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Samenvatting

In dit proefschrift ligt de nadruk op de vroegtijdige ontwerpexploratie voor embed-
ded systemen. De vraag naar deze systemen is sterk gegroeid. Mede door de veel-
zijdigheid en de multifunctionaliteit van de applicaties die in embedded systemen
wordt gebruikt is het ontwerpen van een embedded systeem een complexe procedure
(Hoofdstuk 1). Dit wordt nog eens versterkt door de vele niet-functionele eisen (zoals
uitvoeringstijd en energieverbruik) die aan het systeem worden gesteld, die ook nog
tegenstrijdig kunnen zijn. Gedurende het ontwerpproces wordt er een afbeelding van
de applicatie naar de gebruikte architectuur gemaakt. Met behulp van een abstracte
beschrijving van de applicatie(s) en de architectuur worden de niet-functionele eigen-
schappen van het beschreven systeem bepaald. Hierdoor kunnen er al vroeg in het
ontwerpproces ontwerpkeuzes gemaakt worden en kan er zodoende veel tijd worden
bespaard gedurende de rest van het ontwerptraject.

Centraal in dit proefschrift staat de vraag “Hoe kunnen scenario’s worden toe-
gepast om de dynamiek te modelleren van embedded systemen”. Twee scenario
types worden beschreven: applicatie scenario’s en architectuur scenario’s. Applicatie
scenario’s beschrijven de dynamiek van de applicaties die draaien op het embedded
systeem. Dit kan zowel het gedrag binnen een individuele applicatie, als het ge-
drag tussen meerdere applicaties beschrijven. Architectuur scenario’s daarentegen,
beschrijven het dynamische gedrag van de architectuur zelf met betrekking tot tij-
delijke fouten in het systeem. Als gevolg van deze fouten kan de uitkomst van een
berekening incorrect zijn. Dit heeft uiteraard direct gevolg op de output van de
applicatie(s) binnen het embedded systeem.

In hoofdstuk 2 wordt er beschreven hoe een genetisch zoekalgoritme gebruikt
kan worden om een set van optimale afbeeldingen te vinden van een applicatie op
een architectuur op basis van een of meerdere niet-functionele eisen. Dit hoofdstuk
introduceert ook de Sesame simulatie omgeving. Vervolgens wordt in hoofdstuk
3 beschreven hoe applicatie scenario’s gedetecteerd kunnen worden met behulp van
Sesame. Na de gedeeltelijk automatische detectie van de scenario’s wordt de efficiënte
opslag in een scenario database beschreven.

Met behulp van de scenario database wordt er in hoofdstuk 4 en 5 een scena-
rio gebaseerde ontwerpexploratie gedefiniëerd voor embedded systemen met een of
meerdere (dynamische) applicaties. Kern van deze exploratie is het onderscheid van
twee componenten: de ontwerpexploratie en de scenario selectie. Het doel van de
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ontwerpexploratie is de zoektocht naar optimale afbeeldingen van de applicaties op
de architectuur. Deze afbeeldingen moeten goed functioneren voor alle mogelijke
applicatie scenario’s. Echter, het aantal potentiele applicatie scenario’s is te groot
om tijdens de exploratie alle onderzochte afbeeldingen grondig te evalueren voor alle
potentiele applicatie scenario’s. Vandaar dat een kleine groep scenario’s wordt gese-
lecteerd die representatief is voor alle mogelijke applicatie scenario’s. Waar in hoofd-
stuk 4 de nadruk wordt gelegd op de gehele scenario gebaseerde omgeving, wordt in
hoofdstuk 5 met name gericht op de verschillende technieken om een representatieve
groep van scenario’s te selecteren.

De scenario gebaseerde exploratie omgeving kan ook worden gebruikt om met
behulp van architectuur scenario’s een embedded systeem te ontwerpen dat tolerant
is met betrekking tot tijdelijke storingen in de architectuur. Dit wordt beschreven
in hoofdstuk 6 en 7. In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe Sesame wordt uitge-
breid om tijdelijke storingen te modeleren. Ten eerste wordt er een fouttolerante
afbeelding gëıntroduceerd die een normale applicatie automatisch omzet in een fout-
tolerante applicatie, waarna de gehele fouttolerante applicatie wordt afgebeeld op
een architectuur. Ten tweede wordt de Sesame simulatie omgeving uitgebreid om de
aanwezigheid van fouten, foutdetectie en foutcorrectie compleet te modelleren. In
hoofdstuk 7 wordt de exploratie van fouttolerante afbeeldingen met behulp van een
scenario gebaseerde exploratie methode beschreven, die tegelijkertijd zoekt naar een
optimale set van fouttolerante afbeeldingen en een set van representatieve architec-
tuur scenario’s om de afbeeldingen te evalueren.

In de conclusie wordt teruggekomen op de centrale vraag van dit proefschrift:
Hoe kunnen scenario’s worden toegepast om dynamiek te modelleren in embedded
systemen. Als oplossing wordt gegeven om een scenario gebaseerde ontwerpexploratie
te gebruiken die resulteert in een set van afbeeldingen worden gevonden die zich goed
gedragen in alle mogelijke scenario’s van het dynamische embedded systeem.


