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SAMMANFATTNING 
Virtualisering är en ökande trend där man istället för att ha en separat hårdvaruplattform för 
varje system, så exekverar flera virtuella system på en och samma maskin. Dessa system kan 
ha olika egenskaper och krav, exempelvis kan ett delsystem med hårda realtidskrav 
interagera med ett annat delsystem utan realtidskrav. Ett exempel på detta är ett industriellt 
styrsystem där ena delsystemet samlar in tidskritisk systemdata i realtid medan det andra 
delsystemet utför icke tidskritiska åtgärder som är baserad på denna information, som till 
exempel att grafiskt åskådliggöra systemstatus. 

Att dela upp system mellan olika virtuella delsystem ställer höga krav på delning av data. Ett 
sätt att dela data på ett säkert och strukturerat sätt är att använda sig av en realtidsdatabas. 
I detta exjobb har vi undersökt möjligheten att anpassa den kommersiella realtidsdatabasen 
Mimer SQL Real-Time Edition för att användas i det virtualiserbara realtidssystemet INtime. 
Arbetet omfattar undersökningar av olika modeller för delat minne samt synkronisering 
mellan systemen. Resultaten av dessa undersökningar har inkorporerats i en version av 
Mimer SQL Real-Time Edition anpassad för virtualisering i INtime. Denna implementation 
har följts upp av funktions- och prestandatester som visar att implementationen fungerar 
både funktionellt och prestandamässigt väl samt med bibehållen predikterbarhet jämfört 
med tidigare versioner av Mimer SQL Real-Time Edition.   

 

ABSTRACT 
Virtualization is an increasing trend where several virtual systems are executing on the same 
hardware platform. These systems can have heterogeneous properties and requirements, e.g., 
one subsystem with hard real-time requirements can interact with a different subsystem 
without real-time requirements. One example of such a system is an industrial control-
system where one of the subsystems collects time-critical system-data in real-time while the 
other subsystem performs non-time-critical activities based on this data, such as presenting 
system status and graphs.	  

To divide systems between different virtual subsystems puts high demands on data sharing. 
One possibility to share data in a safe and structured way is to use a real-time database 
management system. In this thesis project we have investigated the possibility to adapt the 
commercially available real-time database system Mimer SQL Real-Time Edition for use in 
the virtualizable real-time operating system INtime. The work includes investigations of 
different memory models and synchronizations. The results of these investigations have been 
incorporated into a version of Mimer SQL Real-Time Edition adapted for virtualization in 
INtime. The implementation has been subjected to functional and performance testing that 
shows that the implementation performs well, both functionality- and performance-wise, 
with maintained predictability compared to earlier versions of Mimer SQL Real-Time 
Edition.	  
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  Kapitel 1

INLEDNING  

 Syfte. 1.1

Virtualisering är en ökande trend där man istället för att ha en separat hårdvaruplattform för 
varje jobb, så exekverar flera virtuella system på en och samma maskin. Ett bra exempel kan 
vara ett styrsystem inom industrin där man med hjälp av ett realtidsoperativsystem (RTOS) 
samlar in tidskritisk information och utför åtgärder som är baserad på denna information. 
Samtidigt så har man på samma dator ett generellt operativsystem (GPOS) som t.ex. 
Windows, som används för att presentera den data som man har samlat in i RTOS för en 
operatör. 

När två operativsystem exekverar parallellt på varsin kärna så finns möjligheten att dela upp 
en applikation i två delar där den ena exekverar på Windows och den andra i ett 
realtidsoperativsystem. Detta kräver oftast någon slags kommunikation mellan systemen. Ett 
sätt att lösa det på är att använda sig av ett delat minne dit båda systemen läser och skriver 
data. En sådan lösning gör det möjligt att skicka stora mänger av data mellan de två 
systemen. 

Men tack vare den ökande mängden av data så ställs det större krav på hur själva delningen 
av data går till och ett sätt för att kunna dela data på ett säkert och strukturerat sätt är att 
använda sig av en realtidsdatabas, en databas som kan fungera i ett realtidssystem utan att 
äventyra prestandan och framförallt förutsägbarheten. 

Mimer SQL Real-Time Edition är just en sådan databas (1). Den fungerar precis som en 
vanlig SQL relationsdatabas fast med utökad funktionalitet, vilket gör det möjligt att läsa och 
skriva data i realtid utan att prestanda och förutsägbarhet påverkas negativt. Detta exjobb 
syftar till att undersöka möjligheterna att använda sig av Mimer Real-Time Edition i ett 
viritualiserat system vilket är ett initiativ taget av ABB HVDC. 

Högspänd likström (HVDC) är en teknik för att överföra kraft mellan två punkter i ett elnät. 
Dessa åtskiljs ofta av ett stort geografiskt avstånd vilket försvårar användningen av 
traditionell teknik som involverar växelström(AC). Kraftöverföringen sker mellan två 
omvandlarstationer med hjälp av luftledningar, jordkabel eller sjökabel. Strömmen måste 
omvandlas från AC till DC för att sedan omvandlas tillbaka till AC igen vilket är en process 
som ställer stora krav på styrning, reglering och underhåll av omvandlarstationerna.  För att 
klara av denna uppgift så har ABB tagit fram kontrollplattformen MACH 2. 

MACH 2 är uppbyggt kring en industriell pc som med hjälp av olika kommunikationsbussar 
samlar in data från sensorer som är placerade runt om i anläggningen. På grund av att fel kan 
inträffa väldigt snabbt och propagera sig i systemet, har man valt att använda sig av ett 
realtidsoperativsystem för att samla in data från sensorerna. När data ska presenteras 
grafiskt för operatören så sker det med hjälp av ett generellt operativsystem (GPOS) som i 
detta fall är Windows XP Embedded (2). 



 

För att kunna köra ett GPOS och RTOS på samma dator så använder ABB HVDC sig av 
tenAsys INtime for Windows (3), vilket är en mjukvarusvit där Windows körs på en 
processorkärna och deras egenutvecklade realtidsoperativsystem INtime, körs på den andra 
processorkärnan. På så sätt så får man alla fördelarna med ett generellt operativsystem som 
användarvänlighet, flexibilitet vid utveckling och användandet av standard hårdvara. 
Samtidigt som man på samma maskin kör ett realtidsoperativsystem för de tidskritiska 
delarna av jobbet.  

Tidigare hade en sådan lösning krävt två löst kopplade system med separat specialiserad 
hårdvara och mjukvara, och som använder sig av någon form av extern buss för 
kommunikation mellan processerna (IPC). Men tack vara den lösning som ABB har valt med 
tenAsys INtime så kan de använda sig av en hårdvaruplattform som består av 
standardkomponenter. Där sker all utveckling av mjukvara parallellt i Visual Studio, och 
kommunikationen mellan processer sker snabbt och kontrollerat med hjälp av mailslots och 
delat minne. 

 

 Problemställning. 1.2

Huvudproblem:  
Undersöka om det är möjligt att skapa en realtidsdatabas för att dela data i ett 
virtualiserat system. 
 
Delproblem 1: 
Identifiera en mjukvaruarkitektur som möjliggör delning av data mellan ett 
GPOS och RTOS i en virtualiserad miljö. 
 
Delproblem 2: 
Identifiera vilka möjligheter det finns till delning av minne mellan GPOS och 
RTOS, med bibehållna realtids och funktionalitetskrav för att garantera 
förutsägbarhet. 
 
Delproblem 3: 
Identifiera vilka möjligheter det finns för synkronisering mellan GPOS och 
RTOS. Integriteten hos data som lagras i det delade minnet måste bevaras, 
samtidigt som synkroniseringen inte får påverka realtidsprestandan och 
förutsägbarheten negativt. 

 

 Bidrag 1.3

För att uppfylla problemformuleringen ovan så har vi följande bidrag. 
• Tagit fram en mjukvaruarkitektur som uppfyller delproblem 1.  
• Tagit fram en delad minnesmodell som uppfyller delproblem 2. 
• Tagit fram en synkroniseringsmodell som uppfyller delproblem 3.  
• Implementation av detta koncept i Mimer Real-Time för tenAsys Intime som ett 

proof-of-concept för huvudmålet. 



 

  Kapitel 2

BAKGRUND & RELATERAT ARBETE 

Nedan tas det upp de tekniker som är av vikt för rapportens innehåll. Dessa system/tekniker 
är väsentliga att känna till för att förstå rapportens syfte och problemformulering. 

 ABB MACH 2. 2.1

ABB MACH 2 är en kontrollplattform för HVDC. Den är baserad på en industriell pc som har 
en Intel Dual Core processor där INtime RTOS kör på en processorkärna och Windows XP 
Embedded kör på den andra kärnan. 

Datorn är ansluten till ett antal IO kort som skickar data till realtidstasks som körs under 
INtime. Dessa skickar sedan vidare data till en huvudprocess där den bearbetas för att sedan 
skickas vidare till Windows med hjälp av ett delat minne.  

Tack vare att det finns en serverprocess som agerar mellanhand mellan Windows och INtime, 
så slipper de tidkritiska realtidsprocesserna riskera att ligga väntande på grund av att 
Windows ska läsa klart från det delade minnet. Något som skulle få en negativ inverkan på 
realtidsprestandan.  

På andra sidan i Windows så sparas data ned i en fil från det delade minnet innan den 
skickas vidare till ett SCM system där den presenteras grafiskt för en operatör. (12) 

För en grafisk representation av MACH 2 se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Grafisk representation av ABB MACH 2. 



 

 Realtidssystem. 2.2

G.C. Buttazzo definierar realtidsystem som ”ett datorsystem som måste reagera med strikta 
tidskrav på en händelse i dess miljö”. Som en konsekvens av detta så beror ett korrekt 
beteende inte enbart på slutprodukten av t.ex. en beräkning, utan även på den tidpunkt som 
resultatet av beräkningen levererades. (4 s. 1) 

En korrekt men försenad rörelse av en robotarm kan vara lika farlig och förödande som en 
helt felaktig rörelse vid rätt tidpunkt. 

En realtidstask är ett sekventiellt program som utför särskilda beräkningar och eventuellt 
kommunicerar med andra tasks i systemet. (5 s. 5) 

Den senaste godtagbara tidpunkten som ett task måste exekvera klart i ett realtidssystem 
brukar benämnas deadline. 

Beroende på konsekvenserna av en missad deadline så brukar man dela upp realtidssystem i 
tre kategorier: 

• Hard: En missad deadline får katastrofala konsekvenser. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara ett system för kollisionsdetektering för flygplan. 

 
• Firm: En missad deadline innebär att det producerade resultatet är värdelöst men 

det uppstår ingen skada. Ett exempel på ett sådant system skulle kunna vara ip-
telefoni där försenade datapaket kastas om de inte kommer fram i rätt tid. 

 
 

• Soft: Resultat som levereras efter att deadline har passerat kan fortfarande användas 
av systemet, men det skadar systemets prestanda.   
En modern CD-brännare som inte får data levererad till efter deadline, kan avbryta 
bränningen och sedan återuppta den när den väl har fått data. Detta resulterar i att 
det tar längre tid att bränna skivan. 

 
 
 

 Real-Time Operating System (RTOS). 2.3

 

De operativsystem som är avsedda för realtidssystem brukar kallas för realtidsoperativsystem 
(Real Time Operating System, RTOS). En central komponent i ett RTOS är schemaläggaren 
som bestämmer i vilken ordning tasks ska exekvera på CPU.   

De olika schemaläggningsalgoritmerna brukar delas in i olika klasser beroende om de är 
prioritetsbaserade eller arbetar utan prioriteter och om de stödjer preemption.  De 
prioritetsbaserade algoritmerna delas in i undergrupper beroende på om prioriteten för en 
task är statisk och sätts vid kompilering, eller om den är dynamisk och kan ändras under run-
time. 

Preemption innebär att en task kan avbrytas mitt i sin exekvering och dess nuvarande 
tillstånd sparas undan och en annan task börjar exekvera på CPU. Detta förlopp kallas för en 
context switch. 

Några vanligt förekommande schemaläggningsalgoritmer är (6): 



 

• Rate-monotonic: Preemptive prioritetsbaserad med statisk prioritet. Prioritet 
bestäms av längden på en tasks periodtid.  
 

• Deadline-monotonic: Som ovan fast prioritetens bestäms av en tasks deadline. 

 

• Earliest Deadline First: Preemptive med dynamisk prioritet, det vill säga vilken 
task som får exekvera beror på vem som har kortast relativ deadline. 

 

Några exempel på RTOS är: INtime, FreeRTOS, VxWorks, QNX, ChibiOS/RT. (7) 

 Virtualisering. 2.4

Enligt Douglas och Gerhmann är de två mest framträdande formerna av virtualisering, 
processvirtualisering och systemvirtualisering. (8) 

Processvirtualisering återfinns i nästan varenda modernt datorsystem där varje process 
tilldelas ett virtuellt minnesområde och exekverar helt omedvetet om de andra processerna  
inom samma operativsystem.  

Systemvirtualisering innebär att det på en fysisk maskin skapas en eller flera virtuella 
maskiner (VM) som kan köra parallellt med varandra. All åtkomst av systemets hårdvara 
kontrolleras av en mjukvara som kallas för hypervisor eller Virtual Machine Monitor (VMM). 
Hypervisor ansvarar för att skapa den virtuella miljön som är en VM.  

All mjukvara som exekverar i en VM lever under illusionen att den kör på ett icke 
virtualiserat system. (8) 

Det finns två olika typer av hypervisors, en där hypervisor ligger direkt ovanpå hårdvaran och 
en där hypervisor körs i ett OS och ligger mellan OS och VM. Dessa beskrivs av Goldberg som 
typ 1 och typ 2 hypervisors. (9) 

Några exempel på de utmaningar som följer med virtualisering är bland annat hantering av 
det virtuella minnet hos en eller flera virtuella maskiner. Då en VM inte tillåts ha 
direktkontakt med MMU (Memory Management Unit) så är det upp till VMM att ta hand om 
översättningen av virtuella adresser till fysiska adresser med en teknik som kallas shadow 
pages vilket kan ha en mycket negativ inverkan på prestandan. För att komma tillrätta med 
detta så har de två stora tillverkarna av x86 processorer implementerat denna funktionalitet i 
hårdvaran. Intel har valt att kalla sin lösning för Extented Page Tables (EPT) och 
motsvarende lösning hos AMD heter Rapid Virtualization Indexing (RVI). (10) 

En annan utmaning gäller I/O enheter som använder sig av DMA för att skriva direkt till 
minnet. VMM måste då se till så att en enhet som tillhör VM X inte skriver till en 
minnesadress som tillhör VM Y. Om VMM måste validera varje I/O operation så kan detta bli 
mycket kostsamt. Lösningen blir åter igen att implementera denna funktionalitet i hårdvaran 
som ser till att varje enhet tilldelas en specifik VM och att DMA, samt interrupt kan ”mappas 
om”. Intels lösning kallas VT-d och motsvarande lösning hos AMD heter IOMMU. (8) 

 

 



 

 INtime RTOS. 2.5

INtime RTOS är ett realtidsoperativsystem som är utvecklat av företaget TenAsys. INtime 
RTOS finns i två olika varianter, vilka är INtime för Windows och INtime Distributed RTOS. 
Skillnaden är att den senare är ett fristående RTOS medan den föregående kör parallellt med 
Windows på samma platform och är den version som används i detta projekt. 

INtime har en preemptive prioritetsbaserad schemaläggare med 256 olika prioritetsnivåer 
där man använder sig av round-robin när flera tasks har samma prioritet. INtime körs på  
X86 processorer tillsammans med standardversioner av 32/64-bit Windows. Man kan välja 
om INtime ska köras på en dedikerad kärna eller om INtime och Windows ska dela på en. 

Alla processer som körs på INtime har sitt eget virituella minnesområde. Synkronisering och 
kommunikation mellan Windows och INtime processer sker med hjälp av events, mailslots, 
semaforer samt delat minne. Utveckling och debugging sker med hjälp av Visual Studio. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5.1 INtimes Mjukvaruarkitektur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 är en grafisk representation av mjukvaruarkitekturen hos INtime. Nedan följer en 
kort genomgång och förklaring av de olika beståndsdelarna. (11) 

 

1. Realtidskernel: Schemalägger realtidsprocesser, hanterar allokering av minne, 
tillhandahåller samt hanterar olika objekt som till exempel semaforer och mailboxes. 
 

2. Realtidsprocesser: Realtidsprocesser som nyttjar de tjänster som realtidskernel 
tillhandahåller. Detta sker med hjälp av C och C++ mjukvarubibliotek. 

 
 

3. NTX Bibliotek: NTX står för Windows Extension. NTX är det mjukvarubibliotek som 
Windows processer använder för att kunna kommunicera och utbyta data med 
realtidsdelen av en applikation som exekverar på INtime. 
 

4. Transport drivrutin: Denna drivrutin omvandlar information till olika format 
beroende på vilken transport mekanism som används.  
 

5. Transport mekanism: Detta är den kommunikationsmetod som används av NTX för 
att utbyta data mellan Windows och NTX processer. Beroende på hur systemet är 
konfigurerat så kan detta ske med hjälp av delat minne eller ethernet. 
 

6. Windows Hardware Abstraction Layer (HAL): På äldre system utan en 
programmerbar interrupt controller (APIC), så modifierar INtime HAL för att kunna 
garantera realtids prestanda. 

Figur 2: INtime mjukvaruarkitektur. Bild tagen från www.tenasys.com 



 

2.5.2 Uppstart och initiering av INtime. 
RTIF.sys är den drivrutin som utgör själva grunden för hur INtime och Windows kan 
samexistera på samma plattform. Tidigt under uppstart av Windows så körs RTIF som en 
tjänst där den allokerar sammanhängande fysiskt minne som låses för att inte swappas ut på 
disk. Detta minne tillhör realtidskernel. 

RTIF ser även till så att vissa parametrar läses ur Windows systemregister och skickas till 
realtidskernel. Ett exempel på detta kan vara max antal Windowstrådar som får göra NTX 
anrop. 

När realtidskernel väl är uppe och kör så ser RTIF till att alla NTX anrop skickas vidare till 
realtidskernel. Den ställer även in interruptkontroller så att interrupt skickas till rätt 
Operativsystem.  Skulle Windows avslutas eller råka ut för en systemkrasch så ser RTIF till 
att meddela realtidskernel om detta. 

INtime kan konfigureras så att den kör på en dedikerad processorkärna eller att den delar 
processorkärna med Windows. När Windows och INtime delar processorkärna så kapslar 
INtime in Windows i en realtidstråd som körs med lägsta prioritet, tack vare detta går det att 
garantera realtidsprestanda då INtime trådar alltid kan avbryta Windows trådar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Databaser. 2.6

Med ordet databas brukar man mena en samling av data som hör ihop, data som beskriver 
eller modellerar en del av världen. Ett bra exempel kan vara namn och telefonnummer på 
vänner och bekanta. Data ska vara beständig (eng, persistent) vilket innebär att ingen 
information får oavsiktligt gå förlorad när programmet avslutas eller datorn stängs av. 

En databashanterare är ett eller flera program som har till uppgift att lagra och hantera 
databaser. Man kan säga att databashanteraren utgör ett interface mellan databasen och 
användaren. (13 s. 4) 

Relationsmodellen är ett sätt att organisera data vilket går ut på att man lagrar data i 
relationer. En relation är en tabell som innehåller rader (tupler)och namngivna kolumner 
(attribut). Den databashanterare som använder sig av relationsmodellen för att lagra data 
brukar kallas för relationsdatabashanterare (Relational Database Management System, 
RDBMS). (13 ss. 60-61) 

Några andra vanligt förekommande begrepp är transaktioner och ACID. 

Transaktioner är en följd av operationer som hör ihop och bildar en enhet. I dagsläget så 
stödjer de flesta relationsdatabashanterare transaktioner. (14) 

Akronymen ACID står för fyra egenskaper som en transaktion bör ha och är upp till 
databashanteraren att garantera: 

• A står för atomicity, vilket betyder odelbarhet. Detta innebär att hela 
transaktioner genomförs med alla dess ändringar eller så sker ingen ändring alls. 
Om transaktionen avbryts mitt i så måste databashantereran ta bort alla 
ändringar som den har hunnit göra. Detta brukar kallas för en rollback. 

• C står för consistency preserving, vilket kan översättas till 
konsistensbevarande. Det innebär att om databasen var konsistent utan några 
inre motsägelser före transaktionen, så ska den även vara det efter transaktionen. 

• I står för isolation. Transaktionerna ska hållas isolerade från varandra. Trots 
flera pågående transaktioner får aldrig en transaktion se en annan transaktions 
halvfärdiga ändringar. 

• D står för durability, vilket betyder hållbarhet. När en transaktion är 
genomförd så ska dess ändringar vara permanenta i databasen. Det ska inte spela 
någon roll om strömmen går eller om någon komponent i datorn går sönder. 
 

Då en databashanterare ofta används i fleranvändarsystem så uppstår lätt problem med 
samtidighet, d.v.s. två eller flera användare vill läsa eller manipulera samma data samtidigt. 
Denna problematik gäller först och främst transaktioner på grund av den stora risken att 
transaktioner från flera användare exekverar samtidigt och påverkar samma data. Problemet 
med samtidighet kräver någon form av strategi och dessa strategier brukar kallas för 
samtidighetskontroll (eng, concurreny control).  

Två vanligt förekommande strategier är pessimistisk och optimistisk samtidighetskontroll. 
Pessimistisk samtidighetskontroll innebär att resursen låses, transaktionen utförs och sedan 
låses resursen upp igen. Optimistisk samtidighetskontroll fungerar annorlunda, eftersom den 
den inte låser data utan validerar konflikter i efterhand. Gick valideringen igenom så skrivs 
förändringarna permanent till databasen (commit).  Skulle de vara så att det fanns några 
konflikter så återkallas operationen (roll back). (13) 

 



 

2.6.1 Realtidsdatabaser. 
I takt med att komplexiteten hos inbyggda realtidssystem ökar, så ökar även den mängd data 
som systemen hanterar. Vanligtvis så använder sig dessa system  av interna datastrukturer 
för att lagra data, men i takt med att volymen av data ökar så medför detta även en ökad 
komplexitet när det kommer till utveckling, underhåll samt hantering av data. En tänkbar 
lösning för dessa system är att använda sig av en realtidsdatabas (RTDBMS).  

En realtidsdatabas är en databashanterare där det ställs tidskrav på transaktioner och där 
data i databasen endast är aktuell under specifika tidsintervaller. Så förutom kravet på att 
data ska vara logiskt konsistent så tillkommer det ett nytt krav på tidsmässig konsistens (15).  
På grund av det nytillkomna kravet gällande tidsmässig konsistens så krävs det andra 
algortimer för att lösa problematiken med samtidighet. 
Den stora utmaningen för dessa algoritmer är att upprätthålla en balans mellan tidsmässig 
och logisk konsistens. Några exempel på dessa algotimer är 2PL-HP (Two Phase Locking 
with High Priority abort) och OPT-WAIT (Optimistic concurrency-control with priority wait). 
Den pessimistiska algoritmen av dessa två är 2PL-HP där en transaktion med låg prioritet 
alltid blir avbruten vid en konflikt med en transaktion som har en högre prioritet (16). OPT-
WAIT är en optimistisk algoritm där transaktionen med lägre prioritet får vänta tills den med 
högre prioritet är klar (17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mimer SQL. 2.7

Mimer SQL är en transaktionell relationsdatabashanterare (RDBMS) utvecklad av Mimer 
Information Technology AB i Uppsala. Mimer SQL stödjer Windows, OpenVMS, Android, 
Linux och de flesta större versioner av UNIX.  
Mimer SQL är designad från grunden att vara snål med systemresurser vilket gör att den 
lämpar sig väl för plattformar där detta är en bristavara som till exempel smartphones och 
andra handhållna enheter.  

Figur 3 beskriver mjukvaruarkitekturen i grova drag. Där ser vi databashanteraren som har 
en bufferpool som innehåller databastabeller. Denna bufferpool fungerar som en cache, och 
data som ligger i den skrivs vid olika tillfällen ned till det permanenta lagringsmediet.  

Detta sker för att information inte skall gå förlorad om något oförutsett händer som ett 
strömavbrott. 

När en klient ska kommunicera med databashandetaren har den en uppsättning av olika API 
att tillgå. Gemensamt för alla dessa är att alla förfrågningar tas emot av databashanteraren 
och bearbetas vilket är en rätt så komplex process som gör att det är svårt att förutsäga hur 
lång tid detta kan ta. Detta gör att databashanteraren i sin nuvarande form inte lämpar sig 
särskilt väl i en realtidsmiljö. (18) 

 

 

 

 

Figur 3: Mimer SQL i grundutförande 



 

 Mimer SQL Real-Time Edition.  2.8

Real-Time Edition är en utgåva av Mimer SQL som är särskilt anpassad för att fungera i en 
realtidsmiljö. För att kunna läsa och skriva data till databasen på ett snabbt och förutsägbart 
sätt så har man lagt bufferpoolen i ett delat minne samt skapat ett särskilt realtids API som 
realtidsklienterna använder sig av för att läsa och skriva data.  

Data som ”pekas ut” (gröna block figur 4)av realtidsklienterna låses i buffer poolen så att de 
inte kan skriva ned till det permanenta lagringsmediet. På detta sätt slipper klienterna gå den 
långa vägen genom databashanterraren när de ska komma åt data, vilket gör att de kan 
komma åt data på ett snabbt och förutsägbart sätt. En begränsning är dock att 
databashanteraren och realtidsklienterna måste köra under samma operativsystem vilket gör 
lösningen mindre lämplig om man önskar att använda sig av ett virtualiserat system. Där 
man exempelvis kör ett GPOS parallellt med ett RTOS. 

För att databashanteraren ska fungera i ett virualiserat system så krävs det att bufferpoolen 
ligger i ett delat minne som både GPOS och RTOS kan ta del av. (18) 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:Mimer SQL Real-Time Edition Figur 4: Ursprunglig implementation av Mimer SQL Real-Time Edition 



 

2.8.1  Databaspekare. 
Databaspekare är baserade på forskning från Mälardalens Högskola och kan ses som en 
genväg rakt in i databasen, vilket innebär man kringgår indexeringssystemet i DBMS och går 
rakt på data som ligger lagrad i tabellerna. Detta för att uppnå predikterbarhet vilken annars 
är mycket svår att förutsäga då SQL satser som man vanligtvis använder sig av kompileras av 
DBMS och behandlas, vilket ger en mycket varierande exekveringstid som kan vara mycket 
svår att förutsäga. 

För att garantera integriteten hos databasen så använder sig databaspekaren av ett interface 
som ser till att data läses och skrivs på ett korrekt sätt.  (19) 

Initiering av databaspekare kan delas upp i fem steg, 1-5 figur 5. 

1. Bind, klienten anropar server med en SQL-sats vilket gör att server kan leta rätt på 
den data som avses. 

2. Real-Time Control Structure (RTCS) skapas, denna datastruktur innehåller bland 
annat information om vilken sorts data man har ”pekat ut” samt en semafor. 

3. Client Control Structure skapas. 
4. Databaspekare sätts upp och pekar ut det aktuella området i bufferpoolen. 

  

Figur 5: Mimer Real-Time initiering av databaspekare. 



 

 Delat minne. 2.9

Delat minne används när olika processer vill kommunicera med varandra. Detta sker genom 
att en process allokerar fysiskt minne som sedan delas med en annan process. För att den 
andra processen ska kunna läsa/skriva till minnet så måste den fysiska minnesareans adress 
översättas så att den ryms inom den aktuella processens minnesområde. Detta kallas för 
mappning. 

Ibland så kan man använda sig av delat minne för att spara på internminne, det kan gälla fall 
när man har flera processer som använder sig av samma delade mjukvarubibliotek. Istället 
för att varje process har en egen kopia så lägger man helt enkelt detta i ett delat minne som 
alla de aktuella processerna kommer åt. 

Som i de flesta fall när det gäller delade resurser bland flera processer så måste man skydda 
resursen så att bara en i taget kan använda den eftersom det annars finns det risk att det 
uppstår något som kallas för race condition. (20) 

 Race condition. 2.10

Race condition uppstår när två eller flera processer vill använda sig av samma delade resurs 
men avbryter varandra innan någon av processerna är helt klar med den delade resursen. 
Detta resulterar i att den delade resursen lämnas i ett odefinierat tillstånd vilket kan leda till 
att data blir korrupt eller går förlorad. (21) 

 

 Semaforer. 2.11

Semaforer används för att skydda åtkomsten av en delad resurs, så att den process som 
använder den har exklusiv åtkomst till det att den är helt klar med den. 

Det finns två olika typer av semaforer, binära semaforer som även kallas mutex och 
räknande semaforer. En binär semafor används när man vill skydda en resurs som bara 
tillåter åtkomst av en process åt gången. Den är antingen ledig eller upptagen. En räknande 
semafor används när den delade resursen tillåter åtkomst av flera processer, tex en 
meddelandekö som bara kan hålla en begränsad mängd data. 

När två processer har tagit en eller flera semaforer och inte kan släppa dessa för att de väntar 
på en till semafor, en semafor vilken den andra processen redan har tagit och ej kan släppa. 
Då resulterar detta i ett slags dödläge där ingen av dem kan gå vidare och detta dödläge 
brukar kallas för deadlock. 

En liknelse skulle kunna vara två små barn som bråkar, där båda säger ”jag ger dig inte en av 
mina leksaker, innan du ger mig en av dina”. 

Det finns ett till välkänt problem som man bör tänka på när man använder sig av semaforer 
och det är priority inversion. (22) 

 

 

 



 

 Priority Inversion. 2.12

Anta att du har tre stycken processer som vi för enkelhetens skull kallar för: hög, medium och 
låg. Hög och låg vill båda ta semafor S1. Vid något tillfälle när systemet kör så tar låg S1 men 
blir avbruten av medium som har högre prioritet innan den är klar med S1. Samtidigt så 
börjar hög att köra, men eftersom att S1 fortfarande är upptagen så får den vänta.  

Detta leder till att medium får fortsätta att köra. När väl medium är klar så kan låg köra och 
slutligen släppa S1 men vid det här laget så har den process med högst prioritet, dvs hög 
redan missat sin deadline. 

Detta kallas för priority inversion. För att komma tillrätta med detta problem så finns det 
några olika protokoll att tillgå, bland annat PIP och PCP. (5) 

 

2.12.1  Priority Inheritance Protocol (PIP) 
Låt säga att vi har tre tasks: T1,T2 och T3 vilka har prioriteterna Låg, Medium och Hög. 
Sedan har vi en semafor S som delas av T1 och T3. Vid något tillfälle så tar T1 S och sedan vill 
T2 ta S. I vanliga fall så skulle detta scenario kunna leda till priority inversion om T2 går in 
och avbryter T1. Men tack vare PIP så ärver T1 prioritet från T3 temporärt så länge den håller 
S, vilket gör att T2 inte kan avbryta T1 i dess exekvering och T3 slipper riskera missa sin 
deadline. Så PIP löser problemet med priority inversion men den förhindrar ej att deadlocks 
uppstår. (5) 

 

2.12.2 Priority Ceiling Protocol (PCP). 
 

PCP är en utökning av PIP där varje semafor har ett statiskt tilldelat prioritetsvärde. Detta 
värde motsvarar den högsta prioriteten av alla task som kan låsa den aktuella semaforen. 

Detta värde använder man sedan under run-time för att se om en task ska tillåtas att låsa en 
semafor eller ej. En task nekas låsa en semafor om den är upptagen, eller om dess prioritet är 
lägre än prioritetstaket hos alla andra semaforer som för tillfället är låsta.  

Skulle det vara så att en semafor är ledig och inga andra semaforer är låsta, så kan vilken task 
som helst låsa den.  

Så förutom att ta itu med priority inversion löser den även problemet med deadlock, då den 
introducerar en ordning hur tasks med olika prioriteter tillåts låsa semaforer. (5) 

 



 

  Kapitel 3

TEKNIKVAL 

För att få Mimer-RT att köra på INtime så finns det några problem som måste lösas. Det 
gäller kommunikationen mellan klient och server, hantering av delat minne samt semaforer.  

 Val av mjukvaruarkitektur. 3.1

För att anpassa Mimer-RT för INtime så fann vi två vägar att gå när det gäller hanteringen av 
det delade minne (se figur 5 och 6). Antingen så ligger både realtidsdata och icke realtidsdata 
tillsammans i en gemensam bufferpool eller så ligger de i två separata minnen där all access 
till realtidsdata från Windows går igenom en separat process som kör i INtime som agerar 
som en slags mellanhand. 

Figur 5 föreställer en mjukvaruarkitektur där de tidskritiska realtidsprocesserna (RT Client 
APP) är frikopplade från datalagret med hjälp av en separat process (proxy). 
Realtidsprocesserna läser data från och skriver till ett separat delat minne, som endast 
processer som exekverar i INtime har tillgång till. Det är sedan proxyprocessens ansvar 
slussa data mellan Mimer och det delade minnet. 

I figur 6 beskrivs en arkitektur som är mycket lik ursprungsimplementationen av Mimer-RT 
(se figur 2). De stora skillnaderna är att det delade minnet sträcker sig över båda 
operativsystemen istället för ett operativsystem, samt att realtidsapplikationerna och Mimer 
exekverar på två operativsystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.1 Mjukvaruarkitektur 1: Isolerad realtidsdata. 

 

Fördelar med arkitektur 1: 

• Då tidskritiska realtidsprocesser är frikopplade från datalagret, kan de inte bli 
låsta av Windows processer som använder samma data vilket skulle kunna 
resultera i priority inversion och missade deadlines. För att undvika priority 
inversion mellan realtidsprocesser  går det att implementera särskilda semaforer 
som använder sig av sig av regions vilka stödjer PIP. (23) 

• Då bufferpoolen inte delas mellan INtime och Windows så slipper vi begränsa 
storleken på den. Denna problemetik tas upp i kap 5.2.3. 

• Lösare koppling mellan realtid och icke realtidsprocesser. Detta är en fördel om 
Mimer stöter på ett problem och måste starta om. Mimer kan då starta om 
oberoende av de processer som kör på INtime vilket skulle kunna vara önskvärt i 
ett säkerhetskritiskt system. 

• Lösare koppling mellan realtid och icke realtid underlättar utvecklingen av nya 
funktioner som inte möjligtvis relaterar till realtidsfunktionaliteten hos Mimer. 
En lösare koppling gör att inte lika mycket hänsyn måste tas till hur dessa 
förändringar påverkar realtidsfunktionaliteten.  
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Mimer RT Implementation för INtime med isolerad realtidsdata. 



 

 
 
 
 

Nackdelar med arkitektur 1: 

• Förlorad kontroll då systemet måste förlita sig på en process utanför Mimer som 
körs i Intime. 

• För många förfrågningar till proxyprocessen skulle kunna ta för mycket 
processortid i anspråk och leda till missade deadlines. 

• Mer systemresurser på realtidssidan tas i anspråk. 
• En kontext switch måste ske för att data från en realtidsprocess ska hamna i 

databasen. Realtidsprocessen skriver data till det delade minnet och därefter 
måste en kontext switch ske för att proxyprocessen ska kunna exekvera och 
slussa data över till Mimer. 

• Lösningen medför ökad komplexitet då en separat process exekverar i INtime 
utanför Mimers kontroll, som måste sätta upp det delade minnet och initiera 
detta med nödvändiga datastrukturer. Detta ställer stora krav på en korrekt 
implementation samt testning av denna, vilket kommer att kosta i tid och 
resurser. 
 
 

3.1.2 Mjukvaruarkitektur 2: Delad realtidsdata. 
 

 

 
Figur 6: Mimer RT Implementation för INtime med delad realtidsdata 



 

Denna mjukvaruarkitektur är väldigt lik ursprungsimplementationen av Mimer-RT, där 
bufferpoolen ligger i ett delat minne som delas av realtids och Windows processer. 

Fördelar med arkitektur 2: 

• Mimer har full kontroll över bufferpoolen. 
• Mindre belastning och utnyttjande av systemresurser på realtidssidan. 
• En mindre komplex lösning som påminner mera om ursprungsimplementationen 

vilket underlättar implementation och testning. 
• Högre prestanda jämfört med arkitektur 1, då data kan skrivas direkt till 

bufferpoolen utan någon kontext switch. 

 

Nackdelar med arkitektur 2: 

• Då en Windows process kan låsa data som delas med en tidskritisk 
realtidsprocess, så kan detta resultera i priority inversion och missade deadlines. 

• Hårdare koppling/databeroende mellan realtid och icke realtidsprocesser, vilket 
betyder att om Mimer går ned så kan detta påverka realtidssidan och data kan 
förloras. 

 

Det slutgiltiga valet av arkitektur föll på 2 på grund av att den är mest lik 
urspungsimplementationen av de två. Detta medför att väldigt många testade befintliga 
rutiner samt exekveringsflöden kan återanvändas med smärre modifikationer. Därigenom 
spar denna arkitektur mycket tid som annars skulle gå åt till implementering och testning. 
Den avgörande parametern i val av arkitektur var således tidsbrist. 

När väl mjukvaruarkitekturen är vald så kan de återstående frågorna brytas ned i tre delar 
som rör kommunikation mellan klient och server, hantering av semaforer samt hantering av 
det delade minnet (bufferpoolen). 

 Kommunikation mellan klient och server. 3.2

Innan klienten kan läsa och skriva data till och från databasen så sker en initial 
kommunikation mellan klienten och servern, en så kallad ”handshake” i enlighet med ett 
särskilt protokoll. Detta sker bland annat för att säkerställa att klienten och servern är 
kompatibla med varandra. I samma veva sker även en autentisering av användaren.   

När ”handshake” är klart och användaren är autentiserad så skickar servern en handle till ett 
delat minne som klienten mappar upp. Något som kan vara värt att känna till är att alla 
handles till realtidsobjekt måste konverteras innan de skickas till INtime från Windows och 
vise versa. (24) 

Tabell 1 visar en sammaställning av de olika sätt som kan användas samt deras för och 
nackdelar. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Kommunikationsmetod Fördel Nackdel 

Mailbox Mycket enkel att 
implementera. 

Automatisk konvertering av 
handles. 

Kan ej använda sig av 
befintliga handshake rutiner. 

Begränsad storlek på data 
som ska skickas. 

Namngivet delat minne Enkel implementation 
jämfört med TCP/IP. 

Snabbt sätt att överföra stora 
mängder av data. 

Ingen automatisk 
konvertering av handles. 

Kan ej använda sig av 
befintliga handshake rutiner. 

TCP/IP Återanvändning av befintliga 
rutiner för handshake 
protokoll. 

Lite mer jobb(initialt) att 
implementera jämfört med 
de andra. 

Långsam prestanda. 

Ingen automatisk 
konvertering av handles. 

Tabell 1:Jämförelse av tillgängliga kommunikationsmetoder 
 

En implementation som använder sig av någon annan kommunikationsmetod t.ex. mailbox, 
skulle kräva en omfattande modifikation av de befintliga rutinerna som används för 
handshake.  Det i sin tur skulle ta mer tid i anspråk för implementering och testning utan att 
bidra med några avgörande fördelar, vilket var en avgörande faktor till att TCP/IP valdes. Att 
TCP/IP är långsammare när det gäller att överföra data spelar ingen större roll då de anrop 
som använder sig av TCP/IP inte ställer krav på realtidsprestanda. 

 Hantering av semaforer. 3.3

Mimer använder sig frikostigt av semaforer för att uppnå hög parallellitet. För att undvika 
skapandet av 1000-tals semaforer då server startar upp så har mimer implementerat egna 
semaforer som för enkelhetens skull kallas för Mimer-Semaforer. 

En jämförelse för att förstå detta kan vara de skåp som finns på badhus där användaren av 
skåpet hänger dit sitt eget lås för att få exklusiv åtkomst till skåpet. Badhuset spar då på 
resurser då det är användaren som står för låset. 

På samma sätt fungerar Mimer-Semaforer. Istället för att varje block av data har en egen 
semafor så är det trådarna som läser/skriver data som äger en egen semafor som de sedan 
”hänger dit” för att få exklusiv åtkomst. 

För att se om ett lås är taget eller inte så använder de sig av CAS (Compare And Store) för att 
se till så att det hela sker i user-space. Detta för att slippa en kontext switch vilket skulle 
påverka prestandan negativt. Målet är att det ska gå fort att ta en ledig semafor.  Är den 
upptagen så är det inte lika brådskande. 

De synkroniseringsprimitiv som används inuti en Mimer-Semafor är i 
ursprungsimplementationen Windows event objekt.   

För att integrera Mimer-Semaforer i INtime så måste följande frågeställningar besvaras: 

• Ska det vara en sorts Mimer-Semafor för all data , eller en för realtidsdata och en för 
icke realtidsdata? 



 

• Ska den befintliga implementationen av Mimer-Semaforer modifieras och behållas, 
eller ska det göras en ny implementation med t.ex. NTX semaforer? 

• Vilket bakomliggande synkroniseringsobjekt ska användas? 

Då prestandan är central i en databashanterare så utfördes några prestanda tester. Testet 
gick till så att varje synkroniseringsobjekt togs och släpptes en miljon gånger, och därefter så 
räknades det ut ett medelvärde. Det som mättes var den tid det tog att ta och släppa ett ledigt 
objekt. Windows critical sections (CS) fick representera Mimer-Semaforer.  
I tabell 2 så framgår det tydligt att NTX semaforer är mycket mer långsamma. Detta ledde till 
att det beslutades att Mimer-Semaforerna ska behållas och de semaforer som används för att 
låsa realtidsdata ska modifieras så att de är kompatibla med både INtime och Windows. 

 

Synkroniseringsobjekt Resultat 

Windows mutex. 1,239 mikrosekunder 

Windows CS. 0,043 mikrosekunder 

NTX semaforer. 18,0 mikrosekunder 
Tabell 2: Prestandajämförelse av synkroniseringsobjekt 

 

 

Nästa fråga är vilket synkroniseringsobjekt som ska användas för realtids Mimer-Semaforer. 
I tabell 3 så listas de tillgängliga objekten upp med respektive fördelar samt nackdelar. 

 
 

Synkroniseringsobjekt Fördelar Nackdelar 

INtime regioner Har stöd för FIFO och 
prioritetskö, stödjer PIP. 

Fungerar enbart i INtime, 
kan ej delas med Windows. 

Kräver omskrivning av 
befintlig Win32 kod. 

INtime NTX Semaforer Kan delas mellan Windows 
och INtime. Stödjer FIFO 
och prioritetskö. 

Kräver omskrivning av 
befintlig Win32 kod. Inget 
stöd för PIP. 

iwin32 Events Kan delas mellan Windows 
och INtime. Lätt att portera. 

Inget stöd för prioritetsköer 
eller PIP. 

Tabell 3:Jämförelse av tillgängliga synkroniseringsobjekt 
 

Det synkroniseringsobjekt som valdes var iwin32 Events, detta på grund av att 
synkroniseringen är central när det gäller prestandan hos databashanteraren. Då iwin32 API 
är mer eller mindre identisk med win32 API, kunde stora delar av koden som hanterar detta 
lämnas orörd.  

 

 

 

 



 

 Hantering av delat minne. 3.4

Mimer SQL lagrar data i en stor cache som kallas för bufferpool för att få bättre prestanda 
och realtidsfunktionalitet uppnås genom att lägga buffertpoolen i ett delat minne. Men 
buffertpoolen innehåller även något som kallas för en enque-deque area, vilket är ett 
minnesområde som Mimer-Semaforerna använder sig av.  

För att kunna garantera predikterbarhet så använder INtime enbart minne som är fysiskt 
sammanhängande och nonpaged. Detta gäller även för minne som delas mellan Windows och 
INtime. Så när minne ska allokeras för delning mellan Windows och INtime så måste 
Windows processen be INtime om minne som sedan kan delas ut. Men andra ord så äger 
INtime allt minne. 

 

De aktuella frågeställningarna när det gäller det delade minnet är följande: 

• Hur ska allokering, initiering och delning gå till? 
• Vilket API ska användas, NTX eller iwin32? 
• Ett gemensamt minnesområde för semaforer eller två separata? 

 

När Mimer ska allokera minne för sin bufferpool, så kan detta ske på två olika sätt. 

A. En separat process körs i INtime som allokerar minne för bufferpoolen och sedan 
delar ut det. Detta minne mappas sedan upp och initieras av Mimer. 

B. Mimer ber INtime om minne som sedan mappas upp, initieras och delas ut. 
 
 

 

 

 

Det första alternativet 1 valdes bort då det medför en högre komplexitet som gör det svårare 
att implementera och testa, jämfört med alternativ 2. Andra nackdelar är minskad kontroll 
över bufferpoolen och att den lösningen tar ytterligare systemresurser från INtime. 

När det gäller att allokera RT minne och mappa detta så finns det två API:er att välja mellan. 

 
C. iwin32 vilket är ett API som först och främst används för att lätt kunna portera win32 

kod till INtime. 
D. NTX som är det ”native” API som används i Windows för att skapa RT objekt som 

delas med INtime. 

Det utfördes flera funktionella tester där dessa två API:er jämfördes utan att det framgick att 
någon av dessa två var bättre i något avseende. Testerna gick ut på att minne allokerades från 
INtime av en Windowsprocess. Efter det sattes en delad semafor upp och därefter så skrevs 
det data till och från det delade minnet både från Windows och INtime. 

Något som kan vara värt att nämna är att det finns en begräsning i Windows när det gäller 
hur stora minnesblock som kan mappas in i en Windowsprocess vilket försvårade 
hanteringen av bufferpoolen. Men då begräsningen ligger i Windows så gäller detta både 
NTX och iwin32. Då det långsiktiga målet är att få en implementation där koden är så 
homogen som möjligt så ansågs ”native” API:et  som det bästa alternativet. 



 

Ett sista designbeslut som togs när det gäller det delade minnet var att placera 
realtidssemaforerna i ett eget separat minnesområde. Tidigare låg realtids och icke-realtids 
semaforer i samma minnesområde. Då icke-realtids semaforer kan användas väldigt frekvent 
så skulle detta kunna resultera i onödiga cacheuppdateringar om semaforerna ligger nära 
varandra i minnet. I sin tur skulle det kunna påverka realtidsprestandan negativt.  En 
tänkbar framtida implementation med  lock and wait free protokoll kommer också att kräva 
separata minnesområden då en sådan lösning kommer att kräva semaforer som är specifika 
för INtime, vilka inte kommer att delas med någon process som exekverar på Windows. 
Därför togs beslutet att lägga semaforerna i separata minnesareor. 



 

  Kapitel 4

IMPLEMENTATION 

 Implementation på Mimer SQL RT 4.1

 

 

Bilden ovan (Figur 7) är en abstrakt representation av de mjukvarulager och moduler som 
Mimer SQL RT består av. MDR står för Machine Dependent Routines och är ett 
plattformsspecifikt abstraktionslager som kan liknas vid Microsofts HAL, men i detta fall 
ligger MDR ovanpå operativsystemet.  

För att integrera Mimer SQL RT med INtime, så modifierades vissa moduler medan andra 
fick göras om från grunden.  

I figur 7 så är de berörda modulerna numrerade 1-4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Mimer SQL RT mjukvarustack 



 

Nedan följer en sammanställning av dessa moduler samt det jobb som utfördes. 

 
1. MDR. 

• Klient: All kod som rör realtidsobjekt är lånad från en tidigare Windows 
implementation, resterande kod är ny och specifik för INtime. 
 

• Server: Denna kod är i stort sett orörd. 
 

2. Delat minne. 
• Klient: Ny implementation av rutin för mappning av minne. 

 
• Server: Ny implementation av rutiner för allokering, avallokering, delning och 

mappning av minne. 
 

3. Nätverkskommunikation. 
• Klient: Helt ny implementation. 

 
• Server: Denna kod är i stort sett orörd. 

 
4. Synkronisering. 

• Klient: Ny implementation av rutiner för att låsa och låsa upp semaforer. 
 

• Server: Ny implementation av rutiner som hanterar allokering, avallokering, 
initiering, låsning och upplåsning av semaforer. 
 

5. Övrigt: 
• Klient: Ny implementation av rutiner som hanterar TLS (Thread Local 

Storage). 
• Klient: Ny implementation av rutiner som hanterar en separat minnesarea för 

realtidssemaforer. 
 

• Server: Ny implementation av kod som tar kontakt med en namngiven INtime 
nod.  

 
• Server: Ny implementation av kod som skapar separat minnesarea för 

realtidssemaforer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Problem specifika för denna implementation. 4.2

 

4.2.1 Problem med handles. 
I den ursprungliga implementationen fanns det endast en typ av handles som typdeffades till 
HANDLE, och detta var inget problem då databashanterare och realtidsklient alltid körde på 
samma OS. I den nya implementationen så är det två olika OS samt flera olika API:er, vilket 
resulterar i att vi måste hantera flera olika handles.  

Då Mimer kör på ett 64bit OS och INtime är 32bit så går det inte längre att använda sig av en 
typ av handle för alla objekt. Detta på grund av att handles många gånger lagras i 
datastrukturer och en handles storlek skiljer sig beroende på om det är ett 64bit eller 32bit 
OS. 

 Lösningen på detta problem var att skapa en ny typ av handle, RTHANDLE som används för 
att komma åt de objekt som är delas mellan INtime och Windows. 

 

 

4.2.2 Memory alignment.  
Minnet som Mimer allokerade från INtime för bufferpoolen kunde ej mappas i Windows av 
databashanteraren, utan för att det skulle fungera så var vi tvungna att sätta flaggan 
NTX_MAP_UNALIGNED. (25) 

Efter mappningen skapar Mimer en datastruktur i bufferpoolen och sätter sedan en intern 
pekare i metainformationen som tillhör bufferpoolen. Denna pekare är relativ till det delade 
minnets start. Men eftersom minnet mappas utan att vara page-aligned i Windows och tvärt 
om i INtime så stämmer inte adressen dit pekaren refererar.  

Lösningen på detta blev att skapa en rutin som räknade ut vart datastrukturen börjar i 
INtime och sedan sätter pekaren till rätt adress. 

Varför minnet ej är page-aligned i Windows kom vi aldrig fram till utan var tvungna att 
komma fram med en alternativ lösning på grund av att det drog ut på tiden. 

4.2.3 Mappning av minnessegment. 
När delat minne som allokerats av INtime ska mappas av en Windows process, så går det 
endast att mappa segment som inte är större än 64MB-32K per anrop. Detta beror på en 
begränsning i Windows. (25) 

Det här ställer till problem när Mimer ska mappa bufferpoolen och en tillfällig lösning är att 
begränsa storleken på bufferpoolen. I en framtida implementation så kommer problemet 
lösas genom att bufferpoolen består av flera segment. 



 

  Kapitel 5

UTVÄRDERING 

 Bakgrund. 5.1

För att se hur pass väl systemet presterar så mäts den tid det tar att utföra läs och 
skrivoperationer för varje datatyp. Då systemet är ämnat att verka i en realtidsmiljö så läggs 
det mindre vikt vid låga exekveringstider, utan fokus ligger snarare på förutsägbarhet. Då det 
är svårt att konstruera ett test som avgör huruvida ett system presterar bra ur ett 
förutsägbarhetsperspektiv, så handlar det snarare om att försäkra sig om att systemet inte 
ger upphov till dålig förutsägbarhet. För att omsätta detta i praktiken så innebär det att man 
eftersträvar så pass jämna exekveringstider som möjligt samt att varje test ska vara fritt från 
toppar av slumpmässig karaktär.  

 Testplattform 5.2

Testerna är utförda på en laptop av modellen Toshiba Satellite R830. Systemet kan arbeta i 
en klockfrekvens på upp till 2,9Ghz men på grund av ojämna exekveringstider så låstes 
klockfrekvensen vid testillfället till 800Mhz se kap 6.4 för ytterligare information. Tabell 4 
innehåller teknisk information över testplattformen. 

CPU Intel Core i5-2410M 2.3Ghz Dual Core. 

Chipset Mobile Intel HM65 Express. 

Systemminne 8GB SODIMM DDR3 1333MHz 

GPOS Windows 7 Pro 64bit SP1. 

RTOS tenAsys INtime 4.20.12200.4 

Utvecklingsmiljö Microsoft Visual Studio 2010 SP1. 

DBMS Mimer SQL Real-Time Edition 10.1 
Tabell 4:Data på testplattform. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Testapplikation 5.3

Applikationen som testerna utfördes med är skriven i C på Visual Studio 2010 och mäter den 
tid det tar att utföra läs och skrivoperationer till och från databasen. För att mäta den tid det 
tar att utföra varje operation i ett test, så används en 64bit räknare som finns i processorn. 
Instruktionen som används för att läsa av detta register heter RDTSC vilket står för Read 
Time Stamp Counter. Denna metod är väldigt exakt och åtkomsten sker med låg overhead, 
den räknar upp i samma takt oberoende av klockfrekvens men detta gäller enbart senare 
versioner av Intels processorer. Då det är ett 64bitars register så är wraparound inget 
problem, Intel garanterar att det tar minst 10 år innan detta sker efter en återställning av 
registret. (26 p. 2477 )  

Det värde som lagras i detta register är antalet cpu tick och för att omvandla detta värde till 
användbar information behöver man veta hur många cpu tick det går på en mikrosekund. 
Detta sker genom ett anrop till CopyRtSystemInfo vilket helst ska ske en gång under uppstart 
av applikationen.  
Antal tick per mikrosekund är i detta fall 2301 och alla värden som fås av RDTSC och delas 
med detta värde ger ett resultat i mikrosekunder. 

När testapplikationen exekverar så sker det i följande ordning: 

1. Main initierar semafor och struktur för realtidsdatabasen. 
2. Main skapar en tråd och väntar sedan på semaforen. 
3. Tråden kör alla tester sekventiellt efter varandra. 
4. I varje test så görs en ”connect” mot databasen och sedan utförs en ”uppvärming” 

genom att göra 10 anrop utan att mäta tid. Detta för att minska effekterna av en 
cache miss se kap 6.4. 

5. Starttid sparas genom att anropa RDTSC, den aktuella operationen utförs t.ex. 
”MimerRTGetInterger()” och sluttid sparas genom ett nytt anrop till RDTSC. 
Starttiden subtraheras från starttiden och resultatet sparas ned i en array. Detta 
upprepas 100 gånger. 

6. Det görs en ”disconnect” mot databasen. 
7. När alla test har kört klart så släpper tråden semaforen som main väntar på och 

gör sedan en ”delete” på sig själv. 
8. Main gör en ”end” på databasen så att allokerade systemresurser frigörs. Därefter 

skrivs resultaten i arrayen ned till separata filer, en för varje test. 
9. Programmet avslutas. 

 

Alla test case förutom baseline skriver till och läser från databasen, där man använder sig av 
en tabell som innehåller en rad med 5 stycken kolumner (se tabell 5). 

Namn på kolumn Data typ 

Id int 32-bit (primary key) 

int_data int 32-bit 

sint_data int 16-bit 

str_data char(100) 

tstamp_data timestamp 
Tabell 5:Kolumner i testdatabas 

 

 



 

 Problem och kompromisser. 5.4

Ett stort problem när det gäller testerna har varit att få konsistenta mätvärden. Eftersom 
testplattformen är en laptop med en modern CPU så tar den till olika tekniker för att hålla 
strömförbrukning samt värmeutveckling nere. Detta resulterar att klockfrekvensen 
dynamiskt går upp och ned beroende på temperatur, belastning och strömförbrukning.  
Variationen i klockfrekvens gav upphov till ett periodiskt exekveringsjitter som syntes i alla 
tester även baseline. När systemet ställdes in för max prestanda vilket även innebar att turbo 
funktionen aktiverades så uppstod det även stora periodiska spikar i varje test. Varje spik var 
lika stor oavsett test, vilket föranleder att tro att det är någon skyddsfunktion på 
hårdvarunivå som ingriper. För att komma tillrätta med dessa problem så stängdes alla 
strömsparfunktioner av och ställdes in i BIOS på ”always low” vilket låste CPU till den lägsta 
möjliga klockfrekvensen vilket var 800Mhz.  
Trots detta så kvarstod två periodiska spikar med samma amplitud i ett test till det infördes 
en sleep på 1000ms mellan varje test. 
Det är viktigt att komma ihåg att dessa tester inte ger en rättvis bild av systemet ur ett 
prestandaperspektiv p.g.a. låg klockfrekvens, samt att det med säkerhet inte går att säga 
vilket av det kvarstående jitter beror på mjukvara kontra hårdvara. Det togs även ett beslut 
att göra ”uppvärmnings anrop” för att minska effekterna av en cache miss tidigt under 
utformandet av testapplikationen. Huruvida detta är rätt eller fel tål att diskuteras. 

För att ge en bild på hur pass mycket dessa yttre omständigheter påverkar systemets 
exekveringstider utfördes en serie av tester under de värsta tänkbara förhållandena. Där 
belastades systemet till max så att temperaturen hos CPU låg på närmare 90C och turbo 
funktionen aktiverades. Figur 8 valdes ut för att ge ett exempel på hur illa det kan bli. Det 
som inte syns i bilden är två stora spikar vid mätpunkt 48 och 69 som vardera ligger på ca 
47000 ticks vilket motsvarar 20ms. Dessa spikar uppstår konsekvent med jämna mellanrum 
i varje test när systemet pressas till max. 
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Figur 8: Short integer, worst case scenario. 



 

 Test case baseline 5.5

För att få sanningsenliga resultat så måste först den overhead som RDTSC introducerar 
mätas upp och tas bort. Detta sker genom att RDTSC anropas två gånger konsekutivt och den 
tid som har förflutit mellan dessa två anrop räknas ut. Denna tid får då representera den 
overhead som RDTSC anropet introducerar. 

I detta fall blev det 80 ticks vilket motsvarar 35ns och redovisas i kapitel 6.10 (tabell 6). För 
alla tester som följer så har detta värde (80 ticks) subtraherats från varenda mätpunkt. I 
tidigare mätningar så innehöll denna mätning ett periodiskt jitter, vilket nödvändigtvis inte 
behöver vara ett problem då den overhead som RDTSC introducerar är så liten jämfört med 
de andra läs och skriv operationerna. Men det ger en indikation på att något i systemet 
påverkar exkveringstiderna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Test case integer. 5.6

I detta test (figur 9) så mäts den tid det tar att utföra 100 konsekutiva skrivoperationer med 
en 32 bitars integer till kolumnen int_data. Sedan utförs 100 konsekutiva läsoperationer från 
samma kolumn. De inledande spikarna ligger på 325 ns både för read och write och tyder på 
en cache miss. Den genomsnittliga exekeringstiden för read ligger på 254 ns och 
motsvarande för write är 197ns. Lägsta exekveringstid för read var 245 ns och för write 
185ns. Skillnaden mellan den sämsta och bästa exkeveringstiden för read är 80 ns, 
motsvarande för write ligger på 50 ns. 

Efter de inledande spikarna så kvarstår ett visst jitter som till stor del är periodisk. Det går 
inte att säga om detta jitter beror på hårdvara eller mjukvara. I figur 10 så syns det tydligt att 
skrivoperationerna är snabbare än läsoperationerna, det sker alltid en validering samt 
konvertering av integer till ett internt format som lagras i databasen. Dessa operationer 
(validering och konvertering) har inte nödvändigtvis en symmetrisk prestanda och kan ligga 
bakom skillnaden för läs och skrivoperationerna. (18) 
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Figur 9: Interger 



 

 Test case short integer 5.7

I detta test (figur 10) så mäts den tid det tar att utföra 100 konsekutiva skrivoperationer med 
en 16 bitars interger till kolumnen sint_data. Därefter utförs 100 konsekutiva läsoperationer 
från samma kolumn. De inledande spikarna ligger på 275 ns för read och 210 ns för write, 
den lägsta exekveringstiden ligger på 200 ns för read och 180 ns för write. Spikarna tyder på 
en cache miss och precis som med föregående test så är write snabbare än read. 
Genomsnittlig exekveringstid ligger på 211 för read och 181 för write. Skillnaden mellan den 
sämsta och bästa exkeveringstiden för read är 75 ns, motsvarande för write ligger på 30 ns. 
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Figur 10: Short integer 



 

 

 

 Test case string. 5.8

En textsträng innehållandes 100 tecken läses och skrivs till databasen 100 gånger konsekutivt 
(figur 11). När det gäller textsträngar så sker det massvis av valideringar och konverteringar 
vilket är en bidragande orsak till att denna test har högst overhead. Detta kan även vara 
orsaken till att testet avviker lite när det gäller de inledande spikarna. Då den har hög 
overhead så blir den inte lika påverkad av en cache miss. Den högsta exekveringstiden read 
ligger på 590 ns och 869 ns för write som även avviker genom att ha sitt högsta värde på 
iteration nummer 2 istället för 1. Genomsnittlig exekveringstiden ligger på 567 ns för read 
och 766 ns för write, den lägsta exekveringstiden är 564 för read och 759 för write. Skillnaden 
mellan den sämsta och bästa exkeveringstiden för read är 26 ns, motsvarande för write ligger 
på 110 ns. Detta test verkar inte vara lika påverkat av periodiskt jitter vilket kan bero på en 
högre overhead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0	  

500	  

1000	  

1500	  

2000	  

2500	  

1	   5	   9	   13
	  

17
	  

21
	  

25
	  

29
	  

33
	  

37
	  

41
	  

45
	  

49
	  

53
	  

57
	  

61
	  

65
	  

69
	  

73
	  

77
	  

81
	  

85
	  

89
	  

93
	  

97
	  

cp
u	  
%c
ks
	  

benchmark	  itera%ons	  

String	  

Read	  

Write	  

Figur 11: String 



 

 

 

 Test case timestamp. 5.9

En textsträng innehållandes en timestamp ”2013-09-11 16:26:46.270000” skrevs till och 
lästes från databasen 100 gånger konsekutivt (figur 12). De inledande spikarna ligger på 355 
ns för read och 370 ns för write och tyder på en cache miss.  Den genomsnittliga 
exekveringstiden är 326 ns för read och 345 ns för write, den lägsta exekveringstiden ligger 
på 320 ns för read och 340 ns för write. Skillnaden mellan den sämsta och bästa 
exkeveringstiden för read är 35 ns, motsvarande för write ligger på 30 ns. När det gäller jitter 
så är read mycket mera drabbat än write. Utförligare undersökningar krävs för att finna den 
bakomliggande orsaken. 
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Figur 12: Timestamp 



 

 Sammanställning och analys av tester. 5.10

Det som framgår av testerna är först och främst att den högsta exkeveringstiden (worst case 
tabell 6) till största sannolikhet beror på cache missar. Det enda test som avviker lite i denna 
mening är string write. Skulle man bortse från påverkan av cache missar, så skulle detta ha 
en markant positiv påverkan på alla testresultat. Se tabell 6 för en sammanställning (värden i 
nanosekunder). 

Så för att få en verklighetstrogen bild av systemets prestanda skulle det krävas en full system 
simulering där realtids tasks avbryter varandra för att skriva data till databasen, samtidigt 
som databasen utsätts för olika former av belastning.  

 

Data	  typ	  -‐Operation	   Best	  Case	   Worst	  Case	   Average	   Fluctuation	  
Baseline	   35	   35	   35	   0	  
Int	  read	   245	   325	   254	   80	  
Int	  write	   185	   235	   197	   50	  
Short	  read	   200	   275	   211	   75	  
Short	  write	   180	   210	   181	   30	  
String	  read	   564	   590	   567	   26	  
String	  write	   759	   869	   766	   110	  
Timestamp	  read	   320	   355	   326	   35	  
Timestamp	  write	   340	   370	   345	   30	  

Tabell 6:Sammanställning av exekveringstider i nanosekunder 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 SUMMERING AV ARBETET Kapitel 6

 Summering 6.1

Med möjligheten att virtualisera ett RTOS och GPOS på en och samma dator ställs höga krav 
på delning av data. För att dela data på ett strukturerat och säkert sätt så kan man använda 
sig av en realtidsdatabas. I detta exjobb har vi undersökt möjligheten att implementera 
realtidsdatabasen Mimer SQL Real-Time Edition i realtidsoperativsystemet INtime från 
företaget tenAsys. Vi har tagit fram modeller för delning av minne samt synkronisering efter 
jämförelser av olika tekniker samt tester av dessa.  

Slutligen så har vi mätt prestandan och testat implementationen funktionell med en 
testapplikation som körde på INtime och DBMS kördes i Windows. 

 Framtida arbete 6.2

• Ta fram en mer stabil testplattform där det ges en bättre kontroll över 
klockfrekvensen t.ex. en stationär dator. 

• Mäta prestanda med olika mönster av belastning på Mimer server. 
• Mäta prestanda när Mimer server och RT-klient vill komma åt samma data. 
• Ta fram en ny modell för ”concurrency” där bara ”writer” kan låsa data för 

varandra och där ”readers” slipper vänta.  
• Implementera nya synkroniseringsprimitiver där PIP används och utvärdera 

detta. 
• Utvärdera den andra mjukvaruarkitekturen för delning av data, se kap 4.1.1. 

 Slutsatser 6.3

Det här exjobbet har visat att det är möjligt att skapa en realtidsdatabas för ett viritualiserat 
system. Detta har vi uppnått genom att identifiera en mjukvaruarkitektur som möjliggör 
delning av data utan att påverka predikterbarhet negativt. Denna mjukvaruarkitektur bygger 
i sin tur på fungerande modeller för hantering av delat minne samt synkronisering. Slutligen 
så har vi utvärderat implementationen genom prestandatester och funktionella tester och sett 
att den fyller de krav som ställs i ett realtidssystem när det gäller prestanda och 
predikterbarhet. 
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