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Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju
programske opreme za vgrajene sisteme
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ponovna uporaba.

UDK:

004.3:621.396.965.8(043.2)

Povzetek
Naloga osvetljuje problematiko razvoja programske opreme za vgrajene sisteme. Poudarek
je na specifiki, prisotni pri razvoju vgrajenih sistemov s skromnejšo strojno opremo. Takšne
naprave so pogosto prisotne kot končne točke v telekomunikacijskih omrežjih. Ponavadi jih
imenujemo terminalna oprema. Še posebej pomemben vidik razvoja programske opreme
je preverjanje programske opreme. Magistrska naloga skuša na sistematičen način
prikazati pomen in pomembnost sledenja pri razvoju programske opreme za vgrajene
sisteme. Pojasnili bomo, kaj je sledenje, prikazali sodobne načine sledenja in poudarili
specifike, prisotne pri sledenju v vgrajenih sistemih s skromnejšo strojno opremo. V ta
namen smo opravili sistematični pregled obstoječih programskih rešitev za sledenje in
beleženje dogodkov v vgrajenih sistemih. Zanimala nas je predvsem primernost obstoječih
implementacij za uporabo v ciljnih sistemih.

Glede na ugotovitve raziskave, ki je pokazala na potrebo in smiselnost po razvoju
samostojne knjižnice, smo se odločili, da bomo v okviru magistrskega dela izdelali
univerzalno programsko knjižnico za sledenje in beleženje, ki bi ustrezala specifičnim
zahtevam, ki jih postavljajo vgrajeni sistemi s skromnejšo strojno opremo. V primerjavi z
obstoječimi rešitvami smo razvili programsko knjižnico za sledenje, ki je še posebej dobro
prilagojena za uporabo v vgrajenih sistemih s skromnejšo strojno opremo. Bistvene
značilnosti naše implementacije knjižnice za sledenje so univerzalnost, prilagodljivost,
modularnost, zmožnost vpeljave navideznih modulov v obstoječo, ne-modularno
programsko kodo, majhna velikost in majhen vpliv na zmogljivosti sistema. Prikaz
implementacije, tehnik in rešitev, uporabljenih pri izdelavi te knjižnice, ki so plod dolgoletnih
izkušenj pri razvoju takšnih sistemov, predstavlja jedro te naloge.
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The use of tracing and logging in the software
development for embedded systems
Key words: logging, tracing, software development, embedded systems, code reuse

UDK:
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Abstract

The aim of this thesis is to call attention to issues, present at software development for
embedded systems. The focus is on the specifics present in the development of embedded
systems with modest hardware. Such devices are often present as an endpoint in
telecommunications networks. They are usually called terminal equipment. Particularly
important aspect of software development process is software verification. Master's thesis
seeks to systematically demonstrate the importance and significance of tracing and logging
in software development for embedded systems. We will explain what tracing and logging
is, show the modern ways of tracing and highlight the specifics that are present in the tracing
and logging of embedded systems with modest hardware. To this end, we conducted a
systematic review of existing software solutions for tracing and logging in embedded
systems. We were interested mainly the adequacy of existing implementations for use in
the target systems.

According to the survey findings, which showed the need and advisability of developing an
independent library, we have decided that we will in the context of the master's thesis,
create universal programming library for tracking and logging to meet the specific
requirements posed by embedded systems with modest hardware. Compared to existing
solutions, we have developed a software library for tracing and logging, which is particularly
well adapted for use in embedded systems with modest hardware. Essential characteristics
of the implementation of our library are the universality, its flexibility and modularity, ability
of introducing virtual modules to an existing, non-modular software code, small size and low
impact on system performance. Presentation of the techniques and solutions, used in the
implementation of this library, which are the result of many years of experience in
developing such systems, is the core of this thesis.
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vse skupaj v enem integriranem vezju
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Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

1 UVOD
Elektronske naprave so postale del našega vsakdanjega življenja. Uporabljajo se v
avtomobilski in transportni industriji, gospodinjskih aparatih, v izdelkih zabavne industrije,
za krmiljenje naprav, ki uravnavajo klimatske pogoje v zgradbah, v telekomunikacijah, v
industrijski avtomatizaciji in tudi za potrebe komunalne oskrbe (voda, elektrika). Večina
takšnih naprav je izdelana kot vgrajeni sistem (angl. embedded systems) [1].
Za razliko od splošno namenskih računalnikov, kot npr. osebni računalnik, so vgrajeni
sistemi načrtovani za izvajanje specifične naloge znotraj zadanih parametrov delovanja.
Ker so to industrijski izdelki in se po navadi proizvajajo v velikih serijah, je velik poudarek
pri načrtovanju in izvedbi teh sistemov tudi na njihovi ceni in stroških, povezanih z njihovo
proizvodnjo. Zaradi tega imajo takšni sistemi običajno omejene računalniške vire.
V zadnjih štirih letih smo lahko priča novi renesansi pri interesu/zanimanju za vgrajene
sisteme ter posledično razcvetu pri razvoju le-teh. Predvsem vseprisotna komunikacijska
povezljivost je omogočila in sprožila to izredno povečanje pri zanimanju za to področje. Tudi
na Microsoftovi konferenci Build 2014 [2], ki sem se je udeležil v aprilu 2014, je bilo ogromno
pozornosti namenjene tej temi [3]1.
V. Djurdjič v svojem članku nazorno opiše stanje:
"Strokovnjaki napovedujejo, da nas v naslednjih letih čaka nova revolucija, ki se po
obsegu lahko meri z velikostjo in razširjenostjo interneta. Tokrat ne bodo v ospredju
ljudje ali računalniki, temveč naprave, ki jih praviloma ne dojemamo kot računalniško
tehnologijo. Govorimo o pametnih avtomobilih, merilnikih elektrike, športnih
zapestnicah, gospodinjskih aparatih in številnih drugih napravah s tipali, seveda
povezanih med seboj in v internet [4]."

1

Predstavitev, ki sem se je udeležil tudi sam, je bila tretja najbolj gledana izmed vseh.
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Gonilo razvoja na tem področju se skriva za kratico 'IoT' (angl. Internet of Things), ki jo
prevajamo kot internet stvari. Podjetje Microsoft ponuja naslednjo definicijo izraza internet
stvari:
"Kaj je internet stvari (IoT)? Gartner pravi, da je to "omrežje fizičnih predmetov, ki
vsebujejo vdelano tehnologijo za komunikacijo in interakcijo s svojimi notranjimi stanji
ali zunanjim okoljem". Infrastruktura IoT se začne z vdelanimi napravami, računalniki,
tabličnimi računalniki in telefoni, ki zbirajo podatke za shranjevanje ali analizo. Ti
podatki so nato vrnjeni v iste ali druge naprave in so uporabljeni za spremembo ali
optimizacijo okolja [5]."

Ne glede na tip in zmogljivost pa je za tržni uspeh naprave zelo pomembno, kako kvalitetno
programsko opremo naprava premore. V. Djurdjič [4] navaja, da bi naj imeli leta 2020 po
najbolj zadržanih napovedih v internet povezanih nekje med 26 (Gartner) oziroma 30 (ABI
Research) milijard internetnih stvari, in to poleg tedanjih računalniških in mobilnih naprav.
Nekateri, denimo Cisco in IDC, menijo, da bo ta številka še precej višja, bliže petdesetim
milijardam.
Stroški iz naslova programske opreme zelo hitro prehitevajo stroške strojne opreme [6], če
jih opazujemo skozi življenjski cikel (načrtovanje, razvoj in vzdrževanje) zmogljivejših
naprav iz domene vgrajenih sistemov. Podatki, objavljeni na strani IBS [7], kažejo, da bodo
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo polprevodnikov, potrošila več denarja iz naslova
stroškov programske opreme kot pa iz naslova strojne opreme. Ti bodo predstavljali kar 75
% vseh razvojnih stroškov (napoved velja za 22 nm proizvodni proces).
To pomeni, da bomo morali pri razvoju take naprave zagotoviti večjo kvaliteto programske
kode, odkriti in odpraviti čim več napak ter jo čim bolje optimizirati. Vse to v čim krajšem
času! Dobro zasnovan in premišljen sistem za sledenje in beleženje bistveno pripomore pri
premagovanju in obvladovanju teh izzivov. Še posebej pa nam pomaga pri razhroščevanju
in odpravljanju napak.
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1.1 Cilji naloge
Naloga osvetljuje problematiko razvoja programske opreme za vgrajene sisteme. Poudarek
je na specifiki, prisotni pri razvoju vgrajenih sistemov, s skromnejšo strojno opremo. Takšne
naprave so pogosto prisotne kot končne točke v telekomunikacijskih omrežjih. Po navadi
jih imenujemo terminalna oprema.
Še posebej pomemben vidik razvoja programske opreme je preverjanje programske
opreme. Odpravljanje napak2 ali popravljanje programa je dejavnost, ki je sestavljena iz
iskanja vzrokov za nastanek hib oziroma odpovedi in odpravljanja teh vzrokov. Ravno pri/v
takšnih, skromnejših vgrajenih sistemih predstavlja protokol izvajanja neprecenljivo orodje
za razhroščevanje, ko moramo oz. potrebujemo:


opazovati daljše odseke izvajanja programa,



vračanje nazaj v času,



lovljenje nepredvidenih dogodkov, ki jih vnaprej ne poznamo,



ko razhroščevalnik ni na voljo:
o



npr. v nekaterih hkratnih, porazdeljenih ali vgrajenih sistemih,

protokol izvajanja lahko uporabljamo tudi v druge namene:
o

opazovanje, revidiranje delovanja sistema/procesa ipd.

Za lažje spremljanje naloge se bomo že tukaj na kratko dotaknili terminov 'tracing' in
'logging', ki se izmenično pojavljata kot poimenovanje za zgoraj omenjeni protokol izvajanja.
Same definicije terminov 'trace' in 'log' bomo podali v uvodu tretjega poglavja, tukaj pa bomo
pojma opisali takole:
V literaturi najdemo za termina 'tracing' in 'logging' več podobnih razlag/definicij.
Mnogokrat se termina uporabljata izmenično (kot delni sopomenki [8]). V večini
primerov se v razlagah strinjajo, da jasne ločnice med terminoma 'tracing' in 'logging'
ni. Skupno vsem pa je, da opisujejo sledenje (angl. tracing) kot podmnožico beleženja
dogodkov (angl. logging). V programskem inženirstvu je sledenje (angl. tracing)
posebna, specializirana oblika beleženja dogodkov (angl. logging) z namenom
zapisovanja informacij/podatkov o poteku izvajanja nekega programa [9]. Ti podatki
so tipično uporabljeni s strani programerjev/razvijalcev kot pomoč pri odpravljanju
napak.

2

Razhroščevanje (angl. debugging).
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V nadaljevanju dela bomo termina posplošili in kot delno sopomenko (tam, kjer se le da)
uporabljali združen/skrajšan izraz: sledenje.
Sledenje, oziroma podporo sledenju v vgrajenih sistemih je možno realizirati na dva načina.
Najbolj razširjene in najpogosteje uporabljene so programske rešitve za sledenje. Obstajajo
pa tudi elektronski sklopi [10] [11] [12] [13], vgrajeni v sodobne, visokozmogljive
mikrokrmilnike [14] ter različne tehnike [15], ki omogočajo strojno podprto sledenje. Ta
naloga sledenja s strojnim pristopom ne obravnava.
Osnovni namen magistrskega dela je poiskati ustrezno rešitev za vključitev tehnik sledenja
in beleženja v razvoj terminalne opreme podjetja Iskratel. V ta namen bomo opravili
sistematični pregled obstoječih programskih rešitev za sledenje in beleženje dogodkov v
vgrajenih sistemih. Poudarek bo na specifiki, prisotni pri razvoju vgrajenih sistemov s
skromnejšo strojno opremo. Glede na ugotovitve raziskave bomo izdelali univerzalno
programsko knjižnico za sledenje in beleženje, ki bo primerna za širok spekter naprav in bo
vključena v nabor standardnih komponent za razvoj programske opreme podjetja Iskratel.

Pri izdelavi tega magistrskega dela smo si zastavili naslednje cilje, ki izhajajo iz zgoraj
zapisanega namena:


Prikazati osnove vgrajenih sistemov in sistemov za delo v realnem času. Orisati
specifiko razvoja programske opreme za vgrajene sisteme s skromnejšo strojno
opremo. Prikazati pomen in tehnike odpravljanja napak pri takšnih sistemih.



Poiskati namen in pomembnost sledenja in beleženja dogodkov. Pojasniti, kaj je
sledenje, prikazati sodobne načine sledenja in poudariti specifike pri sledenju v
vgrajenih sistemih s skromnejšo strojno opremo.



Opraviti pregled obstoječih rešitev za sledenje in beleženje. Cilj bo ugotoviti oz.
oceniti stopnjo primernosti trenutnih implementacij. Rezultat analize nam bo
povedal, katero izmed izbranih in primerjanih implementacij bi izbrali za uporabo
v naših sistemih.



Izdelava univerzalne programske knjižnice za sledenje in beleženje, primerne za
uporabo v razvojnem ciklu programskih rešitev za terminalno opremo podjetja
Iskratel.
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1.2 Struktura naloge
Poleg uvoda in sklepa je to delo sestavljeno iz petih poglavij. V uvodu je predstavljena
problematika področja. Prav tako so opisani namen(i) in cilji naloge. Predstavljena sta
pojma 'tracing' in 'logging'. Določeno je tudi izrazoslovje, ki ga bomo uporabljali v
nadaljevanju dela.

V drugem poglavju bomo predstavili vgrajene sisteme, njihove lastnosti in njihovo specifiko.
Predstavili bomo tudi sisteme za delo v realnem času. V nadaljevanju poglavja bomo
prikazali značilnosti pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme. Poudarek bo na
specifiki, prisotni pri razvoju vgrajenih sistemov, s skromnejšo strojno opremo. Takšni,
šibkejši sistemi se pogosto uporabljajo na terminalni opremi v telekomunikacijskih sistemih.
Podrobneje bomo predstavili značilnosti razvoja programske opreme za vgrajene sisteme
v programskih jezikih C in C++. Nadaljevali bomo s prikazom sodobnih metod razvoja
programske opreme in njihovi uporabi pri razvoju v programskem jeziku C. Predstavili bomo
značilnosti preverjanja programske opreme za vgrajene sisteme in pomen testiranja in
preverjanja

kot

takega.

napak/razhroščevanja.

Še

Predstavili

posebej
bomo

se

bomo

lastnosti,

dotaknili
prednosti

procesa
in

iskanja

pomanjkljivosti

razhroščevanja. Zaključili bomo s predstavitvijo protokola izvajanja kot odgovorom na
pomanjkljivosti, opažene pri razhroščevanju.
V tretjem poglavju se bomo podrobneje posvetili specifiki sledenja in beleženja dogodkov.
Opisali bomo konvencionalne tehnike sledenja in prikazali napredne tehnike sledenja.
Poudarili bomo posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri uporabi na šibkejših vgrajenih
sistemih in sistemih za delo v realnem času. Posebej bomo omenili napredne tehnike
sledenja, ki smo jih uporabili v naši knjižnici za sledenje in beleženje dogodkov itTraceLog.
Dotaknili se bomo tudi specifike sledenja v porazdeljenih sistemih.
V četrtem poglavju bomo opravili sistematičen pregled obstoječih rešitev za sledenje in
beleženje. Predstavili bomo osnovne zahteve, ki naj bi jih izpolnjevala iskana rešitev za
sledenje, z vidika ciljne platforme. Najprej bomo preverili primernost storitev za sledenje, ki
so na voljo v želenih ciljnih platformah – operacijskih sistemih. Nato bomo opravili pregled
knjižnic za sledenje in njihovih implementacij, prisotnih na tržišču. Omenili bomo nekaj
najpopularnejših, razvrščenih po posameznih programskih jezikih. Pri raziskavah se bomo
omejili na terminalne naprave v telekomunikacijah, torej na naprave s skromno strojno
opremo ter z omejenimi procesnimi in pomnilniškimi viri. Na štirih predstavnikih iz te skupine
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bomo opravili tudi analizo primernosti. Cilj te analize bo ugotoviti oziroma oceniti stopnjo
primernosti trenutnih implementacij. Na koncu bomo predstavili še omejitve in slabosti
primerjanih knjižnic. Rezultat analize nam bo povedal, katero izmed izbranih in primerjanih
implementacij knjižnice za sledenje in beleženje bi izbrali za uporabo v naših sistemih.
V petem in šestem poglavju bomo predstavili univerzalno programsko knjižnico za sledenje
in beleženje, ki bo primerna za širok spekter naprav in bo vključena v nabor standardnih
komponent, za razvoj programske opreme podjetja Iskratel. Načrtovali smo jo na podlagi
rezultatov analize primernosti in ugotovitev/spoznanj/izsledkov, pridobljenih v prejšnjih štirih
poglavjih. Knjižnica je bila razvita z namenom uporabe na šibkejših vgrajenih sistemih. To
so naprave s skromno strojno opremo ter z omejenimi procesnimi in pomnilniškimi viri.
Tipičen predstavnik takšnih naprav v podjetju Iskratel je lastna terminalna oprema (IPtelefoni, terminalni adapterji, dostopovne točke ipd.).
V petem poglavju bomo najprej opisali strukturo knjižnice itTraceLog. Prikazali bomo
izpeljano modularizacijo obstoječe programske kode in projektov. Knjižnica za sledenje in
beleženje bo predstavljala tak projektno neodvisni modul, ki bo potrebne sistemske
implementacije uporabil iz (nove) sistemske knjižnice − modula. Ta novi modul, ki
predstavlja knjižnico za sledenje itTraceLog, bomo imenovali modul itTraceLogLib. Opisali
bomo zgradbo programskega modula itTraceLogLib. Podrobneje bomo predstavili
posamezne programske podsklope, ki ga sestavljajo.
V šestem poglavju bomo najprej predstavili predpostavke in omejitve, pomembne za
implementacijo. Največji poudarek bo namenjen tem poglavju. Prikazali bomo arhitekturo
knjižnice za sledenje itTraceLog ter opisali ključne koncepte pri načrtovanju in
implementaciji

programskega

modula

itTraceLogLib,

ki

knjižnico

predstavlja.

V

nadaljevanju poglavja bomo podrobno opisali implementacijo in delovanje vsakega
programskega podsklopa, ki sestavlja modul itTraceLogLib, posebej. Pokazali bomo
primere uporabe funkcij knjižnice in opisali možne cilje/izhodne naprave sledenja. Še
posebej bomo izpostavili možnost modularizacije neke aplikacije z uporabo te knjižnice. Na
koncu bomo omenili tudi pomožno aplikacijo za oddaljeno sledenje in beleženje dogodkov,
ki smo jo razvili za uporabo z našo knjižnico itTraceLog.
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Povzetek dela bomo opravili v sklepu. Tam bomo predstavili, kaj smo v magistrskem delu
storili, preučili, analizirali in raziskali. Obravnavali bomo prednosti in slabosti razvite
implementacije

ter

postavili

smernice

za nadaljevanje

raziskave in

izboljšanje

implementacije. V zaključku pa bomo predstavili glavne ugotovitve, pridobljene pri raziskavi
pomena sledenja in beleženja. Ugotovitve bodo predstavljene predvsem iz zornega kota
razvoja programske opreme za vgrajene sisteme s skromnejšo strojno opremo.

1.3 Hipoteze naloge
Osnovni hipotezi magistrske naloge sta:

Hipoteza 1:
Z uporabo sodobnih tehnik sledenja lahko bistveno pripomoremo k boljši kakovosti
programske opreme za vgrajene sisteme, še posebej v fazi razvoja. Hkrati s takšnim
pristopom izboljšamo vzdrževanje ter odkrivanje in odpravljanje napak v fazi produkcije.

Hipoteza 2:
Z izbiro ustrezne metodologije in programskih tehnik je mogoče izdelati prilagodljivo rešitev
za sledenje in beleženje, ki bo primerna za vgrajene sisteme s skromnejšo strojno opremo
in bo lahko uporabljena v širokem naboru naprav, razvitih v podjetju Iskratel.
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2 VGRAJENI SISTEMI
2.1 Uvod
Colnarič, Verber, Halang [16] pravijo, da ni natančno definirano, kaj vgrajeni sistem je. V
svojem delu nam ponujajo njihovo definicijo pojma vgrajeni sistem:
Definicija 1: V splošnem se razume, kot da pojem vgrajeni sistem predstavlja nek
poseben, namenski računalniški sistem, načrtovan za nadzor ali pa pomoč pri
delovanju, večjega tehničnega sistema. Ta po navadi vsebuje mehanske komponente in
vanj se ta namenski računalniški vgrajeni sistem inkapsulira (vdela/vstavlja/vgrajuje).
Hkrati nam naštejejo osnovne značilnosti takšnih sistemov:


Za razliko od splošno namenskih računalnikov izvaja ta posebni namenski
računalniški sistem le nekaj bolj ali manj kompleksnih vnaprej definiranih opravil.
Ker se pričakuje, da bo deloval brez človeške interakcije, je ponavadi opremljen
s senzorji in aktuatorji, ne pa s perifernimi napravami in vmesniki, kot so npr.
tipkovnica ali monitor, razen če je slednje zahtevano za upravljanje vgrajenega
sistema.



Pogosto vgrajeni sistem deluje znotraj omejitev realnega časa, kar pomeni, da
morajo biti zahteve po storitvah obdelane znotraj določenega vnaprej
definiranega časovnega intervala.



Vgrajene sisteme sestavljajo strojni in ustrezni/pripadajoči programski deli. Z
vidika kompleksnosti strojne opreme lahko naletimo na vse pojavne oblike
vgrajenih sistemov. Od zelo preprostih integriranih vezij, kot npr. FPGA, preko
plošč z enim samim mikrokrmilnikom pa vse do kompleksnih porazdeljenih
sistemov.



Ker vgrajeni sistemi le redko premorejo večje podatkovno pomnilniške hrambe
(kot so diski), je programska oprema ponavadi shranjena v trajni pomnilnik tipa
ROM.



Periferni vmesniki za komunikacijo s procesom (in okolico) ponavadi vsebujejo
digitalne in analogne vhode/izhode za povezavo s senzorji in aktuatorji.
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V primeru preprostejših vgrajenih sistemov je programska oprema zgrajena iz
programa, ki se zažene ob zagonu sistema (napajanja), se vrti v (neskončni)
zanki in se odziva na določene dogodke v okolici procesa. Za kompleksnejše
vrste vgrajenih sistemov pa se uporabljajo operacijski sistemi, ki ponujajo
lastnosti, npr. večopravilnost, različne algoritme razvrščanja, sinhronizacijo,
upravljanje z viri in podobno.

2.2 Značilnosti
Noergaard [17] v svojem delu ponudi takšno definicijo pojma vgrajeni sistem:
Definicija 2: Vgrajeni sistem je namenski računalniški sistem, ki se razlikuje od splošno
namenskih osebnih računalnikov ali superračunalnikov. Definicija sama je bolj
"mehka" in se konstantno razvija z napredkom v tehnologiji in z dramatičnim upadom
stroškov implementacije določenih računalniških komponent.

Tam [17] nam našteje še nekaj pogostih opisov za pojem vgrajeni sistem, kot ga poznamo
danes:


Vgrajeni sistemi imajo skromnejšo strojno opremo in/ali bolj omejene
programske funkcionalnosti kot osebni računalniki.



Vgrajeni sistem je načrtovan za opravljanje točno določene naloge.



Vgrajeni sistem je računalniški sistem z višjimi zahtevami po kvaliteti in
zanesljivosti kot drugi računalniški sistemi.



Nekatere naprave, ki jim pravijo vgrajeni sistemi, kot npr. dlančniki (angl. PDA)
in tablice, pravzaprav niso vgrajeni sistemi.

V Wikipediji [18] se pojavi takšna definicija pojma vgrajeni sistem:
Definicija 3: Vgrajeni sistem je poseben namenski sistem, pri katerem je računalnik v
celoti vgrajen v napravo, ki jo nadzira.

Obe zgoraj omenjeni definiciji se dobro skladata z definicijo, ki so jo predstavili Colnarič,
Verber, Halang [16].
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Če primerjamo osnovne značilnosti vgrajenih sistemov, kot so jih predstavili zgoraj
omenjeni avtorji v [16] in [17] z lastnostmi sistemov, opisanih v Wikipediji [18], ki jih na kratko
povzemamo v nadaljevanju, lahko vidimo, da se dobro skladajo.
Vgrajeni sistem je načrtovan s ciljem, da izvaja specifične, zanj vnaprej definirane naloge.
Ker je tak sistem načrtovan za izvajanje zanj specifičnih nalog, se lahko razvojni inženirji
posvetijo njegovi optimizaciji tako z vidika zmanjševanja dimenzij kot z vidika nižanja
stroškov proizvodnje – cene. Ker se vgrajeni sistemi (Slika 2.1) pogosto proizvajajo v
milijonskih primerkih, so že drobni prihranki pri proizvodnji na koncu izraženi v velikih
denarnih prihrankih za proizvajalca.

Slika 2.1: Usmerjevalnik kot primer vgrajenega sistema. Označeni deli vsebujejo mikroprocesor (4),
RAM (6) in Flash pomnilnik (7) [18]

Vgrajeni sistemi niso načrtovani z namenom, da bi bili splošno namenski računalnik za
izvajanje različnih nalog. Njihova naloga je izvajanje zanje specifičnih nalog. Nekateri
sistemi morajo zagotoviti pravilno delovanje v strogem realnem času. To so predvsem
sistemi, ki so načrtovani za uporabo tam, kjer je varnost kritičnega pomena3. Drugi takšnih
zahtev nimajo, zato omogočajo poenostavitve strojne in programske opreme z namenom
znižanja stroškov izdelave4.
Za naprave, ki se proizvajajo v velikih serijah5, je minimiziranje stroškov proizvodnje
pogosto glavno vodilo pri načrtovanju. Inženirji takrat ponavadi izberejo strojno opremo, ki
je še "ravno dovolj dobra", da omogoča izvedbo potrebne funkcionalnosti.

3

Medicina, letalska industrija, vesoljska industrija ipd.
Zabavna elektronika.
5 Mobilni telefoni, prenosni glasbeni predvajalniki ipd.
4
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Programska oprema, pisana za vgrajene sisteme [19], je ponavadi shranjena v ROM (angl.
Read Only Memory) ali bliskovnem (angl. Flash) pomnilniku in ne na trdih diskih kot na
osebnih računalnikih. Značilno za vgrajene sisteme je tudi to, da ponavadi delujejo na zelo
"šibki" strojni opremi z malo pomnilnika ter z majhno tipkovnico in ekranom ali celo brez
njiju.
Vgrajeni sistemi so pogosto uporabljeni v napravah, za katere se pričakuje, da bodo
delovale neprekinjeno med daljšimi časovnimi obdobji (leta), in to brez napak, ter da se
bodo v določenih primerih znale same postaviti nazaj v pravilni način delovanja ob pojavu
nekaterih napak. Te lastnosti se zrcalijo tudi v lastnostih programske opreme, pisane za
takšne vgrajene sisteme. Programska oprema za takšne sisteme je zato načrtovana
skrbneje in bolj testirana kot na primer programska oprema za osebne računalnike. Pri
izdelavi se izogiba uporaba nezanesljivih premikajočih se mehanskih komponent, kot so
diskovni pogoni, tipke, stikala in podobno. Pogosto takšne naprave sploh nimajo
uporabniškega vmesnika ali pa je ta zelo enostaven6. V zadnjih letih pa se pojavlja trend v
omrežnem povezovanju in tudi nadzoru vgrajenih sistemov.
Za razliko od osebnih računalnikov, kjer najdemo v glavnem predstavnike dveh
procesorskih arhitektur, je v vgrajenih sistemih svet bolj pester. Tu lahko najdemo
predstavnike procesorskih arhitektur ARM, MIPS, Coldfire/68k, PowerPC, X86, PIC, 8051,
Atmel AVR, Renesas H8, SH, V850, FR-V, M32R ...
Pogost pristop pri izdelavi naprav, ki bodo proizvedene v velikih količinah, je, da se načrtuje
cel sistem v obliki posebnega namenskega ASIC-integriranega vezja (angl. Application
Specific Integrated Circuit), ki ima strokovni naziv SoC [20] (angl. System on Chip), kjer se
poleg ostalih komponent7 po navadi dokupi še procesorska arhitektura oz. načrt kot "IPblok" (angl. Intellectual Property block). Kot alternativa se uporablja tudi pristop z uporabo
FPGA-vezij (angl. Field Programmable Gate Array), v katera se sprogramira celotna
implementacija sistema.
Na trgu se pojavlja vedno več zahtevnejših naprav − vgrajenih sistemov. To so sodobni
pametni telefoni, tablični računalniki in podobne naprave. V njih se po navadi nahajajo
visoko zmogljivi mikrokrmilniki, nekateri pa so zgrajeni kot SoC. Združenje ITRS (The

tipka in kontrolna lučka.
DSP, krmilna elektronika, AD/DA vmesniki ipd.

6Kakšna
7
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International Technology Roadmap for Semiconductors) je v svojem poročilu za leto 2007
[21] analiziralo trend gibanja razmerja med stroški pri načrtovanju in razvoju za visoko
zmogljive SoC z aspekta strojne in programske opreme (Slika 2.3).

Slika 2.2: Razmerja med razvojnimi stroški (strojna oprema / programska oprema). Številke so v
milijonih USD [6]

V tej analizi so prišli do zaključka, da bo predstavljal programski aspekt (angl. software) pri
načrtovanju, razvoju in vzdrževanju takšnih naprav do konca leta 2012 80 % (in več) v
skupnih stroških, gledano z vidika stroškov načrtovanja, razvoja in vzdrževanja takšnih
sistemov (Slika 2.2).
V kasnejšem poročilu iz leta 2012 [22] so sicer spremenili (znižali) predvidene absolutne
vrednosti za to leto, trend naraščanja stroškov programskega dela pa ostaja (Slika 2.4).
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Slika 2.3: ITRS, prognoza gibanja razmerja stroškov načrtovanja SoC (prognoza iz leta 2007) [21]

Slika 2.4: ITRS, prognoza gibanja razmerja stroškov načrtovanja SoC (prognoza iz leta 2012) [22]
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2.3 Sistemi v realnem času
Najprej ponovimo, da so sistemi za delo v realnem času podmnožica prej opisanih vgrajenih
sistemov. Obstaja več definicij, ki opisujejo obnašanje in lastnosti takšnega sistema,
delujočega v realnem času. Tri najpogosteje uporabljene so naštete spodaj:
Definicija 1:
Sistem deluje v realnem času, če so programi sposobni sproti obdelovati podatke, ki
prihajajo od zunaj, in so rezultati teh obdelav na voljo v vnaprej določenih časovnih
intervalih. Časi prihodov podatkov so pri tem lahko razporejeni naključno ali pa
vnaprej določeni, kar je odvisno od aplikacije [16].

Definicija 2:
Obdelava v realnem času je tista, katere pravilnost ni odvisna le od logičnih rezultatov,
temveč tudi od časa, ko so bili ti rezultati dobljeni [23].

Definicija 3:
Računalniški sistem za delo v realnem času je računalniški sistem, kjer je pravilnost
obnašanja sistema odvisna ne le od logičnih rezultatov preračunavanj, ampak tudi od
časa/trenutka (časa v fizičnem oziru), ko so rezultati bili proizvedeni [24].

Sistemi v realnem času imajo nekatere karakteristične lastnosti [23]:


Pravočasnost (angl. Timeliness): pri sistemih, za katere pravimo, da delujejo v
realnem času, srečamo dva časovna aspekta, relativnega in absolutnega.
Relativni aspekt je tam, kjer se akcije morajo zgoditi v danem intervalu, glede na
nastop nekega dogodka, absolutni aspekt pa tam, kjer je obnašanje sistema
določeno s podanimi trenutki oz. s periodami, ko se pričakuje neki odziv in je
natančnost podana z dano granulacijo.



Istočasnost8: v sistemih v realnem času je mogoče istočasno pričakovati več
dogodkov, ki zahtevajo pravočasen odziv. Treba je zagotoviti, da bodo zahteve
izpolnjene ne glede na to, koliko opravil se trenutno izvaja.

8

Oz. hkratnost (angl. concurrence).
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Napovedljivost (angl. predictability): da zadovoljimo zahteve, moramo vnaprej
poznati obnašanje sistema in s tem možnosti. Pomembno je obnašanje v
najslabšem primeru (preobremenitev, izredne razmere ...).



Zanesljivost (angl. dependability): ali in koliko se lahko na sistem zanesemo.
Pojem je sestavljen iz:
o

pravilnosti: logična pravilnost ob nepravem času je prav tako napačna
kot logična nepravilnost ob pravem času;

o

robustnosti: zahteva, da sistem ostane v specificiranem stanju tudi, ko
okolje ne ustreza več specifikacijam (npr. vhodne spremenljivke so izven
predpisanih meja ipd.) ali ko izpade del sistema;

o

razpoložljivosti: procesi morajo zagotavljati neprekinjeno interakcijo z
okoljem. Predčasnega zaključka teh procesov zaradi napak ne
toleriramo.

Z vidika obvladovanja oz. razumevanja pojma realnega časa sta tako bistveni, zgoraj
omenjeni lastnosti, istočasnost in pravočasnost. Naslednja primera pojasnjujeta navedeno:


Primer 1 - Računalniški sistem za rezervacijo letalskih vozovnic: Četudi se
opravilo ne zaključi v predvidenem času (npr. znotraj nekaj minut), bo lahko
akcija še vedno uspešna (vozovnice rezervirane); pri predolgem čakanju pa
bodo stranke šle drugam.



Primer 2 - Potnik gre na potovanje z letalom: če bo zaradi prometa na poti na
letališče ali drugih vplivov potreboval več časa, kot je načrtoval, bo letalo
odletelo; akcija ni uspešna.

Zgornja primera kažeta, da je treba deliti sisteme v realnem času na tiste, pri katerih je
mogoče tolerirati občasne zakasnitve, in na tiste, pri katerih zamuda termina9 pomeni
neuspelo akcijo, ne glede na logično pravilnost rezultatov (Slika 2.5). Čeprav je potnik prišel
na letališče le minuto prepozno, je rezultat isti, kot da sploh ne bi šel ali bi šel na napačno
letališče, torej naredil logično napako.

9

Skrajni rok.
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Slika 2.5: Skrajni rok in odzivni čas [16]

Glede na to ločimo dve okolji: strogi in mehki realni čas. Medtem ko pri mehkem pri
zakasnitvi roka kazen (oz. stroški) začne rasti, pri strogem v tem trenutku skoči na neko
visoko vrednost (Slika 2.6). Včasih ločimo obe domeni tudi po resnosti posledic, če
zamudimo rok.

Slika 2.6: Prikaz strogega in mehkega realnega časa [25]
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Časovne omejitve pri strogem realnem času so mnogo bolj striktno definirane kot pri
mehkem realnem času (Tabela 2.1).

Tabela 2.1: Značilnosti strogega in mehkega realnega časa (vir: [26])
Značilnosti

Strogi realni čas

Mehki realni čas

Odzivni čas

Strogi − zahtevano

Mehki − želeno

Zmogljivost pri maksimalni

Predvidljiva

Zmanjšana (degradirana)

Ima ga okolje (mora slediti

Ima ga računalnik (omogoča

spremembe stanj okolja)

podaljšan odzivni čas)

Varnost in zanesljivost

Kritična (angl. safety critical)

Ni kritična

Velikost datotek

Datoteke so male oz. srednje

Datoteke so velike

obremenitvi,
Nadzor nad taktom

velike
Tip redundance

Aktivna

Obnovitvene točke (angl.
checkpoint – recovery)

Integriteta podatkov

Zaznava napak

Kratkoročna (angl. Short term

Dolgoročna (angl. Long term

temporal accuracy)

integrity)

Avtonomna (samodejna)

Zahteva poseg uporabnika

Sisteme, delujoče v realnem času, lahko delimo na statične in dinamične. Za statične
sisteme, delujoče v realnem času je značilno, da so preprostejši, vse je vnaprej znano in
urejeno, delujejo časovno usklajeno, ne zamujajo, a zahtevajo veliko rezerve v
zmogljivostih10 in so manj fleksibilni. Primerni so za periodična opravila. Dinamični sistemi
so veliko zahtevnejši. Problemi se pojavljajo zaradi nepredvidljivosti, nedeterminizma in
dogodkov iz okolja, vendar predstavljajo naravnejši stik z okoljem in so bolj fleksibilni in
imajo boljšo izkoriščenost. Primerni so tudi za a-periodična opravila.
Zmotno je mišljenje, da so sistemi, delujoči v realnem času. hitri sistemi. Pomembno je, da
so dovolj hitri. Iz tega sledi, da je računalniški sistem primeren za delo v realnem času, če
je mogoče ob času snovanja dokazati, da bodo vse zahteve postrežene v zahtevanem času
v vseh primerih. Glavna smernica pri snovanju vgrajenih sistemov mora biti preprostost. Ta
je trenutno edini način, kako zagotoviti doslednost funkcionalnega in časovnega obnašanja

10

Čeprav potrebujejo manj administracije.
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2.4 Razvoj programske opreme za vgrajene sisteme
Predvsem skromna strojna oprema in majhni pomnilniki na napravah so pogojevali uporabo
programskega jezika C in strojnega jezika kot standardni orodji za razvoj programske
opreme za vgrajene sisteme.
Strojna koda je sicer specifična za arhitekturo procesorja, vendar omogoča11 najmanjšo in
najučinkovitejšo (najhitrejšo) kodo. Prednost uporabe programskega jezika C pa je v
standardizaciji in v dejstvu, da obstaja veliko prevajalnikov za vse pomembnejše
procesorske arhitekture. Uporaba programskega jezika C omogoča prenosljivost kode,
dobri prevajalniki pa nam znajo zgraditi kompaktno in hitro kodo, prirejeno za uporabljeno
procesorsko arhitekturo.
Za časovno kritične dele kode, za gonilnike in za pomnilniško kritične dele kode se je
ponavadi uporabila strojna koda, za ostale dele programske opreme pa se je uporabil
programski jezik C (Slika 2.7).

Slika 2.7: Tipični potek razvoja programske opreme za vgrajene sisteme [27]

Temu dejstvu se je prilagodila celotna industrija [28] [29] [30]. Večina programske opreme,
ki jo najdemo na tržišču in je namenjena za uporabo v vgrajenih sistemih, je zato napisana

11

Teoretično – odvisno od programerja.
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v programskem jeziku C in se ponavadi distribuira v obliki izvorne kode. Na ta način je
dosežena kar največja možna stopnja uporabe kode na različnih platformah.
V novejšem času se je s povečanjem zmogljivosti naprav trend preselil k paru C/C++ kot
standardnima orodjema za razvoj vgrajenih sistemov [31].

2.4.1 Sodobne metodologije razvoja programske opreme za vgrajene sisteme
Trend v industriji kaže, da se bo zaradi vse zmogljivejših naprav pri razvoju programske
opreme za sodobne vgrajene sisteme uporabljalo vedno več tudi ostale sodobne
programske jezike, kot npr. C++, C# ali Java, in ne več samo programski jezik C ali pa zbirni
jezik.
Tudi operacijski sistemi oz. platforme, uporabljeni v takšnih, tj. zmogljivejših napravah, se
počasi selijo na večje in sodobnejše izvedbe. Od vseprisotnega industrijskega standarda
VxWorks [32] [33] in podobnih mikro-jeder se v zadnjem času (beri desetletju) opaža trend
k prehodu na različice Linuxa [34], prilagojene za vgrajene sisteme (WindRiver Linux [35],
uCLinux [36], MontaVista Linux [37]). Celo Microsoftova platforma .Net (izvedenka .Net
micro framework [38]) ter njen naslednik Windows 10 (izvedenka Windows 10 IoT Core
[39]) ponujata podporo za sodobne vgrajene naprave. Tako kot sodobne, zmogljivejše
platforme si tudi sodobni principi načrtovanja sistemov vedno bolj utirajo pot k razvoju za
sodobne vgrajene sisteme.

Z leti razvoja so se pojavile in uveljavile nove, sodobne metodologije [40] razvoja
programske opreme, ki obljubljajo:


večjo učinkovitost pri razvoju,



boljši pregled pri načrtovanju sistemov,



zmogljivejše implementacije,



boljšo prenosljivost,



lažje vzdrževanje,



testiranje in simulacije.

Da bi izkoristili vse te prednosti, pa moramo napraviti prehod na novo generacijo
programskih jezikov12, ki to tudi omogočajo.

12

Kot npr. C++, C# ali Java.
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Z uporabo programskih jezikov12, ki omogočajo objektno orientirano programiranje, sicer
pridobimo novo kvaliteto pri načrtovanju [41] [42] in razvoju programske opreme, vendar
ima to v svetu vgrajenih sistemov tudi določene slabosti.

V tem magistrskem delu bomo obravnavali razvoj programske opreme za vgrajene sisteme,
predvsem z vidika razvoja terminalne opreme podjetja Iskratel. Tipično so to naprave s
skromnejšo strojno opremo. Zaradi te specifike nam uvajanje sodobnih metodologij razvoja
z uporabo programskega jezika C++ [43] [44] poleg prej omenjenih prednosti prinaša tudi
niz pomanjkljivosti in ovir, na katere bomo poizkušali opozoriti.
Uporaba sodobnih programerskih tehnik povzroči povečanje aplikacije, večje pomnilniške
zahteve in večje zahteve po procesorski moči, kar pa mnogokrat ni uresničljivo oziroma
sprejemljivo. Še večjo pomanjkljivost predstavlja zmanjšanje časovne predvidljivosti in
zanesljivosti zaradi vpeljanih dinamičnih struktur13 [45].
Poleg ovir, ki jih postavljata skromna strojna oprema in pomanjkanje resursov14, se pri
razvoju programske opreme za vgrajene sisteme soočamo tudi z omejitvami, ki jih
postavljajo razvojna orodja. Ponavadi se pri uporabi komercialnih vgrajenih sistemov pri
nakupu operacijskega sistema, BSP-ja (angl. Board support package) in gonilnikov vežemo
na orodja, ki nam jih priskrbi proizvajalec. Ta so pogosto15 modificirana in na nek način
okrnjena, tako da ne omogočajo uporabe vseh naprednih lastnosti, ki jih določen
programski jezik ali knjižnica sicer omogočata. Tako se nam lahko zgodi, da pristanemo pri
prevajalniku in knjižnici za C++, ki ne podpira izjem (angl. exceptions) [46], predlog (angl.
templates) ima okrnjeno knjižnico STL [47] ali pa temelji na verziji prevajalnika, ki ni podprt
v ostali kodi (prenizka verzija). Takrat smo kljub zadostnim resursom omejeni na uporabo
programskega jezika C in le manjšega dela lastnosti jezika C++.
Drug vidik pri razvoju programske opreme pa predstavlja ponovna uporaba t. i. obstoječe −
prvotne (angl. legacy) kode. Kot cilj modularne zgradbe programske opreme se postavlja
ponovna uporaba obstoječih modulov oz. kosov izvorne kode v novih izdelkih. Tu lahko
pride do težav, ko poizkušamo ponovno uporabiti obstoječo kodo na dveh različnih
programskih platformah. Tudi predelava ali preurejanje (angl. refactoring) obstoječe
programske kode je mnogo lažja in učinkovitejša z uporabo sodobnih orodij in tehnik, ki pa
temeljijo (po navadi) na lastnostih sodobnih programskih jezikov.

13

Reference, virtualne metode, rekurzija, kazalec 'this'.
Predvsem delovni pomnilnik in Flash pomnilnik.
15 Znova zaradi prostorskih in časovnih zahtev.
14

20

Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

Pri uporabi obstoječe kode se velikokrat soočamo s problemom, kako dobiti "sliko"
delovanja in strukture obstoječe kode. Pri velikih in kompleksnih delih kode nam je lahko v
veliko pomoč tehnika vizualizacije strukture kode z uporabo modelov.
Z razumevanjem principov sodobnih tehnik razvoja programske opreme v t. i. višjih
programskih jezikih in z uporabo modelov načrtovanja programske opreme, ki so tam v
uporabi, pa lahko pridobimo tudi pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme v
programskem jeziku C. Z nekaj modifikacijami in malo abstrakcije lahko dobršen del
prednosti, ki jih prinaša uporaba sodobnih orodij za načrtovanje in razvoj programske
opreme, uporabimo tudi pri razvoju v programskem jeziku C. S pravilno kombinacijo
uporabe programskih jezikov C++ in C ter aplikacijo principov iz sodobnih tehnik razvoja
programske opreme pa lahko kljub prej omenjenim oviram dosežemo znaten napredek pri
razvoju programske opreme za tak tip vgrajenih sistemov.
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2.5 Preverjanje programske opreme za vgrajene sisteme
2.5.1 Klasifikacija napak
V tuji literaturi se pojavlja mnogo besed/izrazov, ki opisujejo nepravilnost-napako:


bug, error, fault, failure, mistake, defect, glitch, problem, issue, trouble, anomaly
...

Tudi domače izrazoslovje je enako neenotno [48]:


zmota, napaka, problem, nepravilnost, hiba, incident, odpoved …

V nadaljevanju dela bomo uporabljali spodnje definicije, kot jih predlaga Dogša [48] in so
prikazane na Slika 2.8:
Nepravilnost (anomalija) ali neustreznost: je prevelika razlika med opaženim in
pričakovanim obnašanjem oziroma stanjem.
Napaka (angl. fault): vzrok, zaradi katerega se je pojavila ena ali več nepravilnosti.
Hiba (angl. defect): neodpravljena, vendar znana nepravilnost.
Odpoved (angl. failure): nepravilnost, ki jo bomo odpravili.

Slika 2.8: Napaka, nepravilnost, odpoved, hiba [48]
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2.5.2 Preverjanje
Smisel preverjanja je v zmanjšanju stroškov, dvigu kakovosti in varnosti računalniško
podprtih sistemov. Večjo kakovost produkta lahko dosežemo na več načinov, od katerih
zavzema preverjanje se vedno zelo pomembno mesto. Zanesljivost mnogih sistemov v
industriji in gospodarstvu je vedno bolj odvisna od pravilnega delovanja računalniške
opreme, ki teče na večjih sistemih ali pa na mikroprocesorskih sistemih. Mnoge zelo
pomembne odločitve temeljijo na računalniški podpori. Splošen sistem je sestavljen iz
aparaturnega (angl. hardware) in programskega dela (angl. software). Tehnologija
testiranja aparaturne opreme je danes zelo dobro razvita. To pomeni, da je podprta z
ustreznimi orodji in postopki (npr. standardi). V domeni programske opreme je preverjanje
v primerjavi z aparaturno opremo v velikem zaostanku. Glede na znane podatke in izkušnje
je tehnologija preverjanja, ki naj omogoča večjo kakovost produktov, v industriji zelo redko
uporabljena. Tudi najbolj razširjeni standardi glede kakovosti (npr. ISO 9000-3) sicer
zahtevajo preverjanje, vendar ne predpisujejo ustreznih preverjevalnih tehnik [49].
Slika 2.9 prikazuje proces preverjanja, kot ga opisuje spodnja definicija (generični pojem za
vse vrste preverjanj) [48]:
Preverjanje je analiza produkta in primerjanje med dejanskim stanjem (delovanjem)
produkta ter med pričakovanim oziroma zahtevanim.

Slika 2.9: Proces preverjanja [48]

Pri omenjanju (procesa) preverjanja lahko v literaturi pogosto zasledimo okrajšavo V&V. Ta
predstavlja dve besedi, validacija (angl. validation) in verifikacija (angl. verification), ki ju
Dogša [50] definira takole:
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Validacija je proces vrednotenja programske opreme na koncu njenega razvoja z
namenom, da se ugotovi skladnost izdelane programske opreme z zahtevami.
Verifikacija je proces, pri katerem se preverja, ali produkt tekoče faze ustreza zahtevam,
predstavljenim v predhodni fazi. Formalna verifikacija je formalno dokazovanje
pravilnosti programov. Izraz formalen pomeni, da je dokaz matematičen in ne
eksperimentalen.
Dogša je v [48] predstavil delitev preverjevalnih metod na naslednja dva sklopa:




Statična analiza:
o

inšpekcija kode,

o

formalna verifikacija: matematično dokazovanje pravilnosti,

o

pregled,

o

statična analiza izvorne kode.

Dinamična analiza:
o

testiranje.

Statična analiza je tehnika preverjanja, pri kateri preverjamo programsko opremo brez
izvajanja kode [51]. Sestavljena je iz dveh podsklopov:


Pregled (angl. review). Tipična uporaba je poiskati in odpraviti napake ali
nejasnosti v dokumentaciji, kot so npr. zahteve (angl. requirements), načrti (angl.
design), testni primeri (angl. test cases) ipd. Obstaja več različnih oblik pregleda
(Slika 2.10), ki se med sabo razlikujejo po stopnji formalnosti. Najbolj formalna
oblika pregleda je inšpekcija programske opreme oz. produkta, včasih poznana
tudi po izrazu "Faganova inšpekcija"16 [52]. Manj formalna oblika, ki je omejena
na programsko kodo, pa je tehnični pregled ali pregled kode (angl. code review).



Statična analiza izvorne kode (angl. Static analysis). Programska koda se s
pomočjo programskih orodij analizira z namenom odkrivanja strukturnih napak,
ki lahko privedejo do napake. Najpogostejši tipi napak, ki jih najde statična
analiza izvorne kode, so: napake v sintaksi, spremenljivka z nedefinirano
vrednostjo, nekonsistentnost vmesnikov, spremenljivke, ki so deklarirane, a niso
uporabljene, nedosegljiva oz. mrtva koda (angl. unreachable/dead code), kršitve
predpisanih standardov za kodiranje ipd.

16

Michael Fagan, prvi formaliziran sistem pregledovanja kode, razvit v 1970. letih v IBM.
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Slika 2.10: Oblike pregleda glede na formalnost, označen je pregled kode [51]

Dinamična analiza je sinonim za testiranje, pravi Dogša [48], kjer našteje naslednje
aktivnosti, ki naj bi predstavljale testiranje:


definiranje ciljev,



načrtovanje testnih primerov,



pisanje testnih primerov,



testiranje testnih primerov,



poganjanje sistema ali pa samo njegove komponente,



opazovanje in beleženje rezultatov tega poganjanja,



vrednotenje (evalvacija) rezultatov,



vzdrževanje testnih primerov.

V literaturi pa lahko zasledimo še nekatere druge definicije pojma testiranje:
Testiranje je proces, s katerim skušamo prikazati, da v programski opremi, ki jo
gradimo, ni napak. [53]

Testiranje je izvajanje ali vrednotenje programa (ali samo komponente), z namenom,
da se preveri, ali program ustreza zahtevam oz., da se pokaže razlika med
pričakovanimi in dejanskimi izhodnimi vrednostmi. Program lahko izvajamo z
računalnikom ali na kakšen drugi način. [50]
Testiranje lahko pokaže prisotnost napak, nikdar pa ne dokaže njihove odsotnosti. [54]
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Osnovni namen uspešnega testiranja je potemtakem pokazati in dokazati prisotnost
napake17, kar na koncu vodi k odpravljanju le-te. Odpravljanje napak18 je tako proces
iskanja mesta napake v programu in odprava te napake. Pri tem vnaprej vemo, da je v
programu skrita ena ali več napak19. Naša naloga je odprava napak in tako na koncu
program popravimo.

2.5.3 Napotki za preverjanje vgrajenih sistemov
Dogša [48] nam podaja še dodatne napotke, ki naj bi jih upoštevali pri preverjanju vgrajenih
sistemov:


Če je le mogoče, opravimo čim več verifikacijskih in validacijskih aktivnosti, še
preden instaliramo program v ciljni računalnik.



Za izvedbo verifikacije in validacije vgrajenih računalniških sistemov so
uporabne prav vse aktivnosti, ki veljajo tudi za navadne sisteme.



Pri načrtovanju naj bo velik poudarek na testabilnosti in diagnostiki.



Uporabljajmo simulatorje okolja.



Programirajmo v višjih programskih jezikih (npr. ADA, PEARL ipd.).



Prioriteto naj ima razvoj časovno kritičnih modulov.



Programski vstavki (sonde), ki smo jih uporabljali za nadzor nad delovanjem
programa in pri iskanju napak, naj ostanejo v programu.

Ene ali več.
Pojem pogosto zamenjujejo s testiranjem.
19 Dokazana prisotnost napak je posledica uspešnega testiranja.
17
18
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2.6 Razhroščevanje kot dvodimenzionalno iskanje napak
Odpravljanje napak ali popravljanje programa je aktivnost, ki je sestavljena iz iskanja
vzrokov za nastanek hib oziroma odpovedi in odpravljanja teh vzrokov.
Dogša [48] definira aktivnost popravljanje programa kot 'debugging' oz. odpravljanje napak.
Kot prevod za debugging uporabi besedo razhroščevanje. Tudi slovar informatike [55]
prevaja besedo 'debugging' kot odpravljanje napak ali razhroščevanje, zato jo bomo v
nadaljevanju dela uporabljali tudi mi.
Prechelt [56] v svojem delu ponuja naslednjo definicijo razhroščevanja:
Razhroščevanje pomeni lociranje hibe (angl. defect) D, ki vodi k opaženi napaki (angl.
failure) F.
Pri tem je relevanten aspekt hibe njen vpliv na potek izvajanja programa. Nepravilna
sprememba vrednosti spremenljivke "okuži" stanje programa in/ali povzroči napačen tok
izvajanja ukazov. Prechelt v [56] predstavi dva tipa hibe: hibe v podatkovnem toku (angl.
data flow) programa in hibe v kontrolnem toku (angl. control flow) izvajanja programa.
Predpostavimo, da smo med izvajanjem programa P opazili, da se je zgodil dogodek Y, kjer
bi se moral zgoditi dogodek X. S sledenjem poteka izvajanja programa, pridemo do
ugotovitve, da je dogodek Y posledica klica funkcije y() v naslednji vrstici programa:
if (a || b) x() else y();


Če menimo, da bi vrstica morala izgledati takole:
if (a || b) y() else x();

potem je tip odkrite hibe D: hiba v kontrolnem toku izvajanja programa.


Če pa ugotovimo, da ima v spodnji vrstici spremenljivka a (tipa boolean)
vrednost false, morala pa bi imeti vrednost true
if (a || b) x() else y();
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potem je odkrita hiba D hiba v nepravilni (modifikaciji) spremembi vrednosti (ali pa
pomanjkanju le-te), v katerem od predhodnih prirejanj vrednosti, spremenljivke a.
Tip odkrite hibe D: hiba v podatkovnem toku izvajanja programa. Kar pa je znova20
lahko povezano s kontrolnim tokom izvajanja programa.
Lokacija D.s v "napačnem/okvarjenem" programu P predstavlja prostorsko dimenzijo hibe
D. V odvisnosti od vhodnih podatkov se lahko program na lokaciji D.s mnogokrat izvrši
pravilno, preden se enkrat izvrši nepravilno. Trenutek (oz. čas) D.t, ko se program P na
lokaciji D.s izvrši nepravilno, predstavlja časovno dimenzijo hibe D.

Odkriti hibo z opazovanjem, predstavlja dvodimenzionalno iskanje v programskem prostoru
(angl. where) in času izvajanja (angl. when) (Slika 2.11).

čas izvajanja (when)

D

t

s

progr. prostor (where)

Slika 2.11: Iskanje v prostoru − času [56]

Ravno zaradi tega dejstva so pregledi kode (angl. code review) tako močno orodje.
Pregledovalci poizkušajo pregledati in upoštevati vse poti izvajanja programa naenkrat. Če
je takšno pregledovanje uspešno, se iskalni prostor zreducira na eno samo dimenzijo. V
tem primeru je to prostorska dimenzija.

20

Ne pa tudi nujno.

28

Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

2.6.1

Prednosti in slabosti razhroščevalnikov

Razhroščevalnik je program, ki omogoča odkrivanje logičnih napak v programski kodi.
Omogoča notranje preverjanje obnašanja programa, sledenje oz. koračno izvajanje
programa, izpis vrednosti spremenljivk, registrov in pomnilniških lokacij med izvajanjem
programa, zagon programa in zaustavitev v t. i. prekinitvenih točkah ter popravljanje in
testiranje programa.
Razhroščevalniki so lahko zelo koristni za [56]:


Podrobno opazovanje izvajanja programa:
o

izvajanje po korakih (angl. single stepping), kar pa je izvedljivo samo za
kratke odseke poteka izvajanja programa;



Podrobno preiskovanje stanja programa:
o



opazovanje vsebine spremenljivk; sledenje referencam ipd.

Lovljenje dogodkov za njihovo podrobno razumevanje:
o

pogojne prekinitvene točke.

Razhroščevalniki pa nam ne morejo biti v veliko pomoč pri:


Podrobnem opazovanju izvajanja dolgih odsekov nekega programa:
o





"Kaj program dela ves ta čas?"

Vračanju nazaj v času:
o

"Kako smo prišli do te točke?"

o

"Kaj se je zgodilo pred tem?"

Lovljenju nepredvidenih dogodkov. Dogodkov, ki jih vnaprej ne poznamo:
o

"Se dogaja kaj čudnega?"

V prej omenjenih primerih bi potrebovali protokol izvajanja programa, da bi si lahko
pomagali odgovoriti na zastavljena vprašanja. Tako bi lahko v namen podrobnega
opazovanja izvajanja programa v daljšem časovnem obdobju posneli protokol izvajanja.
Odgovor na vprašanje, "kaj program dela ves ta čas", lahko nato poiščemo v posnetem
protokolu izvajanja. Ko najdemo kaj zanimivega v protokolu, lahko raziščemo predhodne
zapise v protokolu in se tako vrnemo nazaj v času. S tem lahko odgovorimo na vprašanje,
"kaj se je zgodilo pred tem". V primeru nepredvidenega obnašanja programa, se pravi ob
prisotnosti neznanih dogodkov, ko se sprašujemo, "kaj se dogaja", si lahko pomagamo z
iskanjem krivcev za kršitve vzorcev izvajanja programa v predhodno posnetem protokolu
izvajanja.
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Takšne protokole v tuji strokovni literaturi poznamo pod imenom 'log' ali 'trace'.


Trace je po navadi bolj podroben in popoln.



Logi so lahko selektivni.



Večina ljudi uporablja ta izraza izmenično.
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3 SLEDENJE IN BELEŽENJE
3.1 Uvod
V tuji strokovni literaturi se pri poimenovanjih protokola izvajanja, kot smo ga spoznali v
prejšnjem poglavju, srečujemo z besedama/izrazoma 'tracing' in 'logging'.
Wikipedija [9] (angleška verzija) vsebuje opis sledenja in beleženja v programskem
inženirstvu:
V programskem inženirstvu je sledenje (angl. tracing) posebna, specializirana oblika
beleženja dogodkov (angl. logging) z namenom zapisovanja podatkov o poteku
izvajanja nekega programa. Ti podatki so tipično uporabljeni s strani programerjev kot
pomoč pri odpravljanju napak. Odvisno od tipa informacij in globine/nivoja vsebovanih
detajlov lahko te informacije uporabljajo tudi sistemski administratorji, kot tudi
nekatera orodja za nadzor programske opreme, za diagnozo pogostih težav v
programski opremi.
Jasna ločnica med sledenjem in ostalimi oblikami beleženja oz. shranjevanja in
zapisovanja dogodkov (angl. logging) pa ni vedno določena. Skoraj nikoli se termin
sledenje ne nanaša na beleženje kot funkcionalno zahtevo aplikacije po zapisovanju
zunanjih dogodkov, kot npr. zajem podatkov s senzorjev pri kakšnem eksperimentu v
fiziki. Zapisi (angl. logs), ki so posnetek uporabe nekega programa21 ali pa dogodki
operacijskega sistema22, ki zanimajo predvsem sistemske skrbnike, spadajo
terminološko gledano v tako imenovano 'sivo cono'. V tem delu se termin sledenje
uporablja predvsem v namene odpravljanja napak23 v programu in za diagnostiko.

Fonseca [57] zapisovanje dogodkov (angl. logging) in sledenje (angl. tracing) definira
takole:
Uporaba stavkov printf() [58] z izpisom na konzolo ali v datoteko je verjetno ena
od najpreprostejših tehnik za vpogled v delovanje izvajanja programa. Tehnika zajema
tako nestrukturirane, posamične, 'ad-hoc' izbrane klice funkcije za izpis printf(),
kot tudi uporabo učinkovitih infrastruktur ali ogrodij za beleženja sprememb in
dogodkov in mnogih njihovih izpeljank24. Ogrodja za beleženje sprememb (angl.

21

Kot npr. server log.
Npr. Event Viewer.
23 Razhroščevanje.
24 Not npr. Syslog [47], log4j [48].
22
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Logging frameworks) so načrtovana tako, da lahko selektivno vključujejo stavke za
sledenje izvajanja delujočega programa. Omogočajo nam izpis podatkov na različne
izhodne naprave. Poizkušajo minimizirati vpliv 'izključenih' stavkov za sledenje, na
resurse in zmogljivosti aplikacije. Izhodni podatki so podani v linearni, časovno urejeni
obliki.
Na sledenje (angl. tracing) lahko gledamo kot na bolj strukturirano obliko beleženja
sprememb oz. dogodkov (angl. logging), ki posname zaporedja izvajanj osnovnih
gradnikov programa. Meja med sledenjem in beleženjem dogodkov ni jasno določena.
Za nas bo sled (angl. trace) predstavljala zaporedje dobro strukturiranih in razumljivih
dogodkov, kar pomeni, da zajame vse relevantne dogodke v nekem časovnem obdobju.
To nam omogoči, da lahko rekonstruiramo zaporedje izvajanih akcij na želenem nivoju
prikaza. V tem pogledu lahko rečemo, da je sledenje (angl. tracing) podmnožica
beleženja sprememb (angl. logging).

Kraft [59] se v svojem članku pri definiciji sledenja dotakne še specifike vgrajenih sistemov:
Zapisovanje poteka izvajanja programa (angl. trace recording) ali sledenje (angl.
tracing) je pogosto uporabljena tehnika pri odpravljanju napak in analizi zmogljivosti.
Konkretno zapisovanje poteka izvajanja pomeni detekcijo pomembnih (relevantnih)
dogodkov v času delovanja programa (angl. at run time) in njihovo shranjevanje za
kasnejšo analizo (angl. offline).
V vgrajenih sistemih se lahko zapisovanje poteka izvajanja programa izvaja na
različnih nivojih abstrakcije. V ta namen se lahko uporabijo programske rešitve, strojne
rešitve (kot npr. Lauterbach Trace32 [60]) ali hibridne, programsko/strojne rešitve (kot
npr. RTBx RapitaSystems [61]). Izvedba s programsko opremo pomeni, da izvedemo
instrumentacijo kode, ki pošilja želene podatke v (programski) snemalni modul in jih
tako beleži.

Na podlagi zgornjih razlag in definicij smo se odločili, da bomo v nadaljevanju dela
uporabljali naslednje slovenske izraze:


Trace: sled,



Tracing: sledenje izvajanja programa ali na kratko – sledenje,



Logging: zapisovanje/beleženje dogodkov,



Log: zapis,



Tracing and Logging library: knjižnica za sledenje in beleženje dogodkov.
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V kratki obliki se bomo na zgornje izraze nanašali tudi samo z uporabo termina sledenje25.
Sledenje (in beleženje dogodkov) predstavlja splošno priznan pripomoček26 pri razvoju
aplikacij. Še posebej pa nam pomaga pri razhroščevanju in odpravljanju napak.

3.2 Programske rešitve za sledenje
Sledenje aktivnostim sistema je težavno že v primeru, ko vse deluje, kot je treba, še težje
pa postane med razvojnim ciklom, ko komponente in aplikacije še niso popolnoma
funkcionalne [62]. Najtežje pa postane takrat, ko naprave delujejo s polno obremenitvijo v
realnih okoljih27.
Knjižnice za sledenje in beleženje dogodkov so načrtovane za to, da sledijo dogajanju v
sistemu tako med produkcijskim delovanjem kot tudi v fazi razvoja. Osnovni koncept pri
uporabi knjižnic za sledenje in beleženje dogodkov je, da želimo imeti nadzor nad količino
generiranih podatkov, pridobljenih med sledenjem. Tako pridobljene podatke želimo
predstaviti uporabniku v kronološkem vrstnem redu. V fazi razvoja, med razhroščevanjem
aplikacije, si želimo dvigniti nivo podrobnosti v/na določenih mestih in ga na drugih mestih
znižati28.
Z uporabo knjižnic za sledenje in beleženje dogodkov lahko:


Povečamo robustnost in zanesljivost (angl. reliability) pri razvoju kompleksnih
vgrajenih sistemov, saj lahko dokaj hitro opazimo in odpravimo nepravilnosti v
delovanju, ki se še ne manifestirajo navzven kot "vidne" napake.



Izboljšamo popravljivost (angl. serviceability), ker lahko izsledimo (in nato
odpravimo) napake, ki se pojavijo na terenu (pri stranki).

Največja prednost programskih rešitev za sledenje je velika prilagodljivost glede vsebine
izhoda/izpisa funkcij sledenja. Z lahkoto lahko spremenimo obliko izpisa tako, da nam čim
bolj olajša vpogled v delovanje in obnašanje opazovanega sistema/aplikacije. Na preprost
način lahko določimo, katere spremenljivke in stanja v izvajanju aplikacije želimo opazovati
in prikazati. Mnoge knjižnice omogočajo boljšo granulacijo sledenja z uvedbo več nivojev
(ERROR, DEBUG, TRACE, INFO …) sledenja. To posledično zmanjšuje količino
proizvedenih podatkov za analizo.

In knjižnica za sledenje.
Tehniko.
27 Uporabljen je termin produkcija.
28 Nivo podrobnosti.
25
26
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3.3 Različni vplivi uporabe sledenja na delovanje osnovne aplikacije
Poleg vseh prednosti29 pa ima uporaba sledenja tudi določene slabosti in vplive na
zmogljivost in obnašanje aplikacije30, v kateri je sledenje uporabljeno.
Tako kot uporaba razhroščevanja močno spremeni obnašanje opazovane aplikacije,
predvsem v časovni domeni, lahko tudi uporaba sledenja negativno vpliva na obnašanje
neke aplikacije.
Vplive31 uporabe sledenja na delovanje aplikacije lahko v grobem delimo na:


vpliv na velikost aplikacije,



vpliv na zmogljivost aplikacije,



vpliv na časovno obnašanje aplikacije.

V splošnem se pri izbiri tehnike sledenja išče neki kompromis med tem, kako intruzivna je
neka tehnika sledenja, kako natančne so informacije, ki jih je mogoče s sledenjem z
določeno tehniko pridobiti, njihova granulacija ter režijski stroški (angl. overhead), prisotni
pri neki metodi, kar se odraža pri zmogljivostih in resursih. Vse to nam prikazuje diagram
na sliki.

cost
Slika 3.1: Primerjava tehnik sledenja med seboj < Cost vs Intrusiveness > [6]

29

Ki so motivacija za uporabo sledenja.
Oz. sistema.
31 Negativne.
30
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Največja slabost programskih rešitev za sledenje je negativen vpliv na zmogljivost (angl.
performance) in časovne odzive (angl. timing) obnašanja programa. To je posledica
instrumentacije kode [63] neke aplikacije s klici funkcij za sledenje.
Ponavadi se za namen sledenja uporabljajo klici funkcij printf() / printk() za izpise
na terminal ali v datoteko (na datotečni sistem). Vsak tak klic porabi nekaj procesorskega
časa in upočasni delovanje aplikacije. Prav tako se zaradi velike latence klici funkcij tipa
printf() ali pa izpisi na datotečni sistem oziroma v konzolo negativno odražajo na
časovno komponento obnašanja sistema.
Tipični primer so vgrajeni sistemi brez datotečnega sistema, ki kot izhodno napravo
uporabljajo serijsko konzolo. Konzolna naprava, na sistem povezana s serijskim
vmesnikom nitke hitrosti, je zelo pogost povzročitelj drastične upočasnitve sistema
(izvajanja aplikacije) zaradi velike latence pri vsakem izpisu ob sledenju. S tem spremenimo
in poslabšamo32 časovne odzive neke aplikacije.
Te funkcije33 po navadi niso primerne za uporabo znotraj prekinitvenih rutin (angl. ISR –
interrupt Service Routine). Prav tako jih ne moremo uporabiti za sledenje v zgodnjih fazah
zagona sistema, ko še niso inicializirane potrebne sistemske knjižnice.
Tudi velikost same aplikacije se zaradi uporabe klicev funkcij za sledenje lahko znatno
poveča. Sama aplikacija lahko zaradi tega postane prevelika za ciljni sistem. To je le prva,
najbolj očitna posledica povečanja velikosti kode. Druga, bolj subtilna sprememba pa je, da
zaradi povečanja kode kot posledica instrumentacije aplikacije s klici funkcij za sledenje
aplikacija več ne "sede" v predpomnilnik (angl. cache). To znova spremeni zmogljivost in
časovno sliko obnašanja takšne, instrumentirane, aplikacije (seveda na slabše).
Tudi ko je izključena funkcionalnost izpisa funkcij za sledenje, takšna instrumentirana koda
vpliva na obnašanje aplikacije. Instrumentacija aplikacije vpliva na razhroščevanje, saj
spremeni potek izvajanja kode, ki se izvaja med sledenjem.
Instrumentacija operacijskega sistema in aplikacij nam poda le ozek vpogled v to, kaj se
dogaja v nekem kompleksnejšem sistemu. Sodobne naprave so kompleksni sistemi,
sestavljeni iz več specializiranih procesnih enot. 3D-grafika se pogosto obdeluje v
namenskem grafičnem procesorju (GPU), multimedijske vsebine se obdelujejo v avdio in
video pospeševalnikih, obdelava signalov pa poteka v digitalnem signalnem procesorju
(DSP) in tako naprej. Vsi ti procesorji so v nekem sistemu34 povezani z visoko zmogljivim

32

Pokvarimo.
printf()/printk().
34 Tipično v SoC.
33
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hierarhičnim/matričnim vodilom, ki zagotavlja prenašanje takšne količine podatkov med
elementi sistema.
Da bi lahko razumeli in odpravili časovno kritične napake, ki se pojavijo v takšnem sistemu,
ter da bi lahko bolje razumeli, kaj se dogaja znotraj takega sistema in vpliva na zmogljivosti,
pa je treba razširiti videnje obnašanja za eno stopnjo višje − na celoten sistem. Tega
programsko podprte rešitve za sledenje ponavadi ne omogočajo.
Slabost programsko podprtih rešitev za sledenje je tudi omejeno zagotavljanje natančnega
sistemskega časa (angl. time stamp) potrebnega pri korelaciji časovnih aktivnosti več
(različnih) komponent znotraj sistema.
Sklepna ugotovitev je, da je vse dodatno, nepotrebno delo35 − režijo (angl. overhead), ki ga
vpelje sledenje, treba zmanjšati na najmanjšo možno mero.

3.4 Konvencionalni načini sledenja
Večina programerjev, ki razvija aplikacije v programskem jeziku C/C++ [43], je v nekem
trenutku/obdobju tradicionalno uporabljala klice funkcije printf() za sledenje in
razhroščevanje36. Nekateri so uporabljali klice Syslog API-ja (angl. Application
programming interface), ki je prav tako postal neke vrste standardnega prenosljivega APIja za sledenje (predvsem na UNIX [64]/Linux [65] sistemih).
Oba načina sta lahko kar uporabna v enostavnih okoljih/projektih. V zahtevnih sistemih in
še posebej pri vgrajenih sistemih pa je uporaba teh tehnik sledenja neprimerna, predvsem
zaradi naslednjih slabosti:


Težave v sistemu lahko povzročajo dogodki, ki jih le stežka ponovimo, zato
razhroščevanje kasneje ni uporabna opcija.



Poplava (razhroščevalnih) informacij. Preveč informacij kljub uporabi več
(numeričnih) nivojev sledenja, kot npr.:



o

1 – CRITICAL,

o

2 – MAJOR,

o

3 – ERROR,

o

4 – WARNING,

o

5 – INFO,

o

6 – NOTICE.

Selektivno razhroščevanje z uporabo vklopa/izklopa sledenja v posameznem
modulu kompleksnejšega projekta ni možno.

35
36

Procesiranje ipd.
Tehniko, imenovano tudi "quick and dirty debbuging".
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Pri vgrajenih sistemih je kot izhodna enota pogosto prisotna samo serijska
konzola z omejeno hitrostjo prenosa (9600 baud). Velika količina informacij pri
sledenju povzroči preobremenitev (angl. overload) sistemske konzole. Močno
naraste obremenitev procesorja in s tem pride do popačitve rezultatov.



Časovno pogojene zadeve se zelo težko izsledijo z uporabo printf() stila
razhroščevanja, saj je vsak klic funkcije printf() časovno/procesorsko
"draga37" (angl. expensive) operacija, ki še dodatno obremeni sistem in s tem
poruši/popači obnašanje sistema.

Skoraj vsaka večja aplikacija38 vsebuje svoj programski vmesnik (API) za sledenje.
Vstavljanje vrstic/izrazov za sledenje je t. i. "nizko tehnološka" (angl. low tech) metoda za
razhroščevanje neke aplikacije, pogosto pa tudi edina razpoložljiva, saj razhroščevalniki
pogosto niso na voljo, ne obstajajo ali pa niso uporabni. Takšen proces je v uporabi pri
večjem delu razvoja večnitnih sistemov in porazdeljenih sistemov oz. aplikacij.
Izkušnje potrjujejo, da je bilo sledenje pomembna komponenta v razvojnem ciklu. Sledenje
ponuja kar nekaj prednosti. Podaja kontekst o toku izvajanja aplikacije. Ko so v kodo enkrat
vnesene vrstice za sledenje, ne potrebujemo več človeškega posredovanja v aplikacijo.
Izhodne podatke, pridobljene v procesu sledenja, lahko shranimo na trajni medij in jih
analiziramo kasneje. Kot nadgradnja uporabe sledenja kot komponente v razvojnem ciklu
sistema nam lahko dovolj zmogljiv in bogat· sistem za sledenje služi tudi kot orodje za
nadzor delovanje aplikacije/sistema.
Sledenje pa ima tudi slabosti. Lahko (znatno) upočasni aplikacijo. Časovno občutljive
aplikacije lahko celo prenehajo delovati pravilno. Če je sledenje preveč detajlno, povzroči,
da zaradi prevelike količine generiranih izpisov ne vidimo relevantnih izpisov, oz. jih hitro
spregledamo.

37
38

Strokovni terminološki izraz.
Oz. projekt.
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3.5 Napredne tehnike sledenja
Z uporabo naprednih tehnik sledenja lahko odpravimo veliko večino slabosti
konvencionalnih metod sledenja, kot smo jih spoznali prej.

3.5.1 Sledenje v programskih modulih
Takojšnja izboljšava v primerjavi z uporabo tradicionalnega sledenja, temelječega na
nivojih, je vpeljava/definiranje modulov, ki predstavljajo en sklop funkcionalnosti oz. eno
komponento znotraj določene programske opreme. Na primer: spletni strežnik lahko
vsebuje naslednje komponente-module:


upravljanje konfiguracije,



upravljanje povezav,



obdelava zahtev,



obdelava odgovorov,



avtentikacija.

Vsaki od teh komponent oz. vsakemu takemu modulu lahko dodelimo unikatno
identifikacijsko oznako/številko modula: MODULE-ID, skupaj z njegovo tekstovno
predstavitvijo. Ko kasneje rešujemo problem(e) v določenih področjih aplikacije, se vklopi
sledenje samo v teh relevantnih modulih. Seveda se lahko za vsak modul nastavi drugačen
nivo sledenja, kar nam omogoča še natančnejše filtriranje nepomembnih informacij.

38
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3.5.2 Kombiniranje tekstovnih in binarnih zapisov
Pretvorba vhodnih podatkov ali informacij, pridobljenih pri sledenju v tekstovno obliko
(zaporedja znakov – angl. string), lahko predstavlja znatno povečanje resursov in
obremenitve sistema, kar je še posebej pomembno pri sistemih za delo v realnem času. Tej
težavi se lahko izognemo z uporabo premišljenih tehnik kodiranja nabora vrednosti ter
tekstov fiksne dolžine kot izhodne vrednosti sledenja in beleženja dogodkov. Zapisujemo v
mešane/kodirane binarno/tekstovne zapise. Kasneje lahko takšne izhodne datoteke
pretvorimo v človeku razumljivejšo obliko z uporabo posebnih orodij za poznejšo obdelavo
(post procesiranje).
Tabela 3.1 prikazuje primer mešane/kodirane, tekstovno/binarne oblike zapisa sledenja ter
nato njeno dekodirano obliko. Posneta je bila z orodjem 'porttrace' [66] na sistemu EWSD39
[67], dekodirana pa z orodjem 'extracer' [68].
Tabela 3.1: Mešana, kodirana in dekodirana oblika zapisa 'EWSD porttrace'
Vhodna datoteka:

39

Siemensova telefonska centrala, za katero smo programsko opremo razvijali v podjetju Iskratel.
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Pretvorjena datoteka:
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3.5.3 Uporaba krožnega pomnilnika pri sledenju
V določenih primerih lahko preveč podrobno sledenje privede do "poplave izpisov" (angl.
flooding) sistemske konzole ali log datoteke. Takrat pride do izraza tudi problem prehodnih
časov40 pri sledenju. V takšnih primerih lahko shranimo podatke, pridobljene v procesu
sledenja, v krožni medpomnilnik (angl. circular buffer), ki se nahaja v naslovnem prostoru
procesa ali sistema, ki ga opazujemo. Vsebino tako pridobljenih podatkov sledenja lahko
nato v rednih intervalih preberemo iz krožnega medpomnilnika z uporabo različnih tehnik in
uporabimo za kasnejšo analizo težav ali napak. Tak način sledenja in beleženja dogodkov
je najbolj uporaben pri gonilnikih, ki delujejo v sistemskem načinu (angl. kernel mode) ali
pa pri sistemih s skupnim naslovnim prostorom41.

3.6 Sledenje v porazdeljenih sistemih
Vedno

bolj

pogost

primer

uporabe

naprednih

tehnik

sledenja

je

sledenje

kompleksnih/zapletenih scenarijev v porazdeljenih sistemih (angl. distributed system). Ko
storitve, porazdeljene na več vozlišč v omrežju, sodelujejo v neki transakciji, potrebujemo
natančno časovno sosledje dogodkov na vozliščih, da lahko uspešno analiziramo problem,
če se ta pojavi. To zahteva kohezivno kombinirano in upravljano sledenje in beleženje
dogodkov na vseh udeleženih sistemih. V najpreprostejši obliki lahko to dosežemo z
uporabo sistemske identifikacijske številke42 SYSTEM-ID, ki omogoča, da kombiniramo in
združimo vse sistemske zapise (sledi) v eno kronološko urejeno celoto. Za doseganje
takšnih nalog potrebujemo učinkovite mehanizme za transportiranje zapisanih podatkov43
iz ciljnega sistema na neko centralno točko. Tam lahko potem zagotavljamo tudi arhiviranje,
kar omogoča, da prepoznamo in analiziramo težave, ki se manifestirajo pri delovanju skozi
daljše časovno obdobje.

40

T. i. latence.
Kot npr. aplikacije za VxWorks [25].
42Oznake.
43 Sledi.
41
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4 OBSTOJEČE REŠITVE ZA SLEDENJE IN BELEŽENJE
4.1 Uvod
Osnovni namen tega magistrskega dela je poiskati ustrezno rešitev za vključitev tehnik
sledenja in beleženja v razvoj terminalne opreme podjetja Iskratel. V nadaljevanju besedila
bo tako poudarek na specifiki, prisotni pri razvoju takšnih naprav − vgrajenih sistemov s
skromnejšo strojno opremo.
Iskali smo takšno rešitev, ki bi omogočala sledenje iz naših aplikacij na enoten način.
Morala bi biti sistemsko podprta na vseh treh platformah:


Windows,



Linux,



VxWorks.

Pri platformi Windows je bila zahtevana podpora 32-bitnim verzijam operacijskega sistema
od verzije Microsoft Windows NT naprej44. V naših napravah ne podpiramo 64- bitne verzije
operacijskega sistema Windows, ker tudi naše aplikacije niso prevedene kot 64-bitne. Tako
tudi podpora teh verzij operacijskega sistema s strani knjižnic za sledenje ni zahtevana.
Pri platformi Linux je bila zahteva po podpori starejših verzije jedra OS Linux, recimo 2.4.X
in naprej. S tem je povezana tudi podpora za prevajanje in grajenje knjižnic iz izvorne kode.
To predpostavlja podporo za določene (stare) verzije orodij45 prisotnih na tako starih
platformah. Še posebej je to prisotno pri skromnejših mikrokrmilnikih, ki ne premorejo MMU.

Zahtevana je podpora za operacijski sistem VxWorks verzije 5.4 in 5.5. Verzije
operacijskega sistema VxWorks 6.X, 7.X in njene naslednike, Wind River Linux [35], ki
temeljijo na operacijskem sistemu Linux, pa v naših napravah ne podpiramo.
Sledenje naj se izvaja iz tako imenovanega uporabniškega (angl. user space [69]) dela. Ta
določa območje naslovnega prostora, v katerem se izvajajo uporabniške aplikacije.
Sledenje iz sistemskega (angl. kernel space [70]) dela, naslovnega prostora, kjer se izvajajo
funkcije jedra operacijskega sistema, pa nas ne zanima toliko. Želimo opazovati obnašanje
svoje aplikacije in ne nujno obnašanje in delovanje operacijskega sistema.

44

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003,
2008 in 2012.
45 Make, gcc, g++, glibc, libstdc++, autotools …
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4.2 Pregled in primerjava različnih rešitev za sledenje
Najprej smo preverili primernost storitev za sledenje, ki so na voljo v samih operacijskih
sistemih.
V operacijskem sistemu Windows [71] [72] imamo na razpolago poleg "Windows log-ov"
[73] še "Application log" [73]. Po novem pa tudi "Applications and Services Log" [74].
V operacijskem sistemu Linux je takšna storitev lahko "Linux Trace Toolkit (LTT)" [75] ali
novejša varianta "Linux Trace Toolkit Next Generation (LTTng)" [76] [77].
Operacijski sistem VxWorks [78] [79] pozna posebno opravilo (angl. Task), ki omogoča
pošiljanje sporočil na konzolno napravo [80]. Funkcija, ki komunicira s tem opravilom, je
logMsg().Za sledenje in diagnostične izpise se priporoča uporaba te namenske funkcije
namesto standardno uporabljenih funkcij printf(). Prednost pri uporabi te funkcije je, da
daje sporočila v sporočilno vrsto opravila za sledenje, namesto da bi opravljala potratne
vhodno/izhodne operacije. Funkcija je varna za uporabo iz več niti, saj ne blokira delovanja
ter je tako primerna tudi za uporabo iz prekinitvenih rutin (angl. ISR).
Na tržišču obstaja množica (implementacij) knjižnic za sledenje in beleženje.
Za programski jezik Java so popularne:


Log4j [81],



smartinspect46 [82],



Logback [83].

Tudi za skriptne programske jezike jih je nekaj. Za JavaScript je popularna knjižnica Bragi
[84], za PHP pa: Log4PHP [85].
Za programski jezik C# na platformi .NET so popularne knjižnice:


Logging Application Block [86],



NLog [87],



Log4NET [88],



C# .NET LOGGER [89],



smartinspect [82]

Mnogo je takšnih, ki so namenjene za uporabo v programskih jezikih C++ in/ali C:

46



zlog [90],



Google glog [91],



Easylogging++ [92],



log4cplus [93],



Boost.Log [94],

Komercialna knjižnica.
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g2log [95],



Log4C++ [96],



Log4C [97],



ACE Logging [98] [99],



Pantheios [100].

Nekatere med njimi se lahko uporabljajo brezplačno in so na voljo v obliki izvorne kode.
Knjižnice iz te skupine so bile predmet naše analize primernosti.
Želeli smo, da je velikost knjižnice čim manjša ter posledično tudi, da je koda obstoječe
aplikacije zaradi uporabe te knjižnice in funkcij za sledenje v njej čim manjša. Izvajanje
obstoječe aplikacije (kjer se knjižnica in funkcije za sledenje uporablja) se zaradi klicev
funkcij iz knjižnice ne sme preveč upočasniti.
Naše aplikacije so pisane v programskih jezikih C in C++, zato mora knjižnica za sledenje
omogočati uporabo (klicanje funkcij za sledenje) v takšnih aplikacijah.
Da bi bila neka knjižnica za sledenje primerna, mora biti na voljo v obliki izvorne kode. To
nam omogoča, da jo lahko prevedemo za vsako izmed želenih ciljnih platform (VxWorks,
Linux, Windows) in da upošteva njihove specifike.
Prevajanje knjižnice za želene ciljne platforme naj bo čim bolj preprosto. Ne želimo, da je
postopek prevajanja (angl. build system) neke knjižnice odvisen od orodij, podprtih samo
na določeni platformi. Knjižnica naj bo odvisna od čim manj drugih zunanjih knjižnic, saj je
težko zagotoviti prevedljivost vseh podpornih knjižnic, na vseh naših ciljnih platformah.
Predvsem pri operacijskih sistemih VxWorks in Linux se pri takšnem tipu vgrajenih sistemov
zaradi množice podprtih platform tudi jedro operacijskega sistema večinoma prevaja in
gradi (angl. build) iz izvorne kode. Tudi druge knjižnice, na primer kupljeni protokolni skladi
(SIP, H323 ipd.), se pri takšnih sistemih ponavadi prevajajo in gradijo iz izvorne kode.
Zahtevali smo, da implementacija zagotavlja pravilno/varno večnitno izvajanje, oziroma da
se programska koda47 knjižnice za sledenje lahko hkrati kliče iz več različnih opravil/niti in
da v takšnem primeru ne sme prihajati do (znanih) težav.

47

Funkcije in/oz. deljene spremenljivke − odvisno od implementacije,
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Želja

je,

da

je

knjižnica

za

sledenje

implementirana

brez

"problematičnih48"

lastnosti/tehnologij iz C++, ki so bodisi slabo ali pa sploh niso podprte na naših ciljnih
platformah. Predvsem v VxWorks 5.4 in 5.5 so za programski jezik C++ znane težave z
uporabo predlog (angl. templates), z implementacijo STL, uporabo izjem (angl. exceptions),
manjkajo pa tudi funkcije snprintf(), vsnprintf() ipd.
Dobra knjižnica za sledenje nam omogoča, da se lahko preprosto in hitro prilagodi količina
parametrov in dolžina izpisa v zapisih. Lahko se nastavi49 trenutno aktivna globina sledenja
ter omogoča delitev aplikacije na t. i. logične module. Tem modulom potem nastavi trenutno
aktivno globino sledenja. Prav tako omogoča modularno sledenje na več izhodnih naprav,
kot so npr. konzola, datoteka, strežnik Syslog, neka zunanja aplikacija ipd. V idealnem
primeru omogoča izbiro naprav ali naprave, kamor se bodo izpisovali zapisi in tudi njihove
smiselne kombinacije med samim delovanjem.
Naša želja je bila, da knjižnica omogoča relativno preprosto poenotenje sledenja na neki
platformi/aplikaciji ter da se še vedno aktivno razvija.
Zaradi licenčnih omejitev je morala biti uporaba knjižnice za sledenje v lastni programski
opremi brezplačna (prosta uporaba oz. maksimalno LGPL [101] in podobne manj(ne)
zavezujoče licence).

V analizi primernosti smo preverili naslednje najbolj uporabljene in najbolj popularne
implementacije knjižnic za sledenje, ki so ustrezale našim zgoraj naštetim kriterijem:

48
49



Log4C++ [96],



Log4C [97],



ACE Logging [102] [103],



Pantheios [100].

Predloge, izjeme, STL,
Izpisujejo se samo zapisi določene globine in ne vsi,
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Pri analizi smo pregledali izvorno kodo vsake izmed primerjanih knjižnic. Primerjavo smo
ponovili čez dve leti, da bi videli, ali se je stanje na tržišču med tem kaj spremenilo.


Analiza knjižnice Log4C++ se je začela verzijo: log4cpp-1.0 in končala z verzijo:
log4cpp-1.1.1.



Analiza knjižnice Log4C se je začela verzijo: log4c-1.2.1 in končala z verzijo:
log4c-1.2.4.



Analiza knjižnice ACE Logging se je začela verzijo: ACE-6.1.1 in končala z
verzijo: ACE-6.3.0.



Analiza knjižnice Pantheios se je začela verzijo: pantheios-1.0.1-beta213 in
končala z verzijo: pantheios-1.0.1-beta214.

Sestavili smo si nabor atributov, ki odražajo naše zahteve do neke knjižnice za sledenje.
Uporabili jih bomo pri določitvi primernosti njene implementacije za uporabo v naših
sistemih.
Proučili smo navodila za gradnjo in uporabo knjižnice. Še posebej pozorni smo bili na
zagotavljanje podpore operacijskemu sistemu VxWorks. Le-ta je najbolj pogosto v uporabi
pri naših projektih terminalne opreme.
Po preteku dveh let smo preverili, ali se knjižnice še razvijajo/popravljajo/izboljšujejo oz. če
so še "žive".
Zanimalo nas je, v kolikšni meri obstoječe knjižnice zadovoljujejo želje, ki smo si jih postavili
(Tabela 4.1).
Nabor možnih vrednosti v tabeli (Tabela 4.1) je od 1 (neustrezno) do 10 (popolnoma
ustrezno). Da bi katero od primerjanih implementacij ocenili kot primerno, ne sme imeti
nobenega atributa z vrednostjo, manjšo od 5.

Cilj je bil ugotoviti oz. oceniti stopnjo primernosti trenutnih implementacij. Rezultat analize
nam bo povedal, katero izmed izbranih in primerjanih implementacij bi izbrali za uporabo v
naših sistemih.
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Tabela 4.1: Primerjava lastnosti nekaterih obstoječih knjižnic za sledenje
Zahtevane oz. želene lastnosti knjižnice za

Log4C

Log4C++

ACE Logging

Pantheios

Da je velikost same knjižnice čim manjša.

6

5

5

7-8

Da je koda obstoječe aplikacije zaradi

6

5

5

8

6

5

5

8

8

1

7

8

1

6

7

8

6

4

5

4

2

2

2

5

Da je odvisna od čim manj drugih knjižnic.

2

2

2

2

Da je implementirana brez "problematičnih"

6

2

2

2

5

6

6

6

10

10

10

10

sledenje in beleženje

uporabe te knjižnice in funkcij za sledenje v
njej čim manjša.
Da se izvajanje obstoječe aplikacije (kjer se
knjižnica in funkcije za sledenje uporablja)
zaradi klicev funkcij iz knjižnice ne upočasni
preveč.
Da se lahko funkcije iz te knjižnice
uporabljajo tako v aplikacijah/kodi, pisanih v
programskem jeziku C, kot v aplikacijah/kodi,
pisanih v programskem jeziku C++.
Da je implementirana podpora za večnitno
izvajanje (angl. thread safe) oziroma, da se
funkcije za sledenje lahko kličejo iz različnih
opravil/niti.
Da deluje na vseh naših ciljnih platformah
(VxWorks, Linux, Windows) in upošteva
njihove specifike.
Da je prevajanje za naše ciljne sisteme
preprosto.

lastnosti/tehnologij iz C++ (predloge, STL,
izjeme), ki so slabo (ali pa sploh ne) podprte
na naših ciljnih platformah ().
Da se lahko preprosto in hitro prilagodi
količina parametrov in dolžina izpisa v
zapisih (logih).
Da se lahko nastavi (trenutno aktivna)
globina sledenja (izpisujejo se samo zapisi
določene globine in ne vsi).
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Zahtevane oz. želene lastnosti knjižnice za

Log4C

Log4C++

ACE Logging

Pantheios

7

7

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

7

5

6

8

3

2

8

3

sledenje in beleženje
Da omogoča delitev aplikacije na t. i. logične
module in jim potem (modulom) nastavi
trenutno aktivno globino sledenja.
Da omogoča (modularno) sledenje na več
"izhodnih" naprav (konzola, datoteka, Syslog
daemon, zunanja aplikacija …).
Da omogoča izbiro naprav ali naprave,
kamor se bodo izpisovali zapisi (logi) in tudi
njihove smiselne kombinacije.
Da omogoča relativno preprosto poenotenje
sledenja na neki platformi/aplikaciji.
Da se še vedno aktivno razvija.

4.3 Omejitve in slabosti obstoječih rešitev za sledenje
Ugotovili smo, da so storitve za podporo sledenja, ki so vgrajene v operacijske sisteme,
primerne bolj za "velike" sisteme, manj pa za vgrajene sisteme s skromno strojno opremo,
saj niso niti prisotne na vseh želenih platformah. Tudi enotnega načina izvajanja sledenja s
storitvami za podporo sledenja znotraj operacijskega sistema ni zaznati.
V analizi primernosti smo preverili štiri, najbolj uporabljene in najbolj popularne
implementacije knjižnic za sledenje, ki so ustrezale našim pogojem:


Log4C++,



Log4C,



ACE Logging,



Pantheios.

V primerjavi/analizi smo ugotovili, da nobena od primerjanih knjižnic za sledenje ne
zadovoljuje našim kriterijem v zadostni meri. Vse so relativno slabo podprte na platformi
VxWorks. Večinoma ne podpirajo (ali pa z omejitvami) sledenje z uporabo funkcije
logMsg() na platformi VxWorks.
Zaradi uporabe orodij autoconf in automake je priprava za prevajanje in generiranje
izvedljive kode (angl. build) za naše želene platforme težje, kot bi si želeli. Tukaj malce
odstopa (v pozitivno smer) knjižnica Pantheios.
Večina primerjanih knjižnic se aktivno več ne razvija oz. vzdržuje.
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Glavne slabosti knjižnice Log4C so:


Ni varna za uporabo iz več niti.



Prevajanje in generiranje izvedljive kode za naše platforme ni preprosto, ker
zahteva gcc, uporablja autoconf, automake, lex, yacc.



Za prevajanje zahteva gcc, ker uporablja specifične razširitve (param. attribute)
iz gcc.



Je odvisna od več zunanjih knjižnic: uporablja lex, yacc, expat (ali interno xml
knjižnico).



Podpira samo C api.



Od leta 2010 obstaja izvedenka (angl. port) za VxWorks, ne podpira pa
logMsg().



Uporablja snprintf(), vsnprintf() …



Prednost daje datotečnemu sistemu in konfiguraciji preko XML-datoteke.

Glavne slabosti knjižnice Log4C++ so:


Ne moremo je uporabiti v aplikacijah/kodi, pisani v programskem jeziku C.



Prevajanje in generiranje izvedljive kode za naše platforme ni preprosto, ker
uporablja autoconf, automake, lex, yacc.



Je odvisna od več zunanjih knjižnic: uporablja omnithreads ali pthreads ali
WinThreads, boost.



Uporablja "problematične" lastnosti/tehnologij iz C++ (predloge, izjeme, STL,
snprintf(), vsnprintf()).



Omejena podpora za VxWorks, ne podpira logMsg().

Glavne slabosti knjižnice ACE Logging so:


Prevajanje in generiranje izvedljive kode za naše platforme ni preprosto.



Je odvisna od več zunanjih knjižnic, predvsem pa od lastnega ogrodja ACE.



Uporablja "problematične" lastnosti/tehnologij iz C++ (predloge, STL, izjeme).



Ne omogoča delitev aplikacije na t. i. logične module in nastavljati trenutno
aktivno globino sledenja.



Omejena podpora za VxWorks, ne podpira logMsg().
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Glavne slabosti knjižnice Pantheios so:


Odvisna je od več zunanjih knjižnic, predvsem lastne predloge STLSoft,
uporablja b64, shwild.



Uporablja "problematične" lastnosti/tehnologij iz C++ (predloge), uporablja (svoj)
STL, definira svoj snprintf() in vsnprintf(), omogoča izključitev uporabe
izjem.



Ne omogoča delitev aplikacije na t. i. logične module in nastavljati trenutno
aktivno globino sledenja.



Omejena podpora za VxWorks, ne podpira logMsg().
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5 ZASNOVA UNIVERZALNE PROGRAMSKE KNJIŽNICE
5.1 Uvod
Pri razvoju programske opreme za terminalne naprave v telekomunikacijah smo se že dlje
časa ubadali s težavami in slabostmi, ki so bile posledica uporabe obstoječih implementacij
sledenja, temelječih na konvencionalnih tehnikah sledenja (poglavje 3.4). Z vpeljavo
sodobnih načinov in naprednih tehnik sledenja smo želeli poenostaviti razvoj in testiranje,
olajšati odpravljanje napak in vzdrževanje ter izboljšati kakovost obstoječe in bodoče
programske opreme. Rezultat vsega naštetega bi predstavljala nova, enotna knjižnica za
sledenje in beleženje, ki bi jo vključili v obstoječe in v vse bodoče sisteme.
Namen te knjižnice je omogočiti napredno in platformsko neodvisno sledenje v naših
aplikacijah. Želje/zahteve pri izboru oz. razvoju te knjižnice so bile naslednje:


da je velikost same knjižnice čim manjša,



da je koda obstoječe aplikacije zaradi uporabe te knjižnice in funkcij za sledenje
v njej čim manjša,



da se izvajanje obstoječe aplikacije (kjer se knjižnica in funkcije za sledenje
uporablja) zaradi klicev funkcij iz knjižnice ne upočasni preveč,



da se lahko funkcije iz te knjižnice uporabljajo tako v aplikacijah/kodi, pisanih v
programskem jeziku C, kot v aplikacijah/kodi, pisanih v programskem jeziku
C++,



da je implementirana podpora za večnitno izvajanje (angl. thread safe) oziroma
da se funkcije za sledenje lahko kličejo iz različnih opravil/niti,



da deluje na vseh naših ciljnih platformah (VxWorks, Linux, Windows) in
upošteva njihove specifike,



da je prevajanje za naše ciljne sisteme preprosto,



da je odvisna od čim manj drugih zunanjih knjižnic,



da je implementirana brez "problematičnih" lastnosti/tehnologij iz C++ (predloge,
STL, izjeme), ki so slabo ali pa sploh ne, podprte na naših ciljnih platformah
(snprintf() vsnprintf() ipd na VxWorks),



da se lahko preprosto in hitro prilagodi količina parametrov in dolžina izpisa v
zapisih (logih),



da se lahko nastavi (trenutno aktivna) globina sledenja (izpisujejo se samo zapisi
določene globine in ne vsi),



da omogoča delitev aplikacije na t. i. logične module in jim potem (modulom)
nastavi trenutno aktivno globino sledenja,
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da omogoča (modularno) sledenje na več "izhodnih" naprav (konzola, datoteka,
strežnik Syslog, zunanja aplikacija …),



da omogoča izbiro naprav ali naprave, kamor se bodo izpisovali zapisi (logi) in
tudi njihove smiselne kombinacije,



da omogoča relativno enostavno poenotenje sledenja na neki platformi/aplikaciji.
To pomeni, da omogoča enostavno zamenjavo več starejših (angl. legacy)
implementacij sledenja, ki so (bile) prisotne v (celotni) programski kodi nekega
produkta z eno samo novo/enotno implementacijo.

5.2 Struktura
V času razvoja nove knjižnice za sledenje smo se ukvarjali tudi s preoblikovanjem (angl.
redesign) obstoječe programske kode oz. projektov. Temeljno načelo je bilo preoblikovanje
in preurejanje (angl. refactoring) programske kode z uporabo modulov (t. i. modularizacija).
Kjer se je le dalo, smo poskusili izločiti skupno kodo v projektno neodvisne module, ki smo
jih načrtovali kot statično povezane knjižnice. Te neodvisne module oz. knjižnice na koncu
povežemo (angl. link) skupaj s projektno specifičnimi moduli/knjižnicami v enotno monolitno
aplikacijo. Vsak projekt − aplikacija se tako zgradi iz vseh uporabljenih, projektno odvisnih
modulov in vseh odvisnih/potrebnih (projektno neodvisnih) skupnih knjižnic. V tem času
smo že razvili in uspešno uporabili novo, platformsko neodvisno sistemsko knjižnico –
modul SystemLib. Posledica te strategije pri razvoju nove knjižnice za sledenje je bila, da
jo poskusimo implementirati kot projektno neodvisni modul. Ta pa bi za svoje delovanje
potrebne sistemske funkcije oz. implementacijo uporabil iz te nove sistemske knjižnice
SystemLib.
Ta nov, projektno neodvisni modul, ki predstavlja knjižnico za sledenje itTraceLog, bomo
imenovali modul itTraceLogLib.
5.2.1 Splošen opis modula itTraceLogLib
Namen modula itTraceLogLib je izvedba univerzalnega sistema za sledenje, ki bo uporaben
v vseh naših nadaljnjih produktih. Ta sistem bomo poimenovali knjižnica za sledenje in
beleženje dogodkov itTraceLog. Hkrati nam bo omogočil zamenjavo raznorodnih (starih)
implementacij sledenja v naših projektih z eno poenoteno. V projekte ga bomo vključili kot
samostojni50, projektno neodvisni modul oz. kot so(pod)modul sistemskega modula
SystemLib (Slika 5.1). Programsko bo odvisen od naše obstoječe sistemske knjižnice, iz
katere bo uporabljal potrebne sistemske implementacije (Mutex, Task, Socket ipd.).

50

Skoraj.
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Sistemska knjižnica je platformsko neodvisna (imamo konkretne implementacije za vse
želene platforme) in je tako ali tako že v uporabi v obstoječih (in bodočih) projektih. Seveda
pa sama arhitektura modula v ničemer ne omejuje zamenjave obstoječe sistemske
knjižnice s kakšno drugo implementacijo. Tako lahko knjižnico uporabimo tudi v drugih
projektih, če zagotovimo implementacijo uporabljenih sistemskih implementacij (Mutex,
Task, Socket), ki pa so z vmesniki dobro definirani. Modul itTraceLogLib lahko z ustreznimi
nastavitvami51 v fazi gradnje projekta prilagodimo tako, da upošteva projektno specifične
zahteve in nastavitve. Tako lahko dodajamo in spreminjamo imena modulov v projektu,
obliko izpisa, vključujemo sistemsko in projektno podprte cilje (destinacije) sledenja,
vplivamo na pomnilniške zahteve same knjižnice (in s tem projekta) …

Slika 5.1: Projektno neodvisni modul itTraceLogLib, ki implementira knjižnico za sledenje
itTraceLog

5.2.2 Zgradba modula itTraceLogLib
Programski modul itTraceLogLib je sestavljen iz več medsebojno povezanih programskih
(pod)sklopov (Slika 5.2):


Splošnega programskega aplikacijskega vmesnika (API) za izvedbo ukazov za
sledenje. Ta vmesnik je viden vsem uporabnikom knjižnice itTraceLog.

51

Pre in post build rules – odvisno od uporabljenega razvojnega okolja.
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Programskega sklopa z definicijami in deklaracijami 'abstraktnih' modulov. Ta
podsklop je vnaprej definiran52, vendar je hkrati lahko tudi projektno specifičen.
Tako ga lahko prilagodimo za potrebe vsakega (novega) projekta.



Programskega sklopa, ki določa parametre izpisa, obliko izpisa ter dodatne
parametre delovanja knjižnice. Ta podsklop je vnaprej definiran52, vendar je
hkrati lahko tudi projektno specifičen. Tako ga lahko prilagodimo za potrebe
vsakega (novega) projekta.



Programskega sklopa za izvedbo splošnega vmesnika za sledenje. Ta podsklop
predstavlja jedro programske rešitve knjižnice za sledenje itTraceLog.

Modul itTraceLogLib:
Programski sklop za izvedbo splošnega
vmesnika za sledenje
Nastavljivo

Programski

(projektno

sklop

z

definicijami

in

deklaracijami 'abstraktnih' modulov

specifično)
Nastavljivo

Programski sklop, ki določa parametre

(projektno

izpisa, obliko izpisa ter dodatne parametre

specifično)

Splošni API za sledenje – itTraceLog vmesnik

itTraceLog API
Neka aplikacija – ali modul
Slika 5.2: Zgradba modula itTraceLogLib

52

Se uporablja kot predloga.
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5.3 Podrobnejši opis pomembnejših modulov
5.3.1 Programski sklop z definicijami in deklaracijami abstraktnih/logičnih modulov
Knjižnica za sledenje omogoča, da neki programski projekt razdelimo na abstraktne −
logične module. Za vsak tak abstraktni oz. logični modul pa omogoča nastaviti globino (oz.
nivo) sledenja, neodvisno od globine ostalih modulov. Ideja je, da vsak programski gradnik
z implementacijo53 dodamo v neki logični modul, ki je predstavljen z nekim unikatnim
identifikatorjem in njegovim tekstovnim opisom (Slika 5.3). Identifikacijske oznake54 vseh
dovoljenih modulov v nekem projektu in njihove tekstovne predstavitve, ki so vidne kasneje
v izpisih, so definirane v tem programskem sklopu. Pripravljene so kot predloga (angl.
template), s pomočjo katere se potem ustvari dejanska kombinacija55 potrebnih oz.
uporabljenih modulov za vsak projekt56 posebej. Na ta način omogočimo (abstraktno)
modularizacijo

tudi

takšnega,

programsko/strukturno

nemodularno

zasnovanega

programskega projekta.

Slika 5.3: Prirejanje abstraktnih modulov

In ne definicijske datoteke – tiste s končnico .h.
Naštevni tip.
55 Vsi vnaprej definirani moduli + novi moduli.
56 V katerega je knjižnica vključena.
53
54
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5.3.2 Programski sklop, ki določa parametre izpisa, obliko izpisa ter dodatne parametre
delovanja knjižnice
Knjižnica za sledenje omogoča, da nastavimo/spremenimo vse relevantne aspekte izpisa
in da prilagodimo velikosti internih struktur za vsak projekt56 posebej. Definirane so različne
oblike izpisa za vse podprte cilje oz. t. i. destinacije izpisa. Naštete in vključene so vse
sistemsko podprte izhodne naprave. Vsi ti omenjeni parametri so izvedeni kot definicije
(#define) in se nahajajo v tem programskem sklopu. Definicije so pripravljene v obliki
predloge, s pomočjo katere se potem ustvari konkretna priprava parametrov za vsak
projekt56 posebej. S tem dovolimo prilagajanje knjižnice na različne po razpoložljivih
prostorsko-pomnilniških zmogljivostih zelo divergentne, platforme oz. sisteme.
5.3.3 Splošni programski aplikacijski vmesnik (API) za izvedbo ukazov za sledenje
Ta vmesnik je viden vsem uporabnikom knjižnice itTraceLog. Predstavlja vnaprej definiran
nabor funkcij, definicij in pripomočkov57, ki so potrebni za enostavno in učinkovito izvedbo
funkcionalnosti sledenja in beleženja v ostali programski kodi. Po tehtnem premisleku je za
najnižji skupni imenovalec pri definiciji funkcij vmesnika vzeta sintaksa programskega jezika
C. To omogoča uporabo knjižnice58 na najširšem možnem spektru obstoječih in bodočih
programskih projektov, pisanih tako v programskem jeziku C kot C++. Vmesnik je definiran
v gradniku itTraceLog.h in skrbi za povezavo z drugimi programskimi sklopi znotraj projekta,
ki bi želeli uporabljati ukaze za sledenje. Vmesnik je povezan s programskim sklopom z
definicijami abstraktnih modulov. Na ta način poenostavimo vključitev ukazov za sledenje v
nekem gradniku, saj lahko hkrati določimo tudi abstraktni modul, ki mu neki gradnik pripada.
Vmesnik definira funkcije, ki se uporabljajo za upravljanje in krmiljenje knjižnice za sledenje.
Definira tudi funkcije za nastavljanje nivojev oz. globin sledenja. Nivo je mogoče nastaviti
za vsak modul posebej kot tudi za vse module hkrati. Vmesnik definira funkcije za
nastavljanje količine prikazanih informacij v izpisih. Tudi funkcije, potrebne za
vključitev/izključitev oz. uporabo, vseh podprtih (projektno nastavljivo) destinacij sledenja59
so definirane v tem vmesniku. Tukaj je definirana tudi glavna funkcija za sledenje.

57

Razni makroji.
Ukazov za sledenje in beleženje.
59 Kot npr. strežnik Syslog, datoteka, aplikacija LogViewer.
58
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5.3.4 Programski sklop za izvedbo splošnega vmesnika za sledenje
Ta programski sklop predstavlja jedro programske rešitve knjižnice za sledenje itTraceLog.
Glavna naloga tega sklopa je implementacija prej

omenjenega programskega

aplikacijskega vmesnika za izvedbo ukazov za sledenje. Sestavljajo ga makroji, funkcije,
naštevni tipi, podatkovne strukture in ostali objekti, ki predstavljajo abstrakcijo različnih
vidikov sledenja.

Za podporo delu z moduli je v tem programskem sklopu implementirana tabela aktivnih
modulov skupaj z njihovimi tekstualnimi prikazi. Prav tako se tukaj nahaja tabela nivojev
globine sledenja za vsak modul posebej.

Ob zagonu aplikacije se za vsak nov, v projektu 'prijavljen' abstraktni modul, samodejno
napolni/posodobi tabela aktivnih modulov in globina sledenja za ta modul. To se zgodi
samodejno v času izvajanja za module, definirane v gradnikih, pisanih v programskem
jeziku C++. Tisti moduli, ki so definirani v gradnikih, pisanih v programskem Jeziku C, pa
se dodajo v tabelo aktivnih modulov ob prvi uporabi – klicu funkcije za sledenje. Za vsak
samodejno dodan modul se privzeto nastavijo globine sledenja na nivo LERR.
S pomočjo funkcij za upravljanje z moduli in njihovimi nastavitvami lahko module v tabelo
dodajamo sami ali pa z njihovo pomočjo spreminjamo nastavitve globine sledenja. To lahko
počnemo za vsak modul posebej, tako iz programske kode kot tudi med delovanjem
aplikacije.
Ideja je taka, da vsak programski gradnik neke aplikacije/projekta, kjer želimo uporabiti
funkcije za sledenje, dodamo v neki 'abstraktni' modul. Vsak programski gradnik pripada
samo enemu abstraktnemu modulu. Vsakemu abstraktnemu modulu pa lahko pripada več
različnih programskih gradnikov. Dodajanje modulov v tabelo aktivnih modulov in
nastavljanje oz. spreminjanje njihove aktivne globine sledenja se izvrši programsko, po
navadi v fazi inicializacije. V naših projektih je za to predviden modul/razred
InitApplication, ki ima za to namenjeno metodo startUpApplication(). S
pomočjo pomožnih makrojev pa lahko ta proces avtomatiziramo. Tako dosežemo, da se
vsak za vsak gradnik, ki ga prijavimo v neki modul samodejno postavi globina sledenja za
ta modul na neko privzeto vrednost, hkrati pa se modul označi kot aktiven. Tako je nato v
fazi inicializacije potrebno samo še ustrezno spremeniti/popraviti aktivno globino sledenja
modula na želeno vrednost (glej primer spodaj).
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bool InitApplication::initializeLogger()
{
ITTRACELOG(LDET_RT,"========================================================");
ITTRACELOG(LDET_RT,"Initializing logger...");
logs(LERR);//set default logging level for all modules to LERR
itSetLogMode(LM_FULL); //set (maximum) details level ...
//------------------------------------------------------------------------------------// Add or Modules to project or modify their logging level:
// (Examples of usage:)
//------------------------------------------------------------------------------------//itAddModule(M_SIP,LBUF);//enable extra detailed log information for SIP stack...
//itAddModule(M_GUI,LDET);//enable extra detailed log information for UI module...
//itAddModule(M_SYS,LDET);//enable detailed log information for System module...
//itAddModule(M_DSP,LDET);//enable detailed log information for DSP module...
//------------------------------------------------------------------------------------//Initialize all destinations, that we want to use in our project
//------------------------------------------------------------------------------------itUseLogFile("log.txt", 1, 0);
itUseSysLogClient(514, "192.168.60.29", 1, 0);//sysLog daemon is listening
// at '192.168.60.29' on port 514
itUseLogViewer(12345, 1, 0);
//------------------------------------------------------------------------------------return (true);
}

Pri klicu funkcije za sledenje je kot parameter funkcije podana tudi globina sledenja. Ta
globina predstavlja nivo resnosti (angl.: severity level) nekega sporočila oz. klica funkcije
za sledenje. Če je prioriteta oz. nivo resnosti, sporočila večja ali enaka, aktivni globini
sledenja modula, ki mu pripada in če je ta modul aktiven, potem se bo sporočilo obdelalo
in poslalo na izhodno napravo, drugače pa se obdelava funkcije za sledenje zaključi.
Glavna implementacija vmesnika je realizirana v programskem jeziku C++. To nam
omogoča uporabo določenih prednosti, ki jih ponuja programski jezik C++ (nasproti prog.
jeziku C). Pri implementaciji splošnega vmesnika za sledenje smo uporabili načrtovalski
vzorec (angl. design pattern), imenovan Singleton [104] ali edinec [105]. S tem smo
zagotovili, da imamo v aplikaciji vedno samo eno instanco objekta, ki implementira potrebne
metode za sledenje in skrbi za sledenje v aplikaciji.
Tudi funkcije za spreminjanje oblike oz. formata izhodnega zapisa in količine podatkov v
izhodnem zapisu so del implementacije tega programskega sklopa. Sem sodijo še funkcije
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za upravljanje60 z destinacijami sledenja. Destinacije sledenja so izhodne naprave, kamor
se bodo izpisovale vrstice teksta. Trenutno podpiramo sledenje na konzolo, v datoteko ter
preko omrežnega protokola TCP/IP v strežnik Syslog in v/na našo zunanjo namensko
aplikacijo – LogViewer. Rezultat sledenja – izpis, lahko pošiljamo na več destinacij hkrati
ali pa določimo, da se izpis zgodi ekskluzivno na eno samo destinacijo. Tipično se te
nastavitve naredijo enkrat61 ob inicializaciji aplikacije, po navadi takrat, ko določimo tudi
nastavitve modulov.
Funkcija za sledenje, ki se uporablja v programskih gradnikih, je definirana v programskem
jeziku C. To nam omogoča, da jo lahko uporabljamo tako v gradnikih, pisanih v
programskem jeziku C++ kot tudi v programskih gradnikih, pisanih v programskem jeziku
C. Uporaba funkcije za sledenje je podobna uporabi funkcije printf() z nekaj dodanimi
argumenti62. Tako je olajšana uporaba funkcije za sledenje, saj je formatiranje oblike izpisa
uporabniku – programerju dobro poznano.
Izbrali smo si tak način sledenja, kjer izhodni zapis temelji na vrsticah (angl. line based). Na
ta način preprečimo prepletanje izpisa (angl. interleaving), ki se pojavi takrat, ko več virov
hkrati pošilja znake na neko izhodno napravo. Vsak klic funkcije za sledenje napolni
strukturo s podatki, potrebnimi za generiranje vrstice teksta. Dolžina vrstice, oblika izpisa in
količina izpisanih podatkov, je definirana v prejšnjem programskem sklopu in je projektno
nastavljiva. Samo če je modul, ki mu pripada klic funkcije za sledenje aktiven, in če je
njegova nastavljena globina sledenja ustrezna, se začne izvajati operacija, oblikovanja
izpisa in pošiljanje vrstice s tekstom na določeno izhodno napravo. Tako preprečimo
nepotrebno procesiranje v primerih, ko se izpis sploh ne bi pojavil na izhodni napravi.
Vsak klic funkcije za sledenje, z ustrezno globino sledenja, vedno izpiše celo vrstico teksta
na izhodno napravo in jo ustrezno zaključi s kodo za novo vrstico. Na začetku vrstice, pred
uporabnikovim tekstom pa se pripnejo še dodatni63, koristni, podatki o opravilu, modulu,
datumu, času in funkciji, ki so generirale ta zapis. Izpiše se identifikacijska številka in/ali ime
opravila, iz konteksta katerega je bila klicana funkcija za sledenje. Izpišeta se datum in čas,
ko se je funkcija za sledenje izvršila. Izpiše se ime modula, ki mu je pripadal gradnik in s
tem tudi funkcija za sledenje. Izpiše se ime funkcije oz. ime metode, iz katere se je klicala
funkcija za sledenje. Na ta način močno olajšamo analizo dogajanja uporabniku izpisov
sledenja, saj mu lahko samodejno dodamo prepotrebne informacije za razumevanje
delovanja oz. obnašanja sistema v nekem časovnem odseku.

60

Dodajanje, odstranitev in aktivacija.
V zelo zgodni fazi.
62 Ime funkcije in ime modula ter globino sledenja.
63 odvisno od uporabljenega modusa.
61
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Programerju za takšne malenkosti, kot je pravilna zaključitev vrstice teksta, ni treba skrbeti,
saj funkcija sama poskrbi za pravilno zaključitev teksta. Če je besedilo predolgo64, funkcija
sama poskrbi, da se zaključi na pravi dolžini. Takrat s posebnim znakom – markerjem, na
koncu65 teksta, javi uporabniku, da je bil del teksta odrezan. Če je na koncu vrstice za izpis
več nepotrebnih znakov za prelom ('\r \n'), jih funkcija sama odstrani. V primeru, da je
oblika izpisanega teksta takšna, da bi povzročila (pre)lom izpisanega izhodnega teksta
neke vrstice v več vrstic, funkcija to zazna in sama izpiše primerno urejen tekst v več
vrsticah.
Da bi še olajšali delo programerju, ki uporablja klice funkcije za sledenje v svojih
programskih gradnikih, smo definirali še nekaj uporabnih makrojev. Ti omogočijo, da se ob
klicu funkcije za sledenje samodejno vstavijo podatki o imenu modula in imenu
metode/funkcije ter tako avtomatizirajo to zamudno opravilo. Pa še napake pri tipkanju se
odpravijo.
Drug sklop makrojev pa omogoča, da lahko ob prevajanju aplikacije, iz kode aplikacije
selektivno odstranimo statične tekste za izpise sledenja, ki so prisotni v funkciji za sledenje.
Odstranimo lahko (samo) tekste neke določene globine sledenja, druge pa pustimo v kodi.
Lahko pa odstranimo tudi vse tekste za vse globine. Dopustili smo tudi možnost, da iz
programske kode aplikacije odstranimo vse klice/vrstice makroja za sledenje. Same
programske kode66, knjižnice za sledenje pa na ta način ne odstranimo iz aplikacije. Tako
lahko po potrebi zmanjšamo velikost in pomnilniške zahteve aplikacije, ne da bi se
odpovedali sledenju v celoti.

Daljše kot je definirana največja dolžina.
Trenutno je to koda '||'.
66 Funkcije ipd.
64
65
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6 IMPLEMENTACIJA
6.1 Predpostavke in omejitve pomembne za implementacijo
Omejitve, ki so pomembne za način izvedbe, izhajajo iz programskega okolja, na katerem
se naj knjižnica izvaja. Tukaj so pomembne tudi omejitve, ki so prisotne zaradi omejenih
virov na ciljnih sistemih, kar neposredno vpliva na samo velikosti knjižnice. Prav tako je
predpisana oblika programske kode ter tudi struktura imenikov in modulov, kar omogoča
integracijo z obstoječimi programskimi moduli in rešitvami.
6.1.1 Programsko okolje in programska koda
Za implementacijo sta uporabljena programska jezika C in C++, brez uporabe posebnih
knjižnic in razširitev sintakse jezika C++. Te zahteve so pogojene s specifiko platforme
VxWorks 5.4 in 5.5, kjer v sistemski C-knjižnici (angl. C run time library) manjkajo
implementacije za nekatere funkcije (snprintf(), vsnprintf(), …). Nepopolna (oz. z
napakami) je tudi priložena knjižnica STL. Na tej platformi so težave prisotne tudi pri uporabi
predlog (angl. templates) in izjem (angl. exceptions), zato se uporabe le-teh izogibamo,
kolikor se le da. Tudi na platformi Linux67, kjer uporabljamo okrnjeno/manjšo sistemsko Cknjižnico – uClibc, so prisotne omejitve. Programska koda je prevedljiva na platformah:
VxWorks, Linux in Windows.
Na platformi VxWorks se mora za izpis na izhodno napravo/konzolo uporabiti sistemsko,
namensko, funkcijo logMsg(). Ta funkcija je član sistemske knjižnice za sledenje logLib
[80] in je definirana podobno kot funkcija printf(). Njena glavna prednost je ta, da se
dejansko sledenje oz. izpis izvaja asinhrono, iz lastnega opravila68 z nizko prioriteto. Na ta
način izvajanje funkcije ne upočasnjuje klicatelja z dolgim časom procesiranja. Vsak klic
funkcije logMsg() si vhodne argumente69 samo shrani v sporočilno vrsto za kasnejši izpis
in se tako zelo hitro zaključi (angl. return from function call). Slabost te implementacije pa
je ta, da se argumenti, shranjeni v sporočilno vrsto, interpretirajo in obdelajo šele kasneje v
kontekstu opravila logTask. Zato argumenti ne smejo biti kazalci na dinamične nize (angl.
string) in strukture, ki pozneje, v času izpisa niso več (nujno) veljavni.
Implementacija je izvedena in načrtovana tako, da omogoča vključitev v obstoječe/podprte
sisteme za gradnjo aplikacij (angl. build system). Podprta so naslednja razvojna okolja in
orodja, ki jih v podjetju Iskratel uporabljamo za gradnjo programskih paketov:

Jedro iz družine 2.4.
Opravilo logTask.
69 Formatiranje besedila in tekst za izpis.
67
68
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Tornado [106] (za VxWorks),



Make [107] projekti (Linux in VxWorks),



MS VisualStudio [108] 2003/2005 projekti (Windows) in



Eclipse CDT [109] (Managed build projekti za Linux).

Knjižnica vsebuje samo potrebne gradnike izvorne kode in predloge za projektno specifične
gradnike, ne vključuje pa projektnih datotek, potrebnih za gradnjo končne aplikacije. Za to
poskrbi tisti, ki postavi projekt za neko ciljno aplikacijo in vanj vključuje vse potrebne zunanje
module.
Pri izdelavi kode so upoštevana interna programerska navodila podjetja Iskratel. Temu je
prilagojena tudi struktura imenikov aplikacijske rešitve.
Vse javno izpostavljene funkcije70 so napisane tako, da se lahko varno kličejo iz konteksta
različnih opravil/niti (angl. task/thread). To zagotavlja pravilno/varno večnitno izvajanje
oziroma, da se lahko programska koda71 knjižnice za sledenje hkrati kliče iz več različnih
opravil/niti. Za kritična območja se uporabljajo sinhronizacijske, od operacijskega sistema
neodvisne rutine iz naše knjižnice SystemLib. Tudi dodatne funkcionalnosti, ki so
omogočene v sami knjižnici in zahtevajo dostop do sistemskih storitev, uporabljajo rutine iz
naše knjižnice SystemLib, če so seveda želene ali potrebne. Edina zahteva za pravilno
delovanje knjižnice (s sledenjem v konzolo) je razpoložljivost, sinhronizacijskega
mehanizma kritičnega območja imenovanega vzajemno izključevanje (angl. Mutex), na
določeni podprti platformi. Seveda pa dodatne destinacije vnašajo tudi dodatne odvisnosti.

6.1.2 Predvidene prostorske zahteve
Ker bo knjižnica le del končne aplikacije iz družine terminalnih naprav, so prostorske
pomnilniške zahteve vnaprej neznane. Seveda je zaželeno, da so čim manjše. To pa ni
posebna omejitev, saj so prostorsko-pomnilniške zahteve same knjižnice relativno male.
Ker je knjižnica načrtovana modularno, lahko nepotrebne sklope72 izključimo. Knjižnica
omogoča prilagoditev oz. nastavitev velikosti največjih internih struktur za vsak posamičen
projekt/produkt. Prav tako dovoljuje, da iz programske kode aplikacije med (pred)
prevajanjem ostranimo73 vse klice funkcije za sledenje, skupaj s pripadajočimi statičnimi
nizi – tekstom. Tako lahko še dodatno zmanjšamo oz. prilagodimo prostorske in
pomnilniške zahteve.

Definicije in sintaksa – programski jezik C.
Funkcije in/oz. deljene spremenljivke – odvisno od implementacije.
72 Nepotrebne oz. neuporabljene destinacije za sledenje, kot npr. Syslog, pisanje v datoteko ipd.
73 Na zahtevo, če je aplikacija prevelika.
70
71
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6.1.3 Struktura imenikov
Kot posledica uporabe orodja Subversion [110] za upravljanje verzij programske kode je
določena tudi struktura imenikov za (vse) projektno neodvisne module. Vsak projektno
neodvisni modul se nahaja v svojem podimeniku skupnega imenika modules (Slika 6.1).
Trenutne delovne verzije se nahajajo znotraj podimenika74 trunk. Sam modul itTraceLogLib
se nahaja v podimeniku traceLog imenika '/modules/trunk'.

Slika 6.1: Primer strukture zunanjih projektno neodvisnih modulov

Po naših internih navodilih (navodila podjetja Iskratel) je izvorna koda zunanjega, projektno
neodvisnega modula razdeljena v dva imenika:

74

Obstajajo še standardizirani podimeniki za razvojne veje ipd.
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Imenik include vsebuje samo definicijske datoteke75 navzven vidnih programskih
podsklopov. Ostali deli aplikacije dostopajo le do teh javnih vmesnikov. Interna
struktura/implementacija knjižnice in vsi notranji vmesniki na ta način ostanejo
skriti.



Imenik src vsebuje implementacijo posameznih podsklopov. Implementacija je
lahko razdeljena v več podimenikov.

Oba imenika se nahajata v že prej omenjenem podimeniku trunk, imenika traceLog.

6.2 Implementacija modula itTraceLogLib in knjižnice itTraceLog
Implementacija programskega modula itTraceLogLib, ki realizira knjižnico itTraceLog, je
razdeljena na več logičnih (pod)sklopov, opisanih v naslednjih podpoglavjih.
Slika 6.3 prikazuje strukturni diagram logičnega modela knjižnice/modula itTraceLogLib v
notaciji UML 2.0 [111]. Izbran je paketni diagram, ker nam lepo prikaže zgradbo modela,
razdeljenega na logične kontejnerje – pakete in njihove medsebojne interakcije oz.
povezave.
Tabela 6.1 prikazuje programske podsklope modula itTraceLogLib skupaj s pripadajočimi
gradniki, v katerih so ti podsklopi implementirani. Ti gradniki vsebujejo izvedbo
funkcionalnosti knjižnice itTraceLog.
Tabela 6.1: Programski podsklopi za izvedbo knjižnice itTraceLog
Ime sklopa

Definicija/implementacija

Opis

Splošni programski

itTraceLog.h

Predstavlja vnaprej definiran nabor

aplikacijski vmesnik

funkcij, definicij in pripomočkov (razni

(API) za izvedbo

makroji), ki so potrebne za enostavno

ukazov za sledenje

in učinkovito izvedbo funkcionalnosti
sledenja in beleženja v ostali
programski kodi. Vmesnik je definiran
v gradniku itTraceLog.h in skrbi za
povezavo z drugimi programskimi
sklopi znotraj projekta, ki bi želeli
uporabljati ukaze za sledenje.

Programski sklop z

itLogModules.h.template

definicijami in

Identifikacijske oznake (naštevni tip)
vseh dovoljenih modulov v nekem
projektu in njihove tekstovne

75

Javne programske vmesnike.
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deklaracijami

predstavitve (vidne kasneje v izpisih)

'abstraktnih' modulov

so definirane v gradniku
itLogModules.h.template in služi kot
predloga, s pomočjo katere ustvarimo
dejansko uporabljeni gradnik
itLogModules.h.

Programski sklop, ki

itLogDefs.h.template

Dolžine uporabljenih polj, vrstic,

določa parametre

število linij in ostale velikosti

izpisa, obliko izpisa ter

podatkovnih struktur, vsi formati

dodatne parametre

izpisa ter vklop/izklop izpisov,

delovanja knjižnice

uporabljenih v knjižnici, so definirani v
gradniku logDefs.h.template, ki služi
kot predloga, s pomočjo katere
ustvarimo dejansko uporabljeni
gradnik logDefs.h.

Programski sklop za

log.h

Glavna naloga tega sklopa je

izvedbo splošnega

log.cpp

implementacija prej omenjenega

vmesnika za sledenje

abstractDestination.h

programskega aplikacijskega

consoleDestination.h

vmesnika za izvedbo ukazov za

consoleDestination.cpp

sledenje. Sestavljajo ga makroji,

fileDestination.h

funkcije, naštevni tipi, podatkovne

fileDestination.cpp

strukture in ostali objekti, ki

logViewerDestination.h

predstavljajo abstrakcijo različnih

logViewerDestination.cpp

vidikov sledenja. Sem so vključene

sysLogDestination.h

tudi implementacije trenutno podprtih

sysLogDestination.cpp

destinacij sledenja.

Slika 6.2 prikazuje strukturo imenikov in gradnike, ki so potrebni za implementacijo knjižnice
itTraceLog:
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Slika 6.2: Gradniki, potrebni za implementacijo knjižnice itTraceLog

Slika 6.3: Paketni diagram, ki prikazuje strukturo implementacije modula itTraceLogLib in njegove
odvisnosti od modula SystemLib
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6.2.1 Implementacija programskega sklopa, ki določa parametre izpisa, obliko izpisa ter
dodatne parametre delovanja knjižnice
Trenutna implementacija tega programskega sklopa nam omogoča, da z nekaj parametri
nastavimo oz. spremenimo vse relevantne aspekte obnašanja knjižnice za sledenje
itTraceLog. Vsi ti parametri so implementirani kot definicije (#define) in so definirani v
gradniku itLogDefs.h.template. Ta gradnik služi kot predloga, s pomočjo katere ustvarimo
dejansko uporabljeni gradnik itLogDefs.h z vrednostmi, ki so potrebne za določen projekt.
S tem omogočimo prilagajanje knjižnice na različne, po razpoložljivih prostorskopomnilniških zmogljivostih zelo divergentne platforme oz. sisteme.

V nadaljevanju tega poglavja bomo na kratko opisali implementacijo naslednjih delov tega
programskega sklopa (Slika 6.4):


definicije velikosti internih struktur,



definicije podprtih oblik (formati) izpisa vrstice za sledenje,



definicije parametrov za vklop/izklop klicev funkcije za sledenje,



definicije parametrov za vklop/izklop podprtih destinacij sledenja,



definicije pomožnih/podpornih makrojev za sledenje.
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Slika 6.4: Paketni diagram, ki prikazuje strukturo implementacije programskega sklopa, ki določa
parametre izpisa, obliko izpisa ter dodatne parametre delovanja knjižnice
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Trenutna implementacija nam dovoljuje, da prilagodimo velikosti internih struktur (Tabela
6.2) za vsak projekt, v katerega je vključena. Definirane so takole:
/*time=24 chars*/
#define LG_MAX_TIME_LEN 24
/*task name=21 chars*/
#define LG_MAX_TASK_NAME_LEN 21
/*moduleName=30 chars*/
#define LG_MAX_MODULE_NAME_LEN 30
/*functionName=50 chars*/
#define LG_MAX_FUNC_NAME_LEN 50
/*limit length of text string in one LOG line!*/
#define LG_MAX_TEXT_LEN 200
/*set LOG message buffer length for one line!*/
#define LG_MAX_LINE_LEN (30+ \
LG_MAX_TASK_NAME_LEN+ \
LG_MAX_TIME_LEN+ \
LG_MAX_MODULE_NAME_LEN+ \
LG_MAX_FUNC_NAME_LEN+ \
LG_MAX_TEXT_LEN)
/*set max lines to 30*/
#define LG_MAX_NUM_LINES 30
/*set static buffer big enough to hold 30 lines of LOG messages...*/
#define MAX_BUFFSTAT (LG_MAX_LINE_LEN * LG_MAX_NUM_LINES)

Tabela 6.2: Velikosti internih struktur
Ime

Vrednost

Opis

LG_MAX_TIME_LEN

24

Dolžina polja za čas = 24 znakov

LG_MAX_TASK_NAME_LEN

21

Dolžina polja za ime opravila = 21 znakov

LG_MAX_MODULE_NAME_LEN

30

Dolžina polja za ime modula = 30 znakov

LG_MAX_FUNC_NAME_LEN

50

Dolžina polja za ime funkcije = 50 znakov

LG_MAX_TEXT_LEN

200

Dolžina polja za tekstovni opis = 200

LG_MAX_LINE_LEN

355

Maksimalna skupna dolžina izpisane vrstice za
sledenje (pomnilnika)

LG_MAX_NUM_LINES

30

Maksimalno število vrstic zapisov sledenja, ki jih
vsebuje statični krožni pomnilnik = 30 vrstic

MAX_BUFFSTAT

10650

Skupna velikost statičnega krožnega
pomnilnika, ki je dovolj velik, da hrani 30 vrstic
zapisov sledenja.
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Tukaj so definirane različne oblike oz. formati izpisa vrstice za sledenje, za vse podprte
destinacije izpisa:
/*formatting string (full details) to represent LOG message output to console (PRINTF STYLE)*/
/*Note! Params.:'task id' and 'task name' in following example are inserted by VxWorks OS*/
#define LOG_FMT_STRING_FULL "[%s] |[%s|%s]| %s\r\n"
/*
* example:
* task_id

(task name): [DD.MM.YYYY HH:MM:SS:mmm] |[module_name|function_name]| log_text

* 0x107ffe64 (tRootTask): [01.01.1970 02:47:47:382] |[SYS|mainInit()]| Initialization OK!
*/
/*formatting string (medium details) to represent LOG message output to console (PRINTF
STYLE)*/
/*Note! Params.:'task id' and 'task name' in following example are inserted by VxWorks OS*/
#define LOG_FMT_STRING_MED "|[%s|%s]| %s\r\n"
/*
* example:
* task_id

(task name): |[module_name|function_name]| log_text

* 0x107ffe64 (tRootTask): |[SYS|mainInit()]| Initialization OK!
*/
/*formatting string (low details) to represent LOG message output to console (PRINTF STYLE)*/
/*Note! Params.:'task id' and 'task name' in following example are inserted by VxWorks OS*/
#define LOG_FMT_STRING_LOW " %s\r\n"
/*
* example:
* task_id

(task name): log_text

* 0x107ffe64 (tRootTask): Initialization OK!
*/
/*formatting string to represent LOG message output to ConsoleTypeOfDevices (PRINTF STYLE)*/
#define CONSOLE_LOG_FMT_STRING_FULL "0x%05.x (%-010.s) [%s] |[%s|%s]| %s\r\n"
/*formatting string to represent LOG message output to FileTypeOfDevices (PRINTF STYLE)*/
#define FILE_LOG_FMT_STRING_FULL

"0x%05.x (%-010.s) [%s] |[%s|%s]| %s\r\n"

/*formatting string to represent LOG message output to SYSLOG Daemon (PRINTF STYLE)*/
#define SYSLOG_LOG_FMT_STRING_FULL

"0x%05.x (%-010.s) [%s] |[%s|%s]| %s\r\n"

/*
* example:
* task_id (task name ) [DD.MM.YYYY HH:MM:SS:mmm] |[module_name|function_name]| log_text
* 0x00bf8 (tUsrRoot ) [01.01.1970 02:47:47:382] |[SYS|InitApp::startUp]| Initialization OK!
*/
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Tukaj definiramo parametre – stikala (Tabela 6.3), s katerimi lahko vklapljamo in izklapljamo
klice funkcije za sledenje itTraceLog(). Na ta način lahko odstranimo (vstavljene) klice
funkcije itTraceLog() iz gradnikov izvorne kode. To velja za tiste klice funkcije za
sledenje, ki so v gradnike s programsko kodo vstavljeni z uporabo pomožnega makroja
ITTRACELOG. Odstranimo lahko tudi klice funkcije za sledenje s točno določeno globino
sledenja, če smo za uporabljeno globino sledenja namesto definiranih naštevnih vrednosti
uporabili njihove ekvivalentne makroje (LNONE_RT, LERR_RT, LMSG_RT, LDET_RT,
LBUF_RT in LMAX_RT).

/****************************************************************/
/* RELEASE ver.:

*/

/* when set to 1,

*/

/* this cuts off all log lines (regardless of the logging level)*/
/* from the application code

*/

/****************************************************************/
#define IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_MACRO_STATEMENTS 0
/****************************************************************/
/* RELEASE ver.:

*/

/* when set to 1,

*/

/* this cuts off all static strings used in funct. itTraceLog() */
/* or macro ITTRACELOG()

*/

/* for chosen

*/

error level from application (saves size)

/****************************************************************/
#define IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LNONE_RT

0

#define IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LERR_RT

0

#define IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LMSG_RT

0

#define IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LDET_RT

0

#define IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LBUF_RT

0

#define IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LMAX_RT

0

Tabela 6.3: Stikala za vklop/izklop klicev funkcije za sledenje itTraceLog()
Ime parametra

Vrednost

Opis

IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_

0/1

Če ima parameter vrednost 1, odstranimo

MACRO_STATEMENTS

(vstavljene) klice funkcije itTraceLog() iz
gradnikov izvorne kode. To velja za tiste klice
funkcije za sledenje, ki so v gradnike s
programsko kodo vstavljeni z uporabo
pomožnega makroja ITTRACELOG.

IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_L
EVEL_LNONE_RT

0/1

Če ima parameter vrednost 1, odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica
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funkcije itTraceLog() z nastavljeno globino
LNONE_RT. Hkrati se nastavi tudi nova globina
sledenja na globino LEND, tako, da se vrstica
nikoli ne izpiše.
IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_L

0/1

EVEL_LERR_RT

Če ima parameter vrednost 1, odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica
funkcije itTraceLog() z nastavljeno globino
LERR_RT. Hkrati se nastavi tudi nova globina
sledenja na globino LEND, tako da se vrstica
nikoli ne izpiše.

IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_L

0/1

EVEL_LMSG_RT

Če ima parameter vrednost 1, odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica
funkcije itTraceLog() z nastavljeno globino
LMSG_RT. Hkrati se nastavi tudi nova globina
sledenja na globino LEND, tako da se vrstica
nikoli ne izpiše.

IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_L

0/1

EVEL_LDET_RT

Če ima parameter vrednost 1, odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica
funkcije itTraceLog() z nastavljeno globino
LDET_RT. Hkrati se nastavi tudi nova globina
sledenja na globino LEND, tako da se vrstica
nikoli ne izpiše.

IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_L

0/1

EVEL_LBUF_RT

Če ima parameter vrednost 1, odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica
funkcije itTraceLog() z nastavljeno globino
LBUF_RT. Hkrati se nastavi tudi nova globina
sledenja na globino LEND, tako da se vrstica
nikoli ne izpiše.

IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_L
EVEL_LMAX_RT

0/1

Če ima parameter vrednost 1, odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica
funkcije itTraceLog() z nastavljeno globino
LMAX_RT. Hkrati se nastavi tudi nova globina
sledenja na globino LEND, tako da se vrstica
nikoli ne izpiše.
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Spodaj je kot primer prikazana definicija/implementacija pomožnega makroja za določitev
globine sledenja LNONE_RT. Ta omogoča, da takrat, ko nastavimo76 parameter
IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LNONE_RT na vrednost 1, dejansko odrežemo vse
statične nize, ki so argumenti (parametri) klica funkcije itTraceLog(). Hkrati se nastavi
tudi nova globina sledenja na globino LEND, tako da se vrstica nikoli ne izpiše. Tako lahko
še dodatno po potrebi zmanjšamo pomnilniške potrebe aplikacije. Na ta način so
implementirani pomožni makroji tudi za vse ostale globine sledenja.
/*DON'T touch following line (it's deliberately like this)!!!*/
#define COMMENT_OUT
/*Helper macro, that allows for exclusion of static strings in all log lines using this
level*/
#if defined(IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LNONE_RT) &&
IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LNONE_RT!=0
#define LNONE_RT

LEND,IT_MODULE,"","");COMMENT_OUT("%s"

#else
#define LNONE_RT

LNONE

#endif/*else #if defined(IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LNONE_RT) &&
IT_REMOVE_LOGLINES_WITH_LEVEL_LNONE_RT!=0*/

Definirali smo tudi makro ITTRACELOG, ki nam olajša vstavljanje klicev funkcije
itTraceLog() v programske gradnike. Tako makro sam poskrbi za to, da se enostavneje
in z manj napakami kliče funkcija za sledenje, saj samodejno vstavi pravilni oz. ustrezni
vrednosti za parametra aModuleId in aFuncname funkcije itTraceLog().
Makro lahko z nastavitvijo parametra
IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_MACRO_STATEMENTS na vrednost 1, zamenjamo s
praznim klicem. Tako lahko na enostaven način izključimo klic funkcije itTraceLog() iz
programske kode.
/*Helper macro, that allows for exclusion of all log lines (regardless of the logging
level) from the application code*/
#if defined(IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_MACRO_STATEMENTS) &&
IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_MACRO_STATEMENTS!=0
#define ITTRACELOG(aLogLevel, aFmt, ...) ((void)0)
#else
#define ITTRACELOG(aLogLevel, aFmt, ...) itTraceLog(aLogLevel, IT_MODULE, IT_FUNCNAME,
aFmt, ##__VA_ARGS__)
#endif /*else #if defined(IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_MACRO_STATEMENTS) &&
IT_REMOVE_ALL_ITTRACELOG_MACRO_STATEMENTS!=0*/

76

Vklopimo.
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Tukaj definiramo tudi parametre – stikala, s katerimi lahko vklapljamo in izklapljamo podprte
destinacije sledenja. Na ta način lahko odstranimo funkcije za inicializacijo določene
destinacije in jo tako efektivno izločimo iz uporabe. Naštete so vse sistemsko podprte in
vključene izhodne naprave. Tukaj je določeno tudi maksimalno število vseh destinacij
sledenja.
/*Max number of destinations*/
#define LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS 4
/**************************************************************************/
/* RELEASE ver.:

*/

/* when set to 0,

*/

/* this disables use of following output destination from app. code.

*/

/* (actually, this hides initialization functions for these destinations) */
/* Note: console destination is ALLWAYS available!!

*/

/**************************************************************************/
#define IT_USE_FILE_DESTINATION

1

#define IT_USE_SYSLOG_DESTINATION

1

#define IT_USE_LOGVIEWER_DESTINATION

1

6.2.2 Implementacija programskega sklopa z definicijami in deklaracijami 'abstraktnih'
modulov
Trenutna implementacija tega programskega sklopa nam omogoča, da z lahkoto
dodamo/spremenimo seznam vseh podprtih modulov knjižnice za sledenje itTraceLog.
Nekaj imen modulov je rezerviranih. To so vnaprej definirani, projektno neodvisni moduli.
Nekaj pa jih lahko dodamo oz. spreminjamo v odvisnosti od potreb projekta.
Identifikacijske oznake77 vseh dovoljenih modulov v nekem projektu in njihove tekstovne
predstavitve78 so definirane v gradniku itLogModules.h.template. Ta gradnik služi kot
predloga, s pomočjo katere ustvarimo dejansko uporabljeni gradnik itLogModules.h, skupaj
s potrebnimi, projektno specifičnimi identifikatorji in njihovimi tekstovnimi opisi, ki so
potrebni za neki določen projekt. Poleg vnaprej definiranih identifikacij, projektno neodvisnih
modulov in opisov (teh je 17) je na razpolago še 14 projektno specifičnih. Skupno torej
omogočamo 31 neodvisnih abstraktnih modulov. To vrednost smo si izbrali zato, ker bomo
globalno tabelo aktivnih modulov v nekem projektu predstavili z 32-bitno celoštevilsko
spremenljivko (tipa int32). Vsak bit v tej tabeli pa bo predstavljal indeks nekega modula.

77
78

Naštevni tip.
Vidne kasneje v izpisih.
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V nadaljevanju tega poglavja bomo na kratko opisali implementacijo naslednjih delov tega
programskega sklopa (Slika 6.5):


definicije identifikacijskih oznak vseh vnaprej definiranih modulov.



definicije tekstovnih predstavitev vseh vnaprej definiranih modulov.



definicije identifikacijskih oznak vseh projektno specifičnih modulov.



definicije tekstovnih predstavitev vseh projektno specifičnih modulov.

Slika 6.5: Paketni diagram, ki prikazuje strukturo implementacije programskega sklopa z
definicijami in deklaracijami 'abstraktnih' modulov
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Identifikacijske oznake modula, ki so naštevni tipi, so definirane takole:
/*****************************
* Module Id definitions

*

*****************************/
typedef enum
{
M_FIRST

= -1,

/* -----

DEFAULT SYSTEM MODULES START

/*

allowed range is from 0 to 16

------ */
!!

*/

M_SYS

= 0, /* default System Lib !*/

M_NET

= 1, /* default Networking Lib !*/

M_XML

= 2, /* default XML parsing Lib !*/

M_DSP

= 3, /* default DSP Lib !*/

M_ACS

= 4, /* default Auto Config. System Lib !*/

M_GAW

= 5, /* default Web Server Lib !*/

M_CC

= 6, /* default Call Controll Lib !*/

/*

reserved range (for future system modules) is from 7 to 16 !!

/* -----

DEFAULT SYSTEM MODULES END

*/

------ */

/*

*/

/*

*/

/* -----

PROJECT SPECIFIC MODULES START

/*

allowed range is from 17 to 30

------ */
!!

*/

M_SIG

= 17, /* module: Signalling control */

M_GUI

= 18, /* module: Graph. User Interface */

M_WEB

= 19, /* module: Web based frontend */

M_SIP

= 20, /* module: SIP Signalling control */

M_NTP

= 21, /* module: NTP prot. control */

M_FUN

= 22, /* module: Functionall keys */

M_PHB

= 23, /* module: Phonebook */

M_PJS

= 24, /* module: PjSip impl. for SIP sig. cont. */

/* ----M_LAST

PROJECT SPECIFIC MODULES END

------ */

= 31

} TModule;

Rezervirano območje (od 0 do 16) pokriva identifikacijske oznake za vse naše projektno
neodvisne module. To so moduli, ki jih že sedaj uporabljamo v naših projektih oz.
aplikacijah. Prostora je dovolj še za nekaj bodočih modulov. Območje vrednosti od 17 do
30 pa je na razpolago za module, ki so projektno specifični. Na primeru zgoraj vidimo, da
smo določili še 8 (od skupno dovoljenih 14) dodatnih, projektno specifičnih modulov (M_SIG
do M_PJS), ki bodo sestavljali neki projekt oz. aplikacijo.
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Definiramo tudi globalno tabelo, ki vsebuje tekstovne predstavitve vseh modulov.
Identifikacijska oznaka, vrednost, nekega modula predstavlja indeks do njegove tekstovne
predstavitve:
/*--------------------------------------------------------------------*/
/*global table holding module names (text) for each individual module.*/
/*--------------------------------------------------------------------*/
#define INCLUDE_TABLE_MODULE_NAME static const char* MODULE_NAMES[M_LAST]=\
{\
"SYS",

/*text for module (M_SYS) Nr.

0 !*/

\

"NET",

/*text for module (M_NET) Nr.

1 !*/

\

"XML",

/*text for module (M_XML) Nr.

2 !*/

\

"DSP",

/*text for module (M_DSP) Nr.

3 !*/

\

"ACS",

/*text for module (M_ACS) Nr.

4 !*/

\

"GAW",

/*text for module (M_GAW) Nr.

5 !*/

\

"CC_",

/*text for module (M_CC)

Nr.

6 !*/

\

"M07",

/*text for module (M_???) Nr.

7 !*/

\

"M08",

/*text for module (M_???) Nr.

8 !*/

\

"M09",

/*text for module (M_???) Nr.

9 !*/

\

"M10",

/*text for module (M_???) Nr. 10 !*/

\

"M11",

/*text for module (M_???) Nr. 11 !*/

\

"M12",

/*text for module (M_???) Nr. 12 !*/

\

"M13",

/*text for module (M_???) Nr. 13 !*/

\

"M14",

/*text for module (M_???) Nr. 14 !*/

\

"M15",

/*text for module (M_???) Nr. 15 !*/

\

"M16",

/*text for module (M_???) Nr. 16 !*/

\

"SIG",

/*text for module (M_SIG) Nr. 17 !*/

\

"GUI",

/*text for module (M_GUI) Nr. 18 !*/

\

"WEB",

/*text for module (M_WEB) Nr. 19 !*/

\

"SIP",

/*text for module (M_SIP) Nr. 20 !*/

\

"NTP",

/*text for module (M_NTP) Nr. 21 !*/

\

"FUN",

/*text for module (M_FUN) Nr. 22 !*/

\

"PHB",

/*text for module (M_PHB) Nr. 23 !*/

\

"PJ_",

/*text for module (M_PJS) Nr. 24 !*/

\

"M25",

/*text for module (M_???) Nr. 25 !*/

\

"M26",

/*text for module (M_???) Nr. 26 !*/

\

"M27",

/*text for module (M_???) Nr. 27 !*/

\

"M28",

/*text for module (M_???) Nr. 28 !*/

\

"M29",

/*text for module (M_???) Nr. 29 !*/

\

"M30"

/*text for module (M_???) Nr. 30 !*/

\

/*WARNING, watch for proper sequence when adding texts!!!*/}

Pri vpisovanju identifikacijskih oznak modulov in njihovih tekstovnih predstavitev pa
moramo biti zelo pazljivi pri njihovem številčenju in posledično tudi zaporedju tekstov v
tabeli. Na ta način omogočamo sledenje, brez konfliktov z identifikacijami modulov, v naših
projektno neodvisnih modulih, ki uporabljajo knjižnico za sledenje itTraceLog. Hkrati pa
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omogočimo spreminjanje oz. dodajanje določenega dela modulov za potrebe vsakega
projekta posebej.

6.2.3 Implementacija splošnega programskega aplikacijskega vmesnika (API) za izvedbo
ukazov za sledenje
Vmesnik je definiran v gradniku itTraceLog.h . Ta vmesnik je tisti del knjižnice, ki je viden
vsem uporabnikom knjižnice itTraceLog. Predstavlja vnaprej definiran nabor funkcij,
definicij, naštevnih tipov in makrojev, ki so potrebni za enostavno in učinkovito izvedbo
funkcionalnosti sledenja in beleženja v ostali programski kodi. Istočasno pa prepreči
nepotrebne odvisnosti med programskimi sklopi ter skrije konkretno implementacijo
knjižnice od uporabnika funkcionalnosti.
Vmesnik je povezan s programskim sklopom z definicijami abstraktnih modulov79 in s
programskim sklopom, ki določa parametre izpisa, obliko izpisa ter dodatne parametre
delovanja knjižnice80. To so podatki, ki omogočajo kličočim, da lahko na enem mestu81
upravljajo tako z moduli kot tudi s funkcijami iz knjižnice za sledenje. Zato je za uporabo
knjižnice za sledenje v nekem programskem gradniku dovolj, če vanj vstavimo klic gradnika
z definicijo vmesnika:
#include "itTraceLog.h" // for itTraceLog()

Funkcije vmesnika so definirane v programskem jeziku C. To dejstvo nam omogoča klice
funkcij vmesnika iz programske kode, pisane v programskem jeziku C in v programskem
jeziku C++.

V nadaljevanju tega poglavja bomo na kratko opisali implementacijo naslednjih delov tega
programskega sklopa (Slika 6.6):


definicije globin sledenja oz. definicij nivoja resnosti sporočila,



definicije nivojev detajlov izpisa,



definicijo funkcije za dodajanje modula oz. spreminjanje njegove globine
sledenja,



definicijo funkcije za krmiljenje globin/nivojev resnosti sledenja,



definicijo funkcije za krmiljenje količine prikazanih informacij v izpisih,

Gradnik itLogModules.h.
Gradnik itLogDefs.h.
81 Z eno samo #include direktivo.
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definicijo funkcije za sledenje,



definicije pomožnih/podpornih makrojev za sledenje,



definicije funkcij za inicializacijo oz. uporabo vseh podprtih82 destinacij/ciljev
sledenja.

Slika 6.6: Paketni diagram, ki prikazuje strukturo implementacije splošnega programskega
aplikacijskega vmesnika za izvedbo ukazov za sledenje

Vmesnik definira globine sledenja, ki jih je dovoljeno uporabljati pri klicih funkcije za
sledenje in pri nastavitvah aktivne globine sledenja modula. Te globine predstavljajo nivo
resnosti nekega sporočila oziroma nivo resnosti klica funkcije za sledenje. Hkrati pa aktivna
globina sledenja nekega modula določa tudi najnižjo prioriteto nivoja resnosti pri klicu
funkcije za sledenje, ki se sme izpisati oz. obdelati v tem modulu.
Če je prioriteta83 sporočila večja ali enaka aktivni globini sledenja modula, ki mu pripada, in
če je ta modul aktiven, potem se bo sporočilo obdelalo in poslalo na izhodno napravo. V
nasprotnem primeru pa se obdelava funkcije za sledenje zaključi.

82
83

Projektno nastavljivo.
Oz. nivo resnosti.
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Izrazi, prioriteta, nivo resnosti ali globina sledenja, kot so definirani v prejšnjih odstavkih, so
medsebojno zamenljivi. V nadaljevanju dokumenta bomo te izraze uporabljali izmenično.
Najpogosteje se bo uporabljal izraz globina sledenja.
Trenutno je definiranih šest globin sledenja z različnimi prioritetami. Implementacija
dopušča dodajanje še več globin, če se pokaže potreba za tem. Globine sledenja so
implementirane kot naštevni tip in imajo naslednji nabor vrednosti:
/************************************************************
* Logging level definitions.

*

* Note: Lower number means higher priority/severity

*

* Logging levels, sorted from highest sev. to lowest sev.: *
* LNONE > LERR > LMSG > LDET > LBUF > LMAX

*

***********************************************************/
typedef enum
{
LSTART = -1,
/* --------------------------- */
LNONE = 0, /* logging level NONE: text is allways displayed */
LERR = 1, /* log. lvl. ERROR: also error messages displayed (default) */
LMSG = 2, /* log. lvl. MSG: also info. messages displayed */
LDET = 3, /* log. lvl. DET: also more detailed msgs. displayed */
LBUF = 4, /* log. lvl. BUF: also very detailed msgs. displayed */
LMAX = 5, /* log. lvl. MAX: also maximum det. msgs. - trace level */
/* --------------------------- */
LEND = 30
} TLogLevel;

Naštevni tipi z nižjo pozicijo/vrednostjo globine sledenja (oz. z nižjim nivojem resnosti) imajo
višjo prioriteto (in nivo resnosti) sledenja kot tisti z višjo vrednostjo. Po prioriteti in hkrati
nivoju resnosti si globine sledenja, urejene po prioriteti od najvišje prioritete – nivoja resnosti
do najnižje sledijo takole:
LNONE > LERR > LMSG > LDET > LBUF > LMAX
Tako se pri izbrani/nastavljeni globini sledenja LDET izpišejo še vsi izpisi, ki imajo višjo
prioriteto oziroma nivo resnosti. V tem primeru torej še:


vsi izpisi z globino sledenja LMSG,



vsi izpisi z globino sledenja LERR,



in vsi izpisi z globino sledenja LNONE.

Izpisi z globino sledenja LNONE se VEDNO izpišejo.
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Vsakemu aktivnemu modulu v nekem projektu, ki se samodejno84 doda v tabelo aktivnih
modulov, priredimo privzeto globino sledenja LERR.
Priporočamo, da se pri klicih funkcije itTraceLog() in makroja ITTRACELOG()zgoraj
navedene naštevne tipe, ki določajo globino izpisa, zamenja z njihovimi ekvivalentnimi
makroji (LNONE_RT, LERR_RT, LMSG_RT, LDET_RT, LBUF_RT in LMAX_RT), ki omogočajo
še dodatno funkcionalnost. Pri določitvi aktivnih globin sledenja modulov pa teh makrojev
ne smemo uporabiti!

Vmesnik definira tudi tri nivoje detajlov izpisa, ki jih je dovoljeno uporabljati:
/*******************************************************************
* Logging (details) mode definitions.

*

* Note: Lower number means higher level of details when displayed *
* Detail mode levels, sorted from highest det. to lowest det.:

*

* LM_FULL > LM_MED > LM_LOW

*

******************************************************************/
typedef enum
{
LM_START = -1,
/* --------------------------- */
LM_FULL = 0,/* det. lvl. FULL: maximum (display) details included */
LM_MED = 1, /* det. lvl. MED: medium (display) details included */
LM_LOW = 2, /* det. lvl. LOW: minimum (display) details included (default) */
/* --------------------------- */
LM_END = 3
} TLogMode;

Ta vrednost velja za vse destinacije, uporabljene v nekem projektu/aplikaciji. Privzeta
vrednost nivoja detajlov izpisa in s tem tudi količine prikazanih informacij je LM_LOW.
Seveda lahko nivo kasneje tudi spremenimo. To lahko storimo programsko ali pa tudi med
delovanjem sistema.
Vmesnik definira funkcijo za dodajanje modula in pripadajoče privzete globine sledenja v
tabelo aktivnih modulov oz. spreminjanje njegove trenutne globine sledenja, če se le-ta že
nahaja v tabeli aktivnih modulov:
int itAddModule(TModule aModuleId, TLogLevel aLogLevel);/* function for adding/changing
module+depth into the list of all active modules*/

84

Z uporabo makroja ADD_MODULE.
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S to funkcijo dodamo neki modul iz nabora podprtih modulov v tabelo aktivnih modulov v
nekem projektu/aplikaciji. Hkrati mu določimo tudi aktivni nivo globine sledenja. Če je
modul, ki je parameter funkcije itAddModule(), že na seznamu aktivnih modulov, pa se
mu po potrebi spremeni samo aktivna globina sledenja. To lahko storimo programsko ali pa
tudi med delovanjem sistema.

Vmesnik definira funkcijo za krmiljenje nivojev resnosti/prioritet/globin sledenja:
void logs(TLogLevel aLogLevel);/* function for setting LoggingDepth for all active modules*/

Z njo na enostaven način spremenimo oz. nastavimo trenutno globino sledenja za vse
aktivne module v projektu. To lahko storimo programsko ali pa tudi med delovanjem
sistema.
Vmesnik definira funkcijo za krmiljenje količine prikazanih informacij v izpisih:
void itSetLogMode(TLogMode aLogMode);/* function for setting the extra information level for
log text (between low-value=2, medium-value=1 and full-value=0)*/

Privzeta vrednost količine prikazanih informacij ob inicializaciji knjižnice za sledenje je
LM_LOW. Le-ta se uporabi, če ob inicializaciji aplikacije ne spremenimo nivoja detajlov s
klicem funkcije itSetLogMode(). Nastavljena vrednost velja za vse destinacije sledenja,
uporabljene v nekem projektu/aplikaciji. Seveda lahko nivo kasneje tudi spremenimo. To
lahko storimo programsko ali pa tudi med delovanjem sistema.
Vmesnik definira funkcijo za sledenje itTraceLog():
void itTraceLog(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char* aFuncName, char* aFmt,
...);

Funkcija se glede na zadnja dva argumenta/parametra, obnaša podobno kot funkcija
printf(). Prvi trije parametri pa posredujejo dodatne informacije, pomembne za
obnašanje funkcije za sledenje. Parameter aLogLevel določa nivo resnosti nekega
sporočila oziroma nivo resnosti klica funkcije za sledenje. Parameter aModuleId določa
identifikacijsko številko modula, ki mu gradnik pripada, in s tem tudi klic te funkcije za
sledenje. Na podlagi nastavljene globine sledenja tega modula in nivoja resnosti,
določenega s prvim parametrom funkcije itTraceLog(), se kasneje določi/odloči, ali bo
funkcija poslala izpis na vse aktivne destinacije ali pa se bo procesiranje/izvajanje funkcije
takoj zaključilo. Parameter aFuncName določa ime funkcije ali metode razreda, iz katere je
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bila klicana funkcija itTraceLog(). Vsi trije parametri – podatki se kasneje lahko dodajo
v tekst izhodne vrstice, skupaj s časom klica funkcije in imenom oz. identifikacijsko oznako
opravila, v kontekstu katerega je bila funkcija za sledenje klicana. Seveda na obliko izpisa
izhodne vrstice vpliva izbran nivo detajlov izpisa, ki pa ga lahko vedno spremenimo.
Parameter aFmt določa format izpisa in ima enako sintakso/definicijo kot format izpisa pri
funkciji printf(). Zadnji parameter '…', imenovan tudi elipsis [112], pa je operator, ki
predstavlja variabilno število argumentov/parametrov funkcije.
Vmesnik je povezan s programskim sklopom z definicijami abstraktnih modulov. Na ta način
poenostavimo vključitev ukazov za sledenje v nekem gradniku, saj lahko hkrati določimo
tudi abstraktni modul, ki mu neki gradnik pripada. To storimo tako, da v vsak gradnik, ki ga
želimo prirediti nekemu abstraktnemu modulu, vstavimo makro ADD_MODULE(). Kot
parameter mu dodamo identifikacijsko oznako modula, v katerega želimo gradnik vključiti:
/*****************************
* MACRO for adding a Module *
*****************************/
#ifdef __cplusplus /* for ANSI C++ files */
#define ADD_MODULE(modul) \
static int useless_variable=itAddModule(modul,LERR);\
static const TModule IT_MODULE=modul
#else /* for ANSI C files */
#define ADD_MODULE(modul) \
static const TModule IT_MODULE=modul
#endif /* __cplusplus */

Da makro ADD_MODULE() samodejno prijavi modul v tabelo modulov in da samodejno
priredi vrednost trenutnega modula spremenljivki IT_MODULE, se moramo zahvaliti
elegantni uporabi ključne besede static pri deklaraciji spremenljivk v makroju.
Če v nekem gradniku deklariramo globalno spremenljivko s ključno besedo static, velja
pravilo, da je le-ta vidna samo (angl. visible scope) znotraj tega gradnika. Pravimo, da je
spremenljivka povezana interno (angl. internal linkage). To pravilo zagotavlja, da je ime
statično deklarirane globalne spremenljivke vidno le znotraj tiste datoteke, kjer je bila
deklarirana. Tako preprečimo, da bi prihajalo do konfliktov, če bi se globalna spremenljivka
z istim imenom pojavila oz. bila vidna (angl. scope) v več gradnikih znotraj ene
aplikacije/projekta.
Zgornje pravilo izkoristi makro ADD_MODULE(), ko v gradnik doda globalno statično
spremenljivko IT_MODULE in ji priredi vrednost trenutnega modula. Na vrednost te

83

Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

spremenljivke se (lahko) kasneje sklicujemo, ko kličemo funkcijo za sledenje iz vsakega
gradnika našega projekta, v katerem je dodan makro ADD_MODULE(). Zaradi uporabe
makroja

ADD_MODULE()

ima

lahko

parameter

aModuleId

pri

klicu

funkcije

itTraceLog() vedno vrednost IT_MODULE. Tako ob klicu funkcije itTraceLog()
samodejno priredimo ustrezno, pravilno vrednost parametru aModuleId. Hkrati tudi močno
poenostavimo sintakso oz. način klica, funkcije za sledenje znotraj aplikacije/projekta.
Pomnilnik globalne statične spremenljivke se dodeli85 ob startu programa/aplikacije in
sprosti86 ob koncu programa. Vrednost se samodejno inicializira na vrednost 0, če s
prirejanjem vrednosti ni določeno drugače.
Zgornje pravilo izkorišča makro ADD_MODULE() v gradnikih, pisanih v programskem jeziku
C++. Programski jezik C dopušča inicializacijo globalne statične spremenljivke samo s
konstantno vrednostjo ali pa s konstantnim izrazom, čigar vrednost se lahko določi v času
prevajanja87, zato v tem primeru makro nima implementacije. V gradnikih, pisanih v
programskem jeziku C++, makro povzroči, da se ob inicializaciji 88 globalne statične
spremenljivke useless_variable izvrši klic funkcije za dodajanje tega modula v tabelo
aktivnih modulov itAddModule(). Hkrati temu aktivnemu modulu nastavi še globino
sledenja na nivo LERR.
Poleg makroja ADD_MODULE() vmesnik definira tudi makro IT_FUNCNAME. Ta nam
omogoča samodejno določitev imena funkcije ali metode razreda, iz katere je bila klicana
funkcija za sledenje:
/**************************************
* MACRO for retrieving function name *
**************************************/
#ifdef WIN32 /* WINDOWS_OS */
#define IT_FUNCNAME

__FUNCTION__

#else /* LINUX_OS && VXWORKS_OS */
#define IT_FUNCNAME

__PRETTY_FUNCTION__

#endif /* WINDOWS_OS */

Na vrednost IT_FUNCNAME se (lahko) kasneje sklicujemo, ko kličemo funkcijo za sledenje
iz vsakega gradnika našega projekta, v katerem je vključen89 gradnik itTraceLog.h. Zaradi

85

Oz. alocira.
Oz. dealocira.
87 Angl. not at run time.
88 Ob začetku nalaganja gradnika (angl. at run time).
86

89

#include.
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uporabe makroja IT_FUNCNAME ima lahko parameter aFuncName pri klicu funkcije
itTraceLog() vedno vrednost IT_FUNCNAME. Tako ob klicu funkcije itTraceLog()
samodejno priredimo ustrezno, pravilno vrednost parametru aFuncName. Hkrati tudi močno
poenostavimo sintakso oz. način klica funkcije za sledenje znotraj aplikacije/projekta.

Z uporabo obeh makrojev tako na koncu poenotimo in hkrati poenostavimo vstavljanje
ukazov za sledenje v gradnike s programsko kodo. Bistvena parametra, ki se od klica do
klica vrstice za sledenje spreminjata, ostaneta globina sledenja in del s formatiranjem in
tekstom. Za pravilno ime funkcije in identifikacijsko oznako modula pa skrbita zgoraj
opisana makroja.
Namesto da bi vsakič, ko bi hoteli v gradnik vstaviti ukaz/vrstico za sledenje, morali poznati
identifikacijsko oznako modula in ime funkcije ter ju pravilno vpisati kot npr.:
itTraceLog(LDET, M_SYS, "testFuncname()", "value = %d, text = %s", 1, "blah");

kar je podvrženo tipkarskim in logičnim napakam,
lahko sedaj uporabimo krajšo obliko (v dveh variantah):
itTraceLog(LDET

, IT_MODULE, IT_FUNCNAME, "value = %d, text = %s", 1, "blah");

itTraceLog(LDET_RT, IT_MODULE, IT_FUNCNAME, "value = %d, text = %s", 1, "blah");

kjer sta drugi in tretji argument funkcije vedno enaka
ali pa še krajši/enostavnejši način klica, če uporabimo makro:
ITTRACELOG(LDET_RT, "value = %d, text = %s", 1, "blah");

kjer je dovolj vpisati želeno globino sledenja in tekst, ki ga želimo izpisati, ostali parametri
pa se dopolnijo samodejno. Na ta način močno olajšamo delo programerju pri vstavljanju
vrstic za sledenje v programsko kodo. Tudi možnosti tipkarskih oz. logičnih napak se s tem
načinom uporabe bistveno zmanjša.

85

Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

Vmesnik definira funkcije, potrebne za inicializacijo oz. uporabo vseh podprtih (projektno
nastavljivo) destinacij sledenja90:
#if defined(IT_USE_FILE_DESTINATION) && IT_USE_FILE_DESTINATION!=0
void itUseLogFile(char *aName, int use, int exclusive);
/* <param.> use

: value 1 means true, value 0 means false!!*/

/* <param.> exclusive: value 1 means true, value 0 means false!!*/
#endif /*#if defined(IT_USE_FILE_DESTINATION) && IT_USE_FILE_DESTINATION!=0*/
#if defined(IT_USE_SYSLOG_DESTINATION) && IT_USE_SYSLOG_DESTINATION!=0
void itUseSysLogClient(unsigned short port, const char* ip, int use, int exclusive);
/* <param.> use

: value 1 means true, value 0 means false!!*/

/* <param.> exclusive: value 1 means true, value 0 means false!!*/
#endif /*#if defined(IT_USE_SYSLOG_DESTINATION) && IT_USE_SYSLOG_DESTINATION!=0*/
#if defined(IT_USE_LOGVIEWER_DESTINATION) && IT_USE_LOGVIEWER_DESTINATION!=0
void itUseLogViewer(unsigned short port, int use, int exclusive);
/* <param.> use

: value 1 means true, value 0 means false!!*/

/* <param.> exclusive: value 1 means true, value 0 means false!!*/
#endif /*#if defined(IT_USE_LOGVIEWER_DESTINATION) && IT_USE_LOGVIEWER_DESTINATION!=0*/

Od vseh sistemsko podprtih destinacij je konzola vedno aktivna in je hkrati tudi privzeta
destinacija za sledenje. Poleg parametrov, specifičnih za vsak tip destinacije, sta v vseh
treh funkcijah prisotna parametra use in exclusive, ki služita kot stikali. Oba parametra
sta zaradi omejitev programskega jezika C deklarirana kot celoštevilska tipa int, dejansko
pa predstavljata boolean vrednosti true (1) in false (0).
S parametrom use lahko dodamo (vrednost 1) ali odstranimo (vrednost 0) neko destinacijo
na (iz) seznam(a) aktivnih destinacij.
S parametrom exclusive pa določimo (vrednost 1), da se sledenje izvaja izključno na to
izhodno destinacijo, če je le-ta aktivna (use=1). Privzeta vrednost tega parametra ob klicu
funkcije za inicializacijo neke destinacije naj bi bila 0. To bi pomenilo, da se sledenje izvaja
na vse aktivne (use=1) destinacije v projektu/aplikaciji.

6.2.4 Implementacija programskega sklopa za izvedbo splošnega vmesnika za sledenje
Naloga tega programskega sklopa je, da izvede implementacijo splošnega programskega
vmesnika za sledenje. Prav tako je del tega programskega sklopa tudi definicija in
implementacija vseh podprtih destinacij sledenja.

90

Kot npr. datoteka, strežnik Syslog, aplikacija LogViewer.
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V nadaljevanju tega poglavja bomo na kratko opisali implementacijo naslednjih delov tega
programskega sklopa (Slika 6.7):


implementacija (deklariranih) funkcij splošnega vmesnika za sledenje,



izvedba sledenja,



konkretne destinacije.

Slika 6.7: Paketni diagram, ki prikazuje strukturo implementacije programskega sklopa za izvedbo
splošnega vmesnika za sledenje

Glavna implementacija programskega sklopa je realizirana v programskem jeziku C++ in
se nahaja v več gradnikih (Tabela 6.4).
Za razreševanje konfliktov pri sočasnem dostopu do podatkov iz različnih procesov smo
uvedli kritične sekcije. Interno se uporablja sinhronizator Mutex (vzajemno izključevanje,
angl. Mutex) iz naše sistemske knjižnice. Uporabimo tudi pomožni razred LockMutex, ki
služi za samodejno zaklepanje in odklepanje podanega sinhronizatorja (angl. scoped lock).
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Pri implementaciji destinacij SysLogDestination in LogViewerDestination smo
uporabili razrede (ClientSocket, ServerSocketTask, ClientSocketTask) za delo z
omrežnimi vtičniki (angl. network sockets) iz naše sistemske knjižnice.

Tabela 6.4: Gradniki implementacije splošnega programskega vmesnika za sledenje
Ime razreda

Definicija/Implementacija

Opis

Log

log.h

Implementira glavno instanco

log.cpp

knjižnice za sledenje. Izvedba
vmesnika za sledenje. Prijava
in odjava destinacij sledenja.

AbstractDestination

abstractDestination.h

Definira skupne lastnosti vseh
destinacij za sledenje.
Predstavlja vmesnik za neko
poljubno (abstraktno)
destinacijo, ki ga realizirajo
konkretne implementacije.

LogConsoleDestination

consoleDestination.h

Razširja

consoleDestination.cpp

AbstractDestination in
implementira vmesnik za
sledenje na destinacijo –
konzola. Je Singleton!

LogFileDestination

fileDestination.h

Razširja

fileDestination.cpp

AbstractDestination in
implementira vmesnik za
sledenje na destinacijo –
datoteka. Je Singleton!

SysLogDestination

sysLogDestination.h

Razširja

sysLogDestination.cpp

AbstractDestination in
implementira vmesnik za
sledenje na destinacijo –
Syslog daemon. Je Singleton!

LogViewerDestination,

logViewerDestination.h,

Razširja

(LogViewerAuthenticate)

logViewerDestination.cpp

AbstractDestination in
implementira vmesnik za
sledenje na destinacijo –
logViewer. Je Singleton!
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Programski sklop za izvedbo splošnega vmesnika za sledenje je realiziran skozi razrede
Log, AbstractDestination in nekaj razredov s konkretnimi implementacijami destinacij
(LogConsoleDestination,

LogFileDestination,

SysLogDestination

in

LogViewerDestination).
Seveda se implementacija splošnega vmesnika za sledenje začne pri implementaciji
deklariranih funkcij vmesnika (iz gradnika itTraceLog.h), ki pa za implementacijo uporabljajo
privatne metode razreda Log.
Poleg lastnosti in metod razreda Log se v gradnikih log.h in log.cpp nahajajo še naslednje,
za delovanje knjižnice pomembne funkcije, strukture, tabele in ostali podatki:


Struktura LogLineStruct (Slika 6.8). V njej so shranjeni vsi podatki, relevantni
za izpis vrstice sledenja. Struktura se pošilja na destinacije sledenja v obdelavo
in izpis.



Statična globalna spremenljivka NUMBER_OF_MODULES, ki vsebuje število
aktivnih modulov.



Statična globalna lista (vektor) aktivnih modulov ACTIVE_MODULES_LIST.



Statična globalna lista (vektor) globin sledenja vseh aktivnih modulov
TABLE_MODULE_DEPTH.



Statična globalna tabela imen aktivnih modulov (pari module_id <->
MODULE_NAMES,

module_text)

realizirana

z

uporabo

makroja

INCLUDE_TABLE_MODULE_NAME.


Funkcija

za

krmiljenje

količine

prikazanih

informacij

v

izpisih

itSetLogMode().Ta funkcija nastavlja (trenutno aktivne) količine prikazanih
informacij v izpisih. Izbiramo lahko med tremi vrednostmi (LM_FULL, LM_MED, in
LM_LOW), definiranimi v programskem sklopu, ki določa parametre izpisa, obliko
izpisa ter dodatne parametre delovanja knjižnice. Izbrana vrednost se priredi
lastnosti mLogMode razreda Log, v čigar metodah je dejansko implementiran
izpis in formatiranje.


Funkcija za pretvorbo identifikacije modula v njegovo bitno masko/pozicijo v
tabeli modulov itIdToVal(). To je podporna funkcija, ki se uporablja pri
preverjanju

ali

modul

že

obstaja

v

listi

aktivnih

modulov

ACTIVE_MODULES_LIST in pri dodajanju modula v to tabelo.


Funkcija za sledenje itTraceLog()(prijateljska funkcija).
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Funkcija za dodajanje modula in pripadajoče globine sledenja v tabelo aktivnih
modulov itAddModule()(prijateljska funkcija).



Funkcija za krmiljenje nivojev resnosti/prioritet/globin sledenja logs().

Definicije statičnih globalnih spremenljivk:
/*********************************
* GLOBAL DATA

*

*********************************/
Log* Log::mInst = NULL;
Mutex Log::mCreationLock; //Mutex that guards instance creation (Singleton)
static Mutex gItGlobalModuleTablesMutex;

//Mutex that guards global static modules vars.
//(NUMBER_OF_MODULES, ACTIVE_MODULES_LIST,
// TABLE_MODULE_DEPTH) see below...

static int NUMBER_OF_MODULES;

//Global variable that holds the number of all
// active modules (in project)

static unsigned int ACTIVE_MODULES_LIST;

//Global variable where each bit represents one
// active module (binary index)

static int TABLE_MODULE_DEPTH[M_LAST];

//Global table holding Logging depth for each
// individual module

//global table holding module names (text) for each individual module.
//Warning, table is declared (MACRO) in itTraceLog.h !!
INCLUDE_TABLE_MODULE_NAME;

class tmp
«struct»
LogLineStruc t
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

dateTime: char ([LG_MAX_TIME_LEN])
functionName: char ([LG_MAX_FUNC_NAME_LEN])
logLevel: TLogLevel
logLineText: char ([LG_MAX_TEXT_LEN])
logMode: TLogMode
moduleId: TModule
moduleName: char ([LG_MAX_MODULE_NAME_LEN])
params: char ([ 2])
taskId: int
taskName: char ([LG_MAX_TASK_NAME_LEN])

Slika 6.8: Sestava strukture LogLineStruct
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Funkcija za sledenje itTraceLog():
To je funkcija, ki jo uporabljamo za izvajanje sledenja. Klici te funkcije povzročijo, da se
izpisi pošljejo na vse podprte in vklopljene destinacije sledenja. Funkcije ni dovoljeno
uporabljati/klicati iz prekinitvenih rutin na operacijskem sistemu VxWorks.
Samodejno dodajanje modulov v tabelo aktivnih modulov z uporabo makroja
ADD_MODULE() v gradnikih pisanih oz. prevajanih v programskem jeziku C ne deluje. Zato
smo na tem mestu dodali logiko, ki vsak modul91, ki še ni prisoten v tabeli aktivnih modulov,
samodejno doda v tabelo. Hkrati mu nastavi aktivno globino sledenja z nivojem LERR.
Ta funkcija se kliče zelo pogosto, zato smo poskrbeli, da se klici funkcije, ko izpis ne bi bil
potreben, izvršijo (oz. zaključijo) s čim manj procesiranja. Funkcija ne uporablja oz. ne
dostopa do deljenih sredstev, zato je varna za uporabo iz več niti (angl. thread safe).
Funkcija na začetku preverja ali nivo resnosti sporočila ustreza trenutno aktivnemu nivoju
resnosti modula, ki mu pripada. V primeru, da je prioriteta enaka ali večja, se sporočilo
pošlje naprej v obdelavo, drugače pa se izvajanje funkcije na tem mestu zaključi. Tako
lahko preskočimo procesorsko 'drago' in potratno evaluacijo parametrov formata zapisa in
ostalo procesiranje, ki bi bilo zaradi neustrezne prioritete kasneje zavrženo.
Nato s pomočjo makrojev za dostop do argumentov funkcije, ko ima le-ta variabilno število
argumentov in naše implementacije funkcije vsnprintf()– itVsnprintf(), sestavimo
vrstico s tekstom izpisa na destinacijo sledenja. To vrstico skupaj s parametri pa predamo
v obdelavo metodi outputLogLine() razreda Log, kjer se skriva dejanska
implementacija sledenja.
/**
* itTraceLog function: puts a log line with extra info (module name, function name)
*

to the selected output device (console, Syslog Deamon,...)

*
* @param[in] aLogLevel - logging depth
* @param[in] aModuleId -

module id

* @param[in] aFuncName -

function name

* @param[in] aFmt * @param[in] ... -

printf() like formatting string
(elipsis) variable count of arguments

*
* @remark this is a wrapper function for method Log::outLog().
*

usage example: itTraceLog(LDET_RT,IT_MODULE,IT_FUNCNAME,"counter value is:

%d",counter);
*

'\r'+'\n' is added at the end of text automatically so there is no need to use it

!!!
* @see method itTraceLog()

91

Argument aModuleId.
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*/
void itTraceLog(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char* aFuncName, char* aFmt,
...)
{
#ifdef VX_WORKS
if (intContext())
{//ERROR! Logging in interrupt context isn't allowed !!
return;
}//if (intContext())
#endif //#ifdef VX_WORKS
if

(!(ACTIVE_MODULES_LIST

&

itIdToVal(aModuleId)))//Is

module

on

the

list

of

active

modules...
{
//That must be a module from one of those ANSI C files where modules aren't auto-magically
added
//to the list of active modules (magic happens only for C++ files) so add it NOW!
int errval = itAddModule(aModuleId, LERR);
if (0 == errval)
{
return;//error occurred when trying to add module to the list of active modules...
}//if (0 == errval)
}//if (!(ACTIVE_MODULES_LIST & itIdToVal(aModuleId)))
if (aLogLevel > TABLE_MODULE_DEPTH[aModuleId]) //Is logging depth in range...
{
return;
}//if (aLogLevel > TABLE_MODULE_DEPTH[aModuleId])
if (NULL == aFmt)//check for NULL pointers...
{
printf("itTraceLog -> fmt=NULL ! ERROR!\n");
return;
}//if (NULL == aFmt)
//Now, construct log line text from format parameters and args.
char theLogLineText[LG_MAX_TEXT_LEN]={};
va_list ap;
va_start (ap, aFmt);
itVsnprintf(theLogLineText,sizeof(theLogLineText), aFmt, ap);
va_end (ap);
//Pass data to Log class to do real processing...
Log::Instance()->outputLogLine(aLogLevel, aModuleId, aFuncName, theLogLineText);
}
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Funkcija za dodajanje modula in pripadajoče globine sledenja v tabelo aktivnih modulov
itAddModule():
Tudi ta funkcija se kliče zelo pogosto, zato smo poskrbeli, da se klici funkcije izvršijo (oz.
zaključijo) s čim manj procesiranja. Ker (lahko) ta funkcija dostopa do deljenih podatkov iz
več opravil, smo za serializacijo dostopa do deljenih podatkov iz različnih opravil uporabili
sinhronizator Mutex. Zato tudi ta funkcija zagotavlja pravilno večnitno izvajanje. Uporabili
smo tudi razred LockMutex, ki poskrbi za pravilno zaklepanje in odklepanje kritične sekcije,
izvedene z globalnim sinhronizatorjem dostopa do tabel ACTIVE_MODULES_LIST in
TABLE_MODULE_DEPTH, gItGlobalModuleTablesMutex.
Če tega modula92 še ni v tabeli (listi) aktivnih modulov – ACTIVE_MODULES_LIST, ga
vanjo dodamo. Operacija primerjanja in dodajanja modula(ov) je zelo hitra, saj je vsak
modul v listi predstavljen kot bitni indeks. Primerjanje je realizirano z bitno operacijo IN
(angl. bitwise operator AND), dodajanje pa z bitno operacijo ALI (angl. bitwise operator OR).
Od tu prihaja tudi trenutna omejitev na 32 različnih modulov, saj smo kot tabelo/listo vzeli
32 bitno celoštevilsko spremenljivko.

Ko nov modul dodamo v listo aktivnih modulov, mu hkrati priredimo trenutno aktivno globino
sledenja

–

prioriteto.

Vsak

modul

(njegov

ID)

predstavlja

indeks

v

tabeli

TABLE_MODULE_DEPTH, kjer je shranjena njegova aktivna globina sledenja.
Če se modul92 že nahaja v tabeli (listi) aktivnih modulov, pa preverimo, ali se mu je
spremenila aktivna globina sledenja93 in jo po potrebi ustrezno popravimo.

92
93

Argument funkcije aModuleId.
Argument funkcije aLogLevel.
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/**
* itAddModule method:

Adds (sets a bit position) a module in ACTIVE_MODULES bit array, and

*

adds the module's logging depth into the TABLE_MODULE_DEPTH table.

*

(if module is already present in ACTIVE_MODULES, than function

*

only modifies logging depth if necessary).

*
* @param[in] aModuleId - module Id
* @param[in] aLogLevel - logging detail Id
*
* @return 1(on success) or 0(on failure)
*
* @remark
*
* @see
*/
int itAddModule(TModule aModuleId, TLogLevel aLogLevel)
{
//check for correct values...
if (!((M_FIRST < aModuleId) && (aModuleId < M_LAST)))
{
return (0);//ERR
}//if (!((M_FIRST < aModuleId) && (aModuleId < M_LAST)))
LockMutex lockTillExit(gItGlobalModuleTablesMutex);
if (ACTIVE_MODULES_LIST & itIdToVal(aModuleId))//module already on the list of active
modules...
{
if

(aLogLevel

!=

TABLE_MODULE_DEPTH[aModuleId])//new

logging

depth

different

than

previous one
{
TABLE_MODULE_DEPTH[aModuleId] = aLogLevel;//adjust logging depth to new level
}//if (aLogLevel != TABLE_MODULE_DEPTH[aModuleId])
}
else//new module (adding it to the list of active ones)...
{
ACTIVE_MODULES_LIST = (ACTIVE_MODULES_LIST | itIdToVal(aModuleId));//bitwise OR !!!
TABLE_MODULE_DEPTH[aModuleId] = aLogLevel;//adjust logging depth
NUMBER_OF_MODULES++;//increase count of all active modules
}//else if (ACTIVE_MODULES_LIST & itIdToVal(aModuleId))
return (1);//OK
}
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Funkcija za krmiljenje nivojev resnosti/prioritet/globin sledenja logs():
Ta funkcija služi za hitro nastavljanje globine sledenja za vse aktivne module naenkrat. Ker
(lahko) ta funkcija dostopa do tabele TABLE_MODULE_DEPTH iz več opravil, smo za
serializacijo dostopa do deljenih podatkov iz različnih opravil uporabili sinhronizator dostopa
do

tabel

ACTIVE_MODULES_LIST

in

TABLE_MODULE_DEPTH,

gItGlobalModuleTablesMutex. Uporabili smo enako implementacijo zaklepanja kot pri
funkciji itAddModule(), zato tudi ta funkcija zagotavlja pravilno večnitno izvajanje.

/**
* logs method: sets (new) logging level to be used for all active modules
*
* @param[in] aLogLevel - logging depth (enumeration)
*
* @remark
*
* @see
*/
void logs(TLogLevel aLogLevel)
{
//check for correct values...
if (!((LSTART < aLogLevel) && (aLogLevel < LEND)))
{
ITTRACELOG(LNONE_RT,"ERR, level: %d is not a valid logging level!", aLogLevel);
return ;//ERR (not in range)
}//if (!((LSTART < aLogLevel) && (aLogLevel < LEND)))
ITTRACELOG(LNONE_RT,"Setting logging level for all modules to: %d", aLogLevel);
LockMutex lockTillExit(gItGlobalModuleTablesMutex);
for (unsigned int idx = 0; idx < M_LAST; idx++)
{
TABLE_MODULE_DEPTH[idx] = aLogLevel;
}//for (unsigned int idx = 0; idx < M_LAST; idx++)
}
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V prvi implementaciji knjižnice za sledenje (Slika 6.9), so bile vse podprte destinacije in
njihova izvedba del razreda Log. Kasneje pa smo se odločili ta del generalizirati (Slika
6.10).
Tako smo se odločili, da v razredu Log ostanejo rutine za sledenje in lastnosti, skupne za
vse destinacije ter da razred Log vodi seznam aktivnih destinacij. Dodali smo metodi za
prijavo in odjavo destinacij v tabelo aktivnih destinacij. Definirali smo tudi razred
AbstractDestination. Ta razred definira skupne lastnosti vseh destinacij za sledenje.
Predstavlja vmesnik za neko poljubno destinacijo, ki ga realizirajo konkretne implementacije
(v našem primeru konzola, datoteka …). Na tak način lahko v knjižnico lažje dodajamo nove
destinacije ali pa spremenimo obnašanje obstoječih implementacij.

Vse podprte in implementirane destinacije so izvedene kot Singleton. To pomeni, da imamo
lahko v sistemu samo eno instanco vsakega tipa destinacije naenkrat, torej samo eno
destinacijo konzole naenkrat ali pa samo eno destinacijo datoteke naenkrat. Hkrati so lahko
prisotne vse štiri podprte in implementirane destinacije, ne moremo pa imeti kombinacije
konzole in treh različnih datotek ali česa podobnega.
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cd itTraceLog

netw ork::Serv erSocketTask

core::Task
-

mTaskImpl: ITaskImpl*

+
+
+
+
+
+
+
+

Task(char*, unsigned int, unsigned int)
~Task()
start() : void
delayForMilis(int) : int
getTaskId() : int
getCurrentRunningTaskId() : int
getTaskName(int, char*, short) : void
runTask() : int

-

m_spawnedClients: spawnedClients
m_maxSpawnedClients: unsigned short
mItServerSocket: ItServerSocket*

+
+
+
+
+
#
-

ServerSocketTask(SockType, char*, unsigned short)
~ServerSocketTask()
removeSpawnedClient(ClientSocketTask*) : bool
GetSpawnedClientsList() : spawnedClients*
Start(unsigned short) : bool
runTask() : int
clearSpawnedClients(bool) : void
addSpawnedClient(ClientSocketTask*) : bool

«enumeration»
log::TModule

AbstractSocket
netw ork::ItClientSocket

log::Log
-mInst

#
#
-

mStatBuff: char ([MAX_BUFFSTAT])
mIndex: int
mInst: Log*
mCreationLock: Mutex
mLogMode: TLogMode
mUseLogFile: bool
mUseLogFileExclusive: bool
file: FILE*
mLogViewerServer: ServerSocketTask*
mLogViewerServerStarted: bool
mUseLogViewServer: bool
mDisplayToAllDevices: bool
mSysLogClient: ClientSocket*
mUseSyslogD: bool

+
#
#
#
+
+
+
-

Instance() : Log*
Log()
~Log()
runTask() : int
-mCreationLock
itMsgTCP(int, char*, char*, char*) : void
printToConsole(char*, char*, char*) : void
strToStatBuff(char*) : char*
+
processBuffer(TLogLevel, char*, char*, char*) : void
+
outLog(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
+
itTraceLog(TLogLevel, TModule, char*, char*, ...) : void
+
itSetLogMode(TLogMode) : void
checkToken(char**, int, char*) : bool
+mLogMode
procFuncName(char*, char*, int) : void
useLogFile(char*, bool, bool) : void
printToFile(char*, char*, char*) : void
useLogViewer(bool, bool) : void
useSysLogClient(char*, unsigned short) : void
printToSysLogD(int, char*, char*, char*, char*) : void
printToLogViewer(LgFields*) : void
sysLogClientInit(unsigned short, char*) : bool

#
#

mRemoteAddress: char ([SOCKET_HOSTNAME_SIZE])
mRemotePort: unsigned short

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ItClientSocket(SockType, SOCKET)
~ItClientSocket()
connect(char*, unsigned short) : int
send(char*, int) : int
read(char*, int) : int
getRemoteAddress() : char*
setRemoteAddress(char*) : void
getRemotePort() : unsigned short
setRemotePort(unsigned short) : void

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

M_FIRST: = -1
M_SYS: = 0
M_SIG: = 1
M_XML: = 2
M_RVS: = 3
M_NET: = 4
M_RTP: = 5
M_GUI: = 6
M_DSP: = 7
M_CCN: = 8
M_PHB: = 9
M_WEB: = 10
M_FUN: = 11
M_TTFS: = 12
M_SIP: = 13
M_ACS:
M_LAST: = 16

«struct»
log::TLogFilter
+
+

filter: char ([MAX_FILTER_FUNCTION_LEN])
depth: TLogLevel

+depth

core::Mutex

«enumeration»
log::TLogLev el

mMutex: IMutexImpl*
Mutex()
~Mutex()
Lock(unsigned short) : void
Unlock() : void

«enumeration»
log::TLogMode
+
+
+
+
+

LM_START: = -1
LM_FULL: = 0
LM_MED: = 1
LM_LOW: = 2
LM_END: = 3

+
+
+
+
+
+
+
+

LSTART: = -1
LNONE: = 0
LERR: = 1
LMSG: = 2
LDET: = 3
LBUF: = 4
LMAX: = 10
LEND: = 30

«struct»
log::netLogStruct
+
+
+
+
+
+
+
+

taskId: int
level: int
taskName: char ([LG_MAX_TASK_NAME_LEN])
dateTime: char ([LG_MAX_TIME_LEN])
moduleName: char ([LG_MAX_MODULE_NAME_LEN])
functionName: char ([LG_MAX_FUNC_NAME_LEN])
description: char ([LG_MAX_TEXT_LEN])
params: char ([2])

Slika 6.9: Statični razredni diagram prvotne (stare) implementacije knjižnice itTraceLog
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class razredni diagram implementacij e knj ižnice itTraceLog
«struct»
LogLineStruc t

Log
-

-mInst
mCreationLock: Mutex
mDestinations: AbstractDestination* ([LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS])
mInst: L og*
mLogMode: TLogMode

+
+
+
+

Destroy() : v oid
dispatchLogLineToDestinations(LogLineStruct*) : void
Instanc e() : L og*
Log()
~Log()
Log(Log& )
operator=(Log&) : L og&
outputLogLine(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
postProcessFunctionName(char*, char*, int) : void
prepareAndOutputLogLineStructure(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
processOutLogLineBuff(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
registerDestination(AbstractDestination*, bool) : bool
unregisterDestination(AbstractDestination*) : bool

«enumeration»
TLogMode
LM_START = -1
LM_FULL = 0
LM_MED = 1
LM_LOW = 2
LM_END = 3

-mLogMode

+logMode

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«enumeration»
TModule

dateTime: char ([LG_MAX_TIME_LEN])
functionName: char ([LG_MAX_FUNC_NAME_LEN])
logLevel: TLogLevel
logLineText: char ([LG_MAX_TEXT_LEN])
logMode: TLogMode
moduleId: TModule
+moduleId
moduleName: char ([LG_MAX_MODULE_NAME_LEN])
params: char ([ 2])
taskId: int
taskName: char ([LG_MAX_TASK_NAME_LEN])
+logLevel
«enumeration»
TLogLev el

«friend»
- itSetLogMode(TLogMode) : void
- itTraceLog(TLogLevel, TModule, char*, char*, ...) : void

LSTART = -1
L NONE = 0
LERR = 1
LMSG = 2
LDET = 3
L BUF = 4
LMAX = 5
L END = 30

LogView erDestination

-mDestinations
AbstractDestination
-

mActive: bool

+
+
+
+
+

AbstractDestination()
~AbstractDestination()
AbstractDestination(AbstractDestination&)
isActive() : bool
operator=(AbstractDestination&) : AbstractDestinat ion&
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
setActive(bool) : void

-

-mInstance
mAuth: LogViewerAuthenticate
mBuffer: char ([LOG_MAX_CMD_LINE])
mClientDisconnected: TNetFunctor<LogViewerDestination>
mClientRead: TNetFunctor<LogViewerDestination>
mIndex: int
mInstance: LogViewerDestination*
mLogViewerServer: ServerSocketTask*
mServertAccept: TNetFunctor<LogViewerDestination>

+
+
+
+
+

clientAccepted(ClientSocketTask*) : bool
clientDisconnected(ClientSocketTask*) : bool
clientRead(char*, int, ClientSocketTask*) : bool
destroy() : v oid
init(unsigned short) : bool
instance() : LogViewerDestination *
~LogViewerDestination()
LogViewerDestination(LogViewerDestination&)
LogViewerDestination()
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void

M_FIRST = -1
M_SYS = 0
M_NET = 1
M_XML = 2
M_DSP = 3
M_ACS = 4
M_GAW = 5
M_CC = 6
M_SIG = 17
M_GUI = 18
M_WEB = 19
M_SIP = 20
M_NTP = 21
M_FUN = 22
M_PHB = 23
M_PJS = 24
M_LAST = 31

LogView erAuthenticate
-mAuth +
+
+
+
+
+
+
+

addClient(ClientSocketTask*) : bool
isClientAutheticated(ClientSocketTask*) : bool
isClientKnown(ClientSocketTask*) : bool
LogViewerAuthenticate()
~LogViewerAuthenticate()
LogViewerAuthenticate(LogViewerAuthenticate&)
removeClient(ClientSocketTask*) : bool
required(ClientSocketTask*) : EAuthState
setString(ClientSocketTask*, char*) : void

LogConsoleDestination
LogFileDestination

-mInstance

-

mCreationLock: Mutex
mInstance: LogConsoleDestination*

+
+
+
#
+
-

destroy() : v oid
getCurrentBuffersContent() : char*
instance() : LogConsoleDestination *
~LogConsoleDestination()
LogConsoleDestination(LogConsoleDestination&)
LogConsoleDestination()
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
strToStatBuff(char*) : char*

SysLogDestination
-mInstance

-

mFile: unsigned long
mInstance: LogFileDestination*

+
+
+
+
+

destroy() : v oid
init(char*) : bool
instance() : LogFileDestination *
~LogFileDestination()
LogFileDestination(LogFileDestination&)
LogFileDestination()
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void

-mInstance

-

mInstance: SysLogDestinat ion*
mSysLogClient: ClientSocket*

+
+
+
+
+
-

destroy() : v oid
init(unsigned short, char*) : bool
instance() : SysLogDestinat ion *
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
~SysLogDestination()
SysLogDestination(SysLogDestination& )
SysLogDestination()

Slika 6.10: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog
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Razred Log:
Razred Log je definiran v gradniku log.h in izveden v gradniku log.cpp. Razred Log (Slika
6.11) je sestavljen iz nabora metod, ki implementirajo glavno instanco knjižnice za sledenje,
metod za prijavo in odjavo destinacij v sistem ter nabora pomožnih rutin, ki implementacijo
vmesnika dejansko izvedejo. Pomembnejši izseki izvorne kode, opisi metod (Tabela A.6)
in lastnosti (Tabela A.8), ki ga sestavljajo, se nahajajo v prilogi (Priloga A).
Funkciji itAddModule() in itTraceLog() sta deklarirani kot prijateljski (angl. friend
function), da lahko dostopata do privatnih lastnosti in metod razreda Log. Pomembnejše
metode, potrebne za razumevanje implementacije sledenja, bomo opisali v nadaljevanju.

class Razredni diagram

Log
+
+
+

sysCore::Mutex

-mInst
mCreationLock: Mutex
mDestinations: AbstractDestination* ([LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS])
mInst: L og*
+
mLogMode: TLogMode
-mCreationLock +
+
Destroy() : void
+
dispatchLogLineToDestinations(LogLineStruct*) : void
Instance() : L og*
+
Log()
~Log()
Log(Log& )
operator=(Log&) : L og&
outputLogLine(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
postProcessFunctionName(char*, char*, int) : void
prepareAndOutputLogLineStructure(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
processOutLogLineBuff(TLogLevel, TModule, char*, char*) : void
unregisterDestination(AbstractDestination*) : bool

mMutex: CMutexImpl*
isLocked() : int
lock(unsigned short) : void
Mutex()
~Mutex()
Mutex(Mutex&)
unlock() : void

«friend»
- itSetLogMode(TLogMode) : void
- itTraceLog(TLogLevel, TModule, char*, char*, ...) : void
-mLogMode

-mDestinations

«enumeration»
Definicije niv oj ev
detaj lov izpisa::
TLogMode

AbstractDestination
-

mActive: bool

+
+
+
+
+

AbstractDestination()
~AbstractDestination()
AbstractDestination(AbstractDestination&)
isActive() : bool
operator=(AbstractDestination&) : AbstractDestinat ion&
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
setActive(bool) : void

LM_START = -1
LM_FULL = 0
LM_MED = 1
LM_LOW = 2
LM_END = 3

Slika 6.11: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog (del), ki prikazuje razred

Log in njegove odvisnosti
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Pri implementaciji razreda Log smo uporabili načrtovalski vzorec Singleton z dvojnim
zaklepanjem [41] (ang: Singleton implementation using Double-Checked Locking). S tem
smo zagotovili, da imamo v aplikaciji/sistemu vedno samo eno instanco objekta, ki
implementira potrebne metode za sledenje in skrbi za sledenje v aplikaciji.
/**
* Instance method - SINGLETON pattern
*
* @return instance
*
* @remark Singleton implementation using Double-Checked Locking
*
* @see
*/
Log* Log::Instance(void)
{
if (NULL == mInst)
{
LockMutex lock(mCreationLock);
if (NULL == mInst)
{
mInst = new Log;
}//if (NULL == mInst)
}//if (NULL == mInst)
return (mInst);
}
/**
* Destroy method - used for Singleton destruction
*
* @remark Static function for destroying Singleton instance
*
* @see
*/
void Log::Destroy()
{
if (NULL != mInst)
{
LockMutex lock(mCreationLock);
if (NULL != mInst)
{
delete mInst;
mInst = NULL;
}//if (NULL != mInst)
}//if (NULL != mInst)
}
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Do instance razreda in posledično do njegovih metod tako dostopamo izključno preko javne
metode Instance(). Metoda Instance() skrbi, da se (samo) ob prvem klicu te metode
dinamično dodeli – kreira instanca razreda Log (kliče se njen konstruktor), drugače pa vrača
kazalec na to, edino obstoječo instanco razreda Log. To je implementacija načrtovalskega
vzorca Singleton. Ker sta lahko obe metodi94, klicani iz več opravil, smo za varovanje
kreacije in uničenja objekta (instance), uporabili sinhronizator mCreationLock.
Konstruktor in destruktor razreda zato ostaneta skrita. Prav tako ne dovolimo uporabe
kopirnega konstruktorja in operatorja prirejanja.
V konstruktorju tudi dodamo privzeto destinacijo – konzolo, ki jo nastavimo kot aktivno.
Tako imamo od trenutka nastanka instance možnost uporabe funkcionalnosti sledenja.
Destinacija konzola je prav tako izvedena kot Singleton.
Na koncu uporabe dinamično kreirano instanco razreda Log uničimo s klicem statične
metode Destroy(). Ta preko destruktorja razreda Log odjavi privzeto destinacijo
(konzolo) in sprosti njeno instanco. Za ostale destinacije (odjava in sproščanje) moramo že
prej poskrbeti sami.
Vse podprte in implementirane konkretne destinacije razširjajo razred (vmesnik)
AbstractDestination. Vse podprte in implementirane destinacije so izvedene kot
Singleton. To pomeni, da imamo lahko v sistemu samo eno instanco vsakega tipa
destinacije

naenkrat.

Destinacije

prijavimo

in

odjavimo

z

metodama

registerDestination() in unregisterDestination(). Če pri prijavi destinacije
določimo, da ima destinacija ekskluziven status (parameter aExlusive = true) potem
metoda poskrbi, da se vse že dodane destinacije dezaktivirajo. Trenutno dodano destinacijo
moramo aktivirati ročno sami95. Potem ko neko destinacijo odjavimo z metodo
unregisterDestination(), jo moramo ročno tudi sprostiti/uničiti.

94
95

Instance() in Destroy().
Glej implementacijo konstruktorja razreda Log.
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Razred AbstractDestination:
Razred AbstractDestination je definiran in izveden v gradniku abstractDestination.h.
Ta razred definira skupne lastnosti in metode vseh destinacij za sledenje. Pomembnejši
izseki izvorne kode, opisi metod (Tabela A.11) in lastnosti (Tabela A.10), ki ga sestavljajo,
se nahajajo v prilogi (Priloga A).
Razred (Slika 6.12) je abstrakten, ker definira čisto virtualno metodo (angl. pure virtual
method) printLogLineStructure(). To je metoda brez implementacije. Za abstraktne
razrede velja pravilo, da ne moremo tvoriti njihovih instanc, lahko pa jih naslavljamo. Zaradi
teh lastnosti predstavlja razred AbstractDestination vmesnik (angl. interface) za neko
poljubno destinacijo. Ta vmesnik potem realizirajo konkretne implementacije (v našem
primeru konzola, datoteka …). Na tak način lahko v knjižnico lažje dodajamo nove
destinacije ali pa spremenimo obnašanje obstoječih implementacij. Vse podprte in
implementirane destinacije so izvedene kot Singleton. To pomeni, da imamo lahko v
sistemu samo eno instanco vsakega tipa destinacije naenkrat.
Lastnost mActive s pripadajočima metodama (angl. setter in getter) setActive() in
isActive() določa stanje neke destinacije. Destinacija je lahko v aktivnem
(mActive=true) ali neaktivnem (mActive=false) stanju.
Razred ima javni privzeti konstruktor in virtualni destruktor, kopirni konstruktor in operator
prirejanja pa sta skrita. Privzeti konstruktor nastavi začetno stanje destinacije na 'neaktivno'.
Razred definira tudi čisto virtualno metodo:
virtual void printLogLineStructure(LogLineStruct*) = 0;

Namen te metode je, da predstavlja akcijo, ki povzroči 'izpis' vrstice sledenja s tekstom
sledenja na aktivno ciljno destinacijo. Vsaka konkretna implementacija destinacije, ki
razširja abstraktni vmesnik AbstractDestination, mora implementirati to metodo.
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class Razredni diagram

AbstractDestination
-

mActive: bool

+
+
+
+
+

AbstractDestination()
~AbstractDestination()
AbstractDestination(AbstractDestination&)
isActive() : bool
operator=(AbstractDestination&) : AbstractDestinat ion&
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
setActive(bool) : void

Slika 6.12: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog (del), ki prikazuje razred
AbstractDestination
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Razred LogConsoleDestination:
Razred LogConsoleDestination je definiran v gradniku consoleDestination.h in
izveden v gradniku consoleDestination.cpp. Ta razred (Slika 6.13) razširja vmesnik
AbstractDestination in implementira sledenje na destinacijo – konzola. Pomembnejši
izseki izvorne kode, opisi metod (Tabela A.13) in lastnosti (Tabela A.12), ki ga sestavljajo,
se nahajajo v prilogi (Priloga A).
V naši knjižnici za sledenje je konzola privzeta destinacija in je vedno prisotna.

class tmp
AbstractDestination
LogConsoleDestination

-mInstance

-

mCreationLock: Mutex
mInstance: LogConsoleDestination*

+
+
+
#
+
-

destroy() : void
getCurrentBuffersContent() : char*
instance() : LogConsoleDestination *
~LogConsoleDestination()
LogConsoleDestination(LogConsoleDestination&)
LogConsoleDestination()
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
strToStatBuff(char*) : char*

Slika 6.13: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog (del), ki prikazuje razred
LogConsoleDestination

Tudi pri implementaciji razreda LogConsoleDestination smo uporabili načrtovalski
vzorec Singleton z dvojnim zaklepanjem. S tem smo zagotovili, da imamo v
aplikaciji/sistemu vedno samo eno instanco razreda, ki predstavlja izhodno napravo tipa
konzola. Do instance razreda oziroma do njegovih metod tako dostopamo izključno preko
javne metode instance(). Za sproščanje in uničenje razreda pa je zadolžena statična
metoda destroy(). Ker sta lahko obe metodi, klicani iz več opravil, smo za varovanje
kreacije in uničenja objekta (instance) uporabili sinhronizator mCreationLock.
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V gradniku consoleDestination.cpp se nahaja še krožni pomnilnik gStatBuff in
pripadajoče globalne statične spremenljivke:
/*********************************
* STATIC VARIABLES

*

*********************************/
static Mutex GuardStrToStatBuffMutex;
static char gStatBuff[MAX_BUFFSTAT];
static int gIndex = 0;

Ta krožni pomnilnik nam omogoča, da je kazalec na kopijo teksta96, ki ga shranimo v ta
pomnilnik, veljaven dalj časa97. Tako omogočimo98, da se pri izpisu na konzolo s funkcijo
logMsg()99 veljavnost kazalca ohrani dovolj dolgo, da ga logika, ki izpisuje tekst na
konzolo100, dejansko tudi izpiše. Dostop do pomnilnika gStatBuff iz več opravil je varovan
s sinhronizatorjem GuardStrToStatBuffMutex.
Trenutno nastavljena velikost krožnega pomnilnika (MAX_BUFFSTAT) je takšna, da
omogoča hrambo do 30 vrstic teksta (LG_MAX_NUM_LINES) dolžine 355 znakov
(LG_MAX_LINE_LEN).

Dejanski

izpis

na

konzolo

in

formatiranje

oblike

izpisa

se

izvrši

v

metodi

printLogLineStructure().

Vrača ga metoda strToStatBuff().
Odvisno od velikosti pomnilnika.
98 Oz. podaljšamo verjetnost.
99 V operacijskem sistemu VxWorks.
100Asinhrono v lastnem opravilu z nizko prioriteto.
96
97
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Razred LogFileDestination:
Razred LogFileDestination je definiran v gradniku fileDestination.h in izveden v
gradniku

fileDestination.cpp.

Ta

razred

(Slika

6.14)

razširja

vmesnik

AbstractDestination in implementira sledenje na destinacijo – datoteka. Pomembnejši
izseki izvorne kode, opisi metod (Tabela A.15) in lastnosti (Tabela A.14), ki ga sestavljajo,
se nahajajo v prilogi (Priloga A).
Implementacija te destinacije, ki omogoča sledenje101 v datoteko, je v knjižnici itTraceLog
vedno prisotna. Od vseh sistemsko podprtih destinacij je konzola vedno aktivna in je hkrati
tudi privzeta destinacija za sledenje, destinacija datoteka pa se lahko po potrebi prijavi,
vklopi, izklopi ali odjavi iz knjižnice itTraceLog.

class tmp
AbstractDestination
LogFileDestination

-mInstance

-

mFile: unsigned long
mInstance: LogFileDestination*

+
+
+
+
+

destroy() : void
init(char*) : bool
instance() : LogFileDestination *
~LogFileDestination()
LogFileDestination(LogFileDestination&)
LogFileDestination()
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void

Slika 6.14: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog (del), ki prikazuje razred
LogFileDestination

Tudi pri implementaciji razreda LogFileDestination smo uporabili načrtovalski vzorec
Singleton z dvojnim zaklepanjem. S tem smo zagotovili, da imamo v aplikaciji/sistemu
vedno samo eno instanco razreda, ki predstavlja izhodno napravo tipa datoteka. Do
instance razreda oziroma do njegovih metod tako dostopamo izključno preko javne metode
instance(). Za sproščanje in uničenje razreda pa je zadolžena statična metoda
destroy().Ker sta lahko obe metodi klicani iz več opravil, smo za varovanje kreacije in
uničenja objekta (instance), uporabili sinhronizator CreationLock.

101

Oz. izpis vrstic sledenja v datoteko.
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Dejanski

izpis

v

datoteko

in

formatiranje

oblike

izpisa

se

izvrši

v

metodi

printLogLineStructure().

V gradniku fileDestination.cpp se nahaja tudi implementacija funkcije itUseFile(). Ta
funkcija je del definicij iz vmesnika itTraceLog.h, ki definira funkcije potrebne za inicializacijo
oz. uporabo vseh podprtih (projektno nastavljivo) destinacij/ciljev sledenja102.
Parameter aName določa ime datoteke103, v katero želimo zapisovati vrstice sledenja. Poleg
parametra aName sta v funkciji prisotna še parametra use in exclusive, ki služita kot
stikali. Oba parametra sta zaradi omejitev programskega jezika C deklarirana kot tipa int,
dejansko pa predstavljata boolean vrednosti true (1) in false (0).
S parametrom use104 lahko dodamo ali odstranimo destinacijo datoteka na(iz) seznam(a)
aktivnih destinacij.
S parametrom exclusive104 pa lahko določimo, da se sledenje izvaja izključno na to
izhodno destinacijo105. Privzeta vrednost tega parametra ob klicu funkcije za inicializacijo
neke destinacije naj bi bila 0. To bi pomenilo, da se sledenje izvaja na vse aktivne
destinacije v projektu/aplikaciji.

Kot npr. datoteka, Syslog strežnik, aplikacija LogViewer.
In pot.
104 Vrednost 1(true) ali 0(false).
105 Pod pogojem, da je le-ta aktivna (use=1).
102
103
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Razred SysLogDestination:
Razred SysLogDestination je definiran v gradniku sysLogDestination.h in izveden v
gradniku

sysLogDestination.cpp.

Ta

razred

(Slika

6.15)

razširja

vmesnik

AbstractDestination in implementira sledenje na destinacijo – strežnik Syslog (angl.
Syslog Server/Daemon). Pomembnejši izseki izvorne kode, opisi metod (Tabela A.17) in
lastnosti (Tabela A.16), ki ga sestavljajo, se nahajajo v prilogi (Priloga A).
Implementacija te destinacije je v knjižnici itTraceLog vedno prisotna. Syslog je protokol, ki
specificira splošni format dnevniškega zapisa in njegov transportni protokol [113].

class tmp
AbstractDestination
SysLogDestination
-

netCore::ClientSocket

-mInstance

mInstance: SysLogDestinat ion*
mSysLogClient: ClientSocket*
-mSysLogClient

+
+
+
+
+
-

destroy() : void
init(unsigned short, char*) : bool
instance() : SysLogDestinat ion *
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void
~SysLogDestination()
SysLogDestination(SysLogDestination& )
SysLogDestination()

-

mImpl: ClientSocketImpl*

+
+
+
+
+
+
+

ClientSocket(t_socket_type, unsigned int )
~ClientSocket()
ClientSocket(ClientSocket&)
connect(char*, unsigned short) : bool
read(char*, unsigned int, unsigned int, char*, int, int*) : int
send(char*, unsigned int, unsigned int) : int
sendText(char*, unsigned int) : int
setTypeOfService(unsigned int) : bool

Slika 6.15: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog (del), ki prikazuje razred
SysLogDestination in njegove odvisnosti

Tudi pri implementaciji razreda SysLogDestination smo uporabili načrtovalski vzorec
Singleton z dvojnim zaklepanjem. S tem smo zagotovili, da imamo v aplikaciji/sistemu
vedno samo eno instanco razreda, ki predstavlja izhodno napravo tipa datoteka. Do
instance razreda oziroma do njegovih metod tako dostopamo izključno preko javne metode
instance(). Za sproščanje in uničenje razreda pa je zadolžena statična metoda
destroy().Ker sta lahko obe metodi, klicani iz več opravil, smo za varovanje kreacije in
uničenja objekta (instance) uporabili sinhronizator CreationLock.
Za pošiljanje sporočil na strežnik Syslog smo uporabili nepovezavni protokol UDP. V metodi
printLogLineStructure() se izvrši formatiranje oblike izpisa in dejanski izpis106 na
strežnik Syslog (Slika 6.16), ki se nahaja nekje v omrežju.

106

Kar pomeni pošiljanje po omrežju.
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Za pošiljanje vsebine vrstice sledenja na strežnik Syslog smo uporabili razred
ClientSocket iz naše sistemske knjižnice.
V

gradniku

sysLogDestination.cpp

se

nahaja

tudi

implementacija

funkcije

itUseSysLogClient(). Ta funkcija je del definicij iz vmesnika itTraceLog.h, ki definira
funkcije, potrebne za inicializacijo oz. uporabo vseh podprtih (projektno nastavljivo)
destinacij sledenja107.
Parameter port določa številko omrežne vtičnice, na katerem posluša strežnik Syslog, na
katerega želimo pošiljati vrstice sledenja. Parameter ip določa naslov IP, na katerem
posluša strežnik Syslog, na katerega želimo pošiljati vrstice sledenja.
Poleg parametrov port in ip sta v funkciji prisotna še parametra use in exclusive, ki
služita kot stikali. Oba parametra sta zaradi omejitev programskega jezika C deklarirana kot
tipa int, dejansko pa predstavljata boolean vrednosti true (1) in false (0).
S parametrom use108 lahko dodamo ali odstranimo destinacijo Syslog na(iz) seznam(a)
aktivnih destinacij.
S parametrom exclusive108 pa lahko določimo, da se sledenje izvaja izključno na to
izhodno destinacijo109. Privzeta vrednost tega parametra ob klicu funkcije za inicializacijo
neke destinacije naj bi bila 0. To bi pomenilo, da se sledenje izvaja na vse aktivne
destinacije v projektu/aplikaciji.

Kot npr. datoteka, Syslog strežnik, aplikacija LogViewer.
Vrednost 1(true) ali 0(false).
109 Pod pogojem, da je le-ta aktivna (use=1).
107
108
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Slika 6.16: Primer izpisa na Syslog strežniku Kiwi Syslog Daemon
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Razred LogViewerDestination:
Razred LogViewerDestination je definiran v gradniku logViewerDestination.h in
izveden v gradniku logViewerDestination.cpp. Ta razred (Slika 6.17) razširja vmesnik
AbstractDestination in implementira sledenje na destinacijo – LogViewer.
Pomembnejši izseki izvorne kode, opisi metod (Tabela A.19) in lastnosti (Tabela A.18), ki
ga sestavljajo, se nahajajo v prilogi (Priloga A).
LogViewer (Slika 6.18) je samostojna aplikacija, ki omogoča prikaz vsebine vrstic sledenja
iz neke aplikacije, kjer smo to programsko omogočili. Implementacija te destinacije je v
knjižnici itTraceLog vedno prisotna. V implementaciji te destinacije sledenja predstavlja
aplikacija LogViewer, klientski del, ki se po povezavnem protokolu TCP, povezuje na
strežnik v aplikaciji, kjer se sledenje izvaja.

class tmp
AbstractDestination
LogView erDestination

+
+
+
+
+

-mInstance
mAuth: LogViewerAuthenticate
mBuffer: char ([LOG_MAX_CMD_LINE])
mClientDisconnected: TNetFunctor<LogViewerDestination>
mClientRead: TNetFunctor<LogViewerDestination>
mIndex: int
mInstance: LogViewerDestination*
mLogViewerServer: ServerSocketTask*
-mLogViewerServer +
mServertAccept: TNetFunctor<LogViewerDestination>
+
+
clientAccepted(ClientSocketTask*) : bool
+
clientDisconnected(ClientSocketTask*) : bool
clientRead(char*, int, ClientSocketTask*) : bool
+
destroy() : void
+
init(unsigned short) : bool
instance() : LogViewerDestination *
~LogViewerDestination()
LogViewerDestination(LogViewerDestination&)
LogViewerDestination()
printLogLineStructure(LogLineStruct*) : void

-mAuth
LogView erAuthenticate
+
+
+
+
+
+
+
+

addClient(ClientSocketTask*) : bool
isClientAutheticated(ClientSocketTask*) : bool
isClientKnown(ClientSocketTask*) : bool
LogViewerAuthenticate()
~LogViewerAuthenticate()
LogViewerAuthenticate(LogViewerAuthenticate&)
removeClient(ClientSocketTask*) : bool
required(ClientSocketTask*) : EAuthState
setString(ClientSocketTask*, char*) : void

netCore::Serv erSocketTask
mImpl: ServerSocketTaskImpl*
getSpawnedClientsList() : spawnedClients*
removeSpawnedClient(ClientSocketTask*) : bool
ServerSocketTask(INet Functor*, t _socket _type, char*, unsigned short )
~ServerSocketTask()
ServerSocketTask(ServerSocket Task& )
setAcceptCallback(INetFunctor*) : void
start(unsigned short) : bool

netCore::ClientSocketTask
-

mImpl: ClientSocketTaskImpl*

+
+
+
+
+
+
+
+

ClientSocketTask(t_socket_type, unsigned int, char*)
~ClientSocketTask()
ClientSocketTask(ClientSocketTask& )
connect(char*, unsigned short) : bool
read(char*, unsigned int, unsigned int) : int
send(char*, unsigned int, unsigned int) : int
setDisconnectCallback(INetFunctor*) : void
setParent(ServerSocketTask*) : void
setReadCallback(INetFunctor*) : void

Slika 6.17: Statični razredni diagram implementacije knjižnice itTraceLog (del), ki prikazuje razred
LogViewerDestination in njegove odvisnosti
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Tudi pri implementaciji razreda LogViewerDestination smo uporabili načrtovalski
vzorec Singleton z dvojnim zaklepanjem. S tem smo zagotovili, da imamo v
aplikaciji/sistemu vedno samo eno instanco razreda, ki predstavlja izhodno napravo tipa
datoteka. Do instance razreda oziroma do njegovih metod tako dostopamo izključno preko
javne metode instance(). Za sproščanje in uničenje razreda pa je zadolžena statična
metoda destroy(). Ker sta lahko obe metodi klicani iz več opravil, smo za varovanje
kreacije in uničenja objekta (instance) uporabili sinhronizator CreationLock.

V

gradniku

logViewerDestination.cpp

se

nahaja

tudi

implementacija

funkcije

itUseLogViewer(). Ta funkcija je del definicij iz vmesnika itTraceLog.h, ki definira
funkcije, potrebne za inicializacijo110 vseh podprtih (projektno nastavljivo) destinacij
sledenja111.
Parameter port določa številko omrežne vtičnice, na kateri posluša strežnik TCP iz
destinacije LogViewer. Na ta strežnik se povezujemo z (zunanjo) aplikacijo LogViewer.
Poleg parametra port sta v funkciji prisotna še parametra use in exclusive, ki služita
kot stikali. Oba parametra sta zaradi omejitev programskega jezika C deklarirana kot tipa
int, dejansko pa predstavljata boolean vrednosti true (1) in false (0).
S parametrom use112 lahko dodamo ali odstranimo destinacijo LogViewer na(iz) seznam(a)
aktivnih destinacij.
S parametrom exclusive112 pa lahko določimo, da se sledenje izvaja izključno na to
izhodno destinacijo113. Privzeta vrednost tega parametra ob klicu funkcije za inicializacijo
neke destinacije naj bi bila 0. To bi pomenilo, da se sledenje izvaja na vse aktivne
destinacije v projektu/aplikaciji.
Da bi se uspešno vzpostavila povezava do ciljnega sistema114 in tako tudi pričel izpis vrstic
sledenja, je treba v aplikacijo LogViewer vpisati dva podatka. Prvi je prej omenjena številka
omrežne vtičnice, drugi pa IP-naslov te naprave.
Pri vsakem poizkusu povezave115 na strežnik mLogViewerServer s strani klienta
(aplikacije LogViewer) se v metodi clientAccepted() izvrši postopek avtentikacije. Za
to poskrbi razred LogViewerAuthenticate. Ta najprej tako ustvarjenega klienta doda v
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Oz. uporabo.
Kot npr. datoteka, Syslog strežnik, aplikacija LogViewer.
112 Vrednost 1(true) ali 0(false).
113 Pod pogojem, da je le-ta aktivna (use=1).
114 Na katerem teče naša aplikacija in se izvaja sledenje.
115 Uspešen accept sproži klic metode clientAccepted().
111

112

Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

svoj seznam116 klientov. Nato mu v isti metodi pošlje zahtevo po uporabniškem imenu in
kasneje še po geslu. V metodi clientRead() se preverja, če sta oba pravilna. Ob uspešni
avtentikaciji je klient postavljen v stanje 'authenticated'. Takrat je klientu dovoljena
izmenjava podatkov117 s strežnikom. Na koncu, ko klient prekine povezavo s strežnikom,
se v metodi clientDisconnected() ta klient odstrani iz seznama klientov razreda
LogViewerAuthenticate.

Slika 6.18: Zunanja aplikacija LogViewer

116

Nastavljivo z definicijo SERVER_MAX_CONNECTIONS. Trenutna implementacija dovoljuje
povezavo samo enemu klientu.
117 V obe smeri.
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7 SKLEP
Naloga na sistematičen način prikaže pomen in pomembnost sledenja pri razvoju
programske opreme za vgrajene sisteme.
Na začetku dela smo prikazali osnove vgrajenih sistemov in sistemov za delo v realnem
času. Opisali smo razvoj programske opreme za vgrajene sisteme. Prikazali smo tudi
sodobne metodologije pri razvoju programske opreme za te sisteme. Tako smo lažje
osvetlili specifiko, prisotno pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme s
skromnejšo strojno opremo.
V nadaljevanju dela smo podali napotke, pomembne za preverjanje programske opreme za
vgrajene sisteme. Podrobneje smo orisali razhroščevanje kot aktivnost, ki predstavlja
popravljanje programa oz. odpravljanje napak. Prikazali smo prednosti in slabosti
razhroščevanja ter spoznali, da lahko protokol izvajanja odpravi veliko naštetih slabosti.
Spoznali smo razhroščevanje z izpisi kot eno izmed osnovnejših variant izvedbe protokola
izvajanja. V tuji literaturi se pojavlja pod imenom log ali trace. Omenili smo tudi nastavljivo
zapisovanje in sledenje, ki predstavlja naprednejšo varianto izvedbe protokola izvajanja.
Poiskali smo definiciji sledenja in beleženja dogodkov ter pojasnili, kaj je sledenje. Opisali
smo konvencionalne načine sledenja in se dotaknili njihovih slabosti. Podrobneje smo
prikazali napredne tehnike sledenja. Predstavili smo sledenje v programskih modulih,
kombiniranje tekstovnih in binarnih zapisov ter uporabo krožnega pomnilnika pri sledenju.
Omenili smo tudi specifiko sledenja v porazdeljenih sistemih. Poudarek je vseskozi bil na
vgrajenih sistemih s skromnejšo strojno opremo.
Poskusili smo definirati in/ali poiskati primerne knjižnice za sledenje, ki bi pokrivale
specifiko, prisotno pri vgrajenih sistemih s skromnejšo strojno opremo. V analizi primernosti
smo preverili nekatere najbolj uporabljene in najbolj popularne knjižnice za sledenje. V
rezultatih analize primerjanih knjižnic za sledenje smo ugotovili, da nobena povsem ne
ustreza našim zahtevam. Tako smo se odločili, da na podlagi dosedanjih spoznanj in
praktičnih izkušenj, razvijemo lastno knjižnico za sledenje in beleženje dogodkov
itTraceLog. Prikaz implementacije/izvedbe in opis delovanja knjižnice itTraceLog
predstavlja največji del te naloge.
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7.1 Testiranje hipotez
V uvodu magistrske naloge smo postavili nekaj hipotez. Testirali jih bomo v tem
podpoglavju. Najprej smo proučili domačo in tujo strokovno literaturo s področja razvoja
vgrajenih sistemov ter rešitev za sledenje in beleženje. Poiskali in pregledali smo že
opravljene sorodne raziskave. Empirični del magistrske naloge je temeljil na raziskavi, ki je
bila opravljena s pomočjo analize primernosti obstoječih implementacij knjižnic za sledenje.
Teoretične ugotovitve smo potrdili z lastno implementacijo rešitve za sledenje in beleženje.

V tem magistrskem delu smo uporabili naslednje raziskovalne metode:


Pregled literature in analiza področja raziskave.



Uporabili smo metodo kompilacije, ker smo do določenih spoznanj prišli s
tolmačenjem sklepov, izkušenj, stališč, rezultatov in izsledkov različnih avtorjev.



Za oceno stopnje primernosti, trenutnih implementacij knjižnic za sledenje, smo
uporabili deskriptivni pristop.



Odgovore na hipoteze smo preučili z izdelavo prototipa implementacije lastne
rešitve za sledenje.

Osnovni hipotezi magistrske naloge sta:

Hipoteza 1:
Z uporabo sodobnih tehnik sledenja lahko bistveno pripomoremo k boljši kvaliteti
programske opreme za vgrajene sisteme, še posebej v fazi razvoja. Hkrati s takšnim
pristopom izboljšamo vzdrževanje ter odkrivanje in odpravljanje napak v fazi produkcije.

STATUS: Potrjena
UTEMELJITEV:
Izkazalo se je, da z uporabo sledenja res lahko izboljšamo kvaliteto programske opreme za
vgrajene sisteme. Z uporabo sodobnih tehnik sledenja pa uporabno vrednost sledenja pri
razvoju, vzdrževanju in v fazi produkcije dvignemo še na višji nivo. Iz študije [114], ki
prikazuje prakse uporabe sledenja v štirih velikih odprtokodnih projektih, smo izluščili nekaj
zanimivih izsledkov in pomembnih ugotovitev. Najbolj zanimiva sta naslednja dva izsledka
s pripadajočima ugotovitvama:
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Izsledek 1: V povprečju se na vsakih 30 vrstic programske kode
pojavi/uporabi/nahaja ena vrstica kode za sledenje. Podobna gostota klicev
funkcij za sledenje je bila opažena v vseh primerjanih aplikacijah.
o

Ugotovitev 1: Uporaba sledenja in beleženje dogodkov je zelo razširjena
praksa v procesu razvoja programske opreme.



Izsledek 2: Sporočila sledenja skrajšajo povprečen čas, potreben za diagnozo
problema v delujočem produkcijskem sistemu, med 1.4- in 3-krat, v primerjavi s
časom, potrebnim za analizo, v sistemih brez zapisov sledenja. V povprečju je
časovni prihranek 2.2-kraten.
o

Ugotovitev 2: Sledenje je koristno pri analizi in diagnozi napak.

Ostali izsledki, povzeti iz zgoraj omenjene študije, kažejo, da razvijalci enako aktivno
vzdržujejo kodo za sledenje kot ostalo kodo neke programske opreme. Iz perspektive
razvijalca je koda za sledenje enako pomembna kot ostala programska koda v neki
aplikaciji, gledano z vidika vzdrževanja kode.
Pri opazovanju evolucije (razvoja in sprememb) programske kode aplikacij teh velikih
projektov se je pokazalo, da je kljub relativno majhni gostoti v skupni programski kodi
programska koda za sledenje enako prisotna.
Ugotovitve, pridobljene na podlagi prej omenjenih izsledkov, nam kažejo, da je sledenje
zelo razširjeno, koristno in pomembno. Vidimo tudi, da se koda za sledenje v neki aplikaciji
kontinuirano vzdržuje in spreminja/razvija.

Tudi ugotovitve, pridobljene iz analize izvedbe uporabe sledenja v nekaj industrijskih
sistemih [59], nam kažejo, kako se lotiti sledenja na vgrajenih sistemih s skromno
programsko opremo.

116

Uporaba sledenja in beleženja pri razvoju programske opreme za vgrajene sisteme

Hipoteza 2:
Z izbiro ustrezne metodologije in programskih tehnik je mogoče izdelati prilagodljivo rešitev
za sledenje in beleženje, ki bo primerna za vgrajene sisteme s skromnejšo strojno opremo
in bo lahko uporabljena v širokem naboru naprav, razvitih v podjetju Iskratel.

STATUS: Potrjena
UTEMELJITEV:
Iz vseh do sedaj zbranih ugotovitev v tej raziskavi izhaja potreba in smiselnost po razvoju
samostojne knjižnice za sledenje, ki bi ustrezala specifičnim zahtevam, ki jih postavljajo
vgrajeni sistemi v telekomunikacijah s skromnejšo strojno opremo. Bistvene značilnosti
naše implementacije knjižnice za sledenje so univerzalnost, prilagodljivost, modularnost,
majhna velikost in majhen vpliv na zmogljivosti sistema. Le-te so prispevale k uspešni
uporabi te knjižnice v terminalni opremi podjetja Iskratel.
Velikost same knjižnice je majhna, zato je prirastek velikosti obstoječe aplikacije118
minimalen. Največji prirastek k velikosti obstoječe aplikacije povzroči statični pomnilnik, ki
se uporablja kot krožni pomnilnik119. Njegova velikost kot tudi velikost vseh ostalih polj
teksta je nastavljiva. S spremembo teh vnaprej definiranih vrednosti lahko enostavno in
hitro prilagodimo količino parametrov in dolžino izpisa. Tako omogočimo enostavno
prilagajanje tako velikosti aplikacije kot količine podatkov vsakokratnim zahtevam.
Trenutno je krožni pomnilnik (MAX_BUFFSTAT) dovolj velik, da hrani 30 vrstic teksta dolžine
355 znakov (LG_MAX_LINE_LEN), kar znaša 10.650 bajtov. Ostali prirastek k velikosti
obstoječe aplikacije pa lahko povzroča količina uporabljenih statičnih nizov (angl. string), ki
se uporabljajo v argumentih funkcije za sledenje. Tako so na koncu trenutne
pomnilniške/prostorske zahteve same knjižnice sledeče:


10650 bajtov za statični pomnilnik, ki ima kapaciteto 30 vrstic po 355 znakov.



248 bajtov za tabelo globin sledenja modulov in tabelo z opisi modulov. Dolžina
vsake tabele je 32 modulov. Trenutno vsaka zasede 32 x 4 bajte, kar znaša 124
bajtov.

118
119

Zaradi uporabe te knjižnice in funkcij za sledenje v njej.
V privzeti destinaciji – konzola.
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16 bajtov za tabelo aktivnih destinacij. Trenutno je rezervirana velikost za 4
elemente po 4 bajte.



Po 4 bajte120 za vsak klic makroja ADD_MODULE(M_???), se pravi 4 bajte na
vsak gradnik/datoteko, ki je prijavljena v kak modul.



Za vsak klic funkcije itTraceLog() še dolžina/velikost statičnega niza, ki je
parameter/argument funkcije, kar pa lahko s pomočjo makrojev reguliramo …

Vmesnik do funkcionalnosti knjižnice je izveden kot klic funkcij, definiranih v programskem
jeziku C. Sama knjižnica itTraceLog je implementirana v programskem jeziku C++. S tem
smo omogočili uporabo funkcij iz knjižnice tako v aplikacijah/kodi, pisanih v programskem
jeziku C, kot v aplikacijah/kodi, pisanih v programskem jeziku C++.
Knjižnica omogoča, da neko aplikacijo razdelimo na logične module in vsakemu takemu
modulu določimo aktivno globino sledenja. Vsakemu modulu lahko globino sledenja
nastavimo neodvisno od globine sledenja ostalih modulov. Aplikaciji lahko dodajamo in
odvzemamo aktivne module121. Če želimo, lahko naenkrat nastavimo globino sledenja za
celotno aplikacijo122 na poljubno vrednost.
Knjižnica je načrtovana tako, da omogoča zelo enostavno izbiro naprave, kamor se
izpisujejo rezultati sledenja – vrstice s tekstom. Trenutno so implementirani izpisi na
naslednje destinacije123:


konzola,



datoteka,



strežnik Syslog (po protokolu UDP),



vgrajena je podpora za izpis na zunanjo aplikacijo LogViewer po protokolu TCP.

Po potrebi se lahko dokaj enostavno dodajo še nove/dodatne izhodne naprave za sledenje.
Vmesnik za uporabo knjižnice nam omogoča enostavno določanje izhodne naprave. Ta je
lahko ena sama ali pa smiselna kombinacija vseh podprtih naprav.
Izredno fleksibilna nastavitev globine sledenja124 nam omogoča, da se izvajanje obstoječe
aplikacije zaradi klicev funkcij iz knjižnice125 ne upočasni preveč. Hitrost oz. upočasnitev
aplikacije je odvisna od števila klicev funkcije za sledenje, ki se izvršijo in tudi od izbrane

120

En 32-bitni int.
Tabela aktivnih modulov.
122 Torej za vse aktivne module.
123 Odvisno od zmožnosti končne naprave/aplikacije.
124 Tako za aplikacijo v celoti kot tudi za module posamično.
125 In posledično časa trajanja izpisa.
121
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izhodne naprave, kamor se teksti izpisujejo. Pri tem velja pravilo, da pride do izpisa samo
v primeru, da je globina sledenja manjša ali enaka, nastavljeni globini sledenja modula, ki
mu ta klic funkcije pripada in da je trenutni modul na seznamu aktivnih modulov. S tem
dosežemo, da se evaluacija parametrov in formatiranje ter s tem povezano procesiranje
izvajata samo takrat, ko je to res potrebno. Implementacija primerjanja in dodajanja
modulov z uporabo binarne aritmetike pa zagotavlja zelo kratke odzivne čase funkcij za
sledenje.

To potrjuje tudi meritev (Slika 7.2 in Slika 7.3), ki prikazuje vpliv funkcij sledenja na procesno
zmogljivost testne aplikacije (Slika 7.1), izmerjene z orodjem126 AMD CodeAnalyst
Performance Analyzer [115] – enkrat pri intenzivnem izvajanju127 sledenja (leva stran128),
drugič pa pri skoraj izklopljenem129 sledenju (desna stran130).

Slika 7.1: Koda testne aplikacije

126

Angl. Profiler.
Izposovanje v konzolo.
128 itAddModule(M_SYS,LMAX).
129 Izpisovanju – izpiše se samo nivo ERR.
130 itAddModule(M_SYS,LERR).
127
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Slika 7.2: Vpliv funkcij iz knjižnice za sledenje na izvajanje testne aplikacije

Slika 7.3: Funkcija z največjim vplivom (negativnim) na zmogljivost instrumentirane aplikacije

Hitrost oz. upočasnitev aplikacije je odvisna tudi od izbrane izhodne naprave. Obsežno
sledenje131 na serijsko konzolo, ki je povezana z napravo s hitrostjo 9600bps, bo znatno
upočasnilo aplikacijo. To se zgodi zaradi čakanja na prenos podatkov preko počasne
serijske povezave. V takšnih primerih raje uporabimo katero izmed omrežnih variant

131

Ki povzroči veliko izpisov.
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izhodnih naprav132 ali pa uporabimo zapisovanje v datoteko133. Tudi zapisovanje v datoteko
na počasnem datotečnem sistemu lahko povzroči upočasnitev aplikacije.

132
133

Aplikacijo LogViewer ali pošiljanje na Syslog strežnik.
Če naprava ima/pozna datotečni sistem.
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7.2 Zaključek
Glavne ugotovitve, pridobljene pri raziskavi pomena sledenja, lahko strnemo v nekaj alinej.
Ugotovitve so predstavljene predvsem iz zornega kota razvoja programske opreme za
vgrajene sisteme s skromnejšo strojno opremo. V nadaljevanju so zajete tako prednosti
sledenja kot tudi slabosti in pasti oz. težave, ki smo jih spoznali v procesu raziskovanja
pomena sledenja.


Sledenje je uporabno orodje za razhroščevanje, ko je potrebno:
o

opazovati daljše odseke izvajanja programa,

o

vračanje nazaj v času,

o

lovljenje nepričakovanih oz. nepredvidenih dogodkov, ki jih vnaprej ne
poznamo.



Sledenje je nepogrešljiv pripomoček za odpravljanje napak, ko razhroščevalnik
ni na voljo:









o

predvsem v raznih vgrajenih sistemih,

o

v nekaterih porazdeljenih ali hkratnih sistemih.

Sledenje lahko uporabljamo tudi v druge namene:
o

opazovanje delovanja sistema/procesa,

o

revidiranje delovanja sistema/procesa ipd.

Logi omogočajo analizo delovanja z vračanjem nazaj v času:
o

na primer, ko je program že končal z izvajanjem,

o

nepogrešljivo za pomoč/podporo uporabnikom na daljavo.

Logi pripomorejo pri razumevanju kode/delovanja neznanega sistema:
o

če identificirajo izvorne razrede/metode,

o

so v veliko pomoč programskim inženirjem začetnikom.

Stavki/ukazi za sledenje, tudi tisti neaktivni, lahko znatno upočasnijo aplikacijo,
če jih uporabljamo prepogosto.



Izhodni izpisi/podatki sledenja lahko zapolnijo diskovne kapacitete ali baze, kar
lahko privede do odpovedi sistema.



Velika količina podatkov lahko 'preplavi' (angl. overwhelm) uporabnika in tako
prikrije pomembno opozorilo o napaki.

Sledenje pa prinaša tudi določene pasti in težave. Tukaj je mišljena predvsem zmogljivost,
pa tudi ponovljivost in konsistentnost/doslednost. Tako kot sporočila o napakah morajo
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imeti tudi izhodni izpisi sledenja konsistentno sintakso in terminologijo, česar pa sploh ni
tako preprosto doseči. Prav tako je pogosto nejasno, kateremu nivoju naj sporočilo pripada.
Preveč podrobno slednje lahko povzroči preveliko količino izpisov. Četudi večine od njih ne
prikažemo na izhodni napravi, s tem hitro ohromimo oz. zadušimo aplikacijo. To se zgodi
zato, ker vsak izvršeni stavek za sledenje povzroči klic funkcije za sledenje. Hkrati se izvrši
še, s tem povezano, preverjanje nivoja sledenja. Predvsem klici stavkov za sledenje s
časovno/procesorsko potratnim sestavljanjem argumentov (angl. expensive argument
construction), negativno vplivajo na zmogljivost aplikacije. Tudi če klic funkcije ne naredi
ničesar, pride do vrednotenja argumentov. Še posebej potratna in zahtevna operacija je
lepljenje oz. sestavljanje znakovnih nizov. Vso prej omenjeno procesiranje se izvede tudi,
če izpisa na koncu, sploh ne prikažemo na izhodni napravi.
Obstajajo pa še druge možnosti uporabe sledenja in beleženja dogodkov. Sledenje je
pomemben člen pri spremljanju delovanja sistema (angl. system monitoring). Pogosto je
izhod sledenja speljan v orodje za opazovanje sistema, kot npr. IBM Tivoli ali CA Unicenter.
Mnoge aplikacije uporabljajo sledenje v namen revidiranja delovanja procesa. Namen ni
tako tehničen kot npr. uporaba za razhroščevanje, ampak je to bolj funkcionalna zahteva
aplikacije. Revidiranje je zelo relevantno v domenah, kjer je prisotna povečana potreba po
varnosti sistemov.
V tem delu so zajete izkušnje in znanje, pridobljeni pri razvoju programske opreme za
vgrajene sisteme v podjetju Iskratel, d. o. o., Kranj. Predvsem spoznanja, pridobljena pri
razvoju terminalne opreme, so pokazala na specifike, ki so prisotne pri razvoju programske
opreme za vgrajene sisteme s skromnejšo strojno opremo. Predstavljena izvedba knjižnice
lepo prikaže prednosti, ki jih prinašajo sodobni pristopi in tehnologije pri razvoju programske
opreme. Spoznanja, pridobljena pri razvoju in izvedbi knjižnice itTraceLog ter rezultati
raziskav in analiz, pridobljeni pri izdelavi tega dela, so bili uspešno uporabljeni v produktih
terminalne opreme v podjetju Iskratel, d. o. o.
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Priloga A: opis programskega vmesnika
Razred Log
class Log
{
public:
static Log* Instance();//Singleton implementation using Double-Checked Locking
static void Destroy();// Static function for destroying Singleton
bool registerDestination(AbstractDestination *aDestination, bool aExlusive);
bool unregisterDestination(AbstractDestination *aDestination);
protected:
private:
static Log* mInst;
static Mutex mCreationLock;
TLogMode mLogMode;
AbstractDestination* mDestinations[LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS];
Log(); //hide constructor (accessed via static method Instance())
~Log(); //hide destructor (accessed via static method Destroy)
Log(Log const &);

// copy constructor is not allowed

Log& operator=(const Log&);// assignment operator is not allowed
void

outputLogLine(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char* aFuncName, char*

aLogLineText);
void

processOutLogLineBuff(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char* aFuncName,

char* aLogLineText);
void

prepareAndOutputLogLineStructure(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char*

aFuncName, char* aLogLineText);
void

dispatchLogLineToDestinations(LogLineStruct* aLogLine);

void postProcessFunctionName(char *aOutFuncName, const char *aInFuncName, int aMaxLen);
// "C" wrapper function for Log::outLog()
friend void itTraceLog(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char* aFuncName, char*
aFmt, ...);
// "C" setter for setting the wanted/correct Log mode
friend void itSetLogMode(TLogMode aLogMode);
};

/**
* default constructor
*
* @remark
*
* @see
*/
Log::Log()
{
memset(mDestinations, 0, sizeof(mDestinations));
mLogMode = LM_LOW;//set the default Logging mode to mode: LOW !
bool status = this->registerDestination(
LogConsoleDestination::instance(), true);
if (true == status)
{
LogConsoleDestination::instance()->setActive(true);
}
else
{//ERR
printf("Log::Log() -> Couldn't register console destination! ERROR!\n");
this->unregisterDestination(LogConsoleDestination::instance());
LogConsoleDestination::destroy();
}//else if (true == status)
}
/**
* default destructor
*
* @remark
*
* @see
*/
Log::~Log()
{
//LockMutex lock(mCreationLock);
this->unregisterDestination(LogConsoleDestination::instance());
LogConsoleDestination::destroy();
mInst = NULL;
}

/**
* registerDestination
*
* Function adds aDestination to destination list.
* If 'exclusive' flag is set than all the destinations
* found in destination list are set inactive.
*
* @param[in] aDestination - pointer to destination
* @param[in] aExlusive - if true, deactivate all other destinations...
*
* @return If added to list method returns true
*
* @see Log
*/
bool Log::registerDestination(AbstractDestination *aDestination, bool aExlusive)
{
bool retval = false;
/*search for empty slot*/
unsigned int i = 0;
while (( NULL != mDestinations[i]) && (LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS > i))
{
i++;
}//while (( NULL != mDestinations[i]) && (LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS > i))
/*if empty slot found, then insert destination */
if ((NULL == mDestinations[i]) && (LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS > i))
{
mDestinations[i] = aDestination;
retval = true;
if (true == aExlusive)
{//Deactivate all other destinations...
for (unsigned int i = 0; i < LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS; i++)
{
if ( NULL != mDestinations[i])
{
mDestinations[i]->setActive(false);
}//if ( NULL != mDestinations[i])
}//for (unsigned int i = 0; i < LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS; i++)
}//if (true == aExlusive)
}//if ((NULL == mDestinations[i]) && (LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS > i))
return (retval);
}
/**
* unregisterDestination
*

* Function deletes aDestination from destination list.
*
* @param[in] aDestination - pointer to destination
*
* @return If destination is successfully removed from list than returns true
*
* @see Log
*/
bool Log::unregisterDestination(AbstractDestination *aDestination)
{
bool retval = false;
/*search for aDestination*/
unsigned int i = 0;
while ((mDestinations[i] != aDestination)&&(LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS> i))
{
i++;
}//while((mDestinations[i]!= aDestination)&&(LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS>i))
/*if found then remove it*/
if ((mDestinations[i] == aDestination) && (LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS > i))
{
mDestinations[i] = NULL;
retval = true;
}//if ((mDestinations[i] == aDestination) &&(LOG_MAX_NUMBER_OF_DESTINATIONS>i))
return (retval);
}

Tabela A.8: Opis lastnosti razreda Log
Ime

Tip

Opis

mInst

static Log*

Instanca razreda

mCreationLock

static Mutex

Sinhronizator, ki je uporabljen pri kreiranju
in uničenju instance razreda

mLogMode

TLogMode

Količine prikazanih informacij v izpisih

mDestinations

AbstractDestina

Seznam prijavljenih, aktivnih destinacij

[LOG_MAX_NUMBER_OF_DE

tion*

sledenja

STINATIONS]

Tabela A.6: Opis metod razreda Log
Ime in Opis metode
static Log* Instance()
Javna statična metoda, ki vrača kazalec na instanco objekta. Implementacija načrtovalskega vzorca
Singleton.
static void Destroy()
Javna statična metoda za sproščanje (dealokacijo) instance, ustvarjene z metodo Instance().
bool registerDestination(AbstractDestination *aDestination, bool
aExlusive)
Javna metoda za prijavo/registracijo konkretne destinacije v seznam destinacij razreda Log.
bool unregisterDestination(AbstractDestination *aDestination)
Javna metoda za odjavo/deregistracijo konkretne destinacije iz seznama destinacij razreda Log.
Potem ko neko destinacijo odjavimo z metodo unregisterDestination(), jo moramo ročno tudi
sprostiti/uničiti!
Log()
Privzeti konstruktor (privaten – skrit)
~Log()
Privzeti destruktor (privaten – skrit)
Log(Log const &)
Kopirni konstruktor (privaten – skrit)
Log& operator=(const Log&)
Operator prirejanja (privaten – skrit)
void outputLogLine(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const char*
aFuncName, char* aLogLineText)
To je privatna metoda, v kateri se začne dejansko procesiranje sledenja(vrstice s tekstom). Tukaj
se opravi preverjanje veljavnosti/prisotnosti (teksta) vrstice sledenja. Nato se preveri še dolžina
vrstice sledenja. Če je dolžina vrstice večja od maksimalne dolžine LG_MAX_TEXT_LEN

(nastavljene v itLogDefs.h), se vrstica terminira z znaki '||'. Ti znaki služijo kot marker, da je bil tekst
vrstice skrajšan.
void processOutLogLineBuff(TLogLevel aLogLevel, TModule aModuleId, const
char* aFuncName, char* aLogLineText)
Ta privatna metoda 'skenira'(pregleduje) tekst vrstice sledenja in išče prisotnost znaka -'ubežne
sekvence' (angl. escape code), ki označuje prelom vrstice: '\n'. Obstoječo vrstico s tekstom ob
prisotnosti znakov za prelom vrstice razdeli na odseke. Ti se samostojno pošljejo v nadaljnjo
obdelavo metodam razreda Log, ki skrbijo za izpis in distribucijo vrstic za sledenje. Tako se iz ene
vrstice teksta s prelomi sestavi sekvenca samostojnih vrstic. Na ta način zagotovimo, da se ob
prelomu vrstice pri izpisu na destinacijo sledenja vedno izpiše tudi pravilno zaglavje.
void prepareAndOutputLogLineStructure(TLogLevel aLogLevel, TModule
aModuleId, const char* aFuncName, char* aLogLineText)
Ta privatna metoda napolni strukturo LogLineStruct z ustreznimi podatki. Poleg teksta vrstice se
tukaj določita še ime in id-številka opravila, iz konteksta katerega je bil izvršen klic funkcije za
sledenje. Za to poskrbijo klici metod CTaskInfo::getTaskName() in
CTaskInfo::getCurrentRunningTaskId(), iz našega modula SystemLib. Ravno tako se določita ime
modula in ime funkcije, iz katere je bila klicana funkcija za sledenje. Če v vhodnih argumentih
metode ni podatka o imenih metode in funkcije, se za ime obeh uporabi zaporedje znakov '----'.
Določita se tudi datum in čas klica funkcije za sledenje. Tekst tako dobljenega imena funkcije se
potem pošlje v obdelavo še metodi, ki odstrani odvečne argumente prisotne v opisih imena funkcije
pridobljenih s sistemskimi makroji '__FUNCTION__' in '__PRETTY_FUNCTION__'. Tako na koncu
obdelave ohranimo samo ime funkcije ali metode in morebitne oklepaje, če so prisotni. Na koncu se
iz vrstice s tekstom odstranijo še vsi prisotni zanki za prelom vrstice tipa '\r' ali '\n'. Če je dolžina
vrstice po tem koraku enaka 0, se v vrstico zapiše en presledek. Na koncu vrstico zaključimo z
(enim končnim) znakom za prelom vrstice '\n'. Tako obdelan tekst vrstice se nato doda v strukturo,
ki predstavlja vrstico sledenja. Nato se ta struktura pošlje v nadaljnjo obdelavo metodam razreda
Log, ki skrbijo za izpis in distribucijo vrstic za sledenje.
void dispatchLogLineToDestinations(LogLineStruct* aLogLine)
Ta privatna metoda se sprehodi skozi listo vseh prijavljenih destinacij. Pri vsaki destinaciji, ki je
označena kot aktivna, izvrši klic metode printLogLineStructure(). Ta metoda, ki je implementirana v
vsaki konkretni destinaciji, pa potem poskrbi, da se vsebina strukture LogLineStruct aLogLine
'izpiše' na tej destinaciji.
void postProcessFunctionName(char *aOutFuncName, const char *aInFuncName,
int aMaxLen)
Ta privatna metoda odstrani odvečne argumente, oklepaje, znake in presledke iz teksta imena
metode (aInFuncName). Na koncu se ohrani samo ime funkcije/metode z morebitnimi oklepaji
(aOutFuncName). Seveda se upošteva maksimalna dolžina teksta (imena funkcije), ki je bila
podana kot vhodni argument te metode.

Razred AbstractDestination
Tabela A.10: Opis lastnosti razreda AbstractDestination
Ime

Tip

Opis

mActive

Bool

Določa stanje neke destinacije. Destinacija
je lahko v aktivnem (mActive=true) ali
neaktivnem (mActive=false) stanju.
Lastnost je privatna.

Tabela A.11: Opis metod razreda AbstractDestination
Ime in Opis metode
AbstractDestination()
Privzeti konstruktor
virtual ~ AbstractDestination()
Virtualni privzeti destruktor
virtual void printLogLineStructure(LogLineStruct*) = 0
Javna metoda, ki definira vmesnik (čisto virtualno metodo). Namen te metode je, da povzroči izpis
vrstice sledenja (s tekstom sledenja) na (aktivno) ciljno destinacijo.
bool isActive()
To je javna metoda, ki vrača trenutno stanje destinacije (aktivno/neaktivno).
void setActive(bool aUse)
To je javna metoda, ki postavi novo stanje destinacije (aktivno/neaktivno).
AbstractDestination(AbstractDestination const &)
Kopirni konstruktor (privaten – skrit)
AbstractDestination& operator=(const AbstractDestination&)
Operator prirejanja (privaten – skrit)

Razred LogConsoleDestination
/**
* printLogLineStructure method: Creates text from LogLineStruct
*

and prints text to console

*
* @param[in] plgFields - structure containing log line text
*

and other params

*
* @see LogConsoleDestination
*/
void
LogConsoleDestination::printLogLineStructure(LogLineStruct* plgFields)
{
//error check...
if (NULL == plgFields)
{
return;
}
char myLogLineTextBuf[LG_MAX_LINE_LEN]={};
//some error checking to prevent NULL pointers
const char* myTaskName="";
const char* myModuleName="";
const char* myFuncName="";
const char* myLogLineText="";
if (NULL != plgFields->taskName)
{
myTaskName = plgFields->taskName;
}
if (NULL != plgFields->moduleName)
{
myModuleName = plgFields->moduleName;
}
if (NULL != plgFields->functionName)
{
myFuncName = plgFields->functionName;
}
if (NULL != plgFields->logLineText)
{
myLogLineText = plgFields->logLineText;
}
int res = -1;//default result is ERR!
switch(plgFields->logMode)
{
case LM_LOW://without date/time, module name and function name fields!
{

res = itSnprintf(myLogLineTextBuf,sizeof(myLogLineTextBuf),
LOG_FMT_STRING_LOW,myLogLineText);
}
break;
case LM_MED://without date/time field
{
res = itSnprintf(myLogLineTextBuf,sizeof(myLogLineTextBuf),
LOG_FMT_STRING_MED,myModuleName,myFuncName,myLogLineText);
}
break;
case LM_FULL:
{
#ifdef VXWORKS_OS
res = itSnprintf(myLogLineTextBuf,sizeof(myLogLineTextBuf),
LOG_FMT_STRING_FULL,(char *)itCurrentDateTimeAsString(),
myModuleName,myFuncName,myLogLineText);
#else
res = itSnprintf(myLogLineTextBuf,sizeof(myLogLineTextBuf),
CONSOLE_LOG_FMT_STRING_FULL,plgFields->taskId,myTaskName,
(char *)itCurrentDateTimeAsString(),
myModuleName,myFuncName,myLogLineText);
#endif // VXWORKS_OS
}
break;
default://equal to LM_LOW
{
res = itSnprintf(myLogLineTextBuf,sizeof(myLogLineTextBuf),
LOG_FMT_STRING_LOW,myLogLineText);
}
break;
}//switch(plgFields->logMode)
if (0 < res)
{//This means that itSnprintf() returned successfully...
const char* pStatBuffForLogLineText = this->strToStatBuff(myLogLineTextBuf);
if (NULL != pStatBuffForLogLineText)
{
#ifdef WINDOWS_OS
printf("%s", pStatBuffForLogLineText);
#elif LINUX_OS
printf("%s", pStatBuffForLogLineText);
#else // VXWORKS_OS
logMsg((char*)pStatBuffForLogLineText, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
#endif // WINDOWS_OS
}//if (NULL != pStatBuffForLogLineText)
}//if (0 < res)
}

Tabela A.12: Opis lastnosti razreda LogConsoleDestination
Ime

Tip

Opis

mInstance

static LogConsoleDestination*

Instanca razreda

mCreationLock

static Mutex

Sinhronizator, ki je uporabljen pri
kreiranju in uničenju instance razreda

Tabela A.13: Opis metod razreda LogConsoleDestination
Ime in Opis metode
static LogConsoleDestination* instance()
Javna statična metoda, ki vrača kazalec na instanco objekta. Implementacija načrtovalskega vzorca
Singleton.
static void destroy()
Javna statična metoda za dealokacijo instance, ustvarjene z metodo instance().
virtual void printLogLineStructure(LogLineStruct*)
Javna metoda, ki implementira vmesnik (čisto virtualno metodo) iz razreda AbstractDestination. Ta
metoda povzroči izpis formatirane vrstice sledenja (s tekstom sledenja) na (aktivno) ciljno
destinacijo – konzolo.
char* getCurrentBuffersContent()
Javna (pomožna/util) metoda izpis vsebine krožnega pomnilnika. Vrača kazalec na vsebino
pomnilnika.
LogConsoleDestination()
Privzeti konstruktor (privaten – skrit)
~ LogConsoleDestination()
Privzeti destruktor
LogConsoleDestination(LogConsoleDestination const &)
Kopirni konstruktor (privaten – skrit)
const char* strToStatBuff(const char* ptr)
To je privatna metoda, ki shrani vhodni tekst (kamor kaže kazalec) v interni krožni pomnilnik. Vrača
pa kazalec na kopijo te vsebine, shranjene v krožnem pomnilniku.

Razred LogFileDestination
/**
* itUseLogFile function: Function that initializes and enables
*

logging to file (destination)

*
* @param[in] aName

- filename (with path)

* @param[in] use

- value 1 means true, value 0 means false!!

* @param[in] exclusive - value 1 means true, value 0 means false!!
*
*/
extern "C" void itUseLogFile(char *aName, int use, int exclusive)
{
bool bUse = (use != 0 ? true:false);
if (true == bUse)
{
if (NULL != aName)
{
bool status = LogFileDestination::instance()->init(aName);
if (true == status)
{
bool bExclusive = (exclusive != 0 ? true:false);
Log::Instance()->registerDestination(LogFileDestination::instance(),
bExclusive);
LogFileDestination::instance()->setActive(true);
}
else
{
ITTRACELOG(LERR_RT, "Couldn't create/initialize this destination: %s",
aName);
}//else if (true == status)
}
else
{
ITTRACELOG(LERR_RT,"No file name suplied!!");
}//else if (NULL != aName)
}
else
{
Log::Instance()->unregisterDestination(LogFileDestination::instance());
LogFileDestination::destroy();
}//else if (true == bUse)
}

Tabela A.14: Opis lastnosti razreda LogFileDestination
Ime

Tip

Opis

mInstance

static LogFileDestination *

Instanca razreda

mFile

unsigned long

Ročica datoteke - kazalec na file
descriptor

Tabela A.15: Opis metod razreda LogFileDestination
Ime in Opis metode
static LogFileDestination* instance()
Javna statična metoda, ki vrača kazalec na instanco objekta. Implementacija načrtovalskega vzorca
Singleton.
static void destroy()
Javna statična metoda za dealokacijo instance, ustvarjene z metodo instance().
virtual void printLogLineStructure(LogLineStruct*)
Javna metoda, ki implementira vmesnik (čisto virtualno metodo) iz razreda AbstractDestination.
Namen te metode je, da povzroči izpis vrstice sledenja (s tekstom sledenja) na (aktivno) ciljno
destinacijo – v datoteko.
bool init(const char* aFilename)
Javna metoda, ki skrbi za inicializacijo destinacije – datoteke. V načinu za pisanje odpre novo,
prazno datoteko, podano kot argument metode. Če datoteka že obstaja jo prej izbriše. Odpre jo v
načini 'tekst'.
LogFileDestination()
Privzeti konstruktor (privaten – skrit)
~ LogFileDestination()
Privzeti destruktor
LogFileDestination(LogFileDestination const &)
Kopirni konstruktor (privaten – skrit)

Razred SysLogDestination
Tabela A.16: Opis lastnosti razreda SysLogDestination
Ime

Tip

Opis

mInstance

static SysLogDestination *

Instanca razreda

mSysLogClient

ClientSocket*

Instanca razreda za komunikacijo preko
omrežnih vtičnikov (network sockets)

Tabela A.17: Opis metod razreda SysLogDestination
Ime in Opis metode
static SysLogDestination* instance()
Javna statična metoda, ki vrača kazalec na instanco objekta. Implementacija načrtovalskega vzorca
Singleton.
static void destroy()
Javna statična metoda za dealokacijo instance, ustvarjene z metodo instance().
virtual void printLogLineStructure(LogLineStruct*)
Javna metoda, ki implementira vmesnik (čisto virtualno metodo) iz razreda AbstractDestination.
Namen te metode je, da povzroči izpis vrstice sledenja (s tekstom sledenja) na (aktivno) ciljno
destinacijo – strežnik SysLog. To pomeni, da se na IP-naslov (na vrata, določena v inicializaciji)
strežnika Syslog pošlje vsebina strukture/vrstice za sledenje. Za pošiljanje se uporabi metoda
send() objekta mSysLogClient, razreda ClientSocket. Za pošiljanje se uporabi nepovezavni protokol
UDP.
bool init(unsigned short aPort, const char* ip)
Javna metoda, ki služi za inicializacijo destinacije. Kot argumenta jemlje IP-naslov in vrata (port)
strežnika SysLog, kamor se pošiljajo sporočila. V tej metodi pride do kreiranja in inicializacije
objekta mSysLogClient. Uporabi se nepovezavni protokol UDP.
SysLogDestination()
Privzeti konstruktor (privaten – skrit)
~ SysLogDestination()
Privzeti destruktor
SysLogDestination(SysLogDestination const &)
Kopirni konstruktor (privaten – skrit)

Razred LogViewerDestination
Tabela A.18: Opis lastnosti razreda LogViewerDestination
Ime

Tip

Opis

mInstance

static

Instanca razreda

LogViewerDestination *
mIndex

int

Indeks

mBuffer

char

Pomnilnik za tekst (komande),

[LOG_MAX_CMD_LINE]
mAuth

ki ga pošiljajo povezani klienti.
LogViewerAuthenticate

Instanca razreda za
avtentikacijo

mLogViewerServer

ServerSocketTask*

Instanca razreda za
komunikacijo preko omrežnih
vtičnikov (angl. network
sockets), strežniški del.
Komunikacija poteka v svojem
opravilu.

mClientRead

TNetFunctor<LogViewerDesti

Funktor [116], ki kliče metodo

nation>

razreda, ki jo prijavimo, ko se
inicializira destinacija.

mServertAccept

TNetFunctor<LogViewerDesti

Funktor, ki kliče metodo

nation>

razreda, ki jo prijavimo, ko se
inicializira destinacija.

mClientDisconnected

TNetFunctor<LogViewerDesti

Funktor, ki kliče metodo

nation>

razreda, ki jo prijavimo, ko se
inicializira destinacija.

Tabela A.19: Opis metod razreda LogViewerDestination
Ime in Opis metode
static LogViewerDestination* instance()
Javna statična metoda, ki vrača kazalec na instanco objekta. Implementacija načrtovalskega vzorca
Singleton.
static void destroy()
Javna statična metoda za dealokacijo instance, ustvarjene z metodo instance().
virtual void printLogLineStructure(LogLineStruct*)
Javna metoda, ki implementira vmesnik (čisto virtualno metodo) iz razreda AbstractDestination.
Namen te metode je, da povzroči izpis vrstice sledenja (s tekstom sledenja) na (aktivno) ciljno
destinacijo – aplikacijo LogViewer.

bool init(unsigned short aPort)
Javna metoda, ki služi za inicializacijo destinacije. Kot argumenta jemlje številko vrat (port), na
katerem posluša TCP strežnik mLogViewerServer. Na ta strežnik se povezujejo zunanje aplikacije
LogViewer, ki so destinacije sledenja. V tej metodi pride do kreiranja in inicializacije objekta
mLogViewerServer. Na strežnik se prijavi tudi funktor mServertAccept. Strežnik uporablja
povezavni protokol TCP.
LogViewerDestination()
Privzeti konstruktor (privaten – skrit)
~ LogViewerDestination()
Privzeti destruktor
LogViewerDestination(LogViewerDestination const &)
Kopirni konstruktor (privaten – skrit)
bool clientRead(const char* buffer, int size, ClientSocketTask* sender)
To je privatna metoda, ki predstavlja (angl. callback) povratno klicano funkcijo/metodo – functor. Ta
(prijavljena) metoda se kliče, ko klient, ki je bil uspešno sprejet (accept), pošilja podatke stražniku
mLogViewerServer. Funktor se prijavi na sprejetega klienta (ClientSocketTask) v metodi
clientAccepted().
bool clientAccepted(ClientSocketTask* newClient)
To je privatna metoda, ki predstavlja povratno klicano funkcijo/metodo – functor. Ta (prijavljena)
metoda se kliče, ko se uspešno prijavi nek klient in s tem izvrši 'accept' na strežniku
mLogViewerserver. Funktor se prijavi na strežnik v metodi init().
bool clientDisconnected(ClientSocketTask* newClient)
To je privatna metoda, ki predstavlja povratno klicano funkcijo/metodo – functor. Ta (prijavljena)
metoda se kliče, ko klient, ki je bil uspešno sprejet (accept), izvede odklop od strežnika
mLogViewerServer. Funktor se prijavi na sprejetega klienta (ClientSocketTask) v metodi
clientAccepted().
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