy darab XOR szoftverkapu alkalmazásával kiváltható az ugyanazon

feladat megoldására képes több univerzális kapuból álló vezérlési háló.

Az univerzális szoftverkapu működési korlátjának felismerése után kiterjesztettem az általam

definiált d távolságérték alapján működő, N bemenetre értelmezett, működését paramétertömb

segítségével meghatározható, szimmetrikus függvényt megvalósító eseményvezérelt szoftver-

kaput  is.  A  szimmetrikus  függvényt  megvalósító  kapu  működése  a  szakirodalomban  már

használt, a függvény viselkedését leíró szimmetria számok és a d távolságérték közötti össze-

függésen alapszik.
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3. tézis: Definiáltam  a  távolság  leírón  alapuló,  üzenetekkel  kommunikáló, ese-

ményvezérelt szoftverkapukból felépített vezérlési háló egyes alkotóelemeinek felépí-

tését és működését.

3.A. altézis: Felépítettem és szimulációk segítségével teszteltem  egy olyan távolságleírón

alapuló eseményvezérelt  vezérlési hálót, amely beleső visszacsatolással nem rendelkező

kombinációs hálózatra jellemző viselkedést produkált.

3.B. altézis: A távolságleírón alapuló eseményvezérelt szoftverkapukból létrehozott vezér-

lési hálók a szakirodalomból ismert aszinkron visszacsatolások segítségével  üzenethaj-

tott sorrendi hálózatokként is képesek viselkedni.

A megalkotott elméleti modellem alapján létrehozott vezérlési hálót gyakorlatban teszteltem.

A tesztelés során külön vizsgáltam a háló külső, fekete dobozként történő viselkedését, és bel-

ső működését is. A vezérlő háló viselkedése szempontjából külön rávilágítottam a d távolság-

leíró szerepére. A modell a tesztelés során az elvárt viselkedést eredményezte: külső viselke-

dés szempontjából kombinációs hálózatként viselkedett úgy, hogy e közben belső felépítése

sorrendi hálózati programmodelleken alapult.

A tézis igazolásához felépítettem egy aszinkron visszacsatolással rendelkező vezérlési hálót,

amelynek működését összevetettem ugyanazon hálózat hardveres megvalósításának viselke-

désével. A tesztelések során beláttam, hogy a definiált viselkedési leírásokon belül a hálózat a

bemeneteire a hardveres megoldással megegyező módon reagál, azaz üzenethajtott sorrendi

hálózatokként is képes viselkedni. A két típusú megvalósítás között különbséget csak a nem

teljes mértékben definiált viselkedési szituációkban találtam.
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6.2.1.Tudományos eredményeim publikálása

Doktori értekezésem elkészítését több publikációs tevékenység előzte meg. Beágyazott vezér-

lőrendszerekkel kapcsolatos első publikációm 2007-ben születtek ([K9],[K10]). A [K8] könyv

elkészítése megalapozta a kutatási témám kiválasztását és segítette kutatási irányvonalak meg-

határozását.

A 2. fejezetben ismertetett megállapításaimmal kapcsolatos saját publikációim:  [K4],  [K5],

[K6], [K7]

A 3. és a 4. fejezetben ismertetett megállapításaimat, amelyre egyben az 1. és 2. tézisemet ala-

poztam a [K1], [K2], [K3] publikációkban jelentettem meg.

Az 5. fejezet és a 3. tézis megállapításait részben [K1], [K2] publikációk tartalmazzák. Későb-

bi terveim között szerepel az 5. fejezet megállapításainak teljes körű publikálása.

6.3. Kidolgozott modell alkalmazási lehetőségei

A dolgozat elején a motivációim között fontos célként jelöltem meg, hogy mind a témában

jártas elméleti, mind gyakorlati szakemberek számára olyan tudományos eredményt hozzak

létre, amely fejlesztéseiket segíti, illetve tudományos munkájukat szolgálja. Az általam kidol-

gozott és a dolgozatban bemutatott modell alkalmazási lehetőségei az elméleti szakemberek

számára  elosztott  vezérlőhálózatok  viselkedési  modellezésében,  a  gyakorlati  szakemberek

számára pedig a végső programozói megoldásokban nyújthat segítséget. Ilyen hálózat lehet

például egy vezeték nélküli épületautomatikai megoldás vagy egy elosztott, vezeték nélküli

felügyeleti rendszer.

A dolgozat terjedelmi korlátai miatt a disszertációmban ismertetett modellem nem ad minden

elosztott vezérlő hálózati problémára megoldást. Biztos vagyok benne azonban, hogy megfe-

lelő alapot jelent későbbi modellek fejlesztéséhez. Továbbá a szoftvertervezés jövőbeni meg-

valósításaiban a kidolgozott modellem az igényeknek megfelelően finomítható, és jó alapot

biztosít speciális problémákra történő adaptáláshoz.
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6.4.Kitekintés, további kutatási irányok

Az elméleti  modellem tesztelése  közben a rendszernek olyan jellemzői  kerültek  felszínre,

amelyek között  hiányosságokat  is  felfedeztem,  ezek a későbbiekben további  fejlesztéseket

igényelnek. Ezek a fajta hiányosságok a jelen állapotbeli működést negatívan nem befolyásol-

ják.

A modell ilyen hiányosságának tekintem, hogy a vezérlési háló modellje nem foglalkozik az

esetleges üzenetvesztés okozta problémákkal. Jelen esetben, ha a hálózaton üzenetvesztés tör-

ténik, akkor a hálózat nem képes helyesen működni, és regenerálódásra is alkalmatlan.

További kutatási lehetőséget az aszinkron visszacsatolással rendelkező hálózat gerjedési jelen-

ségével kapcsolatban látok. A jelenséggel az 5.4.3. fejezetben már foglalkoztam. Érdemes len-

ne megvizsgálni, hogy milyen alapesetekben reagál hasonló módon a hálózat, és hogy milyen

csillapítást lehetne alkalmazni a gerjedési problémák kiküszöbölésére.

Harmadik iránynak pedig a hálózat bővülési lehetőségét tartom. Ahogy arra röviden utaltam a

4.9. fejezetben, bizonyos korlátok mellett a hálózat képes menetközbeni bővülésre. Vélemé-

nyem szerint érdemes a bővülés korlátait részletesebben megvizsgálni, és konkrétabban tisz-

tázni a működés közbeni hálózatbővülés lehetőségét.

A kétértékű logikán túl bizonyos döntéshozatali hálók a Fuzzy logikára épülnek. [16] Érdekes

kutatási terület lehet annak a vizsgálata,  hogy a disszertációmban bemutatott  modell  kiter-

jeszthető-e a Fuzzy logikára, ezzel üzenetvezérelt elosztott döntési háló kialakítására.
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Összefoglalás

A vezérléstechnikai  megoldásokban egyre nagyobb szerepet  kapnak az  elosztott  rendszer-

szemléletű vezérlések. A tudományterület gyakorlati dominanciája háttérbe szorította az elmé-

leti kutatásokat. A tudománynak szüksége van olyan elméleti programmodellek kidolgozásá-

ra, amely alapot biztosít a későbbi, gyakorlati életben az elosztott vezérlő rendszerek esetén

használható programmodellek megalkotásához. 

Célom volt egy olyan üzenetekkel kommunikáló elosztott vezérlési hálót felépíteni, amelynek

külső viselkedése kombinációs hálózatként jellemezhető, azonban az egyes alkotóelemei vé-

ges állapotgépes modellen alapuló, programmodell alapján működnek.

A disszertációmban először a vezérlési programok írására alkalmas programtervezési model-

lek bemutatásával és összehasonlításával foglalkozom, majd az eseményvezérelt vezérlési há-

lót alkotóelemeire bontva mutatom be. Az eseményvezérelt szoftverkapuk fogalmának beve-

zetése után részletesen ismertetem az általam megalkotott  véges állapotgépen alapuló ese-

ményvezérelt szoftverkapuk felépítését és működését.

Bevezetem az eseményvezérelt ÉS szoftverkapu és az eseményvezérelt VAGY szoftverkapu fo-

galmát. A két szoftverkaput összevonva bevezetem az eseményvezérelt  univerzális szoftver-

kapu fogalmát, majd definiálom működését. 

Dolgozatomban ezek után bevezetek két speciális, származtatott viselkedési feladatot ellátó

szoftverkaput is, úgymint a páratlan függvényt megvalósító XOR szoftverkaput és a szimmet-

rikus függvényeket megvalósító Szimmetrikus szoftverkaput is.

A kapuk helyes működését tesztekkel bizonyítom. A tesztelési eredmények közül a legszem-

léletesebb eredményeket hozó jegyzőkönyvek ábráit a dolgozat tartalmazza.
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Kopják József
doktori értekezés

Távolságleírón alapuló szimmetrikus logikai függvényeket
megvalósító szoftverkapukból létrehozott eseményvezérelt

vezérlési háló szoftvermodelljének tervezése és verifikációja

Summary

The distributed system based controls are increasingly being used in control solutions. The

theoretical research overshadowed by dominance of the practical disciplines. Science needs

new theoretical program models for control solutions, which provides a basis for practical life

of embedded programmers developing distributed control systems solutions.

My goal was to develop a new model for distributed control network communicating with

messages.  The networks external  behaviour  can be characterized  as combination  network,

however, curtains components operated based on a finite state model machine programs.

In my dissertation first I deal with the introduction and the comparison of program models

used for control solutions, and then I introduce the elements of my event-driven control net-

work model. Having introduced the definition of event-driven software gates, I show in de-

tails the structure and the operation of event-driven software gates based on finite state ma-

chine.

I also introduce the definition of event-driven AND software gate and that of the event-driven

OR software gate. Merging the two software gates I introduce the definition of event-driven

universal software-gate and then I define its operation.

In my dissertation I also introduce two special software-gates, too. These are the XOR soft-

ware gate for implementation of odd function and the Symmetric software gate for imple-

mentation of symmetric function.

I prove the correct operation of the gates with tests. The dissertation contains diagrams of the

test result among the most notable results.
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