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Här följer några iakttagelser under min två månader långa vistelse vårvintern 2002 på R
lab, som forskar om realtidssystem. Resan och uppehället bekostades av ARTES.

Skolan och forskningsmiljön

Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e Perfezionamento
ligger i Pisa och numera därtill hörande satelliterstaden Pontedera.
Undervisning sker på följande områden: ekonomi, juridik, politik,
agronomi, medicin/kirurgi och teknik. Skolan har ett internat för stu-
denter på masternivå (fyra år), som får kost, logi och böcker betalat
via stipendier erhållna via hårda inträdesprov. Flera kända politiker
har gått här och man kan dra en parallell till École Polytechnique i
Frankrike.

Det finns andra universitet i Pisa. Pisa har ca 100 000 invånare och
runt 40000 universitetsanställda och studenter. Med dessa förhållan-
den kan man jämföra Pisa med Lund. Domkyrkan i Pisa och domkyr-
kan i Lund är båda grundade under andra hälften av 1000-talet
(romansk arkitektur). Pisa är dock en mycket äldre stad. Pisa har en internationell flygplat
ket är ett stort plus.

Forskningen inom teknik flyttade i början av april 2002 ett par mil österut uppströms längs
den Arno till en by som heter Pontedera, främst känd för Piaggo-fabriken där man bl a tillve
märket Vespa. Här har skolan forskning inom mekatronik, mikromekanik, biomedicinsk tek
robotik och realtid. Före detta fabriksloker har gjorts om till fina och väl anpassade kontor
tycks i nuläget gilla utlokaliseringen från det centrala läget i Pisa.

Doktorandstudierna tar tre plus max ett extra år i anspråk. Det sista året är till för “konte
tion” inför dissertationen. Det ingår i studierna att man tillbringar minst 6 och högst 12 mån
på ett utländskt universitet. Under vistelsen utomlands är ersättningen (lönen) som utgå
doktoranden högre än annars. Utbytet tycks uteslutande ske med amerikanska universitet
kanske inte är så förvånande. För att exemplifiera detta är här status för ReTiS doktorand
närvarande följande: två är i USA, en har precis kommit tillbaks efter en vistelse på ett h
och två relativt nya doktorander planerar att åka i slutet av året. Forskningsgruppen har så
ett stort internationellt utbyte. ReTiS har rekryterat en doktorand från Indien och samma
har skolan en handfull nyligen anlända indier.
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Forskningen hos ReTiS

ReTiS är ett av en handfull ställen där man har en stark kombination mellan schemalägg
och reglerteknik. Det finns några variationer på detta tema. En som är speciellt tydlig är 
gränsad bandbredd”. En annan variation är optimering av flera reglerloopar. En tredje vari
är påverkan på stabilitet, robusthet och prestanda för val av arkitektur och schemaläggnin
tegi. Här är inriktningen främst de två förstnämnda. En utmaning är att kombinera schema
ning och reglerdesign så den kan göras i samtidigt, i ett steg. Det traditionella är en itera
mellan kraven från reglertekniskt håll och möjligheterna att från datorsystemet tillgodose
periodtider och variationer i fördröjningar. En relativt ny metod för reglerdesign är model
dictive control. Den ger tyngre beräkningar än traditionella algoritmer eftersom den kräv
princip en optimering för varje utställning. Vid optimeringen kan man ta hänsyn till begrä
ningar i systemet, t ex att en samplingstillfälle kan försvinna. Detta kan utnyttjas för att u
en samtidig syntes.

Schemaläggningsanalys och strategier för FPS och EDF är ett verksamhetsområde. Ett v
trevligt resultat är en strategi kallad elastic scheduling, där ett taskset liknas vid ett system
fjädrar. Den linjära fjäderkonstanten uttrycker hur betydelsefull tasken är och längden uttry
den partiella utnyttjandegraden. Den totala längen av alla seriekopplade fjädrar (tasks) uttr
resursens utnyttjandegrad. Från reglerteknikst håll, en fin ingenjörsmässig approximatio

Ett annat resultat är CBS och TB som utläses constant bandwidth server respektive tota
width server. CBS är en “admission controller” som ser till att den partiella utnyttjandegra
hålls under en bestämd nivå. Detta görs genom att skjuta upp deadline för den task som
skriver sin garanterade exekveringsbudget. Denna isolering av utnyttjad exekveringstid 
mot andra tasks på resursen är av stor betydelse vid överlast. Den schemaläggningsstrag
nyttjas i kombination med CBS är EDF. Förbättringar av CBS är något som diskuteras. Har
på CBS ur reglertekniskt perspektiv under min vistelse. Förbättrad analys av FPS är ock
område. Det handlar främst om att göra effektivare beräkning av värsta responstiden.

Multiprocessorer (flera mikroprocessorer) är ett annat område. Här har ett OS kallat ERIK
gits fram; det är fritt som GPL. Det tänkta användningsområdet är fordonsindustrin. OS:e
ett HAL och kan köra på åtminstone C167 (ST10) och ARM. EDF och FPS är implemente
kärnan. En del fokus har lagts på minimering av minnesutnyttjandet, speciellt stacken. Min
ring kan man göra t ex genom att exekvera task i en lämplig ordning.

Ett annat forskningsområde är prestandamått för webbservrar. Genom att jämföra olika a
turer på olika OS och för olika typer av förfrågningar kan man bilda sig en uppfattning om
väl en webbserver fungerar. Tester har genomförts i labbet genom att generera trafik au
tiskt. Prestandan beror till stor del på hur drivrutinerna för TCP/IP är implementerade oc
de hanterar situationer med överlast. Syftet är att hitta eller föreslå en lämplig arkitektur för
na typ av applikation.

Datasäkerhet och kryptering är också ett forskningsområde och som inte har så mycket
av realtid. Den stöttas delvis av italienska staten och av ett stort multinationellt företag.

Mer information finns på deras server: http://gandalf.sssup.it/
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