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Bevezetés 

A mai modern FPGA-ban megvalósított multi- és many core rendszerek megannyi 

processzáló magot tartalmazhatnak. Gyakran felmerül a probléma, hogy egy komplex 

algoritmus, egyetlen processzoron nem tud real-time futni, célszerű lenne kihasználni minél 

több magot.  

A személyi számítógépek estében több processz fut párhuzamosan, így a rendszer hatékonyan 

ki tudja használni a rendelkezésre álló több magot, de a beágyazott (főként streaming jellegű 

feladatnál) csak egyetlen egy feladatot kell nagyon gyorsan végrehajtani. Ezért magát az 

algoritmust kell megvizsgálni, hogy hol lehet a párhuzamosságokat külön számítási elemekre 

szétbontani, így növelve a számítási teljesítményt. 

Az algoritmus profiling általában futási információt jelenít meg, nem tartalmaz információt az 

adatok áramlásáról. A modern többmagos rendszerek esetén az elérhető számítási kapacitás 

gyakran meghaladja a szükséges mennyiséget, a probléma a számítási magok adattal történő 

hatékony ellátása. Ezért érdekes megvizsgálni az adatok áramlását is. 

A kutatás témája, megvizsgálni azt, hogy hogyan alkalmazható a dinamikus adatfolyam gráf 

algoritmusok analízisére. A vizsgálat megkezdéséhez viszont létre kellett hozni egy eszközt 

amely, felveszi egy tetszőleges algoritmus dinamikus adatfolyam gráfját.  

Az elvégzett lépések:  

 Tetszőleges algoritmus kiválasztása, (jelenleg: C nyelvű JPEG kitömörítő) 

 Tetszőleges processzor architektúrára történő fordítás (ARM 7) 

 A gépi kód futtatása processzor szimulátoron, (jelenleg: Microsoft Giano) 

 Az összes memória/regiszter hozzáférést tárolása, melyik memóriát mikor/melyik 

függvény hányadik sora érte el. 

 Dinamikus Adatfolyam Gráf (DDFG) felrajzolása, esetleges aggregálás után. 
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Profiling 

Profiling általánosan 

A profiling során általában az adott program egyes függvényeinek futási idejét szeretnénk 

meghatározni, hogy a kritikus részek azonosítása után, azok implementációját optimalizálva, a 

teljes algoritmus működését gyorsabbá tudjuk tenni. 

 

A profiling kimenete általában a program adott futására vonatkozóan megadja, hogy az egyes 

utasítások, illetve függvények hány alkalommal futottak le. Gyakran a futások számán túl az 

egyes lépések elvégzéséhez szükséges időt is megkaphatjuk. 

 

A profiling célja többféle lehet, a szoftver aktuális fejlesztési állapotától függően. Az 

implementáció közben például az algoritmusok megvalósításának optimalizálásához a futási 

idő információk használhatók. A tesztelés során az egyes utasítások lefutásának számát 

meghatározva, a tesztelés hatékonyságára vonatkozó tesztfedettségi mérőszámok 

határozhatók meg. 

 

 

 

 

1. ábra: Profiling kiment 2. ábra: Hívási gráf 

Hívási gráfok 

A profilerek kimeneteként gyakran a vizsgált program hívási fája is megkapható
1
. A hívási fa 

lényegében egy gráf, amelyen a pontok reprezentálják a program egyes függvényeit, míg az 

irányított élek mutatják a köztük lévő függvényhívásokat. Azaz egy pontból akkor mutat él 

egy másikba, ha az egyik függvény meghívta a másikat. A hívási fák előállításuk szerint két 

csoportba sorolhatók. Ez a két csoport a statikus és dinamikus fák. 

                                                 
1
 S. L. Graham, P. B. Kessler, and M. K. McKusick, „gprof: a call graph executi on profiler”, inSIGPLAN 

Symposium on Compiler Construction, pp. 120-126, 1982. 
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A statikus hívási fák előállítása a program statikus analízise alapján rajzolható fel, azaz a 

program tényleges futtatása nem szükséges az előállításához. Előnye, hogy tartalmazza az 

összes függvényt és az összes (nem függvény pointeren keresztüli) lehetséges függvényhívást, 

azonban a program futtatására vonatkozó információkkal nem szolgál. 

A dinamikus hívási fák a vizsgált program egy adott futtatására vonatkozó függvényhívási 

kapcsolatokat mutatják, azaz a felvételéhez a programot a futása közben kell analizálni. A 

dinamikus hívási gráf előnye, hogy tartalmazza az adott futáshoz tartozó összes 

függvényhívást (még a függvénypointereken keresztüli hívásokat is), azonban csak ezeket 

tartalmazza. 

Dinamikus adatfolyam gráfok 

A dinamikus adatfolyam gráfok lényege, hogy használatukkal megjeleníthetőek a program 

adatáramlásai a futás közben. Ez azt jelenti, hogy például az egyes aritmetikai utasítások által 

kiszámított értékek további felhasználásai, illetve a műveletek paramétereinek forrásai 

leolvashatók. 

A dinamikus adatfolyam gráfok irányított gráfok
2
, amelyekben a csomópontok jelölik a 

valamilyen új adatot előállító utasításokat, míg az élek a tulajdonképpeni adatok terjedését 

mutatják a csomópontok között. Mivel minden ábrázolt utasításban előáll egy új adat, minden 

csomópontból indulhatnak ki élek. Ezek az élek azokba a csomópontokba mutatnak, amelyek 

az előállított adatot felhasználják. Egy adat felhasználása megfelel annak, hogy egy következő 

utasítás bemeneti paraméterként fogadja. 

A dinamikus adatfolyam gráf a program vezérlési utasításaira (elágazásokra, ciklusokra) 

alapvetően nem tartalmaz információt, azonban az adatfolyamok megjelenítésével így is 

nagyon kifejező tud lenni. A program minden egyes utasításához annyi különálló csomópont 

tartozhat, ahányszor az adott utasítás új értéket állított elő a futás során. Ez jellemzően 

megegyezik a futások számával. 

A dinamikus adatfolyam gráfok minden esetben irányított körmentes gráfok, ami abból 

következik, hogy egy új adat előállításához természetesen nem lehet magát az új adatot, vagy 

annak leszármazottját felhasználni. Ezen gráfelméleti tulajdonság kihasználása a 

későbbiekben megkönnyíti majd a feldolgozást, az ilyen tulajdonságú gráfokon végezhető 

topológiai rendezés vagy a kritikus utak módszerének használatával. 

A 3. ábrán egy negyedfokú FIR szűrő egyetlen kimeneti mintájára vonatkozó adatfolyam gráf 

elképzelt részlete látható. Az add illetve mul feliratú csomópontok az összeadási és szorzási 

műveleteket jelentik. A h tömb elemei a szűrő együtthatóit tárolják, míg a buf a bemeneti 

késleltető vonalat jelképezi. Megfigyelhető a FIR szűrőkre minden esetben jellemző MAC 

műveletek sorozata. 

 

                                                 
2
 N. Nethercote and A. Mycroft, Redux: A dynamic dataflow tracer,Electr. Notes Theor. Comput. Sci., vol. 89, 

no. 2, pp. 149-170, 200 
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3. ábra: Elképzelt dinamikus 

adatfolyam gráf 

4. ábra: Az adatfolyam gráf előállításának lépései 

 

Adatfolyam gráf előállítása 

Az 4. ábrán az analízishez szükséges bemenetek előállítása látható a vizsgálni kívánt program 

forráskódjától kezdődően. Megfigyelhető, hogy az első lépés a vizsgálat tárgyát képző 

program lefordítása a GCC fordítóval. Ezen lépés során a forráskódból létrejön a futtatható 

gépi kódot és sok egyéb fontos információt tartalmazó ELF (Executable and Linkable Format) 

fájl. A futtatható gépi kód ezután bekerül a Microsof Giano
3
 szimulátorba, amely lefuttatja azt, 

és kimenetként előállítja a futás minden részletre kiterjedő naplóját. Az analízis eszköz ezek 

után bemenetként fogadja ezt naplót, valamint az ELF fájlt, amelyből a teljes analízishez 

szükséges információkat nyeri ki. 

Az analízis program kimenetei is a 4. ábrán figyelhetők meg. A program függvényei közötti 

hívási kapcsolatokat leíró Callgrind formátumú kimeneti fájlt a KCachegrind
4
 keretrendszer 

jeleníti meg. A függvények közötti adatáramlásokat ábrázoló aggregát dinamikus adatfolyam 

gráf DOT formátumban jön létre, amelyet az XDot
5

meg jelenítő alakít interaktívan 

használható ábrázolássá. A felhasználói bemenet hatására az analízis eszköz előállítja az adott 

elemre vonatkozó időbeli információkat, majd átadja azokat a GNUPlot
6
 megjelenítő számára, 

amely grafikonon ábrázolja az adatokat. 

                                                 
3
 A. Forin, B. Neekzad, and N. L. Lynch, �Giano: The two-headed system simulator, tech. rep., Microsoft 

Research, 2006. 
4
 http://kcachegrind.sourceforge.net/html/Home.html 

5
 http://code.google.com/p/jrfonseca/wiki/XDot. 

6
 http://www.gnuplot.info/ 

http://kcachegrind.sourceforge.net/html/Home.html
http://code.google.com/p/jrfonseca/wiki/XDot
http://www.gnuplot.info/
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Adatfolyam információk aggregálása 

Az adatfolyam gráf aggregálásának legfőbb célja, hogy kinyerjük az összegyűjtött nagy 

mennyiségű információ lényegét. Ezt az aggregálás az adatfolyam gráf csomópontjainak és 

éleinek hierarchikus rendszerbe történő csoportosításával és összegzésével érhetjük el. A 

folyamat során a hierarchikus kategorizálás alapját a vizsgált program részei (modulok, 

függvények, utasítások) adják. Az 5. ábrán ezek a hierarchia szintek figyelhetők meg. A 

legalsó szinten lévő adatokat először az azokat előállító utasítások (memóriacímmel 

szemléltetve), majd függvények, végül forrásfájlok szerint csoportosíthatjuk a felsőbb 

szinteken. 

Az aggregát adatfolyam reprezentálását több szinten egymásba ágyazott gráf csomópontokkal 

és élekkel valósítottuk meg. A legalsó szinten található csomópontok közvetlenül a program 

futása során előálló adatoknak feleltethetők meg. A következő szinten a csomópontok a 

program utasításait reprezentálják, azaz ezek a csomópontok az azonos memóriacímen 

(programszámláló érték) található utasítások által létrehozott adatokat fogják össze. A további 

szinteken a csomópontok hasonló módon az azonos függvényekbe és azonos modulokba 

tartozó utasításokat illetve függvényeket egyesítik. 

Az éleket, a csomópontokhoz hasonlóan, egymásba ágyazott struktúrák reprezentálják.  

A 6. ábra az egy adott hierarchiaszinten megfigyelhető éleket szemlélteti. Az ábrán két 

hierarchiaszint látható. A felsőbb szinten az A és B csomópontokat egyetlen E él köti össze. A 

felső szint csomópontjait jelölő négyzetekben az egy szinttel alacsonyabban lévő pontok és 

élek figyelhetők meg. Látható, hogy az A és B csomópontok és az E él is több elemre bomlik 

szét az alacsonyabb szinten. 

Az ábrán kétféle él figyelhető meg. Azok az élek, amelyek egy felsőbb szintű csomópont két 

alpontját kötik össze, a felsőbb szintű ábrázolásban egyáltalán nem jelennek meg. A két 

felsőbb szintű csomópontban lévő két alpont között haladó élek ezzel szemben megjelennek a 

felső szint ábrázolásakor, ezek összesítése alkotja az E élet.  

 

 

 

 

 

 

5. ábra: Adatfolyam gráf aggregálási szintjei 6. ábra: Az adatfolyam gráf aggregálása 
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Elért eredmények  
 

A Python nyelven, Szabó István Ákos MSC Diplomatervező hallgató által implementált 

analízis eszköz, három kimenetet generál.  

 

1. Az analízis eszköz –mivel rendelkezik pontos futási információval is- képes 

szabványos profiling kimenet előállítására, amelyet a KCacheGrind grafikus 

megjelenítő képes megjeleníteni. A 7. ábrán egy ilyen kimenetet láthatunk, a 

legtipikusabb „tree-map” nézetben.  

 

2. A dinamikus adatfolyam gráf megjelenítése az XDot kimeneti formátummal 

lehetséges. Egy aggregálás utáni részlet a 8. ábrán látható. 

 

  

7. ábra: KCacheGrind kimenet  8. ábra: XDot kimeneti formátum 

3. A legizgalmasabb kimeneti nézet, a 9. ábrán látható, amely egy aggregát él 

adatmozgásait jeleníti meg. A vízszintes tengelyen, az időt láthatjuk, a processzor 

végrehajtott utasítás számaként kifejezve. A függőleges tengely egy konkrét memória 

cella hozzáférését mutatja. Piros színnel van jelölve az adott cella írása, míg zölddel az 

olvasási művelet.  

 

 

9. ábra:  


