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Sammanfattning 

 
Det här är ett högskoleingenjörs-examensarbete som har utförts på 
Enea/Xdin. Arbetet kan ses som en förstudie och syftar till att beskriva hur 
olika utvecklingsverktyg kan integreras med varandra. Eftersom verktygs-
integration förenklar användandet av verktygskedjor är detta ett aktuellt 
och intressant ämne för dagens utvecklare. Examensarbetet är på 15hp och 
pågick under 10 veckor. 
 
Arbetet är en del av forskningsprojektet ARTEMIS/iFEST vilket syftar till att 
effektivisera produktutveckling genom att skapa en standardiserad 
verktygskedja, vilket sparar både tid och pengar. 
 
Målet för detta projekt är visa upp en fungerande kedja av verktyg. Som ett 
konkret exempel används Eneas befintliga testverktyg Farkle samt ett 
godtyckligt verktyg. Generellt pratar verktyg i olika språk, detta skapar 
problem. En översättare, en s.k. parser implementeras mellan verktygen 
för att etablera en kommunikation.  
Ett testfall vars uppgift blir att ”vandra” igenom hela kedjan och påverka 
ett target under test används för att visa principen för verktygsintegration. 
 
Examensarbetet resulterade i en lyckad verktygsintegration och det finns 
nu en möjlighet till att använda vilket verktyg som helst i samband med 
testverktyget Farkle. 
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Abstract 
 

This is a Bachelor of Science degree thesis carried out at ENEA/Xdin. The 

project is a pre-study and aims to describe how various development tools 

can integrate with each other. Since the tool integration simplifies the use 

of tool chains, is this relevant and interesting topic for today’s developers. 

The thesis is 15 hp and lasted for 10 weeks. 

The work is a part of the research project ARTEMIS/iFEST which aims to 

efficient product development by creating a standardized tool-chain; this 

saves not only time but money. 

The goal of this project is to show a functioning chain of tools. As a 

practical example Eneas existing test tool is used together with an arbitrary 

tool. The tools are speaking different languages in general, this is a 

problem. A parser is implemented between the tools to establish a 

communication. A test case is implemented into the tool chain to affect a 

target object; this will prove the principle of the tool integration. 

The thesis resulted in successful tool integration and it should now be 

possible for the developer to use any tool in association with the test tool 

Farkle. 
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Kapitel 1 

Introduktion 
 

1.1 Inledning 

 
Det här är ett högskoleingenjörs-examensarbete som har utförts på 
Enea/Xdin1. Projektet kan ses som en förstudie och syftar till att beskriva 
hur olika utvecklingsverktyg kan integrera med varandra. Eftersom 
verktygsintegration förenklar användandet av verktygskedjor är detta 
ämne aktuellt och intressant för dagens utvecklare. Examensarbetet är 
15hp och pågick under 10 veckor. Det här arbetet är en del av forsknings-
projektet ARTEMIS/iFEST2. 
 

1.2 Projektbakgrund 

 
I dag finns en hel uppsjö av olika utvecklingsverktyg för inbyggda system, 
men det finns begränsningar. Med en mängd olika leverantörer som skapar 
sina egna verktygskedjor är det mer troligt att en leverantörs verktyg 
passar med sin egen verktygskedja. Detta skapar problem för den 
utvecklare som vill använda sig av verktyg från olika leverantörer. Exempel 
på sådana verktyg kan vara debugger, kravhantering, kompilator, test och 
modellering. 
 

1.3 Syfte 
 

Det här projektet syftar till att åstadkomma en verktygsintegration. Via en 
parser kan verktyg kopplas och därmed kan verktygen kommunicera med 
varandra. Ett testfall används för att bevisa principen för verktygs-
integrering, testfallet skickas från ett verktyg till ett annat. 
  
Projekteffekten är att ge verktygsanvändaren möjligheter att komponera 
sina egna verktyg efter eget behov, vilket i sin tur effektiviserar tid och 
därmed även resurser. 
  

                                                           
1
 Xdin - http://xdin.com/ 

2
 ARTEMIS/iFEST - http://www.artemis-ifest.eu/ 

http://xdin.com/
http://www.artemis-ifest.eu/
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1.4 Enea/Xdin 
 

Enea är ett IT konsultföretag och är världens tredje största aktör inom 
realtidsoperativsystem. Enea leverera kunskap och produkter som kortar 
utvecklingstider och gör system pålitliga. Fokus ligger på att leverera 
praktiska lösningar för programutveckling av inbyggda system. Med ett 
brett spektra av tjänster för hård och mjukvara ligger de i framkant inom 
utvecklingsverktyg och databaser. De erbjuder även konsulttjänster inom 
produktutveckling. 
 
Arbetet utfördes inom en del-mängd av Enea, Enea Experts, som är 
inriktade på konsulttjänster. Enea Experts överfördes till Xdin under 
examensarbetet. Xdin är nu en av de större aktörerna på den svenska 
teknik- och IT-konsultmarknaden. 
 

1.5 iFEST 
 

År 2009/2010 grundades ett forskningsprojekt med titeln ”Industrial 
Framework for Embedded System Tools” (Artemis/iFEST). Projektet syftar 
till att utveckla ett ramverk för verktygsintegrering med mål att spara 
resuser i form av tid och pengar. iFEST handlar inte om att utveckla nya 
verktyg utan mer behandla de befintliga verktygskedjorna och 
integrationstekniker som är verktygs oberoende. Idag är ett tjugotal 
partners inblandade med totalt omkring 40-60 personer. Den totala 
budgeten är 16 miljoner Euro och projektet förväntas pågå mellan 2010-
2013. 
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1.6 Problemställning 
 

Projektet kretsar kring att uppnå verktygsintegration vilket är komplext, 
det krävs en hel kedja av fungerande processer. Två verktyg ska integreras, 
som ett konkret exempel används Eneas befintliga testverktyg Farkle och 
ett godtyckligt kravhanteringsverktyg. Innan verktygskedjan startar måste 
lämpliga krav specificeras, kraven utgår endast från target objektet3. Ett 
XML-schema ska följas och är endast en beskrivning av hur testcase 
interfacet får se ut. Verktygskedjan inleds med ett godtyckligt krav-
hanteringsverktyg som levererar ett XML4 testfall baserat på kraven. Dessa 
krav ska lämpligen köras mot ett target objekt för att testa systemet, denna 
princip ska bevisa verktygsintegration. Ett befintligt applikationsprogram 
Memory Device Driver (MDD) kommer att vara target objektet. MDDn är 
en drivrutin och byggs på Eneas realtidsoperativsystem OSE, som körs på 
ett Freescale i.MX31 ADS kort. Farkle används som den kommunicerande 
länken med OSE. Farkle exekverar endast Python5, detta skapar problem då 
det externa kravhanteringsverktyget endast genererar XML, verktygen kan 
inte förstå varandras språk. 
 
 

Följande frågeställningar kan vara av intresse: 
 

 Hur sker kommunikationen mellan XML och target objektet? 
 Hur ser target objektet ut på OSE? 
 Hur använder sig Farkle av Python kod? 

 
 

Dessa är huvudfrågorna för detta projekt: 
 

 Beroende på vilket target objekt som används så ska lämpliga krav 
skrivas. Vilka krav är lämpliga att skriva till target objektet? 

 Hur kan man översätta XML krav till Python testfall? 

 Vad har ett XML-schema för betydelse? 
 Hur kan verktygskedjan bevisas praktiskt? 

 
 

 

 

 

                                                           
3
 Target objekt (TO) – ett program som kan användas för att testa system / device under 

test (DUT). 
4
 XML – ett märkspråk som är läsbart för både människa och dator. 

5
 Python – ett programmerings språk 
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1.7 Metod 

 
Arbetet kommer att utgå ifrån en förenklad version av Scrum6 där fokus 
ligger på nära samarbete med kund och andra exjobbare. Kunden hålls 
ständigt uppdaterad under projektet för att kunna påverka dess riktning. 
Det är inte ovanligt att nya krav kan tillkomma under projektets gång, 
därför måste arbetet kunna anpassas. Varje morgon startas med en kort 
genomgång om vad som skall göras under dagen, där vissa problem-
ställningar och tidsschema följs upp. Tidsschemat innehåller tre milstolpar 
där ett visst antal leverabler ska avklaras. 
 

1.7.1 Arbetspaket 

 
Anders Olsson (ansvarig för arbetspaket 1 & 3) 
Senad Pasalic   (ansvarig för arbetspaket 2 & 3) 
 

1.7.1.1 Arbetspaket 1: 

Etablera testutvecklingsplattform – sätta upp en kommunikation genom 
TFTP server mellan Linux host och hårdvaruplattformen, ett Freescale 
i.MX31 ADS kort. 
Target binär - bygga binär för realtidsoperativsystemet OSE samt över-
laddning av bin-filen till target objektet. 
Utveckla ett testfall skrivet i XML – anpassa XML testfall efter ett specifikt 
XML-schema. 
 

1.7.1.2 Arbetspaket 2: 

Filhantering – hämta in en till flera filer från valfri mapp under samma 
exekvering. 
Vidareutveckling av användargränssnittet – GUI field editor har imple-
menteras. 
Parser – hantering utav XML filens innehåll samt översättning till Python. 
 

1.7.1.3 Arbetspaket 3: 

Kravspecifikation - utveckla krav mot target objektet. 
Definiera en projektdefinition. 
Bakgrundsstudie och inläsning. 
Göra en tidsplan. 
Test och felsökning/debugg&tracing. 
Utvärdera, analysera och ta fram resultat. 
Analysera och genomföra en diskussion 
Ta fram en demonstration av en fungerande verktygskedja. 
 

  
                                                           
6
 Scrum – en projekt metod 
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1.7.2 Arbetsfaser 

 

Studier fas 1: 
- Studera Enea OSE.   
- Studera target mjukvara QoS/MDD. 
- Analysera testverktyg Farkle. 
- Läsa in tidigare relevanta examensarbeten gjorda på Enea. 
- Beskriva XML och XML-schema. 
- Utvärdera metoder för Parsing.  

 
Implementering fas 2: 

- Utveckla parser mjukvaran. 
- Införa GUI utvidgning. 
- Implementera filhantering av XML. 
- Utföra test av kod. 
- Genomföra XML och Python anpassning. 
- Införa TFTP server 

 
Avslut Fas 3: 

- Skriva en slutrapport. 
- Genomföra en presentation på Xdin. 
- Redigera befintliga dokument på Xdin. 
- Lagra arbetet i SVN. 

 

1.8 Begränsningar 
 

Examensarbetet var begränsat till 10 heltidsveckor, därför låg tyngd-
punkten på det praktiska arbetet med små avsnitt av teori. 
 
Testverktyget Farkle hanterar endast Python filer. Översättningen från XML 

till Python sker via ett Java program, parser. Host systemet körs på ett 

Linux baserat operativsystem där Eclipse7 är en plattform för plugins för 

flera verktyg/moduler. Target objektet körs på OSE och är utvecklat i 

programmerings språket C. Det krävs en licens för att använda OSE. Target 

objektet Memory Device Drivers är begränsad till att läsa, skriva och 

radera. 

  

                                                           
7
 Eclipse – Verktyg för att utveckla programvara, http://www.eclipse.org/ 

http://www.eclipse.org/
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1.9 Leverabler 

 
Fas 1 leverabler; 
Projektdefinition – en definition av projektets bakgrund, syfte och problem. 
Tidsplan – innefattar faser, sprintar, veckor, timmar, aktiviteter och 
leverabler. 
 
Fas 2 leverabler; 
Etabalera testutvecklingsplattform - att sätta upp en kommunikation 
mellan Linux host och Freescale iMX31ADS kortet.  
Target binär - bygga binär för realtidsoperativsystemet OSE samt över-
laddning av bin-filen till target objektet. 
Kravspecifikation - utveckla krav mot target objektet. 
XML2Python Parser mjukvara - en fungerande generisk parser som kan 
översätta XML till Python.  
 
Fas 3 leverabler; 
Slutrapport. 
Presentation på Xdin. 
Demonstrator - en fungerande verktygskedja. 
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Kapitel 2 

Bakgrund 
 

2.1 Introduktion till utvecklingsmiljön Eclipse  
 

Eclipse är en öppen utbyggbar utvecklingsmiljö. Med öppen menas att vem 
som helst har möjligheten att hämta källkoden och använda den. Om man 
vill bidra till utvecklingen måste vissa regler som är specificerade i den 
licens som gäller för Eclipse följas. Eclipse är ett verktyg för att utveckla 
programvara men den ger även möjlighet för användaren att imple-
mentera andra verktyg genom plug-ins. Efter Microsoft Visual Studio8 är 
Eclipse det populäraste utveckligsverktyget i världen och går att köra på ett 
flertal olika operativsystem, bl.a. Linux, Windows, Mac OS X och Solaris.[1] 
 

2.1.1 Eclipse plattformens arkitektur 

 

Då Eclipse-plattformens struktur kretsar kring plug-in konceptet så medförs 
viss funktionalitet till systemet. Plattformens olika delsystem är själva 
strukturerade som en uppsättning av plug-ins som implementerar viktiga 
funktioner. Vissa plug-ins bidrar med synliga detaljer till plattformen 
medan andra levererar klassbibliotek som kan användas för att imple-
mentera systemtillägg. Plug-ins kan definiera utvidgningspunkter vilka är 
väl definierade platser där andra plug-ins kan lägga till funktioner.[2] 
 

 
Figur 1 - Eclipse plattformens arkitektur 

                                                           
8
 Microsoft Visual Studio – avancerad programutvecklingsmiljö från Microsoft 
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2.1.2 Eclipse plattformens beståndsdelar 

 

JDT & PDE 

 

I Eclipse SDK ingår redan två verktyg, det ena är JDT och är till för att 
utveckla Java applikationer, den innehåller alla nödvändiga funktioner för 
en fullständig Java utvecklingsmiljö. Det andra verktyget PDE hjälper till att 
skapa, utveckla, testa, felsöka, bygga och driftsätta Eclipse plug-ins. 
 

Workbench 

 

Alla grafiska användargränssnitt som Eclipse använder sig utav finns i den 
s.k. ”workbench”, arbetsbänken. Eclipse bygger arbetsbänken på användar-
gränssnitt så som editors, views och perspektiv. Arbetsbänkten ger den 
övergripande strukturen och utgör ett utbyggbart användargränssnitt för 
användaren. Implementationen till arbetsbänkens API är byggt utifrån två 
verktygslådor; SWT och JFace. 
 

SWT & JFace 

 

SWT är en widgetuppsättning samt ett grafikbibliotek integrerat i ett 
inbyggt fönstersystem och är ett operativsystems oberoende API.  
JFace är en verktygslåda för användargränssnitt, implementerad med hjälp 
utav SWT vilken förenklar vanliga UI-programmeringsuppgifter. 
 

Workspace  

 

För att enkelt åskådliggöra filer som ständigt behöver att sparas används 
en lagringsyta, en s.k. Workspace. Flera filer grupperade tillsammans kallas 
för Projekt. Workspace består av en eller flera toppnivå projekt, där varje 
projekt mappar till en motsvarande användarspecifierad katalog i fil-
systemet. Användaren skapar och manipulerar själv alla filer som ingår i 
projekten. Alla filer på arbetsytan är tillgängliga för vanliga program och 
verktyg på det underliggande operativsystemet. 
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Figur 2 – Utvecklingsplattformen Eclipse 
 

Team Support 

 

Eclipse plattformen ger möjlighet för ett projekt att placeras under ett visst 
arkiv där associerade gruppmedlemmar kan använda sig utav version och 
konfigurationshantering. Plattformen har utvidgningspunkter och förser 
arkiv API som möjliggör plug-ins för nya typer av grupparkiv. 
 

Help 

 

Eclipse har ett inbyggt hjälpsystem som använder sig utav en central 
dokumentation som används som en samling av hjälp utav olika källor. Allt 
innehåll hämtas i sin tur från en inbyggd webbserver.[3] 
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2.2 Grunderna till eXtensible Markup Language (XML) 
 

eXtensible Markup Language (XML) är ett utbyggbart märkspråk, en 
standard för att transportera och strukturera information. Oberoende av 
hård/mjukvara kan XML läsas av de flesta formaten då det är simpel text. 
Det används ofta när två system ska dela filer eller av ett system som ofta 
uppdateras. 
 
XML är generellt och enkelt att förstå, nedan visas ett exempel för att 
bekanta oss med hur det kan tänkas se ut. 
 
Exempel 1: 
<note> 
    <msg>Glöm inte att stänga av spisen</msg> 
</note> 
 
Ovan har vi ett root element <note> som innehåller ett barn element 
<msg>. Barn elementet innehåller informationen, ”Glöm inte att stänga av 
spisen”. Förutom att ett element kan innehålla flera element kan det finnas 
attributer. Det bör nämnas att informationen som lagras i XML inte gör 
någonting utan bara visas. 
 
Exempel 2: flera element och en attribut 
<xdin> 
    <anställd projekt= "iFEST”> 
        <namn>Anders Olsson </namn>     
        <titel>Högskoleingenjör</titel> 
        <år>2010-2013</år> 
    </anställd> 
</xdin> 
 
Exempel 2 Består av två element, <xdin> och <anställd>, anställd har ett 
attribut som heter projekt och har tilldelats en textsträng. Elementet 
anställd innehåller även flera element <namn>, <titel> och <år>. Ett 
attribut visar information om ett elementet, i detta fall anställd. Tagarna 
namnges väldigt fritt och bestäms av användaren. 
 
Inom iFEST projektet har man kommit överens om att använda XML som 
en gemensam standard. När verktyg åldras och slutar att uppdateras måste 
systemen ofta byggas om, detta är väldigt tidskrävande och riskabelt, data 
måste konverteras, detta medför att information kan gå förlorad. XML är 
ett säkert sätt att lagra information och behålla livscykeln.[4] 
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2.3 Grunderna till ett eXtensible Markup Language 

Schema (XML-schema) 

 
Ett XML-schema är en en uppsättning av regler för hur ett XML dokument 
får skrivas. Det definierar, t.ex. vilka element som får användas, hur många 
attributer den får innehålla och vilken ordning elementerna/attibuterna 
ska skrivas eller hur många gånger den ska loopa ett element. 
 
Nedan är ett exempel på hur ett XML-schema kan se ut, detta XML-schema 
har en koppling med exempel 2 (kapitel 2.2). 
 
Exempel 3: 
... 
<xs: element/> 
    <xs: attribute name =”projekt” type =”xs: string” use = “required”/ > 
        <xs: complexType> 
            <xs: sequence> 
                <xs: element name=”namn” type=”xs.string”/> 
                <xs: element name =”title” type=”xs.string”/> 
                <xs: element name =”år” type =”xs.integer”/> 
            <xs: sequence/> 
        <xs: complexType/> 
<xs: element/> 
... 
 
Det här XML-schemat ställer krav på att XML måste innehålla attributet 
”projekt” (use = ”required”), attributet måste även skrivas i ett textformat 
(type =”xs: string”). complexType införs för att tala om att det finns flera 
element i detta element. Sequence är ett enkelt sätt för att beskriva hur 
XML måste skrivas i en viss ordning, dvs första elementet i sekvensen är 
namn därefter titel och år.[5] 
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2.4 Olika XML parsing metoder - DOM & SAX 
 

Det finns möjligheter för att behandla XML strukturer genom programmer-
ingsspråk, t.ex. Java eller C. DOM och SAX är de två i särklass vanligaste 
gränssnitten, de fungerar dessutom tillsammans med många olika prog-
rammeringsspråk. I detta projekt används SAX parsern vilken analyserar 
XML dokument i Java. 
 

2.4.1 Introduktion till DOM parser 

 

DOM står för ”Document Object Model” och läser in hela XML dokument 
till minnet, den gör om all XML information till trädformat där varje 
element representerar trädgrenar. DOM parsern lagrar trädrepresenta-
tionen innan XML dokumentet tolkas och kräver därför mer minne. Desto 
större XML filer som DOM parsern behöver tolka desto större träd måste 
lagras i minnet, detta medför att ett större minne behövs vilket i sin tur är 
väldigt tidskrävande.[6] 
 

2.4.2 Introduktion till SAX parser 

 

SAX står för ”Simple API for XML” och är event-baserat. SAX parsern går 
igenom XML filen steg för steg och kollar sekventiellt om det t.ex. var en 
opening tag, ett element eller ett attribut. SAX parsern genererar ”events” 
när olika XML-strukturtyper träffas på, t.ex: startDocument, endDocument, 
startElement, endElement. Man definierar metoder som fångar upp dessa 
events och utför lämpliga funktioner.[7] 
 
 

2.4.3 Skillnader mellan DOM och SAX parser 

 
Fördelen med att använda en SAX parser jämfört med en DOM parser är 
att SAX parsern kräver mindre minne. Eftersom parsern behandlar varje 
event omgående och därefter kastar bort all information då den är klar så 
sparar man på minne istället för att lagra informationen. Exekvering med 
SAX tar mindre tid och den är därför lämplig för tolkning av större XML 
filer, eftersom den läser in de bit för bit. 
Nackdelen med att använda SAX parsern är att det krävs mer kod i Java 
jämfört med i DOM parsern, för att kunna läsa in XML filer. 
Element-sekvensering avser förmågan av API:t att komma ihåg elementens 
ordning. DOM kan korsa trädstrukturen i minnet, SAX lokaliserar en särskild 
del och ignorerar de omgivande elementen.[8] 
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SAX DOM 

Både SAX och DOM används för att tolka XML dokument. Det finns flera 
tolkare men dessa två är de vanligaste. Båda har fördelar och nackdelar. 

SAX är inte en W3C9 rekomendation. DOM är en W3C rekomendation. 

Analyserar nod för nod. 
Lagrar hela XML dokumentet i 
minnet innan bearbetning. 

Lagrar inte XML i minnet. Lagrar och kräver mer minne. 

Man kan inte lägga till och ta bort 
noder. 

Man kan lägga till och ta bort noder. 

SAX är en event baserad parser. 
DOM är en trädstruktur/objekt 
baserad parser. 

import javax.xml.parsers.*; 
import org.xml.sax.*; 
import org.xml.sax.helpers.*; 

import javax.xml.parsers.*; 
import org.w3c.dom.*; 
  

Bevarar inte kommentarer. Bevarar kommentarer. 

SAX är lite snabbare än DOM. SAX är lite snabbare än DOM. 

Figur 3  - Skillnader mellan SAX och DOM 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
9
 W3C arbetar med att utveckla tekniska protokoll, standarder och programvara 

för webben med målet att genom ett öppet samarbete leda Internet till dess fulla 
potential -  http://www.w3.org/ 
 

http://www.w3.org/
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2.5 ENEAs realtidsoperativsystem OSE 

 
OSE (Operating System Embedded) är ett signalbaserat realtids-
operativsystemet utvecklat av Enea. Den är byggd på en microkärna och 
har en arkitektur med många fördelar. Den kan köras på de flesta inbyggda 
system, med en eller flera kärnor, den är liten, optimerad för fördelning 
och är förutsägbar avseende på tid.  
 
En central del inom OSE är processer, ofta kallade tasks. En OSE process 
körs alltid parallellt och innehåller information om dess egna stack, variabel 
samt register värden. För att exekvera en process införs signaler. En Signal 
är ett meddelande som sänds mellan två processer och innehåller en viss 
information, t.ex. att ge besked eller bekräfta ett meddelande.  
En av styrkorna i OSE är att den använder sig av asynkrona meddelande, 
inter-process communication (IPC), där kommunikation ofta sköts av 
signaler. Motsatsen till asynkron IPC är Rendezvous, den stämmer träff 
vilket kopplar processerna, det är en risk som inte passar ett realtids-
system. [9] 
 
 

 
Figur 4 – Två processer X ovh Y, IPC signal kommunikation 

 
 

2.5.1 Realtidsoperativsystem (RTOS) 

 

Ett realtidssystem är ett operativsystem som ställer höga krav på 
pålitlighet, korrekta beräkningar och att systemet klarar tidsbegränsningar. 
Ofta används realtidssystem på ett inbyggt system för speciella ändamål 
men även generella. De två vanligaste typerna av realtidssystem kallas för 
”soft” och ”hard” real-time system. Ett system som tillåter en missad 
deadline kallas soft real-time och kan t.ex vara en tvättmaskin. Hard real-
time är starkt deterministiskt och en missad deadline kan vara förödande 
då det t.ex. används i pacemakers. [10] 
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2.6 Quality of Service (QoS) 
 

QoS är ett allmänt begrepp för optimerad resurshantering. Ett sådant 
koncept utvecklades i ett tidigare projekt för energioptimering och 
energibesparande, ITEA10/GEODES11 projektet. Vid exekvering av ett 
realtidssystem vill man gärna kunna optimera mot prestanda och reglera 
energinivån efter behov. Därför är det viktigt att konstruera 
systemkomponenter som kan anpassa algoritmer för att spara energi 
relativt prestanda. I det aktuella fallet var implementeringen av Quality of 
Service på ett filsystem som består av olika lager. Högst upp finns 
kraschsäkra filsystemet JEFF, nedanför det translationslagret FTL, flash 
drivern MDD och längst ner finns hårdvaran. Detta projekt avser bara till 
använda MDD där MDDn är ett target objeket, dvs Device under Test 
(DUT).  
 

 
 Figur 5 - Block beskrivning av filsystemet. 
 

2.6.1 Flashminnen 

 

Flashminnen är idag ofta förknippade med en bärbar enhet som kan lagra 
data. De är kompakta, finns i olika storlekar och har en snabb över-
föringshastighet. Flashminnen blir att vanligare och tar successivt över 
marknaden. De är uppbyggda på transistorer vilket gör de väldigt billiga att 
tillverka. Ett flashminne utmärker sig med tre typiska funktioner, läsa, 
skriva och radera. I detta projekt används ett Samsung 128 x 8-bit NAND 
flashminne som lagrar information i block, ett block består av flera pages. 
Man kan bara läsa från ett flashminnet genom en page. Skrivning till flash 
måste göras sekventiellt inom ett block. En page kan bara skrivas till en 
gång före den raderas och raderingen sker blockvis. Nackdelen med flash är 
livslängden, vilket minskas för varje radering och omskrivning som görs.  
 

                                                           
10

 ITEA - http://www.itea2.org/ 
11

 GEODES - Global Energy Optimization for Distributed Embedded System 

http://www.itea2.org/
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2.6.2 Journaling Extensible File system Format (JEFF) 

 

JEFF är ett filsystem för OSE och är utvecklat av tidigare arbeten på Enea. 
JEFF är ett krash-säkert system och är byggt för att anpassa sig till olika 
”quality of services levels”, t.ex. vid en hög aktivitet på filsystemet och brist 
på resurser kan den spara energi genom att utöka cache minnet och när 
det är låg aktivitet kan den spara in på ram minne. JEFF är kopplat till QoS 
genom OSE signaler. 
 

2.6.3 Flash Translation Layer (FTL) 

 

FTL är ett mellanliggande lager mellan filsystemet och MDDn. Den 
innehåller de grundläggande funktionerna i ett ”translation layer” för att 
utföra filsystemsoperationer, läsa, skriva och radera. Den är konstruerad 
för att stödja NAND/NOR flash typ och att optimera livslängd. Detta sker 
genom att utnyttja alla pages i ett block före en radering av block utförs, på 
detta sätt utsätts inte samma pages för slitage. 
 

2.6.4 Memory Device Driver (MDD) 

 

Memory Device Driver är en drivrutin som baseras på FTL lagret. MDDn 
fungerar som ett interface mellan mjuk och hårdvara och dess uppgift är 
att utföra FTLs operationer mot hårdvaran där NAND flashminnet är. MDD 
gör bara det FTL säger åt den att göra. I det här projektet är MDDn target 
objektet. [11] 
 

 

 
Figur 6 - Beskrivning av FTL och MDD arkitekturen 
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2.7 Freescale i.MX31 ADS hårdvaran 
 

Enea använder ett Freescale kort med en i.MX31 ADS ARM processor, 
kortet har stöd för NOR och NAND flashminne 8/16 bitar. I det aktuella 
fallet används ett NAND flash Samsung 128M x 8 Bit som är monterat på 
kortet. Target objektet körs på detta kort tillsammans med RTOS OSE.[12] 
 
 

2.8 Eneas testverktyg Farkle 
 

Farkle är ett testverktyg utvecklat av Enea och används för att testa 
applikationer på en host mot ett target objekt. Farkle är skrivet i Python 
och exekverar Python-skript. För att Python-skript ska kunna kommunicera 
med target objektet behövs header-och signalfiler. Dessa är skrivna i C och 
omvandlas i en signal parser till Python signalfiler. Den underliggande 
kommunikationen sköts via OSE Gateway eller LINX.[13] 
 

 
Figur 7 – Farkle ramverket med dess tillhörande beståndsdelar. 
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KAPITEL 3 

Design och implementation 
 

3.1 XML design 
 

Den här delen tar upp det aktuella XML testfallets uppbyggnad och hur det 
skapades. 
 
Enligt iFEST koncept ska ett godtyckligt kravhanteringsverktyg kunna 
anslutas till kedjan och leverera en XML-fil. Kravhanteringsverktyget i det 
här projektet är ett hypotetiskt verktyg och XML skrivs istället för hand. 
 

 
Figur 8 - Hypotetiskt verktyg som genererar ett XML. 
 
 

Baserat på tidigare arbeten på Enea fanns färdiga Python testfall mot 
target objektet MDD, dessa gav en bra start och utgångspunkt i skapandet 
av ett eget XML testfall. Då en Python fil fanns att utgå ifrån kunde en XML 
fil skrivas genom metoden ”back-enginering12”, XML blir i sin tur en 
ekvivalent Python. 
 
 

 
Figur 9 - Back-enginering, från PY till XML och XML till PY 
 
 

                                                           
12

 Back-enginering - http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Back-engineering 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Back-engineering
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Som nämndes under kapitel 2.2 är XML bara synlig information och gör 
ingenting. Det är först när testverktyget Farkle exekverar Pythonkoden som 
anrop utförs och det som tidigare bara var information verkligen gör något. 
Det här betyder inte att informationen som lagras i XML är helt oviktig, 
utan att Python bygger på informationen i XML. 
 
Nedanför visas hur XML testfallet lagrar information för att radera ett block 
på target objektet MDD. 
 
Utdrag ur XML:  
 
<property name="GateWay" value="tcp://10.0.0.4:21768" /> 
<property name="target_process" value="mddprocess" /> 
 
För att Python testfallet ska kunna etablera kommunikation mot target 
objektet behöver XML skicka med förberedande information såsom 
Gateway adress, signal och header filer. Kommunikationen sköts helt av 
testverktyget Farkle. 
 
<assign name="" value="mddsignals.SIG_FLASH_ERASE" />  
<assign name="address" value="0" /> 
<assign name="length" value="512*32" /> 
 
Signalmodulen mddsignals innehåller metoder, bl.a. SIG_FLASH_ERASE, 
vilket raderar på flashminnet. Raderingen startar på adress 0 och sker 
blockvis. Ett block består av 32 pages och varje page är 512 bitar. Det går 
att radera mer än ett block, t.ex. två block 512*64. 
 
<assert expected="mddsignals.SIG_FLASH_ERASE_RESULT.SIGNO" 
actual="SIGNO”/> 
<assert expected="mddsignals.FlashResult.FLASH_EOK" actual="result" /> 
 
För att verifiera om raderingen har gått rätt till, används en förbestämd 
signal för varje metod. <expected> är den förväntade signalen och actual 
den verkliga signalen.  
Signalmodulen mddsignals innehåller metoden SIG_FLASH_ERASE_RESULT 
vars uppgift blir till att kontrollera signalen och göra en jämförelse, 
slutligen lämnas ett besked om signalen stämmer med metoden 
FLASH_EOK, detta i form av en 1 eller 0. 
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3.2 XML-schema design 
 

Enea tillsammans med andra partners inom iFEST projektet har tagit fram 
ett XML-schema, en generell uppsättning av regler för hur information 
måste struktureras när man skriver ett XML. 
 
Nedan beskrivs korta utdrag ur det aktuella XML-schemat. 
 
… 
<xsd:element name="property" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" > 
    <xsd:complexType> 
        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required" /> 
        <xsd:attribute name="value" type="xsd:string" use="required" /> 
     </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
… 
 
Den här sektionen beskriver ett element med namnet property, den får 
skrivas noll till oändligt många gånger. I elementet finns det krav på att två 
attributer namn och värde måste existera, dessa accepteras bara i 
textformat. Property används för att ge den första grundläggande 
information. 
 

… 
<xsd:element name="assign" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" > 
    <xsd:complexType> 
        <xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required" /> 
         <xsd:attribute name="value" type="xsd:string" use="required" /> 
    </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
... 
 
Assign fungerar på liknande vis som property elementet, förutom att här 
sker tilldelningar på namn och värde. 
 

<xsd:element name="assert" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" > 
    <xsd:complexType> 
        <xsd:attribute name="expected" type="xsd:string" use="required" /> 
        <xsd:attribute name="actual" type="xsd:string" use="required" /> 
    </xsd:complexType> 
</xsd:element> 
 
Även assert har samma struktur, här lagras dock ett förväntat värde och ett 
verkligt värde för jämförelse. 
XML testfallet som används i det här projektet utnyttjar bara en liten del av 
XML-schemat, det finns ytterligare funktioner som loop, while , if satser 
m.fl.  
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3.3 Filhantering i parser programmet och det grafiska 

användargränssnittet 

 
Under implementationsfasen fanns ett antal uppgifter s.k. Tasks, som 
skulle utföras. Tasksen handlade i stort sett om att vidareutveckla, 
analysera och debugga genom Eclipse Plattformen, delar utav parsern. 
Uppgifterna som berör filhanteringen och det grafiska användargräns-
snittet tas upp och förklaras: 
 
Task 1: Hämta in XML filer från en viss mapp, dessutom ska fler än en fil 
kunna läsas in. 
 
För att kunna hämta in flera filer från en viss mapp under samma exe-
kvering krävs det att programkoden till en början känner till mappens 
sökväg, detta kan lösas enkelt genom att skriva in hela sökvägen till 
mappen som en textsträng.  
 
Exempel 4: String XML = "/home/sepa/runtime-EclipseApplication/Eclipse-
Test1/xmltests/testcase_example.xml”; 
 
Då man ska inkludera flera filer på samma gång måste man hålla reda på 
hur många filer det finns i den valda mappen. Filerna läggs in i en array för 
att man sedan ska kunna gå igenom fil för fil via en loop. 
 
Exempel 5:    File folder = new File(myPrefString); 
   File[] listOfFiles = folder.listFiles(); 
 
   int length = listOfFiles.length; 
   System.out.println("Number of files: " + length);   
 
   if(length==0) 
          System.out.println("There are no files in this folder: " + 
   myPrefString); 
 
   for(int i=0; i<length; i++) 
   { 

     
För att slutligen kolla att det var en XML fil som hämtades in så jämför man 
den inhämtade filens typ med den önskade filtypen, alltså .xml. 
 
Exempel 6:   for(int i=0; i<length; i++) 
     { 

    System.out.println("Found file with name: " +   
     listOfFiles[i].getName()); 
     if(listOfFiles[i].getName().matches(".*\\.xml$")) 
     { 

System.out.println("It was a XML file! Parse it!"); 
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Task 2: Python filerna ska ändras så att de får samma namn som deras XML 
motsvarigheter har. 
 
Då flera XML filer nu kan läsas in så är det önskvärt att Python över-
sättningarna får motsvarande namn. Detta realiseras genom att först skapa 
en ny sträng, pyFile2 vilken innehåller destinationsadress där Python filerna 
kommer att hamna. Därefter används Javas sammanfogningsmetod concat, 
som finns i Java biblioteket java.lang. Den sätter ihop två strängar till en 
och samma string. 
 
Exempel 7: String str1 = ”abc”; 
 String str2 = ”def”; 
 String str3 = str1.concat (str2); 
 
Resultatet blir att innehållet i str3 blir en sammansmältning av de båda 
teckensträngarna str1 och str2, alltså; abc+def = abcdef.    
 
Det aktuella fallet har följande utseende:  
 
Exempel 8: String pyFile2 = "/home/sepa/runtime-
 EclipseApplication/EclipseTest1/tests/"; 
 xmlFile = pyFile2.concat(listOfFiles[i].getName()); 
 
Exempel 8 visar hur man kan binda samman sökvägen för där Python 
översättningarna ska hamna, pyFile2, med namet på den aktuella filen, 
listOfFiles[i].getName() (se första två raderna från Exempel 5). Det enda 
problemet som återstår nu är att spara filen som en .py. Eftersom listOf-
Files[i].getName hämtar det fullständiga namnet inklusive dess ursprung-
liga filtyp t.ex. testcase_example.xml, så blir det fel vid lagring.  
 
Java metoden replaceFirst() används för lösa problemet. Den används för 
att byta ut specifik text med valfri text i en sträng. Då man vet att den 
aktuella filens namn kommer att sluta på .xml så kan man enkelt byta ut 
detta och på så sätt få ”testcase_example.xml” att sparas som ”testcase-
_example.py”. 
 
Exempel 9: String pyFile = xmlFile.replaceFirst("\\.xml", ".py"); 
 
Task 3: Gör sökvägen till XML mappen dynamisk, så att man från [Window-
>Preferences->Farkle Preferences] i GUI:t kan skriva in sökvägen själv.  
 
Från början kunde Parsern endast hämta in en fil från en viss förinställd 
katalog, som i Exempel 4. Detta kändes inte användarvänligt då det 
föredras att kunna välja sin egna katalog där ens XML filer ligger. För denna 
task skapas ett tillägg på det befintliga användargränssnittet som finns 
under Window->Preferences->Farkle Preferences.  
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En ny field editor i GUI:t har realiseras:  
 

 
Figur 10 - Dynamisk sökväg till mapp med XML filer. 
 

Man använder field editors för att visa och uppdatera olika slags värden. 
Field editors skapar widgets och implementerar inställningar samt åter-
hämtar kod för de vanligaste preference typerna. Inställningarna för sök-
vägen till XML mappen är utav intresse. 
 
För att skapa en ny field editor redigeras den befintliga FarklePreferences-
.java filen, vilken skapar en ”Prefences” sida för Farkle inställningar. Genom 
att använda field support inbyggt i JFace möjliggör man skapandet av 
inställningssidan samt inmatningsfälten. 
 
Exempel 7: Skapa ny field editor 
addField(new DirectoryFieldEditor("xmltests",  
"&XML file dir:",getFieldEditorParent()));  
 
Preferences sidan med alla field editors används bara för att ändra  
inställningar vilka lagras i ett förvar, ”preference store”.  PreferenceStore 
kan nås direkt via anrop till förvaret. 
 
Exempel 8: Preference store med en förinställd sökväg 
store.setDefault("xmltests", 
"/home/sepa/runtimeEclipseApplication/EclipseTest1/xmltests");  
 
Man anropar PreferenceStore från parsern för att hämta in det värde som 
står eller som skrivits in i inställnings rutan och strängen myPrefString 
innehåller nu mapp sökvägen till XML filerna.  
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Exempel  9: Anrop i Parsern som hämtar in sökvägen från field editorn 
String myPrefString = 
Activator.getDefault().getPreferenceStore().getString("xmltests"); 
 
Då man från början väljer en sökväg till en mapp där XML filer ligger och 
sedan exekverar Parsern så sparas de nya Python testfallen i en specifik 
mapp. Det fungerar även att välja till en ny mapp med XML filer, ifall att 
det skulle vara nödvändigt att hämta in XML filer från olika mappar. 
Eftersom alla Python testfall lagras i samma mapp och hämtas in i den 
befintliga Testbenchen i GUI:t efter varje exekvering så tillsätts nya XML 
översättningar från nya mappar som Python testfall i listan. I figur 11 visas 
testbänken med flera Python testfall vars XML filer kommer ifrån olika 
destinationer.   
 

 
Figur 11 -Testbench med flera Python testfall. 
 

Den specifika mappen där alla Python testfall hamnar är i dagens läge 
förinställd, vilket betyder att Python översättningarna alltid hamnar i 
samma mapp. Ett framtida arbete skulle kunna vara att skapa en till field 
editor i GUI:t så att man ger användaren möjligheten att därifrån kunna 
välja vart de översatta Python testfallen ska lagras. 
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3.4 Anpassning och modifiering av Parsern för 

inläsning av XML samt översättning till Python 
 

Som nämndes i kapitel 1.7 låg problemet i att verktygen inte kan prata med 
varandra. Två specifika verktyg använder sig av olika språk, det ena 
genererar XML och det andra exekverar Python. En lösning är att imple-
mentera en parser mellan verktygen som översätter XML till Python. 
Denna del bygger på ett tidigare arbete om en SAX parser och går ut på att 
anpassa och modifiera parsern för att läsa in information från det aktuella 
XML testfallet. 
 

 

Figur 12 - Parser som översätter XML till Python. 

Parsern är skriven i Java och har som huvuduppgift att översätta XML till 
Python. Som tidigare har nämnts i kapitel 3.3, hanterar parsern även vilka 
XML testfall som ska översättas. Det var lämpligt att använda SAX parsern i 
detta projekt då det är enklast att analysera en nod i taget, för att sedan 
översätta den från XML till Python.  
 

Parserns första steg är att läsa in XML testfall från en vald mapp. Sedan 
öppnas och förbereds en skrivning till en ny fil, vilken senare blir Python 
översättningen. Slutligen skickas den inlästa XML filen till en parsing metod 
där översättningen sker. 
 
Exempel 10: 
r = new FileReader(xmlFile); 
fw = new FileWriter(TESTFILE); 
xr.parse(new InputSource(r),this); 
 

Metoden startElement granskar den inlästa XML filen. Attribut (atts) skapas 
för att hålla reda på name och value i det aktuella XML testfallet, därefter 
analyseras XML filen steg för steg och man kollar vilken typ av element som 
har påträffats. Metoden kollar efter om elementet var en PROPERTY, 
ASSIGN, ASSERT, LOG, LOOP, FOR, IF eller ELSE. Den aktuella XML filen har 
endast PROPERTY, ASSIGN och ASSERT.  
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Exempel 11: 
if (name.compareToIgnoreCase(ElementNames.PROPERTY.toString()) == 0) 
else if (name.compareToIgnoreCase(ElementNames.ASSIGN.toString())==0) 
else if (name.compareToIgnoreCase(ElementNames.ASSERT.toString())==0) 
 

Då ett property element uppstår måste XML testfallets attribut name och 
”GateWay” stämma överens. GateWay innehåller attributet value som 
innehåller värdet för att sätta upp en kommunikation. 
 
Exempel 12: GateWay värdet skrivs in i Python: 
if(atts.getValue("name").equals("GateWay")) 
{ 
        print("GW = '" + atts.getValue("value") + "'"); 
 
Den aktuella XML filen innehåller flera Assign och Assert vilka tillsammans 
ska utgöra en viss operation, t.ex. radera. Då flera operationer utförs i 
samma XML fil måste man hålla koll på att dessa kommer i rätt ordning 
även i Python. Man vill skicka de värden som hör till respektive operation 
och ta emot en bekräftande signal innan man skickar nästa operation. För 
att göra detta håller man koll på om det var flera Assign efter varandra. Då 
man kommer till en Assert så nollställs räknaren för Assign och en ny 
räknare startas för Assert. På samma sätt håller man koll på när en Assign 
hittats. Parsern blir på så sätt generisk och kan översätta alla XML vilka 
innehåller valfritt många Assigns och Asserts som XML tillåter. 
 
Exempel 13: Visar hur man håller ordning på Assign, samma princip görs 
för Assert. 
else if (name.compareToIgnoreCase(ElementNames.ASSIGN.toString())==0) 
{ 
 if(assignCounter==0) 
 {    
   print("");    
   print("p" + " = "  + atts.getValue("value") + "()"); 
 } 
 if(assignCounter!=0) 
 {         
 print("p."+atts.getValue("name")  
 + " = "+  atts.getValue("value")+ ";"); 
 } 
 assignCounter++; 
 assertCounter = 0; 
 
Översättningen till Python blir att man kollar vad Assign och Assert 
innehåller för attribut och sedan hämtar man in motsvarande värde för de 
och slutligen skriver till Python.  
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I Python filen deklareras först värdena vilka kommer från Assign i XML filen, 
därefter skickar man värdena för att sedan ta emot de, det här skriver man 
dit för hand i parsern. Slutligen kollas attributen actual och expected för 
Assert delen och översätts till Python. 
 
Exempel 14: Kommunikation och Assign översättning 
if(assertCounter==0) 
          { 
            print("self.proc.send(p)"); 
            print("r = self.proc.receive()"); 
             print("assert(r."+atts.getValue("actual")+"=="+ 
 atts.getValue("expected") + ")"); 
 
Exempel 15: Utdrag ur Python resultatet 
p = mddsignals.SIG_FLASH_ERASE()   
p.address = 0;   
p.length = 512*32; 
   
self.proc.send(p)   
r = self.proc.receive() 
   
assert(r.signo == mddsignals.SIG_FLASH_ERASE_RESULT.SIGNO)  
assert(r.result == mddsignals.FlashResult.FLASH_EOK) 
 
Nu kan det andra verktyget, i projektets fall Eneas testverktyg Farkle exe-
kvera XML testfallet. 
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KAPITEL 4 

Resultat 
 
Nedanför besvaras frågeställningarna som ställdes i början av projektet. 
 

Beroende på vilket target objekt som används så ska lämpliga krav skrivas. 
Vilka krav är lämpliga att skriva till target objektet? 
 

Eftersom target objeket är en drivrutin till ett flashminne är kraven 
begränsade. Kravet som ställdes var att radera från flashminnet. Figur 13 
visar hur information för att radera har har implementerats i XML 
testfallet. 
 

 
 

Figur 13 - Utdrag från XML testfallet. 
 
 
Vad har ett XML-schema för betydelse? 
 
XML-schemat är en generell uppsättning av regler på hur XML testfallets 
inteface får sturktureras, i det aktuella fallet har iFEST kommit överens om 
ett gemensamt utseende. XML testfallet måste följa det specifika XML-
schemat för att parsern i sin tur ska kunna behandla XML dokumentet och 
översätta korrekt. 
 
Hur kan man översätta XML krav till Python testfall? 

 
Med en SAX parser går man igenom informationen i XML steg för steg och 
kollar vilka element den innehåller. Då ett visst element påträffas triggas 
olika events vilka granskar det påträffade elementet. Slutligen skrivs 
värdena från elementet in i en ny fil vilken blir Python översättningen. 
Parsern är generisk och kan ta in olika XML filer så länge de följer det 
specifika XML-schemat. 
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Figur 14 - Utdrag från Python översättningen. 
 
 

Hur kan verktygskedjan bevisas praktiskt? 

 
För att konkretisera uppgiften har två verktyg använts, ett godtyckligt 
verktyg och Eneas befintliga testverktyg Farkle. 
 
Ett testfall skrivet i XML ska ”vandra” från ett verktyg till annat för att 
bevisa principen för verktygsintegration. 
 
Då Farkle som endast exekverar Python används försvåras kommunikation 
mellan Verkyg #1 och Verktyg #2, en parser implementeras mellan dessa 
för att översätta XML till Python. 
 
XML testfallet är nu ett ekvivalent testfall i Python. Farkle kan exekvera 
testfallet mot target objektet som är en drivrutin till ett flashminne. TO 
körs på ett Freescale i.MX31 ADS kort, på detta kort är Eneas realtids-
operativsystem OSE installerat. 
 
 
Genom att visa att man kan påverka ett target objekt utifrån ett testfall så 
bevisar man principen för verktygsintegrationen.  
Figur 16 och 17 är bevis på att man kan radera från flashminnet och att 
verktygskedjan fungerar.  
 
 
 

 
Figur 15 - Beskrivning av verktygskedjan. 
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Figur 16 - Beskrivning av flashminnets block före radering. Där ett u betyder 
att en page är använd.  

 

 
Figur 17 - Beskrivning av flashminnets block efter radering. Där f betyder 
ledig page. I det här testfallet sker en radering av 512*128 i flashminnet, 
vilket är alla block från rad 1 till rad 4. 
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KAPITEL 5 

Diskussion 
 

5.1 Slutsats 
 

Målet för detta examensarbete är uppnått och förstudien visar att 
verktygsintegrationen mellan Eneas testverktyg Farkle och ett godtyckligt 
verktyg är nu bevisad i praktiken förutsatt att det godtyckliga verktyget 
följer ett specifikt XML-schema skapat av Enea.  
 
Vilket target objekt som används på kortet har inte så stor betydelse för 
verktygsintegration. Kraven som har skrivits avser bara till att testa target 
objektet utifrån dess funktioner och egenskaper. Det visade sig vara 
lämpligt att använda MDDn som target objekt då den skrev mot ett 
flashminne som har en simpel funktionalitet. Beroende på hur target 
objektet ser ut skulle andra krav kunna skrivas, dessa krav skulle kunna 
vara att t.ex. testa temperatur, tryck,  vattennivå eller lufthastighet. 
 
Det skulle vara intressant att implementera ett verkligt verktyg i kedjan 
vilket saknas i detta arbete, då detta projekt endast avser att visa principen 
för verktygsintegration. 
 

5.2 Framtida arbeten 

 
En del av ett framtida arbete skulle kunna vara att utöka XML testfallet, 
t.ex. att implementera Write och Read i XML testfallet. 
 
Man skulle även kunna utföra mer avancerade operationer och utnyttja 
hela XML-schemats innehåll, t.ex. for-loopar och if-satser.  
 
Vid användning av en mer avancerad TO skulle det kunna utföras andra 
operationer(inte read, write, erase). 
 
Att implementera ett godtyckligt verktyg till kedjan istället för det 
hypotetiska verktyget. 
  
Utöka filhanteringen så att man t.ex. ska kunna välja destinations mapp för 
där Python testfallen hamnar efter översättning samt att man själv 
ska kunna välja namn på filen. Skapa ett tillägg i GUI:t på detta. 
 
Implementera OSLC standarden i vertygskedjan. 
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KAPITEL 7 

Appendix 
 

7.1 How to establish communication with i.MX31 board 
 

Requirements: 

 Running a Linux(Ubuntu) host  

 i.MX31 Board – Samsung 128 x 8-bit Flash Memory chip (tag on 
board: “1” and OSE) 

 PuTTY 

 Tibbo unit 

 Connected to Eneas intranet 
 
 

1. Connect the hardware 

 Plug in all the cables. Tibbo unit, i.MX31 board and host will be 
connected to a common network (Eneas intranet). 

 Tibbo unit should be connected to port1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Configure the network connection. 

 Press ”Add” 
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 Press ”IPv4 Settings” 

 Set ”Method” to Manual 

 Set ”Addresses”, see below. 

 Set ”Available to all users” 

 Apply 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Configure Tibbo unit. 

 Start putty 

 Create a new Session, for example ”Tibbo1” 

 Set ”Host name” 10.0.0.1 

 Set ”Port” 1001 

 Set ”Connection type” Raw 

 Press Save. 

 Load Tibbo1 and press Open. 
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4. Start the terminal 

 Write ”ping 10.0.0.1”, you should receive data. This means that you 
have established a connection. 
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7.2 How to run and compile OSE (Linux host) 

 
How to Install OSE 5.4 and BSP  

 

 Login to Eneas intranet, follow the descriptions from there. 

 Install OSE 

 Install BSP in OSE directory 
 
Now you should have the following directories: 
…/OSE/BSP_MX31_OSE5.4 
…/OSE/OSE5.4 

 
How to Compile OSE  
 
To build the system it’s a good choice to erase all previous versions. 

 Make cleanall 
 
Several options to build the BSP 

 Make 
 

To build your BSP write: 

 Make FLAVOR=debug all OSEROOT=../../../../OSE5.4 
 
If you have made any changes to the code e.g. test case, you need to 
rebuild BSP each time. 
 
TFTP Server 
 
A TFTP server is required to load the Bin-file from Linux host to i.MX31 
board. 
 
Install a proper tftp server. 
 

1. apt-get install tftpd-hpa 
 
There are different commands that can be in use. 
 

 Sudo service tftpd-hpa start 

 Sudo service tftpd-hpa stop 

 Sudo service tftpd-hpa status 
 
If you for some reason have 2 TFTP servers on your Linux host, the 
system can be confused. Interference may be the problem, to solve 
this:  
 
1. Stop the other TFTP from running: Sudo service “name of other 

tftp” stop 
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2. If previous step didn’t work, make a grep and look for process that 
is running and kill it. 

 
When you have built your BSP, there is one particular file that is in interest: 
rtose.bin 
 
To run rtose.bin on i.MX31 board, you need to rename it to dadiose.bin 

 Then move it to TFTP root directory 
 
The environment is set and OSE should be running on the board. 
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7.3 XML testfallet 
 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <testcase xmlns="http://schema.enea.com/ifest/2" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://schema.enea.com/ifest/2 testcase_v2.xsd" 
name="temperature"> 
   
  <property name="GateWay" value="tcp://10.0.0.4:21768" />  
  <property name="target_process" value="mddprocess" />  
 
  <assign name="" value="mddsignals.SIG_FLASH_ERASE" />  
  <assign name="address" value="0" />  
  <assign name="length" value="512*128" />  
  <assert expected="mddsignals.SIG_FLASH_ERASE_RESULT.SIGNO" 
actual="SIGNO" />  
  <assert expected="mddsignals.FlashResult.FLASH_EOK" actual="result" 
/>  
 
  <assign name="" value="mddsignals.SIG_FLASH_WRITE" />  
  <assign name="data" value="[4]" />  
  <assert expected="mddsignals.SIG_FLASH_WRITE_RESULT.SIGNO" 
actual="SIGNO" />  
 
  <assign name="" value="mddsignals.SIG_FLASH_READ" />  
  <assert expected="mddsignals.SIG_FLASH_READ_RESULT.SIGNO" 
actual="SIGNO" />  
  </testcase> 
 
  

file:///F:/Kopia3/FinalReport/Testfall/testcase_test1.xml
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7.4 Python testfallet 
 

# WARNING:  Do not modify this file. It has been automatically generated  
# from /home/anders/runtime-EclipseApplication/Tests/xmltests/. 
# Any changes will be lost when this file is re-generated. 
  
import unittest  
import ogre  
import logging  
import os  
import sys  
sys.path.append("/home/anders/runtime-EclipseApplication/Tests/")  
from signals import *  
 
class testcase_test1(unittest.TestCase): 
 
def testcase_test1(self): 
    GW = 'tcp://10.0.0.4:21768' 
    NAME = 'mddprocess' 
   
   self.proc = ogre.Process(GW, NAME) 
   
    p = mddsignals.SIG_FLASH_ERASE() 
    p.address = 0; 
    p.length = 512*128; 
    self.proc.send(p) 
    r = self.proc.receive() 
    assert(r.SIGNO == mddsignals.SIG_FLASH_ERASE_RESULT.SIGNO) 
    assert(r.result == mddsignals.FlashResult.FLASH_EOK) 
   
    p = mddsignals.SIG_FLASH_WRITE() 
    p.data = [4]; 
    self.proc.send(p) 
    r = self.proc.receive() 
    assert(r.SIGNO == mddsignals.SIG_FLASH_WRITE_RESULT.SIGNO) 
    p = mddsignals.SIG_FLASH_READ() 
    self.proc.send(p) 
    r = self.proc.receive() 
    assert(r.SIGNO == mddsignals.SIG_FLASH_READ_RESULT.SIGNO) 
 
    if __name__ == '__main__':  
    # logging.config.fileConfig('testlog.ini') unittest.main()  
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