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Abstract 

This report is about finding and testing software libraries for logging, configuration and 
communication for an embedded system named SimCoM developed by Combitech AB. 
This work take advantage of the fact that “open-source”-software has become more 
accepted among businesses. Therefore, the libraries examined in this report are only 
“open-source”.  
 
“Experimental study” was the study method chosen because software libraries were 
investigated and compared to each other in a number of tests. The results of these tests 
were analyzed to come to a conclusion. The tests performed were, for example, test of 
memory leaks and usability. 
 
The purpose of this work was to examine whether there are useful software libraries with 
matching license to create a framework, mainly Linux based, for the computer module 
SimCoM. This framework would facilitate software development for SimCoM and 
thereby reduce the development time and make it more user-friendly and attractive to the 
market.  
 
This report will answer the following questions: 

● Which logging-, configuration- and communication-libraries are suitable for use 

on SimCoM? 

● Which logging-, configuration- and communication-libraries work on SimCoM? 

● What “open-source”-licenses are suitable for commercial purposes?  

 

The work to find the three libraries for the framework was mainly via search engines on 
the internet but also through books. For each part of the framework a number of 
libraries were found and tested against each other to find the most suitable to be used on 
SimCoM. 
The software libraries that were considered the most suitable were: 

● Logging - Log4Cplus 

● Configuration - LibConfig 

● Communication - Apache Thrift 

 
An application named ”SimCoM Remote Config” was also developed to demonstrate the 
three libraries functionality. Via the application one can, graphically from a PC, access the 
data from SimCoM and change key parameters which controls the program in this 
embedded system.  
A demo application was also developed for the embedded system SimCoM to show, 
using ”SimCoM Remote Config”, a clear example of a program where one can use 
parameters to control the behavior of an application. 
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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om att hitta och testa mjukvarubibliotek, för loggning, 
parameterhantering och kommunikation till ett inbyggt system vid namn SimCoM som 
framtagits av Combitech AB. Arbetet nyttjar att användning av "open-source"-
programvara idag blivit allt mer accepterat bland företag. Därför har också de bibliotek 
som undersökts i denna rapport haft öppen källkod. 
 
”Experimentell studie” var den studiemetod som valdes eftersom man i detta 
examensarbete undersökte bibliotek och ställde dem mot varandra i ett antal tester för att 
därefter jämföra deras resultat och komma fram till en slutsats. Exempel på experiment 
som utförts är test av minnesläckor och användarvänlighet. 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida det finns användbara 
mjukvarubibliotek med passande licens för att skapa ett ramverk till, den i huvudsak 
Linuxbaserade, datormodulen SimCoM. Detta ramverk skulle komma att underlätta 
mjukvaruutvecklingen på SimCoM och därmed reducerar utvecklingstiden för att få den 
mer lättanvänd och attraktiv på marknaden. 
 
Rapporten kommer svara på följande frågeställningar: 

● Vilka loggning-, parameterisering- och nätverks-bibliotek är lämpliga att använda 
på SimCoM? 

● Vilka loggning-, parameterisering- och nätverks-bibliotek fungerar på SimCoM? 

● Vilka licenser passar för biblioteksanvändning i kommersiellt syfte. 
 
Arbetet för att finna de tre mjukvarubiblioteken till ramverket skedde i huvudsak via 
sökmotorer på internet men även via böcker. För varje del hittades ett antal olika 
kandidater som sedan testades mot varandra för att undersöka vilken som var mest 
lämpad att användas på SimCoM. 
De mjukvarubibliotek som ansågs vara mest lämpade var följande: 

● Loggning – Log4Cplus. 

● Parameterhantering – LibConfig. 

● Nätverkshantering – Apache Thrift. 
 
En applikation vid namn ”SimCoM Remote Config” har även utvecklats för att påvisa de 
ovan valda bibliotekens funktionalitet. Via denna applikation kan man grafiskt från en PC 
få tillgång till data på SimCoM och även ändra viktiga parametrar som styr program på 
detta inbyggda system. För att få ett tydligt exempel till ”SimCoM Remote Config” 
gjordes även ett program på det inbyggda systemet SimCoM. 

 

Nyckelord 

Linux, open-source, SimCoM, LibConfig, Log4Cplus, Apache Thrift, RPC, 
parameterhantering, loggning, nätverk. 
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete är ett slutligt steg vid Tekniska Högskolan i Jönköpings och 
utbildningen ”Datateknik – inbyggda system”. 
Arbetet har utförts i sammarbete med Combitech AB och dess fokus har legat vid 
uppdatering av en mjukvaruplattform till ett inbyggt system.  
Inledningsvis blev man tilldelad ett problem som granskades och därefter praktiskt 
testades. Därefter sammanställdes resultatet i denna rapport. 
 
Läsaren av rapporten bör, för att kunna ta del av dess innehåll på bästa sätt, ha vetskap 
om ämnen rörande programmering samt inbyggda system. 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Företagsbakgrund 

Combitech AB är ett konsultbolag som bildades 2006 genom en sammanslagning med 
AerotechTelub. Sedan 2002 är Combitech, som då hette Combitech Systems AB, helägt 
av SAAB. De erbjuder konsulttjänster inom bland annat försvar, flygindustri, telekom 
och industri och hade år 2011 en nettoomsättning omkring 992 miljoner kronor. På 
Combitech är det cirka 1200 anställda och de har kontor i ett tjugotal olika städer i 
Sverige, bland annat Linköping och Jönköping.[1][2] 
 

1.1.2 SimCoM 

I samarbete med SAAB har Combitech utvecklat en mikroprocessorbaserad 
datorplattform vid namn SimCoM. SimCoM är en plattform som programmeras för 
kundens önskemål och används oftast som bas/styrenhet i kundens system. Exempel på 
användningsområde är tidvattenkraftverk och obemannade flygfarkoster. 
SimCoM körs ofta med Linux och det vanligaste språket vid mjukvaruutveckling på 
SimCoM är C++. 
 

1.1.3 Open source 

Historiskt sett har det alltid funnits restriktioner i användandet av annans programvara. 
Man har i huvudsak inte fått mer rättigheter än att köra programmen. 
I motsats till detta har, från omkring 1980 och framåt, begreppet ”öppen källkod” (eng. 
”open source”) blivit alltmer vanligt. Idén är att källkoden för programvaran ska vara 
öppen och därmed fri att användas, läsas och modifieras av vem som helst. Dock kan det 
finnas vissa begränsningar som framkommer av dess licens.[3] 
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1.1.4 Problembeskrivning 

För att reducera tiden för applikationsutveckling på SimCoM tillhandahåller Combitech 
ett mjukvaruramverk. Idag består detta ramverk bland annat av ett Linux-operativsystem 
samt drivrutiner för diverse periferienheter.  
Man vill genom detta examensarbete höja nivån ytterligare på ramverket genom att 
uppdatera det. Uppdateringens syfte är att stödja de mest frekvent använda delar 
mjukvaruutvecklingen för SimCoM grundar sig på – loggning, parameterhantering samt 
kommunikation. 
 
Examensarbetet består av: 
 

● Undersöka huruvida det finns användbar öppen källkod som kan användas i 

SimCoM. Biblioteken ska stödja loggning, parameterhantering och 

kommunikation samt uppfylla givna krav (se kapitel ”3 Kravspecifikation” för 

ytterligare beskrivning). 

● Testa och verifiera att de bäst lämpade biblioteken fungerar på SimCoM. 

● För de bibliotek som hittas, och eventuellt ska komma att användas i framtiden, 

ska installations-, och användningsguider skrivas. 

● Om man ej hittar bibliotek som uppfyller ställda krav kan de komma att 

kompletteras för att nå önskad funktion. 

● Programmera en applikation som påvisar de funna biblioteksdelarnas 

funktionalitet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med rapporten är en konstruktiv studie vilket innebär att man löser ett känt och 
väldefinierat problem. Problemet, såväl som tyngdpunkten i rapporten, ligger i att 
undersöka huruvida det finns användbar kod, som får användas i kommersiellt syfte, för 
att bygga upp ett ramverk för loggning, kommunikation och parameterhantering. 
Detta ramverk ska uppdatera Combitechs mjukvaruplattform för SimCoM som används 
för applikationsutveckling. 
 
Combitechs mål är att underlätta mjukvaruutvecklingen på SimCoM för att reducera 
utvecklingstiden och därmed göra modulen mer lättanvänd och attraktiv på marknaden. 
  
Vårt syfte är att få en fördjupad kunskap inom Linux, Linux i inbyggda system, samt att 
bredda våra kunskaper inom programmering. Vi vill lära oss hur man kan använda sig av 
öppen källkod och få en insyn i licensproplematik. 
Vi förväntar oss även att detta examensarbete kommer ge erfarenhet som vi båda 
kommer ha stor nytta av senare i arbetslivet. 
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 Uppgiften består av att besvara följande frågor: 
 

● Vilka loggning-, parameterisering- och nätverksbibliotek är lämpliga att använda 

på SimCom? 

● Vilka loggning-, parameterisering- och nätverks-bibliotek fungerar på SimCom? 

● Vilka licenser passar för biblioteksanvändning i kommersiellt syfte? 

 

1.3 Avgränsningar 

Följande punkter ingår inte i examensarbetet: 
 

● Eftersom man ej är säker på att det finns passande bibliotek enligt de givna 

kriterierna sätter man heller inget krav på att sådana måste hittas. Om inget 

bibliotek hittas enligt kraven ska en alternativ lösning tillämpas där man väljer ett 

bibliotek med felaktig licens för att visa att önskad funktion går att uppnå bortsett 

från licensproblematiken. Alternativt kompletteras ett bristfälligt bibliotek till för 

att uppnå önskad funktion. 

● De installations-, och användningsguider som ska skrivas ska vara av sådan 

karaktär att de kan användas av erfarna programmerare. 

● Den eventuella applikation som ska utvecklas för att påvisa de hittade 

ramverkens funktionalitet har inga krav på sig utan får av författarna kodas som 

de önskar. 

 

1.4 Disposition 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

I Teoretisk bakgrund beskrivs den fakta som är viktig att känna till innan man läser 
resterande del av rapporten. Kapitlet inleds med att beskriva datormodulen SimCoM.  
Eftersom rapporten grundar sig mycket i ”open source” beskrivs dess historik samt 
nackdelar och fördelar vid användning av denna. I samband med detta väljer man även 
att gå igenom och förklara användningsmöjligheterna för de vanligaste ”open source”-
licenserna. 
 
Nästa del handlar om Linux/GNU där man, till att börja med, berör dess uppbyggnad 
för att därefter förklara begrepp såsom korskompilering. 
Innan man går igenom ramverksdelarna loggning, parameterhantering och 
kommunikation genomgås en beskrivning av begreppet mjukvarubibliotek. Till detta 
nämner man koncepten statiska och dynamiska bibliotek. 
Då man vidrör varje del i ramverket förklarar man vad de innebär och vilka 
funktionaliteter som önskas av dem. 
Kapitlet avslutas med att beskriva olika verktyg som har använts för att testa de olika 
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biblioteken. 
 

1.4.2 Kravspecifikation 

Tillsammans med Combitech togs en kravspecifikation fram för att beskriva vilka krav 
som ställdes för de tre olika biblioteken loggning, parameterhantering och  
kommunikation. Detta kapitel går igenom biblioteken ett i taget och beskriver vilka 
funktioner som biblioteket måste inneha för att vara en lämplig kandidat. 
 

1.4.3 Metod och genomförande 

Detta kapitel beskriver i stora drag hur författarna har genomfört detta examensarbete. 
Det första man klargör är på vilket sätt man har gått tillväga när man sökt information.  
Fortsättningsvis förklaras det vilka parametrar man har tittat på för de tre delarna av 
ramverket. Man fortsätter sedan med att redogöra för metoderna som använts vid 
testandet av de ovan nämnda parametrarna.  
 
Till sist beskrivs hur den egenutvecklade applikationen, som använder sig av de tre olika 
biblioteken, togs fram. 

1.4.4 Resultat och analys 

I kapitlet "Resultat och Analys" presenteras resultatet av arbetet såväl som författarnas 
analys av resultatet. 
Efter att ha lästs detta kapitel ska dessa frågor ha besvarats: 
 

● Vilka loggning-, parameterisering- och nätverks-bibliotek är lämpliga att använda 

på SimCom? 

● Vilka loggning-, parameterisering- och nätverks-bibliotek fungerar på SimCom? 

● Vilka licenser passar för biblioteksanvändning i kommersiellt syfte? 

 

1.4.5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel delger författarna sina åsikter om resultaten samt vilka slutsatser som har 
tagits med hjälp av dessa resultat. Man kommer även ta upp svar kopplat till de inledande 
frågor och syften som rapporten är grundad på. Kapitelet tar även upp hur författarna 
själva tycker examensarbetet har fungerat. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 SimCoM 
SimCoM är en datorplattform utvecklad och administrerad av Combitech. Den har i 
tidigare projekt ofta använts som styrenhet och exempel på användningsområden har 
varit datorstyrt nyckelskåp och tidsvattenkraftverk. 
Den senaste versionen av SimCoM är utrustad med en ARM-processor med ett antal 
extra minneskretsar. Vanligtvis kör man en variant utav operativsystemet Linux på 
SimCoM men det går även att köra Windows CE. 
 

 
Figur 1. Plattformen SimCoM. 

 
Datorplattformen stödjer diverse kommunikationsprotokoll däribland RS-232, RS-485, 
CAN, I2C, SPI, USB och Ethernet. Även audio in/out, touch-screen och accelerometer 
finns möjlighet att använda sig av. 
Då kunder utvecklar egna applikationer till SimCoM erbjuder Combitech även ett 
utvecklingskort för att man snabbt ska kunna utvärdera och testa sin kod. 
Det är detta utvecklingskort som använts i detta examensarbete då man testat de olika 
biblioteken på SimCoM. [4]  
 

 
 

Figur 2. Utvecklingskort med SimCoM monterad till snett upp till vänster i bild. 
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2.2 Open source 

2.2.1 Historia 

De första programmerarna försörjde sig på deras titel som programmerare och alltså inte 
på deras kod. Detta kom senare att ändras då programmen blev avgiftsbelagda och 
skaparna nu istället livnärde sig på dessa intäkter. 
Många misstyckte till denna princip eftersom källkoden då inte blev öppen och 
redigerbar för allmänheten. En av dessa var Richard Stallman som 1985 var med och 
grundade ”Free Software Foundation” som kom att arbeta med det så kallad ”GNU-
projektet”. 
Richard konstruerade även licensen GNU General Public License – GPL. Med denna 
licens menade Richard att människors frihet skulle komma till sin rätt då de fick tillgång 
till källkoden – ”open source”. 
”GNU projektet”, som kom att använda sig av GPL licensen, växte i antal 
volontärarbetare. Tillsammans byggde de upp en samling funktioner som alltmer kom att 
likna hela UNIX – ett operativsystem för kommersiellt bruk. 
 
År 1991, då merparten av det UNIX-liknande operativsystemet var klart, hade de 
problem med kärnan i systemet. Samtidigt började finländaren Linus Torvalds att göra 
sin egen kärna vilken tillsammans med ”GNU projektet” 1992 kom att bilda det första 
operativsystem som var gratis under GPL-licensen - GNU/Linux. [5] 
Operativsystemets egentliga namn är alltså GNU/Linux, men kallas även enbart Linux 
som egentligen är menat som namn för kärnan. 
 

2.2.2 Nutid 

“Open source”-trenden är idag populär på företag med avseende till följande fördelar: 

● Man slipper dyra licenskostnader. 

● Säkerhet och kvalité - källkoden kan läsas av många och eventuella fel i koden blir 

korrigerade. 

● Egen makt - vid köpta produkter där man ej har insyn i källkoden får man oftast 

lita till företagets påståenden angående vad man måste göra för att en viss 

säkerhet ska uppnås. Med ”open source”-programvara kan man istället gå in och 

granska källkoden för att vara säker på vad man behöver ta hänsyn till. 

● Långtidssupport - då koden alltid finns tillgänglig behöver man inte oroa sig över 

att supporten ska tas bort. Något som kan ske med en köpt licens hos ett företag 

som går i konkurs. 

● Flexibelt - man kan modifiera redan existerande kod för ens eget behov. 

● Oberoende granskning - vid köpta licenser är det oftast företagets eget tycke man 

har att erhålla om produkten. Nu får man den istället granskad av personer vars 

intresse inte behöver falla under ett visst företag. 
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Den största nackdelen med användandet av “open source” är att det inte lämnas någon 
garanti för koden, utan det faller på ens eget ansvar. Om man upptäcker defekter i koden 
har man dessutom ingen “skyldig” support att vända sig till för att få hjälp, något man 
istället har vid köpt licens. 
Är man i behov av hjälp med ”open source”-programvara kan man ibland vända sig till 
företag som erbjuder kommersiella tjänster i form av support.  
 
Användningen av Linux, som är “open source”, är ett vanligt förekommande för 
inbyggda system, men har även ökat på persondatorer. Dock är det inte en självklarhet 
att all mjukvaruutveckling för inbyggda system sker i Linux utan även andra 
operativsystem såsom Windows är användbara. Detta har kommit att medföra en ny 
sorts utveckling, jämfört med hur dåtidens programmerare tänkte, där hänsyn måste tas 
till att ens programvara ska vara operativsystemoberoende. 
 
Med tanke på de ovan nämnda fördelarna är det förekommande att större företag, med 
intresse i öppen källkod, inte bara använder sig av den utan även lägger resurser på 
utveckling av denna. Detta för att bland annat kunna styra utvecklingen åt ett håll som 
gynnar företaget. 
 
 

2.3 Licenser 
Begreppet licens innebär att man har definierat vilka villkor och regler som gäller vid 
användandet av ett visst program eller produkt. Inom mjukvara innebär detta att man har 
skyldighet att både läsa och följa licensen för en viss programvara innan man får använda 
den och eventuellt inkludera den i ens program.  
I och med att det finns mycket ”open source”- kod tillgänglig på internet är det viktigt att 
titta efter vilken licens programvaran har för att inte bryta mot dess villkor och regler. 
Licensen beskriver till exempel om man får modifiera koden eller använda den i ett 
kommersiellt syfte utan att släppa sin egen källkod öppet för allmänheten. 
 
Nedan följer en lista av vanligt förekommande licenser inom open-source. 

2.3.1 General Public License - GPL 

General Public License bygger på fyra stycken så kallade grundpelare för att garantera att 
koden är synlig och öppen för alla som vill använda den. De fyra pelarna är: 
 

● Rätt att använda programvaran till önskat ändamål. 

● Rätt att redigera programvaran. 

● Skyldighet att dela med sig av programvaran. 

● Skyldighet att dela med sig av de eventuella ändringarna av programvaran. 

 
GPL är också en så kallad ”copyleft licens” vilket innebär att om man till exempel 
använder sig av en viss programvara som har licensen GPL är man tvungen att släppa sin 
programvara med samma licens och därmed publicera sin kod öppet. Det ska vara tydligt 
var man som användare kan få tag på källkoden till det aktuella programmet eller 
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biblioteket. Att använda sig av programvara med licensen GPL kan göra att det svårt för 
vissa företag som inte vill, av olika anledningar, släppa sin källkod öppet. 

2.3.2 Lesser General Public License – LGPL 

Lesser General Public Licence är, precis som det låter, mycket likt GPL med vissa 
undantag. Bland annat undantaget att om man använder programvara som har licensen 
LGPL behöver inte ens programvara släppas under samma licens. Detta är fördelaktigt 
för företag som inte vill släppa sin källkod öppen för allmänheten, men samtidigt vill 
använda sig av “open source”-programvara. [11] 

2.3.3 Apache Software License 

Apache Software License, som är skriven av Apache Software Foundation (ASF), är fri 
att använda. Denna licens tillåter, precis som GPL, att använda och ändra den aktuella 
programvaran. Enligt licensavtalet behöver man inte använda samma licens för ens egen 
programvara om man använder mjukvara som har Apache Software License. Däremot är 
det ett måste att inkludera en kopia av licensavtalet i den programvaran man utvecklat.  
Kopian av licensavtalet ska bifogas tillsammans med det egenutvecklade programmet och 
det ska tydligt framgå att du inte har utvecklat det aktuella biblioteket med Apache 
License. I licensavtalet står det bland annat beskrivet att upphovsägarna avskriver sig 
själva allt ansvar för den aktuella programvaran och lämnar inga garantier för eventuella 
fel i mjukvaran. ”Apache Sofware License” kallas ibland, vilket även nyttjas i denna 
rapport, ”Apache” och ”Apache License”. [12] 

2.3.4 Berkeley Software Distribution - BSD  

BSD-licenserna är ytterligare licenser som har tagits fram under årens lopp. Licenserna 
beskriver att man får modifiera den aktuella programvaran såväl som att sälja den i ett 
kommersiellt syfte. Till skillnad från bland annat GPL är man heller inte tvungen att 
skicka med sin källkod och författarna till en mjukvara som har BSD-licens har dessutom 
inget ansvar för eventuella fel i mjukvaran. [13] [14] 

2.3.5 Massachusetts Institute of Technology – MIT 

MIT-licensen togs fram utav Massachusetts Institute of Technology och kallas också 
ibland x11-licens. Man har, precis som många andra licenser, rätt att ändra och modifiera 
koden med kravet att man skickar med en kopia av licensavtalet med programvaran. 
MIT-licensen tillåter även att man får sälja mjukvaran kommersiellt vilket är bra för 
företag som vill använda sig av stängd källkod. [14] [15] 

2.3.6 Boost 

Boost är ett stort C++-bibliotek vars skapare har tagit fram en egen licens som ska 
garantera att du som användare har rätt att ändra och modifiera all programvara som har 
boost-licensen. Licensen beskriver till exempel att man har rätt använda sin programvara 
både icke-kommersiellt såväl som i ett kommersiellt syfte. [16] 
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2.4 Linux 
Linux, också kallat GNU/Linux, har idag blivit en självklarhet inom inbyggda system 
mycket tack vara dess låga pris men också dess portabilitet. Med portabilitet menar man 
att Linux är utvecklat att fungera på en mängd olika processormiljöer. En processor har 
ett visst antal instruktioner till förfogande för att utföra beräkningar. Dessa instruktioner 
skiljer sig mellan processorer och Linux har blivit så kallat ”portat” mot en stor mängd 
olika processorer, därav portabiliteten. 

2.4.1 Kärnan 

Som tidigare nämnt var det Linus Torvalds som utvecklade kärnan i operativsystemet. 
Kärnans del i operativsystemet är att utföra de mest fundamentala funktionerna och 
fungerar som en mellanhand mellan hårdvaran och övriga operativsystemet. Exempel på 
kärnans grundläggande uppgifter är bland annat schemaläggning, gränssnitt för 
systemanrop, minnes- och nätverkshantering. [6] 

2.4.2 Säkerhet 

Vid uppstart av systemet delas datorns arbetsminne (RAM-minnet), där koden exekveras, 
upp i två delarna - användarrymd och kärnrymd. 
Den minnesarea som tilldelas kärnrymden är reserverad för exekveringen rörande kärnan 
i Linux. Detta eftersom kärnan anses ha så pass viktiga och, för datorn, livsberoende 
uppgifter att en användare inte lätt ska orsaka skada. 
Användarrymden är den del av minnet där användarens applikationer får rättighet att 
exekvera. Vill en användare få kontakt med datorns hårdvara måste användarrymden 
utföra detta genom anrop via kärnrymden. [7] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Linuxsystemets uppbyggnad.     Figur 4. Illustration av  
 arbetsminnets uppdelning. 
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2.4.3 Kompilering 

Vid kompilering översätter en kompilator läsbar källkod till så kallad maskinkod som är 
instruktioner som en dators processor kan förstå. För att koden ska gå att kompilera 
måste man hålla sig till en standard som även kallas syntax. [8] 
Då man i Linux kompilerar program kan man välja att använda sig av ett kommando 
som kallas ”strip”. Med hjälp av detta kommando optimerar man binärfilen till att 
innehålla mindre kod och därmed blir dess storlek mindre. Något som kan vara 
fördelaktigt i ett inbyggt system. Vi väljer att i rapporten kalla denna optimering för det 
mer vedertagna namnet ”release” och ”release mode”. [33] 

2.4.4 Korskompilering 

Som tidigare nämnt utför en processor beräkningar utifrån den maskinkod som bildas 
genom kompilering av källkod. Processorn kan hantera ett visst antal instruktioner och 
dessa skiljer sig mellan olika tillverkare och processormodeller. Detta medför att man 
exempelvis inte kan kompilera ett program för processorarkitekturen x86 och därefter 
köra denna på en ARM-processor. 
En korskompilator (eng. cross compiler) genererar en binärfil som är körbar för en annan 
processorarkitektur än den egna. 
Detta är ett vanligt förekommande vid mjukvaruutveckling inom inbyggda system där 
man alltså inte kompilerar mjukvaran på målplattformen utan istället värdplattformen. [9] 
 
Varför kompilerar man då inte direkt från målplattformen? Följande punkter besvarar 
detta: 
 

● För att ett inbyggt system ska vara strömsnålt är det också väsentligt långsammare 

än en persondator. Vid kompilering av större projekt är det därför en tidsvinst att 

kompilera via värdplattformen och därefter exportera resultatet till 

målplattformen. 

● Vid kompilering av större projekt kan det behövas mycket minnesutrymme, 

något som inte alltid finns tillgång till i ett inbyggt system. 

● Eftersom vissa små inbyggda system inte kan hantera filsystem kan de heller inte 

kompilera filer. 

 

2.5 Bibliotek 

2.5.1 Allmänt 

Ett bibliotek inom mjukvara innebär en samling av relaterade klasser såväl som 
funktioner samlade på ett ställe som man som programmerare kan använda vid 
mjukvaruutveckling. Man behöver alltså inte utveckla allt själv utan kan, i sin kod, 
inkludera bibliotek med passande funktionalitet för att reducera utvecklingstiden. 
 
Programmeringsspråket C++ har exempelvis ett standardbibliotek som innehåller ett 
antal klasser och funktioner. Detta för att underlätta för dig som programmerare att göra 
diverse triviala uppgifter såsom felhantering, dynamisk minnesallokering, skriva ut på 
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skärm samt hantering av algoritmer och datastrukturer. [17] [18] 
 
Statiska bibliotek 
Statiska bibliotek innebär att ett program, då det länkas, inkluderar all behövlig kod från 
biblioteken och placerar denna till den körbara binärfilen. En fördel med detta jämfört 
med dynamiska bibliotek (se kapitel ”2.5 Teoretisk bakgrund – Bibliotek”) är att 
programmen blir mer portabla. Detta eftersom man ej, som men dynamiska bibliotek, är 
beroende av att en dator har bibliotek installerade som stämmer överens med den som är 
inkluderad i koden. 
Man är även säker på att programmet använder sig av rätt biblioteksversion, något man 
inte kan ta för givet vid användning av dynamiska. Detta kan samtidigt vara till belastning 
eftersom ens kod inte kan ta del av förbättrade uppdateringar inuti ett använt bibliotek. 
En annan nackdel är att binärfilerna blir större jämfört med dynamiskt kompilerade. [19] 
 
 
Dynamiska bibliotek 
Till skillnad från statiska bibliotek, inkluderas inte dynamisk bibliotekskod i binärfilen 
under länkning. Istället laddas de behövliga biblioteken in i datorns RAM-minne under 
exekveringen. Nackdelen med detta är att hela biblioteken måste finnas installerat på 
datorn samt laddas in i arbetsminnet eftersom man i förväg inte vet vilka funktioner 
programmet använder sig av. 
Fördelen med dynamiska bibliotek är att de endast behöver laddas in i RAM-minnet vid 
ett tillfälle. Därefter får varje program, som är i behov av det aktuella biblioteket, en 
tidsrymd att exekvera i dennas minnesarea. Flera program kan alltså dela på samma kod, 
vilket kan leda till minskad minnesupptagning. [20] 
 

2.5.2 Loggning 

Begreppet loggning innebär att man samlar in data från sitt program för att kunna följa 
programmets händelseförlopp.  
Om man exempelvis har ett system som använder sig av sensorer kan man välja att logga 
den data sensorerna känner av. Upptäcker programmet att sensorerna inte svarar kan 
man välja att logga detta på ett annat sätt för att tydliggöra detta för användaren av 
systemet. 
Det kan även vara fördelaktigt att använda sig av loggning vid mjukvaruutveckling. Detta 
för att kunna felsöka ens program genom att logga viktiga data som är avgörande för 
programmets beteende. Denna felsökningsmetod är det som loggning mestadels används 
till. 
 
De grundläggande begreppen för loggning är följande: 
 

● “Logger” - med hjälp av ett “logger”-objekt hanterar man ens 

loggningsmeddelanden. 

● “Severity level” - de meddelanden man väljer att logga kan ha olika betydelse i 

grad av allvarlighet. Dessa styr man i samband med utskriften. De vanligaste 

allvarlighetsnivåer, rankade i minst till störst allvarlighet, är “info”, “debug”, 

“warning”, “error” och “fatal”. 
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● “Dirigering av utskrift” - denna talar om vart utskriften av loggningen ska hamna, 

exempelvis till en textfil, hemsida eller en fönsterhanterare. 

● “Layout” - beskriver utskriftsformatet på meddelandet. Exempelvis om filnamn 

på aktuell fil, radnummer i aktuell fil, tid, datum ska vara med i utskriften. [21] 

 
En önskan när man använder ett loggningsbibliotek är att de stöder dessa funktioner: 
 

● Man har möjlighet att deklarera flera ”logger”-objekt för att kunna positionera 

dem på olika delar i koden. Med hjälp av detta kan man styra vilka delar av sitt 

program man är intresserad av att logga. 

● En annan kvalitet är att egenskaper hos ett ”logger”-objekt kan ändras under 

exekvering, vilket medför att man kan styra olika delar av ens program medan 

programmet körs. 

 

Figur 5.  Exempel på hur loggning kan gå till. Till höger är programmet som ska loggas. 

Till vänster är de olika ”dirigering av utskrift” som loggningsmeddelandena 

skrivs till. I mitten är de olika nivåer som ska loggas (exempelvis översta nivån 

”>=Varning” innebär att varning och allvarligare loggas). 

2.5.3 Parameterhantering 

Parameterhantering innebär i detta arbete att man, istället för att initiera variablers värden 
i koden, skriver initieringsvärdena i en textfil som läses in av programmet.  
Fördelen med denna teknik är att man slipper kompilera om koden om man vill ändra på 
dessa variabler. Detta kan nyttjas då man säljer ett program och inte vill skicka med 
källkoden till kunden. Kunden får då istället en parameterhanteringsfil som han kan styra 
programmets beteende ifrån. 
Eftersom det enbart är relevanta parametrar i dessa parameterhanteringsfiler blir det ett 
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enklare gränssnitt jämfört med att gå igenom mycket källkod för att hitta rätt variabler att 
ändra på. 
 

 
Figur 6.  Exempel på inläsning av parameter. Programmet till höger läser in parametrar  
 från parameterfilen till vänster. 

2.5.4 Kommunikation 

Kommunikation är ett brett begrepp inom datalogi men innebär i detta examensarbete 
att det ska vara möjligt att kommunicera mellan datorer, till exempel mellan SimCom och 
en vanlig PC.  
Ett mer konkret exempel kan vara att man, via en PC, använder 
kommunikationsbiblioteket för att ändra i en konfigurationsfil som styr loggnivåerna i en 
applikation på SimCoM. Man behöver då inte “logga in” på SimCoM för att ändra filer 
eller viktiga parametrar i sin applikation. 
 
RPC – ”Remote Procedure Call” 
RPC är en teknik som kan användas till att bespara SimCoM dyr exekveringstid genom 
att förflytta tunga uträckningar till exempelvis en mer kraftfull PC. SimCoM skickar då 
data till en PC för vidare analys och kan bearbeta andra processer tills PC:n är färdig med 
analysen och returnerar resultatet till SimCoM. Ens program utför alltså en subrutin i en 
annan process än sin egna. Denna process är vanligtvis en annan dator. 
En fördel med denna teknik är att syntaxen för denna kod i princip ser likadan ut som 
för ett ”vanligt funktionsanrop”. Man inkluderar istället och använder sig av ett antal 
klasser som sköter den bakomliggande intelligensen i koden.[22] 
 
Serialisering 
Ett kommunikationsbibliotek kan innehålla serialisering vilket underlättar när man vill 
skicka data till olika datorer på ett nätverk. Istället för att skicka oformaterad data till 
mottagaren packar man, med hjälp av serialiseringen, ner dessa data i paket som kan 
överföras och packas upp felfritt i en annan datormiljö.  
Serialisering kan förekomma i separata bibliotek och kan då användas för att komplettera 
kommunikationsbibliotek som saknar egen serialisering. 
 
En stor fördel med de data man önskar skicka är att det inte finns hinder i val av dess 
datatyper. Detta innebär att man kan välja att skicka egengjorda klasser utan att själv 
behöva dela upp dem i hanterbara datatyper. Serialiseringen ansvarar då helt för upp- och 
nedpackning. 
 
Ett exempel på fel som kan uppstå utan användandet av serialisering kan vara att data 
uppfattas olika i olika datorer. Detta eftersom de olika datorernas processormiljöer kan 
tolka databitar på skilda sätt. Fakta om hur databitarna ifrån sändaren ska tolkas finns 
alltså beskrivet i serialiseringspaketet. [30]  
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2.6 Valgrind 
Då ett program exekverar kan det dynamiskt allokera minne för variabler. Innan man 
avslutar användningen av dessa variabler måste man se till att dess minnesarea blir 
återsläppt till systemet och därmed inte längre är låst för övriga systemet. Om denna 
återlämning ej sker uppstår ett så kallat ”minnesläckage” i systemet och ens program kan 
fortsätta att allokera en större mängd minne under dess exekveringstid. Detta anses illa, 
och än mer illa inom inbyggda system där man vill ha kontroll över minnesupptagningen 
eftersom den oftast är en bristvara. Tas allt minne upp i systemet kan följden bli att det 
kraschar! 
 
Ett verktyg som undersöker minnesläckage i program är Valgrind. Förutom 
minnesläckage kan man även få tester som kontrollerar att man ej indexerat utanför 
minnet. [24] 
 
Ett enkelt exempel då man kör Valgrind i Linux kan se ut som följande: 
 
$ valgrind --tool=memcheck --leak-check=yes --show-reachable=yes  

  --num-callers=20 --track-fds=yes ./myApplication 

 
Figur 7. Exempelanvändning av programmet Valgrind. 

 
För att köra programmet skriver man ”valgrind” följt av så kallade ”flaggor” som styr 
valgrinds utförande. Nedan följer en beskrivning till ovanstående flaggor: 
 

● ”--tool=memcheck” – talar om att man vill utföra ett minnestest. 

● ”--leak-check=yes” – talar om att kontroll av minnesläckage ska utföras i 

minnestestet. 

● ”--show-reachable=yes” – talar om att test ska utföras gällande variabler som 

fortfarande är nåbara för programmet, men glömts tas bort då programmet 

avslutas. 

● ”--num-callers=20” – Då ett fel hittas visas anropsstacken för det aktuella felet 

för att man lättare ska kunna följa upp varför felet uppstod. ”20” innebär 

maximalt visade steg ur denna anropsstack. 

● ”--track-fds=yes” – skriver ut fakta om den aktuella filen som testas. 

● ”./myApplication” – namnet till den fil valgrind ska utföra tester på. [25] 
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2.7 Qt 
Qt är ett C++-bibliotek vars huvudsakliga användning är riktad mot grafiskt interface. 
En fördel med detta bibliotek är att det är inte är plattformberoende utan ett program 
som görs på Windows kan flyttas över och kompileras direkt i Linux. Om man vill 
utnyttja denna portabilitet är det alltså fördelaktigt att använda Qt-bibliotekets klasser i så 
stor utsträckning som möjligt. 
Sortimentet på klasser är brett och exempel på dessa kan bland annat vara 
webbhantering, OpenGL, trådanvändning och även enklare klasser såsom tidtagning. [26] 
 
 

2.8 Wireshark 
Wireshark är en ”open source”-programvara som används för att kunna analysera 
datatrafik på ett nätverk.  
För att filtrera sin sökning efter nätverkstrafik har man en mängd olika parametrar till sitt 
förfogande. De mest vitala av dessa är från vilket nätverkskort och vilka IP-adresser man 
vill lyssna efter trafik på. 
Den insamlade data kan därefter analyseras med hjälp av olika verktyg beroende av vilken 
sorts analys man är ute efter. Exempelvis så har man i detta examensarbete varit 
intresserad av att analysera en viss mängd data som skickas över ett nätverk. [29] 
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3 Kravspecifikation 
 

Tillsammans med Combitech har en kravspecifikation framtagits till de tre delarna 
loggning, parameterhantering och kommunikation. Generellt för de tre biblioteken ska 
följande punkter tas i beaktande: 
 

● Licens – måste vara sådan att det går att använda i kommersiellt syfte utan att 

själv behöva låta sin kod vara öppen. 

● Ändringshistorik – för att eventuella buggar i funna bibliotek ska vara fixade 

måste biblioteket funnits en tid och uppdaterats. 

● Dokumentation – det måste finnas någon form av guider för att framtida kunder 

av SimCoM smidigt ska kunna använda sig av biblioteken. 

● Aktiv status – biblioteken ska vara väl spridda och använda. Detta för att öka 

bibliotekens sannolikhet att inte riskerar att avta i populäritet/användning vilket 

skulle leda till mindre utveckling och support. 

● Portabilitet – biblioteken måste fungera på Linux men även Windows är 

förmånligt. 

● Resursutnyttjande – då SimCoM är ett inbyggt system ska man alltid vara sparsam 

med minnesupptagning. 

 

3.1 Loggning 
De krav som ställs generellt för loggning är följande punkter: 
 

● Olika nivåer för angelägenheter – man ska kunna sätta olika nivåer på ett 

loggmeddelandes allvarlighet. Dessa nivåer ska dynamiskt kunna ändras under 

exekvering. 

● Gruppering av loggar – för att kunna styra loggningen i olika delar av 

programmet ska man kunna dela upp loggningen i olika grupper. 

● Hantera maximal storlek på sparade loggar – vid loggning till fil ska man kunna 

hantera maximal filstorlek för att inte ta upp för mycket minne. 
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3.2 Parameterhantering 
De krav som ställs generellt för parameterhantering är följande punkter: 
 

● Id/nyckel kopplat till parameter - applikation ska kunna hämta en viss parameter 

i textfilen via dess id (se Figur 6). 

● De parametrar man ska hantera måste kunna vara av typerna strängar, heltal, 

flyttal och logiska värden. 

● Läsning och ändring av parametrar i textfilen från applikation. 

 

3.3 Kommunikation 
De krav som ställs generellt för kommunikation är följande punkter: 
 

● Kommunikation på högre nivå än TCP/UDP. 

● Remote Procedure Call - möjliggör att en dator exekverar kod på en annan dator. 

[22] 

● Serialisering - data ska inte skickas i binärform, utan istället i ett format som kan 

tolkas i olika datormiljöer. Dessa data ska kunna vara av godtycklig typ, 

exempelvis en egen klass. 

● Namntabell för nätverksadresser - För att göra koden portabel ska logiska namn 

kopplas till nätverksadresser. 
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4 Metod och genomförande 
 

I denna rapport har man valt att använda sig av den studiemetod som kallas 
”experimentell studie”. Den experimentella studiemetoden innebär att man vill ta reda på 
hur en viss variabel ändras i förhållande till vilka parametrar, i detta fall bibliotek, man 
använder sig av. Därefter jämförs de olika resultaten och slutsatser dras. 
Den ovan berörda studiemetoden har valts eftersom rapportens tyngdpunkt ligger i 
biblioteksundersökningar vilket har inneburit att man ställt olika bibliotek mot varandra. 
Resultatet har därefter observerats för att komma fram till de bäst lämpade biblioteken 
enligt de givna kriterierna (se kapitel ”3 Kravspecifikation”). [31][32] 
 

4.1 Informationssökning 

Den insamlade informationen har i huvudsak hittats via sökmotorer på internet men 
även via högskolebiblioteket där lämpliga böcker funnits. 
Då man funnit information vars trovärdighet brustit har man granskat denna genom att 
jämföra med andra mer tillförlitliga källor. Ett tydligt exempel på detta är Wikipedia vars 
fakta har kontrollerats mot ett flertal källor. Detta eftersom sidans fakta med enkelhet 
kan editeras av godtycklig person. 
Den information vars validitet har kommit att kontrolleras har blivit jämförd med fakta 
från kända företagshemsidor som exempelvis [23]. 
 
Utöver de ovan nämnda informationskällorna har man även intervjuat Jan Rosendahl, 
handledare på Combitech, vid ett flertal tillfällen för att få djupare förståelse för 
loggning-, parameterhantering- och kommunikationsbiblioteken. 
 

4.2 Licensundersökning 
En av frågorna som rapporten skulle besvara var vilka licenser som är lämpade för 
kommersiellt syfte där man inte vill offentliggöra sin mjukvara. För att besvara frågan 
påbörjade man biblioteksundersökningen och, då man stötte på nya sorters licenser, 
undersökte man deras avsikt. Eftersom licenser är skrivet på ett juridiskt språk ansågs 
den kunskap man besatt inte vara tillräcklig. Därför tog man hjälp utav handledare Jan 
Rosendahls expertis för att bekräfta att man hade tolkat de olika licenserna korrekt. 
 

4.3 Biblioteksundersökning 
Man valde att arbeta med en av de tre biblioteksorterna i taget och vid varje start hade 
man ett möte med Jan Rosendahl, handledare på Combitech. Detta för att sammanställa 
vad som behövde utredas för att sedan kunna avgöra vilken bibliotekskandidat som var 
bäst lämpad. 
Eftersom granskningen för bibliotek gällande loggning, parameterhantering och 
kommunikation har sett likvärdig ut följer nedan det generella tillvägagångssätt man 
använt sig av under arbetet. Efter denna följer en mer detaljerad beskrivning för varje 
enskild bibliotekssort. 
 
Inledningsvis gjordes en sökning, via sökmotorer på internet, för att få fram namn på 
kandidater som man sammanställde i ett dokument. Aspiranterna i dokumentet 
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granskades sedan mer djupgående med avseende på de givna kriterierna (se kapitel ”3 
Kravspecifikation”).  
De första, och mest grundläggande, kriterierna som undersöktes för alla tre 
bibliotektyper var vilken licens den aktuella bibliotekskandidaten hade, samt hur frekvent 
mjukvaruuppdateringen av den hade ägt rum. Då det visade sig att en testkandidat inte 
hade de egenskaper som krävdes ansågs denna som ej aktuell för projektet och vidare 
undersökningar av kandidaten uteblev. 
Man försökte redan från start få en uppfattning om varje kandidats popularitet eftersom 
detta ofta hör ihop med hur väl de fungerar. Dock togs detta inte som en garanti utan var 
mest en hänvisning som man senare i undersökningen fick kontrollera ytterligare. 
 
För att kunna testa minnesupptagning för binärfiler kompilerade med 
biblioteksaspiranterna installerades dessa bibliotek på en PC med operativsystemet 
Ubuntu 12.04. Sedan kodades ett program som använde sig av aktuellt bibliotek. 
Dessa program kodades, för alla aspiranter under samma bibliotekssort, likvärdigt för att 
få ett så opartiskt jämförelseobjekt som möjligt. Man försökte koda programmet så att 
det använde sig av de önskade funktionerna ur kravspecifikationen. För att få en så liten 
binärfil som möjligt kompilerades denna i ”release mode” (se kapitel ”2.4.3 Teoretisk 
bakgrund – Linux – Kompilering”). 
I samband med att man skrev detta program fick man en tydlig uppfattning angående hur 
bra support det fanns i form av bland annat guider. 
Man valde att programmera de flesta program med hjälp av Qt:s bibliotek. Detta på 
grund av dess plattformsoberoende. Man fick då styrkan att enkelt kunna, om behov 
skulle uppstå, flytta programmet från exempelvis Linux till Windows utan att behöva 
bearbeta koden. 
 
Test av minnesläckage 
Det ovan nämnda minnestestet omfattade alltså enbart minnesupptagningen av 
binärfilen. Det gjordes även tester gällande huruvida de testade biblioteken ”läckte 
minne” under exekveringen.  
Till detta test använde man programmet ”Valgrind” genom att köra kommandot i figur 7 
(kapitel 2.6 Teoretisk bakgrund – Valgrind). 
 
Testerna som gjordes för att undersöka de olika bibliotekens funktionalitets gjordes med 
hjälp av en PC med operativsystemet Ubuntu 12.04.  PC:n har en snabbare processor 
men det var inte det enskilda resultatet man var ute efter utan den relativa skillnaden i 
testerna mellan biblioteken. 
 
Då man ansåg sig klara med undersökningarna för varje bibliotekssort summerade man 
resultaten med Jan Rosendahl. På mötet gick man igenom resultatet av undersökningarna 
för att tillsammans komma fram till de två bäst lämpade kandidaterna att arbeta vidare 
med. Efter detta korskompilerades ens tidigare testprogram till att kunna exekveras på 
SimCoM. Detta gjordes för att kunna utvärdera och få välja slutlig bibliotekskandidat. 
 
Därefter hölls ytterligare ett möte med handledare Jan Rosendahl där man tillsammans 
valde det mest lämpade loggnings-, parameter- eller kommunikationsbiblioteket. 
En enklare guide för det aktuella biblioteket skrevs därefter för att bland annat visa 
installations- och korskompileringsfasen men även en exempelkod för att framtida 
användare av biblioteket ska få det enklare att komma igång. 
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4.3.1 Loggning 

Eftersom man inte vill att användandet av ett loggningsbibliotek ska göra ens övriga 
system långsamt kom man fram till att det ska utföras ett test angående exekveringstid på 
de två mest lämpade kandidaterna. 
Detta tidstest skulle testa den mest frekventa funktionen gällande loggning, nämligen att 
logga ett meddelande till fil. 
Nedan följer beskrivningen i form av pseudo-kod som visar strukturen på den kod som 
utförde tidstestet: 
 

 
void function timeTest 

{ 

   timeStart = getTime() 

 

   for (i=0; i<100000; i++) 

   { 

      Log one message to file 

   } 

    

   timeFinished = getTime() 

 

   totalTime = timeFinished - timeStart 

} 

 

 

Figur 8. Pseudo-kod för det tidstest som utfördes för loggningsbibliotek. 

 
Funktionen ”timeTest” undersökte tiden det tog att logga 100 000 meddelanden till en 
fil. För att få ett tydligare resultat valdes även att göra detta test 100 gånger för att 
därefter kunna urskilja ett medelvärde. 
 

4.3.2 Parameterhantering 

Precis som för loggningsbiblioteken utformade man ett tidstest som undersökte 
exekveringstiden för att läsa in en parameter från fil. Denna parameter kallades, som 
synes i koden nedan, ”value” och lästes in 100 000 gånger för att få ett mätbart resultat. 
Man undersökte också att de undersökta biblioteken var utformade på samma sätt 
gällande inläsning av parametrar. Det första sättet är att inläsningen från definitionsfilen 
sker en gång vid uppstart och därefter sparas i lokala objekt. Det är sedan dessa objekt 
som man inhämtar data från då man ”läser in” parametrar. 
Det andra alternativet är att de sökta variablerna läses in från textfilen var gång man 
”läser in” dem. 
För att detta tidstest skulle bli rättvist undersökte man alltså först att biblioteken utförde 
inläsningar av parametrar på samma sätt.  
I figur 9 visas den pseudo-kod som användes för testet: 
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void function timeTest 

{ 

   timeStart = getTime() 

 

   for (i=0; i<100000; i++) 

   { 

      Read parameter from file named “value” 

   } 

    

   timeFinished = getTime() 

   totalTime = timeFinished - timeStart 

} 

 

 
Figur 9. Pseudo-kod för det tidstest som utfördes för parameterhanteringsbibliotek. 

 

4.3.3 Kommunikation 

Den del i kommunikationsbiblioteken som ansågs ha störst inverkan på exekveringstiden, 
och därmed valdes att tidstestas, var serialiseringsfasen.  
Testet utfördes genom att man skapade en server, som kördes från SimCoM, och en 
klient, som kördes från en PC. I klientdelen skapades en vektor innehållande 100 element 
av den egengjorda klassen ”Person”. Denna vektor skickades därefter, via Ethernet, till 
servern som returnerade en kopia av vektorn. I samband med att man skickade dessa 
paket packades de automatiskt upp/ned med hjälp av bibliotekets serialiseringsdel. 
För att få ett bättre mätvärde gjordes denna dataöverföring från klienten till servern 1000 
gånger. Detta test illustreras med hjälp av pseudo-kod i figur 10 nedan. 
 

 
 

Figur 10. Pseudo-kod för det tidstest som utfördes för kommunikationsbibliotek. 

 

//File - client.cpp 

 

void function timeTest 

{ 

   Person p 

   vector<Person> vecP 

   for (i=0; i<100; i++) 

      vecP.insert(p) 

    

   timeStart = getTime() 

    

   for (i=0; i<1000; i++) 

   { 

      vecP = sendToServer(vecP) 

   } 

    

   timeFinished = getTime() 

 

   totalTime = timeFinished -     

               timeStart 

} 

//File - server.cpp 

 

Vector<Person> function  

               receive(tempVec) 

{ 

   return tempVec; 

} 
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Tidstestet i figur 10 utfördes 10 gånger för aktuellt bibliotek för att få ut ett bättre 
medelvärde. Resultatet visas senare i rapporten (se kapitel ”5.4 Resultat och analys – 
Kommunikation”). 
 
En annan aspekt som för kommunikationsbiblioteken undersöktes var hur stora de 
serialiserade paketen blev då de skickades över ett nätverk. Detta med avseende till 
storleken på de ursprungliga data.  
För att få reda på detta valde man göra ett program innehållande ett objekt med en känd 
storlek. Detta objekt serialiserades och skickades därefter iväg på ett nätverk. 
Datatrafiken på nätverket analyserades därefter med hjälp av programmet Wireshark (se 
kapitel ”2.8 Teoretisk bakgrund – Wireshark”). 
För att få ut ett tydligt resultat för hur storleken på serialiseringsdata förhåller sig till 
storleken på de ursprungliga data gjordes flera tester med varierande storlekar på det 
ovan nämnda objektet. 
 
Eftersom att ett av de två mest undersökta kommunikationsbiblioteken hade en egen 
kompilator som genererade färdiga kodskelett (se kapitel ”5.4.1 Resultat och analys – 
Kommunikation – Apache Thrift”) ville man undersöka dess effektivitet i 
återanvändning av kod. Om man exempelvis gör ett flertal liknande funktioner vill man 
att denna autogenererade kod ska ta hänsyn till att varje funktion inte behöver en egen 
uppsättning av kod. Man vill då att den ska återanvända redan existerande kod. 
 
Det andra av de två mest undersökta kommunikationsbiblioteken hade ingen egen 
kompilator utan bestod enbart av .h- och .cpp-filer. Därmed vet man att det per natura 
aldrig blir ett effektivitetsproblem med återanvändandet av kod.  
Testet utfördes alltså för att jämföra effektiviteten i återanvändandet av kod för ett okänt 
bibliotek jämfört mot ett mer känt. 
 
Det som är bra med återanvändning av kod är att samma kod inte behöver förekomma 
på flera ställen i ens program vilket annars kan medföra att en binärfils storlek blir 
onödigt stor. För att utföra detta test gjordes ett serverprogram och ett klientprogram 
som båda innehöll en funktion som de kunde kommunicera genom. Man iakttog här 
dessa binärfilers storlek. Sedan adderades fyra liknande funktioner till de båda 
programmen och de nya binärfilsstorlekarna observerades. Testet utfördes tills man hade 
nått totalt 20 funktioner. 
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4.4 Applikationsutveckling 
Efter att biblioteken för loggning, parameterhantering och kommunikation var funna 
bestämdes att deras funktionalitet skulle visas med hjälp av en applikation.  
Tillsammans med handledare på Combitech, kom man fram till att applikationen skulle 
utvecklas så att den skulle kunna vara till nytta i framtiden. 
Som senare nämns i rapporten använder de funna biblioteken för loggning- och 
parameterhantering speciella textfiler för att initiera variabler i ens program. På grund av 
detta kom man fram till att applikationens huvuduppgift skulle vara att från en PC kunna 
ta kontakt med SimCoM för att erhålla data från dessa textfiler och även redigera den. 
Representationen och hantering av dessa data skulle visas i ett grafiskt gränssnitt. 
 
Till att börja med valde man att konstruera ett klassdiagram för applikationen. Detta för 
att få en tydligare överblick och förståelse för vad man senare skulle komma att 
programmera. 
 
Vid mjukvaruutvecklingen av applikationen användes till största hand biblioteket Qt 
eftersom programmet, som nämnts tidigare i rapporten, då blir plattformsoberoende. 
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer underlag för att besvara rapportens inledande frågor finnas (se 
kapitel ”1.2 Inledning – Syfte och frågeställningar”). 
Inledningsvis beskrivs de påträffade ”open-source”-licenserna samt vilka för- och 
nackdelar som finns med ”open-source”. 
Därefter beskrivs det resultat man kommit fram till vid sökningarna efter loggnings-, 
parameterhanterings- och kommunikationsbibliotek. 
Eftersom sökningarna efter de tre olika bibliotekstyperna innebar träffar på en mängd 
olika aspiranter beskrivs enbart de mest undersökta i detta kapitel.  
För mer information om alla undersökta bibliotek kommer det finnas hänvisningar till 
bilagor med sammanställningar. 
 
För att påvisa de funna bibliotekens funktionalitet utvecklades i slutet av detta 
examensarbete en applikation. Resultatet av denna kommer att presenteras i slutet av 
kapitlet. Eftersom att rapportens huvudsyfte inte vara att utveckla en applikation 
kommer man heller inte gå in på applikationens kod i detalj utan mer förklara den ur ett 
övergripande perspektiv. 
 
 

5.1 Licenser 
 
Utifrån de fakta beskrivet i ”2.3 Teoretisk bakgrund – Licenser” kom man fram till att 
följande licenser lämpade sig för kommersiellt syfte tillsammans med SimCoM: 

● Lesser General Public License – LGPL  

● Apache Software License 

● Berkeley Software Distribution – BSD  

● Massachusetts Institute of Technology – MIT  

● Boost 

 
Den licens som vi stötte på som inte ansågs passande var följande: 
 

● General Public License – GPL  

 

Ur ett företags perspektiv är det bra med licenser som tillåter kommersiell användning då 
man får integrera det i ens egna lösningar för att sedan sälja det vidare. 
Dock, som nämnts i tidigare kapitel “2.2.2. Open Source - Nutid”, är nackdelen att det 
ofta inte finns någon support för “open source”-programvara. [10] 
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Loggning 

Vid sökningen efter passande loggningsbibliotek sammanställdes de undersökta 
kandidaterna i ett dokument (se bilaga 1) med hänseende till de givna kriterierna. 
Nedan följer en mer noggrann resultatdel av de två mest aktuella biblioteken gällande 
loggning. 
 

5.1.1 Log4Cplus 

Log4Cplus är skapat för att efterlikna det kända loggningsbiblioteket för Java – 
Log4j[27]. Detta medför att det, förutom supporten direkt för Log4Cplus, även finns 
guider för Log4j[27] som till viss mån går att använda sig av för att förstå grundkoncept 
inom Log4Cplus. 
Log4Cplus har en Apache-licens vilket gör att den kan användas i kommersiellt syfte utan 
att behöva göra ens egen källkod öppen. 
 
Nedan följer en sammanställande tabell för Log4Cplus utifrån de krav som ställdes ur 
kapitlet ”3. Kravspecifikation”: 
 

Licens Apache 

Senast uppdaterad 2012-11-02 

Storlek binärfil (statiskt , release mode) 1,6 MB 

Fungerar på Windows7 Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja 

Fungerar på SimCoM Ja 

Hantering av att kunna logga olika 

allvarlighetsnivåer/severity levels. 

Ja 

Hantering av maximal storlek på loggningsfil Ja 

Hantering av att gruppera logger-objekt Ja 

Dynamisk ändring av loggningsgrupper Ja 

Lyckat test av minnesläckage Ja 

Medeltid av tidstest 551 ms. 

Figur 11. Sammanställning av Log4Cplus 

 
För att dynamiskt kunna ändra egenskaper för ens logger-objekt finns för Log4Cplus 
möjlighet att skriva och redigera egenskaper i en separat textfil som sedan kan läsas in 
med givna tidsintervall till programmet.  
Via denna konfigurationsfil kan man bland annat ställa in egenskaper rörande maximal 
hantering av loggfilerna, utskriftsformat för loggmeddelanden och olika ”severity levels”.  
För att åstadkomma denna kontinuerliga uppdatering i sitt program använder man 
följande kod: 
 
log4cplus::ConfigureAndWatchThread cwt("log.properties", 5*1000); 

 
Figur 12. Kodexempel, uppdatering av konfigurationsfil var 5:e sekund. 
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Koden i figur 12 konfigurerar ens program utifrån textfilen med namnet ”log.properties” 
en gång var femte sekund. 
 
Ett exempel på hur man konfigurerar en mall för ett logger-objekt i denna 
konfigurationsfil kan se ut som nedan i figur 13. 
 
### log.properties - LOG4CPLUS CONFIGURATION FILE ### 

log4cplus.logger.MY_LOGGER_TEMPLATE=INFO, MY_FILEAPPENDER 

log4cplus.appender.MY_FILEAPPENDER=log4cplus::RollingFileAppender 

log4cplus.appender.MY_FILEAPPENDER.File=myLogFile 

log4cplus.appender.MY_FILEAPPENDER.MaxFileSize=1MB 

 
Figur 13. Kodexempel, konfigurationsfil för Log4Cplus. 

 

Bortsett från den översta raden, som är en kommentar, säger den första raden kod att 
man vill ha en mall till ett logger-objekt vid namn ”MY_LOGGER_TEMPLATE”.  
Det är denna mall som läses in i ens C++-kod och tilldelas önskat logger-objekt. I 
exemplet ovan kommer aktuellt logger-objekt att logga alla meddelanden med 
allvarligheter högre eller lika med ”INFO”. 
I kapitlet ”2.5.2 Loggning” beskrevs ”dirigering av utskrift” vilket i Log4Cplus kallas 
”appender”. I exemplet ovan har denna tilldelats det godtyckliga namnet 
”MY_FILEAPPENDER”.  
Rad två och tre beskriver att vår appender ska dirigera utskriften till en fil med namnet 
”myLogFile”. 
Sista raden i exemplet beskriver att den fil man loggar meddelanden till inte får överstiga 
1MB. Då den når upp till denna storlek skriver den över de äldsta meddelandena. 
 
Ett enkelt exempel för att använda den nyss nämnda konfigurationsfilen i C++-kod kan 
se ut som följande: 
 

#include <log4cplus/configurator.h> 

#include <log4cplus/logger.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

   // Laddar in inställningar från konfigurationsfilen 

   log4cplus::ConfigureAndWatchThread cwt("log.properties", 5*1000); 

 

   // Skapar ett logger-objekt kopplat till ”MY_LOGGER_TEMPLATE” 

   log4cplus::Logger loggerObject = Logger::getInstance( 

                                    "MY_LOGGER_TEMPLATE"); 

 

   // Skriver ut ett meddelande med allvarlighet “info” 

   LOG4CPLUS_INFO(loggerObject, "Application startup"); 

} 

 
Figur 14. Kodexempel, användning av Log4Cplus i C++. 
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Se bilaga 4 för ett mer omfattande exempel på användning av Log4Cplus - från 
installation till användning. 
Det minnestest som, med hjälp av programmet Valgrind, utfördes på Log4Cplus gav 
följande resultat: 
 
 

==3275== HEAP SUMMARY: 
==3275==   in use at exit: 4 bytes in 1 blocks 
==3275==   total heap usage: 795 allocs, 794 frees, 49,699 bytes allocated 
==3275==    
==3275==   4 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 1 of 1 
==3275==   at 0x402B9B4: operator new(unsigned int)  

           (in/usr/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-x86-linux.so) 
==3275==   by 0x407B25B: log4cplus::initializeLog4cplus() (tls.h:81) 
==3275==   by 0x406236B: _GLOBAL__sub_I_global_init.cxx  

           (global init.cxx:454) 
==3275==   by 0x400EE9A: call_init (dl-init.c:85) 
==3275==   by 0x400EF83: _dl_init (dl-init.c:134) 
==3275==   by 0x400120E: ??? (in /lib/i386-linux-gnu/ld-2.15.so) 
==3275==    
==3275== LEAK SUMMARY: 
==3275==   definitely lost: 0 bytes in 0 blocks 
==3275==   indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks 
==3275==   possibly lost:   0 bytes in 0 blocks 
==3275==   still reachable: 4 bytes in 1 blocks 
==3275==   suppressed:      0 bytes in 0 blocks 
==3275== 
==3275== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v 
==3275== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0) 

 

 
Figur 15. Test av minnesläckage på Log4Cplus 

Statusen ”still reachable: 4 bytes in 1 blocks” förekom alltid vid körning av ett flertal 
program. Efter närmare granskning upptäcktes att dessa 4 bytes har sitt ursprung i 

initieringen av Log4Cplus. Detta medför att antalet bytes alltid förblir densamma och 
ökar därmed inte under tiden programmet exekveras. Minnestestet ansågs därför lyckat. 

 
Som nämnt i kapitel ”4.3.1 Biblioteksundersökning - Loggning” gjordes ett tidstest för 
loggningsbiblioteken. Resultatet för Log4Cplus visas i figur 16 nedan: 
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Figur 16. Tidstest av Log4CplusMedelvärdet för testet, det vill säga hur lång tid det tar att 
logga 100 000 meddelanden till en fil, blev 551 ms. 

 

5.1.2 Pantheios 

Pantheios är ett loggningsbibliotek under BSD-licensen vilket gör att den kan, precis som 
Log4Cplus, kan användas i kommersiellt syfte. 
Vid användning av Pantheios krävs två bibliotek – STL-Soft[28] (en utökning av 
”Standard Template Libraries – STL”) samt Pantheios. 
I figur 17 nedan visas en sammanställning av de resultat man fick fram efter 
undersökningen av Pantheios: 
 

Licens BSD 

Senast uppdaterad 2012-08-07 

Storlek binärfil (statiskt , release mode) 0,9 MB 

Fungerar på Windows 7 Nej 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja 

Fungerar på SimCoM Nej 

Hantering av att kunna logga olika 

allvarlighetsnivåer/severity levels. 

Ja 

Hantering av maximal storlek på loggningsfil Nej 

Hantering av att gruppera logger-objekt Nej 

Dynamisk ändring av loggningsgrupper Nej 

Lyckat test av minnesläckage Ja 

Medeltid av tidstest 1033 ms. 

 
Figur 17. Sammanställning av Pantheios. 
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Som synes i figur 17 fick man inte Pantheios att fungera på Windows 7. Detta eftersom 
det blev fel vid installationen av biblioteket. Man fick det heller inte att funka på SimCoM 
eftersom det blev fel vid korskompileringen. Däremot fick man det att fungera på 
Ubuntu 12.04. 
Man fann inte några konkreta lösningar till att gruppera logger-objekt, hantera maximal 
storlek på loggfil eller att dynamiskt kunna ändra en grupp av logger-objekt. 
 
Det minnestest som utfördes med Valgrind på Pantheios resulterade i att inga 
minnesläckage hittades. Resultatet av testet visas nedan i figur 18: 
 
 

==3596== HEAP SUMMARY: 
==3596==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks 
==3596==   total heap usage: 100,012 allocs, 100,012 frees, 1,505,407 bytes 

           allocated 
==3596== 
==3596== All heap blocks were freed -- no leaks are possible 
==3596== 
==3596== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -Te 
==3596== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0) 

 

 
Figur 18. Test av minnesläckage på Pantheios. 

 
Det tidstest som utfördes på Pantheios, som alltså var likvärdigt testet för Log4Cplus, 
gav följande resultat: 
 

 
Figur 19. Tidstest av Pantheios. 

 
Medelvärdet av försöken gav en tid på 1033 ms. vilket synnerligen skiljer sig från det 
tidstest som utfördes på Log4Cplus. 
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5.2 Parameterhantering 
Detta kapitel har avgörande resultat som användes för att komma fram till lämpligt 
bibliotek för användning av parameterhantering i SimCoM. En sammanställning av alla 
undersökta parameterhanteringsbibliotek kan fås i bilaga 2. 
Nedan följer resultatet av de två mest undersökta biblioteken rörande 
parameterhantering. 
 

5.2.1 LibConfig 

LibConfig är ett bibliotek med LGPL-licens vilket gör den brukbar för användning i 
kommersiella syften. 
Nedan i figur 20 är en sammanställning av de resultat man samlat in vid undersökningen 
av LibConfig. 
 

Licens LGPL 

Senast uppdaterad 2012-09-28 

Storlek binärfil (statiskt, release mode) 1,2 MB 

Fungerar på Windows7 Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja 

Fungerar på SimCoM Ja 

Hantering av typerna strängar, heltal, flyttal och 

logiska värden. 

Ja 

Läsning och ändring av parametrar i textfilen 

från applikation. 

Ja 

Lyckat test av minnesläckage Ja 

Medeltid av tidstest 3 ms. 

Figur 20. Sammanställning av LibConfig. 

 
Användning av parameterhanteringsbibliotek gör det möjligt att, vid sidan av sin källkod, 
ha en textfil innehållande parametrar som ens program använder sig av (se kapitel ”2.5.3 
Bibliotek – Parameterhantering” för ytterligare teori). 
 
Ett enkelt exempel på hur syntaxen för denna parameterfil kan se ut för LibConfig syns i 
figur 21 nedan: 
 
### example.cfg – LIBCONFIG PARAMETER FILE ### 

 

ipPort = 80; 

 

   
Figur 21. Exempelkod på parameterfil för LibConfig. 
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Ett program i C++ som använder sig av parameterfilen i figur 21 kan i sitt enklaste 
utförande se ut som i figur 22 nedan: 
 
#include <libconfig.h++> 

#include <iostream> 

using namespace libconfig; 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

   // Används som handle till parameterfilen. Initieras till filen. 

   Config cfg; 

   cfg.readFile(”exempel.cfg); 

    

   int i=0; 

   // Hämtar värde ur parameterfilen med namnet “ipPort”. 
   cfg.lookupValue(“ipPort”, i); 

    

   // Skriver ut hämtad parameter. 

   std::cout << i << std::endl; 

} 

   
Figur 22. Kodexempel, användning av LibConfig i C++. 

 
Ytterligare exempelkod och instruktioner angående installations- och 
korskompileringsfasen finns beskrivet i bilaga 5. 
 
Det test som utfördes gällande minnesläckage gav som resultat att inga funna läckage 
med hjälp av valgrind hittades. Resultatet syns i figur 23. 
 
 

==8208== HEAP SUMMARY: 
==8208==   in use at exit:   0 bytes in 0 blocks 
==8208==   total heap usage: 14 allocs, 14 frees, 17,565 bytes allocated 
==8208== 
==8208== All heap blocks were freed -- no leaks are possible 
==8208== 
==8208== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v 
==8208== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0) 

 

 
Figur 23. Test av minnesläckage på LibConfig. 

 
Precis som för loggningsbiblioteken utfördes även ett exekveringstidstest för 
parameterhanteringsbiblioteken.  
Som nämnt i kapitel ”4.3.2 Resultat och analys -  Parameterhantering” utfördes detta test 
genom att läsa 100 000 värden ifrån parameterfilen. Testet utfördes 100 gånger för att 
läsa ut medelvärdet som för LibConfig blev 3 ms. Resultatet visas i figur 24. 
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Figur 24. Tidstest av LibConfig. 

 

5.2.2 PugiXml 

PugiXml är, precis som LibConfig, ett parameterhanteringsbibliotek. Biblioteket är under 
MIT-licensen vilket gör det genomförbart för användning i kommersiella bruk. Det har 
funnits sedan år 2006 och uppdaterades senast 2012-05-02. 
Figur 25 visar ett sammanställt resultat efter undersökningarna av PugiXml. 
 
 

Licens MIT 

Senast uppdaterad 2012-05-02 

Storlek binärfil (statiskt, release mode) 1,4MB 

Fungerar på Windows7 Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja 

Fungerar på SimCoM Ja 

Hantering av typerna strängar, heltal, flyttal och 

logiska värden. 

Ja 

Läsning och ändring av parametrar i textfilen 

från applikation. 

Ja 

Lyckat test av minnesläckage Ja 

Medeltid av tidstest 27 ms. 

Figur 25. Sammanställning av PugiXml. 
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Likväl som LibConfig kunde PugiXml hantera både de krävda datatyperna samt läsning 
och skrivning till parameterfilen. 
I figur 26 nedan visas minnesläckagetestet utfört med hjälp av Valgrind. Sista raden 
påvisar att det ej fanns något läckage för PugiXml. 
 
 

==8132== HEAP SUMMARY: 
==8132==   in use at exit:   0 bytes in 0 blocks 
==8132==   total heap usage: 3 allocs, 3 frees, 33,422 bytes allocated 
==8132== 
==8132== All heap blocks were freed -- no leaks are possible 
==8132== 
==8132== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v 
==8132== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0) 

 

 
Figur 26. Test av minnesläckage på PugiXml. 

 
Ett tidstest gjordes, med samma utförande som LibConfig, på PugiXml. Resultatet av de 
100 försöken visas i figur 27. Medelvärdet av dessa försök gav en exekveringstid på  
27 ms. för att läsa 100 000 värden från parameterfilen. 
 

 
 

Figur 27. Tidstest av PugiXml. 

 
 

5.3 Kommunikation 
Nedan följer en sammanfattning av de två mest undersökta kommunikationsbiblioteken. 
Redan innan man påbörjade sökningen efter denna sorts bibliotek visste man att utbudet 
inte var brett med de kraven som ställdes. På grund av detta valde man att undersöka ett 
bibliotek med felaktig licens för att få ett bra jämförelseobjekt. 
En sammanställning av de resterande kommunikationsbibliotek som undersöktes kan ses 
i bilaga 3. 
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5.3.1 Apache Thrift 

Apache Thrift skapades av Facebook och står idag under Apache-licensen. Biblioteket är 
väl spritt och har stöd för både RPC och serialisering. I figur 28 syns en sammanställning 
av de flesta resultat man kom fram till efter undersökningen av Apache Thrift. 
 

Licens Apache 

Senast uppdaterad 2012-10-15 

Storlek binärfil, server + klient (statisk,  

release mode) 

4,8 MB 

Fungerar på Windows7 Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja 

Fungerar på SimCoM Ja 

Hantering av RPC Ja 

Hantering av serialisering Ja 

Lyckat test av minnesläckage Ja 

Medeltid av tidstest 25100 ms. 

Figur 28. Sammanställning av Apache Thrift. 

 
Vid användandet av Apache Thrift är första steget att generera det interface, det vill säga 
de datatyper/klasser och funktioner, man i sitt program vill använda sig av vid sändning 
och serialisering av data. Detta interface definieras i en textfil med ändelsen ”.thrift”.  
Likt andra programmeringsspråk är syntaxen här förutbestämd för att Thrifts egna 
kompilator ska kunna autogenerera kod innehållande det önskade interfacet.  
Kompilatorn har stöd för att generera kod för bland annat C++, Java, Python, 
JavaScript, PHP och C#. Utifrån den autogenererade koden bygger man sedan vidare sin 
applikation. Ett exempel på hur man kompilerar sin definitionsfil för C++ syns i figur 29. 
 
$ thrift –-gen cpp ./myFile.thrift 

 
Figur 29. Apache Thrift - exempel på kompilering och autogenerering av kod för C++. 

 
Se bilaga 6 för mer omfattande och konkreta exempel på användandet av Apache Thrift. 
 
Det finns en mängd olika funktionaliteter att nyttja sig av i biblioteket däribland olika 
protokoll och transportsätt att skicka data på samt olika sorters servrar – entrådiga, 
flertrådiga och icke-blockande. 
 
Som tidigare nämnt i kapitel ”4.3.3 Metod och genomförande – kommunikation” gjordes 
ett tidstest på kommunikationsbiblioteken. Medelvärdet för Apache Thrift blev 25100 
ms. och varje delförsök syns i figur 30. 
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Figur 30. Tidstest av Apache Thrift. 

 
Det gjordes även ett test med Valgrind gällande minnesläckage. Det visade sig inte läcka 
något. Resultatet syns i figur 31. 
 

 
==6756== HEAP SUMMARY: 
==6756==   in use at exit:   0 bytes in 0 blocks 
==6756==   total heap usage: 40,079 allocs, 40,079 frees, 4,431,634 bytes   

           allocated 
==6756== 
==6756== All heap blocks were freed -- no leaks are possible 
==6756== 
==6756== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v 
==6756== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0) 

 

 
Figur 31. Test av minnesläckage på Apache Thrift. 

 
Det test som utfördes för att se hur mycket större data blev på nätverket, efter att det 
hade serialiserats, jämfört med innan serialiseringen visas i figur 32: 
 

Antal bytes innan serialisering Antal sända bytes på nätverket 

48 968 

480 1256 

4800 5038 

48000 22202 

480000 306368 

4800000 3098750 

48000000 28475282 

480000000 250906130 

 
Figur 32. Test av antal bytes efter serialisering - Apache Thrift. 
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Man utförde test på hur binärfilens storlek ändras då man ökar antal funktioner för 
servern och klienten. I figur 33 nedan syns resultatet för Apache Thrift. 
 

Antal funktioner Binärstorlek MB (server+klient, 
ej release)  

1 4,34 

4 4,40 

8 4,48 

12 4,56 

16 4,64 

20 4,73 

 
Total differens  

 
4,73 - 4,34 = 0,39 MB 

 
Figur 33. Test av binärfilens storlek i förhållande till antal funktioner – Apache Thrift. 

 

5.3.2 RCF – Remote Call Framework 

Det andra kommunikationsbiblioteket som undersöktes var RCF – Remote Call 
Framework. Biblioteket är skrivet i C++ och används idag av ett flertal större företag 
däribland Ericsson, Hp, Siemens och AtlasCopco. 
Förutom bibliotekets GPL-licens finns också en ”stängd källkods”-licens som kan köpas. 
I figur 34 nedan syns en sammaställning av merdelen resultat man kom fram till vid 
undersökningarna. 
 

Licens GPL 

Senast uppdaterad 2012-10-28 

Storlek binärfil, server + klient (release) 7,9 MB 

Fungerar på Windows7 Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja 

Fungerar på SimCoM Ja 

Hantering av RPC Ja 

Hantering av serialisering Ja 

Lyckat test av minnesläckage Nej 

Medeltid av tidstest 48805 ms. 

 
Figur 34. Sammanställning av RCF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat och analys 

41 

I figur 35 nedan syns det tidstest som programmerades likt det för Apache Thrift. 
Medelvärdet blev 48805 ms. 
 

 
 

Figur 35. Tidstest av RCF. 
 

 
Det test som utfördes med Valgrind för att kolla om RCF-biblioteket läckte minne gav 
resultatet att det också gör detta. Mer information syns i figur 36 nedan. 
 

 
==6952== LEAK SUMMARY: 
==6952==    definitely lost: 36 bytes in 3 blocks 
==6952==    indirectly lost: 48 bytes in 2 blocks 
==6952==    possibly lost:   0  bytes in 0 blocks 
==6952==    still reachable: 24 bytes in 1 blocks 
==6952==    suppressed:      0  bytes in 0 blocks 
==6952== 
==6952== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v 
==6952== ERROR SUMMARY: 3 errors from 3 contexts (suppressed: 0 from 0) 

 

 
Figur 36. Test av minnesläckage på RCF. 
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Nedan i figur 37 syns det test som gjordes för att detektera hur stora data blev efter att de 
serialiserats. Där det står ”Broken pipe” innebär det att RCF i detta fall ej klarade att 
skicka så stora data. 
 

Antal bytes innan serialisering Antal sända bytes på nätverket 

48 1334 

480 2106 

4800 9846 

48000 88046 

480000 501700 

4800000 ”Broken pipe” 

48000000 ”Broken pipe” 

480000000 ”Broken pipe” 

 
Figur 37. Test av antal bytes efter serialisering - RCF. 

 

Figur 38 visar resultatet av det test som utfördes för att kontrollera skillnaden i 
binärfilernas storlek då de innehöll olika många funktioner. 
 

Antal funktioner Binärstorlek MB (server+klient, 
ej release)  

1 14,49 

4 14,61 

8 14,71 

12 14,76 

16 14,82 

20 14,86 

 
Total differens  

 
14,49 - 14,86 = 0,37 MB 

 
Figur 38. Test av binärfilens storlek i förhållande till antal funktioner – RCF. 

 
 

5.4 Applikation 
Applikationen ”SimCoM Remote Config” utvecklades för att påvisa funktionaliteten för 
biblioteken Log4Cplus, LibConfig och Apache Thrift.  
Först utvecklades ett enkelt program vars uppgift var att logga både processor- och 
minnesbelastningen på SimCoM till var sin textfil. Denna loggning skedde kontinuerligt 
med ett visst tidsintervall.  
Tidsintervallet bestämdes genom att programmet läste in en parameter, men hjälp utav 
LibConfig, från en definitionsfil. Programmet läste in och uppdaterade denna variabel var 
femte sekund och kunde därför, via definitionsfilen, ändras under exekvering. 
Tillsammans med denna ändringsbara tidsvariabel skulle man även ha möjligheten att 
ändra de olika logger-objektens så kallade ”severity level” (se kapitel ”2.5.2 Teoretisk 
bakgrund – Bibliotek – Loggning”) under exekvering. Detta löstes genom att man 
definierade programmets logger-objekt i en separat textfil som, även den, lästes in och 
uppdaterades kontinuerligt i programmet. 
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För att kunna ändra de två ovan nämnda konfigurationsfilerna utvecklades applikationen 
”SimCoM Remote Config” som synes i figur 39. Genom denna applikation tar man 
kontakt med SimCoM, med hjälp av Apache Thrift, för att få reda på innehållet i dessa 
konfigurationsfiler. Därefter har man även möjlighet att kunna ändra innehållet i dem 
och uppdatara SimCoM med dessa nya data. 
 

 
 

Figur 39. SimCoM Remote Config. 

 
Utvecklingen av applikationen påbörjades genom att utveckla ett klassdiagram. I bilaga 7 
syns detta diagram tillsammans med en övergripande förklaring till de klasser man 
använde sig av. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Det här kapitlet kommer analysera de resultat vi fick fram i kapitlet ”5 Resultat och 
analys”. Detta kopplat till de syften och frågor som ställdes inledande i rapporten. 
Syftet med rapporten var att vi ville ha mer kunskap i andvändandet av Linux samt 
bredda våra kunskaper inom programmering.  
Ett annat syfte som rapporten grundade sig på var att vi ville få lärdom om användandet 
av ”open-source”-kod med olika licenser. 
 

6.1.1 Licenser för kommersiella syften 

Efter att ha undersökt och sammanställt de licenser som förekom under 
biblioteksundersökningen (se kapitel ”2.3 Teoretisk bakgrund - Licenser”) kom vi fram 
till, som också nämns under kapitel ”5.1 Resultat och analys – Licenser”, att följande 
licenser passar för kommersiellt syfte där man inte vill offentliggöra sin mjukvara: 
 

● Lesser General Public License – LGPL  

● Apache Software License 

● Berkeley Software Distribution – BSD  

● Massachusetts Institute of Technology – MIT  

● Boost 

 
Efter att utfört denna studie upplever vi nu en klarare bild över vad det innebär att 
använda sig av ”open-source”-kod med tillhörande licenser. Detta som också var ett av 
våra syften vid inledningen av detta arbete. 
 

6.1.2 Val av loggningsbibliotek 

Log4Cplus och Pantheios var de två bibliotek för hantering av loggning vi undersökte 
mest. I bilaga 1 syns ett bibliotek vid namn Log4Cpp med egenskaper som såg passande 
ut. Anledning till att detta bibliotek inte testades fullständigt var att Log4Cpp och 
Log4Cplus är två likvärdiga bibliotek som båda grundats för att efterlikna Log4j. Deras 
kodstruktur är därför mycket lika varandra. Av denna anledning valde vi enbart att testa 
den med bäst support – Log4Cplus. 
 
I kapitel ”5.2 Resultat och analys – Loggning” sammanställdes Log4Cplus (figur 11) och 
Pantheios (figur 17). Dessa sammanställningar har i figur 40 nedan ställts mot varandra 
för att man tydligt ska kunna se skillnaden mellan dem. 
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 Log4Cplus Pantheios 

Licens Apache BSD 

Senast uppdaterad 2012-11-02 2012-08-07 

Storlek binärfil (statisk, release mode) 1,6 MB 0,9 MB 

Fungerar på Windows 7 Ja Nej 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja Ja 

Fungerar på SimCoM Ja Ja 

Hantering av att kunna logga olika 

allvarlighetsnivåer/severity levels. 

Ja Ja 

Hantering av maximal storlek på loggningsfil Ja Nej 

Hantering av att gruppera logger-objekt Ja Nej 

Dynamisk ändring av loggningsgrupper Ja Nej 

Lyckat test av minnesläckage Ja Ja 

Medeltid av tidstest 551 ms. 1033 ms. 

 
Figur 40. Jämförelse av Log4Cplus och Pantheios. 

 
Av figur 40 att döma har båda biblioteken passande licenser och deras uppdatering har 
inte stannat av. 
Vid kompilering av exempelprogrammen som gjordes skiljde de sig inte enbart på 
binärfilernas storlek utan även i svårhet att komma på hur man skulle gå till väga för att 
kompilera. Log4Cplus krävde endast länkning till ett bibliotek medan man för Pantheios 
hade ett flertal att välja bland eftersom Pantheios är uppdelat i flera mindre delbibliotek. 
Fördelen med dessa mindre delbibliotek är att binärfilen inte blev lika stor som för 
Log4Cplus. 
Det svåraste med att välja bland dessa delbibliotek var inte, som man först tänkte sig, att 
det var svårt att hitta rätt sorts delbibliotek. Den största utmaningen och lärdomen blev 
istället vikten av att man var tvungen att länka dem i rätt ordning för att kompileringen 
skulle fungera. 
 
Ett krav som ställdes för biblioteken var att det skulle finnas bra dokumentation för att 
nya användare lätt skulle kunna sätta sig in och använda det aktuella biblioteket. 
Då vi inledde testandet av Pantheios trodde vi att dess dokumentation skulle vara bra 
eftersom vi fick uppfattningen av att biblioteket var väl spritt och använt. Detta visade 
sig inte stämma vid jämförande med dokumentationen för Log4Cplus. Resultatet av detta 
blev att det var svårt att komma igång och förstå hur Pantheios fungerade. 
En annan sak som medförde att Pantheios var mindre lätt att komma igång med var att 
installationen av biblioteket inte fungerade på Windows 7, medan Log4Cplus fungerade 
direkt. 
Man hittade heller inte någon information angående hur man i Pantheios hanterar 
maximal storlek på loggfil, gruppering av logger-objekt eller dynamisk ändring av 
loggningsgrupper. 
Denna information fanns, för Log4Cplus, tillgänglig efter relativt kort tids sökning. 
 
Utifrån de ovan nämnda analyserna blev det slutgiltiga valet av loggningsbibliotek 
Log4Cplus. De mest positiva aspekterna gällande detta bibliotek var dess dokumentation 
samt att det var enkelt att, utan förkunskaper, förstå och komma igång med. Detta är en 



Diskussion och slutsatser 

46 

viktig aspekt eftersom det för ett företag kostar mycket pengar i form av tid om de väljer 
att använda svårbegripliga bibliotek. 
 

6.1.3 Val av parameterhanteringsbibliotek 

De två mest undersökta parameterhanteringsbiblioteken var LibConfig och PugiXml. 
Figur 41 visar en jämförelse av resultaten man sammanställde i kapitel ”5.3 
Parameterhantering”. 
 

 LibConfig PugiXml 

Licens LGPL MIT 

Senast uppdaterad 2012-09-28 2012-05-02 

Storlek binärfil (statisk, release mode) 1,2 MB 1,4 MB 

Fungerar på Windows7 Ja Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja Ja 

Fungerar på SimCoM Ja Ja 

Hantering av typerna strängar, heltal, flyttal 

och logiska värden. 

Ja Ja 

Läsning och ändring av parametrar i textfilen 

från applikation. 

Ja Ja 

Lyckat test av minnesläckage Ja Ja 

Medeltid av tidstest 3 ms. 27 ms. 

 
Figur 41. Jämförelse av LibConfig och PugiXml. 

 
Båda biblioteken hade passande licenser och bra historik gällande uppdateringar. De 
klarade även de ställda kraven gällande läsning och ändring av parametrar i textfilen samt 
hantering av de olika datatyperna som ställdes som krav. 
 
Efter att testprogrammen för de båda biblioteken gjordes fick vi en tydlig uppfattning av 
att språket XML, som PugiXml använder sig av, inte alltid är passande för inbyggda 
system. Detta eftersom exekveringstiden för PugiXml blev omkring nio gånger länge än 
den för LibConfig. Slutsatsen av detta blev att XML, som är ett flexibelt språk, kan ha 
nackdelen att utföra operationer på ett mer omständigt sätt än vad som egentligen 
behövs i ett inbyggt system. 
Eftersom XML är ett mer avancerat språk för att beskriva datastrukturer blev dess syntax 
inte lika självklar som den för LibConfig. Det är alltså lättare, om man inte sedan innan är 
van vid XML, att komma igång direkt med LibConfig jämfört med PugiXml. Även de 
funktioner som fanns i LibConfig var mer intuitiva vilket medförde att vi snabbt och 
smidigt kunde börja mjukvaruutvecklingen. 
 
Efter arbetet med parameterhantering insåg vi vikten av att använda sig av detta. Det vi 
såg som mest positivt var att man undviker att behöva kompilera om sin kod vid ändring 
av parametrar. Detta kan absolut vara fördelaktigt då man vill ändra parametrar i ett 
inbyggt system som inte alltid klarar av kompileringar av större projekt. Man slipper även 
gå in och granska kod för att hitta vissa variabler att ändra, något som annars kan bli 
tidsödande. 
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Det slutgiltiga valet av parameterhanteringsbibliotek blev LibConfig. De starkaste 
argumenten för detta blev alltså dess enkelhet i användning och de korta 
exekveringstiderna. Man tog även i beaktande att SimCoM inte är i behov av XML. 
 

6.1.4 Val av kommunikationsbibliotek 

Vid sökandet av kommunikationsbibliotek undersöktes Apache Thrift och RCF. Vi visste 
redan från start att RCF inte hade någon lämplig licens enligt de ställda kraven. 
Anledning till att detta bibliotek ändå undersöktes var eftersom vi inte fann något 
likvärdigt Apache Thrift med lämplig licens. Därför undersöktes RCF för att få ett bra 
jämförelseobjekt. 
I figur 42 syns en sammanställningarna för de båda biblioteken ställda mot varandra. 
 

 Apache Thrift RCF 

Licens Apache GPL 

Senast uppdaterad 2012-10-15 2012-10-28 

Storlek binärfil, server + klient (statiskt,  

release mode) 

1,7 MB 7,9 MB 

Fungerar på Windows7 Ja Ja 

Fungerar på Ubuntu 12.04 Ja Ja 

Fungerar på SimCoM Ja Ja 

Hantering av RPC Ja Ja 

Hantering av serialisering Ja Ja 

Lyckat test av minnesläckage Ja Nej 

Medeltid av tidstest 25 100 ms. 48 805 ms. 

 
Figur 42. Jämförelse av Apache Thrift och RCF. 

 
Det som sågs som positiva egenskaper för båda biblioteken var att de kan hantera 
serialisering och RPC. Supporten för dem var också bra. Det gick relativt fort att komma 
igång med mjukvaruutveckling för bägge biblioteken, men om man jämför de båda 
bibliotekens support var det bättre för Apache Thrift. Detta eftersom att det för RCF 
enbart hittades exempelkod på en hemsida medan det för Apache Thrift fanns på ett 
flertal sidor. 
 
Man såg tydligt att det skiljde sig mellan de binärfilernas storlek samt exekveringstiden 
för de två biblioteken. Testet av minnesläckage var också en punkt där de inte hade 
samma resultat. Detta sågs som en stor nackdel för RCF eftersom minnesläckage, som 
nämnts tidigare i rapporten, anses orimligt i ett inbyggt system där minneskapacitet ofta 
är en bristvara. 
 
En annan nackdel RCF har gentemot Apache Thrift är att det endast är för språket C++. 
Då man i Apache Thrift har gjort sin definitionsfil kan man med enkelhet kompilera det 
till ett flertal språk. Detta såg vi som en fördel eftersom man på så sätt kan få flera språk 
att kommunicera med varandra. 
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Då både Apache Thrift och RCF använder sig av serialisering ville vi utföra 
undersökningar på hur stor en datamängd blev efter det att den serialiserats. Detta 
gjordes genom att först koda en datamängd med en känd storlek. Datamängden 
serialiserades för att därefter skickas ut på ett nätverk där vi iakttog den sända 
datamängden med hjälp av Wireshark (se kapitel ”2.8 – Teoretisk bakgrund – 
Wireshark”). Resultatet syns i figur 43. 
 

Antal bytes innan 
serialisering 

Antal sända bytes på nätverket 

Apache Thrift RCF 

48 968 1334 

480 1256 2106 

4800 5038 9846 

48000 22202 88046 

480000 306368 501700 

4800000 3098750 ”Broken pipe” 

48000000 28475282 ”Broken pipe” 

480000000 250906130 ”Broken pipe” 

 
Figur 43. Jämförelse av Apache Thrift och RCF. 

 
 

Av resultatet att dölja ser man att Apache Thrift började komprimera data då storleken 
blev större. Detta utan att vi använde oss av ett, som finns tillgång till i Apache Thrift, 
komprimeringsprotokoll. Detta sågs som en fördel medan det för RCF inte gav samma 
resultat. Där blev datamängden, för varje test, större än den oserialiserade datamängden. 
RCF klarade dessutom inte av att skicka allt för stora mängder innan man erhöll 
felmeddelandet ”Broken pipe”. 
 
Eftersom då man använder Apache Thrift låter deras kompilator generera färdiga 
kodskelett ville vi undersöka hur väl den tar hänsyn till återanvändning av kod så att de 
slutliga binärfilerna ej blir onödigt stora. Vi lät då göra ett antal liknande funktioner för 
att därefter kompilera och iaktta binärfilernas storlek. Det vi ville ta reda på var alltså om 
de ”likadana funktionerna” fick varsin uppsättning kod, istället för att dela samma 
kodblock. 
Eftersom RCF enbart består av .h- och .cpp-filer visste vi redan innan att det i regel inte 
är ett problem med återanvändande av kod då man kompilerar binärfilerna. Detta 
eftersom de likadana funktionerna som lades till enkelt kunde ”peka på” samma 
kodblock i den slutliga binärfilen. Därför blev RCF i detta fall mer ett jämförelseobjekt 
till Apache Thrift.  
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Resultatet av testet blev lyckat då Apache Thrift, som syns i figur 44, stod sig väl mot 
RCF. Den totala differensen skilde sig inte märkvärt mycket mellan de båda biblioteken. 
 

Antal funktioner Binärstorlek MB (server+klient, ej release)  

Apache Thrift RCF 

1 4,34 14,49 

4 4,40 14,61 

8 4,48 14,71 

12 4,56 14,76 

16 4,64 14,82 

20 4,73 14,86 

 
Total differens  

 
4,73 - 4,34 = 0,39 MB 

 
14,49 - 14,86 = 0,37 MB 

 
Figur 44. Jämförelse av Apache Thrift och RCF. 

 
Efter att ha undersökt och mer djupgående jämfört dessa bibliotek mot varandra kom vi 
fram till att Apache Thrift blev ett bra slutligt val. 
 
 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Syftespåverkan 

Ett av våra huvudsakliga syften med rapporten var att få en fördjupad kunskap inom 
Linux och Linux inom inbyggda system. Med tanke på att vi har kommit i kontakt med 
ett flertal bibliotek har vi dels fått en generell vana att arbeta i Linux, men även 
fördjupade kunskaper i vad man ska tänka på vid bibliotekanvändning mellan olika 
plattformar. 
Då vi började kompilera program i Linux upplevdes det en aning diffust. Detta eftersom 
man kan välja ett flertal parameterar som styr utförandet av kompileringen. Med hjälp av 
alla de testprogram vi skrev för de olika biblioteksaspiranterna så förstod man till slut 
vilken påverkan parametrarna hade. I samband med detta ökade även vår kunskap 
rörande korskompilering vilket känns som ett bra verktyg att ha med sig ut i arbetslivet. 
 
Vid inledningen av detta examensarbete ställde vi också upp syftet att vi ville lära oss hur 
man kan använda sig av öppen källkod med avseende till dess licens. Då vi började bilda 
oss en uppfattning angående de olika licensernas innebörd insåg vi ganska snart att de 
kan vara svåra att förstå. Detta eftersom licensernas text oftast är skriva med en juridisk 
betoning vilket vi inte är vana vid att tolka. För att vara säker på att vi tolkade 
informationen rätt innebar vårt tillvägagångssätt att vi sammanställde resultatet från ett 
flertal informationssökningar på internet.  
En teknik som skulle gjort att vi hittade denna information på ett mer direkt sätt skulle 
varit att vi intervjuade en person med expertis inom området. Dock skulle man ändå 
velat dubbelkolla expertens utlåtande mot andra faktakällor för att säkerhetsställa sig om 
att han/hon inte tolkat sin information på ett felaktigt sätt.  
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Eftersom vi inte, innan examensarbetets start, hade erfarenheter om olika licenser har 
våra kunskaper ökat avsevärt och vi vet nu vad de vanligaste ”open source”-licenserna 
har för syfte. 
 
Innan vi inledde undersökningen av kommunikationsbibliotek pratade vi tillsammans 
med vår handledare, Jan Rosendahl på Combitech, om att vi eventuellt skulle komma att 
behöva kombinera flera bibliotek. Detta eftersom man inte var säker på att det fanns ett 
bibliotek med passande egenskaper gentemot kravspecifikationen. Eftersom vi hittade 
Apache Thrift med rätt egenskaper behövde vi aldrig kombinera flera bibliotek. Sett ur 
syftet att lära sig mer programmering var detta ett nederlag.  
I kontrast till detta fick vi bra träning då vi i slutfasen av projektet utvecklade den 
applikation som skulle visa de tre bibliotekens funktionalitet. Denna träning var inte 
enbart programmering i sig, utan även ”objektorienterad programmering”. Detta 
eftersom man utvecklade det på ett sådant sätt så att man i framtiden enklare ska kunna 
bygga vidare applikationen utan att behöva programmera om merparten av koden.. 
 
Ofta när man i skolmiljö arbetar med programmering gäller det utveckling av egen kod. 
Då vi i detta examensarbete utvecklade testprogram för de olika biblioteken fick vi även 
träning i att sätta sig in i annans kod. Eftersom man i arbetslivet ofta använder sig av 
färdiga bibliotek tillsammans med egen kod gav det bra utdelning för framtida 
programmeringsprojekt ute i arbetslivet. 
 

6.2.2 Resultatpåverkan 

Studiemetoden som examensarbetet grundade sig på var, som tidigare nämnt, den 
”experimentella studien”. Vi tycker den har fungerat bra då man har testat de olika 
biblioteken och jämfört deras resultat mot varandra för att komma fram till en slutsats. 
Vi har svårt att se en annan metod som skulle gett oss ett bättre slutresultat. 
 
Under projektets gång arbetade vi alltid med en fas i taget. Utifrån denna metod tycker vi 
att undersökningarna utfördes på ett stringent sätt där man alltid var mest insatt i den för 
tillfället aktuella bibliotekssorten.  
Vi såg det även som positivt att vi båda arbetade med samma fas samtidigt. Utifrån detta 
arbetssätt tror vi att resultatet blev bättre eftersom vi ofta har kunde rådfråga varandra 
för att komma fram till bästa resultat. 
 
En annan fördel med att vi arbetade med en fas i taget var att vi fick ett samlat resultat 
och tydliga tillfällen att boka möten med vår handledare på Combitech för tips och råd. 
Dessa tillfällen var oftast då vi hade undersökt alla bibliotek för en bibliotekssort och 
sammanställt dem i ett övergripande dokument. Tack vare dessa sammanställningar var 
det smidigt att få handledaren att bli insatt för att kunna hjälpa oss på bästa sätt.  
 
De bibliotek vi hittade för loggning, parameterhantering och kommunikation anser vi oss 
vara nöjda med. En tacksam egenskap välanvända bibliotek har, är att de blir lätta att 
hitta via sökmotorer på grund av att de ofta förekommer på flera sajter. Eftersom vi har 
ägnat stor tid åt att söka efter bibliotek har vi, enligt vår mening, hittat de flesta av de 
populäraste och mest använda som finns på ”open source”-marknaden utifrån vår 
kravspecifikation. 
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 
”Open-source”-programvara blir allt vanligare idag och framförallt mer accepterat ute 
bland företag. I detta examensarbete har man undersökt de vanligaste licenserna för 
"open-source"-programvara och tagit reda på vilka som passar sig för kommersiellt bruk. 
För att vara användbart kommersiellt menas, i detta arbete, att man inte ska behöva 
publicera sin källkod öppet även om man använder sig av en "open-source"-
programvara. 
De licenser som passade sig för kommersiellt bruk var LGPL, Apache, BSD, MIT och 
Boost. 
 
Man fann även att General Public License (GPL) inte var passande för att licensen 
tvingar en att publicera sin källkod öppet om man använder sig av ett mjukvarubibliotek 
med denna licens. 
 
Examensarbetet har även inneburit sökande för att hitta bibliotek för ett ramverk 
innehållande stöd för loggning, parameterhantering och kommunikation. De bibliotek 
man slutligen kom fram till var: 
 

● Loggning – Log4Cplus 

● Parameterhantering – LibConfig  

● Kommunikation – Apache Thrift  

 

Loggning är ett sätt att samla in data från sitt program för att i efterhand kunna följa 

händelseförloppet. Genom att logga vissa avgörande data ur sitt program är det ett 

användbart verktyg för att hitta eventuella buggar i systemet.  

Det bibliotek som valdes var Log4cplus och har en Apaches Licens. Några av de 

fördelar, som medförde valet av Log4cplus, var att det är enkelt att komma igång med 

och det fanns mycket support. 

 

Parameterhantering gör det möjligt att styra och ändra beteendet på sitt program utan att 

behöva kompilera om koden. Detta genom att ett program, från en separat definitionsfil, 

läser in avgörande data som används under exekveringen. Exempel på data som kan 

finnas i en definitionsfil kan vara en IP-adress.  

Biblioteket LibConfig valdes framförallt för att det var enkelt att använda och för att 

binärfilerna blev små. LibConfig har licensen LGPL. 

 

Kommunikationsbiblioteket som valdes var Apache Thrift som lyder under en Apache-

licens. En stor fördel, som också blev en avgörande punkt i det slutgiltiga valet, var att 

biblioteket innehåller både hantering för RPC och serialisering. 

Vid användandet definierar man ens klasser och funktioner i en så kallad ”thrift-fil” som 

därefter Thrifts egna kompilator använder då den genererar ett kodskelett. Detta 

kodskelett består då av färdiga klasser och funktioner för att åstadkomma en serialiserad 

kommunikation. Med hjälp av denna serialisering kan man, till skillnad från vanlig 

socketprogrammering, skicka godtyckliga objekt vilket underlättar mjukvaruutvecklingen. 
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Rekommendationer: 
 
Vidareutveckling av detta examensarbete anser vi framförallt vara att undersöka och hitta 
fler delar till ramverket för att öka mervärdet för SimCoM ytterligare.  
 
Man skulle även kunna undersöka nätverksbiblioteket Apache Thrift ytterligare för att 
påvisa all dess funktionalitet. Till exempel går det att bygga biblioteket på ett sätt som gör 
det möjligt att använda sig av en icke-blockerande server. Det blir då en mer komplicerad 
server och för att åstadkomma detta använder sig Apache Thrift av det externa 
biblioteket Eventlib. Man behöver i så fall sätta sig in i hur man korskompilerar Apache 
Thrift tillsammans med Eventlib till ARM (SimCoM). 
De guider som har utvecklats i detta examensarbete ska då uppdateras och exempelkoden 
ska även innehålla exempel för en ickeblockerande server. 
 
Apache Thrifts kompilator kan generera kodskelett till en mängd olika språk däribland 
Java (Android), Javascript, PHP och HTML. Därför vill vi öppna upp ögonen för att det, 
med hjälp av Apache Thrift, finns möjligheter att utveckla exempelvis mobil-applikation 
eller hemsida som styr ens inbyggda system. 
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Bilaga 1 Sammanställning av alla loggningsbibliotek som har utvärderats. 
*1 = Hantering av maximal storlek på loggningsfil. 
*2 = Hantering av att gruppera logger-objekt. 
*3 = Dynamisk ändring av loggningsgrupper. 
Röd markering = Egenskap som ansågs felaktig för vidare testning. 
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Bilaga 2 Sammanställning av alla parameterhanteringsbibliotek som har utvärderats. 
 *1 = Hantering av typerna strängar, heltal, flyttal och logiska värden. 
 *2 = Läsning och ändring av parametrar i textfilen från applikation. 
 Röd markering = Egenskap som ansågs felaktig för vidare testning. 
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Bilaga 3 Sammanställning av alla kommunikationsbibliotek som har utvärderats. 
 *1 = Hanterar RPC 
 *2 = Hanterar serialisering 
 Röd markering = Egenskap som ansågs felaktig för vidare testning. 
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Bilaga 4 Guide för installation och användning av Log4Cplus. 

 
Användarguide för Log4Cplus 
Ladda ner Log4Cplus – http://log4cplus.sourceforge.net/  
 

Bygg på Linux x86 (Ubuntu 12.04): 

$ cd Log4Cplus/ 

(För mer hjälp:  $ ./configure –-help) 

$ ./configure  –-prefix = /path/to/wherever/you/want. 

$ make 

$ make install 

 
Bygg på Linux (Ubuntu 12.04) för Arm: 
Ladda hem arm-crosscompiler från exempelvis codesourcerys hemsida. 

$ export PATH=$PATH:/path/to/cross/compiler 

$ cd Log4Cplus/ 

$ ./configure CXX=/Crosscompiler --prefix=/path/to/wherever 

$ make 

$ make install 

 

Kompilering till Arm (statisk): 
$ crosscompiler-g++ main.cpp -o log4cplus -static -L  

  /path/to/Log4cplus/usr/local/lib/ -llog4cplus -I  

  /path/to/Log4cplus/usr/local/include/ -static-libstdc++ -pthread  

  –lrt 

 

Windows: 

Det finns färdiga solutions i nedladdningen av Log4Cplus. 

 

Exempelprogram: 

#include <log4cplus/configurator.h> 

#include <log4cplus/logger.h> 

#include <log4cplus/loggingmacros.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

 

// använder log4cplus namespace 

using namespace log4cplus; 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 

     PropertyConfigurator::doConfigure("log.properties"); 

 

     // läser “log.properties” var 5:e sekund. 

     // log4cplus::ConfigureAndWatchThread("log.properties", 5*1000);  

 

     // initierar logger-objekt med mallar från “log.properties” 

     Logger logger1 = Logger::getInstance("foo1"); 

http://log4cplus.sourceforge.net/
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     Logger logger2 = Logger::getInstance("foo2"); 

 

     LOG4CPLUS_INFO(logger1, "INFO from logger1" ); 

 

     // loggar inte eftersom logger2 är i ERROR-mode. 

     LOG4CPLUS_INFO(logger2, "INFO from logger2"); 

 

     LOG4CPLUS_ERROR(logger2, "ERROR from logger2"); 

} 

 

I property-filen defineras: 

● Hur många loggar man vill ha. 

● Vilka loggningsnivåer de olika loggarna ska ha 

● Vart de olika loggarna hamnar. 

● m.m. 

I exemplet nedan definieras tre olika templates till logger-objekt, “foo1”,“foo2” och 

rootLogger. Vid deklarationen bestäms loggnivå och hur den ska skriva ut. 

Loggningsnivåerna kan vara INFO,DEBUG,WARN, ERROR och FATAL. 

Via rootloggern kan man styra alla och bestämma att alla loggar ska till exempel skrivas ut 

på skärmen eller en fil.  

Två stycken Fileappenders deklareras och man bestämmer själv max-storlek som filen får 

ha samt vilket format man vill skriva ut tiden på osv. Namn på utskriftsfil är också 

valbart. 

 
log.properties: 
log4cplus.rootLogger=INFO, STDOUT 

log4cplus.logger.foo1=DEBUG, FILEAPPENDER 

log4cplus.logger.foo2=ERROR, FILEAPPENDER2 

 

log4cplus.appender.STDOUT=log4cplus::ConsoleAppender 

log4cplus.appender.STDOUT.layout=log4cplus::PatternLayout 

log4cplus.appender.STDOUT.layout.ConversionPattern=%d{%m/%d/%y 

%H:%M:%S} [%t] %-5p %c{2} %%%x%% - %m [%l]%n 

 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER=log4cplus::RollingFileAppender 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER.File=./foo1.log 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER.MaxFileSize=1MB 

#log4cplus.appender.FILEAPPENDER.MaxBackupIndex=0 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER.layout=log4cplus::PatternLayout 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER.layout.ConversionPattern=%d{%H:%M:%S}

  %-5p %c{2} %%%x%% - %m [%l]%n 

 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER2=log4cplus::RollingFileAppender 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER2.File=./foo2.log 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER2.MaxFileSize=2MB 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER2.layout=log4cplus::PatternLayout 

log4cplus.appender.FILEAPPENDER2.layout.ConversionPattern=%d{%H:%M:%S

}  %-5p %c{2} %%%x%% - %m [%l]%n  
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Bilaga 5 Guide för installation och användning av LibConfig. 

 

Användarguide för LibConfig 
Ladda ner LibConfig – http://www.hyperrealm.com/libconfig/  

 

Bygg på Linux x86 (Ubuntu 12.04): 

$ cd LibConfig/ 

(För mer hjälp:  $ ./configure –-help) 

$ ./configure  –-prefix = /path/to/wherever/you/want. 

$ make 

$ make install 

 
Bygg på Linux (Ubuntu 12.04) för Arm: 
Ladda hem arm-crosscompiler från exempelvis codesourcerys hemsida. 

 

$ export PATH=$PATH:/path/to/cross/compiler 

$ cd LibConfig/ 

$ ./configure --host=Crosscompiler --prefix=/path/to/wherever 

$ make 

$ make install 

 

Kompilera till Arm (statiskt): 

$ crosscompiler-g++ ExempelProgram.cpp -o ExempelProgram  -static -L 

/path/to/libconfig/library/ -lconfig++ -I /path/to/libconfig/include/ 

-static-libstdc++ 

 

Windows:  
http://www.japary.com/forum/index.php?topic=56.0 

● Öppna libconfig.sln i Visual Studio. 

● Högerklicka på libconfig++ och välj properties. 

● Klicka på Configuration Properties > General > Configuration Type. 

● Välj Static Library. Tryck ok. 

● Högerklicka på projektet och välj build. 

● Stäng projektet. 

 

● Öppna Utforskaren och högerklicka på ”den här datorn” och välj Properties. 

● Klicka på ”Advanced settings” och ”Enviroment variables”. 

● Lägg till en ny som heter LIBCONFIG, och Value = /sökväg/till/libconfig 

 

● Skapa ett nytt tomt projekt i Visual Studio. Det finns exempel i den nedladdade 

libconfig-mappen. (libconfig/examples) 

http://www.hyperrealm.com/libconfig/
http://www.japary.com/forum/index.php?topic=56.0
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● (Kopiera över example1.cpp och example.cfg) 

● Högerklicka på projektet och välj properties. 

● Välj Configuration Properties > C/C++ > General. 

● Lägg till “$(LIBCONFIG)\lib” under Additional Include Directories. 

● Klicka på Linker > General och lägg till $(LIBCONFIG)\Release (eller \debug) 

under Additional Library Directories. 

● Klicka på C/C++ > Preprocessor > Preprocessor Definitions. Och lägg till 

“LIBCONFIGXX_STATIC” 

● Klicka på input > additional dependencies och lägg till ”libconfig++.lib” 

● En del varningar, men de går att ta bort. Properties  -  C/C++ - Advanced. Lägg 

till ”4290” 

Om allt gått som det ska, går det att bygga exemplet. 

 

Exempelprogram: 

#include <libconfig.h++> 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

using namespace libconfig; 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    Config cfg; 

 

    try 

    { 

        cfg.readFile("example.cfg"); 

 

        int i = 0; 

 

        /* lookup “value” and write it to i */ 

        if( cfg.lookupValue("value",i) ) 

        { 

            cout << "value: " << i <<  endl; 

        } 

 

        string title; 

        int number; 

 

        const Setting &root = cfg.getRoot(); 

         

        /* get “books”-section in .cfg-file */ 

        const Setting &books = root["books"]; 

 

        if ( books.lookupValue("title",title) && 

             books.lookupValue("number",number) ) 
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        { 

            cout << "title: " << title  << endl; 

            cout << "number: " << number << endl; 

        } 

    } 

    catch (const FileIOException & fioex) 

    { 

        cout << "IO-ERROR" << endl; 

    } 

    catch (const ParseException &pex) 

    { 

        cout << "PARSE-ERROR in " << pex.getFile() << endl; 

    } 

 

    return 0; 

} 

 
example.cfg: 
 

value = 20; 

books : 

{ 

 title = "ExampleTitle"; 

 number = 1234; 

}; 
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Bilaga 6 Guide för installation och användning av Apache Thrift. 
 

Användarguide för Thrift 
Ladda ner Thrift – http://thrift.apache.org/ 

Ladda ner Boost – http://www.boost.org/   

 

Bygg på Linux x86 (Ubuntu 12.04): 

Bygg Boost: 

$ cd Boost/ 

( $ ./bootstrap.sh –-help ) 

$ ./bootstrap.sh 

$ ./b2 install  

 
Bygg Apache Thrift: 

$ cd ApacheThrift/ 

( $ ./configure –-help ) 

$ ./configure    

    CPPFLAGS="-DHAVE_INTTYPES_H -DHAVE_NETINET_IN_H" 

$ make 

$ make install 

 
 
Bygg på Linux (Ubuntu 12.04) för Arm: 
Ladda hem arm-crosscompiler från exempelvis codesourcerys hemsida. 

Bygg Boost för Arm: 

$ export PATH=$PATH:/path/to/cross/compiler 

$ cd Boost/ 

$ nano tools/build/v2/user.config.jam 

+ using gcc : arm : arm-none-linux-gnueabi-gcc-4.6.3 ; 

 

$ ./bootstrap.sh –-prefix = /path/to/wherever/you/want 

$ ./b2 install toolset=gcc-arm link=static 

 

Bygg Openssl för Arm:  

Ladda ner openssl - http://www.openssl.org/  

$ export PATH=$PATH:/path/to/cross/compiler 

$ export cross=arm-none-linux-gnueabi- 

$ cd Openssl/ 

( $ ./configure –-help ) 

$ ./Configure dist –-prefix = /path/to/wherever/you/want 

$ make CC="${cross}gcc" AR="${cross}ar r" RANLIB="${cross}ranlib" 

$ make install 

 

 

 

 

 

 

http://thrift.apache.org/
http://www.boost.org/
http://www.openssl.org/
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Bygg Apache Thrift för Arm: 

Obsevera att vid “make” och “make install” så görs tester så att Apache Thrifs egna 

kompilator fungerar. Eftersom denna binärfil är för ARM kommer detta test generera 

felkoder vilka kan ignoreras. 

$ export BOOST_ROOT=paht/to/boost_built_for_arm/ 

$ cd ApacheThrift/ 

$ ./configure --prefix=/path/to/wherever –host=arm-none-linux-gueabi 

              --build=i686-pc-linux-gnu –with-libevent=no 

              --with-zlib=no –with-python=no –with-java=no 

              --with-boost=/path/to/boostBuildArm 

              CPPFLAGS=”-I/path/to/openssl/include” 

              LDFLAGS=”-L/path/to/openssl/lib –lpthread –lrt” 

              ac_cv_func_realloc_0_nonnull=yes 

              ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes 

 

$ make 

$ make install 

 

Bygg på Windows (Windows 7): 

Ladda ner och installera Cygwin via setup.exe – http://www.cygwin.com  

Välj till följande paket under installationen: 

 Make 

 G++ 

 Openssl 

 Byacc 

 Flex 

 

För att dynamiskt länkade program ska fungera utanför Cygwin-terminalen måste sökväg 

till biblioteken läggas till i Windows Environment->path:  

”path_to_cygwin/bin” 

 

Ladda ner Boost och installera via Cygwin: 

$ cd Boost/ 

( $ ./bootstrap.sh –-help ) 

$ ./bootstrap.sh 

$ ./b2 install  

 

Ladda ner Thrift och installera via Cygwin: 

$ cd Thrift/ 

( $ ./configure –-help ) 

$ ./configure -–with-libevent=no -–with-zlib=no 

              –-prefix = /path/to/wherever/you/want  

              CXXFLAGS= 

              "-D PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE_NP=PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE" 

              LDFLAGS=”-lpthread -lrt” 

$ make 

$ make install  

http://www.cygwin.com/
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Kompilering till av “.thrift”-fil för generering av C++-klasser: 
$ thrift –gen cpp myThrift.thrift 

$ cd gen-cpp/ 

$ ls 

 

Kompilera server/client statiskt för host: 

$ cd gen-cpp/ 

$ g++ -DHAVE_INTTYPES_H –DHAVE_NETINET_IN_H  

 myThrift_constants.cpp  

      myThrift_types.cpp  

 PersonService.cpp  

 myServer.cpp / myClient.cpp  

      –o myServer/myClient  

 –L/usr/local/lib –lthrift  

      –I/usr/local/include/thrift/ -static 

 

Kompilera server/client statiskt för arm: 

$ cd gen-cpp/ 

$ crosscompiler-g++ -DHAVE_INTTYPES_H –DHAVE_NETINET_IN_H  

  myThrift_constants.cpp  

  myThrift_types.cpp  

  PersonService.cpp  

  myServer.cpp / myClient.cpp 

  -o myServer/myClient 

  -L/thriftBuildArm/lib –lthrift 

  -I/thriftBuildArm/include 

  -L/boostBuildArm/lib 

  -I/boostBuildArm/include 

  -static –static-libstdc++ 
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Exempelprogram: 

myThrift.thrift: 

I denna fil säger man vilka klasser och service-funktioner som ska autogenereras med 

Apache Thrifts kompilator. 

namespace cpp example 

 

//******************************************************************* 

// struct Person   

//******************************************************************* 

struct Person { 

 1: string name, 

 2: i16 age, 

 3: bool married, 

 4: double weight   

} 

 

//******************************************************************* 

// Service, to send an object of class “Person” 

//******************************************************************* 

service PersonService { 

 Person sendPerson(1:Person p) 

} 
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myClient.cpp: 

Denna fil får man göra från början själv eftersom den inte autogenereras. 

#include "PersonService.h" 

#include <thrift/transport/TSocket.h> 

#include <thrift/transport/TBufferTransports.h> 

#include <thrift/protocol/TBinaryProtocol.h> 

 

using namespace apache::thrift; 

using namespace apache::thrift::protocol; 

using namespace apache::thrift::transport; 

using namespace example; 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 boost::shared_ptr<TSocket> socket(new TSocket("localhost", 9090)); 

 boost::shared_ptr<TTransport> transport(new  

                                        TBufferedTransport(socket)); 

 boost::shared_ptr<TProtocol>  protocol(new  

                                        TBinaryProtocol(transport)); 

 

 Person p; 

 p.name = "Daniel"; 

 p.age = 23; 

 p.married = false; 

 p.weight = 70.1; 

 

 PersonServiceClient client(protocol); /* service-namn + Client */ 

 transport->open(); 

 client.sendPerson(p,p);  /* void sendPerson(Person& _return,  

                                             const Person& p)  */ 

 transport->close(); 

 

 cout << "name: "    << p.name    << endl 

      << "age: "     << p.age     << endl 

      << "married: " << p.married << endl 

      << "weight: "  << p.weight  << endl 

      << endl; 

 

 return 0; 

} 
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myServer.cpp: 

Denna fil autogenereras så man behöver enbart redigera innehållet i ens funktioner. 

#include "PersonService.h" 

#include <thrift/protocol/TBinaryProtocol.h> 

#include <thrift/server/TSimpleServer.h> 

#include <thrift/transport/TServerSocket.h> 

#include <thrift/transport/TBufferTransports.h> 

 

using namespace ::apache::thrift; 

using namespace ::apache::thrift::protocol; 

using namespace ::apache::thrift::transport; 

using namespace ::apache::thrift::server; 

 

using boost::shared_ptr; 

 

using namespace  ::example; 

 

class PersonServiceHandler : virtual public PersonServiceIf { 

public: 

 PersonServiceHandler() { 

    // Your initialization goes here 

 } 

 

 void sendPerson(Person& _return, const Person& p) { 

 

     _return.name = "Tobias"; 

     _return.age = 24; 

     _return.married = false; 

     _return.weight = 103.1; 

 } 

}; 

 

int main(int argc, char **argv) { 

 int port = 9090; 

 shared_ptr<PersonServiceHandler> handler(new      

                                           PersonServiceHandler()); 

 shared_ptr<TProcessor> processor(new  

                                  PersonServiceProcessor(handler)); 

 shared_ptr<TServerTransport> serverTransport(new  

                                              TServerSocket(port)); 

 shared_ptr<TTransportFactory> transportFactory(new  

                                      TBufferedTransportFactory()); 

 shared_ptr<TProtocolFactory> protocolFactory(new  

                                         TBinaryProtocolFactory()); 

 

 TSimpleServer server(processor,  

                      serverTransport,  

                      transportFactory,    

                      protocolFactory); 

 server.serve(); 

 return 0; 

} 
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Bilaga 7 Klassdiagram med en övergripande förklaring för applikationen 
 ”SimCoM Remote Config” samt ett exempelprogram vid namn 
”LoggerApp” på SimCoM. 

 

 



Bilagor 

73 

SimCoM Remote Config: 

● GUI ( Graphical User Interface ) - Representerar det grafiska gränssnittet mot 

användaren. Denna klass har enbart, förutom fler grafiska klasser, koppling med 

klassen ”Client”. Detta eftersom att det ska vara enkelt att i framtiden byta ut den 

grafiska delen mot ett annat. 

● QTableView – Grafisk representation av att visa en tabell. I detta fall listan av 

parametrar och deras värden. 

● ParameterTableView – Initieringsklass för ”QTableView”. 

● QTreeWidget – Grafisk representation av att visa en trädstruktur. I detta fall 

trädstrukturen av alla loggerobjekt. 

● LoggerTreeView – Initieringsklass för ”QTreeWidget”. 

● QComboBox – Grafisk representation av att visa en så kallad combobox. 

● ComboBoxItem – Initieringsklass för ”QComboBox” så att den får värden likt 

ett logger-objekts olika ”severity levels”. 

● Client – Har kontakt, via ”Apache Thrift”, med ”Server” och hämtar respektive 

tillger nya värden till servern. Den tillhandahåller exempelvis data till ”GUI” 

rörande parametrar och logger-objekt. 

● Apache Thrift – Thrift-kompilatorns automatgenererade kod som tillhandahåller 

allt stöd för nätverkskommunikationen. 

● LoggerItem – Representation av ett logger-objekt. Exempelvis består den av ett 

logger-objekts namn och ”severity level”. 

● LoggerItemList - Lista utav alla de olika loggerobjekten som finns på servern.  

● ParameterItem – Representation av ett parameter-objekt. Exempelvis består 

den av en parameters namn och värde. 

● ParameterItemList – Lista av alla parametrarna som servern har. 

● SimCoM-Server – Server på SimCoM som inväntar förfrågningar från ”Client” 

på PC. Tillhandahåller funktioner för att skicka/ta emot data rörande 

konfigurationsfiler för Log4Cplus och LibConfig. I detta fall styr dessa 

konfigurationsfiler programmet ”SimCoM LoggerApp”. 

 
LoggerApp:  

● CpuInfo - Retunerar processorns belastning på SimCoM. 

● MemInfo - Räknar ut hur mycket fysiskt- och virtuellt minne som används på 

SimCoM. 

● cpuMemLog – Huvudprogrammet som läser av och loggar informationen från 

”CpuInfo” och ”MemInfo”. 

 

 


