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Sammanfattning

Syftet med projektet Time Bending är att skapa effektiva verktyg för testning
och analys av en särskilt besvärlig form av fel i programvara: buggar som dyker
upp slumpvis och inte går att reproducera. Vi lånar helt enkelt teknik och abstrak-
tioner som framgångsrikt används vid testning av komplex hårdvara för att höja
kvaliteten också för testning av mjukvara.

Vi tänker använda simulering av datorsystem, en teknik som är framgångsrik
vid verifiering av hårdvara, för att konstruera en miljö där man effektivt kan ut-
sätta programvara för händelser som ibland dyker upp för datorprogram i bruk,
men som är svåra att skapa i en testmiljö och som därför förblir oupptäckta tills
programvaran är tagen i bruk. En simulator är ett deterministiskt program och de
programfel som förekommer kan därför återskapas och debuggas.

Metoden ställer, till skillnad från befintliga metoder, minimala krav på de pro-
gram som analyseras och är därför lämpad för komplexa mjukvarusystem distri-
buerade över flera datorer och med komponenter av olika sorter, skapade av olika
tillverkare.

Sökord: Simulering, mjukvarutestning, verifiering, race conditions, intermit-
tenta programfel, datorsystemssimulering.
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1 Introduktion

Varför finns det så många buggar i programsystem medan hårdvara tycks kunna bli hur
komplex som helst och förbli buggfri?

Problemen med buggar i programvara drabbar oss dagligen. Buggar orsakar stora
kostnader för både leverantörer och användare, men är ändå nästan ett accepterat feno-
men. Det är helt enkelt svårt att hitta alla buggar. För att ett testprogram skall hitta en
specifik bugg kan det krävas att en speciell sekvens av indata matas in till programmet.
Givet den vanligtvis stora mängden möjliga indata kan detta te sig som en omöjligt
uppgift. Lyckligtvis finns det metoder som kan skära en del i den enorma sökrymden.

Problemet är än värre för programsystem med parallellt beteende, där flera paral-
lella förlopp, så kallade trådar, samverkar. En speciell bugg i en telefonväxel kanske
bara uppträder om exakt 14 personer lyfter luren inom en mikrosekund. En annan bugg
kanske uppstår om den uppringda abonnenten lyfter luren mellan en och två mikrose-
kunder efter att sista siffran har slagits och om det är en udda torsdag. Här räcker det
alltså inte om ett testprogram genererar alla möjliga sekvenser av invärden, utan alla
möjliga “flätningar” av trådar i tidsdomänen (kombinationer av trådarnas ordnings-
följd) måste också testas. Detta medför inte bara problem med att framtvinga buggen,
utan också med att återskapa den då man letar efter dess orsak.

Givet den dystra verkligheten med buggar i programvaruprodukter, är det märk-
ligt att komplexa hårdvarukretsar kan tillverkas buggfria. Det är ytterst sällan som en
processorkomponent med 200 miljoner transistorer eller ett avancerat koherent minnes-
system för servrar, som knyter ihop ett hundratal sådana processorer, måste återkallas.
Detta ter sig än mer förvånande om man inser att varje sådant system har många tusen-
tals parallella aktiviteter som, liksom programmens trådar, kan flätas samman på olika
sätt i tidsdomänen.

En viktig förklaring kan man hitta i den verifieringskultur som utvecklats i hårdva-
ruvärlden, farmtvingat av den stora kostnader som buggar i produkter skulle medföra.
Det är inte bara dyrt och tidsödande att behöva tillverka en ny version av ett chip.
Återkallandet av miljontals produkter skulle även kunna få stora företag på fall.

Testningen av hårdvara görs ofta med hjälp av två digitala prototyper: en beskriv-
ning av den tilltänkta hårdvaran, uttryckt i något hårdvarubeskrivande språk (t.ex. Veri-
log), och en prototyp av den tilltänkta omvärlden, uttryckt i något testspråk (t.ex. Vera).
Målet med omvärldsprototypen är inte att bara beskriva vanliga beteenden, utan även
att beskriva besvärliga beteenden. Detta kan jämföras med en flygsimulator för blivan-
de piloter. Här tränar man sig inte i att flyga med autopilot, vilket är det vanligaste
beteendet, utan man tränar landningar i snöstorm och åska med bara en motor.

Den digitala prototypen av omvärlden ger hårdvarutestaren en möjlighet att kon-
trollera och variera flätningen av parallella trådar på ett sätt som framtvingar många
ovanliga men tillåtna flätningar och händelser. Trots att den sammanlagda simulerings-
tiden av hårdvarusystemet kanske bara motsvarar några minuter av en produkts livstid
så har de flesta ovanliga, med tillåtna, händelser som inträffar under miljontals enheters
mångåriga drift testats.

Vi vill använda oss av digitala omvärldsprototyper för att även testa programvara.
Huvudmotivationen för detta är att framtvinga många ovanliga men tillåtna händelser
under testtiden och vi misstänker att fler buggar därmed kan hittas på en kortare tid.
Denna metod skulle också kunna hitta flätningar som inte kan ske på dagens hård-
varusystem, men väl i någon framtida generation av processorer eller operativsystem.

2



Den skapar också en deterministisk miljö där exakt samma flätning kan återupprepas
många gånger under debuggningsfasen efter att en bugg väl har detekterats. Den miljö
vi föreslår tillåter också observationer av det interna tillståndet, vilket också förenklar
debuggingarbetet. En deterministisk miljö är också viktig när man vill förvissa sig om
att korrigeringen av buggen verkligen löste problemet samt när man vill upprätta s.k.
regressionssviter.

Sådana omvärldsprototyper kan skapas genom att man, istället för att köra pro-
gramvaran i en riktig dator, låter den köra i en datorsystemssimulator. Det är en virtuell
maskin, en dator implementerad i mjukvara. Den efterapar den funktionalitet vi finner i
vanliga datorer, men opererar på en virtuell modell av processor, minne, hårddisk, etc.
Eftersom en simulator är mycket lättare att manipulera än en dator kan vi skapa en obe-
haglig miljö där operationer ibland går mycket fort och ibland kan ta flera minuter. På
så sätt kan vi utsätta program för händelser som sällan sker i verkliga miljöer, men som
är inom specifikationerna och som i ovanliga fall händer och då ställer till oförutsedda
problem.

2 Metoder

En bra metod för att finna dessa intermittenta buggar, eller race conditions, som endast
dyker upp vid vissa flätningar av trådar, bör ha följande egenskaper:

� Effektiv. Metoden bör finna de flesta intermittenta programfel med rimliga resur-
ser.

� Exakt. Metoden bör inte rapportera potentiella fel som är harmlösa och bör inte
ha begränsningar som gör att vissa typer av intermittenta fel inte kan hittas.

� Reproducerbar. Om ett programfel hittas bör programutvecklaren kunna återska-
pa felet.

� Observerbar. Programutvecklaren bör kunna hämta tillräcklig information för
att förstå orsaken till felet, utan att programkörningen ändras så att programfelet
försvinner. Informationen bör vara av sådan art att den effektivt hjälper program-
utvecklaren korrigera felet.

� Kunna hantera komplexa system. Många av dagens stora mjukvarusystem är he-
terogena och distribuerade. En framgångsrik testmetod bör klara av applikationer
som är skrivna i olika programspråk, använder komponenter från olika tillverkare
och är spridda över flera datorer med olika operativsystem och hårdvaruplattfor-
mar.

Vi ämnar använda Simics, ett svenskutvecklat verktyg för datorsystemssimulering,
som grund för att skapa effektiva verktyg för att finna intermittenta programfel. Simics
skapar detaljerade modeller av moderna datorsystem, t.ex PC:ar eller serverdatorer från
Sun Microsystems, och kan simulera komplexa program och operativsystem, såsom
Solaris, Linux och Windows. Simics skapades på SICS och utvecklas sedan 1998 av
Virtutech AB. I IEEE Computer, februari 2002, finns en artikel som sammanfattar Si-
mics funktionalitet1 [7].

1Artikeln kan även laddas ned från www.simics.com.
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Genom att köra ett program i en simulerad dator kan man i detalj studera dess be-
teende utan att förändra programkörningen. Man kan även på ett kontrollerat sätt ändra
tidsflödet i systemet och på så sätt effektivt testa många möjliga programscenarion.
Eftersom det simulerade systemet är deterministiskt kan man återupprepa programkör-
ningen om ett fel hittas. Med traditionella testmetoder skulle programmet få ungefär
samma tidsflöde varje gång och om ett fel uppstod kan det inte reproduceras och stu-
deras utan att tidsflödet och programkörningen ändras.

De flesta intermittenta buggar uppstår när ett program har så kallade kritiska sektio-
ner, d.v.s. områden i programmet där endast en tråd åt gången får befinna sig, oftast för
att programmet där förändrar gemensamt data och måste avsluta operationen innan en
annan tråd försöker förändra samma data. I ett korrekt program skyddas dessa kritiska
sektioner av en synkroniseringstjänst, ett lås, som hindrar att mer än en tråd exekverar
i den kritiska sektionen (figur 1a). Om programutvecklaren har glömt att använda ett
lås kan det tänkas att flera trådar befinner sig i den kritiska sektionen (figur 1b) och
programfelet manifesteras. Dock är kritiska sektioner ofta mycket korta och i de allra
flesta fall kommer programmet att bete sig som vanligt och verka korrekt (figur 1c).
Ironiskt nog är det ofta värre med en bugg som sällan dyker upp, eftersom det då är
svårt att testa och avlusa systemet ordentligt.

kritisk
sektion

kritisk
sektion

process a process b

(a) (b) (c)

process a process bprocess a process b

Figur 1: Race conditions

Vi planerar att utveckla två nya metoder för att finna intermittenta programfel. Bå-
da använder sig av möjligheten att förändra tidsflödet så att osannolika, men möjliga,
programkörningar uppstår.

Den första metoden går ut på att kraftigt fördröja exekvering av en process när den
befinner sig i en kritisk region som inte är tillräckligt skyddad. Därmed ökar sanno-
likheten för att exekveringen av en annan process överlappar och går in i en kritisk
region som skapar en konflikt (se figur 2). Eftersom det är okänt var de oskyddade
kritiska regionerna befinner sig placeras förändringarna slumpvis, men kan återupp-
repas. Om ett fel detekteras upprepar programutvecklaren körningen och ansluter en
anpassad debugger som kan analysera program i en simulerad dator utan att påverka
programkörningen. En sådan debugger har tidigare utvecklats av SICS [1]. De största
forskningsfrågorna för den här metoden är att finna ett intelligent sätt välja punkter att
injicera fördröjningar så att man effektivt täcker många olika exekveringsförlopp samt
att påvisa att metoden hittar verkliga fel i välanvända program.
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process a process b

Figur 2: Provocerat race condition

Den andra metoden begränsar systematiskt antalet programtillstånd som behöver
analyseras. Genom att i simulatorn avlyssna all minnestrafik kan kommunikation mel-
lan olika processer detekteras samt olika typer av lås och andra synkroniseringsopera-
tioner identifieras. Med utgångspunkt från kännedom om lås och delat minne kan se-
dan olika kritiska regioner härledas. För att upptäcka intermittenta fel genomförs sedan
en serie simulerade exekveringar av programmet. Genom kunskap om programmets
parallella struktur kan tidsflödet vid de simulerade programkörningarna kontrolleras
effektivare och de totala antalet programtillstånd som behöver analyseras begränsas.
För denna metod är forskningsfrågorna främst att utveckla metoder för att på binär
nivå identifiera minneskommunikation och olika synkroniseringsoperationer. För den
avslutande analysen kommer befintliga metoder att vidareutvecklas genom att den kun-
skap om programmets struktur används som indata istället för en inexakt inspektion av
källkod eller en modell tillhandahållen av programutvecklaren. De antaganden som
befintliga metoder gör om programmet (programmeringsspråk, synkroniseringsmetod,
exekveringsmiljö, hårdvara m.m.) gäller heller inte för vår föreslagna metod. Därmed
kringgås de största begränsningarna hos dagens analysmetoder. De största forsknings-
frågorna kring denna metod är

� hur man effektivt undersöker det relevanta tillståndsrummet samtidigt som man
upptäcker lås, delat minne och kritiska regioner.

� hur man integrerar befintliga metoder i denna sökning av tillståndsrummet.

Eftersom Simics simulerar en dator på binär nivå ställer våra metoder inga krav
på specifika miljöer eller tillgång till källkod för systemet. Simics kan simulera fle-
ra vanliga mikroprocessorer (x86, IA64, Sparc, PowerPC, Alpha, ARM och MIPS)
och metoderna kan användas på komplexa applikationer bestående av program sprid-
da över flera datorer 2 och med komponenter som programutvecklaren inte behöver ha
fullständig kontroll över eller källkod till. Illustrationerna ovan är exempel på enkla in-
termittenta programfel, men eftersom Simics simulerar omodifierade program kan våra
metoder tillämpas oavsett vilket sätt trådarna kommunicerar.

Eftersom många komplexa system innehåller komponenter från flera tillverkare är
det viktigt att kunna hantera hela system där man endast har källkod till delar av sy-
stemet, men ändå kunna identifiera fel i andra delar. Om en tillverkare har köpt in

2Simics kan simulera flera datorer sammankopplade med simulerade nätverk.
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komponenter till sitt system är det svårt att få understöd från försäljare såvida han
inte kan påvisa vilken komponent som inte fungerar. I en vanlig testmiljö skulle en
programutvecklare inte kunna reproducera problemet och isolera problemet, men om
går att reproducera och analysera utan att påverka systemet är det lätt att isolera den
komponent som brister.

Möjligheten att inspektera systemets interna tillstånd utan att störa systemet ger
också möjligheter att enklare detektera fel. Om det tar väldigt lång tid att uppnå ett
feltillstånd vid systemtest, t.ex. om systemet läcker resurser, eller om det är svårt att
analysera utdata, t.ex. en TV-signal, kan det vara lättare att inspektera programmets
interna tillstånd för att se om programmet under ett test har uppnått önskat tillstånd.

3 Närliggande forskning

De vetenskapliga metoder som idag finns för att detektera intermittenta programfel kan
delas in i statiska analysmetoder, dynamiska analysmetoder och tekniker för återupp-
spelning av programkörningar.

De statiska metoderna analyserar tänkbara programflöden, antingen utifrån en
av programutvecklaren tillhandahållen modell eller genom att inspektera källko-
den [14, 3]. De har stor beräkningskomplexitet och fungerar bäst för små program.
De metoder som försöker förstå programmet genom att inspektera källkod rapporterar
ofta inkorrekta fel då de inte kan skilja mellan riktiga intermittenta fel och harmlösa fel
som inte kan uppstå på grund av programmets logik. De som kräver att programmera-
ren lägger ned extra arbete på att skapa en modell av sitt program blir sällan populära
och introducerar dessutom ytterligare en möjlighet för utvecklaren att göra misstag.
För att använda statiska metoder måste ett verktyg förstå programmeringsspråket och
de kommunikationsoperationer som förekommer, vilket begränsar verktygens använd-
barhet till homogena program.

De dynamiska metoderna modifierar oftast programmet för att övervaka synkroni-
seringsoperationer, t.ex. användning av lås, och rapporterar om en programmet verkar
använda synkronisering på ett felaktigt sätt. De kan endast detektera intermittenta fel
i programflöden som enkelt låter sig produceras i en testmiljö och eftersom metoden
förändrar programflödet kan många programfel döljas, för att sedan uppstå när pro-
grammet senare används utan modifikationer och i annan omgivning, t.ex. utan instru-
mentering, på annan hårdvara eller under större last. Vissa dynamiska metoder använ-
der sig av speciell hårdvara, vilket är opraktiskt, men det ger verktygen möjligheter att
övervaka fler typer av synkroniseringsoperationer. Några dynamiska metoder samlar
data under programkörning för att analysera den efteråt, vilket kan skapa mycket sto-
ra datamängder, medan mera komplexa verktyg försöker analysera data samtidigt som
programmet pågår [12, 13, 5].

Verktyg för deterministisk återuppspelning försöker att återskapa ett intermittent
fel som uppstår under körning. Vissa tekniker bygger på att spela in några typer av
händelser i operativsystemet eller kommunikationssystem för att sedan styra systemet
med inspelad data för att återskapa en liknande körning för debugging [6, 8, 15]. Andra
tekniker använder hårdvara för att spela in kommunikation med primärminnet [17],
men eftersom det blir enorma datamängder kan de endast minnas exekveringen en
mycket kort tid innan ett fel uppstår.

Alla befintliga metoder gör stora antaganden om applikationer som analyseras, t.ex.
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kan de förutsätta ett specifikt programmeringsspråk, synkroniseringsmetod, exekve-
ringsmiljö eller hårdvara. Detta gör att de är användbara endast för en liten del av de
program som lider av intermittenta fel och i praktiken används de metoder som finns
i mycket liten skala. De fungerar i stort sett inte alls för distribuerade system eller
komplexa system bestående av olika slags komponenter.

4 Relation till bedömningskriterier

4.1 Programrelevans

Vi anser att det här projektet passar väl i linje med utlysningen. Det är inte vedertaget att
bygga virtuella prototyper av mjukvarusystem, men det finns stora potentiella vinster
för företag som har mjukvara som en betydande del i sin produktutveckling, vilket
gäller för de flesta högteknologiska svenska företag.

4.1.1 Industriell relevans

Om projektet lyckas i sitt mål att ta fram effektiva verktyg för att finna intermittenta
programfel skulle det vara ett stort genombrott för utveckling av komplex programvara
med höga krav på kvalitet. I många av de högteknologiska industrigrenar som Sverige
har en framträdande ställning, t.ex. telekommunikationssystem, elektroniska finanssy-
stem och kontrollsystem för fordon, ställs mycket höga krav på tillförlitlighet hos pro-
gramvaran i systemen. En metod för att kostnadseffektivt öka programvarans kvalitet
skulle ge företag i dessa branscher ökad konkurrenskraft och spara stora kostnader.

Sverige är genom Virtutech världsledande på datorsystemssimulering och Simics
används på många svenska universitet. Idag används tekniken främst inom forskning
för datorarkitekturforskningoch av hårdvarutillverkare för systemutveckling och verifi-
ering. En forskningsinsats är nödvändig för att etablera simulering som effektiv metod
för kvalitetssäkring av mjukvara. Om datorsystemssimulering blev en framgångsrik
metod för att testning av mjukvara skulle Sverige få en unik position som kompe-
tenscenter för en växande teknik med en stor andel av världens mjukvaruföretag som
potentiella användare.

4.1.2 Samarbetsparter

Projektet kommer att bedrivas i samarbete med Virtutech, Ericsson och Blekinge
tekniska högskola (BTH). BTH och Ericsson samarbetar för att anpassa Dicos, ett
operativsystem i telekommunikationsplattformen Ericsson Telecom Server Platform
(TSP) [4], till multiprocessorplattformar med avsikten att utvärdera metoder för sådan
anpassning och utföra prestandatester. De använder Simics som hjälpmedel för arbetet.
Vi kommer att använda våra metoder för att hjälpa dem att finna intermittenta program-
fel, som ofta dyker upp när man anpassar system till att använda flera processorer.

Denna ansökan har utformats i samarbete med ledande svenska företag. Se följande
citat från de stödbrev projektet fått från industrin:

“Virtutech är ett litet svenskt företag som startade 1998 av en grupp forskare på
SICS. Vi är världsledande inom området datorsystemssimulering och har kunder i Eu-
ropa, USA och Asien.
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Forskningsprojektet “Time Bending” kan hjälpa oss med att introducera simule-
ringsteknologi till en ny marknad. Vårt simuleringsverktyg Simics är i dagsläget foku-
serat på att användas av företag som tillverkar hårdvara, men den grundläggande tek-
niken är väl lämpad även för andra områden. Vår utveckling är koncentrerad på våra
nuvarande kunders behov och vi skulle välkomna en forskningsinsats som kan anpassa
datorsystemssimulering för att effektivt användas vid kvalitetssäkring av mjukvara.

Det föreslagna forskningsprojektet kan påvisa lämpligheten hos simulering
inom utveckling, testning och debugging av parallella program. Det skul-
le göra det möjligt för oss att sälja vår produkt till en ny marknad.”

— Bengt Werner, Virtutech

“Detta projekt skulle innebära en helt ny metod att testa programvara och fin-
na mjukvarufel som är svåra att upptäcka med dagens metoder. Ericsson gör sto-
ra ansträngningar för att testa och kvalitetssäkra programvara för telekommunika-
tion, men intermittenta programfel är svårfunna och kräver stor arbetsinsats för
att detekteras och åtgärdas. Metoden är tillämpbar på flera av Ericssons produk-
ter där den kan bidra till ökad kvalitet och innebära ekonomiska vinster då dyr-
bara programmeringsmisstag kan elimineras tidigt i utvecklingsprocessen. Projek-
tets resultat kommer att användas på Ericsson Telecom Server Platform, som bru-
kas för att bygga telekommunikationtillämpningar, t.ex. Home Location Register.”

— Michael C Williams, Ericsson

Förutom våra direkta samarbetspartners har Enea Embedded Technology uttryckt
intresse för projektet.

“Lars Albertsson, SICS, bedriver avancerad forskning inom programanalys för
öppna realtidssystem. Programanalys är ett område som är mycket intressant för bå-
de oss och våra kunder, som utvecklar inbyggda realtidssystem. Vi är övertygade om
att framtida forskning inom programanalys kommer att effektivisera programvaruindu-
strin i magnituder, och väsensskilt förändra dagens arbetsmetoder inom programvaru-
konstruktion.

Det som är speciellt intressant med projektet Time Bending är att teorin är mycket
generellt tillämpbar, och attackerar området temporal korrekthet, ett område som idag
är i starkt behov av metod och verktygsstöd. Om projektet lyckas i sin föresats att
effektivt kunna identifiera s.k. “race-conditions,” så är det i sig en mindre revolution
på vårt område, som skulle betyda oerhört mycket för branschen. Vi räknar med att
de flesta av Lars resultat kommer att vara relevanta och överförbara på vår teknologi.

— Jan Lindblad, Enea Embedded Technology AB

4.2 Förväntade effekter

Vi förväntar oss att våra metoder för att finna intermittenta programfel visar sig vara
effektiva och tillämpbara i komplexa mjukvarusystem, vilket de få metoder som finns
idag inte är. I och med att vi i första hand kommer att sprida våra resultat till Ericsson
och planerar att använda dem på en viktig komponent i Ericssons infrastruktur för te-
lekommunikation kan kvaliteten hos Ericssons produkter höjas och ge dem långsiktiga
konkurrensfördelar. Eftersom mjukvarufel blir dyrare ju senare i utvecklingsprocessen
de upptäcks kan våra metoder spara stora kostnader åt Ericsson om de lyckas att elimi-
nera fel innan systemtest och installation.
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Vi förväntar oss också att våra simuleringsmetoder så småningom blir en vederta-
gen teknik inom mjukvaruutveckling och börjar användas av många mjukvarutillverka-
re som är måna om produkternas kvalitet. Eftersom alla tillverkare av högpresterande
mikroprocessorer har valt att utnyttja parallellism i program för att uppnå högre pre-
standa så kommer fler mjukvaruföretag tvingas förändra sina produkter till parallella
program om de vill utnyttja prestandan i de senaste processorerna. Att dela upp ett
program i parallella trådar är svårt och då många mjukvaruföretag inte har erfarenhet
av parallell programmering kommer antalet intermittenta fel att bli ett större problem.
Våra metoder förändrar det svåra problemet att försöka förstå intermittenta fel till det
lättare och för många mer välbekanta problemet att debugga ett problem som enkelt
kan återskapas.

Vi planerar att använda våra verktyg på operativsystemkärnan i Linux. Källkoden i
Linuxkärnan synas dagligen av tusentals utvecklare och eftersom källkodsinspektion är
den effektivaste befintliga metod för att hitta intermittenta programfel upptäcks många
sådana fel i Linux. Genom att använda Linux som testfall kan vi jämföra våra metoder
med en effektiv, men mycket arbetsintensiv metod. Linux är också en viktig komponent
i TSP, vilken gör den till ett intressant testfall ur Ericssons perspektiv.

Vi planerar också att genom vårt samarbete med Ericsson och BTH utvärdera effek-
tiviteten hos våra metoder på kommersiell programvara genom att mäta antalet funna
buggar och uppskatta vinster i arbetstid, time-to-market och kostnader för korrigeringar
i installerad programvara.

4.3 Vetenskaplig kvalitet

Om vi lyckas i vårt åtagande att skapa effektiva verktyg för att finna intermittenta pro-
gramfel skulle det vara ett stort framsteg för programmering av parallella system. Ut-
vecklingsverktygen för parallella och distribuerade applikationer har gjort små fram-
steg och programmering av parallella system förblir ett svårtillgängligt område3. Ef-
tersom antalet applikationer som är spridda över flera processer eller datorer ökar i
antal är detta ett växande problem.

Litteratur inom testning av datorprogram brukar oftast ignorera området parallella
program. Anledningen till det är inte att det är oviktigt, utan att man saknar metoder
för att hantera problemet. En av de mest omfattande verken inom området [2] ägnar
ett kort stycke åt att konstatera att det är mycket svårt att skriva korrekta program och
rekommenderar att man testar sitt system med olika stor last och samtidigt som det
kör andra processer på systemet. Det sammanfattar tyvärr dagsläget för testning av
parallella system.

Uppsala Universitet är värd för kompetenscentrat ASTEC, vars forskning koncen-
treras runt olika teknologier för verifiering av programvarusystem. De flesta av AS-
TECs forskning utförs idag vid Uppsala Universitet, lett av fyra professorer och tre
seniora forskare som specialiserat sig mot just verifiering. Erik Hagersten ingår i AS-
TECs styrelse sedan fyra år tillbaka. Björn Victor leder ett närliggande forsknings-
projekt SAAPP, baserat på Simics, inom ramen för ASTEC. Det projekt som föreslås
i detta dokument kommer delvis att kunna dra nytta av den samlade kunskapen vid
Uppsala, men är mer praktiskt inriktad än dagens ASTEC forskning.

3Ousterhout har skrivit en kort sammanfattning om varför det är svårt att programmera parallella sy-
stem [10]
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SICS har länge bedrivit forskning inom simulering av datorer och Simics utveckla-
des på SICS innan fem forskare 1998 bildade ett avknoppningsföretag och bedriver nu
utvecklingen av Simics kommersiellt. Simics skapades ursprungligen som en produkt
av SICS forskning i datorarkitektur. Den har använts flitigt av arkitekturforskare över
hela världen och några av de stora hårdvarutillverkarna, t.ex. Sun Microsystems och
AMD. SICS forskning inom simulering har de senaste åren kommit att mera fokusera
på att konstruera nya verktyg för analys av komplex mjukvara.

4.3.1 Erik Hagersten

Erik Hagersten tillträdde 1999 en professor vid avdelningen för Datorsystem vid Upp-
sala Universitets IT institution. Hans forskningsintressen är konstruktion och modelle-
ring av minnessystem och distribuerade system, samt verifiering av komplexa system.

1993-1999 var han chefarkitekt för utvecklingen av stora servrar vid Sun Micro-
systems, USA, där han fortfarande tjänstgör som konsult. Under två av de sex åren vid
Sun sysslade han med system och metoder för verifiering av komplexa hårdvarusystem.
Under denna tid utvecklade hans grupp testsystemet Vera. Vera, som idag marknadsförs
av Synopsys, är ett av världens mest använda testsystem. Vera finns också tillgängligt
som open source [9]. Erik utvecklade också en metod för att skriva trådsäkra tester
“Composable testing” och för att skapa riktade randomiserade tester automatiskt. Des-
sa metoder används idag brett inom Sun Microsystems.

1988-1993 skapade och ledde han den grupp vid Swedish Institute of Computer
Science (SICS) som utvecklade simuleringsverktyget Simics. Fem av gruppens med-
lemmar startade sedan företaget Virtutech som idag vidareutvecklar och marknadsför
Simics.

1982-1988 arbetade Erik med konstruktion, simulering och testning av processorn
APZ212 vid Ericsson. Efter ett års vistelse vid MIT återvände han till Ericssons compu-
ter science lab där han bl.a. patenterade kommunikationsprotokollet DTM, som ligger
till grund för företaget NetInsight.

4.3.2 Björn Victor

Björn Victor disputerade 1998 vid Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forsknings-
område har varit formella metoder för parallella och distribuerade system där topolo-
gin dynamiskt förändras under systemets körning, så kallade mobila processer. Han
har bland annat utvecklat verktyg för automatisk verifiering av egenskaper hos såda-
na system (Mobility Workbench [16]), studerat de formella beskrivningsspråkens ut-
tryckskraft, och utvecklat ett nytt sådant språk, fusionskalkylen [11], speciellt lämpat
för distribuerade system med delade data. Björn Victor leder Uppsala universitets delta-
gande i det EU-finansierade projektet PROFUNDIS, och leder också projekten Analysis
of Security Properties (finansierat av Vetenskapsrådet) och Simulator-Aided Analysis
of Parallel Processes (SAAPP) (finansierat av ASTEC/VINNOVA). Projektet SAAPP
har delvis samma mål som det föreslagna projektet, och använder samma grundläg-
gande teknologi, SIMICS. Det nu föreslagna projektet kan ses som en utvidgning och
fortsättning av SAAPP.
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4.3.3 Lars Albertsson

Lars Albertsson har arbetat på SICS sedan 1997 och forskat i datorsystemssimulering
sedan 1999. Hans forskning har varit inriktad på att med hjälp av simulering konstruera
verktyg för debugging, profilering och testning av tidskänsliga program, t.ex. realtids-
program, multimediaapplikationer och parallella applikationer, som är svåra att analy-
sera med traditionella metoder. Han har även arbetat på SICS med operativsystemsut-
veckling och implementation av nätverksprotokoll.

Lars tillbringade ett år på Sun Microsystems, USA, där han arbetade med verifie-
ring av serversystem. Hans uppgifter bestod i att integrera Simics med de lågnivåsimu-
leringssystem som används för hårdvaruverifiering, samt att utveckla verifieringsinfra-
struktur.

4.4 Samverkanskvalitet

Projektet bedrivs i nära samarbete med Virtutech och de upptäckter vi gör i hur Simics
kan användas för mjukvaruverifiering påverkar Simics framtida utveckling. Virtutech
har redan implementerat nödvändigt stöd i Simics för att i detalj kontrollera variation
i exekveringshastighet hos simulerade processorer och det kommer att utvärderas och
förbättras när vi får erfarenheter av att använda det.. Vi kommer att interagera med
de Simicsanvändare som är intresserade av metoden och inhämta synpunkter om hur
vi kan anpassa våra verktyg till deras önskemål. När verktygen har blivit användbara
på större program kommer vi också, tillsammans med Virtutech, att använda dem på
Simics som testprogram.

Ericsson understödjer BTH i deras arbete för att anpassa operativsystemet Dicos
till multiprocessorplattformar. De kommer även att förse Uppsala universitet och SICS
med källkod till Dicos. BTH kommer att se till att Dicos kan köras på Simics, assi-
sterade av Virtutech. Vi kommer att använda deras Simics- och Dicosmiljö som test-
plattform. Ericsson kommer sedan att assistera oss med att använda våra verktyg på
TSP.

4.5 Ekologisk hållbarhet

Projektet har inga aspekter som berör ekologifrågor.

4.6 Genomförbarhet

Den finansiering vi äskar kommer att täcka forskning på heltid för Lars Albertsson
(100%), en doktorand (80%), samt handledning av Erik Hagersten (5%) och Björn
Victor (5%). Kostnadsuträkningar uppdelat på poster och på kalenderår finns nedan.
SICS tillämpar en fast taxa för olika kategorier av forskare, i detta fall 1152000 per
manår för senior forskare. Punkten övrigt inkluderar lokalhyra, administration och in-
frastruktur. Projektet planeras börja 2003-10-01 och pågå till 2006-09-30. Forskningen
vid Uppsala påbörjas när en doktorand har rekryterats, vilket kommer att ske omkring
2004-01-01.

Forskningen i projektet bygger till stor del på tidigare resultat, såsom Lars Alberts-
sons forskning, som har resulterat i en analysmiljö där man kan debugga parallella
program i en simulator utan att påverka exekveringen. Därmed är en stor del av de
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Budget per kalenderår
Uppsala 2003 2004 2005 2006 Totalt
Lönekostnader, EH, 5% 0 50010 51511 39792
Lönekostnader, BV, 5% 0 31867 32823 25355
Lönekostnader, doktorand, 80% 0 286615 310392 257366
Infrastruktur 0 57510 61604 50334
Totalt Uppsala 0 426002 456330 372847 1255178

SICS 2003 2004 2005 2006 Totalt
Lönekostnader, LA, 100% 132370 546560 563640 435540
Datorutrustning 0 0 20000 0
Resor 0 20000 20000 15000
Övrigt 155630 585440 548360 413460
Totalt SICS 288000 1152000 1152000 864000 3456000

Totalt 288000 1578002 1608330 1236847 4711178

praktiska problemen redan lösta och vi har från början en infrastruktur där vi kan re-
producera och analysera intermittenta buggar om de dyker upp. Arbetet kommer där-
för att vara koncentrerat på att lista ut hur man effektivt finner sådana buggar, samt att
identifiera hur parallella program kommunicerar för att effektivare leta efter fel och för
att med hjälp av simulering förbättra existerande metoder. Vi kommer även att bygga
vidare på resultat från projektet SAAPP.

4.7 Jämställdhet

Projektet har inga aspekter som berör jämställdhetsfrågor.

4.8 Kommunikation och resultattillämpning

Vi kommer att publicera forskningsartiklar i internationella konferenser och tidskrifter.
Vi förväntar oss publicera c:a 3 artiklar per år i forum med höga kvalitetskrav.

Vi kommer även att släppa den programkod vi producerar som fri källkod, så att alla
Simicsanvändare fritt kan använda tekniken4. Vi kommer också att ge stöd till de som
använder vår programvara och inhämta kommentarer och förslag för hur metoderna
kan förbättras, samt försöka kartlägga vilken framgång våra användare har med våra
verktyg. Vi tror att verktygen tidigt kan få stor spridning hos de som utvecklar fri
programvara och därmed hjälpa oss få dem testade på riktiga program. Vi kommer att
annonsera i forum för utveckling av fri programvara för att få testanvändare.

Vi kommer också att hålla seminarier och demonstrationer för användare av Simics
som är intresserade av att pröva våra metoder. Demonstrationsexempel som gratis kan
nedladdas och installeras som tillägg till Simics kommer att tillhandahållas. Vi planerar
även att använda våra metoder med Simics som testprogram för att tillsammans med
Virtutech leta efter intermittenta fel i Simics.

Inom samarbetet med Ericsson och BTH kommer vi att redovisa hur vi lyckas an-
vända verktygen för att hitta buggar i TSP, samt i samråd med dem analysera vilka

4Simics kan användas gratis av privatpersoner och akademiska institutioner och används av hundratals
forskare.
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utvecklings- och testmetoder som kan utvecklas för att hitta de typer av problem som
vi oftast finner.

4.9 Övriga effekter

Vi är övertygade om att simulering av datorsystem kommer att bli en dominerande tek-
nik för att skapa programvara i framtiden. De metoder vi idag använder för att utveckla
mjukvaruprodukter uppfanns på 60-, 70- och 80-talen. Få revolutionerande metoder
inom programutveckling har de senaste decennierna fått fotfäste i industrin, medan
det skapas mer och mer komplexa mjukvarusystem och programvara utsätts för nya,
komplexa krav som inte kunde förutses då utvecklingsmedlen uppfanns.

Datorsystemssimulering är en teknik som låter oss beskriva och analysera de nya
krav som mjukvara måste uppfylla, t.ex. krav på snabba svarstider eller distribution
över flera datorer. Den är också i sin natur mer robust än de metoder vi använder idag
och låter oss analysera stora system i detalj utan att själva analysen eller mätningen
förändrar systemet.

Det här projektet är den första forskningsinsats som försöker utveckla dator-
systemssimulering till att användas för testning av komplexa mjukvarusystem, vilket
vi tror kommer bli främsta användningen av datorsystemssimulering. Sverige har en
utmärkt möjlighet att ta en ledande ställning inom simuleringsteknologi eftersom vi
redan har ett företag som utvecklar tekniken kommersiellt och ett stort antal forskare
som är har kompetens och vana av simulering. Vi hoppas kunna sprida den här testtek-
nologin inom Ericsson, och eftersom de utvecklar många mjukvarusystem med höga
tillförlitlighetskrav skulle det ge dem ett försprång i kvalitet. Sverige har även and-
ra framgångsrika företag som är beroende av tillförlitlig mjukvara, t.ex. Volvo, SAAB,
Enea och OM, och vi ämnar ta kontakt med dem för att intressera dem för våra tekniker.

5 Projektplan

5.1 Konstruktion av verktyg

Under det första året av projektet kommer vi att konstruera prototyper som vi testar på
små triviala program som innehåller kända intermittenta fel. Vi kommer att testa våra
metoder för att verifiera att de fungerar och jämföra med hur ofta de intermittenta felen
uppstår i körningar på riktig hårdvara. Genom att gradvis modifiera programmen så att
de intermittenta felen blir mindre sannolika kan vi verifiera att vår metod klarar att hitta
även svårfunna fel och jämföra med att reproducera felen på hårdvara, vilket är svårt
om felen endast uppkommer mycket sällan.

Vi kommer sedan att försöka effektivisera verktygen genom att identifiera vilka
testfall och undersökningsmetoder som blir mest effektiva, och bygga in kunskap i
verktygen om hur man effektivast testar olika typer av parallella program.

5.2 Testanvändning

Under andra året planerar vi att använda verktygen på stora applikationer med verk-
liga programfel som oavsiktligt har skapats av programutvecklare. Vi kommer först
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att använda Linux som testprogram, eftersom det finns gott om dokumenterade inter-
mittenta fel publikt tillgängliga. Genom att studera vilka programfel som i praktiken
förekommer kan vi förbättra våra verktyg till att effektivare söka där fel ofta förekom-
mer. Vi kommer i denna fas också lägga till stöd som låter användaren specificera vilka
områden av ett program han önskar söka i, så att en programutvecklare som t.ex. har
lagt till ny funktionalitet kan testa den noggrannare än de delar av systemet som är
välbeprövade.

Så här dags i projektet räknar vi med att ha skapat verktyg som verkar användbara
för att hitta buggar i riktig programvara och kommer nu att samarbeta med Virtutech,
Ericsson och Blekinge tekniska högskola för att använda våra verktyg för att leta fel i
Simics och i Dicos.

5.3 Utökning till komplexa system och utvärdering

Efter det andra året tror vi att vi kommer ha verktyg som är praktiskt användbara för
kommersiell programvara. Vi kommer nu att förbättra verktygen för att bättre hantera
komplexa system som är sammansatta av olika komponenter. Vi kommer att lägga till
stöd för att hantera distribuerade system som exekverar på flera datorer av olika typ
och med olika operativsystem och demonstrera detta genom att använda metoderna
på ett distribuerat system, t.ex. en distribuerad telekommunikationsapplikation eller ett
distribuerat filsystem. Vi kommer också att verifiera att metoderna fungerar väl med
system där programutvecklaren inte har fullständig kontroll över alla komponenter,
t.ex. inköpta programbibliotek utan källkod.

I slutfasen av projektet tänker vi göra fallstudier där vi utvärderar hur effektiva våra
metoder är, jämfört med dagens metoder. Vi kommer att mäta verktygens effektivitet på
komplexa, distribuerade applikationer som TSP, Simics i distribuerad form och webap-
plikationer på Linux. Genom att jämföra vår förmåga att hitta intermittenta programfel
med statistik för rapporterade intermittenta fel kan vi värdera metodernas effektivitet
och tillämpbarhet.
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