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Abstract
Bofors UwS (Underwater Systems) has initiated development of a new centralized
system to coordinate all torpedohandlers on a ship to one central unit. This system
must be able to recieve and in some cases send data to the different subsystems on the
ship. To accomplish this they need a communications application for this central unit.
MONOLITH is a prototype for such a communications application. It’s main purpose
is to show how this can be accomplished, and to test the units that control a number of
torpedoes. Such a unit is called a TIU which stands for Torpedo Interface Unit.
MONOLITH is at present capable of communicating with an arbritary number of TIUs
(providing the TIU uses TCP/IP as it’s communications protocol) and also of recieving
data from a GPS-reciever (Global Positioning System). MONOLITH is also prepared
for implementation of several other different communication devices such as sonars,
radar etc.

Sammanfattning
Bofors UwS (Underwater Systems) har påbörjat utvecklingen av ett nytt centraliserat
system för att koordinera alla torpedhanterare ombord på ett fartyg till en central enhet.
Detta system måste kunna ta emot och i vissa fall sända data till de övriga delsystemen
ombord på fartyget. För att lyckas med detta behöver de en
kommunikationsapplikation till denna centrala enhet. MONOLITH är en prototyp av
en sådan applikation. Dess huvudändamål är att demonstrera hur detta kan utföras och
att testa enheter som kan kontrollera ett antal torpeder. En sådan enhet kallas för en
TIU vilket står för Torpedo Interface Unit.
MONOLITH är för närvarande kapabel att kommunicera med ett godtyckligt antal
TIU:er (förutsatt att TIU:erna använder sig av TCP/IP-kommunikation) samt ta emot
navigationsdata från en GPS-mottagare (Global Positioning System). MONOLITH är
även förberett för att implementera flera andra kommunikationsenheter, såsom sonarer,
radar o.s.v.
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Inofficiellt förord

Till att börja med vill vi tacka alla de personer på Bofors UwS som vi har arbetat med
under vårt examensarbete för att de stod ut med vår otroliga nyfikenhet. Framför allt vill
vi tacka vår handledare Niklas Englund, vår arbetskamrater Lars-Åke Lundkvist, Bo
Tunerius och Lennart Andersson samt vår arbetsgivare Göran Hugosson för all hjälp och
allt stöd de givit oss under de gångna veckorna. Det har varit lärorikt och mycket
intressant att få arbeta tillsammans med dem och vi kommer aldrig att glömma de
underbara luncherna på markan.
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Förord

Detta examensarbete har utförts av studenterna Mikael Andersson och Christian
Wessman,
vilka
studerar
vid
datainstitutionen,
Högskolan
Skövde.
Utbildningsprogrammet till vilket detta examensarbete har utförts är programmet för
Software engineering. Programmet är en treårig högskoleingenjörsutbildning och
omfattar 120 högskolepoäng. Detta resulterar i en kandidatexamen (BSc). Programmet
är framför allt inriktat på att ge en god grund för mjukvaruframställning med en stark
koppling till industritillämpningar. Det ger en bred kunskapsbas i vilken både hårdvara
och mjukvara behandlas. Framför allt ger utbildningen en god uppfattning om
utvecklingsarbetet i mjukvaruframställning.
Programmet för Software engineering har som sista kurs ett examensarbete som omfattar
10 högskolepoäng. Syftet med examensarbetet är att få en naturlig avslutning på
utbildningsprogrammet och låta studenten få chansen att tillämpa de kunskaper denne har
fått under utbildningens gång. Det är meningen att examensarbetet skall utföras på ett
företag och på detta sätt låta studenten tillämpa sina kunskaper i en mer komplex och
verklig situation än vad som kan ges på högskolan. Detta examensarbete har utförts på
ett företag som ställer upp krav angående vad som skall utföras inom ramen för arbetet.
Examensarbetet är utfört hos Bofors UwS i Motala.
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Inledning och problemställning

Bofors UwS är ett företag som framför allt tillverkar torpeder och
torpedeldledningssystem. De ingår i Celsius-koncernen och är belägna i Motala, vid
Vätterns strand.
Det som har skapats inom ramen för detta examensarbete är en applikation som skall
fungera som en spindel i nätet i ett centraliserat system som hanterar olika delsystem på
en ubåt eller ett ytfartyg. Detta system kallas MONOLITH och är frukten av
examensarbetet. De delsystem som MONOLITH skall kunna hantera är t.ex. TIU:er
(Torpedo Interface Unit), sonarer, radar, GPS o.dyl.

Figur A: System ombord på ett fartyg
De krav som ställts på MONOLITH är att det skall kunna hantera TCP/IPkommunikation med en TIU samt avläsning av navigationsdata från en GPS-mottagare.
Vid examensarbetets avslutande skall dessa krav vara uppfyllda och applikationen skall
även vara förberedd för att på ett enkelt sätt kunna implementera övriga enheter. Vidare
har ett antal förslag givits för att kunna omstrukturera applikationen så att den brukar sig
av trådar (se avsnitt 1.1) om detta blir aktuellt i framtiden. Mer om detta i kommande
avsnitt.
Detta dokument är den slutgiltiga examensrapporten, men bör egentligen ses som en
sammanställning av de övriga dokument som producerats under utvecklingsarbetet av
MONOLITH och dess testprogramvara.
Ett av kraven som institutionen för datavetenskap vid Högskolan Skövde ställer på
examensarbeten är att om examensarbetet skrivits av fler än en person måste man kunna
identifiera vilka ansvarsområden de deltagande har haft. Eftersom detta examensarbete är
utfört av två personer så har följande indelning av ansvarsområden gjorts:

4

INLEDNING OCH PROBLEMSTÄLLNING
Christian Wessman har koncentrerat sig på följande delmoment i examensarbetet:
• Kommunikation via Windows sockets med TCP/IP för applikationen och
testprogramvaran.
• Multitrådning av applikationen.
Mikael Andersson har koncentrerat sig på följande delmoment i examensarbetet:
• Implementering av seriell kommunikation med en GPS-mottagare via en PC-maskins
kommunikationsportar.
• Implementering av testgränssnitt till applikationen och testprogramvaran.
Det är viktigt att läsaren till detta dokument förstår att även om ansvaret för de olika
områdena har delats upp har bägge examensarbetarna en lika god uppfattning om alla
delmoment i arbetet eftersom nästan allt arbete har utförts gemensamt.
Eftersom Bofors UwS arbete i många avseenden behandlar försvarskänslig och
företagskänslig information har rapporten och dess bilagor skrivits med hänsyn till detta.
Inga hemligstämplade uppgifter har tagits med, då detta kan anses ytterst skadligt både
för Bofors och Sveriges försvarsmakt. Dock har detta ej påverkat innehållet i rapporten
eller i de bifogade dokumenten eftersom hänsyn till detta har tagits i skrivandets stund
och känsliga fakta har kunnat undanhållas utan att påverka materialets innehåll.
3.1

Tidsplanering

Då tidsplanen som Bofors tillhandahöll för examensarbetet inte va fullt tillfredsställande
fanns behovet av att ändra i denna. En ny tidsplan skapades som var bättre anpassad efter
de förhållanden som rådde vid arbetets start. Den nya tidsplanen innehåller alla de
moment som den ursprungliga innehöll, men förändringar infördes, framför allt m.a.p. de
olika fasernas längd.

Figur B: Den modifierade tidsplanen.
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3.2

Definitioner och förkortningar

Följande definitioner och fökortningar används i detta dokument.
UwS
Underwater Systems
TIU
Torpedo Interface Unit
TCC
Torpedo Command and Control
Socket
Kommunikationsmedel som finns implementerat i bl.a.
MS Windows.
TCP/IP
Transfer Control Protocol / Internet Protocol
GPS
Global Positioning System
NMEA
National Marine Electronics Association
MONOLITH
Master Objectoriented Naval Operations-application.
Local Interface for Torpedoes, High-end.
COM-port
En PC:s kommunikationsport
Tråd
Se thread
Thread
Applikationsprocess som kan köras parallellt med andra
processer och utföra olika uppgifter. Bidrager till
multikörning.
Multitasking
Se multikörning.
Multikörning
Möjlighet att låta flera delar av en applikation att köras
parallellt med varandra.
klass
se ref. [Eri92]
MFC
Microsoft Foundation Classes. Fördefinierade klasser
som används för att erhålla viss funktionalitet i en
applikation, genom att ärva dessa klasser eller instasiera
dem.
EM
Enterprise Model.
OMT
Object Modelling Technique.
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Lösningsmetod

4.1

Generellt

De önskemål som Bofors UwS hade vid arbetets start var en modulärt uppbyggd
applikation som skulle vara lätt att bygga ut och inkludera i andra applikationer. Det
verktyg som skulle användas, och har använts, är MS Visual C++ v. 5.0. Applikationens
modularitet har uppnåtts genom att hela applikationen är strikt objektorienterat
uppbyggd med klart definierade klasser som hanterar all inneboende funktionalitet i
MONOLITH. Det är även detta som gör att applikationen kommer att vara lätt att bygga
ut eftersom det enda man i princip behöver göra är att lägga till ytterligare klasser med
funktionalitet. Den funktionalitet som har implementerats är den som motsvarar de högst
prioriterade önskemålen från Bofors UwS. Vidare har även en undersökning gjort
angående hur vidare funktionalitetstillägg borde påverka MONOLITH, samt hur dessa
bör implementeras. Denna undersökning bör dock ses mer som en riktlinje.
4.2

Bofors utvecklingshandbok

Då Bofors UwS utvecklar programvara har de ett ramverk för hur detta skall gå till.
Denna utvecklingshandbok är i sig inte speciellt bra, annat än till dokumentation, vilket
den å andra sidan beskriver utförligt. Enligt denna utvecklingshandbok skall en variant av
vattenfallsmodellen tillämpas vid utvecklingen. För den typ av applikation som
examensarbetet gick ut på är denna teknik inte speciellt lämplig att använda eftersom den
anses vara allt för statisk för att kunna tillåta några som helst ändringar i
utvecklingsarbetet i faser som redan är avslutade. Lyckligtvis behöver denna
utvecklingshandbok inte följas slaviskt, så en alternativ metod har tillämpats under
utvecklingen av MONOLITH, som påminner mer om spiralmodellen, men som även har
inslag av prototyping. Se ref. [Pre94].
4.3

Implementation av TCP/IP

Det mest grundläggande kravet på applikationen är att den skall kunna kommunicera
med andra applikationer via TCP/IP. TCP/IP-kommunikationen har implementerats
m.h.a. Windows sockets, vilket är en integrerad del i MS Windows. Detta underlättar
arbetet , men det finns mycket information angående detta som måste läsas igenom för
att till fullo förstå hur kommunikationen fungerar. Eftersom programmeringsverktyget
Visual C++ 5.0 har använts är det enkelt att implementera socketkommunikation m.h.a.
de MFC-klasser (Microsoft Foundation Classes) som finns tillhanda i detta verktyg.
4.4

Implementation av GPS-datamottagning

Näst efter TCP/IP-kommunikationen kommer kravet på att MONOLITH skall kunna ta
emot GPS-data. En GPS skall kunna kopplas in till den PC som agerar som värddator för
MONOLITH via PC:ns COM-port. En kommunikationslänk upprättas i MONOLITH
som tar emot data från GPS-mottagaren i form av meningar på ett standardiserat format.
Formatet bestäms av NMEA-protokollet, vilket är ett standardprotokoll för överföring
av navigationsdata.
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4.5

Implementation av testprogramvara

MONOLITH är per definition ett program som är integrerad i en större programvara och
har därigenom ingen inbyggd testfunktion. Det är ju tänkt att kunna kommunicera med
en TIU, men eftersom ingen sådan finns att tillgå (p.g.a. att de endast är i
planeringsstadiet ännu) så fanns behovet av att skapa ytterligare en applikation som kan
simulera en TIU och dess funktionalitet. Denna applikation kallas MonTIU och är en
minimal version av MONOLITH. Det enda som MonTIU i princip klarar av är att sända
och ta emot meddelanden via TCP/IP. Programmet används sedan för att testa
MONOLITHs funktionalitet vid sändning och mottagning av meddelanden.
4.6

Implementation av testgränssnitt

Applikationen MONOLITH har egentligen inget riktigt gränssnitt, utan är en mängd
klasser som är tänkta att implementeras i ett större projekt med ett eget gränssnitt. Detta
gränssnitt skall sedan använda sig av MONOLITH. Dock har det varit tvunget att skapa
ett gränssnitt som kan användas vid utveckling och testning. Detta gränssnitt
representerar all den funktionalitet som MONOLITH innehar i nuvarande skick. Även till
testprogramvaran (MonTIU) har ett enkelt gränssnitt implementerats. För vidare
information om testgränssnittet, se bilaga 3.
4.7

Gränsytor

Eftersom MONOLITH skall vara en klart definierad del av en större applikation så måste
de länkar som finns till detta större projekt vara tydligt definierade för att på ett enhetligt
sätt kunna hantera kommunikationen till och från MONOLITH. Dessa gränsytor kan
vara både externa och interna, d.v.s. det kan vara externa kommunikationsenheter som
t.ex. ett nätverkskort eller en kommunikationsport eller interna länkar som t.ex. en klass
med funktioner som instantieras från en annan klass. Ett exempel på intern
kommunikation är den länk som finns mellan MONOLITH och dess gränssnitt.
4.8

Förberedning för påbyggnad

Då det är ett krav att MONOLITH skulle vara relativt enkelt att bygga ut, d.v.s. lägga till
funktionalitet, så har hela applikationen skapats med detta i åtanke. Detta innebär att om
man t.ex. vill lägga till funktionalitet som hanterar en radarmottagare så skall detta ske på
enklast möjliga sätt och i detta fallet innebär det att man behöver lägga till en ny klass i
MONOLITH. Detta krav är relativt enkelt att uppfylla med tanke på att språket och
verktyget som används i sig stödjer objektorientering.
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Genomförande

5.1

Generellt

Under de initiala stadierna av utvecklingen var det naturligtvis ett mindre kaos som
rådde, men det dröjde inte länge innan bitarna började falla på plats. Under detta första
skede fanns det en del alternativa lösningar att välja mellan angående vissa delar av den
kommande implementationen. Några av de alternativa lösningar som bl.a. fanns vid
tillfället var huruvida MONOLITH skulle vara multitrådat, d.v.s. om applikationen i sig
skulle bestå av flera delar som exekverade parallellt med varandra. Det fanns även
alternativet att implementera MONOLITH som en applikation som länkas in i sitt
värdprogram dynamiskt (d.v.s. under exekveringens gång) eller statiskt (d.v.s.
MONOLITH kompileras in i sitt värdprogram).
Den största fördelen med ett dynamiskt länkat program är att om man behöver gå in och
ändra i MONOLITHs inre funktionalitet så slipper man kompilera om värdprogrammet
när ändringarna är klara. En fördel med ett statiskt länkat program är att det är svårare
att direkt se kopplingen mellan MONOLITH och dess värdprogram.
De alternativ som valdes var en enkeltrådig applikation (d.v.s. ingen parallell exekvering)
som är statiskt länkad till sitt värdprogram. Detta är den mest intuitiva lösningen, och
den som tillåter mest förändring i applikationen. För att lämna andra alternativ öppna har
dock en delrapport skapats som lämnar förslag angående hur MONOLITH kan
modifieras till en multitrådad variant (se bilaga 5).
Några andra problem som initialt fanns var att all utrustning som erfordrades för arbetet
ej fanns att tillgå vid examensarbetets start. Detta innebar onödiga väntetider som hade
kunnat utnyttjas mer effektivt. T.ex. fanns ingen GPS-mottagare utan denna dök först
upp efter fem veckor. Vidare saknades referensmanualerna till programmeringsverktyget
MS Visual C++. Det fanns även problem med vissa delar av inlärningen av de tekniker
som skulle användas. Detta inkluderar bl.a. Windows sockets och seriell dataöverföring
eftersom det då var svårt att hitta information angående dem.
5.2

Modeller

För att erhålla en god förståelse över vad som skall skapas och vad det som skapas skall
innehålla är modeller ett mycket förnämligt hjälpmedel. Här syftas framför allt på de
modeller man kan få fram med EM och OMT. Dessa är tekniker som är väl
dokumenterade och relativt enkla att följa. För vidare information angående detta, se ref.
[Pre94].
Ett antal av dessa modeller har skapats för att erhålla en bättre förståelse för vad Bofors
UwS ville ha för applikation. Dessa modeller har genomgått en granskning tillsammans
med dokumentet Programsystembeskrivning (se bilaga 2). Även en variant av
objektorienterad analys och design som beskrivs i ref. [Eri92] har kommit till nytta. Med
modellerna som utgångspunkt skapas här de klasser som MONOLITH skall innehålla.
Hur klasserna skall använda sig av varandra bestäms också här.
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5.3

Dokumentation och implementation

Enligt Bofors UwS utvecklingshandbok skall designfasen av en applikation avslutas
innan implementationsfasen påbörjas. Efter implementationsfasen skall en testfas ta vid.
Då utvecklingen av MONOLITH inte har följt utvecklingshandboken till fullo, utan en
variant av spiralmodellen / prototyping har använts, så har detta fått till följd att
designfasen har överlappat implementationsfasen till stor del. Detta är ingen nackdel, då
nya förslag till vad applikationen skall klara av hela tiden dyker upp. Vidare så har ingen
riktig kravspecifikation funnits att tillgå, och att skriva en sådan låg utanför
examensarbetets ram. P.g.a. detta sammanföll de datum då designfasen och
implementationsfasen avslutades.
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Resultat

Efter att noggrant ha följt den specifikation för examensarbetet som Bofors UwS
tillhandahöll, samt de muntliga överenskommelser som slöts vid starten, är applikationen
nu helt färdig, i stora drag i enlighet med ovanstående. I stort sett inga avsteg har gjorts
från specifikationen och överenskommelserna, däremot har en del modifieringar utförts
under arbetets gång som enbart har medfört förbättringar. För att kunna bekräfta detta
har en testning av applikationen (se bilaga 6) utförts. Vilka tester som har utförts
specificerades som en del av designfasen under utvecklingen i ett dokument som kallas
Programfunktionstestspecifikation. I detta dokument finns beskrivningar på vilka tester
som skall utföras, samt hur de skall utföras (se bilaga 4).
Resultatet av dessa tester visade sig bli precis som väntat, d.v.s. utan anmärkningar. För
testning och utvärdering av programmet hänvisas läsaren till testrapporten (se bilaga 6).
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Egna kommentarer

Vid examensarbetets start anades föga vilka kunskaper som skulle komma till användning
i detta examensarbete, men det har visat sig att utbildningsprogrammet har givit en
mycket god grund att stå på. Framför allt har kurser som programvaruprojektet varit till
stor hjälp. I denna kurs lär man sig hur man kommer igång med arbetet och det är
antagligen den svåraste biten. Var skall man börja nysta? När arbetet startar är hjärnan
ett kaos och det är svårt att se att man någonsin kommer att bli färdig. Dock har det visat
sig att de metoder som använts i utvecklingsarbetet varit effektiva och mycket givande.
Det mest intressanta är att se hur det är att arbeta med ett liknande projekt i en verklig
situation, där man lär sig hur det går till att på ett mer formellt sätt att utföra uppgifter,
boka möten, genomföra granskningar o.s.v.
Naturligtvis kunde applikationen sett helt annorlunda ut än vad den gör idag, men
meningen med den specifikation Bofors har skrivit är förverkligad till ett användbart och
effektivt system. Hela projektet kunde ha fallit om förutsättningarna hade varit
annorlunda, men tack vare hjälp från handledare och övriga anställda på kontoret samt en
hel del hårt sökande efter fakta i böcker och liknande är målet nått.
Om man skall kritiskt granska hela projektet, så finns det inte mycket att anmärka på.
Det enda som egentligen spelar någon större roll är att mer tid kunde lagts ner på att
försöka göra MONOLITH mulitrådat. Dock gjordes bedömningen att det inte fanns tid
till detta och det har visat sig vara ett korrekt beslut. Hade beslutet tagits att genomföra
multitrådningen hade tidsplaneringen ej kunnat hållas och resultatet hade blivit ett
halvfärdigt system.
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Fortsatt arbete

Grundstommen i MONOLITH är i dagsläget komplett i enlighet med
examensarbetesspecifikationen. Dock finns mycket att lägga till i form av detaljer. Det
finns även ett antal kommunikationsenheter som skall kopplas till MONOLITH, vilka det
ännu inte finns någon funktionalitet för. När denna funktionalitet kommer till blir
MONOLITH med största sannolikhet en för tung applikation för att endast en tråd skall
kunna dra hela lasset. Därför blir det antagligen aktuellt att införa multitrådning i
applikationen. Det är av den anledningen som förslag har lämnats angående hur detta kan
lösas (se bilaga 5). MONOLITH kommer även att kopplas till ett mer avancerat
gränssnitt, samt med största sannolikhet till annan programvara (delsystem i TCC:n med
specifika uppgifter).
Vissa delar av detta fortsatta arbete kommer dock att låta vänta på sig, då utvecklingen
av det system i vilket MONOLITH eventuellt kommer att ingå i inte blir slutförd än på
några år.
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Följande bilagor presenteras i detta dokument
• Bilaga 1: Examensarbetesspecifikation. Denna bilaga innehåller specifikaitonen för
det examensarbete som har utförts på Bofors UwS
• Bilaga 2: Förstudierapport. Denna bilaga innehåller den rapport som skrevs vid
examensarbetets början (efter ca. två veckor) för att användas som en fortsatt
utvecklingsmall.
• Bilaga 3: Programsystembeskrivning, MONOLITH. Denna bilaga beskriver
MONOLITHs och MonTIUs design.
• Bilaga 4: Programsystembeskrivning, testgränssnitt till MONOLITH. Denna bilaga
beskriver designen på MONOLITHs och MonTIUs testgränssnitt.
• Bilaga 5: Programfunktionstestspecifikation, MONOLITH. Denna bilaga beskriver
de tester som har utförts på systemet (Vid dokumentets skapande hade dessa tester
ännu ej genomförts).
• Bilaga 6: Implementering av trådning i MONOLITH. Detta dokument visar de
förslag som lämnades på hur trådning av MONOLITH skulle kunna implementeras.
• Bilaga 7: Testrapport: Denna bilaga innehåller resultatet av de tester som
MONOLITH har genomgått.
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1

Inledning

1.1

Syfte

Detta dokument syftar till att ge en övergripande beskrivning av examensarbetet
”Kommunikationsgränssnitt för en torpedeldledning”. Dokumentet innehåller en
kortare beskrivning av det system examensarbetet är kopplat till, beskrivning av
uppgiften, förväntat resultat samt en preliminär tidsplan. Fram till starten av
arbetet finns möjlighet att påverka utformningen av uppgiften om detta skulle
behövas.
1.2

Kontaktperson på Bofors UwS

Niklas Englund, Tel. 0141-224744.
1.3

Referenser

Referens

Beteckning

Beskrivning

Ref. A

Instruktion 244 02 02

Konstruktionshandbok programvara

Ref. B

MIL-STD-1553b

Military Standard
Aircraft internal time division
command/response multiplex data bus

Ref. C

SBS Technologies, Inc

An interpretation of MIL-STD-1553B

Ref. D

RFC 791

Internet protocol
DARPA internet program specification

Ref. E

RFC 793

Transmission control protocol
DARPA internet program specification

Ref. F

TB97XX

Torpedo Interface Unit (TIU) 2000
Interface Design Specification
Functional Interface
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1.4

Förkortningar

C3

Control, Command and Communication

GPS

Global Positioning System

PTI

Platform Torpedo Interface

TCC

Torpedo Command and Control

TIU

Torpedo Interface Unit

TWS

Torpedo Weapon System

UwS

Underwater System
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2

Systembeskrivning

2.1

Övergripande beskrivning

Ett torpedvapensystem, se Figur 1, består av torpeder, tuber samt en PTI. En PTI
består av en TCC samt en eller flera TIUer.
TCCn omfattar den funktionalitet som krävs för att kunna initiera och styra en
eller flera torpeder. Under hela torpedens skjutförlopp kan en operatör via TCCn
dels få information från torpeden och dels beordra torpeden att utföra givna
kommandon. TCCn kan vara en fristående utrustning eller en integrerad funktion
i ett större ledningssystem ”C3” som även hanterar andra vapensystem och
sensorer.
TIUn hanterar all kommunikation med torpederna. Gränsytan mot
ledningssystemet ska vara oberoende av torpedtyp, dessutom ska TIUn kunna
integreras med olika ledningssystem. Detta ställer krav på gränssnitten mot
externa enheter, dvs. objekt som hanterar kommunikation med externa enheter
ska vara enkla att byta ut utan att det påverkar den övriga programvaran.

Figur 1. Exempel på ett torpedvapensystem
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2.2

Torpedo Command and Control (TCC)

För att kunna testa och verifiera TIUn kommer en fristående TCC att utvecklas.
Eftersom TIUn är plattformsberoende ska denna TCC kunna kommunicera med
TIUn via olika typer av gränssnitt som:
• 1553 buss, se ref. b och ref. c.
• Ethernet med TCP/IP, se ref. d och ref. e.
TCCn ska även kunna motta data från olika externa enheter , se Figur 2, vilkas
gränssnitt är plattformsberoende. Dessa externa enheter används för:
•
•
•
•

Sonarer, används för att mäta in mål.
Radar, används för att mäta in mål.
Extern länk, används för att få målinformation från andra plattformar.
Navigeringssystem, omfattar flera system:
• GPS, används för att mäta in egen plattforms position.
• Gyro, används för att mäta in egen plattforms kurs.
• Logg, används för att mäta in egen plattforms fart.
• Mätutrustning för ljudutbredning, används för att beräkna
ljudhastighetsprofilen för ljud i vatten.

Sonar
Navigerings
System
Mätutrustning för
ljudutbredning

TCC
HW

Radar
SW
Extern Länk

TIU
Figur 2. Blockdiagram över externa gränssnitt.
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3

Uppgiftsbeskrivning

3.1

Uppgift

Eftersom det är svårt att veta den totala omfattningen av examensarbetet samt
kunskapsnivån hos Christian och Mikael har vi valt att dela in arbetet i tre steg.
• Steg 1:
Utveckla en återanvändningsbar komponent för kommunikationen mellan
TCCn och TIUn via en 1553 buss. Till denna komponent ska ett enklare
användargränssnitt kopplas som möjliggör presentation och inmatning av
meddelanden. Meddelanden enligt ref. f ska var möjliga att sända och ta emot.
• Steg 2:
Utveckla en återanvändningsbar komponent för kommunikationen mellan
TCCn och TIUn via Ethernet och TCP/IP. Samma gränssnitt och meddelanden
som i steg 1.
• Steg 3:
Utveckling av en återanvändningsbar komponent för mottagning av GPS data.
Kommunikationen med GPS mottagaren sker via ett RS422 gränssnitt och
NMEA protokoll. Beskrivningen av protokollet finns på Bofors UwS.
3.2

Hårdvara

Framtagning och inköp av specifik hårdvara ligger inte inom examensarbetets
ram, viss hårdvara har leveranstider på över tre månader. Följande hårdvara ska
vara tillgänglig vid starten av arbetet.
•
•
•
•

PC
PC-kort för 1553 kommunikationen
PC-kort för Ethernet
GPS mottagare

Installation av kort ligger inom examensarbetets ram.
3.3

Mjukvara

All utveckling av mjukvara ska ske i enlighet med ref. a. Kommersiell
programvara som TCP/IP protokollet kan användas. Införskaffande av
kommersiell programvara ligger inom examensarbetets ram.
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3.4

Utvecklingsmiljö

Värdmiljön, dvs den miljö utvecklingen sker på, är densamma som målmiljön, dvs
den miljö som det färdiga programsystemet ska köras på.
Värdmiljön anges nedan:
• PC, Pentium MMX 200Mhz
• Windows NT v.4.0
• Microsoft Visual C++ v.5.0
3.5

Arbetsplats

Allt arbete ska utföras på Bofors UwS. I undantagsfall kan arbete under
begränsad tid ske på annan ort om arbetsuppgiften för tillfället tillåter detta.
3.6

Sekretess

Den del av arbetet som är sekretessbelagd är innehållet i varje meddelande som
specificeras i ref. f. Denna del får inte ingå i en offentlig examensrapport.
3.7

Resultat

Förväntat resultat är att uppnå steg 1 och 2. För dessa steg ska dokumentation i
enlighet med Kapitel 4 tas fram. Om tiden räcker till ska även steg 3 utföras. För
steg 3 gäller samma anvisningar avseende dokumentation som för steg 1 och 2.
4

Dokumentation

All framtagning av dokumentation ska ske i enlighet med ref. a. Den
dokumentation som ska tas fram och arkiveras anges nedan:
•
•
•
•

Programsystembeskrivning, tas fram i två utgåvor.
Programfunktionstestspecifikation, tas fram i en utgåva.
Källkod ska registreras i pappersform.
Testrapport, omfattar en sammanställning av programfunktionstestet samt en beskrivning
av restpunkter om sådana finns.

För en närmare beskrivning av vad dokumentationen ska innehålla se ref. a.
Löpnummer för dokumentationen kommer att tas ut vi starten av arbetet.
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5

Tidsplan

Då starten av examensarbetet inte är bestämd är veckorna i tidsplanen nedan inte
knutna till några datum. Utsträckningen av arbetet är preliminärt satt till
13 veckor. Tidsplanen omfattar steg 1 och 2. En mer detaljerad tidsplan bör tas
fram av Christian och Mikael under förstudien.
Tidsplan för examensarbete

Vecka
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Förstudie
Programsystemkonstruktion
Programenhetskonstruktion
Test
Avslut
Programsystembeskrivning
Programfunktionstestspecification
Källkod
Testrapport

Tabell A. Tidsplan
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1

Förord

Det är nu två veckor sedan vi kom till Motala och Bofors underwater systems för
att påbörja vårt examensarbete. Vi har till dato haft händerna fulla med att sätta oss
in i det arbete som skall utföras. I stora drag kan man säga att vi skall skapa en
kommunikationslänk mellan en TFC (Torpedo Fire Control) och en TIU (Torpedo
Interface Unit) som skall hantera all kommunikation dem emellan. Systemet skall
sedan användas som ett instrument för att testa TIU och visa hur den skall bete sig.
Problemet är mycket intressant och bjuder på många utmaningar. Bl.a. kan nämnas
att vi skall implementera mottagning av data från GPS (Global Positioning System)
och överföringsprotokollet mellan TFC och TIU skall sköta med TCP/IP (Transfer
Control Protocol / Internet Protocol). Då vi anlände i Motala blev vi mycket väl
bemötta och fick hjälp med vår installation i det kontor där vi för närvarande sitter.
Vi har nu blivit informerade mer exakt om vad det är som förväntas av oss och hur
vi förväntas utföra arbetsuppgifterna. Vi har även gjort en första tidsplanering som
verkar hålla ganska bra (än så länge i alla fall) och börjat konstruera en preliminär
lösning. Förarbetet har i största del gått ut på att hitta på lämpliga sätt för att sköta
kommunikationen på och även en hel del programmering för att sätta oss in i
programmeringsspråket Visual C++ 5.0. Vi har lärt oss hantera kommunikation via
windows sockets, som automatiskt hanterar TCP/IP-protokollen. Denna rapport är
egentligen ingen formell rapport, utan kommer mer eller mindre vara en parantes i
de övriga rapporter (inklusive examensrapporten) som skall produceras under
arbetets gång, men vi anser att den är värd att skapa som en ”påminnelse” till oss
själva om vad det är vi utfört så här långt i projektet. Denna rapport kommer i stora
drag att ta upp en grundläggande problemställning och en del tänkbara och
alternativa lösningar kommer att utvärderas.

Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

TEKNISK RAPPORT

4

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

Mikael Andersson & Christian Wessman,

1998-04-15

3

Förstudierapport

Status Status

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

INTERN
1.1

Grundläggande problemställning

1.2

Dag 1 - KAOS!

Som väntat hade kaos spritt ut sina tentakler i huvudet på oss med massvis lösa
ändar som alla ledde in till ett jättestort garnnystan i mitten. Detta nystan bestod av
problem som vi förväntades att lösa och det kändes naturligtvis jobbigt, men det
gick förvånansvärt snabbt för oss att lyckas reda ut de flesta lösa ändarna och
kunna skissa på en preliminär lösning för problemen. Det som först ställde till
problem för oss var att vi hade olika uppfattningar om hur systemet var tänkt att se
ut, eftersom den del som vi tillverkar endast är en mycket liten del i ett stort system
som skall simulera en hel eldgivningscentral för torpeder och vår del är den första
som skall konstrueras. Som tur är har vi en mycket kunnig och hjälpsam handledare
här på Bofors som har hjälpt oss mycket under de gångna dagarna. Så som
systemet är tänkt att se ut så kommer vårt program, MONOLITH (Master
Objectoriented Naval Operations-application, Local Interface for Torpedoes), att
sitta som en liten spindel i nätet i en TFC (Torpedo Fire Control) som är en
standardbenämning för ett torpedeldledningssystem. Denna TFC kommer att
implementera vårt program som en del i sig själv och använda detta för att
kommunicera med andra perifera enheter såsom TIU (det är denna enhet som rent
fysiskt är kopplad till torpederna i verkligheten), GPS (som bestämmer positionen
för det ”fartyg” som TFC’n sitter i), radar, sonarer o.s.v. Det som dock ingår i vår
uppgift är att implementera stödet för kommunikationen mellan TFC-TIU och
TFC-GPS. Vi skall även tillverka ett rudimentärt gränssnitt för att kunna simulera
överföring av kommandon från TFC till TIU, mottagandet av statusdata från TIU
till TFC’n, skickandet av inställningskommandon till GPS samt mottagandet av
positionsdata från GPS.
Ytterligare ett problem som vi ställdes inför var att det gränssnitt som skall
implementeras i TFC’n, då denna skall tillverkas skall skapas med ett verktyg som
heter SL-GMS och eftersom vi inte visste hur SL-GMS kommunicerar med det
program som det skall presentera ett gränssnitt för har vi varit tvungna att sätta oss
in i även denna del. Det är fortfarande dock oklart hur kommunikationen mellan ett
program i C++ och SL-GMS fungerar, så en lösning på detta kommer att
presentera i en senare rapport. Till att börja med har vi bestämt oss för att skapa ett
enkelt gränssnitt i Visual C++, vi som kodar in direkt i MONOLITH.
1.3

Problemställningar

Här nedan kommer de mest grundläggande problemställningarna att listas upp för
att på ett strukturerat sätt kunna visa hur vi har tänkt lösa problemen samt kunna
påvisa de olika prioriteringar som råder för de olika delproblemen. En fördel vi har
med just detta projekt är att vi har väl specificerade krav och dessa är lätta att
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utröna. Svårare är dock implementationen av demsamma. Tänkta lösningar på
dessa problemställningar kommer att presenteras i kapitel 2.3. Värt att noteras om
det som skrivs i denna rapport med avseende på problemställningar och lösningar
är att de är inte på något sätt fastlagda, utan snarare grundade på ”sunt förnuft”.
För specifikation av dessa hänvisas läsaren till (den ännu ej skrivna)
programsystemsbeskrivningen, där alla problem och lösningarna på demsamma
kommer att specificeras. Dock kommer denna specifikation antagligen inte att skilja
sig speciellt mycket från dessa riktlinjer, utan endast beskriva dem noggrannare och
mer formellt.
1.3.1

Implementering av TCP/IP

Implementeringen av överföringsprotokollet TCP/IP (Transfer Control Protocol /
Internet Protocol) var den del av projektet som var högst prioriterad av Bofors, så
det var denna del som vi började titta på. Orsaken till att man vill använda detta
protokoll är att det är ett effektivt protokoll som stöds av många plattformar och
därför lätt kan portas mellan dem. Det är också bra på det sättet att det tillåter
kommunikation mellan olika plattformar utan konvertering dem emellan. Det är
också ett mycket djupt inrotat protokoll i det avseendet att det funnits som
standard i många år nu och stöds därför av de flesta operativsystem
1.3.2

Implementering av GPS

Prioritet två i projektet var att kunna implementera stöd för kommunikation mellan
TFC och en GPS-mottagare. GPS-mottagaren kommunicerar m.h.a. ett protokoll
som heter NMEA och det elektriska gränssnittet RS-422. En konvertering kommer
att ske mellan RS-422 porten på GPS och RS-232 porten för PC, så att
kommunikationen mellan MONOLITH och GPS sker via datorns
kommunikationsportar. Eftersom kommunikationen sköts via com-porten på
datorn, så handlar det alltså inte om TCP/IP här, utan om att implementera ett nytt
gränssnitt för GPS och sedan infoga det i MONOLITH.
1.3.3

Presentation av data för TFC

Eftersom TFC skall hämta data direkt från MONOLITH (eftersom detta är en del
av TFC) och eftersom vi ej skall tillverka TFC, så måste presentationen av data för
TFC ske på ett konsekvent och snyggt sätt, så att den person som skall skriva
koden till TFC’n behöver arbeta så lite som möjligt med MONOLITH.
Programmeraren skall i princip kunna implementera MONOLITH utan att ens
behöva titta på koden för detta (detta är naturligtvis omöjligt i praktiken, men visst
hade det varit snyggt). Gränsytan mellan de klasser av objekt som vi skapar skall
alltså vara helt autonoma och oberoende av TFC’n. Hur detta skall gå till är ej ännu
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helt klart, men vi kommer i kapitel 3.2.3 att presentera en möjlig lösning som vore
enkel att dels implementera och dels använda.
1.3.4

Implementera ett gränssnitt för simulering

Eftersom detta är en nödvändighet för att kunna testa funktionaliteten hos vårt
program kommer vi att bygga ett rudimentärt gränssnitt som skall kunna visa hur
programmet uppför sig. Dock kommer det gränssnitt vi skall tillverka endast vara
mycket enkelt och innehålla en minimal mängd funktionalitet. Hur detta skall se ut
vet vi inte riktigt ännu, men i kap 3.2.4 kommer en riktlinje att ställas upp för den
funktionalitet som bör vara med. Vidare kommer den slutliga och ”riktiga”
layouten på alla dessa komponenter att specificeras noggrant i
programsystembeskrivningen.
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2

Tänkta lösningar på problemen

2.1

Förklaring av lösningar

Som nämnts tidigare i denna rapport är alla problemställningar och lösningar på
dessa endast rekommendationer till oss själva för att få en bättre uppfattning om
hur vi skall implementera möjliga lösningar. För en specificerad uppfattning om
dessa hänvisas läsaren till programsystemskonstruktionsrapporten som specificerar
exakt hur implementationen skall gå till.
2.2

Rekommenderade lösningar

2.2.1

Implementering av TCP/IP

Eftersom vi skulle använda Visual Studio och eftersom TFC’n skall komma att
användas på kraftfulla PC-maskiner med Windows NT, så fanns många möjligheter
för lösningen av problemet, men den enklaste och bästa lösningen vi kunde se var
att använda oss av Windows Socket, eller winsocks som de kallas. Winsocks är en
logisk kontakt som kan allokeras dynamiskt av systemet i fråga. Genom ett anrop i
C++ kan man skapa en unik socket och koppla denna till en specifik port. Det finns
en stort sett obegränsad mängd portar, så det verkade lämpligt att välja en som ej
användes av systemet. Man har tagit fram konceptet med winsocks för att kunna
använda mer än ett kommunikationsprogram åt gången. Eftersom de flesta datorer
endast har ett nätverkskort måste trafiken fördelas av systemet så att alla program
får en rättvis chans att kommunicera med världen utanför den lokala datorn. Man
kan då skapa en socket (sv. kontakt) och dessa fungerar ungefär som ett grenuttag
för vanliga el-kontakter. Man delar upp trafiken i flera delar och varje enskild
socket har tillgång till exakt en del. För att gå vidare på jämförelsen med ett
grenuttag, så har varje socket ett unikt nummer som man bestämmer då man skapar
den. Detta identifikationsnummer kallas för port. Detta för att de enheter som
kommunicerar skall veta till vilken socket som data skall skickas och tas emot från.
I Windows gör man skillnad på Serversockets och clientsockets. Så som vårt
system är tänkt att fungera kommer vi att använda oss av en serversocket som
används av MONOLITH för att lyssna på klienter med och ett antal olika
klientsockets som används för att dynamiskt kunna kommunicera med flera olika
externa, perifera enheter samtidigt. Som det ser ut idag har vi endast en sådan enhet
och det är TIU’n. GPS:en är lite speciell, eftersom den kommunicerar via RS-232protokollet (via PC:ns kommunikationsportar) och hanteras därför inte på samma
sätt av programmet, men mer om detta i kapitel 3.2.2.
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2.2.2

Implementering av GPS

Det andra problemet vi satts ut att lösa var att implementera mottagning av
navigationsdata via en GPS-mottagare (Global Positioning System). För
kommunikation med GPS-mottagaren används ett standarprotokoll som kallas
NMEA. GPS-mottagaren fungerar som så att man initierar den vid uppstart och ger
kommandon som talar vilka data man vill ha från mottagaren. Uppdateringarna
sker ca 1 gång / sekund, vilket är mer än tillräckligt för kraven på systemet. Vid
initieringen anger man t.ex. om man vill ta emot positionsdata, tid, och information
om satelliterna. Det som är intressant för vårt system är att veta vilken position som
fartyget har. Det verkar inte vara några större problem att upprätta
kommunikationen, men det kommer antagligen att ta någon dag att ordna detta.
2.2.3

Presentation av data för TFC

Eftersom MONOLITH kommer att vara en integrerad del i TFC är det viktigt att få
en enhetlig och enkel presentation av data för TFC som möjligt. Enklast löses detta
genom att skapa en containerklass som endast innehåller variabler för den
information som MONOLITH erhållit från GPS eller TIU. Denna klass kommer
även att användas om man vill implementera loggning av data. T.ex. positionsdata,
skickade kommandon till TIU, Status för TIU o.s.v.
2.2.4

Implementera ett gränssnitt för simulering

Eftersom det är osäkert huruvida vi kommer att använda SL-GMS verktyget för att
implementera ett verkligt användargränssnitt som det är tänkt att det slutgiltiga
systemet skall göra, kommer vi att skapa ett enkelt gränssnitt med standard MFCklasser (Microsoft Foundation Classes). Det som skall kunna göras med
gränssnittet är ännu ej helt klart, men det skall finnas presentation av den data som
TFC tar emot och behandlar. Sedan skall det även finnas möjligheter att
kommunicera med TIU, d.v.s. skicka kommandon till den, men eftersom det inte
finns någon egentlig TIU att kommunicera med, så kommer det endast vara en
”dum” TIU som skickar tillbaka svar för att kunna testa funktionaliteten hos
MONOLITH, vilket bl.a. inkluderar att kunna känna igen valida och invalida
meddelanden. Hur vi skall gå tillväga med testningen är ännu ej helt klart, men
eftersom vi gjort preliminära flödesscheman för programexekveringen och vet hur
programmet borde bete sig, så borde detta ej ställa till några problem.
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INLEDNING

Efter en noggrann förstudie av problem och problemlösningstekniker angående
konstruktionen av programvaran vi benämner MONOLITH (Master Objectoriented
Naval Operations-application, Local Interface for Torpedoes, High-end) som vi
examensarbetare Mikael Andersson och Christian Wessman skall utföra för Bofors
UwS i Motala har vi nu kommit så långt att det är dags att skriva
programsystembeskrivningen. Vi har fram till detta tillfälle bråkat med Windows
sockets, NMEA protokoll för hantering av GPS, filhantering i Visual C++, samt en
hel del andra företeelser som varit nödvändiga att lära in för att till fullo kunna
utföra den uppgift vi blivit tilldelade. Arbetet har så här långt varit roligt, intressant
och lärorikt samt givit en god insikt i Bofors verksamhet i processen. Det är nu
med god självsäkerhet som vi sätter oss för att skriva denna rapport och försöka
klarlägga exakt vad MONOLITH skall kunna utföra och hur detta skall utföras.
Fram till nu har vi haft god kontroll över arbetet och inga problem förväntas med
att kunna hålla de tidsramar vi satt ut. Därför önskar vi oss lycka till och börjar
härmed skriva rapporten.
1.1

Syfte

Enligt våra uppdragsgivarna skall en systemlösning för att hantera kommunikation
mellan en TCC (Torpedo Command & Control) och en TIU (Torpedo Interface
Unit), samt att kunna ta emot navigationsdata från en GPS-mottagare (Global
Positioning System) skapas. Dessa är de grundläggande krav som ställdes upp som
vårt examensarbete. Dock skall systemet i ett senare skede kunna hantera mer än
just dessa egenskaper, men det ingår ej i examensarbetet. Dock ingår det att på
bästa möjliga sätt förbereda systemet för framtida expansioner såsom att t.ex.
kunna kommunicera med radar, sonarer o.dyl. Syftet med denna rapport är således
att beskriva det system som skall tillverkas och noggrant gå igenom vad detta skall
klara av, vilka begränsningar det har samt hur det skall fungera i datormiljön.
1.2

Översikt

MONOLITH skall kunna hantera kommunikationen mellan ett eldledningssystem
och dess periferikretsar (TIU, GPS, sonarer etc.). Meningen är att hela periferin
skall kunna hanteras från ett centraliserat system som har total kontroll över de
övriga enheterna. Systemet kommer att vara uppbyggt enligt Figur 1.
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Figur 1: Systemöversikt
Som man kan se av Figur 1 är det meningen att MONOLITH skall kunna
kommunicera med en ganska stor mängd enheter, men det som ingår i detta
examensarbetet begränsar sig till de boxar i figuren som markerats med en mörkare
färg. Som systemet ser ut idag så är MONOLITH en enkeltrådig applikation, d.v.s.
det körs endast i en tråd i sin miljö. Dock skulle det vara fördelaktigt om de övriga
enheter som skall kopplas till MONOLITH kan skapas som egna trådar som
MONOLITH sedan använder sig av eller alternativt att hela MONOLITH delas
upp i trådar som hanterar en kommunikationsenhet vardera. För mer information
om hur detta skulle kunna appliceras på MONOLITH, se ref. /13/ (Implementering
av trådning i MONOLITH). Dock kommer den version som detta examensarbete
går ut på ej att implementera detta.
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Definitioner

Följande förkortningar/begrepp används i dokumentet.
C3
Command, Control and Communication
TCC
Torpedo Command & Control
GPS
Global Positioning System
TIU
Torpedo Interface Unit
UwS
Underwater System
MONOLITH
Master Objectoriented Naval Operations-application,
Local Interface for Torpedoes, High-end
NMEA
National Marine Electronics Association
TCP
Transfer Control Protocol
IP
Internet Protocol
TCP/IP
Kombination av ovanstående protokoll som används för
överföring av data
Sockets
Kontakter/kopplingar (i datasammanhang menar man ett
kommunikationsmedel som kan hantera olika protokoll)
Windows sockets
Windowsbaserad kommunikation som kan hantera olika
protokoll (däribland TCP/IP)
COM-port
Kommunikationsportarna på PC-maskiner
RS-232
Elektrisk gränsyta för kommunikationsportar på
PC-maskiner
EM
Enterprise Model
OMT
Object Modelling Technique
MSDN
Microsoft Developer Network
GUI
Graphical User Interface - Det grafiska
användargränssnittet.
MFC
Microsoft Foundation Classes - Ett stort klassbibliotek
från Microsoft.
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Under utvecklingsarbetet har valda delar ur Bofors UwS egen utvecklingshandbok
använts (se ref. /9/) samt de regler för kodning som enligt denna skall användas (se
ref. /2/). Den metod för utvecklingen som används är en variant av
vattenfallsmodellen (se ref /5/). På grund av detta har bilden av problemet och
lösningarna gjorts så komplett som möjligt för att undvika fel i utvecklingsarbetet,
eftersom det är ett allmänt känt faktum att denna modell är alltför statisk för att
tillåtna större fel under arbetet. Skulle ett större fel inträffa är det svårt att rätta till
felet eftersom de faser där felet uppkom med största sannolikhet redan är avslutade.
För att förhindra att sådana fel uppkommer har en variant av EM (Enterprise
Model, se Ref. /7/) använts. De modeller som använts är:
• Mål- / Krav modell
• Aktörsmodell
• Begreppsmodell
• Aktivitetsmodell
Mål- / Krav modellen är en sammanslagning av de båda modellerna målmodell och
kravmodell.
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Mål- / Krav modell

Orsaken till att denna sammanslagning av dessa två modeller valts är att systemet
som byggs är så litet att målen och kraven mer eller mindre sammansmälter och
ingen distinkt skillnad existerar mellan mål och krav.
Stödjer
Boxar som är
ifyllda med
mörkare gråton är
primära mål/krav
på systemet.
Dessa är
kärnpunkterna i
examensarbetet.

Visualisera
kommunikation

Lätt
utbyggbart

God dokumentation

Stödjer

Stödjer

Felsökning
Stödjer

Stödjer
Kräver
Stödjer

Kommentarer i fil

Bra
kommunikationsgränsyta.

Formattera
meddelande

User interface
Kräver

Kräver

Ta emot
meddelandedefinitioner
från TIU

Kräver
Ta emot
meddelanden

Kräver

Kräver

Från TIU

Kräver

Från
simulerad TIU

Kräver

Kommunicera
med
periferienheter

Kräver

Kräver

Kräver
Från GPS

Till simulerad
TIU

Skicka
meddelanden
Kräver

Till TIU

Kräver

Stödjer

Stödjer

Stödjer

Stödjer

NMEA
Via windows
sockets

Kräver

Stödjer
Känna igen
meddelanden

Via windows
sockets
Stödjer

RS-232
TCP/IP

TCP/IP

Kräver

Figur 2: Mål- / Krav modell
Modellen beskriver de mål och krav som är ställda på MONOLITH samt
förhållanden mellan dessa. Modellen bör tydas som så att de boxar som är
färglagda med en mörkare ton är de som är kärnpunkten i examensarbetet och
representerar de delar som skall implementeras.
Kräver i modellen innebär att innehållet i den box som pilen pekar på måste finnas
med i systemet för att innehållet i den box som pilen utgår från skall kunna finnas
med.
Stödjer i modellen innebär att innehållet i den box som pilen utgår från underlättar
att uppnå meningen med innehållet i den box som pilen pekar på.
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Aktörsmodell

Beskriver vilka aktörer som existerar inom systemet. Observera att denna modell
endast tar upp en typ av mänsklig användare. Detta p.g.a. att det inte finns behov
av att se vilka typer av användare som kommer att använda systemet eftersom det
egentligen inte skall implementeras mer än ett mycket enkelt GUI (grafiskt
gränssnitt). Om det finns personer som har behov av att använda systemet och ej
kan hantera det så får de genomgå en ingenjörsutbildning och lära sig detta.

Användare
GPS

Styr
Skickar navigations
information

MONOLITH
Andra periferienheter såsom
radar
Sonar
.
.
.

Skickar
information till

Är del av

TCC

Kontrollinformation
Kontrollinformation

Simulerad TIU

Kontrollerar

Simulerar

TIU

Kontrollerar

Torped

Figur 3: Aktörsmodell
Orsaken till att övriga periferienheter (förutom GPS och TIU) står i en enda box är
att dessa är enheter som eventuellt kommer att implementeras, men dock ej i denna
version av MONOLITH. Modellen fyller egentligen ingen funktion för utvecklingen
av programvaran, men är ett utmärkt hjälpmedel för att visa hur systemet förhåller
sig till övriga enheter i dess omgivning. Den fungerar dessutom bra för att få en
mycket bra förståelsemodell över var systemet skall implementeras, d.v.s. i vilken
omgivning/miljö det skall användas.
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Begreppsmodell

Modellen beskriver de begrepp som ingår i systemet och utvecklingen av
detsamma. Modellen används för att kunna identifiera begrepp i mål- / krav
modellen och kunna se sambandet mellan begreppen. Den används även
tillsammans med aktörsmodellen för att hjälpa till att skilja mellan begrepp och
aktörer i systemet.
TCP/IP
Genom

Windowssockets

Kommunicerar med

Programmeras
med

Klasser i
Visual C++

Kommunicerar via

TIU

Skickar inläst datafil som meddelande till

MONOLITH

RS-232

Till

Via

Använder

Kommunicerar med
Tar emot / skickar

Meddelanden

Tar emot/skickar

GPS
Innehåller
Innehåller

Simuleringsdata

Statusdata

NMEA

Skickar

Navigationsdata

Innehåller

Kommandon

Datafil

Definieras i
Läses in av

Figur 4: Begreppsmodellen
I denna modell har endast de begrepp som är centrala för denna version av
MONOLITH (de mörka boxarna i Figur 1 samt begrepp relaterade till dessa) tagits
med.
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Aktivitetsmodellen

Aktivitetsmodellen kommer framför allt att vara användbar då man skall skriva
programfunktionstestspecifikationen eftersom den på en hög nivå beskriver hur
systemet skall kunna bete sig. Modellen kommer även till användning vid
skrivandet av denna rapport, eftersom den ger information om hur begrepp, mål
och krav förhåller sig till varandra i ett färdigt system, samt hur de relaterar till
varandra.
Använda
systemet

TIU Skickar lista
över tillåtna
meddelanden
vid initiering

Input från
användare

Meddelandemängd

M. tolkar input
från användare

MONOLITH
arbetar

Meddelande
från GPS

Identifiera
meddelande

M. skickar
medd.

Meddelande
från M.

TIU tar emot
medd.

M.
vidarebefodrar
medd.

M. bekräftar
uppkoppling av
klient

GPS skickar
info

Meddelandestruktur

M. tar emot
medd.

Meddelande
från TIU

TIU skickar
medd.

TIU arbetar

Figur 5: Aktivitetsmodellen
I likhet med föregående modeller har endast de centrala (för oss intressanta)
delarna tagits med.
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Felhantering

Felhanteringen har lagts på en sådan nivå att applikationen skall kunna hantera
kritiska fel som kan uppstå framför allt vid initiering och nedstängning av
kommunikation. Detta innebär i praktiken att det i MONOLITH finns fyra moment
av felhantering. Dessa är:
• Kontroll av uppkoppling av klienter (TIU:er).
• Kontroll av meddelandeöverföringen, d.v.s. kontrollerar att sända och mottagna
meddelanden är giltiga.
• Kontroll av nedkoppling av klienter.
• Nedstängning av systemet
För en detaljerad beskrivning av vad som händer i de olika momenten, se avsnitt
3.4.1-3.4.4.
3.1.6

Externa gränsytor och programexekvering

Ett antal standardiserade anrop för kommunikation med kommunikationsgränsytan till och från MONOLITH kommer att implementeras och dokumenteras
m.a.p. funktion och användning.
Både händelsestyrning och tidstyrning kommer att användas. Händelsestyrningen
sker automatiskt eftersom hela MS Windows är händelsebaserat och därigenom
händelsestyrt. Tidsstyrningen kommer att användas t.ex. för avläsning av GPS,
d.v.s. vid speciella tidpunkter kommer händelser att inträffa som tvingar
MONOLITH att läsa av GPS.
3.1.7

Konfiguration

Kommunikationen kommer att konfigureras varje gång uppstart av MONOLITH
sker. Detta p.g.a. att man skall kunna välja vilka kommunikationssockets som
MONOLITH skall använda sig av och detta kommer att efterfrågas vid uppstart av
systemet. Implementeringen av detta måste dock ske i GUI.
3.2

Indelning i programenheter

Systemet som sådant innehåller egentligen endast en programenhet, men eftersom
systemet ej kan testas utan ett testprogram som kan agera som
kommunikationsklient, så uppkom behovet av att implementera även en sådan.
MONOLITH är det system som beskrivs i examensarbetesspecifikationen (se ref
/1/) och är egentligen det enda program som skall skapas. Implementering av en
klient har dock gjorts och denna kallas MonTIU och är tänkt att kunna simulera en
TIU och dess kommunikation. MonTIU är dock ett mycket minimerat program
som endast innehåller ett grundläggande GUI och som har mycket lite felhantering
Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

PR.SYSTEMBESKRIVNING MONOLITH 14

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Mikael Andersson & Christian Wessman, 708 1998-04-23
Status Status

A

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

1

TF 9843

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

1

INTERN

(den enda felhanteringen som sker i MonTIU är uppkoppling och nedstängning av
kommunikationslänk, se avsnitt 3.4). Det som MonTIU klarar av är i princip att
skicka, ta emot och lagra meddelanden. Poängteras bör att det ej är MonTIU som
är kärnpunkten i examensarbetet, utan endast en nödvändig komponent för testning
av den egentliga programvaran (MONOLITH).
3.3

Strukturer

I detta avsnitt kommer att visas hur MONOLITH och MonTIU är uppbyggt m.h.a.
deras klasser. Då OMT (se ref. /6/) användes för att modellera systemet så
skapades klassmallar att utgå från under implementeringen. I kommande delavsnitt
kommer varje klass att definieras med en beskrivning av syftet med klassen och den
för klassen skrivna klassmallen. Först kommer MONOLITHs klasser att visas och
därefter MonTIUs klasser.
Klassmallarna är uppbyggda på följande sätt:

Figur 6: Beskrivning av klassmallarna.
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Figur 7: Klassmall för MComServer-klassen.
MComServer är ”spindeln i nätet” bland klasserna och är den klass som
koordinerar all kommunikation. Det är endast denna klass som en användare av
MONOLITH (TCC, testprogramvara, GUI, o.s.v.) använder sig av. Den binder
ihop de övriga delarna i systemet. Där det i klassmallen står {Gränsyteberoende
klass} måste koden ändras och anpassas efter det gränssnitt som skall skapas.
Anpassningen måste ske eftersom det gränssnitt som använts för att testa
MONOLITH ej kommer att vara det som används i de applikationer som
slutanvändarna kommer att bruka. Det är därför nödvändigt att avskärma
MONOLITH från sitt gränssnitt och göra gränsen däremellan klar och tydlig, så att
när det slutliga gränssnittet sedan skrivs skall minsta möjliga förändring av
MONOLITH behöva utföras. De ställen i klassen där koden måste ändras/anpassas
kommer att dokumenteras utförligt. Se avsnitt 4.1.2 för utförligare information
angående detta. Kort kan dock sägas att {Gränsyteberoende klass} måste bytas ut
mot en pekare till den klass i gränsytan som använder sig av MONOLITH.
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MConstants

Figur 8: Klassmallen för MConstants.
Denna klass kommer inte att instansieras och innehåller enbart publika medlemmar.
Dessa medlemmar är diverse konstanter som skall kunna kännas igen överallt i
MONOLITH.
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MMessageList

Figur 9: Klassmallen för MMessageList.
Denna klass hanterar alla loggar. Alla meddelanden som skickas och tas emot av
MONOLITH läggs i en av listorna som denna klassen innehåller. De listor som
klassen innehåller är instanser (objekt) av standard MFC container klasser. Dessa
listor lagrar textsträngar. De olika loggarna (listorna) lagrar meddelandet, datum
och tid som meddelandet registreras samt vilken klient det kommer från / går till.
Bara giltiga meddelanden loggas.
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MServerSocket

Figur 10: Klassmallen för MServerSocket.
Klassen MServerSocket ärver från en MFC klass som heter CSocket och hanterar
den socket som ligger och lyssnar efter inkommande anslutningsförfrågningar från
klienter. Om en TIU vill koppla upp sig mot den enhet som innehåller MONOLITH
så känner MServerSocket av det och notifierar MComServer om detta.
MComServer skickar denna notifiering vidare till de klasser som hanterar själva
uppkopplingen (se nedan).
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MRecSocketList

Figur 11: Klassmallen för MRecSocketList.
Denna klass innehåller en MFC container klass som innehåller objekt vilka
representerar de klienter (TIUer) som är uppkopplade mot servern (exempelvis en
TCC som har MONOLITH installerat). Då ett meddelande skall gå till en eller alla
TIUer så letar denna klass upp vilken socket / vilka sockets som meddelandet skall
gå ut på. och skickar in meddelandet till de objekt som innehåller dessa sockets där
meddelandet sedan skickas. Denna klass innehåller även en lista med alla giltiga
meddelanden till TIUerna.

Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

PR.SYSTEMBESKRIVNING MONOLITH 20

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Mikael Andersson & Christian Wessman, 708 1998-04-23
Status Status

A
3.3.1.6

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

1

TF 9843

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

1

INTERN

MSocketInfo

Figur 12: Klassmallen för MSocketInfo.
Denna klass innehåller all upptänklig information angående uppkopplingen till en
specifik TIU-klient. Häribland räknas den socket som sköter kommunikationen,
och de tre logiska enheter (en streamfil och två arkiv) som döljer
lågnivåkonstruktionen hos socketen (information angående hur dessa fungerar finns
i Microsofts MFC library reference, ref /11/ och /12/). Vidare finns fyra variabler
som talar om vilken typ av torped som finns i var och en av denna TIUs fyra tuber
samt en lista med giltiga meddelanden för var och en av torpederna. Det är denna
klass som innehåller koden för det egentliga skickandet av meddelanden över en
socket. Sendfunktionen aktiveras av MCommunicationServer via MRecSocketList.
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MLocalClientSocket

Figur 13: Klassmallen för MLocalClientSocket.
Denna klass är nedärvd från MFC klassen CSocket, och har därigenom all den
funktionalitet som CSocket har. Det som är tillagt i denna nedärvda kopia är en
pekare till den instans av klassen MSocketInfo som denna socket ligger i, samt en
konstruktor som tilldelar denna pekare ett värde. Det är denna klass som sköter det
egentliga skickandet / mottagandet av meddelanden till / från en TIU via
MSocketInfo-objektets streamfil och arkiv.
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MGPS

Figur 14: Klassmallen för MGPS.
Denna klass sköter om all kommunikation med den GPS som finns inkopplad till
TCCn. Alla GPS-meddelanden som erhålles läggs i en lång textsträng. Funktionen
”read” plockar ut det första meddelandet i textsträngen och returnerar det till
MComServer.
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Figur 15: Klassmallen för MComClient.
Denna klass är ”spindeln i nätet” för klienten som skall kommunicera med
MONOLITH. Den innehåller alla medel för att kommunicera med MONOLITH (se
avsnitt 3.3.1.6, MSocketInfo), men den innehåller inga listor över giltiga
meddelanden. Detta är bara en dum klient som skickar och tar emot meddelanden.
Den är kopplad till ett GUI och skickar de meddelanden man skriver in där. De
meddelanden som tas emot visas i GUI. För den pekare som är gränsyteberoende i
mallen ovan gäller samma sak som för MComServer (se avsnitt 3.3.1.1,
MComServer).
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MClientSocket

Figur 16: Klassmallen för MClientSocket.
MClientSocket är även den nedärvd från CSocket (se avsnitt 3.3.1.7,
MLocalClientSocket). När ett meddelande från MONOLITH kommer in anropas
MComClient som tar hand om själva hämtandet av meddelandet från inarkivets
socket-streamfil.
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Kopplingar mellan klasser i MONOLITH

I diagrammet nedan visas grafiskt hur de olika klasserna i MONOLITH är
kopplade till varandra. En pil från en klass till en annan visar att denna klass känner
till den andra klassen, d.v.s. kan använda sig av den.

MONOLITH

MComLocalClientSocket

MSocketInfo

MRecSocketList

CSocketFile

MComServer

MServerSocket

CArchive

MConstants

MMessageList

MGPS

Dessa är MFC-klasser.
Se ref. /11/ och /12/ för mer information

Gränssnitt

Figur 17: Klasskopplingar i MONOLITH.
Observera att containerklasserna (alla listor) inte är representerade i figuren. Deras
funktionalitet döljs i de andra klasserna så de skulle bara ta upp utrymme i figuren
till ingen nytta. Se istället klassbeskrivningarna i avsnitt 3.3.1. Vidare kan noteras
att klassen MConstants inte tycks tillhöra systemet, men det gör den genom att
klassen finns definierad. Klassen instansieras aldrig, men innehåller konstanter
(enumreringar) som publika medlemmar. Dessa kan kommas åt trots att klassen ej
har instansierats.
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Kopplingar mellan klasser i MonTIU

Nedan visas motsvarande grafiska bild över kopplingarna mellan de olika klasserna
i MonTIU som den över kopplingarna i MONOLITH.

Dessa är MFC-klasser.
Se ref. /11/ och /12/ för mer information

MonTIU
MComClient

CArchive

CFile

MClientSocket
Gränssnitt

Figur 18: Klasskopplingar i MonTIU.
Figuren visar alla klasser i MonTIU. MonTIU innehåller inga listor över
meddelanden.
3.4

Övervakning och felhantering

Beskrivningen av felhanteringen ligger här på en generell nivå, d.v.s. den gäller
både för MONOLITH och MonTIU. Felhanteringen är framför allt inriktad på att
hantera fel som kan uppstå vid uppkoppling och nedkoppling av klienter samt vid
avstängning av programmet. Detta görs p.g.a. att det är dessa operationer som är
kritiska för programmet och behöver hanteras för att försäkra sig om att systemet
kan hållas uppe även då fel i kommunikationen uppstår. Alla uppkopplingar och
nedstängningar av kommunikation (både avsiktliga och icke avsiktliga) skall ske på
ett kontrollerat sätt. Detta är ett led i att garantera att systemet ej kan orsaka skräp
i minnet (såsom allokerade minnesareor och kommunikationsportar som inte
avallokeras), efter det att programmet avslutats eller efter det att en klient kopplats
ner.
I MonTIU sker ingen validering av meddelanden och felkontrollen är inte riktigt
lika hård som hos MONOLITH. Följande avsnitt förklarar hur felhanteringen sköts
i de fyra moment av felhantering som finns i MONOLITH. Samma moment gäller
även för MonTIU med undantag för avsnitt 3.4.2.
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Kontroll av uppkoppling av klienter

Denna felkontroll sker då en klient begär att få koppla upp sig mot MONOLITH
och initieringen av denna uppkoppling börjar. Det som kontrolleras är framför allt
att skapandet av kommunikationslänken lyckas, samt att de olika medier (t.ex.
arkiv och filer) som behövs för att se till att överföringen sker på ett korrekt och
tillfredsställande sätt. Skulle en uppkoppling misslyckas kommer den perifera enhet
som deltar i kommunikationen notifieras i den mån detta är möjligt. Alla rester av
den misslyckade uppkopplingen raderas och systemet återgår till sitt normala läge.
Det är nu fritt fram för klienten att återigen försöka sig på en uppkoppling.
3.4.2

Kontroll av meddelandeöverföring

Denna del är den mest komplicerade felhanteringen i systemet. Då en klient (TIU)
kopplar upp sig mot MONOLITH kommer den att skicka ett antal listor över de
meddelanden som den kan ta emot och skicka, dels till TIUn själv och dels till de
torpeder som är kopplade till densamma. Dessa listor tas emot av MONOLITH och
sparas undan för att kunna validera de meddelanden som tas emot och skickas.
Listan med godkända TIU-meddelanden läses in varje gång en TIU kopplar upp sig
mot MONOLITH. Eftersom alla TIUer har identiska meddelandelistor sparas
denna mottagna lista endast på ett ställe. Det är alltså alltid den senast inkomna
listan av godkända TIU-meddelanden som gäller och som används för valideringen.
Det är också detta som är det största problemet i examensarbetet, eftersom då
denna rapport skrivs, finns ingen färdig specifikation över de meddelanden som
skall/kan skickas, utan endast ett ofullständigt ramverk. Dock kommer
uppdragsgivarna att sammanställa en preliminär lista över meddelanden som skall
användas för att implementera en tillfällig lösning med, som senare kan modifieras
efter behov.
Kontrollen sker endast då ett meddelande skickas av MONOLITH och inte då
meddelanden tas emot från klienter. MONOLITH jämför sända meddelanden med
den lista som erhållits från klienten vid initieringen. På så sätt kan MONOLITH
avgöra huruvida meddelandet kan anses som korrekt eller ej. Skulle meddelandet
vara korrekt händer inget speciellt, utan det loggas som vanligt och återgår till
normalläget. Skulle däremot ett meddelande vara felaktigt kommer MONOLITH
att meddela detta till användaren.
3.4.3

Nedkoppling av klienter

Precis som vid uppkopplingen kommer nedkopplingen ske på ett kontrollerat sätt.
Detta innebär att alla berörda medier kommer att stängas ned och raderas.
MONOLITH kommer även att logga nedkopplingen i log-filerna. Skulle ett fel
inträffa vid nedkopplingen kommer användaren notifieras och
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kommunikationsenheterna raderas (ingen korrekt nedkoppling genomförs, men
dock kommer kommunikationen att försvinna). Dock finns det inget sätt att
kontrollera vad som hänt med klienten.
3.4.4

Nedstängning av systemet

Då användaren terminerar MONOLITH kommer alla klienter och företeelser som
har med avläsning av GPSen att på ett kontrollerat sätt tas bort så som beskrivs i
föregående avsnitt. Varje klient blir vid nedstängningen notifierade av systemet om
att det är kommer att avsluta kommunikationen. Efter detta kommer programmet
att frigöra alla allokerade minnesareor och avslutas.
Då MonTIU avslutas avallokeras alla dess minnesareor och MONOLITH
notifieras, varefter nedkoppling av klienten påbörjas enligt avsnitt 3.4.3.
3.5

Testpunkter

Inga speciella funktioner eller gemensam data finns med för att underlätta testning
av MONOLITH. Testkoden kommer i stället att läggas med i de
medlemsfunktioner som testas. Därigenom döljs testfunktionen och dess interna
struktur tillsammans med medlemsfunktionen. Testningen kommer att ske via ett
enkelt användargränssnitt (se avsnitt 3.6, Speciell programvara, nedan).
3.6

Speciell programvara

Utöver MONOLITH och MonTIU kommer två stycken användargränssnitt att
skapas. Dessa beskrivs i ref. /10/.
Användargränssnitten kommer att användas för testning av MONOLITH.
3.7

Säkerhet

Icke applicerbart.
3.8

Sekretess

Icke applicerbart.
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Nedan visas hur de olika klasserna i MONOLITH och MonTIU använder sig av
varandra genom att visa vilka medlemsfunktioner i de olika klasserna som anropas
från andra klasser, och även inom den egna klassen. Till detta kommer en kort
förklaring av varje diagram. De olika medlemsfunktionerna har fått namn som i
största möjliga mån skall vara självförklarande.
3.9.1.1

MONOLITH
Serialize
recieve
MConstants

kontrollera riktning
skicka / ta emot data

CArchive

MSocketInfo

Accept

connectionLost
recieve
init
getId
setId
send
shutDown

ShutDown
Close

MLocalClientSocket

connectionLost
recieved
warning
initRead

MGPS

validateMessage

socketLost
recieved
warning

read
init
clearLog
openLog
saveLog
send
killSocket
shutDown
readGPS
readLog

Inre gränsyta

addInToList
removeInToList
recieve
warning

MRecSocketList

warning

kontrollera om tom
hämta info.
lägg till info.
räkna element
hitta element

lista med
kommunikationer

shutDown
addSocket
send
getValidMessages
removeSocket

MComServer

Create
Listen

MServerSocket

newSocket
clearList
openList
saveList
addMessage
getOne

sekundärminne

öppna fil
skriv till fil
läs från fil
stäng fil

MMessageList

addera meddelande
ta bort meddelande
fylla lista
tömma lista
räkna meddelanden

meddelandelistor
(3 stycken)

Figur 19: Anrop av medlemsfunktioner i MONOLITH med gränssnitt
Förklaring till figuren:
De fyrkantiga boxarna representerar klasser. De texter som står på pilarna i figuren
representerar medlemsfunktioner i den klass pilarna pekar på. Klassen som en pil
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kommer från använder sig av dessa funktioner i klassen som pilen pekar mot.
Cirklarna i figuren anger antingen egendefinierade klasser, grupper av klasser som
implementerar en viss funktionalitet (t.ex. användargränssnittet), eller enheter (t.ex.
sekundärminne). De texter som är skrivna på svenska i figuren syftar på
medlemsfunktioner eller grupper av medlemsfunktioner som tillhör klasser som
ingår i MFC eller grupper av klasser med viss funktionalitet.
För mer ingående förklaring av medlemsfunktionerna se avsnitt 4.
3.9.1.2

MonTIU
send
sendTorpedoMessages
Serialize
recieve

MComClient

kontrollera riktning
skicka / ta emot data

Create
Connect
ShutDown
Close

init
send
sendTorpedoMessages
getTubeId

CArchive

MClientSocket

recieve
öppna fil
läs från fil
stäng fil
recieve

Inre gränsyta
sekundärminne

Figur 20: Anrop av medlemsfunktioner i MonTIU med gränssnitt.
För en förklaring av elementen i denna figur, se avsnitt 3.9.1.1.

Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

PR.SYSTEMBESKRIVNING MONOLITH 31

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Mikael Andersson & Christian Wessman, 708 1998-04-23
Status Status

A
3.9.2

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

1

TF 9843

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

1

INTERN

Tidsdiagram

Vissa viktiga händelser som sker under exekveringen av MONOLITH bör kunna
följas rent tidsmässigt, d.v.s. i vilken ordning olika medlemsfunktionsanrop
exekveras, samt vad som händer vid målet för anropet. Därför följer här ett antal
tidsdiagram över exekveringsordning vid följande händelser:
• Initiering av kommunikationen
• Uppkoppling av klient
• Sändning av meddelande
• Mottagning av meddelande
• Läsning av GPS
• Nedkoppling av klient
• Terminering av kommunikationen
Inga tidsdiagram för MonTIU visas p.g.a. att MONOLITH är huvudprogrammet
och MonTIU är inte fullt så intressant ur den här aspekten.
I tidsdiagrammen förutsätts alla objekt vara skapade som skall vara skapade vid
uppstart och initiering av programmet.
3.9.2.1

Initiering

MComServer

MServerSocket

MServerSocket

H1
H2
H3

Figur 21: Tidsdiagram för initering av kommunikationen (H=Händelse).
•
•
•

H1: Skapa (öppna) serversocketen.
H2: Initiera MGPS och börja lyssna efter meddelanden från GPSen.
H3: Tala om för serversocketen att börja lyssna efter inkommande
anslutningsförfrågningar från klienten.

Detta inträffar direkt efter initiering av programmet.
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Uppkoppling av klient

MServerSocket

MComServer

MRecSocketList

MSocketInfo

Inre gränsyta

H1
H2
H3
H4

H5
H6
H7
H8

Figur 22: Tidsdiagram för uppkoppling av klient (H=Händelse).
•
•
•
•
•
•
•
•

H1: Tala om för servern att ny uppkopplingsförfrågan har kommit in till
serversocketen.
H2: Tala om för MRecSocketList att ny koppling kommit in.
H3: Skapa och initiera nytt informationsobjekt om kopplingen.
H4: Lägg till informationsobjektet i listan över kopplingar.
H5: Tala om för inre gränsytan att en ny klient är uppkopplad.
H6: Ta emot en lista med giltiga meddelanden som en klient (TIU) skickar
under under sin initieringsfas.
H7: Spara listan.
H8: Händelserna H6 och H7 kan ske flera gånger beroende på t.ex. hur många
torpeder som finns kopplade till TIUn.
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Sändning av meddelande

Inre gränsyta

MComServer

MMessages

MRecSocketList

MSocketInfo

H1
H2
H3
H4

H5

Figur 23: Tidsdiagram för sändning av meddelande (H=Händelse).
•
•
•
•
•

H1: Meddelande skickas från den inre gränsytan.
H2: Meddelandet adderas till listan över sända meddelanden.
H3: Meddelandet skickas till MRecSocketList
H4: MRecSocketList letar reda på den klient som skall ha meddelandet
H5: Meddelandet valideras och skickas till MSocketInfo-objektet för den klient
som skall ha meddelandet, varifrån det skickas iväg till klienten.
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Mottagning av meddelande

MSocketInfo

MRecSocketList

MComServer

MMessageList

Inre gränsyta

H1
H2
H3
H4
H5

Figur 24: Tidsdiagram för mottagning av meddelande (H=Händelse).
•
•
•
•
•

H1: Ett meddelande kommer in till MSocketInfo.
H2: Meddelandet skickas till MRecSocketList. Om det inkomna meddelandet
är en lista med valida meddelanden (t.ex. ny konfiguration för en torped) så
sparas listan.
H3: Meddelandet skickas till MComServer.
H4: Meddelandet läggs till i listan över inkomna meddelanden
H5: Meddelandet skickas till den inre gränsytan
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Läsning av GPS

Inre gränsyta

MComServer

MGPS

MMessageList

H1
H2
H3

Figur 25: Tidsdiagram för läsning av GPS (H=Händelse).
•
•

•

H1: En begäran om GPS-läsning kommer in från den inre gränsytan.
H2: MComServer instruerar MGPS att läsa av COM-porten. Det som kommer
därifrån buffras i en textsträng i MGPS, och eventuella kompletta meddelanden
i textsträngen läggs in i slutet av en lista med meddelanden i klassen. Det första
meddelandet ur listan plockas ut och returneras till MComServer.
H3: GPS-meddelandet loggas och returneras till den inre gränsytan.
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Nedkoppling av klient

MSocketInfo

MRecSocketList

MComServer

MMessageList

Inre gränsyta

H1
H2
H3
H4
H5
ALTERNATIVT:
H6
H7
H8
H9
H10

Figur 26: Tidsdiagram för nedkoppling av klient (H=Händelse).
Nedkoppling av klienten kan ske på ett av följande två sätt:
• H1: Informationsobjektet för en koppling får reda på att en klient terminerats.
• H2: MRecSocketList notifieras och plockar bort kopplingen ur listan över
kopplingar.
• H3: MComServer notifieras om att kopplingen är förlorad
• H4: Nedkopplingen loggas
• H5: Den inre gränsytan notifieras om nedkopplingen
Alternativt:
• H6: En begäran om nedkoppling av klienten kommer in från den inre gränsytan
• H7: MRecSocketList notifieras och plockar bort klienten ur listan med
kopplingar.
• H8: MRecSocketList instruerar MSocketInfo att skicka ett
nedkopplingsmeddelande.
• H9: Klienten notifieras om att den har blivit avstängd genom att
nedkopplingsmeddelandet sänds till densamma.
• H10: MSocketInfo-objektet, som representerar kopplingen, stängs ned och
avallokeras.
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Terminering av kommunikationen
MComServer

MRecSocketList

MMessageList

MSocketInfo

MServerSocket

MGPS

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Figur 27: Tidsdiagram för terminering av kommunikationen (H=Händelse).
•
•
•
•
•
•
•

H1: Begäran om terminering av kommunikationen kommer in från den inre
gränsytan.
H2: MServerSocket stängs ned (den socket som lyssnar efter nya
uppkopplingar).
H3: RecSocketList notifieras om terminering.
H4: Alla klienter notifieras och kopplingarna till dessa stängs.
H5: MRecSocketList avallokeras.
H6: MGPS stänger kommunikationen till GPSen och avallokeras.
H7: MMessageList avallokeras.
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Beskrivning av programenheter

Större delen av detta avsnitt är redan infogat i tidigare avsnitt i denna rapport,
varför det ej blir så omfattande.
4.1

MONOLITH

4.1.1

Uppgift MONOLITH

MONOLITH har till uppgift att sköta kommunikationen mellan TCC och diverse
klienter. I slutversionen kommer MONOLITH att vara en integrerad del i TCCn.
Dock är så inte fallet med denna version. Den kommer i stället att ligga på en
Windows NT 4.0 maskin och exekvera under ett GUI som skall simulera en TCC.
4.1.2

Gränsyta MONOLITH

MONOLITH har endast en inre gränsyta (den som går till gränssnittet, antingen det
grafiska gränssnitt (GUI) som beskrivs i ref. /10/ eller TCCn (eller båda)).
Med inre gränsyta menas de delar av MONOLITH som kommunicerar med resten
av (programvaran i) TCCn (eller i fallet med testprogramvaran, resten av
applikationen). Denna kommunikation är dubbelriktad, d.v.s. till den inre gränsytan
räknas både funktionsanrop från TCCn till MONOLITH och funktionsanrop från
MONOLITH till TCCn.
Gränsytan består dels av klassen MComServers publika medlemsfunktioner och
dels av de medlemsfunktioner i gränssnittet som MComServer anropar.
Observera att gränsytan mot MONOLITH måste ha följande funktioner
implementerade för att systemet skall fungera:
• addInToList: Då en ny klient kopplats upp skickas klientens id till gränssnittet.
Funktionen tar ett argument; en integer som representerar id för klienten i
fråga.
• removeInToList: Då en klient kopplats från eller då användaren stänger ner
kopplingen till klienten så anropas denna funktion. Funktionen tar ett argument;
en integer som representerar id för klienten.
• recieve: Då ett meddelande kommer in från en klient anropas denna funktion.
Funktionen tar meddelandet som en textsträng (CString) som första argument
och en integer som representerar den klient från vilken meddelandet kom.
• warning: Då ett fel uppstår i MONOLITH notifieras enheter som angränsar till
den inre gränsytan m.h.a. denna funktion. Funktionen tar tre parametrar, ett
felmeddelande i form av en CString och två integers, ett id-nummer och en
siffra som identifierar typen av fel.
Dessa funktioner bör vara implementerade i en klass, vars pekare skickas med vid
skapandet av MComServer-objektet som skall finnas med i systemet.
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Vidare måste några små tillägg göras i klassen MComServer (se ref. /8/, källkod,
för beskrivning). De medlemsfunktioner som är publika och används i den interna
gränsytan (från TCC eller från det grafiska gränssnittet) mot MComServer är
följande:
• konstruktor: Skapar alla nödvändiga objekt som behövs. Tar en pekare som
argument. Pekaren skall peka mot den klass som använder sig av MComServer.
(Klassen innehåller även en defaultkonstruktor som ej används, men som enligt
god programmeringssed bör finnas där)
• destruktor: Raderar dynamiskt skapade objekt.
• init: Initierar systemet genom att upprätta serversocketen som lyssnar efter
inkommande klienter. Returnerar sant om initieringen lyckades, annars
returneras falskt. Tar en integer som argument. Integern pekar på den port som
serversocketen skall lyssna på.
• clearLog: Rensar en log och tar en integer som argument. Integervärdet
bestämmer vilken av loggarna som skall rensas. I klassen MConstants finns
konstanter definierade för de olika listorna. Dessa konstanter heter sentSocket,
recievedSocket och recievedGPS. Funktionen returnerar ett booleskt värde
(sant eller falskt) som talar om huruvida operationen lyckades eller ej.
• openLog: Öppnar en logfil från hårddisken och lägger in den i rätt lista i
MONOLITH. Tar två argument; en textsträng (CString) och en integer.
Textsträngen anger fullständigt filnamn på logfilen och integern vilken lista som
loggen skall införas i (se clearLog). Returnerar ett booleskt värde som talar om
huruvida operationen lyckades eller ej.
• saveLog: Sparar en loglista till fil på hårddisken. Operationen tar två argument
och dessa är ett filnamn (Cstring) samt en integer som motsvarar den lista som
skall sparas. Returnerar ett booleskt värde som talar om huruvida operationen
lyckades eller ej.
• send: Används för att skicka ett meddelande till en klient. Tar två argument;
meddelandet som skall skickas (CString) och en integer som motsvarar den
klient till vilken meddelandet skall skickas. Returnerar ett booleskt värde som
talar om huruvida operationen lyckades eller ej.
• shutDown: Används för att notifiera MONOLITH om nedstängning och ger
systemet en chans att spara loggarna. Tar tre argument som talar om filnamnen
(CString) som loggarna skall sparas till (ett till varje logg). Om filnamnen är
tomma, d.v.s. textsträngarna är tomma, så kommer motsvarande log ej att
sparas.
• killSocket: Används för att stänga ner kommunikationen mot en specifik klient.
Tar ett argument; en integer som motsvarar klientens id-nummer. Operationen
returnerar ett booleskt värde som talar om huruvida operationen lyckades eller
ej.
• readGPS: Används för att läsa av GPSen som är kopplad till en av COM
portarna. Tar inga argument och returnerar en CString som innehåller ett GPS
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meddelande eller är tom. Tom sträng indikerar att inget nytt meddelande har
kommit in från GPSen.
readLog: Används för att plocka ut ett tidigare sänt eller mottaget meddelande
ur en av loggarna som MONOLITH för. Funktionen returnerar en textsträng i
form av ett CString-objekt och tar två argument, en integer som definierar
vilken log som är av intresse, och vilket index meddelandet har i loggen.

De ändringar som måste göras i filerna för MComServer (MComServer.h och
MComServer.cpp) beskrivs bäst med ett exempel. De är följande:

MComServer.h:
#include "MMessageList.h"
#include "MServerSocket.h"
#include "MRecSocketList.h"
#include "Monolith2Doc.h" // Byt ut denna rad mot inkludering av den klass som
//skall använda sig av MComServer (och därigenom
//hela MONOLITH).
#include "MConstants.h"
#include "MGPS.h"
class MMessageList;
class MServerSocket;
class MRecSocketList;
class MComServer
{
public:
bool killSocket(int id);
void warning(CString warningString,int id,int type);
CString readGPS();
CString readLog(int list, int index);
bool clearLog(int list);
bool saveLog(CString fileName,int list);
int openLog(CString fileName,int list);
MComServer(CMonolith2Doc* pointer); // Argumentet i denna
// konstruktor skall bytas ut mot en pekare till den klass
// som använder sig av MComServer (och därigenom
// hela MONOLITH).
bool send(CString sendString,int id, int toWhom);
void shutDown();
void init(int port, CString comPort);
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void newSocket();
void socketLost(int id);
void recieved (CString recievedString,int id);
MComServer();
virtual ~MComServer();
private:
MGPS* gps;
CMonolith2Doc* guiPointer; // Denna pekare skall bytas ut mot en
// pekare till den klass som använder
// sig av MComServer (och därigenom
// hela MONOLITH.
MMessageList* serverMessages;
MServerSocket* listeningSocket;
MRecSocketList* recievingSockets;
};
MComServer.cpp
MComServer::MComServer(CMonolith2Doc* pointer)
// Argumentet i denna konstruktor skall bytas ut mot en pekare till den
// klass som använder sig av MComServer (och därigenom hela
// MONOLITH).
{
guiPointer=pointer;
listeningSocket=new MServerSocket(this);
recievingSockets=new MRecSocketList(this);
serverMessages=new MMessageList;
gps=NULL;
}
4.1.3

Övrig beskrivning av MONOLITH

De speciella testpunkter som är av intresse i MONOLITH är de medlemsfunktioner
i MComServer som returnerar sant eller falskt (booleska variabler). Dessa markerar
om en operation lyckas eller misslyckas.
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MonTIU har till uppgift att agera som en ”dum” TIU som bara tar emot och
skickar meddelanden, så att MONOLITH har något att kommunicera med under
utvecklings- och testfasen. MonTIU simulerar en TIU.
4.2.2

Gränsyta MonTIU

MonTIU har en inre gränsyta. För en förklaring av vad som menas med inre
gränsyta se avsnitt 4.1.2.
Den representeras av en klass vid namn MComClient. Liksom för MONOLITH har
klassen ett antal medlemsfunktioner som anropas från ett gränssnitt. Även
gränssnittet måste ha en funktion som MonTIU använder sig av.
Denna funktion heter recieve och tar ett argument, en textsträng (CString) som
representerar det meddelande som har tagits emot från MONOLITH.
De funktioner som gränssnittet kan använda sig av hos MComClient är:
• konstruktor: Denna tar som enda argument en pekare till den klass som skall
använda sig av MComClient. MComClient har även en defaultkonstruktor, men
den används inte.
• destruktor: Avinitialiserar och stänger ned MonTIU.
• init: Denna funktion tar hand om initialiseringen av MonTIU. Den måste
anropas direkt efter det att MComClient-objektet har skapats. Den tar 10
argument. Först kommer en textsträng (CString) som talar om namnet på den
server som MonTIU skall ansluta sig mot. Sedan kommer en integer som talar
om vilken socketport på servern som MonTIUs socket skall anslutas mot. Efter
detta kommer fyra stycken textsträngar (CString) som identifierar
torpedtyperna och fyra stycken integers som anger torpedernas id för varje
torpedtub anslutna till TIU.
• send: Skickar ett meddelande till den server den är uppkopplad mot
(MONOLITH). Tar som enda argument en textsträng (CString) vilken
representerar meddelandet som skall skickas.
• sendTorpedoMessages: Den här medlemsfunktionen kan anropas både från
gränssnittet och inne ifrån MComClient. Den skickar iväg en textsträng som
representerar de giltiga meddelandena till den torped ansluten till var och en av
de fyra tuberna. Den tar som argument en textsträng (CString) och två integers.
Textsträngen representerar torpedtypen ansluten till en specifik tub. Den första
integern talar om vilken tub det rör sig om och den andra integern innehåller
torpedens id.
• getTubeId: Funktionen returnerar id:t till en viss torped. Vilken torpeds id som
returneras bestäms av det enda argumentet, en integer som anger vilken tub
torpeden sitter i.
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De ändringar som måste göras i MComClient är följande:
MComClient.h:
class CMonTIUDlg;

// Byts ut mot class <den klass som
// använder sig av MComClient>. Detta är
// för att klassen skall veta att den pekare
// som skickas med i konstruktorn är en
// pekare till en klass.

class MComClient : public CObject
{
protected:
DECLARE_SERIAL(MComClient)
public:
int getTubeId(int tube);
void sendTorpedoMessages(CString type,int tube,int id);
void send(CString message);
void init(CString server,int port,CString t1,CString t2,
CString t3,CString t4,int tId1,int tId2,int tId3,int tId4);
void Serialize(CArchive& ar);
void recieve();
MComClient();
MComClient(CMonTIUDlg* ptr);
// Argumentet byts ut mot en
// pekare till den klass som
// använder sig av
// MComClient.
virtual ~MComClient();
private:
int tubeId1;
int tubeId2;
int tubeId3;
int tubeId4;
CString sendMessage;
CMonTIUDlg* guiPointer;// Byts ut mot en pekare till
// den klass som använder sig
// av MComClient.
CArchive* clientOutArchive;
CArchive* clientInArchive;
CSocketFile* clientSocketFile;
MClientSocket* clientSocket;
};
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MComClient.cpp:
#include "MonTIUDlg.h"

// Byts ut mot headerfilen till den klass
// som använder sig av MComClient.

MComClient::MComClient(CMonTIUDlg* ptr)

// Argumentet byts ut mot en
// pekare till den klass som
// använder sig av
// MComClient.

{
guiPointer=ptr;
clientInArchive=NULL;
clientOutArchive=NULL;
clientSocketFile=NULL;
clientSocket=NULL;
}

Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

PR.SYSTEMBESKRIVNING MONOLITH 45

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Mikael Andersson & Christian Wessman, 708 1998-04-23
Status Status

A
5

YTTRE GRÄNSYTOR

5.1

MONOLITH

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

1

TF 9843

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

1

INTERN

MONOLITH har två yttre gränsytor i sitt nuvarande utförande. Dessa är
socketkommunikation via TCP/IP mot TIUer eller kopior av MonTIU samt
mottagning av seriell data via en COM-port (RS-232) från en GPS.
GPSen är inkopplad till COM-porten enligt nedanstående figur:
röd sladd=
plus på strömkällan
+

-

Strömkälla
(10 - 40 V DC)
DGPSmottagare

+

svart sladd=
minus på strömkällan
(egentligen jord)

-

brun sladd=
utgången på DGPS

Garmin
GPS 128
mottagare

grön sladd
används inte

blå sladd=
utgången på COM-porten

vit sladd
används inte

COM-port

Nollmodem koppling
på COM-porten

gul sladd=
externt alarm om
sådant existerar

Figur 28: Kopplingsschema för COM-port, GPS och DGPS
För beskrivning av sockets och kommunikation med dessa, se ref. /11/ och ref.
/12/.
Den seriella kommunikationen i MONOLITH går till enligt följande:
Först skapas en ”fil” som en länk till COM-porten. Denna fil kommer sedan att
användas för att ta emot seriell data från COM-porten. Sedan skapas en buffer för
att lagra det som tas emot i filen och en händelse (event) som används för att tala
om för MONOLITH när denna buffer är full. När detta är gjort initieras läsning
från COM-porten via filen till bufferten, och händelsen talar om när denna buffer är
full. Med jämna mellanrum måste MONOLITH kontrollera om händelsen är
signalerad (d.v.s. bufferten är full), och om så är fallet sparas det som kom in i
bufferten, händelsen återställs och läsningen initieras igen.
Observera att flera TIUer eller kopior av MonTIU, kan vara uppkopplade mot
MONOLITH på samma gång.
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MonTIU

MonTIU har endast en yttre gränsyta, nämligen socketkommunikation via TCP/IP
mot MONOLITH.
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GEMENSAMMA DATA

Inga äkta gemensamma data existerar i systemet, däremot finns en eller ett antal
datafiler som både MonTIU och MONOLITH kommer åt på följande sätt: Dessa
datafiler ligger på samma maskiner som MonTIU eller en riktig TIU.
(Begreppet TIU kommer i resten av detta avsnitt även att inräkna MonTIU.)
Det finns en fil för varje torpedtyp samt en för TIUn. Datafilerna innehåller de
meddelanden som är giltiga för den typ av utrustning som datafilen tillhör.
Vid uppstart av TIUn läser denna in de datafiler som är nödvändiga för den (d.v.s.
filerna som tillhör de torpeder TIUn kontrollerar samt TIU filen) och sedan skickas
dessa filer över till MONOLITH som lagrar undan de giltiga meddelanden som
finns i olika listor, så att sedan validering av mottagna meddelanden och
meddelanden som skall skickas kan ske. Observera att MONOLITH endast lagrar
den senast sända kopian av godkända TIU-meddelanden, eftersom de meddelanden
som är godkända för TIUerna alltid är likadana, d.v.s. det räcker med en kopia av
den uppsättningen meddelanden för att kunna utföra valideringen. När
MONOLITH tar emot en ny kopia med meddelanden som är godkända för
TIUerna så ersätts den gamla listan med denna nya kopia.
Datafilen är upplagd enligt följande:
[specialtecken][Namn][ev. annan info.][ev. ‘*’]
De olika specialtecknen är följande:
• % står för kommentar. En rad som börjar med % ignoreras vid inläsning
• Likaså ignoreras tomma rader
• @ står för vilken enhet som meddelandena är valida för.
• £ står för funktionsnamn. En rad som börjar med £ specificerar att namnet som
följer tecknet är ett funktionsnamn (se ref. /3/). En sådan rad måste sluta med *.
• $ står för meddelandenamn. En rad som börjar med $ specificerar att namnet
som följer tecknet är ett meddelandenamn. Meddelandenamnet skall följas av
ett , (komma) följt av antalet parametrar som meddelandet skall ha. Efter
antalet parametrar skall * finnas.
Här följer ett exempel på några rader ur en fil till en TIU:
% Detta är en kommentarrad, den ignoreras
@TIU
£Funktion 1*
$Meddelande 1,4*
% Meddelande 1 ovan tar 4 parametrar och tillhör Funktion 1. Det är ett giltigt
% meddelande till en (eller flera) TIUer.
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KAPACITETSBUDGET

På sätt och vis ej applicerbart p.g.a. att det inte är något som behöver tas i åtanke
vid konstruktion av detta system. Detta p.g.a. att MONOLITH utvecklas på, och
kommer att användas på en så snabb maskin att tidskraven ej kommer att bli några
problem att uppfylla. Förmodligen kommer tidskraven även att hållas på en
långsammare maskin eftersom MONOLITH inte är så våldsamt resurskrävande,
utom möjligen i form av allokerat minne.
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Följande headerfiler (*.h) skall tas fram:
• MComServer.h
• MConstants.h
• MGPS.h
• MLocalClientSocket.h
• MMessageList.h
• MRecSocketList.h
• MServerSocket.h
• MSocketInfo.h
Dessa filer innehåller klassdefinitionen för varsin klass. För en beskrivning av
klasserna se avsnitt 3.3.1, MONOLITHs klassuppbyggnad.
Följande implementationsfiler (*.cpp) skall tas fram:
• MComServer.cpp
• MConstants.cpp
• MGPS.cpp
• MLocalClientSocket.cpp
• MMessageList.cpp
• MRecSocketList.cpp
• MServerSocket.cpp
• MSocketInfo.cpp
Dessa filer innehåller klassdeklarationen för varsin klass (d.v.s. definierar
medlemsfunktioner, variabler, o.s.v.).
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MonTIU

Följande headerfiler (*.h) skall tas fram:
• MClientSocket.h
• MComClient.h
Filerna innehåller klassdefinitionen för varsin klass. För en beskrivning av klasserna
se avsnitt 3.3.2, MonTIUs klassuppbyggnad.
Följande implementationsfiler skall tas fram:
• MClientSocket.cpp
• MComClient.cpp
Filerna innehåller klassdeklarationen för varsin klass (d.v.s. definierar
medlemsfunktioner, variabler, o.s.v.).
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9.1.1

Hårdvara

•
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Två stycken PC-datorer med nätverkskort och Ethernetkoppling mellan dem.
Den ena datorn måste ha en COM port ledig.
En GPS mottagare med antenn och NMEA utgång. Fysisk koppling mellan
NMEA utgången på GPS mottagaren och COM porten på den ena PCn.
En DGPS mottagare med antenn. Fysisk koppling mellan DGPS mottagaren
och GPS mottagaren.
Kraftaggregat till GPS mottagaren och DGPS mottagaren.

9.1.2
•
•
•

Utg Nr Issue No

1

Mjukvara till PC-maskinerna

Microsoft Windows NT eller Windows 95
Microsoft Visual C++ v. 5.0.
En texteditor (typ Microsoft Notepad i Windows 95 / NT)
Generering av programsystem

MONOLITH kommer att genereras med de automatgenereringsverktyg som finns i
Microsoft Visual C++ v. 5.0 för att tillverka stommen till alla klasser. Dessa
automatgenereringsverktyg genererar också de filer som klassdefinitionerna /
deklarationerna ligger i. Resten kommer att programmeras manuellt.
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10

ÖVRIGT

10.1

Kodningsregler / rekommendationer och filstruktur

De kodningsregler som skall följas vid implementeringen av MONOLITH och
MonTIU är de som beskrivs i ref. /2/. Dessa kommer att följas i största möjliga
mån, dock kommer avvikelser från dessa att göras. Avvikelserna kommer att
dokumenteras i källkoden, så om avvikelser från kodningsregler hittas i detta
dokument (t.ex. vid namngivning av medlemsfunktioner i avsnitt 3) se ref /8/ för
kommentarer.
Eftersom stommen till alla klasser och de filer som dessa ligger i automatgenereras
av Microsoft Visual C++ v. 5.0 kommer en filstruktur enligt ref. /9/ att försvåra
implementeringen varför alla implementationsfiler för MONOLITH kommer att
läggas i en och samma filmapp och de filer som genereras av kompilatorn läggs i ett
underbibliotek till denna. Detsamma gäller för MonTIU (dock kommer de två inte
att ligga i samma filmapp).
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SPÅRNING

Här spåras de krav som finns beskrivna i ref. /1/, Beskrivning av examensarbete.
Krav
TCC skall få information om giltiga
meddelanden till olika torpeder samt till
TIUerna.
MONOLITH skall enkelt kunna
implementeras i TCC.
MONOLITH skall vara oberoende av
TIUns funktionalitet
MONOLITH skall kunna prata med
flera TIUer
Kommunikation mellan TCC (via
MONOLITH) och en TIU skall ske
över ett Ethernet-nätverk med TCP/IP
Ett enkelt GUI som möjliggör sändning
och mottagning av meddelanden till
TIUer skall finnas.
MONOLITH skall kunna ta emot data
från en GPS.
Ett enkelt gränssnitt som visualiserar
mottagen GPS data skall finnas
MONOLITH skall vara
återanvändningsbart
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INLEDNING

1.1

Syfte

3

För att till fullo kunna testa och använda den programvara för kommunikation med
TCP/IP mellan en TCC (MONOLITH, se ref. /1/) och en TIU har ett fullt
fungerande grafiskt gränssnitt skapats som använder sig av MONOLITH för att
kommunicera. Målet har varit att tillverka ett så bra och framför allt utförligt
gränssnitt som möjligt. Detta p.g.a. att det då blir mycket lättare att testa systemet,
samt underlätta för den/de personer som vid ett senare tillfälle kommer att
modifiera eller skapa ett nytt, liknande gränssnitt som använder sig av MONOLITH
för sin kommunikation. Genom att studera koden i det grafiska gränssnittet
(hädanefter benämnt GUI) hoppas skall de förhoppningsvis enkelt kunna återskapa
den. Likaså gäller ovanstående för det gränssnitt som implementerats i programmet
MonTIU som är den kommunikationsklient som används för att testa
MONOLITH. I denna rapport kommer att redogöras för varför gränssnittet ser ut
som det gör, hur det är uppbyggt, samt hur det skall användas.
1.2

Översikt

MONOLITHs GUI är en enkel modell av hur en framtida TCC kan komma att se
ut ”under ytan”, d.v.s. alla komponenter i MONOLITHs GUI motsvaras av logiska
funktioner i ett GUI som kommer att användas i en TCC. Komponenterna i GUIt
är uppdelade i grupper m.a.p. deras inneboende funktion. T.ex. så sitter alla
knappar och boxar som har med sändning att göra i en grupp o.s.v. GUIt även har
en del funktionalitet som är speciellt anpassad just för testningen av systemet och
som ej är lämplig att lägga in i ett GUI i en TCC. Vad anbelangar MonTIUs GUI,
så är det enbart tillverkat för att enkelt kunna sända och ta emot meddelanden från
MONOLITH. Det har inte på långa vägar så mycket funktionalitet som
MONOLITH, men tillsammans med MonTIU så är det ett utmärkt verktyg för att
testa MONOLITH, samt att kunna simulera den funktionalitet som en verklig TIU
har ur TCCs synvinkel. Figur 1 och 2 visar en bild av hur deras båda GUI ser ut då
programmet körs. Dessa figurer kommer att refereras till senare i dokumentet. Det
är från dessa två huvudfönster som MONOLITH och MonTIU kontrolleras. En
vidare beskrivning av de olika komponenterna i GUIna kommer att lämnas i avsnitt
4.1 och 4.2.
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Figur 1: Skärmdump av MONOLITHs GUI

Figur 2: Skärmdump av MonTIUs GUI
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1.3

5

Definitioner

Följande förkortningar/begrepp kommer att användas i dokumentet.
C3
Command, Control and Communication
TCC
Torpedo Command & Control
GPS
Global Positioning System
TIU
Torpedo Interface Unit
UwS
Underwater System
MONOLITH
Master Objectoriented Naval Operations-application,
Local Interface for Torpedoes, High-end
NMEA
National Marine Electronics Association
TCP
Transfer Control Protocol
IP
Internet Protocol
TCP/IP
Kombination av ovanstående protokoll som används för
överföring av data
Sockets
Kontakter/kopplingar (i datasammanhang menar man ett
kommunikationsmedel som kan hantera olika protokoll)
Windows sockets
Windowsbaserad kommunikation som kan hantera olika
protokoll (däribland TCP/IP)
COM-port
Kommunikationsportarna på PC-maskiner
RS-232
Elektrisk gränsyta för kommunikationsportar på
PC-maskiner
MSDN
Microsoft Developer Network
GUI
Graphical User Interface - Det grafiska
användargränssnittet.
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SYSTEMUPPBYGGNAD

3.1

Systemstruktur

7

För att ge en enkel bild av hur MONOLITH fungerar kan man säga det har två
gränsytor; en yttre och en inre gränsyta. Den yttre gränsytan är den som används
för att kommunicera med TIU-klienter, d.v.s. TCP/IP överföring. Den yttre
gränsytan innehåller även mottagandet av data från en GPS-mottagare som är
kopplad till datorns kommunikationsport. När det gäller den inre gränsytan så är
det ju tänkt att MONOLITH skall vara en integrerad del i ett större system. Hela
programmet är byggt att eftersträva just denna funktionalitet, så att de
programsystem som MONOLITH skall integreras i har en entydig och väl
definierad gränsyta att göra detta mot.
Helt system med MONOLITH som en integrerad del.

GUI

Interna (integrerade enheter)
Interna (integrerade enheter)

Inre gränsyta
(Klassen MComServer)

MONOLITH
Ytte gränsyta
(T.ex. Windows Sockets,
datorn kommunikationsportar)

Externa enheter
(T.ex. TIU, GPS
o.s.v.)

Figur 3: Exempel på struktur för ett komplett system
Det fungerar som så att MONOLITH är uppbyggt av klasser som relaterar till
varandra på de sätt som beskrivs i Programsystembeskrivningen av detsamma (se
ref. /1/). Denna väl definierade gränsyta är en klass i MONOLITH som innehåller
all den funktionalitet som är nödvändig för att kunna använda de faciliteter som
MONOLITH erbjuder. Denna klass heter MComServer och innehåller funktioner
för att sända och ta emot meddelanden, samt läsa av GPS o.s.v. Detta gör det
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enkelt för en programmerare av t.ex. ett användargränssnitt (GUI) att kunna
integrera MONOLITH utan alltför mycket arbete. För att kunna använda sig av
MONOLITH finns några detaljer som måste ändras i dess källkod. Dessa finns även
de specificerade i ref. /1/.
Genom att lägga upp strukturen på detta sätt är operatörsgränsytan helt och hållet
isolerad i alla punkter utom just den klass som är avsedd för kommunikationen,
d.v.s. MComServer.
GUIt har ingen inbyggd felhantering annat än den som automatgenereras av
programmeringsverktyget Visual C++ 5.0. Denna felhantering används dock endast
då man kompilerar debug-versioner av programmet. Då man gör en releasekompilering tas även denna felhantering bort av optimeringsskäl. Orsaken till att
ingen felhantering byggts in i GUI är att det i princip inte finns några kritiska
sektioner som kan orsaka fel, samt att det anses som för mycket arbete eftersom
det endast skall användas för att testa MONOLITH.
GUIt är helt och hållet händelsestyrt eftersom det helt igenom är ett
Windowsprogram. Allt baseras på att ”saker” sker i systemet som aktiverar
händelsehanterare. T.ex. då man trycker på ”sänd”-knappen i GUI, så aktiveras en
händelsehanterare som aktiverar sändningen av ett meddelande.
3.2

Indelning i programenheter

Med avseende på GUIt i både MONOLITH och MonTIU så finns endast en
programenhet och detta avsnitt är därför egentligen ej applicerbart, men det kan
tilläggas att i det system som MONOLITH är avsett att användas i kommer det
troligtvis att finnas flera olika programenheter. Detta är dock inget som påverkar
varken MONOLITH eller det gränssnitt som därtill skapats. Eftersom MonTIU ej
kommer att användas mer än för testning av MONOLITH och således ej heller dess
gränssnitt är detta ej något att ta hänsyn till.
3.3

Strukturer

Eftersom GUIt i systemet integrerar MONOLITH hänvisas läsaren till
programsystembeskrivningen av detsamma, (se ref. /1/) för vidare beskrivning av
MONOLITHs klasser. GUIt i sig består endast av två klasser vars funktioner till
stor del är automatgenererade av Microsoft Visual C++ 5.0. Dessa klasser är de
automatgenererade View- och Doc- klasserna (CMonolith2View och
CMonolith2Doc). Kort beskrivet hanterar View-klassen allting som har med den
rena grafiken att göra, t.ex. dialogrutor, knappar, textrutor o.s.v. medan Docklassen motsvarar gränsytan mot MONOLITH. Doc-klassen innehåller funktioner
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som kallar på andra funktioner i MComServer-klassen för att hantera
kommunikation o.dyl.
3.4

Övervakning och felhantering

Som nämnts ovan existerar ingen egentlig felhantering i GUI, förutom den
felhantering som finns ingår i MONOLITH och MonTiu. Dock sker viss
övervakning i gränssnittet. Detta p.g.a. eftersom GUI lägger upp de valida
meddelanden som MONOLITH kan sända i textrutor i gränssnittet och eftersom
varje enskilt meddelande har ett specifikt antal parametrar, så måste detta följas upp
av GUI då man väljer ett nytt meddelande, så att rätt antal parametrar blir möjliga
att fylla i. I övrigt sker som sagt all felhantering i MONOLITHs och MonTIUs
klasser.
3.5

Testpunkter

Ej applicerbart.
3.6

Speciell programvara

För att kunna använda (eller snarare testa) MONOLITH och dess GUI behövs
MonTIU och dess GUI och vice versa. Om systemet fungerar som det skall borde
man kunna testa det på en verklig TIU, men eftersom det under utvecklingsarbetet
ej finns någon sådan att tillgå, så är detta ej möjligt.
3.7

Säkerhet

Ej applicerbart.
3.8

Sekretess

Ej applicerbart.
3.9

Dynamiska beskrivningar

Ej applicerbart.
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4

BESKRIVNING AV PROGRAMENHETER

4.1

MONOLITHs GUI

4.1.1

MONOLITHs GUIs uppgift

10

Enkelt beskrivet är GUIs uppgift att tillåta en användare ta del av den data som
MONOLITH erhåller från sina klienter och den GPS som skall vara kopplad till
systemet. Gränssnittet skall också tillåta användaren att sända meddelanden till de
klienter som för tillfället är uppkopplade. Det skall även tillåta att användaren kan
spara och rensa de loggar som kontinuerligt hanteras av MONOLITH. GUI skall
vara så konstruerat att användaren får en god överblick över vad som händer i
systemet, vilka meddelande som skickas och tas emot o.s.v. Enligt figur 1 kan man
se att GUIt är uppbyggt enligt dessa principer. Det är uppbyggt av sex grupper
med olika komponenter. Dessa grupper och deras komponenter kommer att
behandlas i kommande delavsnitt. Även de dialog rutor som dyker upp då man
först startar programmet och då man sparar samt rensar loggar kommer att tas upp.
4.1.2

Gränsyta

I nedanstående delavsnitt kommer de olika grupper av funktionalitet som finns
implementerade i gränssnittet att gås igenom för att ge en klar bild av hur de är
konstruerade och vad de fyller för funktion. Den funktionalitet som finns med i
gränssnittet, men som ej tas med här nedan (t.ex. print-knappen i verktygsfältet,
file-menyn, statuslisten längst ner i huvudfönstret o.s.v.) är komponenter som
automatgenereras av Microsoft Visual C++ 5.0 och läsaren hänvisas till Microsofts
referensmanualer (se ref. /4/ och /5/) för detta.
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Setup dialogen

Figur 4: Skärmdump av setupdialogrutan
Denna dialogruta är det första som dyker upp på skärmen då man startar en kopia
av programmet. Den innehåller de initiala inställningar som måste göras för att
programmet skall fungera. Man kan alltid välja de förinställda värdena förutsatt att
ingen annan kopia av programmet för tillfället är igång. Nedan följer en beskrivning
av funktionaliteten hos setup-dialogrutan.
•

•
•

”Socket port” - editeringsfält: I detta fält väljer man den socketport som man
vill att MONOLITH skall lägga sig och vänta på inkommande uppkopplingar
av klienter. Det värde man här anger kommer att ökas med 1025 eftersom de
portar som ligger innan 1025 är reserverade för operativsystemet. D.v.s. väljer
man port 0 väljer man i realiteten port 1025.
”GPS COM-port” - combobox: I denna box kan man (om en GPS-mottagare
är inkopplad till datorn) välja vilken port man kopplat GPS-mottagaren till
(COM1 eller COM2 eller No GPS).
”OK”- och ”Cancel”- knapparna: Dessa knappar används för att bekräfta
eller avbryta konfigurationen av programmet. Trycker man ”Ok” kommer
programmet att startas med de inställningar man gjort, och om man trycker på
”Cancel” kommer programmet aldrig att startas, utan processen avslutas.
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”Clear Log” - dialogrutan

Figur 5: Skärmdump av ”Clear log” - dialogrutan
Denna dialog används för att rensa någon, några eller alla loggar som finns i
MONOLITH. Det innebär att man kan rensa loggarna för sända meddelande,
mottagna meddelanden, samt mottagen positionsdata.
Det hela är mycket enkelt. Man kryssar i den eller de loggar som man vill rensa och
trycker därefter på ”Ok”-knappen för att utföra rensningen, eller på ”Cancel”knappen om man ångrar sig.
4.1.2.3

”Send message” - gruppen

Figur 6: Skärmdump av ”send message” - gruppen.
Denna grupp innehåller de komponenter som är nödvändiga för att kunna sända ett
korrekt meddelande via MONOLITH.
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Comboboxarna: Högst upp i figuren finns tre stycken s.k. comboboxar. Dessa
innehåller de val som kan göras angående meddelande. Den combobox som står
längst till vänster av de tre används för att välja klient. Som klient räknas här
TIUer (eller MonTIU). Under varje klient i listan finns val för de olika torpeder
som finns hos TIUn. Man kan antingen välja att skicka meddelande till TIUn
själv eller till någon av de torpeder som är kopplade till TIUn. Om det finns fler
än en klient uppkopplade finns även ett alternativ där man kan skicka ett
meddelande till alla TIUer. Då man gjort detta val väljer man vilken funktion
man vill utföra. Funktionen väljs i den mittersta comboboxen. Funktionerna kan
skilja sig mellan de olika torpedtyperna och TIUn. Då man valt funktion
använder man den tredje comboboxen för att välja det specifika meddelande
man vill skicka.
Parameterfälten: Nedanför de tre comboboxarna finns tio skrivfält, som
motsvarar de parametrar som det för tillfället valda meddelandet har. Skulle
meddelandet t.ex. ha fem parametrar, kan man endast skriva i de fem första
parameterfälten.
”Send” - knappen: Längst ner i gruppen finns sändknappen, som exekverar
den funktion som fogar ihop meddelandet och skickar det vidare ner genom
programstrukturen till MONOLITH, där det valideras (felkontrolleras) och
sedan skickas vidare ut till den klient som meddelandet är avsett för.
”Remove client” - knappen: Då användaren markerat en specifik TIU eller en
torped som tillhör en viss TIU och trycker på denna knapp kommer en
dialogruta att dyka upp som frågar användaren om denne vill terminera
kommunikationslänken till den valda TIUn (om en av torpederna hos en viss
TIU är markerade kommer TIUn som de kopplade till att tas bort).
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”Sent messages” - gruppen

Figur 7: Skärmdump av ”Sent messages” - gruppen
Denna grupp är avsedd att visa information angående de meddelanden som sänts
från GUIt (egentligen TCC). Den innehåller två listboxar, två editeringsfält och en
knapp. Nedan listas alla komponenter uppifrån och ner som de förekommer i figur
7 samt en förklaring av deras funktion ges.
•

•
•
•
•

”To:” listbox: Här visas adressaten till alla de meddelanden som sänts i den
ordning de sändes, med det senast sända meddelandet nederst i listan. Varje
gång ett meddelande sänds flyttas markeringen i denna listbox automatiskt till
det meddelande som sändes. Då man markerar en annan post i denna lista
uppdateras automatiskt de nedanstående fönstren, så att de visar rätt
information angående sändningen.
”Message type” editeringsfält: Här visas funktionsnamnet och
meddelandetypen för det sända meddelandet separerade med ett kommatecken.
”Parameters” listbox: I detta editeringsfält visas de parametrar som sändes
med det aktuella meddelandet.
”Date and time of send” editeringsfält: I detta fält visas det datum och den
tidpunkt som gällde då meddelandet sändes.
”Resend log” knapp: Då det kan vara aktuellt att återspela loggen, d.v.s.
omsända meddelanden som en gång redan sänts har denna funktion lagts till.
Genom att markera det meddelande som man vill återsända och sedan trycka på
”resend log”-knappen kommer meddelandet återigen att skickas till klienten.
Observera att det omsända meddelandet ej loggas. Denna funktion kan vara
speciellt användbar vid testning då man skall konfigurera klienten eller de
ombordvarande torpederna. Man kan öppna sparade loggar från filer och med
denna knapp återigen spela upp meddelandena för klienterna. Orsaken till att
funktionen inte återsänder alla meddelanden i loggen är att det ansågs viktigare

Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

TEKNISK FÖRESKRIFT

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

1

TF 9845

Status Status

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

A

-

INTERN

Mikael Andersson & Christian Wessman, 708 1998-04-29

15

att operatören själv skulle kunna bestämma intervallen mellan de återsända
meddelandena.
4.1.2.5

”Recieved messages” - gruppen

Figur 8: Skärmdump av ”Recieved messages” - gruppen
De meddelanden som tas emot av MONOLITH visas upp i denna grupp. Gruppen
fungerar på samma sätt som ”Sent messages” - gruppen, med den skillnaden att det
är mottagna meddelanden som visas i de olika rutorna och editeringsfälten. För
specificering av funktionaliteten hos de olika fälten, se föregående delavsnitt
(4.1.2.4).
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”GPS” - gruppen

Figur 9: Skärmdump av ”GPS” - gruppen
Då MONOLITH dels är avsett att vara kopplad mot en GPS-mottagare (Global
Positioning System), så visas i denna grupp den aktuella positionen hos
mottagaren. Det finns även ett editeringfält som visar alla meddelanden som tas
emot från GPS-mottagaren. Nedan listas alla de komponenter som ingår i gruppen,
samt deras funktion.
•
•
•
•
•
•

”Time of recieve” listbox: Denna listbox visar tidpunkten för varje
meddelande innehållande positionsdata som erhålles av GPS-mottagaren.
Observera att tiden här är GMT (Greenwich Mean Time).
”Longitude degrees” editeringsfält: Visar riktningen för longitudkoordinaten
(East/West), samt antalet grader i denna riktning.
”Longitude minutes” editeringsfält: I detta fält visas antalet distansminuter
från den grad som anges i ”Longitude degrees”.
”Latitude degrees” editeringsfält: I detta fält visas i vilken riktning latituden
räknas (North /South), samt antalet grader i denna riktning.
”Latitude minutes” editeringsfält: Här visas antalet distansminuter från den
grad som anges i ”Latitude degrees”-editeringsfältet.
Etikettlöst editeringsfält: I detta fält visas alla meddelanden som kommer in
från GPS-mottagaren. Det är dock endast de meddelanden som börjar på
”$GPGLL” (Det är dessa som innehåller aktuell position) som visas i de övriga
fälten i denna grupp. Även om endast ”$GPGLL”-meddelandet visas i de övriga
fälten, loggas alla de övriga meddelanden som kommer in om man vill
implementera ytterligare funktionalitet angående GPS-mottagaren som
använder sig av dessa meddelanden.
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”DUMMY-send” - gruppen

Figur 10: Skärmdump av ”DUMMY-send” - gruppen
Denna grupp har skapats av den orsaken att man vill ha möjligheten att skicka
”dumma” meddelanden, d.v.s. meddelanden som accepteras av MONOLITH
oavsett om de är korrekta eller ej. Detta innebär egentligen att de ej valideras av
MONOLITH, utan skickas direkt istället. Gruppen innehåller endast två
komponenter; ett editeringsfält, där man skriver in meddelandet och en knapp för
att sända meddelandet. Ingen noggrannare beskrivning kommer att ges av dessa
funktioner.
4.1.2.8

”Warnings / errors” - gruppen

Figur 11: Skärmdump av ”Warnings / errors” - gruppen
För att kunna se de fel som uppstår i programmet har denna grupp skapats.
Gruppen består av ett editeringsfält, där status för programmet visas. Då ett fel
uppstår kommer felmeddelandet att visas i gruppens editeringsfält att visa vad som
hänt. Texten som står till vänster om editeringsfältet talar om status, d.v.s. uppstår
ett fel står det ”error” och om det endast är en varning står det ”warning”. Längst
till höger kan man se två siffror. Dessa är räknare som håller reda på antalet giltiga
sända meddelanden och antalet mottagna meddelanden. Den övre representerar
antalet sända meddelanden och den nedre antalet mottagna meddelanden.
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Log-menyn och verktygsraden

Figur 12: Skärmdump av log-menyn och verktygsraden
Log menyn och de tre knapparna längst till vänster i verktygsraden innehåller
samma funktionalitet. Det finns möjlighet att öppna, spara och rensa logfilerna.
Då man väljer att rensa logfilerna kommer en ny dialogruta att dyka upp på
skärmen. Denna beskrivs i delavsnitt 4.1.2.2. Väljer man däremot att öppna eller
spara log så dyker en standard Windows fildialog upp.

Figur 13: Skärmdump av ”open log” fildialogrutan
För att välja vilken av loggarna man vill öppna/spara måste man ange detta i
”filformat” eller ”fileformat” längst ned i dialogrutan. Där finns alla tre loggarna
representerade med olika suffix. De som finns är:
• Sent socket logs: Detta alternativ representerar de från programmet sända
meddelandena. Loggens suffix är ”*.ssl”.
• Recieved socket logs: Motsvarar de från klienten/klienterna mottagna
meddelandena. Loggens suffix är ”*.rsl”.
• Recieved GPS logs: Motsvarar mottagen navigtionsdata från GPS-mottagaren.
Loggens suffix är ”*.gpl”.
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Övrig beskrivning av MONOLITHs GUI

Eftersom MONOLITH i sig är reentrant (d.v.s. man kan parallellt exekvera flera
kopior av programmet samtidigt) så är även dess GUI det. Dock kan nämnas att för
att kunna exekvera MONOLITH med dess GUI parallellt, måste man välja ett unikt
portnummer för varje enskild kopia av programmet.
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4.2

MonTIUs GUI

4.2.1

MonTIUs GUIs uppgift

20

MonTIUs GUI är en enklare variant av MONOLITHs GUI och kan ses i figur 2.
Eftersom MonTIU endast skall användas för att testa MONOLITH och i sig är en i
det närmaste minimal version av en verklig TIU-programvara följer även dess GUI
denna ”minimala” linje och innehåller endast den funktionalitet som ansetts
nödvändig för att kunna utföra testerna. Bl.a. saknar MonTIU alla funktioner för
att öppna, spara och rensa loggar, eftersom det saknar loggning. Vidare tar den ej
emot data från någon GPS. MonTIU saknar också den validering av meddelanden
som MONOLITH erbjuder. I kommande delavsnitt kommer GUIt att gås igenom
mer noggrant.
4.2.2

Gränsyta

Även i MonTIU är funktionaliteten i gränsytan mot användaren indelad i grupper
som gör det lättare att se vad det är för data som presenteras. Även här kommer all
den funktionalitet som automatgenereras av programmeringsverktyget att
utelämnas ur beskrivningen med hänvisning till ref. /4/ och /5/.
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Setup dialogrutan

Figur 14: Skärmdump av Setup-dialogrutan
Setupdialogen består av två huvudfunktioner och dessa är att bestämma mot vilken
server som MonTIU skall koppla upp sig mot och vilka torpedtyper som finns i de
respektive torpedtuberna. Komponenterna är som följer:
•

•
•

”Server” - editeringsfält: I detta fält skriver man in namnet på den dator på
vilken servern (MONOLITH) ligger på. Det man egentligen skriver är IPadressen till densamma, men i ett Microsoft nätverk kan man ange namnet på
datorn istället.
”Port” - editeringsfält: Här anger man på vilken port som servern antas ligga
på. Detta väljer man då man startar servern. (Se avsnitt 4.1.2.1) Även här ökas
det portnummer man anger med 1025.
”Torpedo types” - gruppfält: Detta är egentligen gruppmarkeringen som
avses. Varje TIU kan hantera fyra torpedtuber med en torped i varje tub. Detta
innebär att alla fyra tuberna kan vara antingen tomma eller innehålla diverse
olika torpedmodeller. Varje tub kan konfigureras individuellt efter den torped
som för närvarande är laddad i tuben. Därför kan man för varje tub välja
torpedtyp (comboboxarna i torpedtyps-gruppen) samt ange ett unikt id-nummer
för varje torped i editeringsfältet till höger om varje combobox. Det man väljer i
comboboxarna är egentligen olika uppsättningar med godkända meddelanden
för den aktuella torpeden. Dessa meddelanden kommer sedan att vid
initieringen av programmet att skickas över till MONOLITH, så att det kan
validera de meddelanden som kan skickas till varje torped. Det skickas en
meddelandelista för varje tub, oavsett om tuberna är tomma eller ej (men om de
är tomma skickas endast meddelandet ”Tube empty”).
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”Send” - gruppen i huvudfönstret

Figur 15: Skärmdump av ”Send” - gruppen i MonTIUs huvudfönster
”Send” - gruppen är som man kan se av figur 15, ganska enkelt uppbyggd. Den
liknar den som finns i MONOLITHs GUI, men med den skillnaden att man ej kan
välja vart meddelanden skall skickas, eftersom det endast finns ett alternativ;
MONOLITH. Gruppen består av två comboboxar där man, precis som i
MONOLITH, väljer funktion och ett meddelande. Nedanför dessa två comboboxar
finns tio editeringsfält som är avsedda att användas för att införa parametrar i ett
meddelande. Längst ner i gruppen finns en knapp, på vilken kapitälerna S, E, N och
D kan utläsas. Detta är således Send-knappen som används för att skicka iväg det
meddelande som man angett i comboboxarna och parameterfälten. Nedan följer en
noggrannare beskrivning av de olika komponenterna.
•

•

”Function” - combobox: I denna box finns en lista med de funktioner som är
tillåtna att skicka till MONOLITH. Dessa läses vid initiering in av MonTIU och
läggs sedan upp i comboboxen. Observera att filen även innehåller information
om de meddelanden som skall föras in listan över godkända meddelanden.
”Message” - combobox: Denna combobox skall, som nämnts tidigare, hantera
en lista över de godkända meddelanden som kan skickas från MonTIU. Även
denna lista läses in från filen som nämndes i föregående punkt.
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”Parameter” - editeringsfält (10 st.): Dessa fält är, precis som i
MONOLITHs GUI, avsedda att hantera parametrar för att sedan foga ihop dem
till ett korrekt meddelande, tillsammans med vald funktion och meddelande.
Den stora skillnaden här mellan MonTIUs GUI och MONOLITHs GUI är att i
MonTIU kan man alltid skriva i alla parameterfält. I MONOLITH kan man
endast skriva i så många fält som det valda meddelandet specificerar. Orsaken
till att denna lösning valts är att man på detta sätt enkelt kan testa
MONOLITHs validering av inkomna meddelanden, vilket är en nödvändighet
för att kunna se huruvida densamma fungerar.
”Send” - knappen: Funktionaliteten för denna behöver knappast beskrivas,
men kort sagt så är det denna användaren trycker på för att initiera
ivägsändningen av det meddelande som denne skapat i de parameterfälten och
comboboxarna.
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”Recieved” - gruppen i huvudfönstret

Figur 16: Skärmdump av ”Recieved” - gruppen i MonTIUs huvudfönster
Denna grupp fungerar ungefär som motsvarande grupp i MONOLITH med den
skillnaden att den ej innehåller en listbox med från vem meddelandena kom,
eftersom de endast kan komma från MONOLITH. Nedan följer en utförligare
beskrivning av komponenterna i gruppen.
•

•
•

”Message” - listboxen: Innehåller huvudet på de meddelanden som inkommit
från MONOLITH, d.v.s. vilken funktion och meddelande som de motsvarar.
Då ett nytt meddelande inkommer hamnar det längst ner i listboxen och
markeringen flyttas till det senast inkomna meddelandet. Då markeringen
ändras till ett annat meddelande, så uppdateras de övriga fälten i denna grupp
därefter.
”Parameters” - listboxen: I denna listbox läggs den lista med parametrar upp
som följde med det meddelande som f.n. är markerat i ”Message” - listboxen.
”Date and time of recieve” - editeringsfält: I detta fält visas vid vilken
tidpunkt som det meddelande som f.n. är markerat i ”Message” - listboxen
inkom, samt vilket datum det inkom.
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”Torpedo types” - gruppen i huvudfönstret

Figur 17: Skärmdump av ”Torpedo types” - gruppen i huvudfönstret
Denna grupp används för att kunna simulera byte av torpeder i någon de fyra
tuberna under drift. Som visas i delavsnitt 4.2.2.1 väljer man vid initieringen av
programmet hur tuberna skall vara konfigurerade. Detta gör så att MonTIU, då
man trycker ”Ok” i setup-dialogrutan skickar över de listor med meddelanden som
var och en av tuberna (eller egentligen torpederna) kan ta emot. Om en tub är tom
skickas ingen lista, utan istället meddelandet ”Tube empty”. Här kan man då ändra
inställningarna för de fyra tuberna. Då man väljer en ny torpedtyp i någon av de
fyra comboboxarna kommer en ny lista med valida meddelanden att skickas till
MONOLITH för att användas vid sändning därifrån. Gruppen innehåller fyra
comboboxar, som var och en motsvara en av de fyra torpedtuberna.
4.2.3

Övrig beskrivning av MonTIUs GUI

Precis som för MONOLITH och dess GUI gäller att programmet är reentrant, men
med den skillnaden att man vid initieringen redan har en kopia av MONOLITH
igång. Detta p.g.a. att MonTIU måste ha en server att koppla upp sig mot, d.v.s.
MONOLITH. Man kan starta så många kopior av MonTIU som minnet i datorn
räcker till för, men för att programmet skall gå igång så måste man välja samma
portnummer som MONOLITH är initierat till.
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YTTRE GRÄNSYTOR

Ej applicerbart.
6

GEMENSAMMA DATA

Förutom de publika medlemsvariabler som automatgenereras av
programmeringsverktyget så finns det inga gemensamma data i varken
MONOLITHs eller MonTIUs GUI. De publika medlemsvariabler som
automatgenereras är element som måste tas med för att Windows skall exekvera
programmet.
7

KAPACITETSBUDGET

Ej applicerbart, eftersom programmet i sig är utrymmessnålt och inte kräver
speciellt mycket CPU-tid.
8

KÄLLKODSSTRUKTUR

För både MONOLITHs GUI och MonTIUs GUI gäller att de källkodsstrukturer
som skapas automatgenereras vid programmeringen, eftersom då man använder sig
av Microsoft Visual C++ 5.0 använder man sig av de inbyggda View och Doc
klasserna. Dock behöver man antagligen ändra i headerfilerna för klasserna, och
man behöver definitiv lägga till funktioner och kod i dem.
Följande headerfiler (*.H) skall implementeras:
CMonolith2Doc.H
CMonolith2View.H
CMonTIUDoc.H
CMonTIUView.H
Dessa innehåller klassdefinitionerna för de klasser som innehåller MONOLITHs
GUI och MonTIUs GUI.
Följande implementationsfiler (*.CPP) skall tas fram:
CMonolith2Doc.CPP
CMonolith2View.CPP
CMonTIUDoc.CPP
CMonTIUView.CPP
Det är i dessa filer som man skriver in den egentliga koden, samt implementerar
medlemsfunktioner och medlemsvariabler.
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PROGRAMUTVECKLING

9.1

Utvecklingsmiljö

9.1.1

Hårdvara

•
•
•
•

Två stycken PC-datorer med nätverkskort och Ethernetkoppling mellan dem.
Den ena datorn måste ha en COM port ledig.
En GPS mottagare med antenn och NMEA utgång. Fysisk koppling mellan
NMEA utgången på GPS mottagaren och COM porten på den ena PCn.
En DGPS-mottagare med antenn. Fysisk koppling mellan DGPS-mottagaren
och GPS-mottagaren.
Kraftaggregat till GPS-mottagaren och DGPS-mottagaren.

9.1.2
•
•
•
9.2

27

Mjukvara till PC-maskinerna

Microsoft Windows NT eller Windows 95
Microsoft Visual C++ v. 5.0.
En texteditor (typ Microsoft Notepad i Windows 95 / NT)
Generering av programsystem

MONOLITH kommer att genereras med de automatgenereringsprinciper som finns
i Microsoft Visual C++ v. 5.0 för att generera stommen till alla klasser. Dessa
automatgenereringsprinciper genererar också de filer som klassdefinitionerna /
deklarationerna ligger i. Resten kommer att programmeras manuellt.
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ÖVRIGT

10.1

Kodningsregler / rekommendationer och filstruktur

28

De kodningsregler som skall följas vid implementeringen av MONOLITHs GUI
och MonTIUs GUI är de som beskrivs i ref. /6/. Dessa kommer att följas i största
möjliga mån, dock kommer avvikelser från dessa att göras. Avvikelserna kommer
att dokumenteras i källkoden, så om avvikelser från kodningsregler hittas i detta
dokument (t.ex. vid namngivning av medlemsfunktioner i avsnitt 3) se ref /7/ för
kommentarer.
Eftersom stommen till alla klasser och de filer som dessa ligger i automatgenereras
av Microsoft Visual C++ v. 5.0 kommer en filstruktur enligt ref. /3/ att försvåra
implementeringen varför alla implementationsfiler för MONOLITHs GUI kommer
att läggas i en och samma filmapp och de filer som genereras av kompilatorn läggs i
ett underbibliotek till denna. Detsamma gäller för MonTIUs GUI (dock kommer de
två inte att ligga i samma filmapp).
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SPÅRNING

Eftersom både MONOLITHs GUI och hela MonTIU med sitt GUI endast är
avsedda för att testa den underliggande funktionaliteten som MONOLITH
erbjuder, så kommer finns egentligen inga krav att spåra, varför detta avsnitt ej är
applicerbart.
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Detta dokument innehåller specifikationer på de tester som utvärderar huruvida
MONOLITH (Master Objectoriented Naval Operations-application, Local
Interface for Torpedoes, High-end) är funktionellt godtagbart. Då ingen
köranvisning skall tas fram för testerna innehåller även dokumentet testförfarandet
för varje test. Ingen nedtecknad kravspecifikation för MONOLITH finns, så kraven
som skall testas är kortfattat beskrivna i denna rapport.
1.2

Översikt

En komplett systemöversikt över MONOLITH och dess lillebror MonTIU (som
används för att verifiera att TCP/IP kommunikationen fungerar) kan fås i ref. /1/.
Ref /2/ ger en beskrivning av det användargränssnitt som används för testningen av
MONOLITH.
De förutsättningar för att testningen skall kunna utföras är att de två
programsystembeskrivningarna samt detta dokument är granskade och klara och att
programkoderna för MONOLITH, MonTIU och deras testgränssnitt är klara.
Vidare behövs två datorer med MS Windows NT v. 4.0, samt en GPS-mottagare.
De två datorerna måste vara sammankopplade med en nätverksanslutning som kan
hantera TCP/IP protokollet.
1.3

Definitioner

TCP
IP
TCP/IP
MONOLITH
MonTIU

COM-port
TIU
NMEA
GPS
Sockets
Windows sockets

Transfer Control Protocol - Ett filöverföringsprotokoll.
Internet Protocol - Ett nätverksprotokoll
En sammanslagning av de båda ovanstående som
används för överföring av data.
Master Objectoriented Naval Operations-application,
Local Interface for Torpedoes, High-end.
Lillebror till MONOLITH. Används för att simulera en
TIU för att kunna testa kommunikationen mellan det
centrala eldledningssystemet och en TIU.
Kommunikationsport för seriell dataöverföring.
Torpedo Interface Unit
National Marine Electronics Association
Global Positioning System
Kontakter/kopplingar (i datasammanhang menar man ett
kommunikationsmedel som kan hantera olika protokoll)
Windowsbaserad kommunikation som kan hantera olika
protokoll (däribland TCP/IP)
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GPS-antenn

GPS

PC med MONOLITH

Nätverksanslutning

PC med MonTIU

Figur 1: Testkonfiguration för testning av MONOLITH
Figur 1 visar testkonfigurationen som skall användas vid testning av MONOLITH.
De båda PC-maskinerna skall innehålla MS Windows NT v. 4.0. Den ena PCmaskinen innehåller både MONOLITH och MonTIU och används i första hand för
att symbolisera centralsystemet. Den andra PC-maskinen innehåller MonTIU och
symboliserar en eller flera TIUer. Båda PC-maskinerna innehåller var sitt
nätverkskort och är anslutna till ett Ethernet LAN. Nätverkskommunikationen sker
med TCP/IP-protokollet via Windows sockets. Till PCn med MONOLITH är en
GPS-mottagare ansluten via en av COM-portarna (COM1 eller COM2). GPSmottagaren är ansluten till en GPS-antenn. Alt. kan GPS-mottagaren köras i
simuleringsläge i vilket fall antennen egentligen inte behövs. I testerna körs GPSmottagaren både i ”vanligt” läge och i simuleringsläge.
3.1.2

Testutrustning

Testutrustningen i detta fall utgörs av den PC som innehåller MonTIU, eftersom
denna maskin ersätts av en eller flera TIUer i det slutgiltiga systemet.
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3.2

Programvara

3.2.1

Värdmaskinens / Målmaskinens systemprogramvara

Här följer en lista på den programvara som används vid testningen:
• Värdmaskinens / målmaskinens operativsystem: Detta är
MS Windows NT v. 4.0. i båda fallen.
• Den kompilator / länkare / assemblator som används är MS Visual C++ v. 5.0,
men denna spelar inte någon avgörande roll i testningen.
3.2.2

Testprogramvara

Den testprogramvara som används vid testning av MONOLITH är ett program
kallat MonTIU som används i stället för en TIU vid testningen, samt två
användargränssnitt, ett till MONOLITH och ett till MonTIU. För en beskrivning av
testprogramvaran se ref. /1/ och ref. /2/. Testprogramvaran utvecklas parallellt med
MONOLITH. De krav som finns på testprogramvaran är att en användare (testare)
vid testning skall kunna simulera vad en TIU kan skicka för meddelanden till det
centrala eldledningssystemet samt visa upp detta på skärmen hos båda parterna i
kommunikationen. Användaren skall även kunna skicka meddelanden till MonTIU
m.h.a. testgränssnittet.
Vidare skall testgränssnittet till MONOLITH kunna visa den data som tas emot
från den anslutna GPSen.
En texteditor måste även finnas till hands för validering av loggar.
3.2.3

Modifierad programvara

Några detaljer i MONOLITH (medlemsvariabler och medlemsfunktioner i en av
dess klasser) skiljer sig åt beroende på vilket system som använder sig av
MONOLITH. För en beskrivning av dessa detaljer se ref. /1/. Att dessa ändringar
måste göras leder till att MONOLITH måste kompileras om då dess värdsystem
byts ut.
En sådan lösning valdes enbart för dess enkelhet. Att byta ut dessa detaljer är ingen
komplicerad process, och omkompilering vid nytt värdsystem måste ändå ske, då
MONOLITH är statiskt länkat till systemet det exekverar under.
3.2.4

Testomgivningens påverkan

Testomgivningen för testning av MONOLITH är en optimal miljö. Testningen äger
rum inomhus utan några märkbara yttre störningar. De krav som sedan ställs på
målsystemet är framför allt högre krav på diverse skydd till hårdvaran. Effekterna
av testomgivningens avvikelser från målsystemet är troligen försumbara, förutsatt
att nätverksanslutningar och datorer i målsystemet är väl skyddade, vilket
Denna handling är Bofors Underwater Systems AB (Bofors UwS AB)
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje
man eller användas för annat ändamål än vad som skriftligen medgivits.
© Bofors UwS AB

This document is the property of Bofors Underwater Systems AB
(Bofors UwS AB) and must not be reproduced, disclosed to any third
party or used in any unauthorized manner without written consent.
© Bofors UwS AB

TEKNISK BESTÄMMELSE

Utfärdad av, tjänsteställe, telefon Issued by, Department, Telephone

Datum Date

Utg Nr Issue No

Mikael Andersson & Christian Wessman, 708 1998-05-12
Status Status

A

Dokumentbeteckning Document ID

1

TB 9860

Bilagor Annexes

Informationsklass Classification

INTERN

förmodligen kommer att vara fallet. Testmaskinen som MONOLITH arbetar på
skiljer sig inte mycket från målmaskinen vad avser snabbhet och minne o.s.v.
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4

GENERELLA TESTKRAV

4.1

Allmänna principer

Då MONOLITH i sig inte är ett stort system, t.o.m. då det är integrerat med
testprogramvaran, och då alla delar av testsystemet är modulära borde oväntade fel
inte inträffa. Om de ändå skulle inträffa bör de inte vara svåra att finna och rätta till.
Därför skall oväntade fel hanteras på följande sätt:
• Fel som troligen är mjukvarubaserade skall noteras så att exekveringen kan
jämföras mot de loggar som MONOLITH för. Om detta inte ger något resultat
skall MONOLITH köras i MS Visual C++ debugger med samma utgångsläge
som då felet uppstod ett försök att återskapa det.
• Fel som troligen är hårdvarubaserade skall enbart noteras. Beroende på felet
kan en jämförelse med loggarna göras. Sedan får man starta om systemet.
Detta förfarande är för att testning av hårdvaran inte ingår inom ramarna för
denna testning av MONOLITH.
Vidare kan sägas att ett antal felmeddelanden finns inlagda i MONOLITH som talar
om för en användare om denne har utfört ett otillåtet kommando.
4.2

Krav på samtliga testfall

Inga direkta generella krav finns för samtliga testfall förutom de självklara kraven
såsom att systemet inte får hänga sig då en operation utförs o.s.v.
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5

TESTFALL

5.1

Kontroll av konstruktionskrav

Då ingen programkravspecifikation har funnits att tillgå under utvecklingen är detta
ett svårt avsnitt att definiera. Dock finns ett fåtal krav uppspaltade i ref. /3/. Dessa
är:
• Det programmeringsspråk som skall användas är C++ och utvecklingen skall
ske med MS Visual C++.
• Nätverkskommunikationen skall ske med TCP/IP protokollet. Detta uppnås
enklast via Windows Sockets.
• En GPS mottagare skall kunna anslutas och läsas av från MONOLITH.
Ett testfall för att verifiera dessa krav existerar.
5.1.1

Testfall 101: Källkodsstudie

5.1.1.1

Syfte och omfång

Här sker en kontroll av att de krav listade i avsnitt 5.1 har följts. Kontrollen sker
genom att studera källkoden till MONOLITH.
5.1.1.2

Förutsättningar

Tillgång till de källkodslistingar som använts, antingen i pappersform eller i
elektronisk form. En fördel (men inget krav) är tillgång till MS Visual C++ för att
kontrollera att programmets källkod går att ladda in i utvecklingsverktyget.
5.1.1.3

Testförfarande

Kontrollen sker genom en studie av källkoden. Testen går till enligt följande
punkter:
• Kontroll av språket och utvecklingsverktyget.
• Kontroll av att Windows sockets har använts
• Kontroll av att de programmeringsregler och rekommendationer som nämns i
ref. /4/ har följts och att eventuella avvikelser har dokumenterats.
• Kontroll av koden för avläsning av GPS mottagaren. Kontroll att den sker via
en COM-port.
5.2

Funktionstester

Funktionstester kommer att göras på följande funktioner:
• MONOLITH kan sända meddelanden till MonTIU / en verklig TIU.
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MONOLITH kan ta emot meddelanden från MonTIU / en verklig TIU.
MONOLITH kan läsa av GPS data och får in korrekt data inom gränserna för
de inbyggda felen i GPS mottagare.
MONOLITH validerar de meddelanden som programmet skickar.
Listor med valida meddelanden skickas från MonTIU / en verklig TIU vid
uppstart av TIUn (MonTIU). Dessa skall loggas som vanliga meddelanden men
behandlas separat.
All data (alla meddelanden) som MONOLITH skickar och tar emot från sina
periferienheter skall loggas. Loggarna kan sparas samt laddas in igen. En
användare kan rensa en log.
Alla sända och mottagna meddelanden från MONOLITH som ligger i en log
kan hämtas från loggen till en gränsyta.
Meddelanden som inte går igenom valideringen inte sänds iväg och inte loggas.
Ett felmeddelande genereras om detta händer.

5.2.1

Testfall 201: Sändning av meddelanden

5.2.1.1

Syfte och omfång

Här skall verifieras att MONOLITH kan sända iväg meddelanden till en TIU eller
motsvarande.
Verifieringen sker med test och analys av detta test.
5.2.1.2

Förutsättningar

För detta test behövs konfigurationen beskriven i figur 1, förutom GPS mottagaren
och antennen. MONOLITH är uppstartat på den ena maskinen och en instans av
MonTIU på den andra. MonTIU instansen skall ha minst en torped ansluten
(virtuellt).
5.2.1.3

Testförfarande

Testet utförs i minst två omgångar (beroende på hur många torpeder man har
associerat med MonTIU). Den första omgången skickas ett meddelande till TIUn
och i de efterföljande skickas meddelanden till de associerade torpederna. De tuber
som inte har någon torped associerad till sig är markerade som tomma och till
dessa kan inga meddelanden skickas. Använd nedanstående tillvägagångssätt:
• Välj målet för meddelandet i listan över mottagare (se ref. /2/).
• Välj en godtycklig funktion och meddelandetyp i respektive listor (se ref. /2/).
• Fyll i alla parametrar.
• Tryck på send-knappen. Se efter så att meddelandet kommer fram till avsedd
mottagare.
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5.2.2

Testfall 202: Mottagning av meddelande

5.2.2.1

Syfte och omfång

Testet är till för att verifiera att MONOLITH kan ta emot meddelanden från en
TIU (alt. MonTIU). Utförs genom test och analys.
5.2.2.2

Förutsättningar

Samma som avsnitt 5.2.1.2.
5.2.2.3

Testförfarande

Detta test utförs bara i en omgång:
• Välj godtycklig funktion och meddelandetyp i MonTIUs gränssnitt (se ref. /2/).
• Fyll i alla parametrar.
• Tryck på send knappen på MonTIUs gränssnitt.
• Kontrollera så att meddelandet visas upp på MONOLITHs gränssnitt.
5.2.3

Testfall 203: Avläsning av GPS-data

5.2.3.1

Syfte och omfång

Detta test är till för att verifiera att MONOLITH kan ta emot GPS data. Utförs
genom test och analys av resultatet.
5.2.3.2

Förutsättningar

För att testet skall kunna utföras måste konfigurationen i figur 1 användas (förutom
PCn med MonTIU och nätverksanslutningen).
Vidare måste GPSen vara påslagen och ta emot data från satelliter, alt. köras i
simuleringsläge. Den måste också vara inkopplad på en av portarna COM1 eller
COM2 på PCn med MONOLITH.
MONOLITH måste vara uppstartat med rätt port vald för GPSen.
5.2.3.3

Testförfarande

Vänta tills GPS meddelanden börjar visas i för ändamålet avsedd ruta (se ref. /2/).
När dessa börjar komma in, vänta tills minst tre stycken
navigationsdatameddelanden kommit in. Testet misslyckas om ingen GPS data har
kommit in senast två minuter efter uppstart av systemet och det är korrekt anslutet
/ uppstartat.
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5.2.4

Testfall 204: Validering av meddelanden

5.2.4.1

Syfte och omfång

Testet används för att se så att MONOLITH korrekt validerar de meddelanden som
systemet skickar, och att felaktiga meddelanden behandlas på ett kontrollerat sätt.
Även detta test sker genom körning av systemet och analys av resultatet samt även
en analys av valideringskoden i MONOLITH.
5.2.4.2

Förutsättningar

Samma som i avsnitt 5.2.1.2. Vidare behövs källkodlistingen för MONOLITH.
5.2.4.3
•

•

Testförfarande

Steg 1: Välj mottagare samt funktion och meddelandetyp på samma sätt som i
avsnitt 5.2.1.3. Dock måste meddelandet som skickas kunna innehålla minst en
parameter. Försök att skicka meddelandet utan att fylla i alla parametrar och
observera resultatet. Testet bör upprepas för ett flertal meddelanden.
Steg 2: Analysera de kodavsnitt som har med sändning och validering av
meddelanden att göra i källkodslistningen.

5.2.5

Testfall 205: Kontroll av initiering

5.2.5.1

Syfte och omfång

Verifikation av att MONOLITH får reda på vilka meddelanden som är giltiga för
anslutna TIUer samt de torpeder som är anslutna till varje TIU. Testet utförs
genom en uppstart av MONOLITH samt två instanser av MonTIU. Sedan studeras
den log som MONOLITH har fört över mottagna meddelanden.
5.2.5.2

Förutsättningar

Samma som avsnitt 5.2.1.2, men utan att MONOLITH eller någon instans av
MonTIU är uppstartade.
5.2.5.3
•
•

Testförfarande

Starta upp MONOLITH
Starta upp en instans av MonTIU. Denna instans skall ha följande
konfiguration: Tub 1: Torped 45, Tub 2: Torped 62, Tub 3: Torped 90, Tub 4:
tom.
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Starta upp nästa instans av MonTIU med följande konfiguration: Alla tuberna
skall ha en och samma torpedtyp associerade till sig.
Observera de meddelanden som har tagits emot i gränssnittet.
Spara loggen över mottagna meddelanden och öppna den i en texteditor.
Analysera de meddelanden som loggen säger har tagits emot. Ett lyckat test
visar tio mottagna meddelanden från uppstart av TIUerna. Vart och ett av dem
innehåller valida meddelanden.
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Testet syftar till att kontrollera att loggarna fungerar korrekt, m.a.p. den verkliga
loggningen, sparande, laddande samt rensande av logg. Testet utförs genom
exekvering av systemet och studie av loggarna.
5.2.6.2

Förutsättningar

Konfigurationen som beskrivs i figur 1.
5.2.6.3
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Testförfarande

Starta upp MONOLITH och två instanser av MonTIU.
Skicka ett antal meddelanden från var och en av MonTIU instanserna till
MONOLITH.
Skicka ett antal meddelanden från MONOLITH till var och en av instanserna av
MonTIU samt deras associerade torpeder. Skicka även ett par meddelanden till
alla TIUer
Se till så att GPSen har sänt några meddelanden.
Spara alla loggar.
Öppna upp loggarna i en texteditor. Studera dem så att de har loggat rätt (de
meddelanden som skickats / tagits emot, i den ordning de skickades / togs
emot). Stäng inte av MONOLITH.
Rensa alla loggar och spara dem igen.
Öppna de senast sparade loggarna i texteditorn och se så att de är tomma.
(GPS loggen fylls på ganska fort efter rensning eftersom GPSen sänder
information flera gånger i sekunden, så om den inte är tom kan det vara
orsaken).
Stäng av MONOLITH och MonTIU instanserna. Starta upp dem igen med
samma konfiguration.
Öppna loggarna i MONOLITH. Skicka och ta emot meddelanden i
MONOLITH enligt ovan. Spara loggarna.
Studera loggarna i texteditorn igen. De skall nu innehålla den gamla loggen och
de nya meddelandena skall ha byggts på denna log.
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5.2.7

Testfall 207: Hämtning av meddelande från loggen

5.2.7.1

Syfte och omfång

Testet skall validera att ett meddelande kan hämtas från en log. Testet utförs
genom granskning av källkoden för MONOLITH.
5.2.7.2

Förutsättningar

Tillgång till källkoden för MONOLITH.
5.2.7.3

Testförfarande

Detta test utförs enklast genom detaljstudie av källkoden då det inte finns något
smidigt sätt att i testprogramvaran se om ett meddelande från loggen har hämtats
förutom att ladda in en log igen eller använda sig av återsändningsfunktionen (se
ref. /2/), men då hämtas alla meddelanden ett åt gången i en snabb följd.
De klasser i MONOLITH som studeras här är MComServer och MMessages. I
MMessages skall funktionen getOne studeras. Funktionen returnerar ett
meddelande från en av loggarna.
5.2.8

Testfall 208: Meddelanden som inte går igenom valideringen

5.2.8.1

Syfte och omfång

Här skall en kontroll göras så att de meddelanden som inte går igenom valideringen
varken sänds eller loggas.
5.2.8.2

Förutsättningar

Konfigurationen i figur 1 används.
5.2.8.3
•
•
•
•

Testförfarande

Starta upp MONOLITH och en instans av MonTIU med minst en torped
associerad till sig samt minst en tub tom.
Försök att skicka till den tomma tuben. Ingenting skall hända om send knappen
trycks ned (alt. kan ett felmeddelande skrivas ut).
Försök att skicka till TIUn och en av dess torpeder utan att fylla i alla
parametrar. Ett felmeddelande skall skrivas ut.
Analysera loggarna i en texteditor. De felaktiga meddelandena skall inte ha
kommit med.
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Gränsytetester

Endast ett gränsytetest är medtaget i denna rapport. Ett krav på MONOLITH är att
det skall vara modulärt uppbyggt.
5.3.1

Testfall 301: Modularitet

5.3.1.1

Syfte och omfång

Testet syftar till att analysera modulariteten hos MONOLITH genom
källkodsgranskning.
5.3.1.2

Förutsättningar

Tillgång till källkoden för MONOLITH.
5.3.1.3

Testförfarande

Studera källkoden m.a.p. följande punkter.
• Kontrollera så att inga globala variabler / funktioner finns.
• Endast en klass i MONOLITH har kontakt med omvärlden. Denna klass är den
enda som känner till något om omvärlden.
• Varje klass har ett tydligt speciellt ansvarsområde, t.ex. loggning av
meddelanden, att hålla reda på kopplingar till TIUer, sändning av meddelanden
o.s.v.
• Minsta möjliga användning av publika medlemsvariabler finns. I de fall publika
medlemsvariabler finns kan de endast nås från en klass utöver den klass som
äger dem.
5.3.2

Testfall 302: Återhämtning efter simulerat kabelbrott

5.3.2.1

Syfte och omfång

Testet skall analysera hur systemet svarar mot ett kabelbrott på
nätverksanslutningen till en TIU. Då nätverkskablar kan vara dyra och det verkar
onödigt att förstöra dem genom att knipsa av dem skall ett kabelbrott simuleras
genom att nätverksanslutningen kopplas från under drift.
5.3.2.2

Förutsättningar

Samma som avsnitt 5.2.1.2.
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Testförfarande

Detta test utförs i två omgångar. Ett liknande förfarande används båda gångerna.
• Med MONOLITH och MonTIU uppstartade, dra ut nätverksanslutningen ur
MonTIU datorn. MONOLITH skall inte hänga sig. Vid anslutningens
försvinnande kan eventuellt en varning skrivas ut på skärmen och anslutningens
försvinnande loggas.
• Stäng av MONOLITH och MonTIU.
• Sätt i nätverksanslutningen och starta upp MONOLITH och MonTIU som
förut.
• Dra ut nätverksanslutningen ur MONOLITH datorn och observera vad som
händer. Samma sak som i första punkten ovan skall inträffa.
5.4

Kapacitetstester

Utgår p.g.a. att inga direkta krav på kapacitet finns att tillgå. De enda som sagts är
att systemet skall vara tillräckligt snabbt (så snabbt som den underliggande
nätverkskopplingen tillåter).
5.5

Drifttester

Här tas ett servicevänlighetstest och ett återhämtningstest upp. Övriga testfall som
går under detta avsnitt är irrelevanta.
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5.5.1

Testfall 501: Tydlighet hos loggarna

5.5.1.1

Syfte och omfång

Detta testfall skall klargöra tydligheten hos de loggar som systemet skapar.
5.5.1.2

Förutsättningar

Konfigurationen som beskrivs i figur 1, samt en texteditor, behövs.
5.5.1.3
•
•
•

5.6

Testförfarande

Starta upp MONOLITH och en instans av MonTIU.
Sänd meddelanden från både MONOLITH och MonTIU. Vänta tills GPSen har
hunnit sända ett antal meddelanden.
Öppna loggarna i texteditorn. Är TIU loggarna klara och utan för mycket
onödig text. Förstår man vad som har hänt i fråga om meddelandeöverföringen.
GPS loggen visar de meddelanden som har tagits in från GPSen, skrivna på
dess eget format. Det protokoll som används är NMEA. Dessa meddelanden
kan vara svåra att förstå men för felsökning torde detta vara det bästa sättet att
skriva loggen på.

Säkerhetstester

Utgår p.g.a. avsaknad av säkerhetskrav.
5.7

Sekretesstester

Utgår p.g.a. avsaknad av sekretesskrav.
5.8

Dokumentationstester

Utgår p.g.a. att ingen dokumentation till MONOLITH produceras.
5.9

Övriga tester

Här presenteras tre stycken tester av typerna: Bakgrundstest, Stresstest och
volymtest. Även ett uppstartningstest presenteras.
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5.9.1

Testfall 901: Bakgrundstest

5.9.1.1

Syfte och omfång

Detta test skall undersöka om MONOLITH klarar av att arbeta utan att hänga sig
då det körs med ett antal tunga program i bakgrunden. Svarstiderna skall även de
kontrolleras
5.9.1.2

Förutsättningar

Konfigurationen i figur 1 skall användas. Ett antal program som tar upp
processorkraft skall även finnas på MONOLITH-datorn, för att simulera andra
tunga program som kan ligga i ett framtida centralt eldledningssystem. Testet
utförs med fördel på en dator som är långsammare än den som MONOLITH
slutligen kommer att ligga på.
5.9.1.3
•
•
•

Testförfarande

Kör igång MONOLITH och ett antal instanser av MonTIU på samma dator.
Kör även igång ett antal instanser av MonTIU på den andra datorn. Starta upp
alla andra tänkbara program som ligger på MONOLITH-datorn.
Skicka och ta emot ett större antal meddelanden från / till MONOLITH.
Kontrollera svarstiderna samt att MONOLITH inte hänger sig. Om
MONOLITH hänger sig, försök igen med ett mindre antal bakgrundsprogram.
Notera hur många bakgrundsprogram som hanterades och vilka de är samt hur
mycket minne och hur snabb processor MONOLITH-datorn har. MONOLITH
skall inte exekvera långsammare än genomsnittet av bakgrundsprogrammen.

5.9.2

Testfall 902: Stresstest

5.9.2.1

Syfte och omfång

Testet syftar till att kontrollera hur stor belastning MONOLITH kan ta under kort
tid.
5.9.2.2

Förutsättningar

Konfigurationen i figur 1 skall användas.
5.9.2.3
•

Testförfarande

Starta upp MONOLITH och ett antal instanser av MonTIU (som motsvarar det
dubbla mot vad som är normalt antal TIUer på ett fartyg) på samma dator.
Starta upp lika många instanser av MonTIU på den andra datorn.
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På både MonTIU instanserna och MONOLITH väljs en funktion /
meddelandetyp som inte tar några parametrar. MONOLITH skall skicka till alla
TIUer.
Sätt repetitionen för tangentnedtryckningar i kontrollpanelen i Windows NT på
snabbaste hastigheten för båda datorerna.
Skicka meddelanden i en snabb följd från båda datorerna. Detta görs enklast
genom att lägga en tyngd på enter-knapparna på båda datorerna. Att trycka
enter är samma sak som att trycka på ”send” i användargränssnittet.
Låt meddelanden skickas i tio minuter. Detta skall fungera utan att något av
programmen hänger sig.

5.9.3

Testfall 903: Volymtest

5.9.3.1

Syfte och omfång

Testet syftar till att avgöra hur bra MONOLITH hanterar en stor mängd
dataöverföring under kort tid.
5.9.3.2

Förutsättningar

Samma som 5.9.2.2 med MONOLITH och en instans av MonTIU uppstartade på
varsin dator.
5.9.3.3
•
•
•

•

Testförfarande

Välj meddelanden utan parametrar på båda datorerna.
Låt datorerna skicka meddelanden till varandra under en natt.
Om detta test lyckas utan att datorerna hänger sig, gör om testet under en
längre tid. Låt systemet stå och skicka meddelanden under en hel helg.
Systemen skall inte hänga sig och loggarna skall fungera. (d.v.s. minnet skall
inte ta slut).
Efter testet, kontrollera hur mycket minne som MONOLITH har allokerat efter
testets slut.

5.9.4

Testfall 904: Uppstartningstest

5.9.4.1

Syfte och omfång

Testet avser att kontrollera stabiliteten vid uppstart av MONOLITH under ett stort
antal uppstartningar.
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Förutsättningar

Samma som 5.9.2.2.
5.9.4.3

Testförfarande

I detta test startas MONOLITH och MonTIU upp 200 gånger. Två uppstarter görs
för varje inställning av socketporten.
Socketporten kan ha värden mellan 0 - 99 (egentligen är det 1025 - 1124). Detta
betyder att MONOLITH startas två gånger med ett värde på noll för socket porten,
två gånger med ett värde på ett o.s.v. Vid varje uppstart av MONOLITH startas en
instans av MonTIU upp på den andra datorn, och det kontrolleras att de båda
programmen kan kommunicera med varandra.
Testet är godkänt om MONOLITH och MonTIU kopplar upp sig mot varandra vid
varje uppstart.
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ÖVRIGT

Ej applicerbart.
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VERIFIERINGSMATRIS

Då ingen programkravspecifikation har funnits att tillgå blir en verifieringsmatris
svår att framställa. Vid granskning av dokumentet avgörs om alla tilltänkta krav är
testade.
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INLEDNING

1.1

Syfte

Utg Nr Issue No

Dokumentbeteckning Document ID

Syftet med denna rapport är att undersöka och formulera tillvägagångssätt för att
nyproducera MONOLITH (examensarbete 1998, se ref. /1/) till ett multitrådat
program i stället för den enkla trådningen som idag finns.
1.2

Översikt

Då MONOLITH skapades infördes ingen trådning p.g.a. tidsbrist, men eftersom
konceptet i allra högsta grad är intressant att införa i denna typ av applikation som
har höga krav på effektivitet och av att kunna hantera flera externa enheter
samtidigt, skall här utrönas hur detta i så fall skall gå till på bästa sätt. Trådar är en
typ av processer som använder tidsdelning för att kunna uppnå multitasking
(multikörning). Varje Windowsprogram exekverar som en huvudtråd. Denna
huvudtråd kan av applikationen själv sedan delas in i mindre trådar som var och en
utför en specifik uppgift. I Windows finns det två varianter av dessa ”mindre trådar”
(se ref. /2/, /3/ och /4/); Worker threads (arbetartrådar) och User interface threads
(gränssnittstrådar). Skillnaden mellan dessa två typer är att User interface threads
har fönster associerade till dem och därför kan hantera Windows-meddelanden. Å
andra sidan är Worker threads enklare att implementera och använda. Då
huvudtråden (applikationstråden som i sig är en User interface thread) körs igång
kan denna starta dess egna interna trådar som kan vara av bägge typerna.
Huvudtråden tilldelas tid av processorn och får sedan själv distribuera ut denna tid
på de trådar den själv kör internt. På detta sätt kan man få ett program att bli
multitaskande (dock ej äkta multitasking eftersom det system som MONOLITH kör
på endast har en processor).
1.3

Fördelar / nackdelar med trådning

Fördelarna med denna teknik är att man får ett effektivare och stabilare system som
på ett mer effektivt sätt kan utföra arbetsuppgifter eftersom systemet i sig inte
behöver spendera dödtid med att t.ex. utföra operationer som kräver väntetid för att
läsa in data från en socket eller en kommunikationsport, utan kan helt enkelt vänta
på att den tråd som utför just denna uppgift gör det och meddelar huvudtråden då
uppgiften är utförd. På detta sätt kan huvudtråden koncentreras på att utföra andra
uppgifter under tiden (eller snarare låta andra trådar utföra andra uppgifter).
Nackdelarna är att det är ett mycket krångligare sätt att implementera ett program
på. Det finns ingen klar väg som exekveringen följer, vilket gör att det kan vara svårt
att lokalisera fel. Det kräver också att man implementerar delade resurser som
gemensamma länkar mellan de olika trådarna. Tekniken kan även kräva
synkronisering av resurser. D.v.s. att vissa trådar måste invänta andra innan de kan
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fortsätta exekveringen. Problem kan även uppstå då två trådar försöker komma åt
samma resurs. Detta löses genom att låsa resursen för alla utom den tråd som för
närvarande tagit kontroll över den. Detta löser problemet, men innebär också att de
andra trådarna kan vara tvungna att invänta den låsta resursen innan de kan fortsätta
exekveringen.
1.4

Definitioner

Följande definitioner / förkortningar används i dokumentet:
Threads

Se ”trådar”

Trådar

Autonoma processer som kan exekveras i Windows som
en applikation eller inom en applikation som t.ex.
arbetstrådar. Trådar används för att uppnå multitasking.

Multitasking

Se ”multikörning”

Multikörning

Teknik som tillåter flera applikationer att exekvera
samtidigt, genom att dela upp processortiden. Observera
att för äkta multikörning krävs flera processorer (en för
varje process som skall exekvera, men denna teknik
tenderar att vara ganska dyr).

MONOLITH

Master Objectoriented Naval Operations-application,
Local Interface for Torpedoes, High-end.
Examensarbete av Mikael Andersson och Christian
Wessman (se ref. /1/)

MFC

Microsoft Foundation Classes

TIU

Torpedo Interface Unit

TCC

Torpedo Command and Control

GPS

Global Positioning System
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GRUNDLÄGGANDE PROBLEM MED MONOLITH

Eftersom MONOLITH inte från början är skrivet som ett multitrådat program
kommer problem uppstå då detta skall införas. Det mest akuta problemet är att det
är svårt att helt och hållet skriva om applikationen till denna typ av applikation utan
att tappa kontrollen över det. Detta p.g.a. att eftersom MONOLITH är ett relativt
stort program med mycket kod måste väldigt många ändringar utföras. Det som
gäller om man bestämmer sig för att använda den befintliga kod som redan finns och
helt enkelt modifiera den till multitrådad kod är att hålla huvudet kallt och noggrant
dokumentera de ändringar som man gör, annars kommer man otvivelaktigt att
förlora kontrollen över applikationen. Det är dock naturligtvis inte omöjligt, men
kräver mycket arbete. En annan variant är att helt enkelt skriva om hela
applikationen, men även detta kräver mycket arbete. Fördelen är att man då på ett
kontrollerat sätt kan få applikationen att bete sig som den skall enligt
specifikationen. Man kan naturligtvis återanvända kod från det ursprungliga
MONOLITH för att ytterligare underlätta omskrivningen. P.g.a. att MONOLITH
som det idag ser ut är indelat i väl avgränsade klasser och all funktionalitet är väl
inkapslad i dessa klasser kan man med fördel skriva om programmet från början och
återanvända klasserna inom de olika trådarna. Detta är antagligen den taktik som ger
bäst kontroll och kräver minst arbete (arbete = tid = pengar).
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4

LÖSNINGSFÖRSLAG

4.1

Alternativ 1

Dokumentbeteckning Document ID

Det lösningsförslag som presenteras i detta avsnitt är det som är det mest intuitiva
och antagligen det som kräver minst arbete. Detta lösningsförslag bygger på det
faktum att MONOLITH idag består av väl definierade klasser där funktionaliteten är
väl inkapslad (se avsnitt 3).
Lösningsförslaget går ut på att koppla loss den klass som sköter om mottagningen
av data från kommunikationsporten (d.v.s. data från GPSen) samt flytta de delar av
medlemsfunktioner och de medlemsvariabler ur loggningsklassen (MMessages, se
ref. /1/) som har hand om loggningen av GPS-meddelandena till denna klass (eller en
ny klass som GPS-klassen kontrollerar). Vidare kan de tänkas att ett par
medlemsfunktioner kan behövas läggas till i ett par klasser.
Den största ändringen i MONOLITH som behöver göras i och med det här
lösningsförslaget (liksom de övriga) är dock en omskrivning av den interna
gränsytan (kopplingen till resten av TCCn) (se avsnitt 4.1.2).
En översikt över förslaget beskrivs bäst med nedanstående bild:

TCC

Globala
variabler

Globala
variabler

Tråd

Tråd

Trådprocedur

Trådprocedur

Händelser
(events)
Händelser
(events)

Händelser
(events)

MTIU

MGPS

Figur 1: Översikt över lösningsförslag 1.
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Omstrukturering av MONOLITH

Som synes i Figur 1 och som även nämndes i avsnitt 4.1 så har klassen MGPS (med
tillhörande logfunktioner från klassen MMessages) (se ref. /1/) migrerat ut från
MONOLITH och placerats som ett eget klassblock. Det klassblock i figuren som
betecknas MTIU är de klasser som har med socketkommunikation till och från en
TIU att göra (klassblock markeras som rektanglar med heldragna linjer).
Som det för närvarande ser ut i MONOLITH så implementeras kopplingen mellan
resten av TCCn och MONOLITH som ett antal medlemsfunktioner (både i
MONOLITH och i resten av TCCn) som anropas när något händer. Dessa
medlemsfunktioner är borttagna och ersatta med ett antal globala händelser och
variabler. Funktionen hos dessa beskrivs i nästa avsnitt.
Att ta bort vissa medlemsfunktioner och variabler ur ett par klasser kräver en del
jobb, men då källkoden är väl dokumenterad borde detta inte ställa till några
problem.
Ur Figur 1 kan också utläsas att två trådprocedurer måste skapas. Dessa är globala
och är kopplade till var sin del av MONOLITH. De två trådprocedurerna skapar
instanser av de klasser de är kopplade till och använder sig sedan av dem. Trådarna i
detta lösningsförslag är arbetartrådar, d.v.s. de kan inte hantera Windows
meddelanden.
4.1.2

Kopplingen mellan MONOLITH och resten av TCCn

De medlemsfunktioner som idag anropas i klassen MComServer måste bytas ut mot
globala händelser. Dessa händelser kan sedan ”signaleras” (se ref /2/, /3/ och /4/). En
speciell klass för att implementera dessa händelser finns i MFC. Den heter CEvent
och är relativt enkel att använda. Om man inte vill använda sig av CEvent finns en
ekvivalent metod som är använd i klassen MGPS i MONOLITH. CEvent är dock
enklare.
Händelserna signaleras från huvudtråden i TCCns programvara. De båda
trådprocedurerna ligger hela tiden och kontrollerar vilka händelser som är
signalerade och beroende på vilken händelse det är så utför en av trådarna en uppgift
associerad med den händelsen. En fördel med CEvent-klassen är att man kan
definiera att händelsen automatiskt skall gå tillbaka till icke signalerat läge då en av
trådarna (den avsedda mottagartråden) har upptäckt att den har signalerats.
Om parametrar (argument) måste skickas med händelsen för att operationen skall
kunna utföras får dessa läggas i globala variabler. Likaså gäller för returvärden.
De medlemsfunktioner som idag anropas från MONOLITH till resten av TCCn skall
bytas ut mot globala variabler, eller globala listor med variabler, vilket som än verkar
fördelaktigast (listor är att föredra, då man med detta tillvägagångssätt minimerar
risken att information går förlorad). Då en tråd har utfört en uppgift (t.ex. läst av
GPSen, eller tagit emot ett meddelande från en TIU) så lägger den in resultatet av
operationen (uppgiften) i rätt variabel / lista. Huvudtråden får med jämna intervall
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kontrollera om någonting har kommit in i variablerna / listorna och om så är fallet,
handskas med detta. De globala variablerna bör bara ha en process som får skriva till
dem, för att undvika fel som kan uppstå annars, samt för att undvika att behöva
implementera kritiska sektioner, semaforer o.s.v.
En alternativ approach till att låta huvudtråden slösa processortid med att med jämna
intervall kontrollera variablerna / listorna är att låta en tråd, då den har lagt in
någonting i en variabel / lista, posta (skicka) ett Windows meddelande (även om
arbetartrådar inte kan hantera Windows meddelanden så kan de fortfarande skicka
dem) som tas emot av huvudtråden. På så vis kan huvudtråden notifieras om att en
variabel / lista innehåller data och handskas med detta först då det blir aktuellt.
4.2

Alternativ 2

Alternativ 2 undersöker möjligheten att implementera trådningen utan att dela upp
MONOLITH i flera delar. Det skulle kunna åstadkommas enligt följande figur:
TIU
Händelser
(events)

Trådprocedur

TCC

Globala
variabler

MONOLITH

Trådprocedur

GPS

Figur 2: Översikt över alternativ 2
Detta alternativ påminner i stora drag om alternativ 1, men MONOLITH är inte
uppdelat på flera block, utan lämnas som det ser ut i dag. Detta innebär med största
sannolikhet att vissa delade resurser (medlemsvariabler i klasser o.dyl.) behöver
skyddas, framför allt om fler yttre enheter (förutom TIUer och GPS) kopplas in.
Skydden innebär implementation av t.ex. kritiska sektioner, semaforer o.s.v. vilket
kan bli mer komplicerat än att dela upp MONOLITH och inte ha några andra delade
resurser än de globala variablerna.
För en beskrivning över kopplingarna mellan TCCn och MONOLITH, se avsnitt
4.1.2.
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Alternativ 3

Alternativ 3 bygger på att använda gränssnitts trådar. Då dessa har fönster
associerade till dem och därför kan hantera Windows-meddelanden kan antalet
händelser (events) minskas drastiskt. Detta för att huvudtråden i stället för att
signalera händelser kan skicka Windows meddelanden till trådarna. Globala variabler
behövs fortfarande för att skicka data mellan MONOLITH och resten av TCCn. Ett
exempel på hur detta skulle kunna åstadkommas visas nedan:

TCC

Windows meddelanden

Tråd

Globala variabler

Globala variabler

(Del av)
MONOLITH

Globala variabler

Figur 3: Exempel på alternativ 3.
Figuren visar ett exempel med endast en tråd. Givetvis kan fler trådar läggas till, och
dessa ser då ut på samma sätt som den i figuren.
Tråden i figuren skickar och tar emot Windows meddelanden till / från resten av
TCCn. Resultat av olika operationer samt parametrar (argument) som behövs för att
utföra operationer läggs i de globala variablerna som förut (enligt avsnitt 4.1.2).
Skillnaden är att inga händelser behöver signaleras för att få tråden att utföra sina
uppgifter, ett Windows-meddelande räcker. För vissa saker är det möjligt att
händelser kan behövas ändå, den frågan har ännu inte fått sitt svar.
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SAMMANFATTNING

I rapporten har tre alternativ för att göra MONOLITH multitrådat beskrivits.
Rekommendationen är att begagna sig av alternativ ett vid implementering av dessa
idéer. Det skall sägas att dessa tre förslag endast är ett fåtal av de möjliga utvägar
som finns. Det går även att bygga på dessa förslag relativt mycket.
Anledningen att alternativ ett rekommenderas är p.g.a. dess enkelhet att
implementera, samt att det trots det stora antalet globala förekomster av variabler,
listor och händelser borde vara det mest stabila, eftersom man i det förslaget håller
isär kommunikationskoden till alla olika enheter som är kopplade till en TCC. I och
med detta undviker man de problem som kan uppstå med delade resurser.
Givetvis går denna uppdelning även att göra med gränssnittstrådar enligt alternativ
tre, och man får då ner antalet globala förekomster av händelser till ett minimum,
men då får man ta i åtanke att gränssnittstrådar är mer komplicerade att
implementera samt att de har fönster associerade till dem, vilket kan vara en stor
nackdel. Arbetartrådar skall dessutom enligt ref. /2/ i allmänhet vara mer
användbara.
Alternativ två är inte heller det bästa förslaget, främst därför att man då kan få
problem med delade resurser vilket kan vara ett obehagligt problem i vissa fall.
För en utförligare beskrivning av trådar, se ref. /2/, /3/ och /4/.
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Bilaga 7: Testrapport
TM 244/98
Denna bilaga innehåller ett utdrag ur testrapporten som visar resultatet av de tester som MONOLITH har
genomgått.
Testfall Utfall
101
Godkänt.
201
Godkänt.
202
Godkänt.
203
Godkänt.
204
Godkänt, men meddelanden till torpeder måste innehålla minst en parameter, och en
parameter får ej innehålla kommatecken.
205
Loggen innehåller 12 meddelanden eftersom MonTIU skickar ”Connection
established” först vid uppstart. Detta ger 6 meddelanden för varje instans av
MonTIU. Dock innehåller 10 av meddelandena listor med giltiga meddelanden. Detta
bör beteckna ett godkänt test.
206
Godkänt.
207
Godkänt.
208
Godkänt.
209
Godkänt.
301
Godkänt.
302
Godkänt med anm. När nätverksanslutningen är urdragen buffras de meddelanden
som skall skickas. När nätverksanslutningen återupprättas kommer meddelandena
fram till mottagaren, förutsatt att denne fortfarande är igång. Ingen varning skrivs ut
på skärmen.
501
Godkänt.
901
Godkänt. 3 st. (förutom MONOLITH, MonTIU och Windows NT)
bakgrundsprogram exekverades samtidigt.
Minne: 32 MB. Processor: Intel Pentium 100 MHz.
10000 meddelanden skickades och togs emot under testet.
902
Godkänt.
903
Efter helgtestet hade MONOLITH sänt iväg 173158 meddelanden och tagit emot
22595 meddelanden. Mottagningen av meddelanden slutade efter 1 timma och 5
minuter. Sändningen pågick hela tiden, men mot slutet gick det betydligt
långsammare. Efter helgen så svarade inte MONOLITH förrän MonTIU stängdes
ner. MONOLITH slutade ta in GPS-data den 28:e Maj och återupptog inhämtningen
av GPS-data den 2:a Juni. Tveksamt huruvida testet bör godkännas eller ej p.g.a.
MonTIU är orsaken till att MONOLITH hängde sig.
904
Godkänt.
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