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Az FPGA-k iránti keresletben folyamatos növekedés figyelhető meg az elmúlt évek adatait 

tekintve. Ezt legjobban az mutatja, hogy az FPGA-k piaca 2014 és 2019 között megduplázódott, 

5 milliárd USD-ről közel 10 milliárd USD-re nőtt, továbbá ez az érték 2024-re várhatóan eléri a 

20 milliárd amerikai dollárt [1]. Ennek következtében a fejlesztéstámogató szoftverek iránti igény 

is megnőtt. FPGA-ra való fejlesztés során két alapvető feladat a teszt-és kényszerfájl készítése, 

melyek esetében hatékonyan alkalmazhatók konfiguráló, generáló programok. Az ilyen 

alkalmazások nem csak fejlesztés során, hanem az oktatásban is segítséget nyújtanak. 

A tanulmány egy FPGA-khoz fejlesztett teszt- és kényszerfájl generátorral foglalkozik, emellett 

a program oktatásbeli aspektusait vizsgálja. 
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Demand for FPGAs has been growing steadily over the past few years. This is best illustrated by 

the fact that the FPGA market doubled between 2014 and 2019, growing from $5 billion to nearly 

$10 billion, and is expected to double again by 2024 [1]. As a result, the demand for the use of 

support software during the development process has also increased. A basic task during 

development is to create test and constraint files, for which configuration and generation programs 

can be used effectively. Such applications also help in education. 

The study deals with a test and constraint file generator developed for FPGAs and involves 

examining the use of the software in education. 
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