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Sammanfattning

Detta arbete har utförts med uppdrag från företaget Saab. Syftet har varit att
analysera och utvärdera ett program som läser ut data från radarenheten som
sitter i Saabs stridsflygplan Gripen. Programmet som har analyserats är nyligen
framtaget och är fortfarande under utveckling.

Genom att använda ett flertal mätverktyg och en mindre mängd olika testdata
har  programmet  analyserats  för  att  se  om det  har  tillräcklig prestanda med
avseende  på  tidsåtgång  vid  inläsning  av  data  och  minnesanvändning  vid
bearbetning av data samt om den underliggande arkitekturen lämpar sig för
framtida utveckling.

Resultatet av mätningarna presenteras i denna rapport i form av tabeller och
diagram och visar att programmet både tids- och minnesmässigt har brister som
bör åtgärdas. Arkitekturen är sund och går i huvudsak att bygga vidare på.

Abstract

The work leading to this thesis was carried out at Saab AB. The purpose of the
thesis was to analyse and evaluate a tool for the reading of data from the Saab
Gripen radar unit. The tool is still a work in progress.

By utilising several different measurement tools and a set of test files the radar
data tool was evaluated with respect to timing performance, and memory usage.
The  underlying  architecture  of  the  tool  was  also  investigated  for  its
sustainability in future development.

The results  of  these  evaluations  presented in  this  report  show that  the  tool
leaves a lot to be desired in the areas of time taken and memory usage and as
such, future improvements are needed. The architecture is deemed sustainable
and suitable for future use.
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1 Inledning

Detta kapitel innehåller en överblick av motiveringen bakom rapporten och dess
syfte samt även de frågeställningar som senare i denna rapport besvaras.

1.1 Motivering
Vid användning av radarutrustning monterad i  stridsflygplan genereras stora
mängder  data  till  följd  av  den  mycket  dataintensiva  insamlingen  av
omvärldsinformation som krävs för att kunna hålla flygplanet i luften, upptäcka
eventuella hot samt ge understöd till piloten för fortsatt flygning.

I detta fall ska den data som samlas in av radarenheten under flygning eller
simulering kunna analyseras inom vissa tidsramar då det är av stor vikt att på
kort tid kunna upptäcka avvikelser i datan eller överlag granska den.

För  detta  krävs  ett  verktyg  (programvara)  som  kan  hantera  de  stora
datamängderna och på ett effektivt sätt läsa och söka i den. Att detta verktyg
klarar av att på kort tid bearbeta datan är viktigt då verktyget kan komma att
användas i fält där det kan innebära stora förluster om man måste befinna sig på
samma plats under längre perioder.

1.2 Syfte
Rapporten kommer att granska den befintliga lösning som finns för utläsning av
radardata och ge förslag på förbättringar som kan implementeras.

1.3 Frågeställning
Följande frågeställningar har valts:

• Är den nuvarande lösningen tillräckligt bra med avseende på tidsåtgång

och minnesanvändning?

◦ Vilka  alternativa  lösningar  finns  i  det  fall  att  lösningen  inte  är

tillräckligt bra?

◦ Om  lösningen  är  tillfredsställande,  hur  kan  den  förbättras  för  att

ytterligare minska tidsåtgången och förhindra minnesläckor?

• Är eventuella alternativa lösningar, eller föreslagna förbättringar möjliga

att implementera?

• Hur  presterar  den  implementerade  lösningen  jämfört  med  tidigare

lösning?
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1.4 Avgränsningar
Detta  examensarbete  har  begränsats  till  att  endast  omfatta  det  befintliga
verktyg som finns samt den typ av data som för tillfället stöds av verktyget.
Mätningar kommer endast att göras på en liten mängd exempeldata som finns
tillgänglig. Eventuella alternativa lösningar som föreslås kommer inte att vara
uttömmande,  ej  heller  kommer  uttömmande förbättringsförslag att  ges,  utan
fokus ligger på tidsåtgång och minnesanvändning i verktygets nuvarande form.
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2 Teori

Detta kapitel innehåller teori kring radarutrustning och datarelaterade ämnen
som är relevanta för rapporten samt en kortare beskrivning av verktyget.

2.1 Radar
Radar (Radio Detection and Ranging) är en teknik som kan användas för att
upptäcka föremål och beräkna avstånd med hjälp av radiovågor. En radar är en
aktiv enhet som har en sändare som skickar ut elektromagnetiska vågor. Genom
att  skicka  ut  elektromagnetiska  vågor  mot  ett  mål  och  sedan  beräkna
tidsdifferensen av ekot så kan avståndet till  målet beräknas. Till skillnad mot
många  andra  sensorer  så  är  en  radar  relativt  okänslig  för  strålning  och
väderförhållande. Känsligheten kan skilja sig åt mellan olika antenner och olika
frekvensområden.  (Skolnik, Merrill I., 1962)

2.2 IFF
För  att  kunna  avgöra  om  luftfarkoster  är  fientliga  eller  ej  så  används  ett
identifieringssystem kallat  Identification,  Friend or  Foe,  förkortat IFF.   Detta
sker genom att skicka ut en signal på frekvensen 1 030 MHz till den okända
farkosten som då förväntas svara på signalen på frekvensen 1 090 MHz. Skulle
ett  svar inte fås så kan det innebära att den okända farkosten är en fiende.
Systemet  används  både  militärt  och  inom  civilflyg,  med  olika  lägen  för
respektive  användningsområde,  där  militära  lägen  typiskt  är  krypterade.
(Combined Communications-Electronics Board, 2014)

2.3 Phased-array
En phased-array är en antennuppsättning där den relativa fasen mellan varje
signal  som  matas  till  antennerna  varieras  på  ett  sådant  sätt  att
utsändningsmönstret  förstärks  i  önskad  riktning  och  försvagas  i  övriga
riktningar.  Detta  sker  genom  konstruktiv  och  destruktiv  interferens  som
påverkar  antennarrayens  kombinerade  diagram  så  att  ett  maxima  bildas  i
önskad riktning med mindre maxima symmetriskt ordnade kring huvudpunkten.
(General Services Administration, 1996)
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2.4 AESA och PESA
Det finns två typer av phased-array-radar: Active Electronically Scanned Array
(AESA)  och  Passive  Electronically  Scanned  Array  (PESA).  I  den  kommande
versionen av Saabs stridsflygplan Gripen så sitter det en AESA-radar av modell
ES-05 Raven (Saab, 2012). Det finns ett antal fördelar med AESA-radar jämfört
med PESA-radar. Bland annat kan en AESA-radar göra snabbare sökningar och
justera  fasförskjutningen  mellan  de  olika  antennelementen  i  realtid  vilket
medför att  det blir  svårare för fiender att upptäcka radarn  (Jovanovic et  al.,
2013). Detta är tack vare att AESA-radarn har en sändare och en mottagare
bakom varje antennelement, men med nackdelen att det även gör radarn mer
komplex och därmed dyrare än en PESA-radar (Agilent Technologies, 2014).

2.5 LRU
Line Replaceable Unit, förkortat LRU, är en komponent som enkelt kan bytas ut
i  fält,  till  exempel  en  kommunikationsenhet  eller  annan  kringliggande
utrustning. (Department of Defense, 1996)

2.6 ES-05 Raven
ES-05 Raven är namnet på den radar som tillverkas av Leonardo (tidigare Selex
ES)  och  som  ska  användas  i  den  kommande  modellen  av  Saab  Gripen.
Radarenheten är av AESA-typ och innehåller bland annat ett antal LRU:er för att
sända och ta emot omgivningsinformation. (Saab, 2012)

2.7 Observermönstret
Den påbörjade lösningen för datautläsning är uppbyggd efter designmönstret
Observer. Det är ett designmönster som består av subjects och observers. Varje
gång ett subject ändrar tillstånd skickas en notifiering från observern ut till alla
subjects som gör att de kan uppdateras. Fördelen med observer är bland annat
att designmönstret är oberoende av hur många subjects och oberservers som
används. (Vlissides et al., 1995)

2.8 Flertrådning
Med  hjälp  av  flertrådning  kan  flera  trådar  (parallella  instruktionssekvenser)
köras samtidigt vilket möjliggör att köra olika delar av ett program samtidigt.
Fördelen med detta är att användaren får tillgång till fler resurser. Nackdelen är
att  flertrådning  gör  skapandet  av  program mer  komplext  och  att  eventuella
sammanslagningar av data som behandlats parallellt måste ske seriellt i en enda
tråd. (Microsoft, 2016)
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2.9 Prioritetskö
En prioritetskö är en datastruktur utformad som en kö, där element läggs till i
ena änden av datastrukturen och efter köande kommer ut i den andra änden.
Skillnaden mot en vanlig kö där först in kommer först ut är att alla element
tilldelas en prioritet. Prioriteten avgör vilket element som har företräde ut ur
kön. (Goodrich, 2001)

2.10 Tidmätning
För att mäta hur lång tid det tar att utföra olika moment i ett program så kan
olika  metoder  för  tidmätning  användas.  Till  exempel  så  kan  ett  stoppur
användas för att manuellt försöka mäta tiden för en viss del av ett program. Ett
alternativ är kommandot ”time” som kan användas för att få en mer noggrann
mätning. Dessa mätningar ger dock endast en ungefärlig tid (noggrannhet 500
ms för stoppur och 200 ms för time-kommandot).

För  att  göra  en  mer  noggrann  tidmätning  kan  klockfunktionen  clock()
implementeras i  koden som ska mätas.  Funktionen mäter processorns tid att
exekvera  den  aktuella  processen  och  påverkas  därför  inte  av  avbrott  eller
liknande  som orsakas  av  andra  processer  (Cplusplus.com,  2016).  Genom att
anropa funktionen  clock() i början och slutet av den del som ska mätas och
sedan räkna ut differensen så kan en mätning med noggrannhet på 15-30 ms
göras. (Stewart, David B., 2006)

2.11 GREAT
För  att  kunna  utläsa  data  från  radarenheten  har  ett  verktyg  kallat  GREAT
(Gripen  Radar  E/F  Analysis  Tool)  utvecklats  internt  av  Saab.  Syftet  med
verktyget är bland annat att kunna upptäcka avvikelser i radardata.

2.11.1 Arkitektur

Delkomponenterna i GREAT kommunicerar över en trådsäker prioritetskö som i
princip är den enda sammanhållning vitt skilda delar har. Dessa samordnas i en
klass  kallad  DataManager.  Tolkning  av  datan  sker  sedan  med  hjälp  av  en
tolkningsklass.

Det huvudsakliga dataflödet kan ses i illustration 1. Användargränssnitt jobbar
mot klassen DataManager som i sin tur kommunicerar med StreamHolder. För
varje dataström går flödet genom någon av IO-klasserna (en för varje typ av
indatafil)  som ärver  av den gemensamma IO-klassen.  Inläst  data  skickas  för
tolkning  i  Parser-klassen,  länkas  sedan  och  åter  i  StreamHolder  ut  till
användaren genom DataManager och gränssnittet.
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2.11.2 Datastruktur

Datan är organiserad i ramar, så kallade  frames,  där varje ram består av ett
datahuvud,  ett  antal  block  och  sist  en  avslutning  innehållandes  en
kontrollsumma.  Huvudet  talar  bland  annat  om  vilken  typ  av  data  blocket
innehåller, hur många block som följer efter huvudet samt när ramen skapades.

2.11.3 Grafiskt gränssnitt

För att få en mer intuitiv förståelse för hur programmet fungerar i dagsläget
presenteras  här  en  kort  översikt  av  det  grafiska  gränssnitt  som  ett  av
testprogrammen  som  interagerar  med  GREAT:s  underliggande  funktionalitet
har.

Illustration 1: Underliggande arkitektur i GREAT. Pilarna visar dataflödet.
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Efter att en fil har öppnats visas tidsspannet för tidsstämplar (RST) i 1. Inom
detta spann kan i 2 anges ett intervall för tidsstämplar och data sökas fram. I 3
visas hur många ramar varje kategori innehåller, och att då välja en kategori
förfinar resultatet med data som visas i 4. Genom att välja en ram i 4 erhålles
specifik information om denna ram i 5. Under Data Info i 5 kan CRC (Cyclic
Redundancy  Check)  verifieras  vilket  betyder  att  en  beräkning  av
kontrollsumman för den markerade ramen genomförs.

Illustration 2: Gränssnitt för ett testprogram. Av sekretesskäl är vissa delar av
bilden skyddade.
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2.12 Valgrind
Valgrind är ett fritt mjukvaruverktyg för att upptäcka minnesläckor och andra
mindre önskvärda beteenden hos datorprogram. (Valgrind, 2016)

2.13 Byteordning (endian)
Olika processorer använder olika byteordning i minnet. Det finns två olika typer
av ordningar; Big-endian och Little-endian. Big-endian innebär att den högsta
byten (mest signifikanta byten) kommer först i minnet. Vid Little-endian kommer
däremot den lägsta byten först. (D. V. James, 1990)

2.14 Mäta mjukvara
Det finns fem stycken attribut som kan användas för att avgöra om mjukvarans
kod är bra: effektivitet, komplexitet, användarvänlighet, återanvändbarhet och
underhållbarhet. För att se om koden uppfyller attributen kan man använda sig
av mått som exempelvis  cohesion eller  coupling. Hög cohesion innebär att en
modul har flera funktioner som hör ihop och är strukturerad så att modulen är
lätt  att  underhålla  och  återanvända.  Hög  coupling  innebär  att  moduler  har
många sammankopplingar och därför är beroende av varandra. För att få en så
bra kod som möjligt bör cohesion vara hög och coupling låg. (Rosenberg, Linda
H., Hyatt, Lawrence E., 1997)
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3 Metod

Detta kapitel beskriver metoden som användes under examensarbetet. Metoden
är indelad i fyra olika delar: analys, design, implementation, och utvärdering.

3.1 Analys av befintligt program
För att undersöka om den nuvarande lösningen är tillräckligt bra har koden för
det  befintliga  programmet  studerats.  För  att  se  om  programmet  fungerar
tillräckligt  bra  har  programmet  körts  med hjälp  av  testdata.  Vid  körning  av
programmet har väntetid uppmärksammats när en sökning av ett intervall från
en testfil ska utföras.

3.1.1 Testfiler

Totalt  har  10  olika  testfiler  använts.  Dessa  innehåller  ett  varierande  antal
datablock  (se  avsnitt  2.11.2)  med  viss  utfyllnadsdata  mellan  blocken.
Testfilernas storlek motsvarar därmed inte nödvändigtvis antalet datablock, utan
en större fil kan innehålla ett mindre antal block än en något mindre fil.

Testfilerna 1, 2 och 3 är ordnade enligt Little-endian. Övriga filer är ordnade
enligt Big-endian.

3.1.2 Tidmätning

Genom att lägga till  ett internt tidtagarur i  koden som körs vid öppning och
inläsning av filer kan den totala tidsåtgången mätas i millisekunder.

För att kunna mäta hur lång tid programmet behöver för att köra testfilen så har
olika  tidsmätningsmetoder  studerats.  Efter  studien  så  beslutades  det  att
metoden  clock() ansågs  mest  lämplig  för  mätningar  i  det  befintliga
programmet,  på  grund  av  dess  enkla  implementering  och  relativa  bra
noggrannhet  (15-30  ms).  Mätningen  med  clock() gjordes  genom  att
implementera  clock()-funktioner i koden där mätningen skulle starta och där
den  skulle  stoppas.  Mätningen  utfördes  på  en  server  med  24  stycken  Intel
Xeon-processorer av modell E5-2680 med en klockfrekvens på 2,50 GHz. Alla
processorer  kunde  dock  inte  användas  eftersom  operativsystemet  av
kapacitetsskäl inte tillåter användare att nyttja alla processorer samtidigt. 

Tidmätningarna utfördes på 10 stycken olika testfiler där varje testfil mättes 3
gånger för att undvika tillfälliga fel. Med de värden som erhölls genomfördes
även en linjär  regression för att  skatta  tidsåtgången med avseende på antal
datablock.
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3.1.3 Minnesmätning

För  att  mäta  minnesförluster  under  körning  användes  avlusnings-  och
minnesprofileringsverktyget Valgrind. Argumentet som användes var  valgrind
--leak-check=yes  [filnamn],  vilket  innebär  sökning  efter  minnesläckor.
Utdatan skrevs till en loggfil för varje körning. Utdrag ur dessa loggfiler finns i
appendix 8.1.  Minnesåtgången  mättes  genom  att  med  System  Monitor  från
skrivbordsmiljön KDE utläsa aktuellt värde efter varje steg.

Stegen bestod i normalfallet av att starta programmet, öppna en testfil, söka i
hela intervallet, undersöka de tre första värdena och sedan avsluta programmet.
Vid upprepad sökning genomfördes sökningen och undersökning ytterligare två
gånger medan programmet kördes.

3.2 Design
Arkitekturen  undersöktes  med  avseende  på  coupling  och  cohesion  utifrån
tillgänglig kod och de UML-diagram som fanns tillgängliga över programmets
klasser.

3.3 Implementation
Arbetet med att ändra programmets befintliga kod och implementera ändringar
har skett enligt uppdelning på vartdera område. Den ene författaren av detta
dokument  sysslade  i  huvudsak  med  minnesanvändning,  medan  den  andre  i
huvudsak arbetade med tidmätning.

3.3.1 Tidsåtgångsåtgärder

Efter att  det studerats hur lång tid programmet GREAT tog för att exekvera
testfilerna  så  gjordes  försök  att  minska  tidsåtgången  för  sökningen  av
testfilerna. Försöken genomfördes genom att studera koden för programmet och
försöka lokalisera vad som skulle kunna förbättras.

3.3.2 Minnesanvändningsåtgärder

För att åtgärda de minnesläckor som upptäcktes med hjälp av Valgrind sågs
programmets kod över på de ställen som Valgrind pekade ut som problematiska.

3.4 Utvärdering
På  samma  sätt  som  innan  implementationen  utfördes  både  tids-  och
minnestester på programmet enligt samma metoder.
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4 Resultat

Detta  kapitel  innehåller  resultaten  av  examensarbetet,  uppdelat  i  fyra  olika
underrubriker.

4.1 Analys av befintligt program
Här  presenteras  resultat  från  mätningar  på  tid  och  minnesanvändning  av
programmet GREAT.

4.1.1 Tidmätning

Tidmätningen  av  sökningen  i  intervallet  från  testfilerna  i  det  befintliga
programmet visas i tabellerna nedan.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 1 115 091 484

6,60

6,52

6,52

Snittåtgång 6,55

Tabell 1: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 1.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 2 84 449 040

1,73

1,72

1,72

Snittåtgång 1,72

Tabell 2: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 2.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 3 148 805 152

4,25

4,25

4,22

Snittåtgång 4,24

Tabell 3: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 3.
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Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 4 214 299 672

12,87

12,88

12,85

Snittåtgång 12,87

Tabell 4: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 4.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 5 910 949 640

41,04

41,00

41,10

Snittåtgång 41,05

Tabell 5: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 5.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 6 1 946 667 984

74,77

74,70

74,91

Snittåtgång 74,79

Tabell 6: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 6.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 7 7 673 421 936

138,04

138,08

137,59

Snittåtgång 137,90

Tabell 7: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 7.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 8 93 896 128

6,37

6,28

6,35

Snittåtgång 6,33

Tabell 8: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 8.
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Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 9 195 017 304

15,11

15,35

15,37

Snittåtgång 15,28

Tabell 9: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 9.

Fil Storlek (B) Uppmätt tidsåtgång (s)

Testfil 10 778 594 320

53,65

53,40

53,17

Snittåtgång 53,41

Tabell 10: Tidsåtgång för genomsökningsinläsning av testfil 10.

Nedan presenteras en sammanfattning av tidsåtgången, storleken på filerna och
inläsningshastighet beräknad utifrån de två föregående uppgifterna.

Fil Storlek (B) Tidsåtgång (s) Inläsningshastighet (MiB/s)

Testfil 1 115 091 484 6,55 16,76

Testfil 2 84 449 040 1,72 46,82

Testfil 3 148 805 152 4,24 33,47

Testfil 4 214 299 672 12,87 15,88

Testfil 5 910 949 640 41,05 21,16

Testfil 6 1 946 667 984 74,79 24,82

Testfil 7 7 673 421 936 137,90 53,07

Testfil 8 93 896 128 6,33 14,15

Testfil 9 195 017 304 15,28 12,17

Testfil 10 778 594 320 53,41 13,90

Snitthastighet 25,22

Tabell 11: Inläsningshastighet av testfiler
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Diagram 1 nedan visar tidsåtgången vid inläsning av testfiler med avseende på
testfilens storlek.

I diagram 2 visas tiden det tar att läsa in en fil mot antalet datablock i filen. Den
röda linjen motsvarar ekvationen y = kx + m, där  y är antalet datablock,  k är
antalet  datablock  per  sekund,  x är  antalet  sekunder,  och  m är
grundförskjutningen i antalet block.

Genom  linjär  regression  har  ekvationen  y =  34942,49x +  213310,70  som
avrundas till y = 3,5 · 104 x + 2,1 · 105 erhållits. Detta motsvarar en ungefärlig
inläsningshastighet  på 35 000 datablock i  sekunden. Medelfelet  för  ett  givet
värde är 264 700 datablock.

Diagram 1: Tidsåtgång vid inläsning av fil med avseende på filstorlek
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4.1.2 Minnesmätning

Minnesmätningen redovisas nedan i tabell 12. Alla värden är i megabyte (MB).

Fil Storlek Start Inläsning Sökning Upprepad sökning

Testfil 1 109,8 11,6 12,8 327,2 439,9 552,5

Testfil 2 80,5 11,6 12,9 99,2 133,0 166,8

Testfil 3 141,9 11,6 12,9 204,5 274,4 344,3

Testfil 4 204,4 11,6 12,9 723,3 970,9 1 217,9

Testfil 5 868,7 11,6 12,9 1 904,0 2 562,0 3 218,9

Testfil 6 1 856,5 11,6 12,9 3 955,0 5 325,0 6 693,3

Testfil 7 7 317,9 11,6 12,8 6 183,7 8 327,0 10 468,1

Testfil 8 89,5 11,6 12,9 355,0 449,6 563,7

Testfil 9 186,0 11,6 12,9 684,0 922,7 1160,8

Testfil 10 742,5 11,6 12,9 2 706,0 3 656,8 4 607,4

Tabell 12: Minnesmätning i megabyte (MB).

Diagram 2: Tidsåtgång vid inläsning av fil med avseende på antal
datablock. Röd trendlinje för linjär regression av mätvärden.

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Tidsåtgång mot antal block

Tidsåtgång (s)

A
n
ta
l d
a
ta
b
lo
ck



20

I tabellerna nedan återges minnesförlust vid normalanvändning och upprepad
sökning. Observera att dessa värden ej stämmer överens med minnesåtgången
ovan då Valgrind påverkar åtgången, men ger korrekta förlustvärden.

Fil Förlust (B) Kvar (B) Förlust (%)

Testfil 1 13 463 582 90 291 466 12,98

Testfil 2 1 976 919 26 480 897 6,95

Testfil 3 42 724 545 21 739 321 66,28

Tabell 13: Minnesförlust vid normalanvändning.

Fil Förlust (B) Kvar (B) Förlust (%)

Testfil 1 48 169 652 258 542 210 15,71

Testfil 2 6 650 604 73 978 474 8,25

Testfil 3 69 440 747 119 479 837 36,76

Tabell 14: Minnesförlust vid upprepad sökning.

4.2 Design
När det befintliga programmet exekverades med gammal testdata så klarade
programmet av att läsa datan.  Vid tester med nyare testdata upptäcktes det
dock  att  programmet  inte  var  kompatibelt  med  den  datan  vilket  gjorde  att
programmet  kraschade.  Vid  en  närmare  granskning  av  testdatan  och
programmets kod så visade det sig att formatet på de nyare testdata-filerna inte
stämde överens med formatet på de gamla testfilerna.  Detta innebar att  det
befintliga  programmet  behövde  skrivas  om  för  att  kunna  läsa  av  den  nya
testdatan.

Arkitekturen har lämnats oförändrad vad gäller struktur och upplägg.

4.3 Implementation
Vid  implementationen  av  förbättringar  lagades  minnesläckor  vilket  också
verifierades med Valgrind. Dessa resultat beskrivs i kapitel 4.4.

Försök med att förbättra inläsningstiden utfördes, men några klara förbättringar
eller mätningar kunde ej genomföras på grund av tidsbrist.

4.4 Utvärdering
Nedan presenteras resultatet av normalanvändning och upprepad sökning efter
åtgärder för att laga upptäckta minnesläckor inom tidsramen för denna rapport.
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4.4.1 Minnesmätning

Fil Förlust (B) Kvar (B) Förlust (%)

Testfil 1 775 981 1 524 511 33,73

Testfil 2 838 285 1 456 235 36,53

Testfil 3 785 366 1 504 556 34,30

Tabell 15: Minnesförlust vid normalanvändning.

Fil Förlust innan (B) Förlust efter (B) Förändring (%)

Testfil 1 13 463 582 775 981 -94,24

Testfil 2 1 976 919 838 285 -57,60

Testfil 3 42 724 545 785 366 -98,16

Tabell 16: Förändring i minnesförlust vid normalanvändning.

Fil Förlust (B) Kvar (B) Förlust (%)

Testfil 1 28 514 206 176 709 286 13,89

Testfil 2 26 153 864 28 351 362 47,98

Testfil 3 51 485 729 75 202 379 40,64

Tabell 17: Minnesförlust vid upprepad sökning.

Fil Förlust innan (B) Förlust efter (B) Förändring (%)

Testfil 1 48 169 652 28 514 206 -40,81

Testfil 2 6 650 604 26 153 864 293,26

Testfil 3 69 440 747 51 485 729 -25,86

Tabell 18: Förändring i minnesförlust vid upprepad sökning.

Efter  lagningen  av  minnesläckorna  inom  ramen  för  denna  rapport  uppvisar
programmet en minskning på upp till 98,16 % vid normalanvändning och upp till
40,81 % vid upprepad sökning. Testfil 2 resulterade dock i en förlustökning.
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5 Diskussion

Detta kapitel diskuterar resultatet och sätter det i ett större perspektiv samt
problematiserar arbetet utifrån etiska och samhälleliga aspekter.

5.1 Resultat
Arbetet  med  GREAT gick  inte  helt  som planerat  på  grund  av  problem som
uppstod under arbetets gång. Efter en närmare undersökning av programmet
upptäcktes det att programmet inte var kompatibelt med de senaste testfilerna
vilket gjorde att en stor del av arbetets tid fick spenderas på att få programmet
att  läsa  de  nya  testfilerna.  Orsaken  till  detta  visade  sig  till  stor  del  ligga  i
byteordningen (endian).

5.1.1 Tidmätning- och förbättring

Resultatet från tidmätningarna visar att tidsåtgång ställt mot filstorlek (diagram
1) ger  en kurva som tenderar  mot någon typ av exponentiell  kurva för  låga
värden, och för större värde är det svårt att förutsäga om den fortsätter linjärt
eller ökar i högre takt än så. 

Ser man istället till antalet block (diagram 2) mot tidsåtgång fås en kurva som
undantaget väldigt små värden i hög grad påminner om en rät linje vilket tyder
på att fler block ger en längre tidsåtgång i en takt om cirka 35 000 block per
sekund. Förskjutningen på cirka 213 000 block och medelfelet på 264 700 block
gör  att  för  ett  fåtal  sekunder  är  det  mycket  svårt  att  räkna ut  eller  sia  om
tidsåtgången,  men  för  större  filer  (något  som  programmet  väntas  hantera  i
större utsträckning i framtiden) är medelfelet endast av marginell betydelse.

På  grund  av  tidsåtgången  för  att  sätta  sig  in  i  programmet  och
inkompatibiliteten med testfilerna så fanns inte tillräckligt med tid för att lyckas
optimera tidsåtgången för programmet.

5.1.2 Byteordningsproblematik (endian)

Problemet med byteordning (endian) som gjorde att nya testfiler inte fungerade
visade sig bero på att de gamla testfilerna använde sig av little-endian medan de
nya testfilerna använder formatet big-endian. Programmet var inte skrivet för
att hantera dessa nyare filer, och mycket tid fick därför läggas på att lokalisera
felet och bygga om programmet så att det fungerade med big-endian-filer. Detta
gjorde också att minnesmätningar före och efter inte har kunnat göras för testfil
4-10 då stora delar av minnesläckorna lagades innan de filerna fanns att tillgå.
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5.1.3 Minnesmätning- och förbättring

Till skillnad från tidsåtgången uppvisar minnesåtgärderna bättre resultat. Den
procentuella ändringen i minnesförlust före och efter lagning av minnesläckor
var nästan 100 %, och ser man till  förlusten i  absoluta tal  är den trots stor
procentuell  skillnad  väldigt  konstant  över  alla  tre  testfiler,  undantaget  vid
upprepad sökning på testfil 3. Ökningen av förlust på testfil 2 i samma situation
får inte anses särskilt  oroande då den hamnar på samma nivå som 1 (vilket
också 3 borde), något som kan förväntas när koden är konsekvent.

5.2 Metod
För att förstå hur koden var uppbyggd så studerades koden genom att observera
befintliga  kodfiler  och  tillgänglig  dokumentation.  För  att  förstå  kodens
uppbyggnad användes ingen särskild metod utan istället samlades all tillgänglig
information in  för  att  granskas så  att  en någorlunda bra översikt  av GREAT
kunde  tas  fram.  Detta  steg  kunde  möjligtvis  ha  genomförts  på  ett  mer
strukturerat och genomtänkt sätt.

5.2.1 Tidmätning

Tidmätningen  genomfördes  med  funktionen  clock() som  gjorde
implementeringen enkel samtidigt som beräkningen var noggrann. Eftersom att
tidsskillnaden  mellan  de  olika  testfilerna  var  flera  sekunder  så  anses
noggrannheten  15-30  ms  för  clock() som  passande.  För  att  få  ett  bättre
testresultat  hade det  varit  önskvärt  med fler  stora  testfiler  (över  2  GB) och
större storleksskillnad mellan de olika testfilerna. Detta hade lett till  ett mer
tillförlitligt resultat. Till exempel finns det bara 1 testfil över 2 GB vilket gjorde
det svårt att avgöra om den testfilen återspeglade alla testfiler över 2 GB eller
om resultatet från den testfilen är specifikt för just den testfilen. Alla mätningar
utfördes på samma hårdvara vilket gav en rättvis jämförelse mellan de olika
testfilerna.  För  att  utöka  testet  hade  testet  kunnat  genomföras  på  olika
hårdvarukonfigurationer för att se om annan hårdvara hade påverkat resultatet,
eller om kurvan i diagram 2 hade förblivit densamma, om än med en lägre takt.
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5.2.2 Minnesmätning

Till minnesmätningarna användes Valgrind, ett välkänt och beprövat verktyg för
att upptäcka minnesläckor och andra liknande problem i programvara. Valgrinds
resultat  får  anses  som  mycket  pålitliga,  men  påverkar  den  totala
minnesanvändningen vilket gör att det ej går att läsa ut hur mycket minne som
användes i varje steg samtidigt som minnesläckor eftersöks. 

Minnesanvändningsmätningarna utfördes för hand med skrivbordsmiljön KDE:s
systemövervakare  (motsvarar  aktivitetshanteraren  i  Windows)  då  det  i
förhållande till uppgiften ansågs lämpligast val av metod. Dessa uppgifter hade
dock med mer tid nedlagt på automatisering kunnat utläsas mer noggrant.

Sambandet  mellan  filstorlek  och  minnesanvändning  hade  kunnat  undersökas
ytterligare, men bör vara linjär med avseende på antal datablock och hur stor
del av filen som söks i.

5.2.3 Övrig problematik

När det  upptäcktes  att  de nya testfilerna inte fungerade med den befintliga
versionen av GREAT fattades beslutet att fokusera på att få de nya testfilerna att
fungera. Alternativet hade varit att endast fokusera på de gamla testfilerna och
försöka optimera programmet anpassat till de filerna. Motiveringen till valet av
att  lägga  fokus  på  att  få  GREAT  kompatibelt  med  de  nya  filerna  var  att
programmet  är  oanvändbart  om  det  inte  fungerar  med  de  nya  testfilerna,
oavsett hur bra programmet optimeras för de gamla testfilerna.

När kodens kvalité bedömdes användes måtten coupling och cohesion eftersom
att  det  finns  vetenskapliga  artiklar  och  egen  erfarenhet  från  tidigare  lästa
kurser som stödjer påståendet om att bra kod kan mätas med de måtten. Kodens
arkitektur studerades för att se om den innehöll mycket eller lite coupling och
cohesion. Dock uppmättes inga numeriska värden på hur mycket coupling och
cohesion som GREAT innehöll. Vid en förbättring av koden för programmet så
hade  numeriska  mätvärden  kunna  underlättat  för  att  se  den  procentuella
förbättringen. I detta fall beslutades det dock att endast göra en snabb översikt
över programmets arkitektur för att få en bild av om programmets arkitektur
behöver skrivas om eller om den ser tillräckligt bra ut för att byggas vidare på.

5.2.4 Källkritik

Vid val  av källor  eftersöktes källor  som var citerade många gånger och som
handlade om relevanta saker. För att styrka att informationen från källan var
korrekt gjordes sökningar av den hämtade informationen även på andra ställen.
Majoriteten  av  källorna  i  arbetet  är  vetenskapliga  artiklar,  dock  har
webbartiklar  och  liknande  använts  när  relevanta  vetenskapliga  artiklar  har
saknats.
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5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang
Att utföra arbeten eller jobba med produkter inom försvarsindustrin eller som
har militär koppling kan vara problematiskt ur en etisk synvinkel, framför allt
om tillämpningen är direkt, till exempel ett vapen av något slag. I detta fall har
arbete  utförts  på  och  kring  programvara  som  används  i  utvecklingen  av
radarutrustning för strids- och spaningsflygplanet Gripen, och som även är tänkt
att i förlängningen kunna användas av Saabs slutkunder.

Är  det  försvarbart  att  bidra  till  detta  med  tanke  på  Gripens  potentiella
användningsområden?  Radarenheten  i  sig  fyller  ingen  skadlig  funktion,  den
avläser endast omgivningen och rapporterar datan till  programvara, pilot och
annan teknisk personal. Gripen som flygplan är dock att anse som ett vapen då
ett av huvudsyftena med den är att utföra jakt- och attackuppdrag i händelse av
krig. Ingen av de befintliga brukarna av Gripen är dock instabila länder med
tvivelaktig militär, och framför allt Sverige som största brukare har inte varit i
krig på över 200 år, och undantaget insatsen i Libyen 2011, ej heller använt
Gripen i pågående krigsområden.

Radarutrustning har  även stora  icke-militära  tillämpningar,  framför  allt  inom
luftfart.
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6 Slutsatser

GREAT lider  i  dagsläget  av prestandaproblem,  både gällande tidsåtgång och
minnesanvändning. Även om programmet har en del brister så ser programmets
underliggande arkitektur tillfredsställande ut vilket gör att programmet i någon
större mån inte behöver skrivas om för att kunna utvecklas vidare. Åtgärder har
genomförts  mot  minnesläckor  vilket  har  minskat  minnesanvändningen  rejält.
Däremot krävs arbete för att minska tidsåtgången. Möjligheterna att i framtida
arbete kunna minska tidsåtgången och minnesläckorna bedöms som goda.

Sett ur ett mer generellt perspektiv kan de numeriska värdena från mätningarna
verka ointressanta då de endast är relevanta för programmet GREAT. Dock kan
det vara intressant att se hur stor förbättring av minnesanvändningen som kan
utföras med hjälp av bland annat verktyget Valgrind. Metoderna som användes
är relativt generella vilket gör att de går att anpassa efter andra situationer.
Mätningar i tid och minnesanvändning utfördes på kod som var skriven i C++
och kördes på datorer med Linux som operativsystem vilket gör att det enkelt
går  att  replikera  mätningarna  om de körs  på  ett  liknande system.  De flesta
programmeringsspråk och operativsystem har också liknande mätverktyg vilket
gör att det hela går att replikera på de flesta system, om än inte med exakt
samma kod då den av förklarliga skäl är skyddad.

6.1 Vidareutveckling
GREAT är i början av sin utvecklingsprocess vilket gör att det finns mycket som
kan vidareutvecklas.  Tidmätningarna som har utförts visar att det bör finnas
möjlighet  till  att  minska  söktiden av  innehållet  från  de  inlästa  filerna.  I  det
befintliga programmet är tidmätningarna linjära. För att läsa in fler block under
en kortare tid för att åstadkomma snabbare sökningar i programmet bör man
ändra på inläsningsrutinen så att den inte behöver söka av samma data flera
gånger eller spola tillbaka och sedan hoppa framåt för att hitta specifika värden.
Istället  kan inläsningen ordnas så att  varje datahuvud endast läses en gång.
Användningen av index och cacher bör ökas.

Mätningarna på minnesläckor visar även att åtgärder för att minska nuvarande
minnesläckor  behövs.  Bland  annat  bör  problemet  med  att  programmets
minnesanvändning ökar vid flera sökningar i samma programsession åtgärdas.
När dessa saker är utförda så kan GREAT vidareutvecklas med fler funktioner
och ökad kompatibilitet för olika typer av data.

Testprogrammets  gränssnitt  behöver  vidareutvecklas  för  att  presentera
informationen på ett bättre sätt och i allmänhet bli smidigare, framför allt bör
datan som visas anpassas till olika användarscenarion.
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8 Appendix

Här finns bilagor.

8.1 Minnesmätningar från Valgrind
Här presenteras minnessammanfattningen som Valgrind skriver ut.

8.1.1 Testfil 1

Normalanvändning

==18986== LEAK SUMMARY: 
==18986==    definitely lost: 6,586 bytes in 17 blocks 
==18986==    indirectly lost: 134,900 bytes in 4,082 blocks 
==18986==      possibly lost: 13,322,096 bytes in 338,469 blocks 
==18986==    still reachable: 90,291,466 bytes in 856,493 blocks 
==18986==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks

Upprepad sökning

==21378== LEAK SUMMARY: 
==21378==    definitely lost: 6,954 bytes in 22 blocks 
==21378==    indirectly lost: 4,631,598 bytes in 58,507 blocks 
==21378==      possibly lost: 43,531,100 bytes in 1,100,259 blocks 
==21378==    still reachable: 258,524,210 bytes in 2,402,544 blocks 
==21378==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks

8.1.2 Testfil 2

Normalanvändning

==20013== LEAK SUMMARY: 
==20013==    definitely lost: 6,706 bytes in 17 blocks 
==20013==    indirectly lost: 25,340 bytes in 737 blocks 
==20013==      possibly lost: 1,944,873 bytes in 27,866 blocks 
==20013==    still reachable: 26,480,897 bytes in 669,201 blocks 
==20013==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks

Upprepad sökning

==21975== LEAK SUMMARY: 
==21975==    definitely lost: 6,842 bytes in 20 blocks 
==21975==    indirectly lost: 1,285,206 bytes in 23,661 blocks 
==21975==      possibly lost: 5,358,556 bytes in 125,184 blocks 
==21975==    still reachable: 73,978,474 bytes in 1,908,474 blocks 
==21975==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks

8.1.3 Testfil 3

Normalanvändning

==20228== LEAK SUMMARY: 
==20228==    definitely lost: 6,540 bytes in 16 blocks 
==20228==    indirectly lost: 64,631 bytes in 1,659 blocks 
==20228==      possibly lost: 42,653,374 bytes in 270,718 blocks 
==20228==    still reachable: 21,739,321 bytes in 535,896 blocks 
==20228==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks
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Upprepad sökning

==119047== LEAK SUMMARY: 
==119047==    definitely lost: 6,084 bytes in 20 blocks 
==119047==    indirectly lost: 3,749,321 bytes in 80,751 blocks 
==119047==      possibly lost: 65,685,342 bytes in 969,829 blocks 
==119047==    still reachable: 119,479,837 bytes in 1,338,641 blocks 
==119047==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks


