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Abstract 

This thesis deals with the problem to verify the functionality of an embedded 

system in office environment. To do this and be able to make a function call to 

the embedded system API, this function call must be sent as a serial package 

over a serial link as TCP/IP. 

This was done by first establish a communication link between the PC and the 

embedded system with the protocol TCP/IP, also using POSIX sockets. To 

pack and unpack the function call into serial data, a protocol was implemented 

and used during this. To send and receive data over the serial link, a protocol 

named BGSFP was used. The protocol handles the transmission of data and is 

built upon the protocol TSFP. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar problemet med att testa inbyggda system i 

kontorsmiljö. För att göra detta och därigenom kunna göra anrop på det 

inbyggda systemets API, måste detta anrop skickas som ett seriellt datapaket 

över en seriell kommunikationslänk som TCP/IP. 

Detta möjliggjordes genom att först upprätta en kommunikationslänk med 

protokollet TCP/IP, där användningen av POSIX-sockets tillämpades. För att 

packa ner och packa upp funktionsanropen till seriell data implementerades ett 

protokoll som följdes när detta utfördes. Hantering av data i samband med 

överföring över TCP/IP sköttes av ett protokoll vid namn BGSFP, ett protokoll 

som bygger på det tidigare protokollet TSFP. 

 

Nyckelord 

API – Application Programming Interface 

 

POSIX – Portable Operating System Interface [for UNIX] 

 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

 

Pthreads - POSIX Threads
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver utförandet av mitt examensarbete i elektroteknik vid 

Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet är utfört på uppdrag av ett 

konsultföretag i Huskvarna. 

Som ett led i utveckling av elektronik och mjukvara följer ett behov av att testa 

och verifiera att man fått önskade resultat. När man utvecklar inbyggda system, 

stöter man ibland på problem när man ska testa dessa i kontorsmiljö. Interface 

till det aktuella inbyggda systemet består av ett API som är uppbyggt av en 

samling funktioner. Funktionerna i sig tar ofta olika argument.  

Problemet ligger i att kunna utföra funktionsanrop från PC till API:et på det 

inbyggda systemet via ett seriellt protokoll som TCP/IP. Det innebär att 

funktionsanropet måste packas ner till ett seriellt datapaket innan man kan 

skicka över det. På samma sätt måste man packa upp datapaketet på 

mottagarens sida innan man kan utföra funktionsanropet.  

Detta vill man göra bl.a. för att testning av systemet ska vara så 

verklighetstroget som möjligt, dvs. man vill att det inbyggda systemet ska tro 

att den får ett funktionsanrop direkt från någon applikation i t.ex. en bil. Men 

framförallt vill man få möjligheten att kunna göra ett snyggt GUI (Graphical 

User Interface) på PC:n istället för att använda kommandotolken vilket man gör 

i dagsläget för all testning. 

För att lösa detta kommer det att bli nödvändigt att implementera ett protokoll 

som packar ner all data innan det skickas, samt packar upp detta hos 

mottagaren och där anropar rätt funktion. 

 

1.1 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att på uppdrag av Cybercom Sweden West AB ta 

fram en lösning som gör det möjligt att serialisera deras nya API för 

kommunikation över bluetooth, mellan en PC och ett inbyggt system. 

Först kommer det att bli nödvändigt att implementera en 

kommunikationsförbindelse mellan en PC och ett inbyggt system. Största fokus 

kommer sedan att läggas på att skapa ett protokoll vars syfte är att packa ner 

och packa upp variablerna som ingår i funktionerna som ska anropas. 

Protokollet ska kunna packa ner parametrar som bl.a. är av typen struct eller 

pekare som består av typen char. Man ska vid färdigställandet av detta 

examensarbete kunna anropa samtliga funktioner på det nya API:et, som 

befinner sig på ett inbyggt system. 

 

Ett färdigställande av detta skulle göra det möjligt för Cybercom att göra ett 

snyggt GUI till dagens testapplikation.  
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Den framtagna lösningen skall även vara POSIX kompatibelt. Detta vill man 

eftersom detta skall kunna tillämpas på alla inbyggda system som har stöd för 

TCP/IP eller UART, oberoende av vilket operativsystem de har.  

 

1.2 Avgränsningar 
Ett befintligt protokoll finns för att serielisera deras gamla API. Det protokollet 

kommer därför att användas som grund när det nya ska implementeras. 

Arbetet kommer inte att inkludera kommunikation med UART mellan PC och 

inbyggda systemet. 

Det inbyggda systemet kommer enbart att stödja kommunikation med en 

periferienhet. 

 

1.3 Disposition 
Rapporten är uppbyggd med en teoretisk del i början. Där beskrivs bakgrunden 

till examensarbetet samt några standarder som använts under arbetets gång. I 

avsnittet ”Genomförande” beskrivs arbetsgången, dvs genomförandet av 

examensarbetet. Under avsnittet ”Resultat” redovisas sedan hur de nya 

implementationerna används för att uppnå de uppsatta målen. Som bilaga finns 

det en beskrivning av en alternativ buffer för mottagande av data. 

 



Teoretisk bakgrund 

7 

2 Teoretisk bakgrund 
Cybercom Sweden West AB utvecklar idag enligt Thomas Bredhammar, 

Mjukvaruutvecklare Cybercom Sweden West AB, ett nytt ramverk för 

kommunikation över Bluetooth. I samband med detta tar de även fram ett nytt 

API. För att testa API:et i dagsläget, använder man sig av en testapplikation 

som är implementerad på det inbyggda systemet. Från kommandotolken 

skickar man sedan kommandon i form av textsträngar över UART eller TCP/IP 

till det inbyggda systemet. Där uppfattar testapplikationen textsträngen som ett 

unikt anrop och utför motsvarande funktionsanrop på det inbyggda systemet. 

Man vill istället att testmetoden för det nya API:et skall fungera på samma sätt 

som för det gamla API:et, dvs. att testapplikationen befinner sig på PC:n. Det 

betyder att det blir nödvändigt att modifiera det gamla serialiseringsprotokollet 

TSFP(Teleca Serialised Function Protocol) så att det är anpassat för det nya 

API:et [1]. Det ingår även att skapa ett protokoll för att packa ner och packa 

upp funktionsanropen, samt upprätta kommunikationsförbindelse mellan PC:n 

och det inbyggda systemet. Koden kommer att behöva implementeras på bägge 

sidor (PC och inbyggda systemet).  

 

2.1 Testmetod för föregående API 

För att testa det gamla ramverket och API:et har man enligt Bredhammar 

testapplikationen på PC:n och använder sig av ett protokoll för att serialisera 

anropet över den seriella kommunikationslänken. Protokollet man använder 

heter TSFP. Protokollet hanterar bl.a. att packa ner meddelandet till ett seriellt 

datapaket, skicka det över en seriell kommunikationslänk och packa upp 

meddelandet. Det hanterar även returvärden från funktionerna och returnerar 

dessa över samma kommunikationslänk. Man kan med hjälp av detta anropa 

rätt funktion på det inbyggda systemet. Detta protokoll är uppbyggt på följande 

sätt: 

 

STX TYPE CNT LENGTH CRC DATA CRC ETX 

Table 1. Uppbyggnad av protokollet TSFP 

 

Byte Name Information 

1 STX Startbyte, indikerar början av meddelande. 

2 TYPE Typ av meddelande, ex. funktion, return. 

3 CNT Byte som adderas för varje sänt meddelande, fungerar 

som en räknare. 
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4-5 LENGTH Längd på DATA. 

6 CRC Checksumma. För felhantering. 

7-(N-3) DATA Data för funktionsanropet, där första byten är funk. ID. 

(N-2)-(N-1) CRC Checksumma. För felhantering. 

N ETX Slutbyte, indikerar slut på meddelandet. 

Table 2. Beskrivning av uppbyggnaden av protokollet TSFP [1]. 

 

2.2 Överblick av implementation 

Den önskade implementationen kan enligt Bredhammar illustreras enligt 

nedanstående bild.

 

Application är programmet man 

använder på PC:n för att testa 

systemet blueGO System.  

API:et finns både på PC:n och det 

inbyggda systemet och innehåller 

de funktioner man vill anropa. Både 

API:et, Application och blueGO 

System finns i dagsläget.  

För att uppnå målet kvarstår att 

implementera både BGConverter 

och Transport. BGConverter ska 

kunna packa ner och packa upp 

funktionsanropen medan Transport 

ska sköta TCP-kommunikationen.  

Även det gamla protokollet TSFP 

ska modifieras för att uppnå samma 

funktionalitet för det nya API:et 

som för det gamla, här kallat 

BGSFP.  

Denna kod ska enligt bilden befinna 

sig både på PC:n och det inbyggda 

systemet. 

Figur 1. Översiktsbild av hanteringen av ett anrop. 

 

TCP/IP - UART 
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2.3 OSI-modellen 

OSI-modellen används ofta som hjälpmedel vid beskrivning av kommunikation 

över ett nätverk. Den ger en översiktlig bild över dataöverföringens steg från 

applikationsnivå till den fysiska nivån. Modellen består av sju olika lager, dessa 

lager är beskrivna nedan. 

Lager 1: Fysiska Lagret 

- Arbetar direkt mot det fysiska mediet, dvs. mot den trådbundna eller 

trådlösa signalen. Har som uppgift att m.h.a. olika protokoll koda och 

avkoda signalen. 

Lager 2: Datalänklagret 

- Detta lager har till uppgift att hantera kommunikationen mellan noder på 

samma lokala nätverk. Hanterar även fel som kan ha uppstått i det 

fysiska lagret. 

Lager 3: Nätverkslagret 

- Detta lager ger datapaketen adress och ansvarar så att man kan skicka 

dessa från sändare till mottagare. Nätverkslagret bestämmer vilken väg i 

nätverket datapaketet tar och står även för felhantering. 

Lager 4: Transportlagret 

- Transportlagret har som uppgift att se till att all data kommer fram intakt 

och i rätt ordning. För kommunikation över nätverk är det protokollet 

TCP (Transmission Control Protocol) som brukar användas i störst 

utsträckning. Även UDP (User Datagram Protocol) finns som alternativ 

men använder sig varken av flödeskontroll eller felhantering. 

Lager 5: Sessionslagret 

- Har som uppgift att hantera sessioner, t.ex. öppna och avsluta en 

dataöverföringssession. Kan även försöka återupprätta en 

kommunikationslänk om denna inte används på ett tag, detta genom att 

stänga och öppna den på nytt.  

Lager 6: Presentationslagret 

- Har som uppgift att omvandla data till rätt typ, sett till mottagarens 

gränssnitt. 

Lager 7: Applikationslagret 

- Det är genom applikationslagret som sändare och mottagare arbetar mot 

varandra. Detta lager använder sig i sin tur av ovanstående lager. [2] 
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OSI-modellen 

Data enhet Lager Funktion Exempel på protokoll 

Data Applikation Interface mot 

mjukvaruapplikationen. 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), 

File Transfer Protocol (FTP) 

Data Presentation Kryptering och dekryptering av 

data. 

American Standard Code for 

Information Interchange (ASCII) 

Data Session Hanterar sessioner. NetBIOS, RPC 

Segment Transport Hanterar dataöverföring. Transmission Control Protocol (TCP), 

User Datagram Protocol (UDP) 

 Paket Nätverk Ansvarar för adressering av 

data från sändare till mottagare. 

Internet protocol (IP), Internet 

Datagram Protocol (IDP) 

Ramar Datalänk Dataöverföring mellan noder, 

samt felhantering. 

Ethernet, Token ring, Point to Point 

Protocol (PPP) 

Bitar Fysiskt Interface till överföringsmediet. RS-232, Firewire 

Table 3. OSI-modellen. 

 

2.4 POSIX 

POSIX (Portable Operating System Interface [for UNIX]) är ett samlingsnamn 

för ett antal standarder för att definiera API:et till UNIX-besläktade 

operativsystem. Det upprättades av IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers) och tanken var att underlätta portabiliteten av applikationer mellan 

olika hårdvaruplattformar. Det finns många POSIX-standarder, några av dessa 

är: 

 POSIX.1 – Denna standard definierar bl.a. ett C-bibliotek, stöd för 

timers, I/O:s mm. 

 POSIX.1b – Ger stöd åt bl.a. semaforer, förmågan att flera användare 

använder samma minne mm.  

 POSIX.1c – Ger stöd åt bl.a. Trådhantering.  

Operativsystem kan definieras som mestadels eller fullt kompatibelt med 

POSIX, beroende på i vilken utsträckning de stödjer standarderna. Några 

exempel på de operativsystem som är mestadels POSIX-kompatibla: 

 Linux 

 FreeBSD 
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 Nucleus RTOS 

 Open Solaris 

De operativsystem som är fullt POSIX-kompatibla är bl.a.: 

 LynxOS 

 Mac OS X v.10.5 

 QNX 

 Solaris 

Om man utvecklar en applikation för ett inbyggt system med okänt 

operativsystem är det bra om man använder sig av dessa standarder för att 

programmet sedan ska kunna exekveras korrekt på de olika systemen. [3] 

 

2.5 Cygwin 

Cygwin består av ett programbibliotek för Microsoft Windows som 

implementerar ett API för POSIX, GNU:s utvecklingsverktyg, samt ett antal 

program liknade befintliga på UNIX-system. Utvecklingsverktygen som ingår i 

GNU är bl.a. GCC (GNU Compiler Collection) och GDB (GNU Debugger).  

Om man utvecklar en applikation i Windows-miljö och kompilerar denna kod 

m.h.a. Cygwin och GCC så får man en fullt exekverbar kod även på andra 

plattformar, som t.ex. GNU/Linux, QNX mm. [4][5] 

 

2.6 Trådhantering 

En tråd är en sk. lättvikts-process som exekveras parallellt med 

huvudprogrammet. På en enhet med bara en processor uppnås detta genom att 

denna skiftar mellan huvudprocessen och tråden tillräckligt ofta så att man 

uppfattar att parallell exekvering sker.  

2.6.1 Pthreads 

POSIX Threads (Pthreads) är en standard för trådhantering som skapats för att 

erhålla funktionen såväl som portabiliteten mellan olika plattformar. Denna 

standard erhåller en uppsättning funktioner för att hantera funktionaliteten av 

trådhantering, de mest grundläggande är: 

 pthread_create(thread, attr, start_routine, arg) 

 pthread_exit(status) 

 pthread_attr_init(attr) 

 pthread_attr_destroy(attr) 
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Beskrivning av dessa funktioner: 

Pthread_create: 

Denna funktion skapar en tråd och kan sedan användas i den nyskapade tråden 

för att skapa en ytterligare.  

Struktur i koden: 

int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t attr, void 

*(*start_routine), void *arg) 

thread blir funktionens ID. 

attr  används för att ge tråden särskilda attribut. En nolla resulterar i default-

inställningar. 

start_routine är funktionsnamnet på den funktion man vill tråden ska exekvera 

när denna skapas. 

arg används för att ge funktionen ett speciellt argument. 

Om inga fel inträffar returnerar pthread_create() 0, annars en felkod. 

 

Pthread_exit: 

Denna funktion avslutar tråden den befinner sig i. 

Struktur i koden: 

void pthread_exit(void *value_ptr) 

value_ptr är ett värde som görs tillgängligt för en annan funktion vid namn 

pthread_join. 

pthread_exit() returnerar inget värde. 

 

Pthread_attr_init: 

Initierar trådens attribut med default-värdet. 

Struktur i koden: 

int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr) 

attr är objektet som pthread_attr_init() tar som argument för att initiera alla 

attribut med default-värden. 

Om inga fel inträffar returnerar pthread_attr_init() 0, annars en felkod. 

 

Pthread_attr_destroy: 

Tar bort trådens attribut genom att ge objektet attr ett ogiltigt värde. 

Struktur i koden: 

int pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *attr) 
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attr är objektet som pthread_attr_destroy() tar som argument för att initiera alla 

attribut med ogiltiga värden. 

Om inga fel inträffar returnerar pthread_attr_init() 0, annars en felkod. [6] [7] 

 

2.7 Kommunikationslänk över TCP/IP 

För att veta adressen till den man ska skicka till, brukar man i TCP/IP-

programmering använda något som kallas socket. En socket används som ett 

slags ID för att identifiera en unik enhet och består av IP-adress och 

portnummer. För att transportlagret skulle vara portabelt mellan olika 

plattformar användes POSIX-sockets. 

För att skapa en socket gör man på samma sätt för både server och klient. Att 

skicka och ta emot data, samt att avsluta kommunikationen, görs också på 

samma sätt på de bägge sidorna. Strukturen för upprättandet och avslutandet av 

kommunikationslänken illustreras nedan: 

Server: 

1. Skapa socket 

2. Knyt socket till en port 

3. Lyssna efter klienter 

4. Acceptera klient 

5. Kommunicera  

6. Avsluta kommunikationssession 

 

Klient: 

1. Skapa socket 

2. Etablera kontakt 

3. Kommunicera  

4. Avsluta kommunikationssession 

2.7.1.1 Beskrivning för server: 

Skapa socket: 

Struktur i koden: 

int socket(int protokollfamilj, int typ, int protokoll) 

Protokollfamilj kan antingen vara AF_INET (Address Family) eller PF_INET 

(Protocol Family). För att använda sig av IP under TCP måste man använda sig 

av adressfamiljen AF_INET. [8] 
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Typ anger karakteristiken för tillvägagångssättet att skicka data, där 

SOCK_STREAM (som används inom TCP) står för ett pålitligt sätt att både 

skicka och ta emot data, men även att öppna och stänga en 

kommunikationslänk. SOCK_STREAM kan även upptäcka fel som uppstått i 

dataöverföringen. Motsvarigheten i UDP (User Datagram Protocol) är 

SOCK_DGRAM som istället inte garanterar att datapaketen kommer fram i rätt 

ordning eller överhuvudtaget kommer fram. 

Protokoll definierar vilket ”end-to-end” protokoll som skall användas, dvs. 

TCP eller UDP. I dagsläget finns det bara ett ”end-to-end” protokoll för vardera 

tillvägagångssätt att skicka data (SOCK_STREAM och SOCK_DGRAM). Att 

ange default-värdet 0 som protokoll, räcker därför för att bestämma rätt 

protokoll för den tidigare angivna protokollfamiljen och typen. 

 

Om inga fel inträffar vid skapandet av socket returneras ett positivt tal 

(fildeskriptor), om något fel skulle uppstå returneras istället -1. 

  

Knyt socket till en port: 

Bind() har som uppgift att skapa en plats som servern ska lyssna på efter 

klienter som vill kommunicera. 

Struktur i koden: 

int bind(int socket, struct sockaddr *localAddress, unsigned int 

addressLength) 

Socket är den man skapar i föregående steg och som innehåller både IP-adress 

och portnummer. Denna socket är till för att hantera klienterna och används 

inte för att skicka eller ta emot data. 

LocalAddress pekar på sockaddr som innehåller både den lokala IP-adress och 

portnummer servern skall lyssna på. 

AddressLength är storleken på sockaddr. 

 

Om inga fel inträffar vid bind() returneras 0, om något fel skulle uppstå 

returneras istället -1. 

 

Lyssna efter klienter: 

Listen har som uppgift att hantera de klienter som vill kommunicera med 

servern. Funktionen lägger dessa i kö, där de får vänta tills de blir accepterade 

av servern. 

Struktur i koden: 

int listen(int socket, int queueLimit) 
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Socket är den man skapat tidigare. 

QueueLimit är det antal klienter man som mest vill ska få stå i kö att få 

kommunicera med servern. 

 

Om inga fel inträffar vid listen() returneras 0, om något fel skulle uppstå 

returneras istället -1. 

Acceptera klient: 

Accept() godkänner klienten som står på kö om den har rätt IP-adress och 

portnummer och tar bort denna från kön. Uppgifterna från klienten sparas ned i 

sockaddr. 

Struktur i koden: 

int accept(int socket, struct sockaddr *clientAddress, unsigned int 

*addressLength) 

Socket är den man skapat tidigare. Denna socket är till för att hantera klienterna 

och används inte för att skicka eller ta emot data. 

clientAddress pekar på sockaddr och fyller i adressen för klienten.  

addressLength är storleken på sockaddr. 

 

Om inga fel inträffar vid accept() så returnerar den en fildeskriptor på en ny 

socket, annars -1. Denna socket använder sig sedan servern av när den vill 

kommunicera med klienten. Om det inte finns någon klient i kön så blockar den 

här funktionen fortsatt sekventiell exekvering av koden i ett program. Det gör 

den till någon klient anropar funktionen connect() (se nedan). 

 

Kommunicera: 

För att kommunicera mellan en server och en klient används funktionerna 

send() och recv(). 

Struktur i koden för send(): 

int send(int socket, const void *msg, unsigned int msgLength, int flags) 

socket är den socket som skapades vid funktionen accept().  

Msg är en pekare till det data man vill skicka. 

Msglength är längden på datameddelande msg. 

Flags är en parameter som gör det möjligt att ändra på beteendet av funktionen. 

 

Om inga fel inträffar returnerar send() antal bytes som den har skickat, annars -

1. 
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Struktur i koden för recv(): 

int recv(int socket, void *rcvBuffer, unsigned int bufferLength, int flags) 

Socket är den socket som skapades vid funktionen accept().  

RcvBuffer är en pekare till en yta i minne, där datat kommer sparas. 

BufferLength är längden på detta datameddelande. 

Flags är en parameter som gör det möjligt att ändra på beteendet av funktionen. 

 

Om inga fel inträffar returnerar recv() antal bytes den tagit emot, annars -1. 

 

Avsluta kommunikationssession: 

När en server och klient har kommunicerat klart avslutar man 

kommunikationslänken genom att anropa funktionen close(). 

Struktur i koden: 

int close(int socket) 

Socket är den deskriptor man kommunicerat över. 

Om inga fel inträffar returnerar close() 0, annars -1. [9] 

2.7.1.2 Beskrivning för klient:  

Skapa socket: 

Samma som för server, se ovan. 

 

Etablera kontakt: 

När klienten vill upprätta en kontakt med servern anropar den funktionen 

connect(). Servern kommer då tolka detta som en förfrågan och antingen 

acceptera eller avböja inledningen på en kommunikationsförbindelse.  

Struktur i koden: 

int connect(int socket, struct sockaddr *foreginAddress, unsigned int 

addressLength) 

Socket är den deskriptor klienten skapar i föregående funktion socket(). 

ForeginAddress är en pekare till sockaddr och sparar ned både serverns IP-

adress och portnummer. Det är över denna socket som klienten sedan 

kommunicerar med servern. 

AddressLength är storleken på sockaddr. 
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Om inga fel inträffar returnerar connect() 0, annars -1. [9] 

 

Kommunicera: 

Samma som för server, se ovan. 

 

Avsluta kommunikationssession: 

Samma som för server, se ovan. 

 

2.8 Remote Procedure Call 

RPC är en teknik som gör det möjligt att anropa en funktion på en annan enhet 

utan att användaren behöver programmera varje steg. Tanken är att man 

beskriver ett API:et i ett språk kallat IDL (Interface Description Language), 

genom att deklarera alla funktioner man vill kunna anropa, samt dess 

parametrar.  

För att kompilera dessa filer behöver man en IDL kompilator. Den genererar tre 

filer, en fil för server, en fil för klienten samt en gemensam huvudfil. Dessa tre 

filer kompileras sedan som vanligt med andra filer man vill involvera m.h.a 

valfri kompilator. Nedanstående grafiska beskrivning visar ovannämnda steg 

med två extra c-filer, vid namn client.c och server.c. Dessa filer är de man vill 

tillämpa RPC på, GCC (GNU Compiler Collection) används också som 

kompilator i detta exempel.  

Figur 2. Kompilering av IDL-fil. 

 

gcc.exe 

test_s.c test.h test_c.c 

Idl-kompilator.exe 

Test.idl 

Client.c Server.c 

Maskinkod 

||| ||| 
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2.8.1 Användningen av RPC 

Användningen av RPC kan beskrivas enligt följande: 

1. Funktionsanropet från applikationen går till klientens stubbe, test_c.c 

(vilket är delen i koden som tar hand om RPC-anropet). Där görs 

anropet om till dataformatet som behövs för korrekt överföring via 

transportlagret.  

2. Stubben tar sedan hjälp av run-time biblioteket som innehåller 

funktioner för att skicka över meddelandet via transportlagret.  

3. Servern tar emot meddelandet m.h.a dess run-time bibliotek och skickar 

detta till sin stubbe, test_s.c.  

4. Stubben packar sedan upp meddelandet och gör om det till rätt format 

för att anropa funktionen. 

5. När anropet är utfört är det möjligt att detta genererade ett returvärde, 

detta returneras då till stubben igen. 

6. Här packas meddelandet ner till dataformatet som behövs för 

transportlagret. 

7. Meddelandet skickas över m.h.a. serverns run-time bibliotek. 

8. Klientens run-time bibliotek tar hand om meddelandet och skickar detta 

till dess stubbe. Där sparar den ner det returnerade datat i minnet och 

returnerar resultatet till funktionen som gjorde det ursprungliga anropet. 

[10]  

 

Klient Server 

Applikation Applikation 

Klient stubbe Server stubbe 

Run-time bibliotek Run-time bibliotek 

Transport Transport 

 

 

Figur 3. Användning av RPC. 

 

2.8.2 Utredning av olika typer av RPC standarder 

ONC RPC – Open Network Computing RPC 
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ONC RPC var en av de första RPC standarderna som blev populär. Den 

utvecklades av SUN Microsystems och kallas därför även Sun RPC. Många 

UNIX liknande operativsystem har idag inbyggt stöd för ONC RPC utveckling, 

däribland Solaris och Linux. Vid ett anrop med ONC RPC packas först data ner 

till ett format kallat XDR (eXternal Data Representation). Detta format är 

oberoende av omgivande arkitektur och gör därför data plattformsoberoende, 

vilket gör att man kan göra RPC anrop mellan två olika operativsystem. En 

nackdel är att den bara kan ta ett argument i dess funktionsanrop. [7] 

Nebula ONC RPC 

Nebula ONC RPC är en implementation av ONC RPC på Windows API win32, 

vilket möjliggör användningen av ONC RPC i Windows-miljö. Med Nebula 

ONC RPC kan man utföra RPC mellan UNIX- och Windows-miljö utan att de 

använder samma operativsystem. [11] 

PowerRPC 

PowerRPC är en RPC teknik som tillåter användning av flera argument i 

funktionsanropen. Den stödjer användning av RPC mellan UNIX- och 

Windows-plattformar. En annan fördel är att språket man programmerar i, 

PowerRPC IDL, är mycket likt C. Detta gör att en van C-programmerare inte 

behöver lång tid för att lära sig hur man programmerar. Både denna och 

”Nebula ONC RPC” är implementationer man måste betala för. [12] 

Microsoft Interface Definition Language 

Microsoft Interface Definition Language (MIDL) är ett interface mellan 

program implementerade på både en server och klient. Eftersom både en idl-

kompilator (MIDL) samt en uppsättning utvecklingsverktyg (SDK) finns på 

Windows-plattformar, så kan man utveckla sina egna RPC-applikationer så 

länge man har en dator med Windows. MIDL stödjer även användning av RPC 

mellan UNIX- och Windows-plattformar. [13]
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3 Genomförande 

3.1 Verktyg 

Eftersom de inbyggda systemen kan inneha olika operativsystem är det viktigt 

att koden som ska exekveras är anpassad efter detta. Med det menas att de 

funktioner och typer man väljer att använda i koden, även andra operativsystem 

ska ha stöd för. För att uppnå detta behöver man använda en generell standard 

för hur man skall skriva sin kod.  

3.1.1 Utvecklingsmiljö 

Som ett led i detta valdes utvecklingsmiljön Eclipse. Det är en kompilator- och 

plattformsoberoende utvecklingsmiljö som man kan kombinera med olika 

kompilatorer samt andra verktyg. Den viktigaste faktorn i valet med Eclipse 

som utvecklingsmiljö var att man kan kombinera den med Cygwin:s verktyg, 

eftersom denna kombination gör att koden som kompileras blir exekverbar på 

andra plattformar. [14] 

 

3.2 Transportlagret 

3.2.1 Kommunikationslänk 

För att upprätta en kommunikationslänk mellan PC:n och det inbyggda 

systemet så användes transportlagret TCP/IP. Vid användning av protokollet 

TCP/IP mellan två enheter måste det alltid utses en server och en klient. Det är 

naturligt att det inbyggda systemet utses till server eftersom den i detta fall 

måste hantera kommunikationen med flera periferienheter.  

3.2.2 Felhantering 

Eftersom funktionerna i denna typ av socket-programmering returnerar en 

felkod om något fel skulle inträffa, kan man implementera felhantering. Om 

man i funktionsanropet testar returvärdet m.h.a en if-sats kan man undvika att 

fortsätta i programmet med inkorrekt data, samt få vetskap om var felet 

inträffade. En implementation av felhantering vid t.ex. skapandet av socket: 

If ( (socket(protokollfamilj, typ, protokoll)) == -1 ) 

{ 

 /* Exekveras bara när ett fel har inträffat */ 

} 

Om det skulle uppstå något fel vid exekveringen av funktionen socket() skulle 

denna returnera -1. Koden innanför måsvingarna exekveras då och där kan man 

tillämpa den önskade hanteringen av detta fel. [9] 
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3.3 Tillämpning av trådhantering 

Vid programmering av TCP/IP och i detta fall vid användning av sockets, finns 

det funktioner som blockerar fortsatt exekvering om de inte får rätt data. En 

funktion som har detta beteende är t.ex. recv(), den blockerar 

exekveringsförloppet om det inte finns data att ta emot. Detta är förstås 

ohållbart om man vill att andra delar av koden ska exekvera när man inte tar 

emot data. Ett typfall är att man vill behandla och använda informationen efter 

man tagit emot denna. För att lösa detta problem användes trådhantering. 

Genom att implementera trådar kan därför programmet fortsätta exekvera när 

t.ex. recv() inte tar emot data. Detta eftersom programmet då istället för att 

vänta på recv() fortsätter någon annanstans i programmet som inte ingår i 

tråden. En illustration av detta ges i nedanstående exempel, där man i lagret 

BGSFP skapar en tråd för att läsa och analysera data. Tråden läser från 

Transport-lagret där data mottages med hjälp av recv(). Om man inte mottagit 

något kan man istället fortsätta exekvera någon annanstans i koden: 

 

Figur 4. Användning av trådar för att läsa mottagen data.

Eftersom koden ska vara portabel mellan olika plattformar användes pthreads 

(POSIX threads). [15] 

 

3.4 RPC som dataöverföringsprotokoll 

Istället för att modifiera det gamla protokollet TSFP, undersöktes också andra 

möjligheter. En möjlighet var att använda en teknik som kallas RPC (Remote 

Procedure Call). 

Eftersom det finns ett flertal olika standarder för RPC, var det nödvändigt att 

försöka få en överblick över dessa. När information samlats för de olika RPC 

standarderna, bestämdes att det gamla protokollet skulle utvecklas istället för 

att försöka använda RPC som dataöverföringsprotokoll. 

 

recv() 

Pthread 
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Motivering av beslut 

Eftersom man vill slippa extra kostnader i form av kostnad för produkt och 

eventuellt royalties, uteslöts både Nebula ONC RPC och PowerRPC. Eftersom 

ONC RPC bara kan ta ett argument i dess funktionsanrop kan inte heller den 

användas, detta eftersom funktionerna i API:et använder fler än ett argument.  

Då användningen av MIDL var den som kunde erhållas utan kostnad och 

stödjer användning mellan olika plattformar, gjordes ett försök att 

implementera denna typ av RPC. Detta resulterade i en lyckad kompilering och 

generering de olika filerna som behövdes, dock fungerade inte att göra anrop 

lokalt på en PC. 

Efter en diskussion med min handledare Thomas Bredhammar togs beslutet att 

försöka utveckla det gamla protokollet istället. Genom att man använt detta 

protokoll tidigare, har man en stabil grund att stå på vid vidare utveckling.  

Vid en implementation av RPC vet man inte om det fungerar eller hur det beter 

sig på de olika plattformarna. En annan faktor man bör ta i åtagande är att 

denna teknik kräver en del minne och på de minsta inbyggda systemen är det 

inte garanterat att de får plats. 

 

3.5 Implementation av protokoll 

Protokollet som ska implementeras måste till skillnad från det gamla kunna 

hantera funktioner som använder sig av argument, bestående av t.ex. typerna 

struct och pekare till strängar.  

Tanken är att alla argument i en funktion ska packas ner till ett seriellt 

datapaket (DATA) som på det inbyggda systemet sedan ska kunna packas upp 

och användas i ett funktionsanrop. På samma sätt ska ett returvärde även kunna 

returneras. 

Filerna för att hantera detta på PC:n och det inbyggda systemet är kompilerade 

med samma kompilator, detta gör att data är representerat på samma sätt på 

båda sidorna. 

Eftersom datapaketet ska kunna innehålla flera argument, där även dessa kan 

bestå av olika typer, behöver även detta datapaket innehålla nödvändig 

information för att särskilja dessa. För att kunna packa upp argumenten korrekt 

behövs därför dessa frågeställningar kunna besvaras i datapaketet: 

 Hur många argument ingår i funktionen? 

 I en sekvens av data, hur vet man när ett argument börjar och slutar? 

 Hur långt är datapaketet totalt? 

 

Strukturen för protokollet bestämdes därför för att bli enligt följande: 
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Number 

of bytes 

Number 

of param. 

Size first 

param. 

First 

param. 

Size second 

param. 

Second 

param. 

Etc. 

Figur 5. Protokollet för att packa ner och packa upp argument. 

För att implementera detta skapades två typer av funktioner, en för att packa 

ner data och en för att packa upp data. 

3.5.1 Nedpackning av data 

För att packa ned data skapades två funktioner. Den första funktionen packar 

bara ned argument bestående av en byte, medans den andra packar ner 

argument bestående av flera bytes. Anledningen till att skapa två funktioner 

istället för att packa ner alla argument i samma var för att göra koden och 

protokollet mer lättförståeligt. De båda funktionerna packar ned ett argument åt 

gången och måste därmed anropas för varje argument den ska packa ned.  

 

Som exempel antas att vi behöver packa ned tre argument. Det första består av 

en byte, med värdet 0x07 (i hexadecimala talspråket). Det andra består av 6 

bytes, en array med värdena från 0x01 till 0x06. Det tredje består av en byte, 

med värdet 0x03. 

Ett anrop till BGPackByteParam() för att packa ned det första argumentet ger 

då följande resultat i variabeln funcParam, vilket är variabeln som alla 

argument packas ned i: 

 

 

Figur 6. Argument ett packas ner i funcparam. 

 

Efter att vi anropat både BGPackMultipleBytesParam() samt 

BGPackByteParam() för att packa ned det andra respektive tredje argumentet, 

ser funcParam ut enligt följande: 

First parameter 

 
Size of first parameter 

Number of parameters 

Number of bytes 

funcParam 

0x04 0x01 0x01 0x07          
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Figur 7. Argument två och tre packas ner i funcparam. 

Data för både parameter två och tre har nu sparats ned efter varandra enligt 

ovan. Även byte ett och två har ändrat värde. Byte ett, dvs. ”Number of bytes” 

har ändrats till det totala antalet bytes, vilket är 13 (0x0D i hexadecimala 

talspråket). Byte två, dvs. ”Number of parameters” har ändrats till det totala 

antalet parametrar, vilket är 3 (0x03).  

 

Funktionen för att packa ner argument av storleken en byte, implementerades 

på följande sätt: 

static unsigned char funcParam[255]; 

Funktion (pekare till argumentet som ska packas ned) 

{ 

 Öka på räknaren för antalet argument som ska skickas. 

Spara ned detta i den globala variabeln funcParam, på plats 

”NUM_OF_PARAM”. 

if (argumentet är större än noll) 

{ 

 Spara storleken av argumentet på nästa plats i funcParam. 

 Spara ned argumentet på nästa plats i funcParam. 

} 

Spara ned det totala antalet bytes data-meddelandet består av på plats 

”NUM_OF_BYTES” i funcParam. 

} 

 

Second parameter 

 

Size of second parameter 

Size of third parameter 

Third parameter 

funcParam 

0x0D 0x03 0x01 0x07 0x06 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x01 0x08 

 



Genomförande  

25 

Funktionen tar ett argument, detta blir en pekare till argumentet man vill packa 

ner. I implementation sparas datapaketet ned i en global variabel som heter 

funcParam. Vid anrop av denna funktion följs dessa steg i nedpackning av 

data. 

1. En etta adderas till platsen ”NUM_OF_PARAM” (deklarerad som en 

etta) i funcParam[]. 

2. Argumentets storlek, sparas i nästa position i funcParam[]. Detta är 

enligt protokollet positionen ”Size first param.”. 

3. Argumentet sparas sedan ned på nästa position i funcParam[], dvs. 

”First param”. 

4. Storleken på det totala datapaketet, dvs. funcParam[] sparas ned på 

positionen NUM_OF_BYTES (deklarerad som en nolla). 

 

Funktionen för att packa ner argument bestående av flera bytes, 

implementerades på följande sätt: 

static unsigned char funcParam[255]; 

Funktion (storlek på argumentet, pekare till argumentet som ska packas ned) 

{ 

 Öka på räknaren för antalet argument som ska skickas. 

Spara ned detta i den globala variabeln funcParam, på plats 

”NUM_OF_PARAM”. 

Spara storleken av argumentet på nästa plats i funcParam. 

for( medan index är mindre än storlek på argument ) 

{ 

Spara ned data från argumentets aktuella index på nästa plats i 

funcParam. Addera index med 1. 

} 

Spara ned det totala antalet bytes data-meddelandet består av på plats 

”NUM_OF_BYTES” i funcParam. 

} 

 

Funktionen tar två argument. En av dessa är storleken på argumentet man vill 

packa ned och det andra är en pekare till själva argumentet. Det som skiljer 

denna funktion från föregående är att argumentet man vill packa ner består av 

flera bytes och måste packas ner m.h.a. en for-loop. I denna används storleken 

på argumentet för att veta hur mycket data som ska sparas ned i funcParam[], 

dvs. hur många gånger man skall exekvera loopen.  
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Variabeln som man sparar ned på plats ”NUM_OF_BYTES” är deklarerad som 

en global variabel och kommer därför att behålla sitt värde även efter att de 

båda funktionerna exekverat klart och returnerat. Eftersom man använder 

denna variabel som index i funcParam, leder detta i sin tur till att nästa gång 

man vill packa ner ett argument och anropar någon av dessa funktioner så 

kommer det sparas ned efter det föregående argumentet i funcParam[]. 

Samtidigt kommer positionerna ”NUM_OF_PARAM” och 

”NUM_OF_BYTES” att uppdateras varje gång någon av funktionerna anropas.  

 

3.5.1.1 Argument bestående av Pekare eller Struct 

Vissa argument är mer komplexa att packa ner än andra, t.ex. argument 

bestående av typerna struct och pekare. Eftersom en pekare pekar på en lokal 

minnesyta, kan man inte bara skicka över pekarvärdet. Man måste skicka över 

hela arrayen av data den pekar på. För att kunna veta längden på dessa arrayer 

kan man använda funktionen strlen(), förutsatt att de är strängar.  

Denna funktion detekterar slutet på arrayerna som pekarna pekar på. Detta 

kräver dock att arrayerna är NULL-terminerade, dvs. avslutas med tecknet 

NULL (”\0”). Eftersom det förutsätts att argumenten bestående av pekare är 

NULL-terminerade kan man packa ned dessa med funktionen 

BGPackMultipleBytesParam(). 

För att packa ner argument bestående av typen struct går det bra att skicka med 

hela structen som argument till BGPackMultipleBytesParam() om man vet 

storleken på den, samt skickar med denna i anropet. Detta går bra eftersom 

variablerna i dessa struct, packas ner i den ordningen de är deklarerade.  

Om någon variabel i en struct består av en pekare, måste man packa ner 

variablerna för sig eftersom man då måste ta reda på storleken för var och en av 

dessa. När man ska packa upp dem, får man packa upp variablerna för sig och 

spara ner dem i en struct av samma typ som den man ursprungligen ville packa 

ner. 

3.5.2 Uppackning av data 

För att packa upp data skapades även här två funktioner. En för argument 

bestående av en byte och en för argument bestående av flera bytes. De båda 

funktionerna packar upp ett argument åt gången och måste därmed anropas för 

varje argument den ska packa upp.  

Funktionen för att packa upp argument av storleken en byte, implementerades 

på följande sätt: 

static unsigned char byteParam; 

Funktion (pekare till datapaketet) 

{ 
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 Spara ned storleken av det aktuella argumentet. 

Spara ned datat från datapaketet som tillhör det aktuella argumentet i 

den globala variabeln byteParam. 

} 

 

Funktionen tar ett argument, detta blir en pekare till hela datapaketet med alla 

argument. Båda funktionerna är uppbyggda på samma sätt och använder på 

samma sätt som funktionerna ovan en global variabel som håller koll på 

aktuellt index. Vid anrop av denna funktion följs dessa steg i uppackning av 

data. 

1. Längden på första argumentet sparas ned. 

2. Första argumentet sparas ned i byteParam. 

 

Funktionen för att packa upp argument bestående av flera bytes, 

implementerades på följande sätt: 

static unsigned char parLen = 0; 

static unsigned char indexStructParam = 0; 

static unsigned char MBParam[1024]; 

Funktion (index, pekare till datapaketet) 

{ 

Spara ned storleken av det aktuella argumentet i en global variabel 

(parLen). 

For( medan index är mindre än storlek på argument ) 

{ 

Spara ned datat från datapaketet som tillhör det aktuella 

argumentet i den globala variabeln MBParam. 

} 

} 

 

Funktionen tar två argument. En av dessa är ett ”index” (indexStructParam), 

den används för att peka ut rätt position i datapaketet. Det andra argumentet är 

en pekare till datapaketet.  

Det som skiljer denna funktion från föregående är att data-argumentet består av 

flera bytes och måste packas upp m.h.a. en for-loop. I denna används parLen 

för att veta hur mycket data som ingår i det aktuella argumentet och som ska 

sparas ned i MBParam[]. 



Genomförande  

28 

Som exempel antas att tre argument ska packas upp från ett datapaket. Det 

första bestående av en byte, med värdet 0x02. Det andra bestående av 8 bytes, 

med värden från 0x00 till 0x07. Det tredje bestående av 4 bytes, med värden 

från 0x00 till 0x04. 

I koden anropar man sedan BGUnpackByteParam() och 

BGUnpackMultipleBytesParam() enligt följande: 

Argument1 = BGUnpackByteParam(data); 

Argument2 = (typecast *) BGUnpackMultipleBytesParam( 

     indexStructParam, data); 

indexStructParam += parLen; 

argument3 = (typecast *) BGUnpackMultipleBytesParam( 

     indexStructParam, data); 

Innan det andra anropet till BGUnpackMultipleBytesParam(), måste man 

enligt exemplet ovan addera längden på föregående argumentet till 

indexStructParam. Detta gör man för att denna variabel ska ”peka” på 

positionen där nästa argument ska sparas i MBParam[], i kommande anrop. 

 

3.6 Hantering av data 

Både på server- (inbyggda systemet) och klient-sidan (PC) behandlas 

mottagande data på samma sätt efter att det skickats från respektive sida. En 

funktion (BGSFPReadTask()) som skapats som en egen tråd (i initieringen av 

kommunikationslänken) sköter första hanteringen av datapaketet. Detta gör den 

genom att anropa underliggande lager och funktionen som tar emot data m.h.a 

recv(), BGTransportRead().  

Funktionen BGTransportRead() tar ett argument, detta argument är antalet 

bytes man vill att funktionen recv() ska ta emot. Genom att placera recv() i en 

for-loop och använda argumentet som gränsvärde så kan bara recv() ta emot 

antalet byte som funktionen BGTransportRead() får som argument. Detta gör 

att den inte har möjlighet att fortsätta ta emot data och på sätt skriva över 

bufferten som returneras till BGSFP. 

 

Figur 8. Kommunikation mellan transportlagret och BGSFP. 

 

Som argument i funktionsanropet anges antalet bytes den vill ha returnerat. 

Processen går till enligt följande steg: 

1. BGSFPReadTask() anropar BGTransportRead() med talet sex som 

argument. Detta resulterar i att de sex första byten i datapaketet som 

BGTransportRead() mottagit då returneras.  

BGSFPReadTask() – funktion i BGSFP som ”hämtar” data 

från transportlagret 

BGTransportRead() – funktion i transportlagret som tar emot 

data m.h.a. recv() 

BGSFP 

Transport lager 
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2. Av detta kan då både typ och längd på DATA utläsas (enligt BGSFP), 

samt utförs kontroll av första byten, STX. 

3. I nästa anrop till BGTransportRead() anges längden som argument, detta 

resulterar i att data för funktionsanropet (DATA) returneras. 

4. Sista anropet till BGTransportRead() görs med talet 3 som argument, de 

tre sista byten i datapaketet returneras då och kontroll av sista biten ETX 

utförs. 

5. Längd, typ och data skickas till ovanliggande lager. 

6. Nästa steg i hanteringen av data skiljer mellan serversidan och 

klientsidan, dessa beskrivs därför separat nedan. 

STX TYPE CNT LENGTH CRC DATA (alla argument) CRC ETX 

Figur 9. Strukturen för datapaketet i BGSFP. 

3.6.1 Serversidan 

Det ovanliggande lagret har som uppgift att packa upp argumenten, identifiera 

vilken funktion som ska anropas och sedan anropa denna. För att packa upp 

argumenten används BGUnpackByteParam() och 

BGUnpackMultipleBytesParam(). Identifieringen av API:ets funktioner sköts 

genom att varje funktion har tilldelats ett unikt nummer, detta nummer läggs till 

som första byte i datapaketet (DATA) innan det skickas m.h.a protokollet 

BGSFP (protokollet TSFP modifierat för att hantera det nya API:et). Genom 

detta kan man hitta och anropa rätt funktion.  

Efter anropet returnerar funktionen ett värde, detta värde returneras till 

klientsidan genom att lägga till funktionens ID-nummer och skicka över det via 

kommunikationslänken m.h.a BGSFP. Det kan även behöva returneras ett s.k. 

event, detta är en händelse som kan ske vid vilken tidpunkt som helst. Om det 

inbyggda systemet är en telefon, kan ett event t.ex. vara när någon svarar, om 

man ringer. Denna information måste också returneras och även detta sköts av 

BGSFP, dvs. den packar ner detta meddelande och skickar över detta över 

TCP/IP. På mottagarsidan packas meddelandet upp och returneras till 

testapplikationen med informationen att det skett ett event. 

3.6.2 Klientsidan 

Det ovanliggande lagret på klientsidan har till uppgift att urskilja vilken typ av 

meddelande som mottagits, t.ex. ett event eller ett vanligt returvärde. Sedan 

returnera detta och eventuellt data till funktionen som gjorde det ursprungliga 

anropet.
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4 Resultat 
Om man vill testa ett inbyggt system i kontorsmiljö, behöver man simulera 

funktionsanrop från en periferienhet. Om man följer ett funktionsanrop från en 

PC till ett inbyggt system enligt min implementation, kan man beskriva detta 

enligt nedanstående grafiska modell. Detta är dock bara verifierat i mjukvara, 

dvs. simulering av funktionaliteten i detta händelseförlopp har skett lokalt på en 

PC. 

  

Figur 10. Överblick av de olika delarna som samverkar i ett funktionsanrop. 

 

4.1 Händelseförlopp på PC 

Application 

Detta är testapplikationen, den skickar olika funktionsanrop för att testa 

funktionen av det inbyggda systemet. Funktionsanropen gör den till API:et som 

ligger på PC:n  

blueGO API 

TCP/IP - UART 
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Anropet sker till någon av funktionerna på API:et, denna information skickas 

till BGConverter. 

BGConverter 

Argumenten i anropet packas ner till seriell data med antingen 

BGPackByteParam() eller BGPackMultipleBytesParam(), beroende på 

storleken hos dessa. Till BGSFP skickas förutom datapaketet även ett ID-

nummer för det aktuella funktionsanropet. 

BGSFP 

Detta lager bygger på det gamla protokollet TSFP. Det packar ner datapaketet 

tillsammans med funktionens ID-nummer samt lägger på nödvändig 

information enligt protokollet, för att kunna skicka över meddelandet. Detta 

lager använder sedan transportlagret för att skicka meddelandet över den 

fysiska länken, TCP/IP. 

Transport 

Transportlagret tar emot två argument, datameddelandet samt längden på detta. 

Med den informationen kan funktionen send() skicka över datameddelandet på 

ett korrekt sätt. 

 

4.2 Händelseförlopp på inbyggda systemet 

Transport 

Transportlagret tar emot data med funktionen recv() och sparar ner detta i en 

buffer. 

BGSFP 

Anropar transportlagret för att hämta data detta tagit emot. Analyserar sedan 

datat och urskiljer både typ av meddelande, längd och vad som är det seriella 

datapaketet med argumenten från funktionsanropet. 

BGConverter 

Identifierar vilken funktion som ska anropas m.h.a. ID-nummret. Packar sedan 

upp argumenten och utför det ursprungliga funktionsanropet till API:et som 

finns på det inbyggda systemet.  

blueGO API 

Innehåller samma uppsättning funktioner som blueGO API:et på PC:n och 

utför därför funktionsanropet på blueGO systemet. 

blueGO System 

Detta är det inbyggda system man vill testa funktionaliteten på. Detta kan vara 

vilket inbyggt system som helst. Anropet utförs och systemet tror att det fått 

anropet direkt från testapplikationen. 
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4.3 Returvärde  

Ett returvärde från funktionen returneras alltid, detta returvärde packas ner 

tillsammans med funktionens ID-nummer och skickas över m.h.a. BGSFP. Där 

packas det upp av BGSFP, som också avkodar vilken sorts returvärde det är 

och returnerar detta till testapplikationen. 

Vid testning av ett system kan ett event inträffa, t.ex. att samtalet bryts, vid 

testning av en telefon. Systemet returnerar då denna information. Detta packas 

ner och skickas tillbaka till PC:n m.h.a BGSFP. På PC-sidan tas detta också 

emot av BGSFP via transportlagret. Datapaketet avkodas och returvärdet 

returneras till testapplikationen som gjorde det ursprungliga funktionsanropet.  
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5 Slutsats och diskussion 
Med färdigställandet av detta examensarbete får Cybercom Sweden West AB 

en lösning som gör det möjligt att serialisera funktionsanrop. Lösningen är 

också POSIX-kompatibel vilket gör det möjligt att använda denna över olika 

plattformar, där olika operativsystem används.  

Vid simulering lokalt i en PC kan man från en klient anropa en funktion på en 

server enligt tillvägagångssättet under ”resultat” och få tillbaka ett returvärde 

och ett ”event”. Men eftersom jag bara testat min implementation lokalt på en 

PC kan jag inte verifiera att den fungerar om den tillämpas på ett inbyggt 

system. Om man ser till målet jag satte upp för detta examensarbete, känner jag 

dock att jag i stor utsträckning uppnått detta mål. 

Eftersom komplexiteten i många moment var högre än jag förväntat mig, tog 

dessa också längre tid än planerat. Detta gjorde att jag inte blev klar under den 

uppsatta tidsplanen och därigenom inte kunde verifiera funktionaliteten av min 

implementation på ett inbyggt system. 

Då det skulle krävas väldigt mycket tid att implementera och testa 

användningen av RPC bestämde jag mig för att utveckla det gamla protokollet 

istället. Detta gjorde jag eftersom jag då hade ett stabilt protokoll i grunden att 

fortsätta arbeta med och implementera de nya funktionerna på. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1  Circular Buffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

 

Bilaga 1 – Circular Buffer 

För att effektivisera mottagandet och behandlingen av data vid kommunikation 

mellan server och klient, kan man implementera något som kallas circular 

buffer. Till en början implementerades en sådan, men eftersom chansen är 

större att fel uppstår vid användning av denna, användes en vanlig istället, där 

två olika processer/trådar turas om att använda buffern.  

Tekniken går ut på att funktionen recv() skriver data den tar emot till en buffer 

som samtidigt en annan funktion kan läsa ifrån. Detta möjliggörs genom att 

man skapar en ”skrivpekare”, en ”läspekare” samt en gemensam variabel 

data_size. När recv() mottar data adderar den skrivpekaren samt data_size med 

ett. När sedan en annan funktion läser från buffern adderar den läspekaren med 

ett och subtraherar data_size med ett. Om data_size blir noll får funktionen som 

läser från buffern vänta så att recv() hinner ta emot mer data. Om data_size 

uppnår samma storlek som maximala storleken på buffern får istället recv() 

vänta att ta emot mer data så att funktionen som läser hinner läsa från buffern. 

När den gör detta kommer då data_size att minska och recv() kan fortsätta ta 

emot data. [16] 


