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Увод
Настояща програмна версия 
http://unidevelop.org/browser/unidevelop/programming/projects/eventBasedFramew
ork 
Развойна среда: Compiler GCC, C/C++ Eclipse Platform IDE 
Платформа  за  разработване  на  embedded  приложения  (на  езика  С)  в 
съответствие с настоящите насоки в тази област, а именно ускорено развиване 
на decision tree от самата платформа с цел намиране на правилно решение за 
ограничен  период  от  изчислително  време.  Оптимизиране  на  изчисленията  в 
програмата  зависещи  т  външни  променливи  (особено  за  тези  участващи  в 
decision tree, ако отговарят на първото условие) чрез предварително изчисление 
при  всяка  промяна  на  външни  променливи. 
http://garabedyan.wordpress.com/2008/03/04/data-flow-processing-eventbased-
algorithms-and-data/ Представя  се  платформена  архитектура,  която  да  въведе 
декларативно програмиране в програмните продукти (в това число и embedded 
системи,  които  се  пишат  най-много  на  С)  боравещи  с  асинхронни  събития 
(събития,  които  при  проектирането  на  програмата  не  се  знае  кога  ще 
възникнат). Публикацията в блога представя моето виждане за изграждане на 
eventBased  платформа,  върху  която  потребителят-  разработчик  да  декларира 
отношенията  между  различните  модули  (интересът  на  различни  модули  от 
променливи в други такива), а самата платформа да изпълнява модулите, когато 
параметър, от който зависят е променен. 
Вярвам,  че  разработването  на  едно  приложение  трябва  да  наследява 
архитектурата на една естествена наука като физиката например.  Има чисто 
научна основа в идеята за деклариране и описване чрез подобни на формули 
кратки модули код. Програмирането е по съществото си превеждане на едно 
реално събитие в електронна имитация, по съществото си всяка една естествена 
наука прави точно това. Историята на развитие на науките минава през такъв 
процес.  Науката  се  стреми  да  обобщи  и  събере  "if-then"  съжденията  си 
описващи  поведението  на  даден  клас  явления  като  ги  превърне  в  закони 
предвиждащи поведението на една система в бъдещ момент и имащи такава 
математическа форма, че да подлежат на анализ и решаване. 
Пример за реална система, която по естеството си трябва да наследява такава 
архитектура Сателитите  са  embedded  системите,  които трябва  за  ограничено 
време  да  намерят  най-уместното  решение  на  даден  възникнал  проблем,  ако 
решението  е  не  оптимално  то  може  да  изхарчи  необходим  ресурс  за  друга 
операция,  ако се  пресрочи времето и не  е  намерено решение самия сателит 
може да не съществува вече. Избирането на решения, състоящи се от няколко 
стъпки се решава чрез decision tree, явен пример за това са програмите за игра 
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на  шах,  които  развиват  дърво  от  възможни  разигравания  на  участниците. 
Максималното време за намиране и изпълнение на решението може и се очаква 
да се променя по време на търсене и приложение на избраното решение, това 
време също е зависимо от поведението н външни величини, чиито изменение е 
асинхронно за системата. За да може това дърво да бъде съставено бързо, са 
необходими бързи пресмятания на ресурс, чието количество и качество е силно 
свързан с околната среда. 
Аз си представям отделен модул, който отчита външните изменения на средата 
и при всяко изменение изчислява стойността на физичната величина важна за 
последваща  преценка.  В  блога  е  описан  предложен  от  мен  начин  да  се 
извършват  тези  обновления  на  данни,  съобразено  с  факта,  че  след 
разработването си да може да се добавят нови формули за величини, от които 
зависи нещо във взимането на решение. 

Теоретична част
Микроконтролер  (MCU)  е  функционална  компютърна  система  върху  чип 
съдържащ  процесорно  ядро,  памет  и  програмируема  входно/  изходна 
периферия.  За  разлика от  Микропроцесора,  който съдържа само процесорно 
ядро-  аритметични  и  логически  операции,  микроконтролера  съдържа  и 
допълнителни  елементи  като  read-write  памет  за  данни,  read-only  памет  за 
програма  за  изпълнение,  флаш  памет,  периферия  и  входно/  изходни 
интерфейси.  Такива  чипове  се  наричат  "Embedded",  те  са  интегрирани  във 
технически изделия с цел да ги управляват. 
За микроконтролерите се пишат програми на ниски езици за програмиране като 
на  Assembler  и  C.  Самото програмиране  на  асемблер е  свързано  със  самата 
архитектура на микроконтролера,  а именно с начина, по който той адресира 
паметта  си,  позволява  достъп  до  регистрите  си  и  реагира  на  промяна  на 
стойността на дадена клетка от регистър. При програмиране на С се създава по- 
универсален код, но той е по-голям по обем от асемблерния и съответно по-
бавен. Предимно приложения написани на асемблер за даден микроконтролер 
управляващ конкретно изделие не се променят за управлението на следващото 
изделие, а се започва от начало съставянето на програмата. 
Едно от неудобствата на езиците от ниско ниво е, че те не предлагат технология 
да  се  развиват  приложения,  а  само  да  се  пишат.  Структурният  код  е 
господстващ в програмите за микроконтролери. 
До колкото обектно ориентираното програмиране е обвързване на състояние и 
поведение (state  + behaviour)  то самото то може да бъде развивано и в език 
нямащ тези вътрешно зададени служебни механизми за капсулизация, мощен 
полиморфизъм  с  интерфейси  на  класове  и  кастване  на  обекти.  Използвайки 
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методите  за  адресиране  на  памет  с  указатели  за  данни  и  адресиране  на 
програмен  код  с  указатели  към  функции  може  да  се  пресъздаде  такова 
обвързване  на  състояние  и  поведение,  което  да  бъде  използваемо  и 
редактируемо за в бъдеще. 
Микроконтролерите по време на своята работа боравят с входни събития. От 
тази  гледна  точка  съществуват  променливи,  които  се  определят  с  входно/ 
изходни  функции,  които  са  важни  за  поведението  на  системата.  Тези  и 
останалите  променливи  съществено  определящи изпълнението  на  програмен 
код дефинират състоянието на системата. 
Програмният код,  който обработва  промяната  на стойността  на предходните 
променливи определя поведението на системата. 

Заключение (реализация в програмен код)
Настоящият код създава по време на изпълнение динамично свързан и бързо 
обходим списък по зададени параметри от клиент-програмиста за наблюдавани 
стойности  на  променливи  и  наблюдаващи  функции  към  стойностите.  Една 
променлива- много наблюдаващи функции. Една функция- много наблюдавани 
променливи. 
Кодът на Framework-а е съставен единствено от задължителните функции за 
работа с същия. Нищо допълнително не е писано с цел да се пести програмно 
място  необходимо  на  Микроконтролерите  поради  тяхната  ограниченост  на 
паметта. 
Съставено  е  работеща  библиотека  на  езика  С  позволяваща  създаването  на 
регистър от променливи ( външни- които се снемат от I/O функция и вътрешни, 
които са резултат от работата на самото приложение ), които да се следят от 
набор функции зададени от потребителя. 
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Изходен код (език С)
/*
 * eventBasedFramework.c
 *
 * To use the library only ensure int main () to be commented.
 *
 *  Created on: 2008-12-5
 *      Creator: Garo Garabedyan, garabedyan@gmail.com
 *
 *  IDE: C/C++ Eclipse Platform
 *  Compiler: gcc
 *
 *  Unit tests: in the int main () function
 *  Demo: in the int main () function
 */

// Pointer to Observer functions
// return int > 0 if observation reaction successful
typedef int (*ptObserverFunction) ();
// Unit of interest to one single variable (one function- one variable)
typedef struct {

// Pointer to the interested function
ptObserverFunction ptFunction;

// Rang of interest of function in variable
int iFunctionRang;
// The last value of the variable by which the interested function was 

called
// - (minus)
// the current value of the variable.
float fFunctionDis;

} stInterestedFunctions;

// One direction connected list
typedef struct {

stInterestedFunctions value;
struct stInterestedFunctionsElement* nextElement;
struct stInterestedFunctionsElement* prevElement;

} stInterestedFunctionsElement;

typedef void (*ptObserverFunctionSetter) (float, struct stVariableContainer*);
typedef float (*ptCheckFunction) ();
// Structure to handle the variable and interested to it functions (one 
variable- many functions)
typedef struct {

// Array of interested functions
// Dynamic two direction linked list of stInterestedFunctions
stInterestedFunctionsElement * aStInterestedFunctionsElement; // Pointer 

to the first element

6 от 13 страници общо
Курсов проект на Гаро Гарабедян, ФКСУ, КСТ
Програмиране и използване на компютри част 3



stInterestedFunctionsElement * aStInterestedFunctionsLastElement; // 
Pointer to the last element

// Pointer to function to update the value with called argument
ptObserverFunctionSetter ptFunctionSet; // By default is a Framework 

function
// Pointer to function to retrieve current value of the variable (used for 

System inputs)
ptCheckFunction ptFunctionValueCheck;

// Current value of the variable
float fValue;
// When a regular update of the all variables is made, it is made in 

respect of this rang
int iRangVariable;

} stVariableContainer;

typedef struct {
stVariableContainer value;
struct stVariableContainerElement * nextElement;
struct stVariableContainerElement * prevElement;

} stVariableContainerElement;

// Array to store all variables and to be used for regular updates
// Dynamic two direction linked list of stVariableContainer
stVariableContainerElement * aStVariableContainerElement; // Pointer to the 
first element
stVariableContainerElement * aStVariableContainerLastElement; // Pointer to the 
last element

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function Loop
// Returns void
// Takes nothing
// Executes infinite periodic checks of variables update functions (if the 
letter are presented)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void Loop () {

if (aStVariableContainerElement) {} else return;
for (;;) { // Infinite for loop

float fRangSum = 0;
int iRangCount = 0;
stVariableContainerElement * temp = aStVariableContainerElement;

while (temp > 0)
{

// Check if initialized
if (temp->value.ptFunctionValueCheck > 0)
{

(temp->value.ptFunctionValueCheck);
(temp->value.ptFunctionSet) ( (temp-

>value.ptFunctionValueCheck) (), &(temp->value) );
fRangSum = fRangSum + temp->value.iRangVariable;
iRangCount = iRangCount + 1;

}
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temp = temp->nextElement;
}

temp = aStVariableContainerElement;
fRangSum = fRangSum / iRangCount;

while (temp > 0)
{

// Check if initialized AND if it is with a high rang
if ( (temp->value.ptFunctionValueCheck > 0) && (temp-

>value.iRangVariable >= fRangSum) ) {
(temp->value.ptFunctionSet) ( (temp-

>value.ptFunctionValueCheck) (), &(temp->value) );
}
temp = temp->nextElement;

} // End of While

} // End of infinite For
} // End of void Loop

void eventBasedFrameworkSetter (float value, stVariableContainer* 
stInlineVariableContainer);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function addVariableContainer
// Returns stVariableContainerElement* - Pointer to the newly created variable 
container element
// Takes:
// ptCheckFunction - Pointer to function which can determine the current value 
of the variable in a process of adding
// int - Rang of the variable to the interest of the system as general
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
stVariableContainerElement* addVariableContainer (ptCheckFunction 
ptInlineFunctionValueCheck, int iInlineRang) {

stVariableContainer * pContainer;
pContainer = (stVariableContainer *)malloc(sizeof(stVariableContainer));
stVariableContainerElement * pElement;
pElement = (stVariableContainerElement 

*)malloc(sizeof(stVariableContainerElement));
if ((pElement) && (pContainer)) { // Initialization successful

// Load values passed by the function arguments
pContainer->iRangVariable = iInlineRang;
pContainer->ptFunctionValueCheck = ptInlineFunctionValueCheck;

// Setter function by default by the present Framework
pContainer->ptFunctionSet = &eventBasedFrameworkSetter;

pContainer->fValue = (pContainer->ptFunctionValueCheck) ();

// Add the Container to the Element, ready to be wired to the list
pElement->value = *pContainer;
// Adding the element to the global list
// If there are at least one element in the list
if (aStVariableContainerLastElement) {

// TODO Sort of two direction list of ContainerElement- s
// I do not find this necessary now
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// OR be practical
aStVariableContainerLastElement->nextElement = pElement;
pElement->prevElement = aStVariableContainerLastElement;
aStVariableContainerLastElement = pElement;

} else { // Else there are no elements in the list
aStVariableContainerElement = pElement;
aStVariableContainerLastElement = pElement;

}

return pElement;
} else // Out of memory, initialization not successful
  return 0;

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function addInterestedFunction
// Returns int - 1 if succesful, 0 if fail
// Takes:
// stVariableContainerElement * - Pointer to the variable container element
// ptObserverFunction - Pointer to function interested in the variable
// int - Rang of the interest of the function to the variable and its changes
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int addInterestedFunction (stVariableContainerElement 
*stInlineVariableContainerElement, ptObserverFunction ptInlineObserverFunction, 
int iInlineRang) {

stVariableContainer* stInlineVariableContainer = 
&(stInlineVariableContainerElement->value);

stInterestedFunctions * pFunctions;
pFunctions = (stInterestedFunctions 

*)malloc(sizeof(stInterestedFunctions));
stInterestedFunctionsElement * pElement;
pElement = (stInterestedFunctionsElement 

*)malloc(sizeof(stInterestedFunctionsElement));
if ((pElement) && (pFunctions)) { // Initialization successful

// Load values passed by the function arguments
pFunctions->iFunctionRang = iInlineRang;
pFunctions->ptFunction = ptInlineObserverFunction;

if ( (ptInlineObserverFunction) () )
pFunctions->fFunctionDis = 0;

else pFunctions->fFunctionDis = stInlineVariableContainer->fValue;
// Add the Container to the Element, ready to be wired to the list
pElement->value = *pFunctions;
// Adding the element to the list in the VariableContainer

// If there is at least one element in the list
if (stInlineVariableContainer->aStInterestedFunctionsLastElement) {

// go from first to last to find the proper place (by 
functions' rangs) of the element to set

stInterestedFunctionsElement * pTempElement;
pTempElement = stInlineVariableContainer-
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>aStInterestedFunctionsElement;

while ((pTempElement) && (pTempElement->value.iFunctionRang > 
iInlineRang)) {

pTempElement = pTempElement->nextElement;
} //End of While

// If there is no element with lower rang that the new adding 
one's

if (pTempElement == 0) {
// Go one step back to the last element
pTempElement = stInlineVariableContainer-

>aStInterestedFunctionsLastElement;

pTempElement->nextElement = pElement;
pElement->prevElement = pTempElement;

stInlineVariableContainer-
>aStInterestedFunctionsLastElement = pElement;

} else {
// If we want to add an element between the beginning 

and the first element
if (pTempElement->prevElement == 0)

stInlineVariableContainer-
>aStInterestedFunctionsElement = pElement;

else {
( (  stInterestedFunctionsElement   *)(pTempElement-  

>  prevElement  ) )->  nextElement   = pElement;  
pElement->prevElement = pTempElement->prevElement;

}

pTempElement->prevElement = pElement;
pElement->nextElement = pTempElement;

}
// OR be practical
//stInlineVariableContainer-

>aStInterestedFunctionsLastElement->nextElement = pElement;
//pElement->prevElement = stInlineVariableContainer-

>aStInterestedFunctionsLastElement;
//stInlineVariableContainer->aStInterestedFunctionsLastElement 

= pElement;

} else { // Else there are no elements in the list
stInlineVariableContainer->aStInterestedFunctionsElement = 

pElement;
stInlineVariableContainer->aStInterestedFunctionsLastElement = 

pElement;
}

return 1; // Successful adding
} else // Out of memory, Initialization not successful
  return 0; // Problem occurred

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function getDis
// Returns float - The Dis value between a certain function's last computed 
variable value and the current value of the same variable
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// If Error Returns -1
// Takes:
// ptObserverFunction - Pointer to function which is interested in the variable
// stVariableContainer * - Pointer to the variable container where the variable 
is carried
////////
// If return 0 the function was called concerning the last update of the 
variable
// can be used to determine if an interested function has computed the current 
value of the variable
// can be sued to determine if a computation is needed concerning the returned 
value (Dis) and the required precision of calculation
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
float getDis (ptObserverFunction ptInlineInterestedFunction, stVariableContainer 
*stInlineVariableContainer) {

stInterestedFunctionsElement * p = stInlineVariableContainer-
>aStInterestedFunctionsElement;

if (p) {} else return -1;
while ((p) && ((ptObserverFunction)(p->value.ptFunction) != 

ptInlineInterestedFunction)) {
p = p->nextElement;

}

if (p) {
return p->value.fFunctionDis;

} else return -1;
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function eventBasedFrameworkSetter
// Returns void
// Takes:
// float - The value of the variable after the occurred change
// stVariableContainer* - Pointer to the variable container
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void eventBasedFrameworkSetter (float value, stVariableContainer* 
stInlineVariableContainer) {

float fDis = value - stInlineVariableContainer->fValue;
if (fDis == 0) return; // No change occurred
// Adding Dises
stInterestedFunctionsElement* start = stInlineVariableContainer-

>aStInterestedFunctionsElement;

while (start)
{

start->value.fFunctionDis = start->value.fFunctionDis + fDis;
start = start->nextElement;

}

// The setting Dises and calling interested functions are separeted 
Whiles, because

// I believe that functions called in the 2nd While have the right to 
access updated list of Dis value

// Here is no encapsulation provided by the programming language

11 от 13 страници общо
Курсов проект на Гаро Гарабедян, ФКСУ, КСТ
Програмиране и използване на компютри част 3



// Calling interested functions in the change, the dynamic list must be 
ordered in respect of FuncrionRangs

stInlineVariableContainer->fValue = value;
start = stInlineVariableContainer->aStInterestedFunctionsElement;
int res;
while (start)
{

res = (start->value.ptFunction) ();
// If the observer function reports that the reaction of the change 

is successful
// the Dis is set to 0
if (res > 0) {

start->value.fFunctionDis = 0;
}
start = start->nextElement;

} // End of While

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Function main
// Returns int
// Takes nothing
// Main function used for unit testing of the file's code
// Uncomment in order to test case
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main () {

printf(  "\nMain function in eventBasedFramework.c for Unit Testing of the   
letter\n\n"  );  

float pValue = 1.05;
float valueCheck1 () {

printf("float valueCheck1() called, returns %f\n", pValue);
return pValue;

}

int interestedFunction1 () {
printf("int interestedFunction1() called; returns 1 by 

definition\n");
return 1; // Successful observation

}

int interestedFunction2 () {
printf("int interestedFunction2() called; returns 1 by 

definition\n");
return 1; // Successful observation

}
int interestedFunction3 () {

printf("int interestedFunction3() called; returns 1 by 
definition\n");

return 1; // Successful observation
}

stVariableContainerElement* pContainerElement = 
addVariableContainer(&valueCheck1, 10);
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addInterestedFunction(pContainerElement, &interestedFunction1, 11);
addInterestedFunction(pContainerElement, &interestedFunction2, 12);
addInterestedFunction(pContainerElement, &interestedFunction3, 12);

// Change in the variable
pValue = pValue + 1;

// Periodic seek of change (done in general by void Loop () function), but 
here by hand

// To result in calling the interested functions
printf("Periodic seek of any change results in:\n");
(pContainerElement->value.ptFunctionSet) ( (pContainerElement-

>value.ptFunctionValueCheck) (), pContainerElement );

// Print the Dis values
//printf("Dis 1: %f \n", getDis(&interestedFunction1, pContainer) );
//printf("Dis 2: %f \n", getDis(&interestedFunction2, pContainer) );

return 1;
}
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