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Összefoglaló 
A Xilinx Zynq SoC platformja kitűnő lehetőséget kínál többprocesszoros rendszerek fejlesztéséhez. 

Tartalmaz egy ARM Cortex A9-es dupla magos hard core processzort. E mellett a programozható logika 

részen további soft processzorok is megvalósíthatóak igény esetén. Így kiépíthetők heterogén több 

processzoros rendszerek a Xilinx Platform Studio fejlesztőkörnyezetén belül. A szoftver fejlesztésre az 

elkészített platformra a Xilinx Softver Developer Kitje használható, ami integráltságának köszönhetően 

leegyszerűsíti a fejlesztést. Ezen kívül a Zynqen Linux is futtatható ami elfedi a hardver alacsonyabb 

rétegeit, és szabványos programozói felületet biztosít, így a fejlesztés során az elkészített program 

könnyebben tesztelhető akár a fejlesztői gépen is. 

Hardver 
Az újrakonfigurálható SoC a System on a Chip és az FPGA valamilyen ötvözete. Lehet egy chipes 

rendszert létrehozni általános FPGA-ból, ahol a processzor és a belső perifériák az FPGA logikai kapuiból 

áll össze, úgynevezett Soft-Core processzor használatával. Lehetnek olyanok is ahol egy tokon belül hard 

core-t (kemény processzor magot) és programozható logikát is tartalmaznak a chipek. Ilyen például a 

Xilinx gyártótó Virtex sorozatának egyes tagjai és a Zynq, illetve az Altera cég Cyclone V SoC és Arria V 

SoC sorozat tagjai. Míg a Virtex sorozat PPC magot tartalmaz, addig utóbbiak mind ARM Cortex A9-et 

tartalmaznak. 

Soft coreokból1 vannak gyártó specifikusak, mint az  Altera Nios II2 és a Xilinx MicroBlaze3, PicoBlaze4, 

Lattice Semiconductor LatticeMico325, LatticeMico8. Illetve vannak gyártó függetlenül használhatók, 

mint például as OpenSPARC6, az OpenRISC7 vagy még sok egyéb az OpenCores8 oldalán. 
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A PSoC (Programmable System on Chip) a Cypress által regisztrált név, mely legújabb változatában ARM 

Corex M3 mag található. A Xilinx Zynq modellje All Programmable SoC (AP SoC) besorolást kapott. Egyéb 

megnevezések még a SoPC (System on a Programmable Chip), MPSoC (multiprocessor System-on-Chip). 

A SoC rendszerek részesedése egyre növekszik, Market Research 2017-re 48,8 milliárdos bevételt jósol 

ennek az üzletágnak.9 

Zynq 

A Zynq a Xilinx kifejezetten SoC megoldása. Eltérően a korábbi Virtex sorozataitól, ahol egyes típusokban 

volt az FPGA-ba ágyazva Hard-Core processzor (PPC), a Zynq processzor központú, elsősorban egy két 

magos (dual core) ARM processzor, ami kiegészül programozható logika (PL) résszel. A Zynq-ben 

található kétmagos ARM Cortex A9 önmagában is működőképes, a programozható logika előzetes 

konfigurálása nélkül, amit az ARM processzor konfigurál fel a bootolás sokán. A PL szabadon 

konfigurálható és lehetőséget nyújt tetszőleges Flip-Flopokból, memóriákból, kombinációs hálózatból 

felépíthető digitális áramkör megvalósítására. A PL részben elhelyezhetők a processzoron futó 

számítások gyorsabb elvégzését szolgáló logikai egységek, gyorsítók, vagy egyedi perifériák amik a 

külvilággal kommunikálnak, vagy további soft processzorok. A Xilinx a MicroBlaze szintetizálható 

processzorát támogatja a fejlesztői környezeteiben (Xilin Platform Studió), ezt érdemes használni. A 

MicroBlaze teljesítménye (pileline szintek), szolgáltatásai (FPU, MMU) konfigurálhatóak, teljesítménye 

igényre szabható. 

Szoftver 
El kell azt dönteni, hogy akarunk-e operációs rendszert használni, vagy sem, és önálló alkalmazást 

fejlesztünk (standalone, bare metal). Nem kötelező, ha nincs szükségünk operációs rendszerre, illetve 

annak széles körű szolgáltatásaira, mint a multitasking, hálózat kezelés, fájlrendszer kezelés, feladat 

ütemezés, óra szinkronizálás,  web szerver, ssh szerver… Sok egyszerű feladat van, amihez nincs igazán 

szükség operációs rendszerre, de az hálózatba, Internetre kapcsolt komplex rendszerek esetében az 

operációs rendszer szolgáltatásai hasznosak. Egy hálózatba kötött eszköznél, aminek IP, UDP, TCP 

csomagokat kell kezelnie csak indokolt esetben érdemes operációs rendszer nélküli fejlesztésbe kezdeni, 

mert legtöbb esetben nagy valószínűséggel hiányozni fognak a máshol az operációs rendszert által 

biztosított szolgáltatások. A TCP/IP stack tipikusan olyan, amit az ember nem kezd el saját magában 

fejleszteni, amikor van lwIP, IP, IPv6. Ezek megbízhatóbbak, mint az ad-hoc módon implementált saját 

fejlesztések. Az operációs rendszer nem csak ennyik kínál, hanem több alkalmazás párhuzamos 

futtatását, az eszközökhöz való szabványos hozzáférést API-ján keresztül. Beágyazott operációs 

rendszerek széles választéka tárul elénk, amikor arról kell döntenünk, hogy milyen operációs rendszert 

válasszunk10. Ilyenek a eCos, TinyOS, FreeRTOS, μClinux, µC/OS, Windows Embedded, Linux, Android, 
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csak hogy néhányat említsünk. Saját operációs rendszert egyre kevesebb cég fejleszt a fejlesztési idő, 

megtérülés, stabilitási problémák miatt.11 

Sok helyen használnak beágyazott Windowst, de ezt leggyakrabban grafikus kezelő felülettel rendelkező 

berendezésekben alkalmazzák. Ilyenek az internetes nyilvános terminálok, a játéktermi nyerőgépek, 

oszcilloszkópok… 

Főleg kisebb erőforrású rendszerekben, mikrokontrollereken, egyszerűbb hardvereken használnak 

kisebb operációs rendszereket, mint a µC/OS, FreeRTOS, ecos, μClinux… Természetesen ezek az 

operációs rendszerek használhatók nagyobb eszközökön is, mint például a Zynq. Ha van egy kellően erős 

és nagy memóriával rendelkező hardver platformunk, ami alkalmas nagyobb operációs rendszer 

futtatására, akkor érdemes ezt kihasználni, hiszen rengeteg szolgáltatást nyújtanak, ami megkönnyíti a 

fejlesztést, rugalmasabbá, flexibilisebbé teszi a rendszert.  

Linux 

A Linux ma a beágyazott rendszerek egyik legelterjedtebb operációs rendszere12. Ez nem véletlen, hiszen 

ingyenes, az igényekhez igazítható, szabadon hozzáférhető mind forráskód szinten, mind előre gyártott 

disztribúciók formájában, rengeteg szolgáltatást biztosít (Ábra 0-1), és ma már a real-time 

követelményeknek is eleget tesz. Egy Linux rendszer mérete a néhány mega bájttól a giga bájtokig 

terjedhet. 

A Linux szolgáltatásai, testreszabhatósága, rugalmassága, széles körű elterjedtsége vonzó platformmá 

teszi számunkra. Lehetőséget ad távfelügyeletre, secure socket layer biztosítja a titkosított 

kommunikációt. Rengeteg hálózati protokollt támogat (IP, DHCP, HTTP, HTTPS, TFTP, SNMP, SMTP, 

NTP…), ami hasznos lehet Internetre vagy lokális hálózatba kapcsolt eszközök esetén. Az ilyen típusú 

felhasználásaok egyre jobban terjednek. A Linux szabványos API-ja, és ismertsége lehetővé teszi nagy 

kódbázis elérését, rengeteg már kész alkalmazás futtatását, vagy portolását kis erőfeszítéssel. A legtöbb 

C program forráskód szinten hordozható, és keresztfordítás után futtatható beágyazott Linuxon. 

Ha már Linuxot választottunk operációs rendszerként, akkor már csak az a kérdés, hogy melyiket… A 

piacon több verzió is megtalálható, választhatunk egy kereskedelmi változatot, vagy fejleszthetünk, 

építhetünk saját Linuxot. A statisztikák, teljes költség adatok azt mutatják, hogy érdemesebb az előbbit 

választani, hosszú távon jobban megéri13. 
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Ábra 0-1. Linux kernel szolgáltatásai, rétegei 

 

Alkalmazás fejlesztés 

Piackutatási adatok szerint a beágyazott rendszerek fő programozási nyelve még mindig a C, C++ 

(>80%)14, de az Android terjedésével a Java is egyre nagyobb teret nyerhet (~3%). A Xilinx által 

biztosított szoftver fejlesztőkörnyezet is a népszerű, ingyenes GNU toolchain C, C++ fordítóját használja. 

Ezzel fordíthatunk bare metal alkalmazást a processzorainkra, és fordíthatunk programokat az ARM-on 

futó Linux operációs rendszerre is. Így a fordítót és egyéb eszközöket nem nekünk kell összevadászni, 

hanem a Xilinx fejlesztőkörnyezet telepítése után rendelkezésünkre áll. Ha tehetjük érdemes beágyazott 

Linuxot használni, mert megkönnyíti az alkalmazásfejlesztést. 

                                                           
14

 UBM Electronics, „Embedded Market Survey” 



Irodalom 
„Zynq-7000 All Programmable SoC Overview”, 

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf, 

2012.08.21 

„Zynq-7000 All Programmable SoC Technical Reference Manual”, 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug585-Zynq-7000-TRM.pdf, 2012.11.16 

„Zynq-7000 All Programmable SoC Software Developers Guide”, 

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdf, 2012.10.16 

VDC Research Group, „A Market Update on Embedded/Real-Time Operating Systems”, 

http://www.slideshare.net/vdcresearch/webcast-esdt-rtos061510final, 2010 

Jerry Krasner, Ph.D., MBA, „Choosing Between Commercial and Roll Your Own (RYO) Embedded Linux 

OSes”, http://embeddedforecast.com/whitepapers.php, 2009 

UBM Electronics, „Embedded Market Survey”, 

http://seminar2.techonline.com/~additionalresources/esd_apr2012/ubme_embeddedmarket2012_full.pdf, 

2012 

 

 

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug585-Zynq-7000-TRM.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdf
http://www.slideshare.net/vdcresearch/webcast-esdt-rtos061510final
http://embeddedforecast.com/whitepapers.php
http://seminar2.techonline.com/~additionalresources/esd_apr2012/ubme_embeddedmarket2012_full.pdf

	Multiprocesszoros FPGA rendszerek tervezési módszertana
	Összefoglaló
	Hardver
	Zynq

	Szoftver
	Linux
	Alkalmazás fejlesztés

	Irodalom

