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Abstract  

As the ability and complexity of today s computer systems grows, this also introduces a more 
problematic testing and error detection. The intention of this thesis is to explain the errors that 
might occur and also why. Some solutions to these problems will be presented as well.  

The customer, Saab, wants the possibility to easily recreate errors in their computer system in 
Gripen. This would drasticly reduce their cost for this purpose as it consumes lots of man 
hours and during that time also the use of the entire computer system. Much time is also 
beeing spent on verification of new computer code which thus also becomes a large expence 
for the company. That s why another goal is to examine the possibility for an automatic 
regression test of new software editions.  

In the beginning of the project lots of articles within the area was studied and the market was 
scanned for available products. The theory behind the problem were then put together after 
which an analysis of the current system could begin. The problems that might occur and if 
they were possible to avoid was analysed by using the documentation of the system.  

Some of the problems found were avoidable by a smart tool but some of them were not 
possible to deterministicly prove solvable. This led to that the goal of a automatic regression 
test was unable to fulfill but there was also a conlusion that other sorts of tests was possible. 
But foremost this thesis will be a background when to develop a new system where you 
already from the beginning could take these problems into account.  

The current tools availible on the market had all some desirable properties, but none of them 
were able to carry out all of the wanted tasks.
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Sammanfattning  

När dagens datorsystem utvecklas ökar i de flesta fall också dess komplexitet under 
utvecklingens gång. Detta för med sig negativa konsekvenser i form av svårare testning och 
felsökning av systemen. Denna uppsats har för avsikt att förklara vilka fel som kan uppstå och 
varför. Även lösningar i form av modifieringar av system kommer att tas upp.  

Beställaren av undersökningen, Saab, ser möjligheter i att på ett enkelt sätt återskapa fel i 
deras datorsystem på Gripen. Detta skulle kunna minska kostnaderna för felsökning drastiskt. 
Då mycket tid ägnas åt verifiering av ny programvara för datorsystemet blir detta också en 
stor kostnad i utvecklingsarbetet. Därför är det också ett önskemål att undersöka huruvida 
regressionstest av nya programvaror skulle kunna automatiseras.  

Till en början studerades artiklar inom området och marknaden avsöktes efter färdiga verktyg. 
Efter en sammanställning av teorin bakom problemen så kunde en analys av det befintliga 
datorsystemet påbörjas, vilka problem som kunde uppstå och ifall det var möjligt att lösa 
dessa undersöktes med hjälp av systemets dokumentation.  

Vissa problem uppdagades där en del kunde avhjälpas med ett genomtänkt verktyg. Vissa 
problem var dock inte möjligt att deterministiskt visa lösbara, vilket leder till att målet om ett 
fullständigt regressionstest troligen blir svårt att genomföra. Däremot så kommer andra sorters 
tester för att testa robustheten i systemet att vara genomförbara. Framförallt så kommer det 
finnas ett underlag för framtida system där man redan från början kan ta hänsyn till problemen.  

De på marknaden förekommande verktyg som har analyserats har alla visat sig ha funktioner 
som är användbara, men inget av verktygen kan ensamt hantera de önskningar som finns.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett problem som Saab har i dagsläget är att om ett fel upptäcks i datorsystemet på Gripen så 
blir detta ofta ett väldigt tidsödande arbete att hitta var och varför felet uppstod. Man kan ofta 
med hjälp av felloggar se i vilken del av arkitekturen som felet uppstod, men det finns inget 
sätt att deterministiskt återskapa felet och på så sätt rätta till det.  

En annan kostsam del i utvecklingen av systemet är då nya versioner och editioner av 
programvaran skall testas. Testningen måste genomföras noggrant då systemet är till viss del 
säkerhetskritiskt och därför tar denna uppgift mycket tid och arbetskraft. Under testningen 
krävs också tillgång till en simulator av hela flygplanet vilket är en trång resurs och också har 
en väldigt hög timkostnad. Tanken här är att man skall kunna automatisera denna process till 
viss del.  

Önskningen om en lösning på detta problem är alltså att minska tidskrävande manuellt arbete 
och på så sätt också minska sina utgifter. Ett liknande projekt som gjordes på styrsystemet har 
utvecklats väldigt positivt och används nu dagligen.   

1.2 Problemformulering 

Syftet med examensarbetet är att göra en utredning av hur felsökning och regressionstest av 
realtidssystem i allmänhet skulle kunna utformas och vilka krav som ställs på systemet.   

Utöver detta skall även följande utredas: 

 

Kommersiella produkter för detta ändamål samt deras möjligheter att användas på 
systemdatorn 

 

Förutsättningar för applicering av egenutvecklat verktyg på systemdatorn i Gripen 

 

Utformning och krav för nya system av samma typ som systemdatorn  

Om resultatet från analyserna blir positivt, att möjlighet finns att ta fram ett verktyg till 
systemdatorn eller liknande system, då skall i mån av tid en mindre demonstration göras som 
kan visa att konceptet håller. Denna demonstration behöver inte vara just på det analyserade 
systemet om detta kanske är för stort och komplext, utan om ett mindre system som är lättare 
att koppla upp sig mot kan användas så är detta tillräckligt.   

Leveransen till Saab vid projektets slut skall vara i form av en skriftlig rapport samt en 
redovisning av denna.  
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1.3 Avgränsningar 

Det ursprungliga målet med exjobbet var att utöver rapporten även konstruera en enkel 
demonstratör för verktyget. Detta var länge tanken men allteftersom tiden gick och olika 
alternativ till denna demonstratör analyserades uppstod det svårigheter. Den ursprungliga idén 
vara att testa direkt på systemdatorn i Gripen eller någon mindre del av samma datorsystem. 
Det största problemet som framkom då var bristen på interfacekort för de databussar som 
användes. Efter en snabb granskning på nätet insågs det också snabbt att priset på dessa kort 
var ganska högt och därför skulle ett inköp endast för en demonstratör inte kunna motiveras.  

Även datorsystemet i Saab 2000 har analyserats för denna funktion, men de system som där 
fanns möjlighet att testa var alldeles för simpla och skulle därför inte tillföra något för 
projektet. Samma slutsats blev det för analys av en Simulink modell som påbörjades, 
komplexiteten i datorsystemet var för svår att återkonstruera på så få veckor.  

Kontentan av detta blev att ingen demonstration gjordes utan istället lades tid på en mer 
omfattande rapport. 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer orsakerna till de problem som är grunden för examensarbetet att läggas 
fram. Det kommer också visas en del lösningar på problemen som har framkommit i 
publicerade artiklar. 

2.1 Begrepp 

Först behövs en kort sammanfattning över vissa begrepp som kanske inte är så vardagliga 
men som krävs för en förståelse av problemen. 

2.1.1 Determinism och reproducerbarhet 

Ett system är definierat som deterministiskt om det för ett observerat uppförande finns en unik 
uppsättning av observerade nödvändiga och tillräckliga parametrar. Detta system är också 
reproducerbart om dessa nödvändiga parametrar även kan kontrolleras. Ett deterministiskt 
system behöver alltså inte vara reproducerbart.   

Reproducerbart  Deterministiskt   
Deterministiskt 

 

Reproducerbart  

2.1.2 Process 

En sekvens av operationer vilka i en dator upptar resurser i form av tid, minne, bandbredd osv. 
I fortsättningen kommer även förkortningarna BCET och WCET användas frekvent. Dessa 
avser den bästa möjliga exekveringstiden för en process (BCET) och den sämsta, alltså 
längsta, (WCET). 

2.1.3 Jitter 

Trots att man brukar se på digital elektronik som väldigt exakt vad gäller uppförande så finns 
det även i dessa system små variationer. Variationer som ger upphov till tidsvariationer brukar 
man referera till som jitter. Det finns olika typer av jitter som uppkommer av varierande 
orsaker, de som skapar mest problem är dessa [5]:  

 

Exekveringstidsjitter skillnaden mellan WCET och BCET  

 

Start jitter variationer som är ärvda av tidigare jitter  

 

Klocksynkroniseringsjitter klockornas strävan efter att hålla jämntakt gör att de 
ökar och minskar i frekvens  

 

Kommunikationsjitter fördröjningar i kommunikationsledningar inom eller 
utanför ett DRTS (Distribuerat realtidssystem)  
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Utöver de ovan nämnda störningarna så kan jitter också uppstå genom små variationer på 
grund av temperaturförändringar eller bara helt slumpmässig, de är dock så små att man aldrig 
märker av dem.   

Enligt Thane [5] så kommer antalet vägar som exekveringen kan ta att öka exponentiellt med 
systemets jitter. Det är då lätt att inse att man så långt som möjligt skall förhindra antalet 
vägval som kan uppstå under en exekvering. Det kan vara att t.ex. alltid låta en process uppta 
WCET genom att införa vänteoperationer tills denna tid är uppnådd. 

2.2 Konsekvenser av jitter 

Vilka konsekvenser får vi då av detta jitter som kan uppstå, i detta kapitel kommer jag 
förklara hur jittret påverkar olika sorters system med början på de simplaste och sedan ökar 
komplexiteten hos systemen. 

2.2.1 Sekventiella system 

Sekventiella system är system som exekveras i en förutbestämd följd och inom en process. 
Dessa system kan oftast ses som deterministiska oberoende av jitter och antas alltså producera 
samma beteende för ett givet initieringstillstånd och ett givet set av inparametrar (Undantag 
då t.ex. slumpgenerering förekommer). Detta gör dessa system förhållandevis lätta att både 
felsöka och att testa. Det enda man behöver är tillståndet och indata som har givits till 
systemet. Detta kan observeras i de flesta utvecklingsmiljöer där det ofta finns debugverktyg 
med vilka man kan mata systemet med de nödvändiga parametrarna.   

Att systemet förblir deterministiskt oberoende av jitter är på grund av just att allt sker i en 
process, ordningen mellan alla beräkningar kommer trots variationerna att vara intakt.  

2.2.2 Konkurrerande system 

Mer avancerade system leder ofta till fler mer komplexa beskrivningar av dem och därför 
svårigheter att bevisa och frambringa determinism. Det första steget från ett sekventiellt 
system kan vara att införa flera konkurrerande processer. Den ökande problematiken som 
införs kommer av att ordningsföljden av dessa processer kan spela stor roll för det uppförande 
som systemet får. För att förstå problemet kan man betrakta nedanstående figurer där man ser 
tre processer, A, B och C, med olika prioriteringar.   

Figur 1: Olika exekveringsvägar i ett konkurrerande system  

C

 

B

 

A

 

C

 

B

 

A

 

C

 

B

 

A

 

1 (WCET)

 

3 (BCET)

 

2
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De tre olika scenarierna beror på att process A får tre olika exekveringslängder i de olika 
fallen. Om processerna ovan inte skulle ha någon interaktion mellan varandra så kommer 
detta inte få någon påverkan på systemet utöver just tidsfördröjningen på process A:s utdata.  

Om man däremot antar att de använder en gemensam variabel, X, så kan detta leda till tre 
olika beteenden. Ett exempel kan vara att i slutet av process A:s exekvering adderas variabeln 
X med 1. I slutet på B:s exekvering dubbleras X och i slutet på C:s process så tredubblas X. 
Om nu X har värdet 2 från början så kommer de olika scenarierna bli följande:  

1 (WCET) 2 3 (BCET) 
X:= 2 
Process A startar 
Process B startar 
Process B avslutar: X:= 2X = 4 
Process C startar 
Process C avslutar: X:= 3X = 12 
Process A avslutar: X:= X + 1 = 13 
X = 13  

X:= 2 
Process A startar 
Process B startar 
Process B avslutar: X:= 2X = 4 
Process A avslutar: X:= X + 1 = 5 
Process C startar 
Process C avslutar: X:= 3X = 15 
X = 15  

X:= 2 
Process A startar 
Process A avslutar: X:= X + 1 = 3 
Process B startar 
Process B avslutar: X:= 2X = 6 
Process C startar 
Process C avslutar: X:= 3X = 18 
X = 18    

Man kan också tänka sig att detta är en periodisk exekvering, vilket är vanligt för 
realtidssystem, och att den producerade informationen från process A används i t.ex. process 
C. Detta kommer då att leda till att den indata som används i C i fallet 3 till höger kommer att 
vara en period gammal vilket den inte är i de övriga fallen.  

Där man i det sekventiella systemet endast behöver registrera indata och utdata för att 
återskapa en exekvering så kommer den extra dimensionen i dessa konkurrerande program 
alltså kräva att även den inbördes exekveringsordningen samt åtkomsten av delade resurser 
också skall loggas.  

2.2.3 Realtidssystem 

För realtidssystem så tillkommer den tidskritiska aspekten. Kravet på realtidssystem är att de 
för alla sina processer har en deadline att hålla. Det kan vara i form av att ett visst antal 
beräkningar måste exekveras varje sekund eller att inom en viss tid vara klar med en 
beräkning som har efterfrågats.  

För att klara av dessa kritiska moment av exekveringen så måste man ofta använda sig av 
interrupt vilka har en så hög prioritet att de kan avbryta de pågående processerna. Självklart 
gäller här samma krav som för multi-taskande system som ordning och resursdelning, men 
här blir timingen ännu ett högre ställt krav. Eftersom dessa avbrott ofta används för att ge 
input till systemet så är det väldigt viktigt att denna kommer på rätt tidpunkt. I exemplet kan 
tänkas att både interruptet och den streckade delen i process A påverkar variabel X vilket då 
kan få samma följder som i den tidigare figuren. 
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Figur 2: Timingkravet för realtidssystem 

Vad som dock blir en effekt då man kräver timing är att ordningskravet faller in i 
timingkravet då det då blir redundant information, har man exakt timing på alla processer så 
kommer ordningen på köpet.  

Timing  Ordning 

2.2.4 Distribuerade realtidssystem 

I många inbyggda system idag så används utöver konkurrerande processer även flera 
processorer som delar upp arbetsbelastningen mellan sig. Denna distribuering lägger till 
information i systemet i form av olika klockor och frekvenser som används av processorerna. 
Eftersom ingen klocka är perfekt så kommer det obönhörligen uppstå en drift mellan 
processorer som använder sig av olika klockor. Det finns till och med vissa 
användningsområden för just denna drift, t.ex. slumptalsgenerering.  

Denna drift ger i sig upphov till ett synkroniseringsfel mellan noderna i systemet vilket kan 
tillföra problematik som i grunden dock är samma ordningsproblematik som tidigare. Många 
system inför därför en funktion i systemet som synkroniserar klockorna då driften blir för stor, 
vilket löser en del av svårigheterna men kan också tillföra fler komplikationer.   

På samma sätt som det för processer kan uppstå fel då ordningen inte följs så kan det uppstå 
för kommunikationen mellan processorer. Även här gäller det att om man har en korrekt 
timingsinformation så löses även ordningsproblematiken. Dock uppstår ett ganska stort 
problem med tidsstämplingen av informationen här, man har oftast ingen gemensam klocka 
utan varje processor sköter sin egen tid. Denna problematik tas vidare upp i avsnittet Global 
State. 

Int

 
A
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A

 

1
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2.3 Krav för återskapning 

Föregående kapitel tog upp de icke deterministiska egenskaper som kan uppstå i olika system. 
För att trots detta kunna återskapa ett systems uppförande så finns det vissa krav på vilken 
information som kommer att krävas. 

2.3.1 Initialtillstånd 

En grundläggande förutsättning för determinismen är att man har samlat in all den nödvändiga 
informationen för att ställa in systemet exakt som det var vid tidpunkten då inspelningen 
startade. Om inte detta krav är uppfyllt så har vi ingen aning om hur systemet kommer att 
uppträda för de inspelade data.  

Detta krav kan lösas på två sätt, det ena är att använda sig av något verktyg som under 
körning har möjlighet att inhämta alla tillståndsvariabler för systemet och vid uppspelning 
återställa dessa. Det andra sättet är att alltid låta systemet initiera sig självt till ett starttillstånd 
som då alltid kommer vara detsamma.  

2.3.2 Informationsflöde 

En viktig infallsvinkel på problemet med vilka data som ska samlas in är huruvida de är 
nödvändiga eller redundanta för det systemet man skall undersöka. Det finns två huvudsakliga 
faktorer som påverkar valet av den insamlade informationen, Thane [1].  

 

Vilken felhypotes har vi, alltså vilka fel som anses vara möjliga eller innehar 
tillräckligt stor sannolikhet för att de skall vara nödvändiga att undersöka, ställer olika 
hårda krav på den logg man skapar.  Hit hör bland annat skillnaden mellan 
sekventiella system där det räcker att observera in- och utdata ur systemet för en 
deterministisk återskapning, och de mer komplexa distribuerade systemen. Man kan 
också använda sig av en felhypotes med endast sekventiella fel i ett distribuerat system 
och behöver då endast undersöka de olika processerna för sig då de kan ses som 
sekventiella program. I praktiken är det dock inte så troligt att ett distribuerat system 
endast skulle lida av sekventiella fel och därför är det viktigt att anta en rimlig 
felhypotes.  

 

Vilken kunskap har vi om systemets uppbyggnad och beteende. Den felhypotes som vi 
använder oss av kan stödja sig på mycket av den information vi har om både 
hårdvaran och mjukvaran i systemet. 
Har systemet minnesskydd? Hur går synkronisering av delade resurser till? Är det en 
händelse- eller tidsbaserad exekvering?  
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Man kan dela upp informationsflödet i tre kategorier: 

2.3.2.1 Dataflöde 

o Input Information som processen kommer att använda sig av 
under sin exekvering  

o Output  Den information som skickas över de fördefinierade 
interfacen från processen  

o Assisterande output De data som exekveringen har påverkat, men som ej 
passar in i kategorin ovan. Det kan t.ex. vara 
tillståndsvariabler eller uträknade värden vilka ofta 
lagras i något minne  

2.3.2.2 Kontrollflöde 

o Tid och ordning på dataflödet  Till varje dataflöde behövs en stämpling som kan ge 
en tid och ordning  

o Processövergångar Hur exekveras processerna, från och till vilken 
process och vid vilken tid sker en övergång  

o Interrupt På samma sätt som processövergångar så måste 
avbrotten tidsstämplas och ange vilken process den 
avbryter och vilken den lämnar tillbaka till  

o Realtids overhead Om en process inte klarar av sina krav så kommer den 
i vissa system att erbjudas extra resurser, t.ex. tid eller 
processorkraft, vilket kommer att påverka den 
fortsatta exekveringen och därför måste loggas  

o Tick rate Detta är den frekvens med vilken kärnan gör sina 
beslut och schemaläggning och liknande. I 
distribuerade system kan denna dock variera för att 
hålla jämn takt med någon form av global tid 

2.3.2.3 Resurser 

o Minne Viktigt att se till att t.ex. stacken kommer att se likadan 
ut och även att hålla koll på de olika processernas 
minnesanvändning  

o CPU Hur stor del av processorkraften används, kan vid 
låga procent t.ex. påvisa att ingen overhead 
förekommer  
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o Nätverksanvändning Hur mycket av bandbredden utnyttjas, kommer den att 

medföra fördröjningar eller till och med förlust av 
data  

o Realtidskärnans tillstånd Vilka processer körs, vilka väntar och vilka är 
blockerade  

Om all information ovan skall sparas med stor noggrannhet så skulle resursanvändningen för 
denna övervakning ta upp alltför stor plats i de flesta system, det är därför viktigt att man 
analyserar vilka av dessa som ej är betydelsefulla.  

Stora besparingar i utrymmeskraven kan ofta göras då man ser till att inte spela in de data som 
kommer att återskapas under en nyexekvering av systemet. Detta är särskilt intressant i många 
realtidssystem där man använder sig av periodiska processer, där finns det nämligen en LCM 
(Least Common Multiple) av de periodiska processerna inom vilken systemet ofta kan ses 
köra en stor periodisk process istället. 

2.3.3 Global State 

Som man ser i 2.3.2 så krävs det en tidsstämpling på all loggad information för att ordna dem 
sinsemellan. Detta är inget problem i enkelprocessorsystem eller ett distribuerat system med 
gemensam klocka. Men de flesta inbyggda distribuerade systemen använder sig av separata 
klockor och då blir detta ett problem.  

Det finns olika sätt att angripa detta problem, ett sätt är att använda sig av en klocka som är så 
exakt att man med hjälp av den kan utröna vilken av två händelser som sker först. Man kan 
också försöka infoga räknare i exekveringen som adderas på de ställen i programkoden där 
något viktigt för dess tillstånd sker. På enkelnod system så har detta genomförts med bl.a. SIC 
(Software-based Instruction Counter) [4] där iden är att man utnyttjar både den vanliga 
programräknaren, som talar om var i koden man är, och den så kallade SIC som räknas upp 
vid programhopp och loopar. Dessa två tillsammans kan peka exakt var i exekveringen man 
befinner sig.   

Lamport och Chandy [6] har också idéer på hur man skall lösa detta problem. Deras teori 
baserar sig på att alla processer i ett system måste hålla reda på sina egna tillstånd och vilka 
meddelanden som skickas och tas emot, vilket är fullt möjligt i de allra flesta system. De inför 
där också en övergripande process som har i uppgift att just hålla reda på alla de övriga 
processernas tillstånd. I sin rapport tar de fram algoritmer för ett sådant system där man inte 
behöver tillgång till gemensam klocka eller minne. För att påvisa problemet som uppkommer 
tar de upp en liknelse med en fotograf som skall ta en ögonblicksbild över ett stort landskap, 
där alltså flera bilder måste klippas ihop. Det finns ingen möjlighet att ta alla bilder på samma 
gång, men heller ingen möjlighet att påverka omgivningen så att allt stannar upp. Uppgiften är 
då att få denna hopklistrade bild att bli meningsfull.  

Det finns alltså olika förslag på lösningar till detta problem och det beror till stor del på 
systemet och detaljnivån som man befinner sig i vilken av metoderna man kan använda sig av. 
Den universella lösningen skulle vara en väldigt noggrann klocka, men även denna kan ha 
sina brister jämfört med andra då man har just problemen med olika processorklockor som 
drar sig i förhållande till varandra. 
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2.4 Monitorering 

Hur skall man då spara undan all information som krävs? Man behöver införa verktyg i 
systemet på ett eller annat sätt och beroende på system så kommer det krävas olika lösningar. 

2.4.1 Hårdvarumonitorering 

Ett hårdvarubaserat verktyg för övervakning av ett system har både fördelar och nackdelar, 
den stora fördelen är att tekniken inte påvekar någon del i systemet utan bara är en passiv 
åskådare. Hårdvaran för att utföra jobbet kan arbeta på flera olika sätt där de vanligaste är 
buss-sniffning eller icke-inkräktande åtkomst av ett delat minne. Det kan också vara en fördel 
att använda sig av yttre verktyg i redan färdiga system då intrånget blir väldigt litet.  

Nackdelarna med denna sorts verktyg är dock ganska stora och leder ofta till att enbart 
hårdvarubaserad övervakning inte är tillräcklig. Man får väldigt svårt att komma ner på den 
detaljnivå som kommer att krävas för felsökning av flera av de fel som kan uppstå i komplexa 
system, det kan röra sig om ordningen av processer eller kommunikationen mellan dessa. 
Särskilt nya system som bygger på komponenter som idag i allt större utsträckning använder 
sig av on-chip minnen och liknande blir svåra att uppnå en hög detaljnivå för. Dessa verktyg 
kommer också att bli väldigt systemspecifika vilket leder till en hög enhetskostnad för ett 
verktyg som kanske inte alls kan användas då ett nytt system utvecklas. 

2.4.2 Mjukvarumonitorering 

Denna approach för att lösa övervakning av realtidsssyetm är det som har studerats flitigast 
genom åren. Det finns många olika lösningar som har beskrivits och forskningen kommer från 
hela världen. Bland de projekt som finns kan nämnas Instant Replay [10] och Interrupt 
Replay [11] samt de på MRTC (Mälardalens Real-Time Center) utvecklade Execution Replay 
och TimeMachine.  

Anledningen till att den mesta forskningen har lagts på detta intrångskrävande sätt är ganska 
uppenbar. För de flesta system som finns idag så är de felen som behöver felsökas just en 
följd av den komplexitet som systemet innehar. Detta föranleder att det enda sättet att hitta 
dessa fel är att just införa verktyg så djupt att de kan upptäckas, vilket alltså kräver en 
mjukvarubaserad monitorering.  

Tidigare forskning har motiverat hårdvaru- eller hybridalternativet med att den är passiv och 
inte gör några ingrepp i systemet, och med det lätt kan plockas ur en färdig produkt. 
Ingreppen som man måste acceptera i mjukvaran leder till probe-effekter (se avsnitt 2.4.5 
Problem) som måste analyseras. Den kostnad som man får av dessa är att man får välja på att 
analysera effekterna av dess radering ur det färdiga systemet, eller att låta dem vara kvar och 
då uppta resurser såsom minne, bandbredd och processorkraft. Detta resursslöseri var ett stort 
problem tidigare då resurserna var en stor del av kostnaden, men idag har denna del av 
kostnaden sjunkit rejält och man kan då anse att den extra kostnaden man får lägga på extra 
minne m.m. ligger långt under kostnaden för de mantimmar som måste läggas ner för att 
analysera ytterligare ett problem.  
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Enligt Thane [1] finns det fyra olika sorters mjukvaruprobar som kan implementeras i ett 
distribuerat realtidssystem:  

 
Kernel-probes  

De djupaste ingreppeen man kan göra i ett system är då man ändrar i själva kärnan. 
Det kan inte göras på applikationsnivå, utan måste inkluderas i kärnan och då de 
skapar stora probe-effekter så måste de också lämnas kvar där. Fördelen är att man kan 
få en väldigt djup insikt i vad som händer i systemet, i princip på samma nivå som en 
instruktionsdebugger för ett system.  

Figur 3: Kernel probe  

 

Inline-probes  

Ett väldigt simpelt verktyg som i många artiklar refereras till som printf-debugging då 
den klassiskt ofta använder sig av funktionen printf för att ge programmeraren 
information om hur exekveringen fortskrider. Ett problem med denna lösning är att 
man oftast måste veta var felet kommer att uppstå för att då lägga till en sådan här 
probe. Det skulle då kräva en omkompilering av programvaran vilket inte i praktiken 
är möjligt på många system. Det kan dock användas för att kontinuerligt t.ex. logga 
tillståndet för ett system. Dessa påverkar självklart exekveringstider och bandbredd 
och måste därför i de flesta fall lämnas kvar i en färdig produkt.  

Figur 4: Inline-probe  
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Probe-tasks  

Dessa processer är inte tänkta att själva inhämta information, utan de kräver att någon 
av föregående verktyg också finns i systemet. Deras avsikt är att periodiskt samla in 
information från de ovan beskrivna prober i systemet. Det skulle i princip fungera utan 
de extra informationsinsamlarna, och då läsa av ett delat minne eller andra resurser. 
Detta kräver dock ändå att det någonstans skrivs till dessa resurser vilket kan ses som 
en inline-probe. Beroende på vilken prioritet som man lägger på dessa processer så 
kan det krävas att de förblir i systemet, men också möjligheten att de utan problem kan 
tas bort.  

Figur 5: Informationsflöde för en probe-task (här i 15 Hz)  

 

Probe-nodes  

Dessa noder är i princip extra enheter som kopplas upp inuti datorn på databussarna 
och därifrån kan utläsa kommunikation som går där samt att den kan fungera som en 
extern probe-task. Detta verktyg är väldigt nära de hårdvarulösningarna som finns och 
har också den fördelen att de utan störningar på systemet kan tas bort. Dock måste 
man ta hänsyn till att verktyget tar upp mer bandbredd i systemet. Det för också med 
sig problemen med systemspecifik hårdvara och kostnaderna som hör därtill.   

Figur 6: Probe node 
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2.4.3 Hybridmonitorering 

Detta är en medelväg som försöker utnyttja de positiva sidorna hos de två tidigare nämnda 
tillvägagångssätten, hårdvaru- och mjukvarumonitorering. För att låta systemet bli så 
opåverkat som möjligt så låter man hårdvara spela in de händelser som är viktiga men med 
hjälp av i systemet införda prober som då kan göras mindre krävande för systemet. En tanke 
är att t.ex. låta inline-probar skicka information till en uppsamlingsprocess som i sin tur 
skickar ut denna uppsamlade data genom någon extern kommunikationsväg där ett yttre 
system har hand om att spara undan informationen. På så sätt har man trängt sig väldigt djupt 
in i systemet men undvikit en del tidskrävande exekvering för att lagra informationen. 

2.4.4 Cyklisk monitorering 

För att reducera datamängden som sparas så kan man använda sig av cyklisk insamling av 
information. Som namnet antyder så sparas all information cykliskt in och skrivs efter ett tag 
över av nyare data. Detta kan ge oerhört stora besparingar i utrymme och därmed också ge 
plats åt en mer detaljerad beskrivning av det aktuella systemet. Anledningen till att detta kan 
vara en möjlig väg att gå är just att felet oftast inte infekterar systemet alltför lång tid innan 
det upptäcks. Därför kommer all information som har lagrats innan detta infektionstillfälle 
enbart att vara en transportsträcka som måste köras igenom.  

Det tillför dock en del ytterligare information som måste innefattas i lagringen. Som ovan 
nämndes så krävs det för ett deterministiskt återskapande minst att vi har tillgång till 
initialtillståndet, för ett cykliskt baserat återskapat uppförande så krävs det lite hårdare krav. 
Vi måste få tillgång till systemets tillstånd i minst en tidpunkt som innefattas av den cykliska 
loggen.   

Figur 7: Cyklisk monitorering för kort för att logga infekteringen 

En insamling på detta sätt har också ett annat problem, felen som uppstår kommer i de flesta 
fall inte att vara så kritiska att systemet stannar, utan bara fortsätter att skriva över loggen. Det 
krävs då att man har möjlighet att dumpa detta minne till någon extern källa på något vis samt 
att någon definition som säger när minnet skall dumpas. Om man använder sig av tillräckligt 
lång insamling så skulle också en extern trigger vara en möjlighet, alltså en funktion där 
någon mänsklig övervakare kan hinna reagera på felet och sedan trigga en minnesdumpning. 
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Det finns vissa system som endast har denna cykliska insamling som möjlighet, det är system 
som i teorin har en obegränsad exekveringstid, t.ex. routrar i nätverk och andra inbyggda 
system. De flesta system har idag en väldig hög kapacitet och kan därför producera väldigt 
mycket information på kort tid, även om det bara rör sig om minuter eller timmar, vilket även 
detta kräver att det sätts en begränsning på minnesutnyttjandet. 

2.4.5 Problem 

En oönskad effekt som kan uppstå då man inför sina mätverktyg i systemet är de så kallade 
probe-effekterna. Dessa uppstår då de verktyg man använder påverkar exekveringen i 
systemet, det är därför viktigt att se till att effekten hålls så liten som möjligt. Då man enbart 
avlyssnar hårdvaran kan denna effekt oftast försummas då de ej har någon tidspåverkan på 
systemet. Möjligen kan avlyssningen störa kommunikationen, men i dessa fall så kommer 
verktyget att vara helt oanvändbart och ett bättre måste användas.  

Effekten uppstår dock i alla system där man inför sina mätpunkter i programkoden, vilket i 
övrigt är en väldigt effektiv lösning för avlyssning då den ej kräver någon extra utrustning. 
Det som hände då man inför sitt verktyg i systemet är att detta kräver en del av resurserna 
som tillhandahålls av systemet. Detta kan vara både i form av minne och bussar, men det 
kanske viktigaste är att processortiden upptas. Nedan visas en exemplifiering av problemet.   

Figur 8: Probe effekten utesluter en exekveringsväg 

Det som händer är att i den lägre prioriterade processen A så inför vi vårt verktyg. I exemplet 
så tillåts både A och B att få tillgång till resurs X och antas också att påverka denna resurs. Då 
vårt verktyg har införts så ser vi process A inte längre hinner klart med sin exekvering i tid 
och den kommer då att avbrytas av process B. Ordningen på denna resursanvändning har 
förändrats och därför också vårt systems uppförande. 
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2.4.5.1 Hantering av probe-effekt 

Hur kan man då hantera detta problem som kan uppstå? Finns det någon anledning att inte 
låta dessa prober stanna kvar i systemet efter testningen?  

Trots att det alltid finns ett krav på att minimera kostnaderna av resurser inom alla projekt, så 
kan man ofta sluta sig till att denna extra kostnad som testningen kräver är välinvesterade 
pengar. Särskilt då den grundliga testningen i vissa sammanhang är ett krav för att 
överhuvudtaget få ett fungerande system. Men man måste tänka sig för en del innan man bara 
låter alla dessa prober finnas kvar i systemen. Vissa testfunktioner som man inför kan vara 
förödande för ett system då det används i verkligheten. Thane exemplifierar detta med ett 
trafikljus där man som en test slår om lamporna vilket skulle ge förödande effekter om testet 
lämnades kvar i det slutgiltiga systemet. Detta må vara ett extremfall, men det ger eftertanke 
åt problemet.  

Det finns prober som under vissa omständigheter kan plockas ur systemet. Det som krävs för 
detta är att de införda probarna inte påverkar tiden eller utdata från någon process. Detta kan 
t.ex. vara fallet om man har periodiska processer där det alltid finns exekveringstid över 
mellan perioderna (ex. 1 i Figur 9). En annan lösning är att alltid låta proben vara knuten till 
en lägre prioritet än övriga processer (ex. 2 i Figur 9). Då den senare lösningen används måste 
man dock ta hänsyn till att processen kan bli avbruten och då kanske missa någon viktig 
händelse.  

Figur 9: Probar som ej påverkar systemet  

Det vi kan vinna på att återföra resurserna till systemet kan dock diskuteras. Den minskade 
belastningen på processorn blir särskilt svårt att utnyttja för att minska kostnader. Det är 
väldigt lite sannolikhet att en mindre kraftfull dator skulle få samma egenskaper och då har 
man ingen nytta av de genomförda testerna. Alltså, har man väl fått datorsystemet att fungera 
med probarna inkluderade så finns det egentligen ingen ekonomisk vinning med att ta bort 
dem. Möjligen, hävdar Thane [1], skulle minnesutrymmet kunna minskas då data ej behöver 
sparas i samma utsträckning och att detta inte skulle påverka systemets egenskaper i övrigt. 
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2.5 Felsökning 

Det vi i tidigare kapitel har förklarat är hur fel kan uppstå och reproduceras i ett 
realtidssystem. Detta är inget självändamål då det om man jämför med den klassiska 
ingenjörskonsten skulle vara som att bygga upp en bro som rasat för att sedan bara lyckas 
rasera den igen. Den stora fördelen vi har jämfört med brobyggarna är att vi kan omedelbart 
bygga upp vår "bro" igen utan ansträngning eller kostnad. Det vi sedan måste hitta för att 
kunna åtgärda orsaken till kraschen är den lilla spricka som startade det hela. Det är här vår 
felsökning kommer in i bilden. Det är nämligen väldigt sällan som ett fel visar sig direkt. Med 
detta menar man att det nästan alltid finns en inkubationstid från det att systemet infekteras 
tills det att man upptäcker det med sina instrument. Målet med felsökningen är att återskapa 
och studera detta förlopp, från infektion till felupptäckt.  

Figur 10: Inkubationstid, från infektion till upptäckt  

Hur skall detta då möjliggöras i praktiken? Som vi sagt tidigare är det vissa krav som måste 
uppfyllas, dessa krav blir allt strängare desto komplexare system vi använder. Vi måste för 
alla system minst ha tillgång till alla indata, utdata och vilket tillstånd systemet initialt befann 
sig i.  

Krav för att deterministiskt återskapa fel:   

In-/utdata, 
initialtillstånd 

Timing, Ordning 
av data 

Timing, Ordning 
av processövergångar 

Global Tid 

Sekventiellt X    
Single-tasking real-time X X   
Multi-tasking real-time X X X  
Distributed real-time X X X X 

Tabell 1: Kraven ökar med systemets komplexitet  

Listan ovan beskriver kraven för återskapning av fel, dock är det inte säkert att all denna 
information behöver sparas, den kan komma att automatiskt infinna sig i vissa system.  

Infektion Upptäckt 
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Det finns två sätt att angripa felsökningsproblematiken, on-line eller off-line. Det är två helt 
olika tillvägagångssätt som kräver olika verktyg. 

2.5.1 On-line 

När man debuggar ett system on-line så använder man sig av det verkliga systemet och genom 
att kontrollera all information som skickas till det så återskapar man felet. Beroende på vilken 
nivå felet ligger och vilken nivå man styr systemet så måste man inse att vissa fel ej går att 
återskapa.  

En annan version av ett on-line system är en så kallad omgivningssimulator där all 
kommunikation med omgivningen simuleras istället för att spelas in/upp. Detta kan vara ett 
bra verktyg för att testa systemen, men brukar ofta fallera för felsökning då dessa situationer 
som skapar felen i de flesta fall är väldigt ovanliga. Ett exempel där det skulle fungera är om 
man t.ex. får ett fel då en viss gräns passeras såsom att man flyger över ekvatorn och det inte 
finns någon hantering av den GPS data som då kommer. Detta är ett scenario som är lätt att 
återskapa i en omgivningssimulator, men inte heller så realistiskt att de felen man har problem 
att hitta är så här simpla. 

2.5.2 Off-line 

En off-line felsökning använder sig inte alls av något riktigt system utan man letar utifrån den 
inspelade informationen upp var felet uppstod. Detta kräver ofta en noggrannare 
informationsinsamling men de oförutsedda felen som kan uppstå i en on-line uppspelning kan 
man utesluta. Om man har tillräckligt djupgående instrument så kan man i teorin till och med 
upptäcka slumpartade fel från t.ex. strålning, vilket med andra verktyg är omöjligt.  

Att metoden kräver utförligare information om processer och dess kommunikation kan leda 
till att det lagringsutrymmet som skulle krävas blir ohanterbart stort. Därför är det här särskilt 
viktigt att rensa bort redundant data och att genom analys av arkitekturen sålla bort 
information som påvisar för arkitekturen omöjliga eller osannolika fel.  

I figuren nedan visas ett exempel där Process B använder sig av data både från process A och 
från externa källor. Vid en on-line reproduktion så kommer den från A skickade 
informationen att återskapas och behöver därför inte sparas undan vilket är ett krav för att 
man skall förstå dataflödet vid en off-line reproduktion. En off-line inspelning måste alltså 
innehålla alla in/utdata för alla processer om man skall få en riktig bild av vad som händer i 
systemet.  
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Figur 11: On-line resp. Off-line insamlingar 

2.5.3 Debuggers 

Då man för ett on-line system har återskapat ett fel så upptäcker man här att på något sätt 
måste systemet stoppas för att utläsa information från det. Detta är en minst lika viktig del 
som själva återskapandet, det är här man ska hitta orsaken till felet. Till detta krävs en 
debugger, antingen en som är inbyggd i systemet i en process eller som extra hårdvara, eller 
så måste hela systemet kunna emuleras i ett externt system.  

En hårdvarudebugger finns i vissa system inbyggt och kan då med fördel användas, det finns 
vissa standarder för denna kommunikation såsom den populära JTAG. Ett exempel på vad 
JTAG, kan man se på detta utdrag från databladet för ATmega16:    

JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface  
Boundary-scan Capabilities According to the IEEE std. 1149.1 (JTAG) Standard  
Debugger Access to: 
 All Internal Peripheral Units 
 Internal and External RAM 
 The Internal Register File 
 Program Counter 
 EEPROM and Flash Memories 
 Extensive On-chip Debug Support for Break Conditions, Including 
 AVR Break Instruction 
 Break on Change of Program Memory Flow 
 Single Step Break 
 Program Memory Breakpoints on Single Address or Address Range 
 Data Memory Breakpoints on Single Address or Address Range  
Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface  
On-chip Debugging Supported by AVR Studio® 

Tabell 2: Utdrag ur datablad för ATMega16  

A

 
B

 

Extern kommunikation 

Off-line

 

On-line
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Man har alltså en väldig kontroll över exekveringen och kan både använda sig av single step 
och break. Med en bra mjukvara för att styra denna kan man få lika hög kontrollerbarhet av 
systemet som en emulator skulle ha gett, men med vetskapen om att exakt samma hårdvara 
används och eventuella buggar i emulatorn behöver man inte oroa sig för. Dock blir det 
genast mycket svårare då detta skall appliceras på distribuerade system. Även om alla 
processorer stödjer JTAG eller liknande kommer det att bli problem att vara säker på att 
kommandon som skickas blir utförda på exakt samma tid. Om man till exempel vill stoppa 
exekveringen så kanske en av processorerna hinner utföra en cykel extra och det uppstår då en 
förskjutning mellan dem. Detta borde dock kunna behandlas på samma sätt som drift mellan 
processorerna om man tar hänsyn till det vid utvecklingen. 

2.5.3.1 Cyklisk Debugging 

Ett problem med alla debuggers är att de endast kan stega exekveringen framåt i tiden, då man 
i själva verket när man funnit felet vill bakåt för att hitta orsaken. Därför brukar man använda 
sig av cyklisk debugging. För att gå bakåt i tiden exekverar man då om systemet och stannar 
på en tidpunkt tidigare än den förr och kan på så sätt imitera en bakåtgående debugger. Detta 
kräver dock en hel del exekveringar då det som tidigare nämnts ofta tar ett tag från infektion 
till synligt fel.  

Figur 12: Exempel på cyklisk debugging  

Detta leder till att vissa åtgärder måste vidtas om man har ett system där det senaste 
initialtillståndet är långt ifrån felupptäckten. Om man tänker sig att det kanske tar 30 min från 
systemstart till upptäckt så kommer en cyklisk debugging från detta initialtillstånd att kräva 
oacceptabelt lång tid även om man bara rör sig ett par steg bakåt i exekveringen. Men om man 
har tillgång till en debugger som klarar av att stanna systemet och sedan stega fram det, så har 
man troligen även tillgång till alla minnen och register i systemet. Därför kan man under den 
första exekveringen fram till felet stoppa systemet på strategiska ställen och där läsa av 
tillståndet, dessa tillstånd kan man sedan återgå till vid den cykliska debuggingen. Vid de 
tillfällena då man använder sig av cyklisk insamling av data så finns dessa tillstånd 
förhoppningsvis redan lagrade. 

Int main() 
{  

Int a=0;  
Int b=5;   

Int c = b/a;  
Return 0; 

}

 

1a körningen

 

Felupptäckt 

2a körningen

 

Ett steg bak 

3a körningen

 

Hittat orsak 
till fel 
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2.6 Test och regressionstest 

Ett annat användningsområde för de in och uppspelningen som beskrivits är testning av 
system. Detta är en viktig del på grund av de stora besparingar som kan göras då detta i 
vanliga fall är en väldigt krävande del av utvecklingen. Det som testningen i grunden går ut på 
är att givet ett visst utgångsläge och indata så skall systemet svara med ett visst uppträdande. 
För sekventiella program är detta en lätt uppgift och endast en exekvering krävs. 
Distribuerade realtidssystem kan däremot uppträda på flera sätt beroende på vilken 
exekveringsväg som används, därför kan det för varje utgångsläge och indata krävas flera 
exekveringar för att säkra att systemet ger rätt respons.   

Det ideala testverktyget skulle självklart testa alla möjliga scenarier som är möjliga, men i den 
icke ideala värld vi lever i så finns det inte många system som är så simpla så att detta skulle 
vara möjligt. Det som ett sådant här verktyg skulle kunna leverera är ett helt buggfritt system, 
men då denna möjlighet inte finns så får man anpassa sig efter detta. Det bästa alternativet är 
då att utvärdera systemet för att se vilka testscenarier man skall använda sig av. Enligt 
Sundmark et al [7] finns det i huvudsak två angreppssätt för att skapa användbara 
uppsättningar testfall; funktionellt och strukturellt. Den funktionella metoden utgår ifrån 
systemets funktionella egenskaper och används för så kallad black-box testing. Den 
strukturella metoden används istället för white-box testning genom att man analyserar den 
interna strukturen hos systemet.  

När man redan har ett fungerande system och inför en mindre förändring så inses det lätt att 
om man för alla små förändringar måste återtesta hela systemet så kommer detta att bli en stor 
utgift. Det man kan göra för att minska den omfattande testningen är att skapa en testmängd 
som har för avsikt att testa alla basfunktioner i systemet, en så kallad regressionstest. På så 
sätt kan man t.ex. se till att en förändring inte påverkar någon säkerhetskritisk del i systemet. 
Man kan dela upp testfallen för ett modifierat system i fyra klasser [7] vilket lätt åskådliggörs 
i följande figurer.   

Figur 13: Förändring av testfall i modifierade system  

Testat system Modifierat system 

Ek 
Ek+1 

 Tk 

 tk 

 Tk 

 tk+1 

 Ck+1 
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Figurerna skall beskriva hur testfallen förändras då en modifiering av systemet införs. Ek och 
Ek+1 är en mängd som innehåller alla möjliga testfall för respektive system, den fullständiga 
mängden. Tk är de testfall som har valts ut av antingen den strukturella eller den funktionella 
testfallsmetoden. De två minsta mängderna tk och tk+1 är ett testfall som har genererat ett fel 
och alltså är anledningen till att förändringen tillförts systemet. Slutligen så innefattar Ck+1 

alla testfall som påverkas av modifieringen av systemet. Det är utifrån dessa fyra mängder 
som vi kan beskriva fyra för regressionstestning intressanta delmängder:  

I. Tk \ (Ek+1  Tk) 
Testfall som ej längre tillhör systemet  

II. (Ek+1  Tk) \ Ck+1  

Opåverkade och fortfarande giltiga testfall, behöver ej 
återtestas  

III. Ck+1 \(Tk  Ck+1)  
Nya testfall efter modifieringen, skall testas  

IV. Tk  Ck+1  

Gamla testfall som påverkats av modifieringen, skall testas   

Som vi kan se så kan en förändring komma att utesluta vissa testfall från att inträffa, fall I, 
vilket är helt naturligt. Vad man dock måste inse här är att detta leder i många fall till att vissa 
verktyg som man kanske skulle vilja använda sig av kommer att införa en sådan här probe-
effekt i systemet. I scenariot ovan skulle detta alltså att visa sig genom att vissa testfall aldrig 
kommer att vara möjliga att testa om det använda verktyget ger upphov till ett modifierat 
system.  

Figur 14: Ett testfall utesluts av probe-effekten  

I Figur 14 ser vi ett möjligt scenario där fallet att process A avslutas innan process B utesluts 
genom vårt införande av ett testningsverktyg. I det verkliga systemet finns för ovanstående 
scenaria alltså tre fall, A blir klar innan B, mellan B och C eller efter C. Då testverktyget 
införs blir endast de senare två kvar. 

B

 

A

 

C

 

BCET 

Infört verktyg 

WCET 

B

 

A

 

C

 

BCET WCET 

I 

II 
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2.6.1 Metoder för testning av DRTS 

Det är som sagt lätt att inse att flera delar av ett system kan bli påverkat av en ändring, men 
hur kan man då begränsa detta område samtidigt som man är säker på att inkludera alla 
påverkade fall?   

En metod som har behandlats på flera håll är en så kallad firewall vilken bygger på att man 
följer förändringens kommunikationsvägar och på så sätt ringar in dess påverkan på andra 
delar. Den har beskrivits i i olika former beroende på användningsområde, bland annat av 
Kung et al [13] med objektorienterade klasser som inriktning och av White et al [9][12] som 
även har testat sina metoder i industrin på ABB med goda resultat.  

I White et al  [9] beskrivs först en procedurbaserad firewall som framtogs av Leung och 
White 1990. Denna är aningen enklare uppbyggd än de objektorienterade varianterna men där 
listas fyra punkter som förutsättningar för denna regressionstest.  

 

Alla fel beror på de införda förändringarna 

 

Inga globala beroenden 

 

Enhets- och integrationstesterna antas vara felfria 

 

Förändringen av systemet är förhållandevis liten  

En intressant slutsats som kom fram efter tester på ABB med en firewall metod var att trots att 
det bröts grovt mot både det första och sista antagandet så visade det sig att verktyget ändå 
reducerade antalet tester med 50 % och att det fortfarande var effektivt på att finna fel.  

Förutom de procedurbaserade och objektorienterade metoderna så har det även använts 
verktyg för att upptäcka deadlocks. Dessa uppstår då två eller flera processer kräver två eller 
flera av samma semaforer samtidigt, t.ex. kan process A hålla i semafor 1 och kräva semafor 2 
för att fortsätta samtidigt som process B håller i semafor 2 och kräver semafor 1. Det har visat 
sig att dessa situationer sällan uppstår i de tidiga versionerna av system, men att det är ganska 
vanligt att de visar sig efter förändringar i koden.  

Verktyg för att testa detta liknar de andra metoderna men analyserar just vilka semaforer de 
olika processerna kräver och kan på detta sätt spåra upp möjliga deadlocks i systemet. Även 
deadlock har visat sig vara effektiv på att hitta dessa fel, även fel som inte har upptäckts av 
något tidigare test, eller under långtidskörning av systemet.  

Sammanfattningsvis kan man sluta sig till att det finns flera metoder som alla har sina för- och 
nackdelar, men att det fortfarande inte finns, och troligen aldrig kommer att finnas något 
allmängiltigt verktyg varken för att felsöka eller regressionstesta system. Därför måste man 
innan beslut fattas verkligen inneha en grundlig vetskap om systemet och de möjligheter som 
finns. På grund av detta finns det ingen anledning att djupare sätta sig in i metoderna innan 
man vet systemets egenskaper, vilket är vad jag kommer att beskriva i kommande kapitel. 
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3 Befintligt system  

Systemet som tidigare beskriven teori skall appliceras på är systemdatorn, SD, i Gripen. 
Systemet är idag ett distribuerat realtidssystem bestående av flera processorer och tillhör 
därför den mest komplexa av de beskrivna systemkategorierna. Således måste, för ett 
deterministiskt system, alla kraven som nämnts i tidigare kapitel tillfredställas. 

3.1 Arkitektur 

Detta kapitel är endast en sammanfattning av det ursprungliga kapitlet Arkitektur då detta 
innehöll företagshemlig information. Kapitlet innehåller därför bara grova beskrivningar av 
funktionalitet och uppbyggnad av de delar som behövs för att senare analysera determinismen 
hos systemet. 

3.1.1 Mjukvaruenheter 

Systemdatorns mjukvara är uppbyggd kring ett antal mjukvaruenheter, ME, som var och en 
har sitt ansvarsområde. Den ME som är intressantast för determinismen är realtidsenheten 
som ansvarar för all körning av datorns processer. Om någon annan ME har en procedur som 
skall exekveras så kommer detta att göras genom denna realtidsenhet.  

Även grövre indelningar finns som även inkluderar yttre enheter till delsystem. En eller flera 
ME:n och yttre enheter bildar dessa delsystem och då de har egna uppgifter så behöver de inte 
kommunicera avsevärt med varandra. 

3.1.2 Extern kommunikation 

Den yttre kommunikationen kan ske genom varje processors egen Ethernetanslutning eller 
genom de kommunikationsenheter som utanför systemdatorn kommunicerar på en 1553 buss. 
Ytterliggare diskreta signaler är inkopplade på interrupt ingångar hos processorerna. 

3.1.2.1 1553 

MIL-STD-1553 [8] är en militär standard för seriell kommunikation som utvecklades på 70-
talet. Den är anpassad för att vara väldigt pålitlig trots yttre störningar och kan därför inte 
utnyttja någon större bandbredd, endast 1 Mb/s. På 1553 kanalen kan upp till 32 enheter 
anslutas varav en kommer att agera som busstyrare, vilken har ansvaret för att samordna all 
kommunikation som sker och efterfrågar all data som den behöver. I datorsystemet hos 
Gripen är det under normal flygning systemdatorn som har denna funktion. 
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3.1.2.2 Ethernet 

Kommunikationen över Ethernet sker i form av paket och dessa finns i de två 
standardprotokollen, UDP och TCP.  Ett paket som är skickat med TCP garanteras att det 
kommer fram, men det finns inga som helst garantier om tiden som det tar. UDP skickas 
däremot så snabbt som möjligt men om den krockar eller på annat vis förloras så kommer den 
aldrig fram. Då man i Gripen redan använder 1553 för tidskritiska meddelanden så blir det 
därför naturligt att de flesta paket som skickas över Ethernet inom systemet är icke-
tidskritiska och därför använder sig av protokollet TCP.  

I systemdatorn sitter en hub där alla processorer är anslutna, utifrån finns endast denna 
möjlighet att komma åt interfacet. Det går alltså inte att ansluta till varje processor utan att 
öppna skalet.  

När processorn får ett interrupt från dess Ethernethanterare så kommer detta trigga en ISR 
(Interrupt Service Routine) som i sin tur sparar undan den mottagna datan i ett minne. Detta 
minne läses sedan periodiskt av en för detta avsedd process i realtidsenheten. 

3.1.2.3 Interrupt 

Det finns ett antal diskreta ingångar som används för synkronisering av realtidsklockor och 
även för att behålla en jämn takt i exekveringen. 

3.1.3 Intern kommunikation 

Det finns flera sätt att kommunicera inom systemdatorn, dock finns ett krav som kräver säkra 
överföringar, detta gäller för fallen nedan:  

 

Kritiska data där åldern på datan måste vara klart definierad 

 

Det är beroende data, den innehåller flera delar som inte får separeras om datan skall 
vara konsekvent 

 

Om datan används av fler än en process inom datorn och de har rätt att läsa och skriva  

Alla säkra överföringar inom systemet kommer att kommunicera på väldefinierade tidsslottar 
som är faställda i ett schema kopplat till trafiklistan (se nedan). I detta schema exekveras så 
kallade IN/OUT procedurer vilka ser till att ordningen följs. 

3.1.4 Trafiklista 

En trafiklista bestämmer vilken kommunikation som sker på 1553 bussen och denna har en 
lägsta frekvens på ca 1 Hz (0,9375) och den maximala frekvensen är 60 Hz. 

3.1.5 Schemaläggning 

Även processerna i systemdatorn följer liksom trafiklistan ett fast schema med maximal 
frekvens på 60 Hz. För varje frekvens körs en förbestämd meddelandekedja där varje ME har 
tillgång till en procedur. 
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3.1.5.1 Bakgrundsprocesser 

Den tid som blir över då inga periodiska processer är schemalagda kommer användas för 
bakgrundsprocesser. Detsamma gäller på 1553 bussen, då inga periodiska meddelanden går 
finns det plats för bakgrundsmeddelanden. 

3.1.5.2 Överbliven exekveringstid 

Då varken de periodiska processerna eller någon bakgrundsexekvering förekommer kommer 
istället en procedur för övervakning av processoranvändning att köra. Detta ger oss 
information om belastningen på systemet. 

3.1.5.3 Missade deadlines 

Som en extra försiktighetsåtgärd har man lagt in en tidsmarginal från procedurernas deadline 
tills deras utdata skall skickas iväg på bussen.   

Figur 15: Marginal för hantering av missade deadlines 

Om processen inte klarar av att möta sin deadline så genererar det ett av dessa tre fel:  

1. Time Margin Violation Processkedjan blir klar någonstans inom 
marginalen  

2. Procedure Chain Interruption Processkedjan avbryts så att busstrafiken ej störs  

3. 1553 Bus Traffic Disturbance Processkedjan får exekvera klart med en störning på 
busstrafiken som följd  

Så länge felen håller sig på den första nivån, där endast marginalen kommer att brytas, 
kommer systemet att exekveras precis som det var tänkt och alltså inte ställa till med några 
problem för determinismen. Detta gäller dock inte då det andra felet inträffar eftersom det då 
inte finns någon information om hur långt exekveringen av processen i fråga hade kommit, 
visa utdata kanske inte var klar osv. Vad det gäller det tredje felet så borde det, tack vare 
IN/OUT procedurerna, inte vara något brott mot systemets determinism. Oavsett om 
processen hade klarat sin deadline eller som nu förskjuter busstrafiken, så har den ändå 
producerat sina utdata klart och ordningen mellan processerna är fortfarande bibehållen. 
Självklart beror det också på hur felet kommer att fortplanta sig, men om det ligger flera 
marginaler hela tiden så borde felet dö ut inom rimlig tid och all ordning mellan processerna 
behållas.  

Process 
Busstrafik 

Deadline Marginal 
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Under testningen av programvaran har man också möjlighet att applicera en Dummy Load på 
olika processer, detta för att just kunna testa sådana här situationer. Det är därför troligt att 
man under utvecklingen i största möjliga mån har undvikit att fel två och tre skall uppstå. Om 
det ändå skulle uppstå så kommer detta att synas i de data som loggas eftersom det genereras 
ett felmeddelande. Det är därför möjligt att på förhand kolla upp om möjliga problem med 
overhead kommer att uppstå. 

3.1.5.4 Synkronisering 

Den drift som uppstår i processorn och då leder till en fasförskjutning jämfört med 60 Hz 
synkroniseringen kommer att tas om hand av en interrupt som kommer i 60 Hz. Den jämför 
den interna tickräknaren (256 ticks per 60 Hz period) som optimalt då skall vara 0. Om denna 
avviker med mer än 2 tick så kommer datorn att synkronisera om sig genom att antingen 
skippa de sista ticken i exekveringen (som tillhör bakgrundsprocesserna), eller vänta med 
starten vid nästa 60 Hz period.  

Denna synkronisering kan alltså ge upphov till att bakgrundsprocessernas exekveringstid 
förändras.  

3.1.6 Special Procedures 

Dessa är speciella funktioner som anropas av något interrupt, t.ex. då ett Ethernetpaket 
mottagits och är därför så kallade ISR. Det finns dock vissa krav på dessa funktioner, de får 
bland annat inte uppta mer exekveringstid än 2 ticks. Eftersom de har högre prioritet och 
avbryter alla andra så måste de också hanteras varsamt så de inte stör den periodiska 
exekveringen.  

De regler som är uppsatta för dessa leder till att de inte kommer att påverka de periodiska 
processerna men möjligen bakgrundsexekveringen. Att antalet interrupt skulle bli fler vid en 
ny uppspelning eller att deras exekveringslängd skulle förändras är dock inte så troligt. 

3.1.7 Initiering 

Den ovan nämna periodiska exekveringen av alla processer hänvisar till då systemet är inne i 
sitt periodiska mod och gäller alltså inte under uppstart. När systemdatorn startas så kommer 
den att följa ett uppstartsmönster som anropar en initieringsprocedur för varje ME. Denna 
procedur har för avsikt att ställa in alla variabler på ett förutbestämt värde, helt enkelt så att 
starttillståndet för systemet är likadant vid varje uppstart.   

När denna initiering är klar så kommer en synkronisering med den sekundära busstyraren och 
SD:n att ske. Efter detta så kommer SD:n att förbereda för cyklisk exekvering och då ta över 
som busstyrare.  

Ytterligare faktum som garanterar en väldefinierad initiering är att till skillnad från t.ex. C så 
får oinitierade variabler inte användas i det använda implementationsspråket. 
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3.2 Monitorering  

Figur 16: Information som kommer loggas från och till systemdatorn 

En ytterligare förutsättning som kommer att finnas genomgående i detta kapitel är att all yttre 
kommunikation kommer att kunna loggas till så hög upplösning som krävs, men ingen 
påverkan på befintlig mjukvara får göras, det är alltså on-line debuggning och regressionstest 
som skall beskrivas. Information om processövergångar och intern kommunikation kommer 
det alltså ej finnas tillgång till.  

Figur 17: Exempel på information som vi ej får tillgång till i systemet 
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3.3 Krav för återskapning 

Som nämndes tidigare så hör systemdatorn till den mest komplexa av de system som beskrivs 
i teoridelen och kräver därför noggrann kontroll för att kunna anses deterministisk. Från 
grunden så är det överhängande kravet ordning och timing mellan alla processer och 
meddelanden. Vi har tidigare också tagit upp faktumet att vi inte har tillgång till några inre 
verktyg i systemet utan är fast vid att använda 1553, Ethernet och de diskreta signalerna på 
systemdatorn. Detta kapitel har därför för avsikt att reda ut om arkitekturen i SD:n i sig 
kommer att lösa dessa problem. Om det går att påvisa att detta är fallet så kan man också sluta 
sig till att systemet kommer att uppföra sig deterministiskt. 
Det som då måste kontrolleras är att den informationen som egentligen krävs för att återskapa 
ett beteende automatiskt kommer att infinna sig under en körning. Denna nödvändiga 
information togs upp i kapitel 2.3 och är följande:  

 

Initialt tillstånd 

 

Informationsflöde 
o Dataflöde 
o Kontrollflöde 
o Resurser 

 

Global State  

Det kommer också att förutsättas att all kommunikation som ej går att logga är felfri, det blir 
en omöjlig uppgift att påvisa determinism i annat fall. 

3.3.1 Global State 

En av de stora nödvändigheterna för en uppspelning är att erhålla en tillräckligt noggrann tids- 
eller tillståndsstämpling på all information. Eftersom vi har som utgångspunkt att inte påverka 
mjukvaran i systemdatorn något så är den enda möjligheten att utläsa något från den externa 
kommunikationen eller att använda oss av en extern klocka.  

När det gäller den periodiska informationen så finns det ett krav som säger att det skall vara 
möjligt att skifta plats i meddelandekedjorna [15]. En följd av detta blir att varje subsystem 
måste vara klar med sina utdata vid början av varje tidsintervall, och på samma sätt ej heller 
räkna med att få tillbaks något innan slutet på tidsperioden. Detta leder till att en tidsstämpling 
inte behöver vara mer exakt än att man kan sluta sig till vilken 60Hz period den tillhör. All 
data kan alltså anses vara konstant under en 60 Hz period.  

För att koppla ett meddelande till en viss period måste vi alltså få ut denna information från 
systemet. Detta finns en mycket lätt lösning på då systemdatorn nämligen informerar alla 
subsystem om just vilken 60 Hz period den befinner sig i. Detta meddelas i form av ett 1553 
synkroniseringsbussmeddelande som skickas ut på buss 1 varje 60 Hz period och perioden 
kan vara mellan 0 och 63. En period kommer då att vara definierad mellan två av dessa synk-
meddelanden. 

3.3.1.1 1553 

Då det enligt ovan inte finns någon anledning att specificera ett meddelande till högre 
noggrannhet än 60 Hz perioden så är det naturligt att låta synkmeddelandet starta en ny 
tidsstämpling och endast fästa denna vid de meddelanden som kommer därefter. 
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3.3.1.2 Ethernet 

I och med det icke deterministiska beteendet hos Ethernet kan vi här komma att få stora 
problem med bevis på determinism. Oavsett om det skickas paket med TCP eller UDP så 
finns det inga övre tidsgränser eftersom då ett paket hamnar hos en hub/switch så vet man inte 
hur lång tid det tar innan paketet skickas vidare. Det som är viktigt att kontrollera är ju 
tidpunkten då paketet påverkar processerna, alltså när inläsningen av datan sker. Variationer 
kan förekomma mellan olika hubbar/switchar, dock visar mätningar [17] att då förhållandevis 
låg belastning ligger på en eller flera switchar så kommer denna fördröjning vara relativt 
konstant.  

Detta gör att sannolikheten att pricka rätt när man skickar ett paket torde vara stor, men det 
finns ändå en risk att paketet vid uppspelning mottas precis innan SD:ns Ethernethantering då 
den under inspelning mottogs efter eller vice versa.  

Eftersom TCP paketen skall garanteras framkomst så kommer ett klartecken skickas då ett 
paket tagits emot. Detta kan användas för att rama in under vilken tid som ett paket har anlänt 
till Ethernethanteraren.  

Figur 18: Tidsstämpling av Ethernettrafik 

Så länge de båda tiderna ligger inom en avläsningsperiod så kan man sluta sig till att det också 
behandlades i slutet av denna period, då denna hantering hör till bakgrundsexekveringen. I 
dessa fall är det inga problem att sätta en tidsstämpling på dem och de flesta av paketen borde 
också hamna här. För att minska den möjliga ankomsttiden så kan man också göra mätningar 
på hubben som sitter i datorn, då kan man få ut de minimala tider som det tar för ett paket att 
passera här och denna kan läggas till på tidigaste ankomsttid och dras bort från den senaste. 

1. Paket loggas av monitor, tidigaste 
ankomst 

  

SD 

HUB

 

HUB 

2. Klartecken loggas, alltså senaste 
möjliga ankomst 

Övriga enheter 
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Figur 19: Noggrannare specifikation av tidsstämpling 

I de fall då avläsningsperioderna kommer i 10 Hz, alltså var 100:e ms, så kan man troligen 
med hög säkerhet sluta sig till att varje paket kommer att kunna tidsstämplas till rätt period. 
När däremot hög belastning, alltså då filöverföring sker, råder så kommer sannolikheten att 
paketet kommer vid en avläsning att öka 20 ggr. Dock kan man anta att så länge en 
filöverföring pågår, så kommer inte paketen som tillhör denna fil att påverka systemets övriga 
processer. Antagligen kommer en klarflagga sättas först när filen är överförd. Detta leder till 
att fastän kanske 10000 paket skickas för en fil, så spelar det ingen roll när de 9999 första 
anländer, det räcker att klarflaggan sätts på rätt ställe, då det endast är här de periodiska 
processerna påverkas.  

Om denna osäkerhet skulle visa sig ställa till problem så är den enklaste lösningen att placera 
systemdatorns hub utanför lådan i testriggen. I detta fall kan man då koppla monitoreringen 
direkt på anslutningen till processorn och på detta sätt erhålla en större tidsnoggrannhet. 

3.3.1.3 Interrupt 

Trots att vi kontrollerar alla insignaler till systemet så är det vissa signaler som kanske inte 
behöver spelas in, en av dessa är 60 Hz synken som ändå kommer att vara lätt att återskapa. 
Om vi nu tänker oss att återskapa denna så måste vi dock ta hänsyn till att pulserna måste 
komma på samma ställen som under den första exekveringen.  

Figur 20: Fasskillnad mellan interrupt 
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Eftersom vi troligen kommer att referera alla data mot utgående meddelanden på 1553 bussen 
så kommer egentligen 60 Hz signalen automatiskt att synkroniseras, det passar därför bättre 
att anpassa tidpulserna efter dessa 1553 bussmeddelandena. En möjlig väg till detta kan vara 
att utifrån de synkroniseringssignaler som skickas på bussarna, från SD till underenheter, 
räkna fram var tidpulserna skall komma. Jag har inte läst in mig djupare på detta område än 
att jag har kollat upp att det skickas sådana här signaler, och detta i en viss procedur där 
meddelanden skickas tillbaks för att kompensera för fördröjningar. Proceduren för 
synkronisering över TCP står beskrivet i [14]. 

3.3.2 Informationsflöde 

Här listas de informationsflöden som enligt Thane måste kontrolleras. I de fall där vi inte kan 
få tillgång till informationen så analyseras huruvida dessa flöden ändå är deterministiska. 

3.3.2.1 Resurser 

Realtidskärnans tillstånd  

Eftersom alla resurser som systemet använder sig av är interna så har vi ingen möjlighet att 
inhämta denna information, utan måste förlita oss på att arkitekturen återskapar resursernas 
användning deterministiskt. Viss information kan systemet skicka ut på 1553 bussen, såsom 
realtidskärnans tillstånd i det att man vet vilken 60 Hz period som exekveras. Denna 
information kan användas för att konfirmera att exekveringen löper som sig bör. Mer behöver 
vi egentligen inte veta då det viktiga här är att se vilka processer som körs och vilka som 
väntar. I systemdatorn är detta, tack vare dess schemaläggning, fastställt under normal 
körning och beror endast på vilken period man är i.  

Tack vare den fasta schemaläggningen så bör realtidskärnans tillstånd återskapas 
deterministiskt.  

Nätverksanvändning  

Nätverksanvändningen utanför datorn kommer vi ha möjlighet att kontrollera både på 
Ethernet och 1553. Det bör dock inte uppstå några problem med belastningen här då 1553 är 
så styrt från SD och vi på Ethernet har förhållandevis låg användning under normal körning. 
Undantaget är under uppstart då en del filöverföringar kan förekomma, bland annat från 
externa minnen. Dessa minnen används för att införa programkod och används även som 
loggningsenheter.  

Internt finns inte någon möjlighet att utläsa utnyttjandet av bandbredden, då på databussen. 
Men då alla meddelanden som skall skickas på denna är kopplade till den periodiska 
exekveringen så bör detta inte leda till några problem. Alla processorer vet när det är ok att 
skicka informationen och eftersom marginaler också används så bör varken krockar eller 
väntan uppstå.  

IN/OUT procedurerna kan förväntas leda till att nätverksanvändningen blir deterministisk.  
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CPU  

Viss information om processor användningen kan fås om man från början har slagit på 
uträkning av den lediga processortiden, vilket genomförs av en process som har lägst prioritet 
av alla och då bara mäter sin tilldelade tid under ett bestämt intervall. Här finns en möjlighet 
att undersöka huruvida någon hög belastning på bakgrundsexekveringen sker. Om det finns 
ledig tid över, så borde inte problem med förskjutningar i dessa processer att uppstå.   

Figur 21: Bakgrundsexekveringens problematiska uppförande 

Enligt [14] så kommer denna information dock endast skickas i 4 Hz och därmed kan man 
inte få ut någon exakt information, det skulle kunna vara ett par perioder som är fyllda men 
ändå rapporteras det att tid finns över till bakgrundsexekvering.  

Det borde alltså påvisa att ingen förskjutning av bakgrundsexekvering kommer att ske, om 
den lediga exekveringstiden är tillräckligt hög. Dock kan man kanske också se att vissa 
uppföranden, där mycket bakgrundsexekvering föreligger, kan bli svåra att återskapa.  

Minne  

Inte heller minnet kommer att läsas av någon gång men då alla delade data endast är nåbara 
genom säkra dataöverföringar, vilka sker i bestämda tidsslottar, så kommer både ordning och 
data till denna resurs att bli deterministiska.  

Ett slags minnesskydd finns i systemet i och med de säkra överföringarna och bör därför inte 
uppstå några problem vid uppspelning. 
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3.3.2.2 Kontrollflöde 

Tick rate  

Tick rate hos kärnan kommer, då en fast schemaläggare används, att hålla sig till 60 Hz. Den 
skillnaden som kan uppstå i schemaläggningen är då drift har uppstått, men endast 
bakgrundsprocesserna kommer då att påverkas.  

Här är det, liksom för realtidskärnans tillstånd, schemaläggaren som inte tillåter förändringar 
mellan olika exekveringar.  

Realtids overhead  

Det måste också tas hänsyn till om någon overhead har förekommit. Problem kan uppstå om 
fel i overhead av typ 2 el 3, beskrivet i 3.1.5.3, har inträffat. Då inga fel eller endast fel av 
feltyp 1 uppstått kommer inga periodiska processer att påverkas. Marginalerna som finns är 
till för att upptäcka just dessa problem, därför bör det i en slutversion som skall köras i dessa 
verktyg inte förekomma något av de allvarligare felen.  

Tack vare marginalerna kommer vi här alltså alltid kunna förutse om problem kommer uppstå.  

Interrupt  

De externa interrupt som kommer kan utan problem loggas eller räknas ut ifrån de 1553 data 
som skickas. Däremot är de interna inte nåbara, men som de beskrivits i dokumentationen så 
kommer de interna interrupten endast att trigga de så kallade special procedures vilka alltså 
varken får ta upp så mycket tid eller direkt påverka någon delad data.   

Alltså bör varken de interna eller de externa interrupten leda till några problem.  

Processövergångar och Tid och ordning på dataflödet  

Också processövergångarna samt tid och ordning på det interna dataflödet kan förlita sig på 
den konstanta schemaläggningen samt de säkra dataöverförningarna vilka tillsammans skapar 
ett deterministiskt beteende. 

3.3.2.3 Dataflöde 

Eftersom vi kommer att genomföra en on-line uppspelning så leder detta till att all internt 
dataflöde kommer att återskapas under körning. Den externa kommer dock att avläsas och 
tidsstämplas enligt ovan förklarade global state. Dock har vi ingen koll på om slumptal 
används i någon av processerna, vilket i så fall kan skapa problem. 

3.3.3 Initialt tillstånd 

Eftersom det för varje ME kommer att anropas en initieringsprocedur så kan man här räkna 
med att alla de lokala variablerna kommer att ställa in sig på ett förbestämt värde. Viktigt är 
att man loggar även informationen som skickas när SD inte är busstyrare, eftersom denna 
trafik innehåller information som används vi initieringen.  
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Eftersom en del av informationen skickas innan synkroniseringsmeddelandena har skickats 
från SD så är det alltså nödvändigt att all information som har samlats in synkroniseras innan 
en uppspelning. Om möjlighet finns att spara undan även dessa interrupt, alltså 60 Hz synk 
och tidpulserna, så krävs ej detta. I dagsläget finns i mätsystemet ingen möjlighet till detta.  

Figur 22: Byte av bussstyrare under uppstart 

Något som också måste förberedas inför återspelningen är en uppladdning av långtidsminnena 
där ytterligare data sparas. I de fall man skall felsöka så kan man använda sig av den data som 
kan ha skickats över Ethernet för från de yttre minnena för att ladda programminnet. Men 
under en regressionstest vill man ju testa en ny programvara och därför måste man här under 
inspelningen se till att programvaran inte laddas in, utan att en befintlig används. 

3.3.4 Potentiella problem 

Tack vare den ytterst kontrollerade exekveringen och kommunikationen på systemdatorn så 
kommer den att klara av att deterministiskt återskapa de flesta uppföranden. Det stora 
problemet jag har sett är de processer som hör till bakgrundsexekveringen. Detta kommer av 
att på alla de ställen i SD:n där problem kan uppstå så kommer dessa fel att sprida sig just till 
tiden för bakgrundsexekveringen. Troligen så kommer detta visa sig inte skapa några större 
problem, men det kommer inte att kunna garanteras ett exakt återskapat uppförande.  

Även timingen för Ethernetpaketen kan ses som ett problem, men som nämnts tidigare så kan 
det, om problem uppstår med för vag tidsstämpling, gå att komma närmare processorerna om 
man tillåts öppna systemdatorn och koppla in sig efter hubben. 
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3.4 Felsökning 

I kapitlet ovan beskrevs huruvida kraven för determinism var uppfyllda, men för att använda 
detta till felsökning krävs som sagt även någon debugger. Alternativen som finns för SD:n 
kommer att tas upp i detta kapitel.  

Ett problem är att vi inte har nödvändig information lagrad för att upptäcka fel orsakade av 
timingfel eftersom ingen tillgång till mjukvaruprobar finns. Förra kapitlet var dock avsett just 
för att påvisa att dessa fel inte uppstår i SD arkitekturen, men om det finns delar i mjukvaran 
som bryter mot reglerna som är uppsatta så kan vi alltså inte återskapa dessa. Sekventiella fel 
skall det dock inte vara några problem med. 

3.4.1 Debugger 

En debugger är en nödvändighet i detta fall där vi skall utnyttja en on-line metod, så vad finns 
det för alternativ hos systemdatorn? 

3.4.1.1 Mjukvarudebugger 

I systemet finns en process avsedd just för debugging av systemet. Den har inte alls samma 
möjligheter som en hårdvarudebugger eller en emulator, men kan ändå uppfylla vissa syften. 
Vad den egentligen kan göra är att den på kommando börjar dumpa ut data från ett visst antal 
minnesadresser som man kan specificera. Kontentan av detta är då att man från en on-line 
uppspelning kan gå över till en off-line uppspelning, inga möjligheter finns att stoppa själva 
exekveringen.  

Hur kommer denna då att påverka systemet? Eftersom det är en del av mjukvaran som 
aktiveras så kommer denna process alltså ta upp mer tid än under tidigare exekvering. Men 
prioriteten som har givits till processen är högre än för 1 Hz samt bakgrundsprocesserna. Den 
skulle teoretiskt alltså kunna fördröja någon av de andra processerna som den delar gapet med.  

Funktionen för kontroll av systemets belastning som nämnts tidigare skulle här med fördel 
kunna visa att användning av mjukvarudebugger inte orsakar förändringar. Detta kräver dock 
att det finns tid över för bakgrundsexekvering i varje 60 Hz period. 

3.4.1.2 Hårdvarudebugger 

I systemsimulatorn så skall det finnas möjligheter att använda sig av en hårdvarudebugger, 
med både möjlighet att stoppa exekvering och då plocka ut alla resursdata eller till och med 
stega sig fram i exekveringen. Dock verkar den inte fungera helt tillfredsställande enligt dem 
som testat. Om denna skall användas för återskapning av fel så bör den först fungera smärtfritt 
och just nu är den alltså ingen god kandidat. 
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3.4.1.3 Emulator 

I dagsläget finns det ingen fullständig emulator för systemet, där alla processorer och 
kommunikationsenheter kan simuleras. Det finns emellertid framtida planer på ett sådant här 
verktyg eftersom det är efterfrågat från flera håll. Redan idag finns det en betaversion med 
vissa begränsningar, men bland utvecklingsförslagen [16] kan ses att båda stöd för 1553 
busstrafik och delat minne finns med. 

3.4.2 Slutsats 

Som läget ser ut idag så finns det egentligen inga tillräckligt kraftfulla alternativ för att 
noggrant debugga systemet. Detta kan ge en tankeställare, hur befogad är en utveckling av ett 
felsökningsverktyg innan en väl fungerande debugger finns tillhanda? Den i realtidsenheten 
implementerade debugmöjligheten kommer troligen vara för klen om man inte är väldigt 
säker på var i koden som infektionen sker. Om denna uppskattning inte är tillräckligt 
noggrann, så kan det komma att krävas många uppspelningar där man loggar olika variabler, 
men ändå kanske man inte kommer tillräckligt långt ner utan möjligheten att stega fram i 
koden (vilket en debugger skulle ge).  

Om man nu ändå tänker sig att denna debugfunktion skall användas, hur skall detta då 
realiseras? Vi har ju som sagt inga möjligheter att stoppa körningen för att där utläsa 
information. Det är inte heller någon realistisk situation att cykliskt debugga då man inte har 
några tillstånd förutom initialtillståndet. Man måste alltså förlita sig på att med de begränsade 
antalen variabler som kan loggas skall den infekterande koden hittas.  

Förutom just problemet med debuggern så tror jag att trots de potentiella problemen som finns 
i form av olika klocksynkroniseringar och olika långa luckor för bakgrundsexekvering så 
finns det stora möjligheter att en återskapning kommer att lyckas. Detta på grund av att dessa 
problem är väldigt små och driften i klockorna kommer inte att variera avsevärt mycket bara 
för att man startar om datorn, även om en klocka inte är felfri, så har den antagligen ett ganska 
konstant fel. Däremot kan problemen uppstå snabbare om en annan dator med andra klockor 
används. 
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3.5 Test och regressionstest 

Idag så genomförs tester av systemet genom att man i en simulator utför förutbestämda 
manövrar. Tanken som Saab har haft är att det skulle vara möjligt att spela in ett sådant här 
testpass och genom att spela upp återskapa passet på en ny programvara och därmed 
genomföra en regressionstest. Detta har på liknande sätt genomförts på styrsystemet i Gripen.  

En mycket viktig skillnad som uppkommer vid regressionstest på systemdatorn jämfört med 
styrsystemet är verifieringen. Då man testar ett system som styrsystemet så kommer både 
indata och utdata att motsvara någon fysikalisk storhet. Som exempel kan man ta att indata är 
en hastighet, anfallsvinkel, m.m. och den genererade utdata kan då bli roderutslag, gaspådrag 
osv. För att visa att en modell håller för kraven så testar man det godkända styrsystemet flera 
gånger för att på så sätt se vilka utdata som är godkända, detta ger i sin tur acceptabla 
brusnivåer. Det genomförs även flera tester med modifierat styrsystem för att kontrollera att 
felaktigheter kan hittas.  

Figur 23: Brustolerans hos en variabel under regressionstest  

Denna sortens verifiering är inte möjlig på ett system som inte har fysikaliska utsignaler, av 
samma anledning som systemet inte går att överdimensionera för att klara av alla testfall. 
Frågan är då om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra regressionstest på detta sätt? Att 
överföra tekniken ovan där vissa avvikelser är tillåtna är endast möjligt om alla signaler går 
att översätta till någon mätbar storhet. Även om det i teorin kan vara möjligt på många system, 
så är det i praktiken ett alltför stort jobb som också skulle behöva mycket uppdateringar under 
produktens utveckling.  

En möjlighet vad gäller trafiklistan i Gripen är att det finns fördefinierat för alla data vilken 
enhet de beskrivs i. Detta leder till att det går att snabbt skapa en mall för vilka delar av 
trafiken som faktiskt representerar fysikaliska storheter och då på samma sätt som på 
styrsystemet kan tolerera viss brusnivå. En approach som denna skulle leda till att då 
förändringar på utdata förekommer så kommer förhoppningsvis stora delar av dessa sållas 
bort av detta filter. Den reducerade mängd data som blir kvar får då detaljstuderas bit för bit 
och med detta avgöra vilka avvikelser som är acceptabla. 
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3.5.1 Befintliga tester 

För att testa alla enheter i gripens datorsystem så kör man i en simulator alltså ett antal 
förutbestämda manövrar. Detta är då en funktionell regressionstest eftersom systemet i detta 
läget kan ses som flera svarta lådor som man vet vad de skall göra, men egentligen inte tar 
hänsyn till hur de gör det. Mer strukturell testning genomförs tidigare på de enskilda 
modulerna.   

Figur 24: Testfallen förändras i ett modifierat system 

Eftersom det är själva manövrarna som genererar de olika testfallen, Tg och Tr, i systemet så 
kommer en uppspelning av dessa ett återgenerera åtminstone de nödvändiga testfallen, tg och 
tr, som behövs.  

Kravet som då kommer upp är att systemet måste uppföra sig helst precis som det gamla 
systemet. Det stora problemet som kan uppstå är att information som vi inte har samlat in 
under inspelning kommer att efterfrågas i den nya versionen av programvaran (se Ny 
Information i Figur 25). Däremot kommer omflyttningar i trafiklistan för busstrafiken, inom 
en 60 Hz period, inte ge upphov till några problem (se Omflyttning Figur 25). Som beskrivet 
tidigare så räcker det med en indelning i 60 Hz perioder och då låta hela 1553 busstrafiken ses 
som ett delat minne vilket man uppdaterar i den för informationen avsedda frekvensen. 

3.5.2 Versioner och Editioner 

Beroende på magnituden på förändringen på systemet så kommer detta leda till en ny version 
eller en ny edition. Dock är det så att även en mindre förändring på systemet i de flesta fall 
kommer leda till någon slags förändring i trafiklistan. Tyvärr verkar det inte bättre än att även 
i de allra minsta förändringarna så kommer delar av listan ändras. Det finns heller inga regler 
för vilka ändringar som får göras beroende på edition/versions ändring. Alltså finns det ingen 
möjlighet att anta t.ex. att för en generell versions/editions ändring så skulle en uppspelning ej 
skapa problem med informationsbrist. 
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Figur 25: Förändringar som kan inträffa på trafiklistan 

3.5.3 Ändrad busstrafik 

Eftersom det i de allra flesta fallen kommer att göras förändringar i trafiklistan så kommer 
detta att ställa till med stora problem. Hur kan man då få fram denna efterfrågade 
informationen? Det finns två möjliga egenskaper hos denna information, antingen så är 
informationen en omarbetning av tidigare kända data, kanske för att undvika en del 
beräkningar i systemdatorn eller ny information. Troligast är tyvärr att denna nya information 
just är ny information för systemet som tidigare inte användes någonstans och nu kommer 
från någon extra sensor eller liknande.  

Omarbetad information  

För denna information finns det alltså någon koppling till inspelad data och det finns då en 
teoretisk möjlighet att få fram den trafik som nu borde gå på bussen. I ett verktyg skulle detta 
kunna implementeras som en funktion där man har tillgång till alla insamlade data och sedan 
applicerar en formel vilken genererar den nya informationen för varje period. Blir det väldigt 
mycket ny information så kan detta bli ett tidsödande jobb, men endast en funktion behöver 
troligen appliceras på varje meddelande. Eftersom busstrafiken finns lagrad så skulle det 
också vara möjligt att beräkna denna information innan uppspelning.  
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Ny information  

De allra största problemen kommer då informationen inte finns någonstans i vår inspelade 
data. Vi har då egentligen två alternativ, antingen ignorerar man detta faktum och struntar i att 
skicka denna information. Detta kommer då uppfattas som en störning på kommunikationen 
för systemdatorn. Beskrivet i krav D025 i [18] så kommer SD generera ett larm om avbrott på 
busstrafiken sker minst två gånger under 8 perioder. Den stora risken som då föreligger är att 
systemdatorn kan uppfatta detta som ett allvarligt fel och då stänga av stora delar av sin 
funktionalitet eller helt enkelt starta om.  

Det andra alternativet är att svara på förfrågan om informationen men på något sätt generera 
dessa data. Antingen genom att skicka någon konstant eller applicera en funktionsgenerator 
som ger troliga värden. Liksom då man skall generera ny data ur denna tidigare information 
så kan det även här bli väldigt krävande att komma fram till vad som är trovärdiga data. Men 
om de nya data som skall skickas kommer från en sensor så bör det vara realistiskt att anta att 
denna information går att få ungefärligt ur andra data, t.ex. trycksensordata ur höjddata. 

3.5.3.1 Problem vid simulerade data 

Vilka problem skulle då kunna uppstå vid användande av simulerad information? Detta beror 
helt på vad informationen används till och man borde även här kunna dela upp detta i två 
alternativ. Antingen så har förändringen anknytning till den säkerhetskritiska funktionaliteten 
som skall testas i och med regressionstesten eller också ligger den utanför detta område. Om 
det första fallet är aktuellt så är det mycket tveksamt om en regressionstest kan genomföras 
överhuvudtaget eftersom de säkerhetskritiska delarna inte får den efterfrågade informationen 
och då troligen generera allvarliga fel.  

Däremot så kan det vara möjligt att genomföra en uppspelning om ingen kritisk funktion är 
påverkad av förändringarna i trafiklistan. Frågan som då ställs är huruvida detta då blir ett 
riktig regressionstest? Det kan åtminstone ses som ett Robusthetstest (se 3.5.4.1 
Robusthetstest) för systemet. 

3.5.4 Alternativa tester 

Som det ser ut idag så verkar det osannolikt att en fullständig regressionstest skulle kunna 
genomföras utan vissa restriktioner. Orsaken är just den brist på information som kommer att 
råda då trafiklistan förändras, vilket den alltså gör i princip för varje liten ändring som än görs. 
Det är därför viktigt att då se om man istället kan använda något verktyg för att komplettera 
dessa regressionstester som genomförs idag. 

3.5.4.1 Robusthetstest 

En lösning på problemet med att skapa ny information var att helt strunta i dessa data och då 
låta SD tro att störningar på kommunikationen är orsaken. Förutom att detta kommer att sätta 
igång larm i systemet så finns även risk att hela meddelandekedjan ignoreras. Det kan 
nämligen vara så att den nya informationen läggs in i ett redan närvarande meddelande som 
en förlängning. Denna lösning är därför ingen hållbar sådan utan det andra alternativet som 
nämndes, dvs. att fylla ut nya meddelanden med konstanter, är troligare att fungera. Att skicka 
någon konstant istället för riktig data kan komma att infektera systemet med felaktig 
information, men detta kan också ses som ett test på systemets robusthet. 
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Förändringar i utdata kommer dock att ske, annars vore modifieringen i de flesta fall 
redundant. Det viktiga är då att se till att de övriga delarna av systemet lämnades opåverkade 
Om det är ett robust system så skall denna felaktiga information inte påverka fler delar av 
systemet än nödvändigt. Helst skall detta fel inte ens infektera de närliggande 
mjukvaruenheterna.  

För att kontrollera uppförandet kan man t.ex. kategorisera in kommunikationen från SD 
beroende på vilken ME de kommer ifrån, eller vilken yttre enhet den kommunicerar med. De 
viktigaste delarna av systemet kan också behöva kontrolleras extra, det är viktigt att trafiken 
som går mot styrsystemet inte förändras om inte just detta var avsikten med modifikationen.  

Om sen denna robusthetstest genomfördes utan att den säkerhetskritiska busstrafiken 
förändrades så kanske man kan anse att systemet även har genomfört ett godkänt 
regressionstest beroende på hur ett godkänt regressionstest är definierad. 

3.5.5 Slutsats 

Trots att en hel del problem framkom som skulle kunna påverka framgången hos ett verktyg 
för regressionstest så tror jag ändå att möjligheten att lyckas utveckla ett användbart verktyg 
är stor. Som nämndes tidigare så är det stora problemet att ny information kan komma att 
krävas för ny programvara. Utan denna så vet vi inte hur systemet uppför sig. Det naturliga är 
därför att först konstruera ett verktyg som då kan kontrollera huruvida systemet klarar sig utan 
denna information, ett robusthetstest.  

Om systemdatorn är så väl konstruerad som det verkar så kommer ett sådant här 
robusthetstest utan vidare gå att genomföra. Därför tycker jag att detta är en bra start för att 
just se hur ett mer avancerat verktyg skulle kunna användas på systemet. 



 

42

 



 

43

 
4 Nytt System 

I detta kapitel kommer förslag till egenskaper som vore fördelaktiga då ett nytt system 
utarbetas, antingen till Gripen eller till något annat projekt med en liknande produkt som mål. 
Då systemet kommer att byggas från grunden finns möjlighet att använda sig av vilka verktyg 
som helst och med detta tillåtas att i teorin spara undan all information ända ner till kärnnivå. 
Därmed inte sagt att man bör göra så, man har för det första ett minneskrav som man bör 
beakta, sedan kan det också krävas säkerhetsklassning på vissa av de verktyg som diskuterats 
tidigare.  

De alternativ som har diskuterats i de artiklar som jag läst bygger på att all information skall 
kunna loggas och man därmed måste uppnå en väldig hög upplösning för att skilja på olika 
processövergångar. Fördelen med denna ide är att upptäcka och återskapa alla fel, men om 
man istället går ett steg längre i tanken och säger att inga skillnader i programexekveringen 
kan ske så blir problemet mycket enklare. Detta uppfylldes till viss del i det befintliga 
systemet. Lösningen är att minimera antalet exekveringsvägar till en enda, vilket tyvärr kan 
visa sig vara en väldigt svår uppgift, men varje steg närmare detta mål ger ett mer 
deterministiskt system. 

4.1 Hårdvara 

När hårdvaran till ett nytt system med denna tillämpning skall väljas ut kommer troligen 
klassningen som ett hårt realtidssystem att komma i första hand. Detta kommer då att 
begränsa de möjligheter som finns för att välja komponenter. Dock har vi i teorikapitlet inte 
tagit hänsyn till hårdvaran utan baserat detta på ett generellt system, de viktiga beroendena för 
att påvisa determinism kommer i mjukvaran. Detta leder till att man i teorin kan applicera alla 
dessa verktyg som beskrivits på vilket system man än väljer.  

Något som däremot nämndes som är väldigt hårdvaruspecifikt är debugger/emulator vilket 
faktiskt var ett av de stora problemen i det befintliga systemet. Utan en väl fungerande 
debugger eller emulator så är det i princip omöjligt att faktiskt utnyttja ett återskapande av ett 
fel. Det enda alternativet som togs upp i teorikapitlet var egentligen en väldigt noggrann off-
line inspelning vilket i ett så här stort system inte är en hållbar lösning då det fönster man då 
skulle kunna återuppspela antagligen skulle bli ganska kort på grund av minnesbrist.  

Ifall en debugger för hela det distribuerade systemet inte finns så är en möjlighet att med hjälp 
av prober inuti detta system (se 4.5 Prober) för att övervaka kommunikationen till varje 
processor. När denna information är insamlad skulle man kunna använda en 
mjukvarudebugger för en processor och där föra in denna information. Detta blir ett steg 
närmare offline inspelning och mycket information kan då behöva sparas vilket kan leda till 
minnesbrist även för denna lösning.  

Man kommer alltså alltid behöva någon slags debugger för att kunna använda sig av den 
insamlade informationen vilket är något man bör tänka på i ett tidigt stadie om ett nytt system 
utvecklas. 
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4.2 Kommunikation 

Den viktigaste aspekten då man väljer kommunikationsmedel är att detta på ett deterministiskt 
sätt går att återskapa, vilket som vi sett tidigare inte stämmer för t.ex. Ethernet men där 1553 
är en mycket bra kandidat. Nu inser man snabbt att med den låga bandbredden som 1553 
innehar så är den inte något riktig bra alternativ för ett framtida system. Idag finns det 
däremot en nyutveckling av 1553 vilken har en högre bandbredd, men ett bättre alternativ 
både kostnadsmässigt, hastighetsmässig och sett till tillgänglighet är antagligen någon 
vidareutvecklad version av Ethernet [17]. Sådana här system används redan idag i t.ex. Airbus.  

Det som bör tas i beaktning om en sådan här teknik används är att på samma sätt som vi inte 
hade någon perfekt kontroll på när ett meddelande anlände från standard Ethernet så kan vissa 
av dessa problem även finnas i framtida utvecklingar. En lösning på detta skulle då kunna 
vara att istället för att logga all kommunikation utifrån låta Ethernethanteraren själv 
tidsstämpla och vidarebefordra paketen inne i systemet men även skicka en kopia till någon 
loggningsenhet. På så sätt skulle man vid en rekonstruktion kunna skicka ett paket till 
Ethernethanteraren där man istället kräver en viss mottagningstid vilken då överrensstämmer 
med den vid inspelning. Mer om denna lösning i kapitel 4.5 Prober. 

4.3 Minimera antalet exekveringsvägar 

Det stora problemet som uppstår då ett system skall visas deterministiskt är att antalet vägar 
en exekvering kan ta ökar exponentiellt med tiden. Om man i mjukvaran kan tvinga sig att 
hålla fast vid en väg så skulle många problem lösas. Det som skapar dessa vägval är då 
ordningen på processerna förändras och i det nuvarande systemet har dessa effektivt 
reducerats genom att man använder en fast schemaläggare. Detta bör alltså behållas i en ny 
version, vilket bör läggas extra tanke till om man i framtiden kommer till att använda sig av 
någon slags automatgenererad kod, där insikten i systemet kan bli mindre.  

Bakgrundsexekvering  

Fast schemaläggare fanns redan i systemdatorn, och det som då genererade de största 
problemen var att bakgrundsexekveringen inte hade samma deterministiska förfarande. Man 
bör alltså för framtida system införa någon slags kontroll på även dessa processer. En lösning 
skulle kunna tänkas fungera genom att till alla bakgrundprocesser tilldela IN/OUT procedurer 
i någon lägre frekvens, säg ca 7,5 Hz, vilka tillhör den fasta schemaläggaren. Detta ger 
bakgrundsexekveringen större fönster att arbeta i (se Figur 26), inom vilka det ej spelar någon 
roll var i dessa exekveringen blir klar. Självklart finns fortfarande risken att någon procedur 
kommer att bli klar precis i slutet av en sådan här cykel och då ställa till med samma problem 
som tidigare. 
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Figur 26: IN/OUT procedurer för hantering av bakgrundsexekvering  

En ytterligare utveckling på detta skulle vara att endast tillåta dessa bakgrundsprocesser att 
starta i början på en sådan här cykel, vilket skulle minska risken för ovanstående problem. I 
någon mening blir detta då ganska likt en av de periodiska processerna (se Figur 27), men 
med skillnaden att procedurerna som körs inom denna varierar. Detta skulle kunna vara en 
god tanke då slutsatsen tidigare var att inga problem uppstod för de periodiska processerna, 
utan att endast icke-periodiska processer var problematiska. Om det ändå inte finns någon 
tidskritisk krav på dessa så borde inte den potentiella fördröjningen (vid 7,5 Hz ca 260 ms två 
perioder) vara något problem. Även i det befintliga systemet skulle man kunna se alla 
bakgrundsprocesser som periodiska fast då med 60 Hz, och att problemen då uppstod när det 
blev ett brott mot dess deadline.  

Det räcker faktiskt att det fanns en enda av de gamla perioderna inom den ursprungliga 
exekveringen hade exekveringstid över. Denna tid kommer då att läggas i slutet på den nya 
bakgrundsperioden och man vet då att alla bakgrundsprocesser är klara.  
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Figur 27: Bakgrundsexekvering som en periodisk process i lägre frekvens  

Drift  

Ännu ett problem som fanns i det befintliga systemet var att vid drift hos klockorna så 
kommer en synkronisering att ske då driften är större än 2 ticks. Detta leder till att 
synkroniseringen kan ske på olika ställen i exekveringen. En lösning på detta problemet är att 
även här använda sig av något slags fast schema för synkronisering. Detta leder till ett antal 
möjligen onödiga synkroniseringar, men det blir dock konsekvent mellan olika körningar, och 
antalet exekveringsvägar kommer därför att reduceras.  

Det kan tolkas som att de fel som i det befintliga systemet lagrades så länge differensen var 
mindre än 2 ticks nu i det nya systemet hela tiden korrigeras.  

Deadlines  

Det är väldigt viktigt hur man behandlar överträdelse av deadlines och lösningen i det 
befintliga systemet tycker jag var effektivt. Det viktiga är att en överträdelse inte får bidra till 
något jitter i systemet och detta löstes genom en marginal där endast en varning gavs istället 
för att skjuta på kvarvarande exekveringar. Något som man dock bör tänka på är att denna 
varning i sig inte får fortplanta sig i systemet utan endast vara en envägskommunikation. 
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4.4 Robust Design 

Det stora problemet som uppkom då en regressionstest på det befintliga systemet undersöktes 
var det faktum att informationen som utbyttes förändrades mellan versionerna. Detta är ett 
faktum som troligen kommer att kvarstå även i framtida versioner. Det viktiga kommer då att 
vara att systemet är så robust att det klarar sig utan denna information. Liksom i dagens 
system så bör man därför gruppera in mjukvaran i olika enheter som i sig inte har kontakt med 
varandra. Det som skulle kunna förändras är just att ett krav ställs på undvikandet av denna 
kommunikation.  

En lösning där kommunikation mellan ME krävs skulle kunna vara att denna skickas på en 
kommunikationsväg som kommer att loggas. Risken som då finns är att modifieringen på 
systemet förändrade just denna kommunikation, vilket då ej kommer att testas. Fördelen är att 
varje ME kan testas helt oberoende av de andra. 

4.5 Prober 

Som diskuterades under teorikapitlet så är det med prober i systemet i teorin möjligt att 
felsöka alla möjliga problem. Detta kan dock leda till en hög kostnad i form av 
minnesutrymme. Det blir därför en avvägning vilken upplösning man skall använda sig av i 
sina prober. Om man kan visa att det faktiskt går att återskapa felen genom att endast spela in 
in/ut data på grund av att endast en exekveringsväg finns i systemet, så blir denna data inte så 
svår att lagra. Vill man däremot upptäcka alla sorters fel som kan uppstå så blir det i detta fall 
ett väldigt stort steg från att endast spara ytterliggande kommunikation, till att registrera 
minsta lilla processövergång.  

Att använda sig av prober som kan aktiveras då man vill felsöka har vi redan påvisat är en 
ganska dålig idé då man missar många exekveringsfall. Man kan möjligen införa probar som 
alltid skickar ut information men att en yttre probe som lagrar denna data ej är aktiverad i vid 
en normal körning. Det skulle vara en möjlighet att för dessa noggranna undersökningarna 
införa en cirkulär buffer som endast tar dessa interna meddelandena till en ganska hög 
detaljnivå. Detta skulle kunna vara användbart för allvarliga fel som kraschar systemdatorn 
snabbt efter infektionen, men möjligen kan bandbredden som denna funktion skulle uppta bli 
för stor. Tanken är trots det tilltalande då man i ett plan som är i bruk endast skulle behöva 
just denna buffer skickad till sig från kunden för att kunna utreda vad som egentligen hände. 
Just den höga detaljnivå skulle kunna upptäcka hårdvarubaserade fel som troligen inte 
upptäcks med endast in/ut data.  

Om det beslutas att ett Ethernetliknande interface skall användas, vilket de flesa rapporter 
inom området föreslår, så tycker jag att det vore klokt att även här använda sig av prober inne 
i systemet (se Figur 28) för att lagra den externa informationen. Denna lösning skulle ge en 
enkel lösning på tidsstämplingsproblematiken då den direkt kan ange var i exekveringen 
systemet befinner sig då meddelandet processas, just tidpunkten då meddelandet togs om hand 
i datorn var ju problemet i det befintliga systemet.  
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Denna lösning med en extra probe-node i systemet skulle också kunna agera valfri processor 
om man så önskar, en simulering av en enda processor kan då bli möjlig. Det man bör vara 
uppmärksam på när man börjar tränga allt djupare i systemet är att man då vid en 
regressionstest kan förlora en del information. Det är viktigt att ta hänsyn till att 
förändringarna kan ha påverkat även andra delar av systemet än de man tror. Om man nu 
genomför regressionstest på en av processorerna och endast spelar upp gammal information 
från det övriga systemet så finns möjligheten någon del av systemet skulle ha förändrat sin 
reaktion på den testade processorn jämfört med referensen.  

Figur 28: Möjligheten att införa en probe-node i systemet 
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4.6 Global State 

Tack vare att man i det befintliga systemet körde periodiska processer och inte tillät någon 
kommunikation mellan dessa, förutom genom köade meddelanden eller säkra överföringar, 
alltså ingen kommunikation under exekvering, så blev det naturligt att använda varje sådan 
här 60Hz period som ett global state. Detta bör man ta tillvara på och använda även i nya 
system, tanken att ingen kommunikation mellan processer sker under exekvering är väldigt 
viktig för att hålla nere antalet exekveringsvägar. I och med detta krävs mindre kontroll av 
systemet för återskapning av fel och det blir också en effektivare testning då man med större 
säkerhet kan säga att systemet är testat. 

4.6.1 Inre tillstånd 

För att kunna återuppta en uppspelning från godtyckligt ställe så behöver vi ett inre tillstånd 
för systemet. Då systemet är mycket komplext och att för varje återställningspunk lagra hela 
minnet ej är ett alternativ (utrymmeskrävande) så vore det en bra lösning att låta varje ME 
hantera detta för sig själv. Detta ger en nedskalning i komplexitet och inom varje ME kan man 
bättre uppfatta exakt vad som bestämmer tillståndet, alltså vilka variabler som lagrar data 
mellan exekveringarna.  

Även för tillståndet gäller att anpassa sig efter systemets takt, säg 60 Hz. Om ett tillstånd skall 
sparas så måste det ske i samma 60 Hz period för alla ME:r och också på samma ställe, 
förslagsvis sist i procedurkedjan. Då vet man hur interna läget såg ut precis innan nästa 60 Hz 
period exekverades och en uppspelning har lätt att ta vid. Eftersom det finns olika frekvenser 
representerade i systemet så kan det också vara bra att använda sig av LCM som den 
maximala uppdateringsfrekvensen på tillstånden.  

Även här kommer lösningen för bakgrundstrafiken komma till stor nytta då dessa också måste 
tas hänsyn till. Om dessa processers periodtid väljs som längre än det övriga systemets så 
kommer alltså dessa bestämma det maximala uppdateringsintervallet för interna tillståndet. 

4.7 Slutsats 

Vid en nyutveckling av ett DRTS liknande systemdatorn så ser jag stora möjligheter för att 
skapa ett system med hög felsökningsbarhet och testbarhet. Om man utgår från dagens system 
så finns det många delar som bör behållas men även en del förbättringar som kan genomföras.  

I första hand består förbättringarna av kontroller som tvingar systemet till ett deterministiskt 
förfarande, men även aktiva prober som kan införas för insamling och uppspelning av 
dataströmmar. Då man inför proberna längre in i systemet så får man både tillgång till mer 
djupgående information, såsom processövergångar och noggrannare tidsstämpling, och det 
ger också en högre kontrollerbarhet av systemet.  

Ifall krav sätts på kommunikationen mellan underenheter inom systemet, så kommer man 
även att kunna visa att ett robusthetstest är genomförbart med data inspelade från tidigare 
tester till skillnad från dagens system där det endast går att ana att det borde fungera. Detta 
skulle kunna påskynda sådana här tester och kanske redan tidigare i utvecklingsprocessen 
hitta okända fel. 
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5 Verktyg på marknaden 

För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt så har även marknaden avsökts efter produkter som 
skulle kunna fungera på motsvarande sätt som ett egenutvecklat var tänkt att göra.  

5.1 TimeMachine 

TimeMachine är ett på MRTC utvecklat verktyg avsett just för felsökning av distribuerade 
realtidssystem. Till verktyget hör Recorder, Architect, System Explorer och Replicator. Exakt 
hur verktyget fungerar är ej offentligt, men det använder sig av probar på olika nivåer i 
systemet.  

En undersökning av huruvida verktyget är applicerbart på en Gripen produkt har redan gjorts 
av Mattias Kallvi [19]. Hans slutsats var att produkten är för komplex för att smidigt införas i 
ett färdigt system, men kan däremot vara ett bra hjälpmedel då ett nytt system skall utvecklas. 
Detta verktyg är ej heller säkerhetsklassat och extra jobb krävs alltså för detta.  

Jag ser ingen egentlig möjlighet för denna produkt att fungera till regressionstest då den 
enbart är utvecklad för att återskapa fel. Detta är ett stort minus då detta är en av de stora 
möjligheterna som man var ute efter på Saab. 

5.2 Data Sims 

Till skillnad från TimeMachine så är tanken med DataSims att spela in omgivningens 
beteende runt ett system och sedan återskapa detta under en uppspelning. Företaget som 
utvecklar programmet tillhandahåller också apparater för att spela in denna information på 
disk, bland interfacen som finns att tillgå kan nämnas 1553, ARINC-429, och Ethernet. Den 
skulle alltså kunna fungera för det befintliga systemet för datainsamling. Dock är den ju 
väldigt generell och använder sig därför av en noggrann klocka som tillståndsstämplare, det 
global state som passa oss bäst måste alltså i efterhand konstrueras.  

Om det dock visar sig att systemet uppför sig deterministiskt trots möjliga variationer mellan 
klockorna osv. så skulle denna lösning absolut vara möjlig och kanske kostnadseffektiv då 
systemet för insamling och uppspelning redan finns klara. Till produktens starka sidor ligger 
bland annat att den redan idag används av flera stora flygplanstillverkare, dock verkar det 
största användningsområdet vara att enbart logga information. Inom Saab har man också 
använt sig av produktens loggningsegenskaper, dataMars, under utvecklingen av Saab 2000. 
Apparatburkarna för insamlingen är också klassade enligt militära standarder och klarar därför 
stora påfrestningar.  

Om inte simuleringsdelen på denna produkt används så är den i grunden ganska simpel i sin 
utformning, den kan spela in data och sedan spela upp de delar man vill. Den stora fördelen är 
att den har stöd för väldigt många interface, men annars så tycker jag att denna funktion 
ganska lätt kan utvecklas inom företaget och då också preciseras mer för just den egna 
produkten och dess egenskaper. 
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5.3 Matlab 

Matlab och Simulink representerar här ett nytt angreppssätt genom att allt skall bygga på 
modeller. Detta skall göra så att man får en större överblick genom hela utvecklingsprocessen 
då allt skall länkas samman. En fara med detta är att automatgenerarad kod saknas den insikt i 
som egenhändigt skriven kod har. Just nu är ett projekt igång där man utvärderar 
Matlab/Simulink för detta avseende och jag kommer därför inte analysera detta verktyg mer 
djupgående.   

Jag tror det är viktigt ändå att hålla sig fast vid samma tänk som jag diskuterade tidigare om 
säkra överföringar och minimalt med exekveringsvägar. Till viss del finns det stöd för detta 
då man t.ex. kan kräva deterministiska överföringar och bestämma hur schemaläggaren skall 
utformas. 
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6 Slutsats 

För det befintliga systemet finns en stor potential att även utan ingrepp i mjukvaran 
åstadkomma användbara tester såsom robusthetstest. Dock finns ingen användbar debugger 
vilket försvårar, om inte helt utesluter, potentialen för ett verktyg för felsökning. En förbättrad 
debugger håller emellertid på att utvecklas, och om denna realiseras så borde ett verktyg för 
felsökning vara tänkbart. Det finns inte heller något hinder från att dessa två verktyg kan 
smälta samman till ett där endast mjukvaran ändras. Detta skulle spara in på 
hårdvarukostnaden för försöken vilket var det stora hindret för att demonstrera ett småskaligt 
verktyg under examensarbetet.  

Ett nytt system har självklart större potential än det nuvarande. Då probar kan inkluderas i 
mjukvaran så kan dessa spara all information som är nödvändig. Ett tänkbart scenario är då att 
vid ett fel hos kunden, kan de föra över informationen som då har lagrats av dessa prober 
direkt till leverantören. Ifall man har använt sig av tillräckligt hög upplösning på 
informationen så skulle man i teorin kunna se en off-line körning av beteendet som orsakade 
felet. Ingen fysisk kontakt med det påverkade systemet skulle alltså behövas. Även om en on-
line uppspelning skulle krävas så kan detta genomföras med den hårdvaran som finns på plats.  

Problemet som uppstår då en ny programvara skall testas blir faktumet att ny information 
kommer att krävas i de flesta fall. Detta är inget som lätt går att förändra bara genom att 
utveckla ett nytt system, det kommer alltid krävas ny information då produkten utvecklas. 
Man kommer därför inte kunna garantera en felfri uppspelning utan får därför rikta in sig på 
just den robusthetstest som nämndes för det befintliga systemet.   

Av de verktyg som finns att tillgå på marknaden så finns det inget som direkt skulle kunna 
motsvara de önskemål som finns. Däremot kan de mycket väl hantera delar av dessa önskemål, 
TimeMachine skulle t.ex. vara ett utmärkt hjälpmedel för det scenario som beskrivs ovan, att 
ett fel uppstår hos kund och endast denna insamlade data behöver skickas till leverantören för 
felsökning. För dataSims finns också en del användningsområden, t.ex. robusthetstest, men 
risken finns att detta verktyg blir för generellt och de speciallösningar som kan tänkas 
behövas för befintliga systemet inte går att använda utan att verktyget modifieras.  

En ytterligare nackdel med dataSims är att den endast loggar extern kommunikation, vilket 
egentligen är bra för det befintliga systemet, men då man även måste se nyttan i framtiden så 
kommer det antagligen löna sig att då inkludera prober i systemet och därför också införa 
inspelningsfunktionen något djupare i systemet, kanske som en del av systemdatorn. Själva 
inspelningsenheten skulle dock kunna användas om man låter proberna skicka ut 
informationen till denna och på sås sätt har man direkt en militärt godkänd 
inspelningsanordning med lagringsmedia och även möjlighet till att logga alla möjliga 
interface.  

Innan någon tid läggs på ett avancerat verktyg för det befintliga systemet är ett första steg att 
bygga en enkel in/uppspelare för att då endast kontrollera att inte alltför stora problem uppstår 
vid en uppspelning. Om denna del fungerar så är det väldigt troligt att även mer avancerade 
uppgifter skulle kunna fungera. Ifall problem uppstår så kan det dock vara läge att kontrollera 
hur allvarliga dessa är och om de enkelt går att ordna med lite manipulation av informationen 
eller ett mer avancerat verktyg. 
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7 Förkortningar 

BCET

 
Best Case Execution Time 

CPU

 
Central Processing Unit 

DRTS

 

Distribuerat RealTids System 

GPS

 

Global Positioning System 

IEEE

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISR

 

Interrupt Servicem Routine 

JTAG

 

Joint Test Action Group 

LCM

 

Least Common Multiple 

ME

 

MjukvaruEnhet 

MRTC

 

Mälardalen Real Time Center 

RTS

 

RealTidsSystem 

SD

 

System Dator 

SIC

 

Software-based Instruction Counter 

ME

 

Mjukvaru Enhet 

TCP

 

Transmission Control Protocol 

UDP

 

User Datagram Protocol 

WCET

 

Worst Case Execution TIme  
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