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Sammanfattning 
Antalet kretskort som monteras i multikortssystem, till exempel telekommunikationssystem, 
ökar ständigt. Samtidigt som ytmonteringstekniken och packningstekniken blir allt bättre 
utvecklas även tillverkningsmetoderna för olika integrerade komponenter, vilket medför att 
varje kretskort rymmer allt fler integrerade komponenter. Detta gör att testning av integrerade 
komponenter och multikortsystem blir alltmer komplex. En förutsättning för att kunna 
genomföra effektiv testning är standarder. Standarder över hur testning ska genomföras 
medför att en komponent som uppfyller kraven från en standard är direkt utbytbar mot en 
komponent från en annan tillverkare som uppfyller kraven från samma standard. En god 
standard bidrar även till att utvecklingen drivs åt samma håll istället för att varje tillverkare 
har sin egen lösning och ett eget gränssnitt, vilket dessutom leder till att ett antal olika 
gränssnittsomvandlare behövs för att koppla samman olika komponenter. Internal Joint Test 
Action Group (IJTAG) arbetar just nu med att ta fram en standard för inbäddade 
testinstrument på mikronivå. De inbäddade instrumenten kan stödja karaktärisering av 
komponenter likväl som strukturell och funktionell testning. På makronivå arbetar System 
Joint Test Action Group (SJTAG) med att ta fram en standard för testadministration. Den 
främsta uppgiften är att koppla samman IJTAG-standarden med systemtestadministrationen. 
Behovet av ett kommunikationsprotokoll mellan dessa båda är stort. I denna rapport 
utvärderas Standard Test and Programming Language (STAPL) i syfte att se hur det passar 
som länk mellan testmanager och inbäddade instrument. Vidare identifieras ett antal brister i 
STAPL och ett förslag på en vidareutveckling av språket tas fram. Denna vidareutveckling 
syftar till att göra språket mer dynamiskt och passande för inbäddad testning via Boundary-
Scan-protokollet. Slutligen implementeras en demonstrator som består av mjukvara som 
exekveras på en PC och en Field Programmable Gate Array (FPGA) som tjänar som 
testobjekt. 
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1. Inledning 
I detta kapitel tas bakgrunden till arbetet upp, dess syfte, vilken metod som har används och 
de avgränsningar som har gjorts. Lämpliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig 
rapportens innehåll berörs. 
 

1.1. Bakgrund 
Dagens moderna system, till exempel telekommunikationssystem, består ofta av ett antal 
kretskort (PCB) som vart och ett kan innehålla flertalet integrerade kretsar. Dessa system 
använder sig av så kallade bakplan för att koppla samman kretskorten. Ofta finns det i sådana 
system ett kontrollkretskort som är ansvarig för driften av de andra kretskorten. För att 
underlätta testning av systemet är kretskorten ofta utrustade med Boundary-Scan (BScan). 
BScan togs fram av Joint Test Action Group (JTAG). BScan eller JTAG, som även används 
som synonym, antogs senare som en standard av Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) IEEE 1149.1 [2]. Från början var BScan en metod som användes till 
anslutningstest vid produktion. Utvecklingen av BScan har gått framåt och idag användas den 
även vid programmering av programmerbara logiska kretsar (PLD) eller för att styra inbyggda 
självtest (BIST) så som logiksjälvtest (LBIST) eller minnessjälvtest (MBIST). För att testa ett 
kretskort måste kretskortet tas med in till ett reparationscentrum som har möjlighet ett 
genomföra ett grundligare test och till exempel stega sig igenom testprogram. Vore det 
möjligt att testa kretskortet då de sitter monterade ute i fält i till exempel en basstation utan att 
kretskortet måste hämtas och köras till ett reparationscentrum skulle det troligen spara både 
tid och pengar.  
 
För att möjliggöra distanstester måste en del av testprogrammen flyttas över från att tidigare 
körts på en vanlig PC till att nu köras på en inbäddad processor. Kommunikationen mellan 
programmet i PC:n och den inbäddade processor sker över till exempel Ethernet/LAN eller 
något annat protokoll med hög överföringshastighet. Den inbäddade processorn exekverar en 
applikation som sköter kommunikationen över Ethernet/LAN och som exekverar olika 
BScan-tester.  
 
En bra utvecklingsmiljö och ett bra programspråk att skriva testprogram i är en förutsättning 
för att distanstestning ska bli effektivt. Programspråket måste stödja alla olika tester som finns 
definierade i BScan-protokollet och det måste även vara kraftfullt på så sätt att olika test 
enkelt kan utföras med hjälp av kompakta kommandon. Att definiera långa sekvenser av ettor 
och nollor är inte aktuellt. Ett programspråk som kan sägas uppfylla detta är Standard Test 
And Programming Language (STAPL) [3].  
 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka, utreda och utvärdera STAPL som 
testprogramspråk för att se om det är användbart vid testning av inbäddade system. Tanken är 
att flytta över delar av den programvara som tidigare exekveras på PC till att nu exekveras på 
en inbäddad processor på kretskortet. Många av Ericssons integrerade kretsar stödjer BScan 
och har redan en mikroprocessor. Idén är att vidareutveckla STAPL-syntaxen i syfte att göra 
programmen som skrivs i STAPL mer dynamiska och överskådliga. I examensarbetet ingår 
det även att implementera en vidareutvecklad STAPL-spelare som senare ska kunna portas så 
att den kan exekveras på en mikroprocessor. Den modifierade STAPL-spelaren ska klara av 
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att exekvera den utökade kommandouppsättningen. Användarens möjligheter att styra 
programflödet ska även ökas genom modifieringar av STAPL-spelaren, till exempel ska en 
procedur kunna exekveras, sedan ska man kunna ändra på en variabel och exekvera nästa 
procedur utan att STAPL-spelaren stänger STAPL-filen däremellan. Mer information om 
STAPL-spelare och STAPL-filer återfinns i kapitel 5. 
 

1.3. Avgränsningar 
Examensarbetet ska undersöka och vidareutveckla en befintlig STAPL-spelare. Spelaren 
behöver inte portas till en mikroprocessor utan kommer att exekveras på en PC. Språkets 
semantik kommer inte att beröras.  
 

1.4. Metod 
Givet för examensarbetet är att test- och programmeringsspråket STAPL ska användas och 
utvärderas. För att få en uppfattning av olika användningsområden för STAPL måste en studie 
genomföras om var och hur BScan används. Därefter ska en STAPL-spelare från Altera 0 
provas och utvärderas. Med detta som grund analyseras intressanta och genomförbara 
ändringar och modifikationer av STAPL och STAPL-spelaren. Dessa ändringar 
implementeras slutligen och utvärderas.  
 

1.5. Språk 
Rapporten är skriven på svenska trots att alla använda källor är på engelska. Detta för att det 
nästan helt saknas motsvarande material på svenska. Det förekommer ord som saknar bra 
svensk översättning och har därför förblivit oöversatta. 
 

1.6. Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till studerande vid en teknik högskola. Om läsaren har tidigare 
kunskaper inom BScan och/eller STAPL kan denne hoppa över kapitel 2 respektive kapitel 4. 
Det förutsätts att läsaren har kunskap om elektronik och hårdvarunära programmering.  
 

1.7. Diskussion kring källor 
De källor som främst ligger till grund för denna rapport är rapporter upptagna på International 
Test Conference (ITC). Dessa rapporter får anses som högst tillförlitliga då de har granskats 
av erkänt duktiga personer inom området. Även olika standarder från IEEE har använts vid 
skrivandet av denna rapport.  
 

1.8. Struktur 
Resten av rapporten är uppbyggd som följer. Allmän information och bakgrundsbeskrivning 
av Boundary-Scan finns i kapitel 2 och i kapitel 3 finns en djupare beskrivning om hur och 
var Boundary-Scan kommer att användas. Kapitel 4 och 5 innehåller en introduktion till 
STAPL och den STAPL-spelare som använts i examensarbetet. En beskrivning av den 
tilltänkta hårdvaran finns i kapitel 6. Mål för examensarbetet återfinns i kapitel 7 tillsammans 
med en problembeskrivning och i kapitel 8 finns en överblick över hur andra försökt lösa 
liknande problem. I kapitel 9 presenteras förslag på en vidareutveckling av STAPL och varför 
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den bör göras. En beskrivning av den framtagna demonstratorn finns i kapitel 10. Resultaten 
analyseras i kapitel 11 och framtida förbättringar presenteras i kapitel 12. Rapporten 
sammanfattas slutligen i kapitel 13. I rapporten skrivs programkod i detta typsnitt.
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2. Boundary-Scan  
Ett mål med examensarbete är att styra en Boundary-Scan-kedja med hjälp av Standard Test 
And Programming Language. Här följer en introduktion till BScan. Först följer en 
bakgrundsbeskrivning, sedan en beskrivning av BScan-strukturen och sista ett exempel på ett 
typiskt BScan-test. 
 

2.1. Utvecklandet av Boundary-Scan 
Det insågs tidigt att det behövdes någon form av standardiserad testning vid produktion av 
digitala kretar och system. Man ville ha någon form av automatiserad testning så att de 
personer som designat komponenterna inte skulle behöva deltaga i testningen av 
komponenten. På 1960-talet satte detta fart på den automatiska testuttrustningsindustrin 
(ATE).  
 
Från början testades logik eller Device-Under-Test (DUT) genom en kantkontakt. I början var 
det designern, som hade god kännedom om designen, som gjorde detta men efter hand 
utvecklade ATE-industrin generella testmiljöer. Dessa bestod av logik för testning och 
programmerbara digitala kretsar för att mata in och ta emot data från DUT:en. Problemet var 
att dessa testbänkar var mycket dyra och för att motivera användandet av dem räknade man 
med att de skulle kunna användas under en lång tid. Ganska snart visade det sig dock att 
testbänkarna inte klarade av att testa de digitala komponenterna som blev allt snabbare och 
kompaktare. 
 
Ett annat problem var genereringen av testmönster och svarsmönster för komplexa digitala 
komponenter. En populär metod var att använda en simulator där testingenjören kunde bygga 
en modell av DUT:en och applicera testmönster och därefter inspektera resultatet. Nya 
verktyg har gjort att denna metod än idag används. 
 
I slutet av 1970-talet utvecklades In-Circuit Testing (ICT). Idén bakom denna metod var att 
inte bara externa utan även interna noder skulle kunna testas. Om interna noder kan styras och 
observeras ökar chansen att hitta eventuella fel i designen. 
 
ICT utförs med hjälp av en testfixtur som kallas för nåldynefixtur, se figur 1. Ett stort antal 
”nålar” ansluter till noder på PCB:n.  När sedan båda sidorna av kretskorten började 
användas, samt att utvecklingen av ytmonteringsteknologin och paketeringstekniken gick 
framåt blev det i praktiken omöjligt att ansluta till noder på kretskorten. 
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Figur 1. Nåldynefixtur 

Detta ligger till grund för utvecklandet av BScan-testning. Standarden IEEE 1149.1 BScan är 
baserad på ett förslag från Joint Test Action Group, en grupp bestående av ett antal företag 
inom elektronikindustrin. Standarden består mest av designregler på integrerad kretsnivå men 
den har en tendens att påverka testning på flera olika nivåer av den slutgiltiga produkten under 
dess livstid. 
 

• Testning på integrerad kretsnivå stöds direkt genom så kallade BIST. 

• På PCB-nivå kan BScan användas för att testa ett antal integrerade kretsar som stödjer 
BScan men även komponenter med stöd för BScan. 

• På modul- eller systemnivå kan BScan användas för att testa en sammansättning av 
moduler. På denna nivå underlättar det ofta testningen om modulerna stödjer IEEE 
1149.5 [4]. 

 
Värt att notera är att BScan inte ersätter ICT utan bara tillhandahåller ett enklare sätt att 
komma åt interna noder och ett protokoll för hur detta ska gå till. 
 

2.2. Struktur 
Den integrerade kretsen som ska testas måste kompletteras med extra hårdvara för att 
möjliggöra BScan. Ett krav är att den integrerade kretsen kompletteras med fyra extra pinnar, 
en femte är valbar. Test Data In (TDI), Test Data Out (TDO), Test Mode Select (TMS), Test 
Clock (TCK) och den femte valbara Test Reset (TRST) formar en så kallade Test Access Port 
(TAP). Dessa pinnar får inte delas med någon annan funktion utan måste unikt tilldelas till 
BScan. Förutom dessa extra pinnar måste den integrerade kretsen även kompletteras med 
interna komponenter. Delar av denna hårdvara är obligatorisk och delar är valbar. Den 
hårdvara som är obligatorisk är instruktionsregistret, boundary-registret och bypass-registret. I 
instruktionsregistret skiftas instruktioner. Standarden specificerar ett antal instruktioner. Ett 
fåtal av dessa instruktioner är obligatoriska och resten är valbara. Boundary-registret och 
bypass-registret beskrivs i senare avsnitt 2.2.3. Figur 2 visar en förenklad bild över en 
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integrerad krets med BScan. 

 

Figur 2. Förenklad bild över en integrerad krets med Boundary-Scan 

 

2.2.1. TAP-kontroll 

Pinnarna TCK, TMS och även TRST om denna är implementerad, används för att styra 
tillståndsmaskinen i TAP-kontrollen. Figur 3 visar en tillståndsgraf över TAP-kontrollens 
tillstånd. TAP-kontrollen genererar styrsignaler till övriga BScan komponenter i den 
integrerade kretsen. 

Instruktionsregister 

TDI TDO 

TAP-kontrollen 

Bypass-register 

Boundary-register 

I/O 

Logik 

TAP TCK TRST TMS 
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Figur 3. TAP-kontrollens tillståndsmaskin 

Tillståndsmaskinen ändrar tillstånd på den stigande flanken av TCK. Vilket tillstånd som blir 
det nya tillståndet beror på TMS nuvarande värde. Värt att notera är att det finns komponenter 
som styrs av styrsignalens värde på den fallande flanken av TCK. Generellt läses indata på 
den stigande flanken och genererar utdata på den fallande flanken av TCK. Den valbara 
signalen TRST är en asynkron resetsignal som försätter tillståndsmaskinen i tillståndet Test-
Logic-Reset. Här följer nu en kort presentation av de viktigaste tillstånden. 
 

Test-Logic-Reset 

När den integrerade kretsen befinner sig i detta tillstånd är BScan-funktionaliteten hos en 
integrerad krets frånkopplad så att den integrerade kretsen kan operera i normalläge. Detta 
tillstånd är även resettillstånd för TAP-kontrollen och nås genom att TMS sätts till hög etta i 
upp till fem cykler beroende på i vilket tillstånd den integrerade kretsen först befann sig i. 
Tillståndet nås även asynkront genom att TRST aktiveras. 
 

Run-Test-Idle 

I detta tillstånd är all BScan-logik vilande och logikens senaste tillstånd behålls såvida 
instruktionsregistret inte är laddat med en användardefinierad eller enligt standarden valbar 
instruktion så som RUNBIST. Om en sådan instruktion är laddad i instruktionsregistret styrs 
funktionaliteten hos BScan logiken i tillståndet Run-Test-Idle av instruktionen och inte av 
standarden.  
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Capture-DR/Capture-IR 

I Capture-DR-tillståndet kan skiftdelen av BScan-registret laddas parallellt med data för att 
senare kunna skiftas ut. När det gäller tillståndet Capture-IR så innebär detta att 
instruktionsregistret antingen laddas med ett fixt värde eller att det fångar data. Enligt 
standarden ska alltid de två minst signifikanta bitarna sättas till ”01”. Detta kan sedan 
användas för att kontrollera integriteten på scankedjan.  
 

Shift-DR/Shift-IR 

I tillståndet Shift-DR är skiftdelen av BScan-registret kopplat mellan TDI och TDO. Så länge 
TAP-kontrollen befinner sig i detta tillstånd skiftas data in i det av instruktionsregistret valda 
registret på stigande flank av TCK och fångat data skiftas ut. Shift-IR fungerar på samma sätt 
som Shift-DR. På stigande flank av TCK skiftas nytt data, det vill säga en instruktion, in i 
instruktionsregistret och fångat data skiftas ut. 
 

Update-DR/Update-IR 

Om TAP-kontrollen befinner sig i Update-DR-tillståndet läggs det inskiftade datat ut på dess 
parallella utport på fallande flank av TCK. Datat på utporten ändras endast i detta tillstånd. I 
Update-IR sker ungefär samma sak. Data läggs ut på dess parallella utport och avkodas av 
instruktionsavkodaren och blir den aktiva instruktionen. 
 

Pause-DR/Pause-IR 

I dessa båda tillstånd är skiftningen i det valda registret mellan TDI och TDO tillfälligt 
pausad. Detta kan exempelvis användas för att låta ett externt system ladda nya testvektorer 
som ska skiftas in för test och läsa ut de utskiftade vektorerna.  
 
De övriga tillstånden i TAP-kontrollgrafen som inte diskuterats ovan, Select-DR/Select-IR, 
Exit1-DR/Exit1-IR, och Exit2-DR/Exit-IR, är så kallade ”tillfälliga tillstånd” som lämnas på 
nästa stigande flank av TCK. De används för att styra flödet i grafen där det finns mer än en 
väg att välja.  
 
Som nämnts tidigare i detta avsnitt finns det förutom TAP-kontrollen ett antal register 
definierade i standarden. Några är obligatoriska och några finns beskrivna som valbara att 
implementera, till exempel ett register för att identifiera en integrerad krets. Det är även 
möjligt för designern att implementera andra register som kan kopplas mellan TDI och TDO. 
Här följer en beskrivning av de obligatoriska registren. En mer detaljerad beskrivning 
kommer ej att ges. Om läsaren behöver detta hänvisas denne till standarden [2]. Här finns 
även en beskrivning av de valbara registren. 
 

2.2.2. Instruktionsregistret 

Instruktionsregistret med tillhörande logik kontrolleras av TAP-kontrollen. När en instruktion 
har skiftats in i instruktionsregistret och laddats in i instruktionsavkodaren för avkodning styr 
denna hur ett eller flera dataregister ska operera. Standarden definierar ett antal olika 
operationer varav ett fåtal är obligatoriska och övriga är valbara att implementera. Det är även 
tillåtet att implementera komponentspecifika instruktioner så länge som dessa inte kommer i 
konflikt med dem som finns specificerade i standarden. 
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De enligt standarden obligatoriska instruktionerna är BYPASS, SAMPLE/PRELOAD och 
EXTEST. BYPASS-instruktionen kopplar ett enbitars BYPASS-skiftregister mellan TDI och 
TDO. Detta register används för att minska antalet nödvändiga skiftningar genom en 
integrerad krets som inte ska testas till endast en skiftning. 
 
SAMPLE/PRELOAD-instruktionen är egentligen två instruktioner i en men de delar samma 
instruktionskod. Detta går bra eftersom att instruktionerna inte kan hamna i konflikt med 
varandra. SAMPLE-instruktionen styr inte logiken som driver den integrerade kretsens pinnar 
utan samplar bara dess värde när TAP-kontrollen passerar genom Capture-DR-tillståndet och 
sparar värdena i det valda boundary-registret. PRELOAD-instruktionen aktiveras när TAP-
kontrollerna passerar Update-DR-tillståndet och det inskiftade datat sparas undan i en del av 
boundary-registret som fungerar som ett parallellt register. Denna instruktion påverkar inte 
den integrerade kretsens normala funktion. 
 
Den sista obligatoriska instruktionen är EXTEST-instruktionen. Detta är den enda 
obligatoriska funktionen som påverkar den integrerade kretsens normala funktion, men den är 
samtidigt kärnan i BScan-testning. När EXTEST-instruktionen är laddad styrs den integrerade 
kretsens utdata av boundary-registret, det vill säga det tidigare instiftade datat driver den 
integrerade kretsens utgångar. Då TAP-kontrollen passerar genom Capture-DR-tillståndet 
sparas all indata till den integrerade kretsen i respektive boundary-registercell. Detta datat kan 
sedan skiftas ut under Shift-DR-tillståndet för att undersökas. EXTEST-instruktionen gör det 
möjligt att styra utgångarna på en integrerad krets.  
 

2.2.3. Dataregister 

Standarden [2] definierar två obligatoriska dataregister, bypass-registret och boundary-
registret. Bypass-registret består av en enda skiftcell och används för att korta ner skiftslingan 
då en integrerad krets inte ska testas. Det är när BYPASS-instruktionen är laddad i 
instruktionsregistret som TAP-kontrollen kopplar in bypass-registret mellan TDI och TDO. 
 
Boundary-registret är det andra, enligt standarden, obligatoriska registret och består av 
BScan-celler kopplade till varje in- och utgång på den integrerade kretsen. Det används för att 
skriva till och/eller läsa av värden på den integrerade kretsens pinnar. Boundary-registret 
kontrolleras av instruktionsavkodaren och av kontrollsignaler från TAP-kontrollen. 
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Figur 4. Boundary-registercell 

Signalerna märkta skift in och skift ut i figur 4 är sammankopplade med motsvarande signaler 
i andra celler. Tillsammans formar de ett skiftregister. Parallell in och parallell ut är anslutna 
till den integrerade kretsens pinnar. Signalen test mode kommer från instruktionsavkodaren 
och styr funktionaliteten hos boundary-registercellen. De övriga signalerna kommer från 
TAP-kontrollen. Detta är som synes en mycket enkel struktur men den är fortfarande 
tillräckligt kraftfull för att kunna utföra den tänkta uppgiften.  
 
Det är tillåtet att implementera andra register och låta TAP-kontrollen styra dessa så länge de 
inte stör funktionen hos de obligatoriska registren. 
 

2.3. Testflöde 
Från början var BScan tänkt att användas för testning av logik eller för att testa så att det inte 
var avbrott eller kortslutning på anslutningar mellan komponenter på ett kretskort som stödjer 
BScan. En enkel skiss över hur hårdvaran i ett sådant test kan vara sammankopplad finns i 
figur 5. I standarden finns det att antal instruktioner specificerade som valbara att 
implementera som möjliggör testning av intern logik. Dessa instruktioner har i takt med att 
utvecklingen av komponenter gått framåt fått en allt viktigare roll och är idag minst lika 
viktiga för testning som de obligatoriska instruktionerna.  
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Figur 5.  En enkel Boundary-Scan-kedja med icke Boundary-Scan-logik  

Nedan följer en förenklad beskrivning av ett typiskt test som innehåller 
SAMPLE/PRELOAD- och EXTEST-instruktionerna. Detta är bara ett exempel men de olika 
stegen är ofta ganska lika för andra instruktioner. 
 

1. Se till att TAP-kontrollen är i ett känt tillstånd. Det går inte att anta att den befinner sig 
i ett visst tillstånd efter uppstart. För att tvinga TAP-kontrollen till tillståndet Test-
Logic-Reset kan antingen TMS hållas hög i upp till fem klockcykler eller så kan 
TRST användas om denna är implementerad. 

2. Försätt TAP-kontrollen till Shift-IR-tillståndet och skifta in instruktionen för 
SAMPLE/PRELOAD. När instruktionen är laddad och TAP-kontrollen passerar 
tillståndet Update-IR kopplas boundary-registret in mellan TDI och TDO. 

3. Flytta TAP-kontrollerna till Shift-DR-tillståndet och skifta in data i boundary-registret. 

4. Flytta tillbaka TAP-kontrollen till tillståndet Shift-IR och ladda instruktionen för 
EXTEST. När TAP-kontrollen passerar Update-IR-tillståndet får boundary-registret 
kontroll över pinnarna i den integrerade kretsen och datat i boundary-registret blir 
utdata på pinnarna.  

5. Försätt TAP-kontrollen i Capture-DR-tillståndet för att läsa av responsen på det 
utlagda datat. 

6. För att skifta ut datat och möjligen skifta in nytt data ska TAP-kontrollen flyttas till 
Shift-DR-tillståndet. Om inget mer test ska genomföras bör ”säkert” data skiftas in 
som inte skadar den integrerade kretsen. 

7. Om testningen är klar flyttas TAP-kontrollen till Test-Logic-Reset-tillståndet och om 
fler test ska göras börja om på punkt fem. 

 
För mer information se standarder [2], [4].
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3. Användning av Boundary-Scan 
I detta kapitel finns en beskrivning av inbäddade instrument därefter följer en kortare beskrivs 
några olika xJTAG och sist finns en beskrivning av ett antal olika användningsområden.  
 

3.1. Inbäddade instrument 
Inbyggda självtest är en del av en integrerad krets vars funktion är att verifiera hela eller delar 
av den interna funktionaliteten hos kretsen. Många olika integrerade kretsar har BIST 
implementerat, det kan vara ett avancerat telekomsystem eller en vanlig PC som vid uppstart 
verifierar sitt Random Access Memory (RAM). 
 
Kostnaderna för tillverkningstest växter och blir en allt större del av totalkostnaderna för 
tillverkning av integrerade kretsar. Därför har Design-For-Test (DFT) blivit en allt viktigare 
aktivitet i utvecklingsprocessen av integrerade kretsar. 
 
Huvudsyftet med BIST är att reducera komplexiteten och därmed minska kostnaderna för och 
beroendet av extern testuttrustning. BIST reducerar kostnaderna på två sätt, del genom 
reducering av antalet testcykler och dels genom reducering i komplexitet hos 
omkringliggande testuttrustning genom att färre I/O-signaler behöver drivas/undersökas under 
ett test.  
 
BIST kan designas för att utföra fälttest av enskilda komponenter eller hela system. Vanligt är 
att BIST av olika slag körs vid uppstart av ett system. Går något fel rapporteras detta till 
användaren.  
 
Det finns ett antal olika varianter av BIST som skiljer sig i vad de gör och hur de är 
implementerade. Här är några olika exempel: 
 

• Programmable Built-In Self-Test (PBIST) 

• Memory Built-In Self-Test (MBIST) 

• Logic Built-In Self-Test (LBIST) 

• Analog and Mixed-Signal Built-In Self-Test (AMBIST) 

 

3.2. IJTAG 
På mikronivå jobbar Internal Joint Action Group (IJTAG) med att undersöka hur BScan kan 
användas för att komma åt olika inbyggda testinstrument så som till exempel LBIST och 
MBIST. De inbäddade instrumenten kan stödja karaktärisering av komponenten likväl som 
strukturell och funktionell testning på mikronivå. Standarden som de strävar mot att ta fram 
kommer troligen att innehålla en definition över karaktäristik hos de inbäddade instrumenten, 
ett protokoll för kommunikation med instrumenten och en metod för att komma åt de 
inbäddade instrumenten.  
 

3.3. SJTAG 
På makronivå jobbar System Joint Action Group (SJTAG) med att finna lösningar till 
problem som hur testmanagern ska kunna komma åt de inbyggda instrumenten. Många 
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implementationer av multikortsystem använder BScan i bakplanet för att komma åt inbyggda 
test eller för att ladda ner test som är en del av en fältserviceapplikation. SJTAG har 
identifierat behovet av ett språk eller kommunikationsprotokoll för att styra test och för att 
skicka och ta emot testdata. Kommunikationen sker mellan testmanagern som har det 
övergripande ansvaret för testapplikationen och testkontrollen som är en inbäddad funktion 
som tar emot testdata. Testmanagern i ett sådant här system kan vara en lokal eller fjärrstyrd 
applikation. Språket måste vara oberoende av underliggande hårdvara och det bör uppfylla 
följande grundläggande krav: 
 

• effektiv hantering av testdata 

• läsa, skriva och hantera testdata lagrat på en integrerad krets 

• exekvera inbäddade test 

• konfigurera och validera PLD 

• lagra resultat från tester och jämföra det med förväntat resultat 

• logga testexekveringsdetaljer så som tid, datum, resultat 

• skicka specifika rapporter och serviceloggar till testmanagern 

 

3.4. Användningsområden 
Här följer ett antal användarscenarion för att ge läsaren en uppfattning om var och hur BScan 
används. 
 

3.4.1. Felsökning av hårdvara och mjukvara i utvecklingsstadiet 

Detta scenario gäller då endast hårdvara eller lågnivåmjukvara, det vill säga drivrutiner och 
liknade finns tillgängligt. 
 
Drivrutiner och annan lågnivåmjukvara laddas ner till systemprocessor(erna) tillsammans med 
testrutiner och en enkel kommandotolk. En PC ansluts till systemet för att styra det och samla 
in testdata via kommandogränssnittet. Vanligtvis används även externa instrument. Oftast är 
det script på PC:n som utför testen. 
 
Som en del i ovanstående uppställning används testkontrollen(erna) för att operera på BScan-
kontrollerade funktioner. Testmanagern kan vara en enkel applikation som körs på en extern 
PC. Även denna kan stå under kontrollen av ett script.  
 
Ett testprogram består oftast av en uppsättning lågnivåprocedurer som opererar på 
lövfunktioner, det vill säga hårdvarufunktioner på låg nivå. Det är möjligt att vissa av dessa 
procedurer är beroende av varandra och därför behöver de exekveras parallellt och 
synkroniseras då av TCK. Procedurerna kan även vara beroende av externa instrument som 
även de behöver exekveras parallellt och synkroniseras av TCK. Procedurerna anropas via 
script i testmanagern och flödeskontrollen sköts mestadels genom scripten. Svarsdata från 
processerna samlas oftast in som rå TDO-data via testmanagern. Diagnostik görs antingen 
manuellt, av script eller av ad hoc-mjukvara. 
 
NEXUS [5], RISCWatch [6] med flera är mjukvarufelsökningsmetoder som kan användas för 
att felsöka annan lågnivåmjukvara, till exempel drivrutiner för hårdvara, än den aktiva 
testkontrollen som exekveras på systemprocessor(erna). Felsökningsoperationen består 
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vanligen av att läsa från och skriva till register, stega igenom instruktioner och så vidare. 
Detta kräver att användaren kan använda testmanagern till att applicera lågnivåkommandon 
på systemet. Det krävs även att testprogrammet är strukturerat på så sätt att det tillåter anrop 
till lågnivåprocedurer som opererar på BScan-kontrollerade felsökningsfunktioner i 
processorn. Det är möjligt att länka testmanagern till ett visst felsökningsverktyg, till exempel 
NEXUS eller RISCWatch för att göra felsökningen kraftfullare. 
 

3.4.2. Produktionstest 

Produktionstest på systemnivå kan delas upp på följande sätt: 
 

• Strukturtest som verifierar anslutningar och den interna strukturen hos en integrerad 
krets. 

• Funktionellt test som till största del verifierar funktionalitet och gränssnitt. 

• Mätning av kritiska parametrar och verifiering mot standarder och andra regler. 

• Programmering av id, applikationsmjukvara och andra parametrar.  

 

Strukturtest 

Ett vanligt strukturtest består typiskt av ett BScan-anslutningstest som då även testar 
anslutningar mellan olika kretskort och andra anslutningar på systemnivå. Strukturtestet utför 
även at-speed gränssnittstest, till exempel Pseudo Random Bit Stream (PRBS)-test, 
minnestest och självtest av integrerade kretsar. 
 

Anslutningstest 

Ofta används här en automatisk testmönstergenerator (ATPG) för att generera testvektorer. 
Om det förekommer länkare och bryggor i systemet för att konfigurera scankedjan tar 
ATPG:n hänsyn till detta då den genererar testvektorerna. Tillverkarna av dessa komponenter 
bör tillhandahålla procedurer som stödjer denna funktionalitet och som förstås av ATPG-
verktygen. Eftersom diagnostik av ett anslutningstest är beroende av ATPG-algoritmerna så är 
det lämpligt att diagnostik av datat utförs på en plattform nära ATPG:n. Det bästa är om 
diagnostikverktyget är integrerat med testmanagern eller i alla fall är ansluten med den. 
Testprogrammet ska ta hand om jämförelser av data och testkontrollen ska bara skicka vidare 
TDO-data från ett test som gick fel till testmanagern. 
 

Strukturellt at-speed gränssnittstest 

Detta test kräver att procedurer som arbetar på sammanhängande funktionalitet kan 
samordnas och exekveras parallellt. Kravet på parallellism påverkar testprogramspråket, 
medan kravet på samordning oftast är ett designproblem.  
 

Minnestest och BIST 

Ur effektivitetssynpunkt kan det vara bra att köra minnestester och BIST parallellt. Med 
hänsyn tagen till till exempel strömförbrukning finns det dock en risk att alla procedurer inte 
kan exekvera parallellt. Vid utveckling av testprogram behövs verktyg för att konfigurera 
scankedjan på såväl systemnivå som komponentnivå. Dessutom kan konfigurationen på 
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komponentnivå bestå av en hierarkisk struktur vilket verktyget då måste kunna hantera. 
Grafiska verktyg som hanterar dessa konfigurationer underlättar för dem som utvecklar 
testprogrammen och är därför att föredra.  
 
För att diagnostisera en parallell operation behövs information om hur scankedja ser ut vid det 
tillfälle då fel inträffar. Lövtestfunktioner, till exempel enskild BIST-kontrollhårdvara, 
förväntas ansvara för att jämföra testresultat och rapportera till testmanagern via 
testkontrollen. Endast det felande datat behöver skickas över till testmanager. Data från övriga 
delen av scankedjan är i detta läget ointressant.  
 

Funktionstest 

Funktionella test och mätningar liknar hårdvaru- och mjukvarufelsökning som tidigare 
beskrivits i avsnitt 3.4.1. En skillnad är att det snarare är jämförelser som utförs än insamling 
av data. Flödeskontrollen förväntas ligga i testprogrammet snarare än hos ett externt script. 
Testprogrammet kan behöva vara strukturerat lite annorlunda för att öka effektiviteten och 
noggrannheten i diagnosen, till exempel kunna peka ut felade komponent snarare än felande 
block.  
 

Programmering 

För att programmera en programmerbar komponent används antingen de BScan-celler som 
omger komponenten eller så används någon, i komponenten, inbyggda funktioner. I båda 
fallen verkar det rimligt att använda procedurer för programmering av komponenten och data 
som är representerade på en form som är oberoende av vilken programmeringsalgoritm som 
används.  
 
Både datarepresentationsformatet av testprogramspråket och flödeskontrollfunktioner i 
språket, till exempel loopar, bidrar till att få ett kompakt testprogram. Förutom konfigurering 
av BScan-segment av systemet för att optimera programmering så skiljer sig inte 
programmeringen så mycket från motsvarande operation på kretskortsnivå. Parallell 
programmering av flera komponenter kan öka effektiviteten, men kräver också att 
testprogramspråket stödjer parallell exekvering av procedurer. 
 

3.4.3. Test i fält 

Test i fält 

Fälttest kan vara en del av felhanteringen i ett operations- och underhållsdelsystem (O&M). I 
detta fall är testmanagern integrerad i O&M-mjukvaran. I andra fall kan en extern 
testmanager anslutas till systemet vid fältservice för att kontrollera och styra de 
testoperationer som utförs av testkontrollen. Detta är vanligt förkommande i ett små 
inbäddade system med stor O&M-kapacitet. 
 
Huvudsyftet med fälttester är att hitta latenta fel innan de påverkar operationen hos systemet 
och för att verifiera om det verkligen var ett fel som orsakade en driftstörning hos ett system. 
En viktig faktor här är testeffektiviteten, det vill säga tid kontra täckning. Förutom att bara 
fastställa om det finns ett fel hos systemet så är även syftet med fälttester att antingen 
identifiera vilken del som felar och byta ut den eller att markera den del som felar så att den 
kan exkluderas från operationen i systemet. Det senare alternativet är viktigt om systemet kan 
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fortsätta sin operation med reducerad kapacitet även om en komponent är trasig, givet att den 
trasiga komponenten exkluderas från systemets operation. Detta kallas ofta för graceful 

degradation.  
 
Test kan utföras både av en operatör och av O&M. Testen kan vara avsedda för komponenter 
på olika nivåer i ett systems hierarki. Av denna andledning måste systemhierarkin avspeglas 
på något sätt i testprogrammet och stödjas av dess procedurer. Testprogrammet i sig kan vara 
hierarkiskt uppbyggt. Ett exempel på detta är procedurer för att styra olika sorts BIST-
kontrollers i en komponent, som anropas av en procedur för testning av komponenten, som i 
sin tur kan anropas av procedurer för testning av ett kretskort, etcetera. 
 
Ett testprogram kan vara uppbyggt av olika faser. Den första fasen kan vara att undersöka om 
fel existerar, ett så kallat go/nogo-test. Ofta används ett sådant är test för att avgöra om ett fel 
existerar hos ett kretskort vid produktion. Syftet med testet är att det snabbt ska avgöra om 
kretskortet är helt eller ej. Denna fas är tillika den som är mest tidskritisk. Nästa fas syftar till 
att peka ut exakt vad som är fel. Har ett go/nogo-test gått fel krävs oftast noggrannare testing 
av kretskortet för att lokalisera vad som felar. Denna fas är inte lika tidkritisk som den första. 
Sista fasen är den diagnostiska delen av testet. Denna fas kan till och med vara av adaptiv 
natur, det vill säga att testresultaten styr programflödet i olika riktningar. Funktionaliteten hos 
delar av systemet kan påverkas av den diagnostiska delen av testet medan andra opåverkade 
delar av systemet kan tillåtas att startas upp igen. Det är därför rimligt att testmanagern, som 
kontrolleras av O&M, har kontrollen över exekveringsflödet. Detta tillåter även operatören att 
utföra riktade tester. 
 

Programmering 

Programmering av programmerbara komponenter, så som Field Programmable Gate Arrays 
(FPGA:er), sker vid start/omstart av system eller kort. Programfilerna kan uppdateras på 
distans. Programmering av andra typer av enheter som till exempel PLD och flashminnen kan 
göras under systemuppdatering, vilken är fjärrstyrd. I båda fallen kan samma teknik som för 
testoperationen användas, det vill säga testmanagern och testkontrollen(erna). Inom detta 
område råder samma krav på programmeringen som under produktion som beskrivs ovan.  
 

Felsökning 

Felsökning av mikroprocessorkod och digital signal processor (DSP)-kod kan även ske i fält. 
Felsökningsprocedurerna såväl som tillhörande krav är väldigt lika de för felsökning i 
produktion som finns beskrivna ovan. 
 

3.4.4. Reparationsdiagnostik 

Då ett fel upptäcks vid reparationsdiagnostik, fälttest, eller då ett reparationstest går fel 
monteras kretskortet i ett referenssystem som finns i en kontrollerad miljö som efterliknar den 
som kretskortet satt i då felet påträffades. Detta i syfte att verifiera felet och för att peka ut 
orsaken till felet så att det kan repareras. 
 
Fel på kretskort kan vara beroende på utrusning som omger kretskortet vilket medför att de 
kan vara svåra att lokalisera och reparera då kretskortet monterats i ett referenssystem. För att 
hitta ett sådant fel kan testprogrammet behöva exekveras många gånger och för varje 
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exekvering så ändrar man på de yttre förhållandena något. Vidare kan även externa instrument 
behöva användas, vilket också kan kräva att programmet exekveras flera gånger. 
 
Vanligen stannar produktionstestprogram vid första felet det träffar på medan 
reparationstestprogram behöver kunna fortsätta exekvering även då ett fel påträffats. Om ett 
fel har påträffats under exekvering så rapporteras detta. Felrapporter tillsammans med 
fellexikon kan användas vid diagnostisering av ett fel. Andra typer av rapporter kan även vara 
av intresse vid exekvering till exempel mätvärden från A/D-omvandlare.  
 
Vid ett reparationstest är det önskvärt med mer flexibilitet än vid ett produktionstest. Det kan 
till exempel handla om möjlighet att ändra en algoritm eller att lägga till ett test. Detta kräver 
att det går att skicka utökningar och ändringar från testmanagern till testkontrollen. 
Testkontrollen i sin tur måste kunna ändra på det sparade testprogrammet. Eftersom att 
testprogrammet kan ligga sparat i något externt minne kan en enklare lösning vara att ha 
alternativa exekveringsvägar i testprogrammet och låta operatören få flödeskontroll över 
testprogrammet. 
 
Behovet av adaptiv testning finns vid både produktionstest och vid test i fält. För att kunna 
utnyttja adaptiv testning måste operatören kunna följa programflödet och dess val, det vill 
säga de beslut som gjorde att programflödet blev som det blev. Ett sätt att uppnå detta är att 
rapportera till testmanagern vid varje beslutspunkt. Ett annat sätt är att samla viktig 
information under exekvering för att sedan rapportera en sammanfattning vid avslutad 
exekvering. Det senare kräver viss diagnostisk intelligens av testkontrollen. 
 

3.4.5. Testprograms verifikation och felsökning 

Verifikation och felsökning av testprogram liknar till stor del traditionell verifikation och 
felsökning av mjukvara. Den stora skillnaden är att fel måste introduceras i DUT:en vilket i 
vissa fall kan vara en stor utmaning bara det men kraven på felsökning av själva programmet 
är i stor sett desamma.  
 
Vanliga saker att göra är att sätta in brytpunkter, skriva ut spårutskrifter från testprogrammet 
och att läsa från och skriva till variabler. Testprogramspråket kan stödja brytpunkter, om det 
inte gör det så kan information om olika brytpunkter relateras till olika rader i koden. Denna 
information skickas till testkontrollen(erna) som då måste hålla reda på vilket rad som 
exekveras just nu. Att läsa från och skriva till variabler görs vanligtvis från testmanagern och 
sedan skickas information om ändringen över till testkontrollen.
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4. STAPL 
I avsnitt 1.2 konstateras det att det i examensarbetet ingår att ta fram ett förslag till 
expandering av test- och programmeringsspråket Standard Test and Programming Language. 
Nedan följer en beskrivning av STAPL. 
 

4.1. Utvecklandet av STAPL 
STAPL skapades av Alteras 0 ingenjörer och stöds av flera tillverkare av programmerbara 
kretsar, programmeringsutrustningstillverkare och testutrustningstillverkare. I augusti 1999 
antogs STAPL som standard [3] av Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC).  
 
STAPL är designat för att stödja programmering av programmerbara kretsar och testning av 
elektroniska system som använder IEEE-standarden 1149.1 [2]. När en STAPL-fil exekveras 
genereras BScan-signaler motsvarande de kommandon som står i STAPL-filen. STAPL 
opererar på enkla BScan-kedjor och stödjer programmering av alla typer av programmerbara 
komponenter som har stöd för BScan. 
 
STAPL stödjer även programmering och testning av system som har användardefinierade 
funktioner. En STAPL-fil kan utföra flera olika operationer så som programmering, 
verifiering och radering av programmerbara komponenter. Dessa högnivåkommandon finns 
tillgängliga genom ett så kallat ACTION-uttryck. STAPL stödjer även system som inte har 
något användargränssnitt som till exempel ett inbäddat system. En finess i språket är att det är 
möjligt att filtrera bort onödiga ACTION-uttryck och kod för tillhörande procedurer för att 
minska storleken på filen. Detta är användbart i system som har strikta krav på 
minneshantering.  
 
STAPL kan implementeras på två olika sätt, antingen som ett interpreterande eller som ett 
kompilerat språk. Den interpreterande implementation innebär att STAPL-filens uttryck 
exekveras direkt av ett interpreterande program utan att först kompileras till binär exekverbar 
kod. Den kompilerade implementationen innebär att STAPL-filen först kompileras och sedan 
exekveras. 
 
Språket stödjer även en utökad instruktionsuppsättning som tillåter en STAPL-fil att skicka 
parallella vektorer till systemet. STAPL-kompatibla spelare måste inte implementera stöd för 
detta då det är en valbar utvidgning. 
 

4.2. Beskrivning av språket 

En STAPL-fil består av en sekvens av programsatser. En STAPL-sats består av en LABEL 
som är valfri, en instruktion, ett argument och det hela avslutas med ett semikolon. Såhär 
skulle en programsats kunna se ut: SUCCESS: PRINT ”Successful file 
execution”; där SUCCESS är en LABEL, PRINT är instruktionen och textsträngen är ett 
argument. Argumentet kan vara av typerna konstant, variabel eller ett uttryck som resulterar i 
den önskade datatypen, till exempel binär eller heltal. Vanligen skrivs en sats på ny rad i 
STAPL-filen men detta är inget krav. ”Nyrad”-tecken har ingen betydelse för STAPL-
syntaxen förutom då det gäller kommentarer. För att skriva en kommentar används 
apostroftecknet. Det finns inget i språket som begränsar längden på en rad, en sats eller 
storleken på en fil. 



 

20 

 

4.3. Struktur 
En STAPL-fil består av följande element i den ordningen som de följer: 
 

• NOTE-uttryck  

• ACTION-uttryck 

• PROCEDURE-block och DATA-block 

• CRC-uttryck 

 
Här följer ett kort och förenklat exempelprogram. 
 
NOTE "CREATOR" "Johan Holmqvist"; 

NOTE "DATE" "2006/12/04"; 

 

ACTION run_foo = foo; 

 

DATA maindata; 

  BOOLEAN result[2]; 

  BOOLEAN result_64[64]; 

  BOOLEAN test_fail;   

ENDDATA; 

  

PROCEDURE foo USES maindata; 

  IRSCAN 14, $3FFF; 

  DRSCAN 2, #11, CAPTURE result[], COMPARE #00, #11, test_fail; 

  EXPORT "data", result[]; 

ENDPROC; 'foo 

 

CRC 59BE; 

 
NOTE-uttryck är text som innehåller dokumentation och funktionalitet över STAPL-filen. 
 
Ett ACTION-uttryck är en sekvens som beskriver implementationen av en operation, till 
exempel programmering av en komponent. STAPL-filen måste innehålla ett ACTION-uttryck 
per operation som kan väljas av användaren. Varje ACTION-uttryck specificerar en lista över 
vilka PROCEDURE-block som kommer att anropas och i vilken ordning för att en operation 
ska slutföras. Dessa PROCEDURE-block kan definieras som rekommenderade eller valbara 
och kan därför inkluderas eller exkluderas ur exekveringen av slutanvändaren. Verifiering av 
en komponent efter programmering är ett exempel på en procedur som skulle kunna definieras 
som valbar. 
 
Ett PROCEDURE-block innehåller STAPL-uttryck som beskriver vilka beräkningar och 
behandlingssteg som ska utföras så som interaktion med BScan-kompatibla komponenter. 
Uttryck i ett PROCEDURE-block kan använda sig av variabler som finns i andra DATA-block. 
Programsatser i ett PROCEDURE-block kan i sin tur anropa andra PROCEDURE-block.   
 
DATA-blocket innehåller variabeldeklarationer. Ett PROCEDURE-block som använder ett 
DATA-block får innehålla STAPL-uttryck som använder variabler som finns deklarerade i 
DATA-blocket. 
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CRC-uttrycket innehåller koden för cyklisk redundans för hela STAPL-filen, vilken används 
för att verifiera integriteten hos filen.  
 
En variabeldeklaration måste ske i ett PROCEDURE-block eller i ett DATA-block. NOTE-, 
ACTION- och CRC-uttryck ska ligga utanför alla block. Alla andra uttryck får endast ligga i 
ett PROCEDURE-block. Ett PROCEDURE- eller DATA-block får inte innehålla ett annat 
PROCEDURE- eller DATA-block. 
  

4.4. Programflöde 
En STAPL-session är exekveringsprocessen att exekvera en STAPL-fil. En STAPL-session 
börjar med det av användaren valda ACTION-uttrycket och avslutas när exekveringen av 
detsamma är färdig. PROCEDURE-block anropas i den ordningen som de står skrivna i ett 
ACTION-uttryck. Ett PROCEDURE-block exekveras från början av blocket till dess att 
ENDPROC påträffas. Exekvering av ett annat PROCEDURE-block startas genom ett CALL-
uttyck och för att hoppa inom det egna PROCEDURE-blocket används GOTO-uttryck. För att 
anropa ett annat PROCEDURE-block måste det anropande blocket länkas genom att 
nyckelordet USES används i det anropande PROCEDURE-blocket.  
 
STAPL stödjer inte sammanlänkning av flera olika STAPL-filer och det är inte heller möjligt 
att inkludera andra sorters filer i en STAPL-fil.  
 

4.5. Datahantering 
Alla variabler som ska användas måste deklareras. En variabel som deklareras i ett 
PROCEDURE-block kan endast användas i det blocket. Deklareras däremot en variabel i ett 
DATA-block delas denna variabel mellan alla PROCEDURE-block som använder DATA-
blocket. STAPL stödjer två typer av variabler, heltal och binärer. Heltalen är av typen 32-
bitars tal med tecken. Binärerna kan anses vara av typen enbitars heltal utan tecken, det vill 
säga noll eller ett, men de kan inte användas på ställen som kräver heltalsvariabler. 
Endimensionella vektorer av både heltal och binärer kan användas. Däremot finns det inget 
stöd i språket för att hantera flerdimensionella arrayer.  
 
Det finns inget stöd för textvariabler, dock kan textkonstanter och textrepresentation av 
binärer och heltal användas i returmeddelanden. Det finns en uppsättning av aritmetiska, 
logiska och relationsoperatorer som arbetar på heltal eller binärer men däremot finns det inget 
stöd för att arbeta direkt på en vektor av något slag. Det finns även stöd för sammansättning 
av enkla textsträngar. 
 
STAPL gör ingen skillnad på gemener och versaler. Alla LABEL, variabelnamn, instruktioner 
och andra byggstenar i språket processas oberoende om de är skrivna med gemener eller 
versaler. Det finns ett undantag här och det gäller initiering av komprimerade binära vektorer. 
Vanligt är att instruktioner och nyckelord skrivs med stora bokstäver medan LABEL och 
variabler skrivs med små bokstäver, men detta är inget som språket kräver. När det gäller 
PRINT-uttryck så bevaras gemener och versaler i den strängen som skrivs ut.  
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4.6. Input och output 
De möjligheter som finns till inmatning av data som STAPL stödjer är genom de 
användardefinierade ACTIONs. En ACTION är uppbyggt av olika procedurer. Dessa 
procedurer kan vara obligatoriska, OPTIONAL eller RECOMMENDED, vilket innebär att 
användaren vid exekveringsstart kan välja vilka procedurer som ska exekveras. En procedur 
som utför ett test efter programmering av en komponent är exempel på procedur som skulle 
kunna vara deklarerad som OPTIONAL. De möjligheter som finns till utmatning av data är 
genom BScan-gränssnittet, parallellvektorgränssnittet, PRINT-uttryck som används till 
felmeddelande och EXPORT-uttryck som används för att returnera data till det anropande 
programmet. 
 
EXPORT-uttryck använder sig av returneringsfunktionen för att sända data från STAPL-filen 
till det anropande programmet. De data som returneras består av en textsträng och ett 
heltalsvärde. För mer information om vad returvärdena betyder hänvisas läsaren till 
standarden [3].
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5. Jam STAPL Player v2.5 
Som grund för examensarbetet har Jam STAPL Player v2.5 från Altera [7] använts. Denna 
kan laddas ner från Alteras hemsida. Om en implementation av hela standarden [3] skulle 
genomföras från grunden skulle detta ta för lång tid och inte rymmas inom ramen för 
examensarbetet. Därför har spelaren från Altera använts och modifieras för att testa och 
utvärdera STAPL och den föreslagna vidareutvecklingen av språket. Givetvis har detta 
medfört problem som kommer att beskrivas och diskuteras senare i rapporten.  
 
Spelaren förekommer i två varianter, en som tar ASCII-teckenfiler som indata och en som tar 
binärdatafiler som indata. Strukturen och funktionaliteten är densamma för de båda olika 
spelarna och därför har endast tid ägnats åt den som tar ASCII-tecken som indata. 
 

5.1. Struktur 
STAPL är ett högnivåspråk som används för att styra en BScan-slinga. Språket kan användas 
för att med vanlig text styra till exempel In-System Programming (ISP) och olika operationer 
på en BScan-kedja. STAPL-lösningen består av två komponenter: STAPL-filtillverkaren och 
STAPL-spelaren, se figur 6. 
 

 

Figur 6. Grundflödet hos STAPL 

STAPL-filtillverkaren är ett mjukvaruprogram som antingen är framtaget av kretstillverkaren 
eller så är en vanlig texteditor som till exempel Emacs eller Notepad. I filtillverkaren skrivs 
STAPL-kod som beskriver vad som ska utföras med kretsen. Därefter ska denna fil omsättas 
till BScan-format. Detta görs av STAPL-spelaren. Spelaren är ett program som exekveras på 
en processor av något slag, det kan till exempel vara en vanlig PC eller en mikroprocessor. 
Det som står i textfilen interpreterar spelaren och översätter detta till de fyra alternativt fem 
BScan-signalerna. Därefter ska spelaren ta emot TDO-data och skicka tillbaka det till det 
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överliggande programmet på ett format som det överliggande programmet förstår. Spelaren 
har även till uppgift att jämföra TDO-data med det förväntade datat.   
 

5.2. Utvärdering 
Standarden [3] lämnar i sig mycket att önska. Det förekommer motsägningar, fel, samt 
tvetydiga formuleringar som inbjuder till tolkningar i standarden. Här följer ett antal exempel 
på detta. Enligt avsnitt 2.3 i standarden avslutas exekveringen av en STAPL-fil då ett 
ACTION-uttryck exekverats klart, medan det i avsnitt 5.1 i standarden står att exekveringen 
även avbryts då ett EXIT-uttryck påträffats. En procedur kan definieras som RECOMMENDED 
eller som OPTIONAL vilket ger slutanvändaren möjlighet att välja vilka procedurer som ska 
exekveras. Avsnitt 2.5 i standarden tar enbart upp procedurer definierade som OPTIONAL. 
För att det ska bli rätt ska även procedurer definierade som RECOMMENDED stå med i det 
avsnittet. I samma avsnitt står det att EXPORT-uttrycket tar en nyckelsträng och ett 
heltalsvärde som argument. Enligt definitionen av EXPORT-uttrycket i avsnitt 8.13 i 
standarden tar EXPORT-uttrycket en nyckelsträng och antingen ett heltalsvärde eller en 
binärvektor som argument. Vidare finns det beskrivet i avsnitt 3.3 i standarden hur STAPL-
spelaren kan läsa från andra filer än den STAPL-filen som innehåller det program som 
exekveras. Detta motsäger det som står skrivet i avsnitt 2.5 i standarden.  
 
När sedan spelaren undersöks och provas visar det sig att delar av det som finns specificerat i 
standarden inte är implementerat, det vill säga semantiken är inte strikt definierad. 
Olyckligtvis finns det heller inget dokument över vad som är implementerat och vad som inte 
är implementerat. Vinsten i tid bedömdes ändå vara så pass stor att valet föll på att använda 
den redan befintliga spelaren som grund för examensarbetet.



 

25 

6. Hårdvaruuppsättning  
Som det slogs fast i avsnitt 1.2 är en del av idén med detta examensarbete att undersöka om 
”testaren” av ett kretskort kan flyttas in på kretskortet. I nuläget testas kretskorten av en 
extern testare som består av en PC, mjukvara, samt PCI-100 hårdvara, se figur 7. Detta 
medför att kretskorten bara kan testas i produktionsmiljö och att det inte finns någon 
möjlighet att genomföra test på ett kretskort som sitter monterat i system utan kretskortet 
måste först demonteras och sedan skickas till repareringscentrat. De test som utförs i 
produktion är oftast så kallade GO/NO-GO-test, vilket innebär att man kör ett test och går 
testet inte igenom skickar man det vidare utan att göra något mer test. Det blir reparatörens 
jobb att felsöka kretskortet. De flesta test är funktionella tester men även ett antal BScan-
tester utförs så som anslutningstest, MBIST och LBIST. 
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Figur 7. Nuvarande lösning 

Idefix är ett program som exekveras på en PC och utgör i denna testuppsättning den så kallade 
testmanagern. Det fungerar även som ett gränssnitt mot användaren som denne använder för 
att starta, styra, stoppa och analysera olika test. DIB står för Digital Interface Board och dess 
funktion är att tillhandahålla gränssnitt som är gemensamma för i stort sett alla DUT:ar. AB 
eller Adapter Board som det står för tillhandahåller gränssnitt som är unika för en viss DUT 
eller en viss familj av DUT:ar. Vanligt förekommande är även att ett kort som kallas för Wear 
Board (WB) används mellan DUT:en och AB, anledningen är att ett stort antal DUT:ar 
kopplas in och ur för testning och slitaget är stort på den kontakt som DUT:en ansluts till. 
Normalt sett ser man till att WB är mycket billigare än AB genom att så få komponenter som 
möjligt monteras på WB. Detta hjälper till att hålla ner kostnaderna för testningen. 
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Om testaren istället sitter på kretskortet så är det tänkbart att via Ethernet/LAN-kabel ge 
testaren kommandon som gör att testaren utför diverse test utan att kretskortet behöver besöka 
reparationscentrat. En tänkbar lösning finns illustrerad nedan i figur 8. 

Ethernet1

1) Or other standard link  

Figur 8. Föreslagen lösning 

Lösningen i figur 8 är den lösning som senare kommer att användas för test i större skala. Av 
praktiska skäl kommer lösningen i figur 9 att användas i examensarbetet. Funktionen och 

komponenterna är desamma. Skillnaden är att kretskortet där testkontrollen är placerad inte 
fysiskt sitter ihop med kretskortet där Device-Under-Test (DUT) sitter. 
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Figur 9. För examensarbetet föreslagen lösning 

I avsnitt 1.2 konstaterades det att det främsta målet med examensarbetet var att utvärdera och 
vidareutveckla STAPL. Därför var det smidigare att inte porta STAPL-spelaren till en 
mikroprocessor utan att istället exekvera spelaren på en vanlig PC, se figur 10. Skillnaden i 
funktion är obefintlig men vinsten i smidighet och felsökningsmöjlighet ökar dramatiskt. 
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Figur 10. Slutgiltig lösning
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7. Problemdefinition 
Här följer en beskrivning av vad STAPL är tänkt att användas till vid BScan-testning och i 
slutet av detta kapitel återfinns en sammanställning av målen med examensarbetet. 
 

7.1. Ny testteknik 
Idag använder Ericsson med flera den uppsättning hårdvara som finns illustrerad i figur 7 för 
produktionstest. Det innebär att kretskortet som ska testas ansluts till en vanlig PC med lite 
extra hårdvara. Fördelen med den här metoden är att den är beprövad och pålitlig. Allt som 
behövs för att utföra ett test existerar redan och fungerar som det är tänkt. Nackdelen är att det 
är tidsödande att testa kretskort på detta viset för varje kretskort ska kopplas in, ett antal tester 
ska köras och därefter kopplas kretskortet loss och ett nytt kopplas in. Metoden bygger på att 
kretskortet fysiskt finns i närheten av test-PC:n. Det finns alltså inga möjligheter att på distans 
testa ett kretskort som sitter monterat i någon applikation ute i landet.  
 
Ett intressant alternativ till denna lösning den som tidigare beskrivits i kapitel 6 där varje 
kretskort besitter nödvändig hård- och mjukvara för att ta över en del av testaktiviteten som i 
den först beskrivna varianten sitter i och har körts på en PC. Fördelen med att flytta över delar 
av testaktiviteten är att det då räcker med att testmanagern är inblandad vid uppstart av ett 
test, samt att den stämmer av om testet gick bra eller ej. Resten lämnas till testkontrollen att 
sköta och eftersom att varje kretskort har en egen testkontroll uppnås stor parallellism här, 
något som mycket väl kan göra att exempelvis produktionstest blir snabbare och mer 
effektiva. Vidare finns en annan mycket stor vinst med att flytta över delar av testaktiviteten 
till kretskorten och det är att de kan testas på distans. En idé är att kommunikationen mellan 
testmanager och testkontrollen ska ske över till exempel Ethernet/LAN eller annan typ av 
protokoll med hög överföringshastighet, vilket möjliggör distanstester. Likväl som att ett test 
av ett kretskort startas av en lokal testmanager i ett produktionstest så kan ett test av ett 
kretskort som sitter monterad i exempelvis en basstation startas av en testmanager på distans. 
Nu kan monterade kretskort övervakas och testas på distans och om det visar sig att något går 
sönder kan detta markeras genom att exempelvis tända en lysdiod på det trasiga kretskortet 
och det räcker för reparatören att bara byta ut det felande kretskortet. Ser man till den 
nuvarande lösningen finns det risk att reparatören måste byta ut tio kretskort eftersom att han 
inte kan vara säker på vilket kretskort det är som är trasigt. Detta medför självklart mer arbete 
för de personer som arbetar med felsökning och lagning av kretskort då de tvingas lägga tid 
på felsökning av hela kretskort. 
 
En tänkbar nackdel med denna lösning är att varje kretskort måste utrustas med en extra 
applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) och en extra mikroprocessor som kostar pengar. 
Det visar sig dock att så inte är fallet för, redan idag sitter det en ASIC och en mikroprocessor 
på kretskorten. Dessa har visserligen lite andra uppgifter men de rymmer fortfarande mer kod. 
 
En variant på denna lösning kan vara att låta ett kretskort som har nödvändig hård- och 
mjukvara för att utföra tester få rättighet att testa andra kretskort som finns i närheten. En 
förutsättning här är att det kretskort som ska testas är anslutet till det kretskort som ska utföra 
testerna via BScan eftersom det är via detta protokoll som testerna sker. Detta kan vara en bra 
lösning om man vill testa kretskort som saknar en mikroprocessor. 
 
För att utföra olika tester i den sist presenterade idén och för att detta ska bli effektivt behövs 
ett högnivåspråk av något slag. Eftersom STAPL stödjer BScan vill Ericsson prova och 
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utvärdera om det är ett språk som lämpar sig för denna uppgift. I mikroprocessorn på 
kretskorten som sitter monterade i exempelvis en basstation, ska någon form av 
nätverkshanterarapplikation köras. Denna applikation kan ta emot testprogram och lagra dem 
lokalt, ta emot kommandon för att till exempel starta eller stoppa ett test, samt returnera 
testdata från exekverade test. Denna applikation skulle då kommunicera med och styra en 
STAPL-spelare som är lagrad lokalt på kretskortet och som även denna körs på kretskortets 
mikroprocessor. 
 

7.2. Mål med examensarbetet 
Här följer en lista som sammanställer de mål som finns med examensarbetet. 
 

• Undersöka hur BScan används för att förstå vilken vidareutveckling av STAPL som 
kan behöva göras. 

• Undersöka STAPL i syfte att hitta möjliga brister och vidareutvecklingsmöjligheter. 

• Undersöka STAPL-spelaren från Altera i syfte att se vilka möjliga expansioner av den 
som är möjliga att göra. 

• Ta fram syntax för en vidareutveckling av STAPL.  

• Modifiera STAPL-spelaren från Altera så att den klarar den föreslagna 
vidareutvecklingen av STAPL. 

• Föreslå en utvecklingsansats för en produktmässig spelare för vidareutvecklad 
STAPL. 

• Utvärdera de föreslagna ändringarna av STAPL.
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8. Relaterat arbete 
Genom åren har många personer arbetat med att utveckla och göra BScan mer användbart. 
Antalet användningsområden har ökat med tiden. I detta kapitel kommer några intressanta 
tillämpningar och utvecklingar av BScan i multikortssystem att tas upp. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring STAPL. 
 

8.1. Boundary-Scan arkitektur och protokoll 
Bakplanet utökas med BScan och standardprotokollet för BScan används. Det finns två 
huvudvarianter här. Den ena är ringarkitekturen och den andra är stjärnarkitekturen. Båda är 
välkända arkitekturer men används sällan i dagens stora multikortssystem. Dessa båda 
varianterna kräver inget utöver det BScan kräver.  
 
Ringarkitekturen går ut på att alla kort i systemet seriekopplas till en enda BScan-slinga med 
hjälp av bakplanet. Denna metod tenderar att skapa långa och ohanterliga scankedjor. 
Lösningen stöter även på problem om ett kort tas bort eller läggs till i kedjan eftersom det 
krävs någon form av bygel eller brygga för att inte avbrott i scankedjan ska uppstå när ett kort 
tas bort.  
 
Stjärnarkitekturen bygger direkt på en BScan-bus. Varje TAP-kontroll har en egen TMS-
anslutning och därför kan varje TAP-kontroll styras separat. Nackdelen med denna lösning är 
givetvis att det går åt många anslutningar i bakplanet, en extra för varje kort. 
 
Fördelen med att använda en ring- eller stjärnarkitektur är att de inte kräver några extra 
komponenter eller nya protokoll förutom det som BScan specificerar. Detta gör dem 
användarvänliga men i större multikortssystem blir de opraktiska att använda. 
 

8.2.  Boundary-Scan arkitektur och utvidgat protokoll 
Bakplanet utökas med BScan-ledningar och BScan-protokollet utökas. Denna lösning är den 
mest använda i dagens system. Här följer en beskrivning av de två mest använda lösningarna, 
Addressable Shadow Port och SCAN Bridge. 
 
Whetsel [8] presenterade en arkitektur där adresserbara skuggportar (ASP) används för att 
accessa specifika kort eller scankedjor i ett system. I denna arkitektur introduceras ett nytt 
protokollager till den befintliga BScan-bussen och det används för att koppla ihop 
bakplansbussen med den lokala scankedjan på kortet innan den verkliga testningen inleds. 
Detta nya protokoll är aktivt då BScan-logiken befinner sig i tillstånden RUN-TEST/IDLE, 
TEST-LOGIC-RESET, PAUSE-DR eller PAUSE-IR. Det använder sig av de då frånkopplade 
TDI- och TDO-ledningarna för skicka data.  
 
En annan lösning föreslogs av Bhavasar [9] och även denna lösning har ett överliggande 
protokoll men istället för att använda sig av BScan-bussen när logiken befinner sig viloläge 
skiftas adressen in på samma sätt som en instruktion skiftas in i tillståndet SHIFT-IR. 
Särskilda gränssnittshanteringskomponenter har hand om kortens adresser och endast den 
gränssnittsenheten med matchande adress ansluter sig mot bakplansbussen, resterande enheter 
kopplas bort. Innan data för ett visst test kan skiftas in används ett annat protokoll för att välja 
bland lokala scankedjor på kortet. 
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Båda lösningarna bygger på de fyra alternativt fem kablarna i BScan-bussen för att koppla 
samman kort i bakplanet, men med sina egna modifikationer av protokollet. Däremot saknar 
de båda någon form av detektering av fel som kan uppstå under en dataöverföring i bakplanet. 
Detta kan resultera i att komponenter som ska testas utsätts för korrupt data och i värsta fall 
kan detta skada komponenterna. Wuudiann [10] föreslår i sin artikel en arkitektur som 
innefattar feldetektering på BScan-bussen i bakplanet.  
 

8.3. Alternativ till Boundary-Scan 
Ett alternativ till att använda BScan-bussen är att istället välja en annan buss och ett annat 
protokoll för att transportera data i bakplanet. 
 
IEEE-standarden 1149.5 [4] designades för att kunna användas både under testning och vid 
underhåll av multikortssystem. Problemet med denna standard är att den specificerar 
datagränssnittet på båda sidor men den specificerar inte formatet på det inbäddade datat som 
ska skickas eller en kommandouppsättning för att styra ett test. Detta lämnades till 
användaren av standarden och det fick till följd att den aldrig riktigt erkändes i industrin och 
har nu övergivits.  
 
Istället utvecklades Intelligent Platform Management Interface (IPMI) [12] och Intelligent 
Platform Management Bus (IPMB), vilka används mer och mer i dagens avancerade 
telekommunikationssystem. Denna bus behöver bara två kablar i bakplanet, det kan jämföras 
med IEEE 1149.5 som behöver fem kablar och de båda bussarna som finns beskrivna i avsnitt 
8.2 som båda behöver fyra kablar. 
 
Whestel [8] presenterar även en utökad version av sin ASP som han kallar för Commendable 
ASP (CASP). CASP gör det möjligt att fjärrstyra test- och dataöverföringsoperationer. Till 
skillnad mot ASP innehåller CASP protokollet även feldetektering i form av cyklisk 
redundans (CRC). Han föreslår även ett sätt av använda sig av två kablar istället för fyra som 
BScan-bussen kräver. CASP-arkitekturen är dock bunden till ett visst busprotokoll och en viss 
arkitektur, vilket inte finns tillgängligt i dagens system. Därför är det viktigt att sträva mot att 
kommandouppsättningen och dataformatet plattformsoberoende genom att separera det från 
designen av busarkitekturen. 
 

8.4. STAPL 
Det som har gjorts i detta examensarbete saknar tidigare motsvarighet. SJTAG arbetar med 
testning ur ett systemperspektiv och har identifierat behovet av ett bra test- och 
programmeringsspråk. I deras diskussioner har STAPL kommit upp som en möjlig kandidat 
som kan uppfylla de krav de ställer på språket. Detta har än så länge stannat vid diskussioner 
och den intresserade kan läsa mer i deras rapporter [13].
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9. Vidareutveckling av STAPL 
Alla ändringar som har gjorts i språket har gjorts på ett sådant sätt att det fortfarande är 
kompatibelt med standard STAPL, det vill säga det är bakåtkompatibelt. 
 

9.1. Syntaxändringar 
STAPL i grundutförande är ett relativt statiskt programmeringsspråk. Om ett program skrivs 
för en viss hårdvaruuppsättning som exempelvis består av två seriekopplade komponenter 
som i figur 11 där båda komponenterna stödjer BScan så måste hela programmet korrigeras 
om en komponent tas bort eller läggs till. För att komma runt detta problem har vissa 
ändringar i syntaxen genomförts och utvärderats i examensarbetet. Resterande del av avsnitt 
9.1 behandlar vilka ändringar som gjorts och varför. 
 

9.1.1. Hierarki 

En hierarkisk representation introduceras för att möjliggöra återanvändning av kod vid till 
exempel användning av inbäddade instrument så som LBIST, MBIST, med flera. Detta 
medför även att testprogrammen blir mer överskådliga och kraftfulla. För att instansiera en 
komponent används INSTANTIATE. En komponent kan till exempel vara ett helt kretskort 
eller ett inbäddat instrument. Den hierarkiska representationen gör det även enkelt att komma 
åt variabler och procedurer på vilken nivå som helst från testmanagern (TM). Vid manuella 
operationer så som felsökning eller diagnostisering är detta väldigt användbart. Vidare känner 
varje instans endast till det TDI- och TDO-data som tillhör dem själva vilket göra att 
procedurer kan returnera felmeddelande med endast för instansen relevant data. Detta medför 
att mängden data som behöver processas vid diagnostisering minskar avsevärt. 
 
En CLASS-deklaration är en generisk beskrivning av en instans. Den innehåller procedur- och 
datablock. I datablocket deklareras de variabler som är gemensamma för hela klassen. Dessa 
kan ses som globala variabler. Vid instansiering av en klass ges instansen ett unikt namn. 
Detta namn används för att komma åt variabler och procedurer genom att använda 
punktnotation, till exempel device.result[] = $E3; eller CALL 
board.device.run_id_check;  
 
Alla klassdeklarationer innehåller ett BODY-uttryck. Det som står i ett BODY-uttryck 
exekveras vid instansiering av klassen. Ett BODY-uttryck får vara tomt. Huvudsyftet med 
BODY-uttrycket är att tillåta instansiering av komponenter på olika nivåer. 
 
Toppnivån i den hierarkiska strukturen, till exempel ett helt system eller ett kretskort, blir 
implicit instansierad. Detta för att spelaren även ska kunna hantera standard-STAPL-program. 
Eftersom att det inte finns något BODY-block på denna nivå kan alla uttryck som inte är 
deklarationer kan anses vara en del av ett implicit BODY-block och kommer därför att 
exekveras när testprogrammet exekveras.  
 
I standard-STAPL kan alla variabler ses som globala och varje variabelnamn måste vara 
unikt. För att underlätta för den som skriver testprogrammen så tillåts variabler i den 
vidareutvecklade varianten att vara lokala för en klass och kan därför ha samma namn som 
variabler i andra klasser eller som variabler högre upp i hierarkin. De är alltså osynliga 
utanför den lokala instansen. Denna ändring tillåter fortfarande att standard-STAPL-program 
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exekveras eftersom att dessa saknar hierarkier och det kan ses som att allt befinner sig i en 
och samma klass. 
 

9.1.2. Parallellism 

För att synkronisera ett test eller för att exekveringen av ett test ska bli effektivare, kan 
procedurer ibland behöva exekveras parallellt. Med parallell exekvering menas att procedurer 
som opererar på BScan-slingan synkroniseras och TDI-data från IRSCAN eller DRSCAN sätts 
samman till en lång TDI-datasekvens och att den långa TDO-datasekvensen sedan delas upp i 
mindre datasekvenser med en längd som motsvarande TDI-datat. För att stödja dessa 
operationer har PARALLEL-blocket införts.  
 
Proceduranrop inom ett sådant här block kommer att exekveras pseudoparallellt vilket innebär 
att de exekveras seriellt fram till dess att en operation på BScan-slingan upptäcks. Då tar nästa 
procedur över och exekveras på samma sätt till dess att alla procedurer i PARALLEL-blocket 
har stoppats av en operation på BScan-slingan eller nått fram till ENDPROC. Ett krav är att 
alla procedurer i ett PARALLEL-block deklarerar rätt antal IRSCAN och DRSCAN så att den 
sammansatta scanoperationen avspeglar hur BScan-slingan är konfigurerad vid scantillfället. 
Saknas till exempel en DRSCAN kommer proceduren efter att få delar av föregående 
procedurs TDO-data och om en jämförelse görs på svarsdatat mot referensdata är 
sannolikheten för fel stor. Allt TDI-data sätts samman i den ordningen som procedurerna 
anropats och en sammansatt scan exekveras. TDO-data fångas upp och delas upp mellan de 
olika anropande procedurerna i den ordningen de anropades. Efter detta fortsätter 
procedurerna den pseudoparallella exekveringen till nästa operation på BScan-slingan 
påträffas, då nästa procedur tar över och så fortsätter det enligt detta mönster tills dessa att alla 
procedurer har exekverats klart.  
 
Procedurer i ett PARALLEL-block kan anropa andra procedurer som i sin tur kan innehålla 
PARALLEL-block. Detta medför att TDI-TDO-datasekvensen kan expandera vilket är ett 
måste då till exempel register i instanser på längre nivå länkas in i TDI-TDO-slingan. 
 
Om en IRSCAN eller DRSCAN skulle saknas finns möjligheten att låta spelaren själv fylla ut 
detta hålrum genom att till exempel lägga in en BYPASS-instruktion. Det finns ett stort 
problem med att låta spelaren få denna kontroll och det är att möjligheten att komprimera 
BScan-slinga, det vill säga att det skulle vara omöjligt att exempelvis utesluta ett inbäddat 
instrument om inte ytterligare ett kommando lades till i semantiken. Spelaren skulle tro att det 
är programmeraren som glömt bort att skriva en IRSCAN eller DRSCAN och fylla ut med 
lämpligt kommando. Det är därför bättre att lämna all kontroll gällande detta till 
programmeraren och ställa kravet på denne att hela tiden se till att de olika scans som 
genomförs alltid avspeglar exakt hur BScan-slingan ser ut vid tillfället då scanen genomförs.  
 
EXPORT- och EXIT-uttryck belägna mellan scanoperationer samlas ihop och returneras till 
anropande program samtidigt. Detta för att ingen sats ska tappas bort om exekveringen 
stoppas på grund av att ett test gick fel. De procedurer som inte innehåller ett EXIT-uttryck 
kommer att fortsätta tills dess att det första av antingen ENDPROC eller en operation på 
BScan-slingan påträffas. 
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9.1.3. Mindre ändringar 

För att göra IF-satsen kraftfullare har definitionen utvidgats med ett BEGIN-ENDIF-block. 
Även EXPORT har utvidgats för att göra satsen kraftfullare, från att tidigare varit begränsad 
till en tupel bestående av <key string> <value> till att nu kunna innehålla ett obegränsat antal 
av dessa tupler. 
 

9.2. Syntax 
Här följer med beskrivning av den nya syntaxen.  
 

9.2.1. BODY 

BODY-uttrycket specificerar starten på ett BODY-block. Ett BODY-block får endast innehålla 
INSTANTIATE. Inga andra typer av uttryck får finnas i ett BODY-block. Alla BODY-uttryck 
måste ha ett korresponderande ENDBODY-uttryck som indikerar slutet på BODY-blocket.  
 
BODY-blocket måste ligga inom ett CLASS-block, men det får ligga vart som helst i CLASS-
blocket. Det som står i BODY-blocket exekveras då klassen instantieras. BODY-uttrycket 
används för att bygga upp en hierarki.  
 
Syntax: BODY; 
 

9.2.2. CLASS 

CLASS-uttrycket specificerar starten på ett CLASS-block. Slutet av ett CLASS-block 
markeras av ett ENDCLASS-uttryck. Varje CLASS-uttryck måste ha ett korresponderande 
ENDCLASS-uttryck. Ett CLASS-block får endast innehålla PROCEDURE-, DATA-, BODY- och 
CLASS-block samt variabeldeklarationer som INTEGER och BOOLEAN.  
 
Syntax: CLASS <classname>; 
 

9.2.3. DATA 

Variabler som deklareras i DATA-block och som återfinns i ett CLASS-block kan anses som 
globala. Procedurer i en klass behöver inte deklarera USES <dataname> utan kan direkt 
använda variablerna som finns i DATA-blocket. Dessa variabler är även synliga utanför 
klassen.  
 
Syntax: DATA <dataname>; 
 

9.2.4. ENDCLASS 

ENDCLASS-uttrycket indikerar slutet på ett CLASS-block.  ENDCLASS-uttrycket får endast 
finnas om ett CLASS-uttryck föregår detta. Exakt ett ENDCLASS-uttryck ska existera per 
CLASS-block. 
 
Syntax: ENDCLASS; 
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9.2.5. ENDBODY 

ENDBODY-uttrycket indikerar slutet på ett BODY-block.  ENDBODY-uttrycket får endast finnas 
om ett BODY-uttryck föregår detta. Exakt ett ENDBODY-uttryck ska existera per BODY-block. 
 
Syntax: ENDBODY; 
 

9.2.6. ENDPARALLEL 

ENDPARALLEL-uttrycket indikerar slutet på ett PARALLEL-block.  ENDPARALLEL-
uttrycket får endast finnas om ett PARALLEL-uttryck föregår detta. Exakt ett 
ENDPARALLEL-uttryck ska existera per PARALLEL-block. 
 
Syntax: ENDPARALLEL; 
 

9.2.7. EXPORT 

EXPORT exporterar en eller flera nyckelsträngar och tillhörande data till det anropande 
programmet. Datat kan vara något av typerna boolesktuttryck, heltalsuttryck eller ett booleskt 
vektoruttryck. Det anropande programmet ska ignorera det exporterade datat om det inte 
känner igen nyckelsträngen. En uppsättning standardnyckelsträngar finns definierade i 
standarden [3]. Alla EXPORT-uttryck måste ligga i ett PROCEDURE-block. Det går även att 
exportera en variabel NAME istället för en nyckelsträng. Denna variabel talar om vilken 
instans som det exporterade datat kommer ifrån. 
 
Syntax: EXPORT <key string>, <integer or Boolean array expression>, … <key string>, 

<integer or Boolean array expression>; 
 

9.2.8. IF 

IF-uttrycket evaluerar ett booleskt uttryck och om uttrycket är sant så exekveras efterföljande 
sats. THEN-uttrycket kan vara av vilken annan typ som helst än ACTION, BOOLEAN, CRC, 
DATA, ENDDATA, ENDPROC, INTEGER, NOTE, och PROCEDURE. THEN-uttrycket kan vara 
ett GOTO eller CALL-anrop till en LABEL, men det får inte deklarera en LABEL. Ett exempel 
på en if-sats:  
IF a == b THEN message: PRINT ”done”;  

Alla if-uttryck måste ligga i ett PROCEDURE-block.  
 
Syntax: IF <boolean expression> THEN <statement>; 
 
Alternativt: 
 
Syntax: IF <boolean expression> THEN BEGIN; <statement>; … <statement>; ENDIF; 
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9.2.9. INSTANTIATE 

INSTANTIATE placeras på samma nivå i filen som till exempel ett ACTION- eller NOTE-
uttryck. I standarden [3] deklareras en ordning i vilken olika uttryck ska förekomma i en 
STAPL-fil. INSTANTIATE placeras mellan ACTION- och PROCEDURE-uttryck eller i ett 
BODY-block. INSTANTIATE används för att skapa instanser av en klass. Varje instans måste 
tilldelas ett unikt namn.  
 
Syntax: INSTANTIATE <classname> <instancename>, … <instancename>; 
 

9.2.10. PARALLEL 

PARALLEL-uttrycket specificerar starten på ett PARALLEL-block. Slutet av ett PARALLEL-
block markeras av ENDPARALLEL-uttryck. Varje PARALLEL-uttryck måste ha ett 
korresponderande ENDPARALLEL-uttryck. Ett PARALLEL-block kan innehålla alla 
uttryckstyper som ett PROCEDURE-block kan innehålla. Endast de uttryck som opererar på 
BScan-slingan kommer att påverkas av PARALLEL-uttrycket. Dessa uttryck kommer att 
synkroniseras och utföras enligt vad som finns beskrivet i avsnitt 9.1.2 Parallellism.  
 
Syntax: PARALLEL; 
 

9.2.11. Flaggor 

När spelaren anropas ska ett antal olika flaggor anges beroende på vad man vill att spelaren 
ska utföra. För att kunna ha mer kontroll över exekveringsflödet har en ny flagga med fyra 
parametrar tagits fram. Här följer in sammanställning över vad flaggan med olika parametrar 
har för inverkan på spelaren och dess exekveringsflöde. 
 

• -e<val=a>: gör det möjligt för användaren att utan att starta om spelaren välja vilka 
ACTIONs som ska exekveras. Den/de valda ACTION(s) kommer att exekveras och 
därefter kommet användaren tillfrågas om denne vill exekvera ytterligare någon 
ACTION eller avsluta spelarens exekvering. 

• -e<val=p>: en ACTION som anropas vid exekveringsstart av spelaren som deklarerar 
att den kommer att anropa en eller flera procedurer. Denna parameter till flaggan ’e’ 
gör det möjligt för användaren att helt och hållet styra vilka procedurer som ska 
exekveras. Det är dock bara möjligt att på toppnivå styra vilken/vilka procedur(er) 
som ska exekveras. Det går inte att styra över vilken/vilka procedur(er) som anropa 
med CALL-uttrycket.  

• -e<val=v>: innebär att användaren kan modifiera variabler som förekommer i den 
filen som exekveras. 

• -e<val=f>: gör att användaren kommer att  få möjlighet att välja vilken fil som ska 
exekveras under programexekveringen gång. Denna parameter till flaggan ’e’ 
aktiverar även val av ACTION eftersom att om en annan fil exekveras är det högst 
troligt att denna inte stödjer samma ACTIONs som den filen som anges vid 
exekveringsstart av spelaren.  
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10. Demonstrator 
I syfte att testa och utvärdera de föreslagna ändringarna i språket har en demonstrator tagits 
fram. Den bygger på en PC, en FPGA och en befintlig mjukvara från Altera. 

10.1. STAPL-spelare på PC  
Som tidigare nämnts har en befintlig STAPL-spelare från Altera använts som grund för den 
vidareutvecklade STAPL-spelaren som har tagits fram i detta examensarbete. Spelaren har 
modifierat så att den klarar av att interpretera en STAPL-fil uppbyggd av de föreslagna 
syntaxändringarna.  
 

10.2. Kabel mellan PC och FPGA 
För att ansluta PC:n till FPGA:n har en kabel från Digilent [14] används. Denna kabel kopplar 
samman datorns parallellport med FPGA:ns BScan-port via BScan-protokollet.  STAPL-
spelaren har inbyggt stöd för denna kabel. Vid exekvering räcker det att ange ”-cx” som 
flagga så sköter spelaren resten. 
 

10.3. FPGA som DUT 
Som DUT används en Spartan-3 FPGA från Xilinx [15]. FPGA:n består av två komponenter 
som var och en stödjer BScan. Den ena komponenten heter xc3s200 och den andra xcf02s. 
xc3s200 är den komponent som användaren normalt arbetar mot och programmerar. xcf02s är 
ett ISP PROM. Det som finns i denna komponent styr vad som händer vid om/uppstart av 
FPGA:n. För mer information om FPGA:n hänvisas intresserade läsare till Xilinx hemsida. 
Bilaga 2 – Exempelprogram i STAPL++ innehåller ett program för att utföra diverse tester av 
FPGA:n så som till exempel idcheck, useridcheck, bypass.
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11. Analys av resultat 
I detta kapitel analyseras de uppnådda resultaten. Olika begränsningar, samt för- och 
nackdelar med den föreslagna lösningen tas även upp här. 
 

11.1. Begränsningar på grund av STAPL 
Som tidigare nämnts i avsnitt 5.2 finns det brister i standarden [3] för STAPL. En standard 
ska inte kunna tolkas på olika sätt beroende på vem som läser denna. Det finns inget i 
standarden för STAPL som hamnar i konflikt med de expansioner av språkets syntax som 
tidigare har föreslagits. 
 

11.2. Begränsningar på grund av hur spelaren är implementerad 
Här följer en beskrivning på hur olika ändringar har implementeras. Att implementationen ser 
ut som den gör beror på att implementationen av spelaren ser ut på ett visst sätt och att alla 
önskvärda ändringar inte är möjliga att genomföra på önskvärt sätt som en följd av detta. 
Vidare så stödjer inte spelaren alla kommandon som finns definierade i standarden [3]. Vissa 
av de saknade sakerna har åtgärdats då de är av stort intresse för att kunna utvärdera en 
vidareutveckling av STAPL medan andra bedömts som ointressanta i detta syfte och därför 
lämnats därhän.  
 

11.2.1. BODY 

Det implementerade BODY-blocket uppfyller de för blocket önskade egenskaper beskrivna i 
avsnitt 9.2.1. 
 

11.2.2. CLASS 

CLASS-blocket som sådant uppfyller de för blocket önskade egenskaper beskrivna i avsnitt 
9.2.2. Som implementationen av spelaren såg ut fanns det enklast att låta en variabel innehålla 
en instans av hela klassen. När sedan en variabel eller procedur ur klassen anropas läser 
spelaren innehållet i den variabel som innehåller hela instansen av klassen och utför lämplig 
operation. Sättet som detta sker på går att göra effektivare och mer överskådligt om den som 
implementerar spelaren tänker på detta redan från början. En god idé är att använda sig av till 
exempel C++ istället och överlåta hanteringen av klasser och instanser till 
implementationsspråket.  
 

11.2.3. DATA-block och variabler 

När det gäller DATA-block och variabler i CLASS-block så finns det två möjligheter. Den 
första är att tillåta att variabler ligger direkt i CLASS-blocket. Fördelen med detta är att de inte 
behöver samlas i ett eller flera DATA-block. Variant två är att endast tillåta att ett CLASS-
block innehåller BODY-, DATA- och PROCEDURE-block. Eftersom att variant två är enklare 
och snyggare att implementera i den befintliga spelaren valdes denna. En nackdel med denna 
är givetvis att den kräver två extra rader kod per CLASS-block om gemensamma variabler ska 
användas men vinsten i hur mycket som behövde ändras och överskådligheten i ändringarna 
gjorde att denna variant ändå valdes. 
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Spelaren har implementerats på så vis att alla variabler kan anses vara globala. En trolig 
anledning till detta är att det i standarden [3] står att alla procedurer, variabler, etcetera måste 
ges ett unikt namn. Önskvärt är att tillåta lokala variabler men för att åstadkomma detta krävs 
det stora ingrepp i spelaren. En något enklare lösning för att tillåta att variabler i olika 
instanser har samma namn var att modifiera det namn de ges i spelaren till att innehålla 
information om vilken instans de tillhör. På så vis tillåts det att samma namn används på flera 
olika ställen i en STAPL-fil. Fortfarande gäller kravet att namn ska vara unika inom ett 
CLASS-block eftersom samma ändelse tillförs namnet och då kan spelaren inte skilja på 
namnen.  
 

11.2.4. DRSCAN och IRSCAN 

Enligt standarden [3] så kan IRSCAN och DRSCAN ta noll, ett eller två av CAPTURE och 
COMPARE som argument. I spelaren är detta implementerat som att högst ett av dessa två 
argument får förekomma. Eftersom det är önskvärt att både kunna testa om det är rätt data och 
exportera datat om det visar sig vara fel så har detta modifierats så att det numera följer 
standarden. Tänkbart är att lösa detta i orginalspelaren genom att först spara datat i en vektor 
och sedan låta testprogrammeraren skriva testet själv men eftersom att ett av målen är att få 
ett kompakt språk genomfördes denna modifiering. 
 

11.2.5. EXIT 

Som det står i avsnitt 11.2.9 sker inte exekveringen pseudoparallellt utan den sker helt seriellt. 
Detta medför att det är nästan omöjligt att implementera EXIT enligt vad som är önskvärt 
utan exekveringen kommer att brytas då första EXIT påträffas. Information om huruvida fler 
än ett test gick fel går inte att få ut som spelaren är implementerad i nuläget. 
 

11.2.6. EXPORT 

Originalvarianten av spelaren kan endast exportera heltal och binärer. Den saknar helt stöd för 
exportering av vektorer. Stöd för att exportera en variabel som är en binärvektor har 
implementeras i den modifierade varianten, dock saknas fortfarande stöd för exportering av 
heltalsvektor. Spelaren kan inte exportera en binärvektor som skrivs som en konstant i 
EXPORT-uttrycket, det måste vara en variabel.  
 
Den modifierade spelaren stödjer exportering av fler än en tupel och det är möjligt att 
exportera NAME som nyckelsträng som då talar om vilken instans det exporterade datat 
kommer ifrån.  
 

11.2.7. IF 

För att göra IF-satsen effektivare har den modifierats så att den uppfyller de för uttrycket 
önskade egenskaper beskrivna i avsnitt 9.2.8. I standard-STAPL går likvärdig funktionalitet 
att uppnå som i den expanderade varianten. Detta uppnås genom användandet av GOTO- och 
LABEL-uttryck. Vinsten blir dock att personen som skriver testprogrammet inte behöver hålla 
reda på alla LABEL. 
 
Exempel: 
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IF a == b THEN BEGIN; 
  <statement>; 
  … 
  <statement>; 
ENDIF; 

<statement>; 
 
jämför med  
IF !(a == B) THEN GOTO l1; 
<statement>; 
… 

<statement>; 
l1: <statement>; 
 

11.2.8. INSTANTIATE 

I spelaren finns det ett förväntat flöde. Om detta bryts genom att en PROCEDURE-block 
påträffas där spelaren förväntar sig ett ACTION-uttryck så bryter spelaren exekveringen och 
returnerar syntaxfel. För att inte behöva bygga om spelaren från grunden lades kravet till att 
uttrycket INSTANTIATE måste ligga i ett PROCEDURE-block och att denna procedur måste 
anropas innan någon instans används. Om den vidareutvecklade spelaren implementeras från 
grunden kan man tänka sig att släppa på kravet att INSTANTIATE måste ligga i ett 
PROCEDURE-block och låta det ligga efter ACTION-uttryck(en) och innan det första 
PROCEDURE-blocket. 
 

11.2.9. PARALLEL 

Sättet som spelaren är implementerad på gör att det är mycket svårt att pausa exekveringen av 
en procedur och spara undan alla tillstånd och låta en annan procedur ta vid för att senare 
pausa denna och återgå till den första. Därför ser implementationen av PARALLEL-blocket 
lita annorlunda ut. I ett PARALLEL-block vill man exekvera procedurerna i tur och ordning 
och då en av procedurerna påträffar en operation på BScan-slingan ska den göra halt och 
lämna över till nästa och så vidare. Vid undersökningen av spelaren drogs slutsatsen att det 
var mycket krångligt att genomföra ändringen på exakt detta sätt så därför söks alla 
procedurer i ett PARALLEL-block igenom först och sparar undan alla operationer på BScan-
slingan. När sedan ENDPARALLEL påträffas utförs alla scanoperationer i tur och ordning och 
TDO-datat sparas. Detta medför att ingen operation på BScan-slingan får bero på någon 
tidigare operation på BScan-slingan. Därefter tillåts varje procedur i tur och ordning att 
exekvera men när en operation som opererar på BScan-slingan påträffas hämtas TDO-datat 
från de tidigare gjorda scanoperationerna istället för att utföra scanoperationen. 
 

11.2.10. PROCEDURE 

Modifieringen av DATA-blockets struktur och funktion innebär att PROCEDURE-block 
belägna i en klass inte behöver deklarera USES <datablock> för att använda variabler i ett 
DATA-block som ligger i samma klass. 
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11.2.11. Flaggor 

Implementationen av den nya flaggan med parametrar uppfyller de för flaggan önskade 
egenskaper beskrivna i avsnitt 9.2.11. 
 

11.3. Jämförelse 
Programmen i bilaga 1 och bilaga 2 utför samma test av en FPGA. Programmet i bilaga 1 är 
skrivit i STAPL och programmet i bilaga 2 är skrivet i den vidareutvecklade varianten av 
STAPL. Vid en första anblick kan det konstateras att programmet skrivit i den 
vidareutvecklade varianten av STAPL nästan är dubbelt så långt. Vid en närmare granskning 
kan det dock konstateras att de båda klasserna som programmet i bilaga 2 innehåller är väldigt 
lika. Det som skiljer dem åt är längden hos instruktions- och idkodsregistren, namnet på 
klassen, samt de olika instruktionskoderna för att utföra en idcheck eller en usercheck. Därför 
räcker det att skriva kod för en klass och sedan kopiera koden och ändra de instruktionskoder 
som är unika för just den komponenten. Gör man nu en mer rättvis jämförelse och tittat på 
längden av programmet om det bara skulle innehålla en klass ser man att de båda programmen 
nästan är lika långa. 
 
Programmen i bilaga 1 och bilaga 2 är skriva för en FPGA som internt ser ut som figur 11 
illustrerar.  

 

Figur 11. Intern representation av en Spartan-3 FPGA 

Ponera att man nu vill utföra tester på två FPGA:er istället för en. Då finns det ett antal 
alternativ hur detta kan genomföras. Först kan man testa dem var och en för sig. Detta är 
givetvis tidsödande att koppla in och ur FPGA:erna till testaren och därför vill man test 
FPGA:erna samtidigt genom att seriekoppla dem. Det som då måste göras är att modifiera 
STAPL-koden som utför testerna. I programmet som är skrivit i STAPL måste varje operation 
som jobbar mot BScan-slingan ändras, det vill säga alla DRSCAN- och IRSCAN-uttryck. De 
måste ändras på så sätt att längden på operationen måste förlängas, datat som skickas in måste 
förlängas, samt datat som tester sker mot måste förlängas. I programmet som är skrivet i den 
vidareutvecklade varianten av STAPL räcker det om två programsatser läggs till i proceduren 
som instansierar komponenter samt att i varje PARALLEL-uttryck lägga till två 

TDI 

TCK 

TMS 

TDO 

TAP TAP 

xc3s200 xcf02s 
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programsatser. Detta är betydligt mycket lättare att genomföra än att ändra på hexadecimala 
vektorer. Sammanfattar man detta blir det 45 ställen att justera på i STAPL-filen och bara 16 i 
filen som är skriven i den vidareutvecklade varianten av STAPL. Vidare måste som sagt 
hexadecimala vektorer ändras i filen skriven för STAPL medan allt som ska ändras är text i 
filen skriven för den vidareutvecklade varianten av STAPL. Vilket av detta som är enklas och 
mest överskådligt är trivialt.  
 
Koden som finns i bilaga 1 och bilaga 2 är utför test på en hårdvaruuppsättning bestående av 
två komponenter, vilket får anses som ett mycket litet exempel. Vinsten blir mycket tydligare 
i ett exempel med fler komponenter. Det är inte ovanligt att ett kretskort innehåller tio 
integrerade kretsar som var och en innehåller tio BIST-kontrollerar. Vanligt är även att BIST-
kontrollerarna är av samma typ vilket innebär att möjligheterna att återanvända kod för 
testning av dessa är mycket stor. Att skriva kod i STAPL för ett större exempel blir snabbt 
oöverskådligt. I den vidareutvecklade varianten av STAPL handlar det snarare om att skapa 
fler instanser, vilket upptar en rad, eftersom koden för BIST-kontrollerna ofta är den samma. 
Av denna anledning togs ett enklare exempel fram för att öka överskådligheten i exemplet.  
 
Det finns ytterligare minst ett till sätt att skriva filen som återfinns i bilaga 1 och det är genom 
att använda PRE- och POST-uttryck. Med hjälp av dessa uttryck kan en struktur liknande den 
i bilaga 2 fås. Varje DRSCAN och IRSCAN opererar bara på en viss komponent och därmed 
fås kortare vektorer. Att använda sig av en lösning som innehåller PRE- och POST-uttryck 
innebär dock ett antal stora nackdelar. För en hårdvaruuppsättning liknande den i figur 11 
skulle det gå åt dubbelt så många operationer på BScan-slingan om PRE- och POST-uttrycken 
används än om ett av de båda programmen i bilaga 1 eller bilaga 2 används. Detta växer för 
varje ny komponent som läggs till i slingan, vid tre komponenter i slingan behövs tre gånger 
så många scanoperationer och så vidare. Sedan kan exempelvis inbyggda självtest inte 
exekveras på två eller flera komponenter parallellt, de kan bara exekveras sekventiellt. Datat 
från andra komponenter, de som motsvaras av PRE- och POST-uttrycken, skulle gå förlorat. 
Dessutom kräver användandet av PRE- och POST-uttryck att programmeraren har kunskap 
om hur scankedjan ser ut vid varje operation på den.
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12. Framtida arbete 
Den föreslagna expansionen av STAPL visade sig fungera bra och den är bakåtkompatibel. 
Den demonstrator som togs fram bygger på en redan befintlig spelare och detta har sina 
begränsningar. Det kommer med största säkerhet att ta längre tid att bygga en spelare från 
grunden som stödjer den utökade kommandouppsättningen än vad det har tagit att modifiera 
den befintliga. Vinsten blir att man kan göra snyggare och effektivare implementationer av 
spelaren om den görs från grunden. När man ska bygga en ny spelare som stödjer den utökade 
kommandouppsättningen väljs med fördel ett objektorienterat språk som 
implementeringsspråk. Lämpligen C++ eftersom det finns direkt stöd för att hantera minne i 
detta språk. Detta innebär att person(erna) som skriver koden till spelaren slipper hålla 
ordning på olika instanser utan kan överlämna detta till kompilatorn.  
 
För att den föreslagna lösningen ska bli så användbar som möjligt bör ett antal standarder 
upprättas. Olika xJTAG arbetar i detta nu med att ta fram standarder för testning på olika 
nivåer. Standarder medför att komponenter från olika tillverkare är direkt utbytbara mot 
varandra utan att man till exempel behöver extra gränssnittsomvandlare. Sedan gör standarder 
även att utvecklingen av komponenter drivs mot ett gemensamt håll istället för att varje 
tillverkare har sin egen typ av lösning.  
 
Målsättningen är att spelaren ska exekveras på en mikroprocessor som sitter på kretskortet 
som ska testas eller i direkt anslutning till kretskortet. För att allt ska fungera som det är tänkt 
behövs dock mer mjukvara. En applikation i mikroprocessor för att hantera någon form av 
nätverkstrafik måste till. Likaså någon applikation som kan köras på en PC eller liknande som 
hanterar nätverkstrafiken i andra änden och som kan styra hela testet. Antingen styrs testet av 
ett script eller av en person. Med fördel har denna applikation ett grafiskt gränssnitt där 
användaren kan se vilka komponenter som finns i slingan. Användaren kan då enkelt klicka 
på en komponent och då få upp vilka procedurer och variabler som denna innehåller. Vid 
större system ökar detta användbarheten och förståelsen.
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13. Avslutande diskussion  
För en effektiv testning är standarder väldigt viktiga. BScan är en standard som är vida 
accepterad när det gäller testning av kretskort. Integrerade kretar och multikortsystem har 
blivit mer och mer komplexa och det finns ett stort behov av fler standarder för testning av 
dessa. På mikronivå arbetar IJTAG för att få fram en standard för inbäddade instrument och 
på makronivå arbetar SJTAG för att ta fram en standard som först och främst syftar till att 
koppla samman IJTAG med testmanagern. Som grund för både IJTAG och SJTAG ligger 
IEEE-standarden 1149.1.  
 
I detta examensarbete har fokus varit att utvärdera STAPL och att ta fram förslag på 
vidareutveckling och ändring av språkets syntax. Detta i syfte att koppla samman 
testmanagern med de inbäddade instrumenten. Lämplig ändring och vidareutveckling av 
STAPL har föreslagits i denna rapport. Ändringarna syftar till att göra STAPL mer kraftfullt i 
avseende att koden blir kompaktare och mer överskådlig. Uppbyggnaden av koden tillåts vara 
hierarkisk och därmed kan den avspegla hårdvaran på ett bra sätt. Koden blir även mer 
modulär och dynamisk och därigenom möjliggörs enkel återanvändning av kod.   
 
För test- och demonstrationssyfte av språkets förslagna syntaxändringar har en STAPL-
spelare från Altera modifierats så att den klarar av de utökade kommandona. 





 

51 

Referenslista 

[1] Bleeker, Harry m.fl. (1993). Boundary-Scan test – A practical Approach. Kluwer 
Academic Publishers. 

[2] IEEE Standard 1149.1-2001, IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan 

Architecture, IEEE Computer Society.  

[3] Electronic Industries Alliance (1999). EIA/JEDEC STANDARD JESD-71. [www] 
<http://www.jedec.org/download/search/jesd71.pdf> Hämtat den 19/1 2007.  

[4] IEEE Standard 1149.5-1995, IEEE Standard for Module Test and Maintenance Bus, 
IEEE Computer Society.  

[5] NEXUS 5001. [www] <http://www.nexus5001.org/index.html> Hämtat den 29/1 2007.  

[6] IBM. RISCWatch Debugger. [www] <http://www-
306.ibm.com/chips/techlib/techlib.nsf/products/RISCWatch_Debugger> Hämtat den 
29/1 2007. 

[7] Altera. ISP & the Jam STAPL. [www] 
<http://www.altera.com/support/devices/tools/jam/tls-jam.html> Hämtat den 19/1 2007. 

[8] Whetsel, Lee (1992). A Proposed Method of Accessing 1149.1 in a Backplane 
Environment. I: Proceedings IEEE International Test Conference (ITC), Baltimore, 
Maryland, USA, september, s. 206-216. 

[9] Bhavsar, Dilip (1991). An Architecture for Extending the IEEE Standard 1149.1 Test 
Access Port to System Backplanes. I: Proceedings IEEE International Test Conference 

(ITC), Nashville, TN, USA, oktober, s. 768-776. 

[10] Wuudiann, Ke m.fl. (1995). A secure data transmission scheme for 1149.1 backplane 
test bus. I: Proceedings IEEE International Test Conference (ITC), Washington, DC, 
USA, oktober, s. 789-796.  

[11] Joshi, Rakesh N. m.fl. (2003). Evolution of IEEE 1149.1 Addressable Shadow Protocol 
Devices. I: Proceedings of IEEE International Test Conference (ITC), Charlotte, NC, 
USA, oktober, s. 981-987.   

[12] Intel. Intelligent Platform Management Interface. [www] 
<http://www.intel.com/design/servers/ipmi/> Hämtat den 31/1 2007. 

[13] Bennets Assocites UK. [www] <http://www.dft.co.uk/SJTAG/> Hämtat den 25/1 2007.  

[14] Digilent. JTAG Programming Cable –JTAG3. [www] 
<http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?Nav1=Products&Nav2=Cables&Ca
t=Cable> Hämtat den 19/1 2007. 

[15] Xilinx. Spartan-3 FPGA. [www] 
<http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/fpgas/spartan_series/spartan3_fpgas/
index.htm> Hämtat den 19/1 2007. 

 





 

53 

Bilaga 1 – Exempelprogram i STAPL 
NOTE "CREATOR" "Johan Holmqvist"; 

NOTE "DATE" "2006/12/04"; 

NOTE "STAPL_VERSION" "JESD71"; 

NOTE "ALG_VERSION" "1"; 

NOTE "DEVICE" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "CHECKSUM" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "IDCODE" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "USERCODE" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "TARGET" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "STACK_DEPTH" "4"; 

NOTE "MAX_FREQ" "1000000"; 

 

ACTION run_test = bypass,check_id,check_user,mixed_test; 

 

DATA maindata; 

  BOOLEAN result_64[64]; 

  BOOLEAN test_fail;   

ENDDATA; 

  

PROCEDURE bypass USES maindata; 

  BOOLEAN result_2[2]; 

  'Load the BYPASS instruction 

  IRSCAN 14, $3FFF; 

  'Scan "11", compare "00" 

  DRSCAN 2, #11, CAPTURE result_2[], COMPARE #00, #11, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l1; 

  EXPORT "FAILURE TYPE BYPASS_TEST", result_2[]; 

  EXIT 17; 

  l1: 

ENDPROC; 'bypass 

 

PROCEDURE check_id USES maindata; 

  'Load the IDCODE instruction 

  IRSCAN 14, $09FE; 

  'Check the ID code 

  DRSCAN 64, $0000000000000000, CAPTURE result_64[], COMPARE 

$F1414093F5045093, $0FFFFFFF0FFFFFFF, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l2; 

  EXPORT "FAILURE TYPE IDCODE_TEST", result_64[]; 

  EXIT 2; 

  l2: 

ENDPROC; 'check_id 

 

PROCEDURE check_user USES maindata; 

  'Load the IDCODE instruction 

  IRSCAN 14, $08FD; 

  'Check the ID code 

  DRSCAN 64, $FFFFFFFFFFFFFFFF, CAPTURE result_64[], COMPARE 

$FFFFFFFFFFFFFFFF, $FFFFFFFFFFFFFFFF, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l3; 

  EXPORT "FAILURE TYPE USERCODE_TEST", result_64[]; 

  EXIT 3; 

  l3: 

ENDPROC; 'check_user 

 

PROCEDURE mixed_test; 

  BOOLEAN result_33[33]; 

  'Load the instruction 
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  IRSCAN 14, $09FD; 

  'Check the code 

  DRSCAN 64, $00000000FFFFFFFF, CAPTURE result_64[], COMPARE 

$F1414093FFFFFFFF, $0FFFFFFFFFFFFFFF, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l4; 

  EXPORT "FAILURE TYPE IDCODE_USERCODE_TEST", result_64[]; 

  EXIT 17; 

  l4: 

 

  'Load the instruction 

  IRSCAN 14, $08FE; 

  'Check the code 

  DRSCAN 64, $FFFFFFFF00000000, CAPTURE result_64[], COMPARE 

$FFFFFFFFF5045093, $FFFFFFFF0FFFFFFF, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l5; 

  EXPORT "FAILURE TYPE IDCODE_USERCODE_TEST", result_64[]; 

  EXIT 17; 

  l5: 

 

 'Load the instruction 

  IRSCAN 14, $09FF; 

  'Check the code 

  DRSCAN 33, $000000001, CAPTURE result_33[], COMPARE $1E2828126, 

$01FFFFFFF, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l6; 

  EXPORT "FAILURE TYPE IDCODE_BYPASS_TEST", result_33[]; 

  EXIT 17; 

  l6: 

 

  'Load the instruction 

  IRSCAN 14, $3FFD; 

  'Check the code 

  DRSCAN 33, $1FFFFFFFF, CAPTURE result_33[], COMPARE $0FFFFFFFF, 

$1FFFFFFFF, test_fail; 

  IF test_fail THEN GOTO l7; 

  EXPORT "FAILURE TYPE BYPASS_USERCODE_TEST", result_33[]; 

  EXIT 17; 

  l7: 

ENDPROC; 'mixed_test 

 

CRC 60BD;
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Bilaga 2 – Exempelprogram i STAPL++ 
NOTE "CREATOR" "Johan Holmqvist"; 

NOTE "DATE" "2006/12/04"; 

NOTE "STAPL_VERSION" "JESD71"; 

NOTE "ALG_VERSION" "1"; 

NOTE "DEVICE" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "CHECKSUM" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "IDCODE" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "USERCODE" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "TARGET" "UNSPECIFIED"; 

NOTE "STACK_DEPTH" "4"; 

NOTE "MAX_FREQ" "1000000"; 

 

ACTION run_test = instance,bypass,check_id,check_user,mixed_test; 

 

PROCEDURE instance; 

  INSTANTIATE xc3s200 device1; 

  INSTANTIATE xcf02s device2; 

ENDPROC; 'instance 

 

PROCEDURE bypass; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.bypass; 

    CALL device2.bypass; 

  ENDPARALLEL; 

ENDPROC; 'bypass 

 

PROCEDURE check_id; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.id_check; 

    CALL device2.id_check; 

  ENDPARALLEL; 

ENDPROC; 'check_id 

 

PROCEDURE check_user; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.user_check; 

    CALL device2.user_check; 

  ENDPARALLEL; 

ENDPROC; 'check_user 

 

PROCEDURE mixed_test; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.id_check; 

    CALL device2.user_check; 

  ENDPARALLEL; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.user_check; 

    CALL device2.id_check; 

  ENDPARALLEL; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.id_check; 

    CALL device2.bypass; 

  ENDPARALLEL; 

  PARALLEL; 

    CALL device1.bypass; 

    CALL device2.user_check; 

  ENDPARALLEL; 

ENDPROC; 'mixed_test 
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'************************************************************************** 

CLASS xc3s200; 

  DATA maindata; 

    'Instruction codes 

    BOOLEAN bypass_instruction [6] = $3F; 

    BOOLEAN idcode_instruction [6] = $09; 

    BOOLEAN usercode_instruction [6] = $08; 

 

    'ID code 

    BOOLEAN idcode [32] = $F1414093; 

    'USER code 

    BOOLEAN usercode [32] = $FFFFFFFF; 

 

    INTEGER repeat_bypass = 1; 

    BOOLEAN test_fail = 1; 

    BOOLEAN result_32[32]; 

  ENDDATA; 

 

  PROCEDURE bypass; 

    INTEGER loop; 

    FOR loop = 1 TO repeat_bypass; 

      CALL do_bypass; 

    NEXT loop; 

    repeat_bypass = 1; 

  ENDPROC; 'bypass 

 

  PROCEDURE do_bypass; 

    BOOLEAN result[1]; 

    'Load the BYPASS instruction 

    IRSCAN 6, bypass_instruction[]; 

    'Scan "1", compare "0" 

    DRSCAN 1, #1, CAPTURE result[], COMPARE #0, #1, test_fail; 

    IF !test_fail THEN BEGIN; 

      EXPORT "FAILURE", NAME, "TYPE", "BYPASS_TEST", result[]; 

      EXIT 17; 

    ENDIF; 

  ENDPROC; 'do_bypass 

 

  PROCEDURE id_check; 

    'Load the IDCODE instruction 

    IRSCAN 6, idcode_instruction[]; 

    'Check the ID code 

    DRSCAN 32, $00000000, CAPTURE result_32[], COMPARE idcode[], $0FFFFFFF, 

test_fail; 

    IF !test_fail THEN BEGIN; 

      EXPORT "FAILURE", NAME, "TYPE", "IDCODE_TEST", result_32[]; 

      EXIT 2; 

    ENDIF; 

  ENDPROC; 'id_check 

 

  PROCEDURE user_check; 

    'Load the USERCODE instruction 

    IRSCAN 6, usercode_instruction[]; 

    'Check the USER code 

    DRSCAN 32, $FFFFFFFF, CAPTURE result_32[], COMPARE usercode[], 

$FFFFFFFF, test_fail; 

    IF !test_fail THEN BEGIN; 

      EXPORT "FAILURE", NAME, "TYPE", "USERCODE_TEST", result_32[]; 

      EXIT 3; 

    ENDIF; 
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  ENDPROC; 'user_check 

 

  BODY; 'Executes when xc3s200 is instantiated 

    'Empty 

  ENDBODY; 

ENDCLASS; 

 

'************************************************************************** 

CLASS xcf02s; 

  DATA maindata; 

    'Instruction codes 

    BOOLEAN bypass_instruction [8] = $FF; 

    BOOLEAN idcode_instruction [8] = $FE; 

    BOOLEAN usercode_instruction [8] = $FD; 

 

    'ID code 

    BOOLEAN idcode [32] = $F5045093; 

    'USER code 

    BOOLEAN usercode [32] = $FFFFFFFF; 

 

    INTEGER repeat_bypass = 1; 

    BOOLEAN test_fail = 1; 

    BOOLEAN result_32[32]; 

  ENDDATA; 

 

  PROCEDURE bypass; 

    INTEGER loop; 

    FOR loop = 1 TO repeat_bypass; 

      CALL do_bypass; 

    NEXT loop; 

    repeat_bypass = 1; 

  ENDPROC; 'bypass 

 

  PROCEDURE do_bypass; 

    BOOLEAN result[1]; 

    'Load the BYPASS instruction 

    IRSCAN 8, bypass_instruction[]; 

    'Scan "1", compare "0" 

    DRSCAN 1, #1, CAPTURE result[], COMPARE #0, #1, test_fail; 

    IF !test_fail THEN BEGIN; 

      EXPORT "FAILURE", NAME, "TYPE", "BYPASS_TEST", result[]; 

      EXIT 17; 

    ENDIF; 

  ENDPROC; 'do_bypass 

 

  PROCEDURE id_check; 

    'Load the IDCODE instruction 

    IRSCAN 8, idcode_instruction[]; 

    'Check the ID code 

    DRSCAN 32, $00000000, CAPTURE result_32[], COMPARE idcode[], $0FFFFFFF, 

test_fail; 

    IF !test_fail THEN BEGIN; 

      EXPORT "FAILURE", NAME, "TYPE", "IDCODE_TEST", result_32[]; 

      EXIT 2; 

    ENDIF; 

  ENDPROC; 'id_check 

 

  PROCEDURE user_check; 

    'Load the USERCODE instruction 

    IRSCAN 8, usercode_instruction[]; 

    'Check the USER code 
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    DRSCAN 32, $FFFFFFFF, CAPTURE result_32[], COMPARE usercode[], 

$FFFFFFFF, test_fail; 

    IF !test_fail THEN BEGIN; 

      EXPORT "FAILURE", NAME, "TYPE", "USERCODE_TEST", result_32[]; 

      EXIT 3; 

    ENDIF; 

  ENDPROC; 'user_check 

 

  BODY; 'Executes when xcf02s is instantiated 

    'Empty 

  ENDBODY; 

ENDCLASS; 
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