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Milleks on testtarkvara vajalik ja kasulik?
• Võimaldab arendamisel olevat seadet testida selle prototüüpimise
varases faasis ja parandada esinevad vead enne järgmist
prototüübiseeriat
• Võimaldab saada seadme erinevate alamsüsteemide oluliste
parameetrite kohta täpsemat informatsiooni, võrreldes lõppkasutajale
mõeldud tarkvara kasutamisel
• Lihtsustab oluliselt seadme testimist katselaborites (EMC, ESD,
keskkonnatestid jne...)
• Võimaldab lihtsamini ja kiiremini avastada vigu ja kõrvalekaldeid
seadme tootmisel
• Võimaldab koguda olulist statistilist informatsiooni tootmisel
• Võimaldab vigade kiiret avastamist seadme võimaliku remondi või
hoolduse käigus
• Võimaldab ka lõppkasutaja tarkvara efektiivsemalt arendada
kasutades osaliselt testtarkvara (juba eelnevalt testitud) koodi

Testtarkvara põhilised omadused
• Modulaarsus
• Tarkvarakomponentide võimalikult hea isoleeritus ja sõltumatus
üksteisest
• Võimalus komponentide taaskasutuseks uute seadmete arendamisel
ja prototüüpimisel
• Selliste liideste protokollide kasutamine mis võimaldaks testtarkvara
juhtida nii operaatori, kui ka automatiseeritud testsüsteemi poolt
• Stabiilsus: tarkvara peaks võimalikult adekvaatselt toimima ka
seadme vigade ja parameetrite oluliste kõrvalekallete korral, et oleks
võimalik saada informatsiooni vigade põhjuste kohta
• Iseseisva diagnostika võimekus: tarkvara peaks olema võimeline
teostama teste võimalikult vähese välise mõõteaparatuuri
kasutamisega

Modulaarsus ja komponentide taaskasutus
• Tarkvara jagamine väiksemateks objektideks, mis
omavahel suhtlevad standardsete liideste kaudu
 Vastavus riistvaraobjektidega (näiteks UART, SPI, I2C, ADC,
DAC jne...)
 Projektis ühe komponendi väljavahetamisel teise sama
funktsionaalsusega komponendi vastu on vajalik ainult selle
komponendiga seotud koodi muutmine või lisamine
 Sama funktsionaalsusega moodulite liidesed peaksid olema
omavahel ühilduvad
 Testtarkvara peaks olema toimiv juba võimalikult väikese arvu
baasmoodulite olemasolul
 Mittebaasmoodulite riistvara tõrked ei tohiks üldjuhul takistada
baasmoodulite toimimist

Liidesed ja protokollid
• Testtarkvara juhtimiseks operaatori või automaatse testsüsteemi
poolt tuleks kasutada võimalikult töökindlaid ja üldkasutatavaid
liideseid (RS232, USB, ethernet)
• Mõnikord on kasulik ka täiendavalt võimaldada testtarkvara juhtimist
seadme enda klaviatuuri ja ekraani abil (näiteks EMC ja ESD testide
jaoks)
• Testtarkvara juhtimiseks kasutatav protokoll võiks olla võimalikult
lihtne ja samas töökindel
• Eelistatud on võimalus kasutada tavapäraseid vahendeid nagu
terminaliprogrammid, telnet, ssh jne...
• Kontrollsummade kasutamist käskude saatmisel terminali abil tuleks
vältida kuna see muudab juhtimise operaatori poolt äärmiselt
ebamugavaks. Kui seda ikkagi vajalikuks peetakse, siis võiks olla
võimalus selline funktsionaalsus vähemalt ajutiselt välja lülitada

Stabiilsus
• Testtarkvara peaks võimalikult hästi edasi toimima ka seadme
alamsüsteemide võimalike tõrgete korral
• Eesmärk on saada võimalikult palju informatsiooni tõrke või rikke
kohta
• Testtarkvara peaks käivitamisel kontrollima ainult seadme selliste
funktsioonide toimimist, mis on vajalik tarkvara suhtlemiseks
operaatoriga ja mikrokontrolleri enda toimimiseks (toide, mälu,
taktsignaalid, katkestused, UART)
• Kui kasutatakse keerukmaid liideseid, nagu näiteks ethernet või
CAN, siis võiks nendega seotud probleemide korral võimalusel
kasutada indikatsiooniks näiteks valgusdioode või muid sobivaid
vahendeid

Iseseisva diagnostika võimekus
• Testtarkvara peaks vajalike riistvararessursside olemasolul saama
ise hakkama vajalike mõõtmiste ja kalibreerimistega (toitepinged,
tarbitav vool, temperatuurid, raadiosüsteemide korral PLL-ide VCO
juhtpinged, saatja väljundvõimsus, vastuvõtja RSSI, sensorite
mõõtetulemused jne...)
• Väliseid mõõteriistu ja signaaliallikaid võiks tootmises kasutada ainult
siis, kui muud lahendused on välistatud
• Mõnikord võib olla kasulik selliste testimiste ja häälestamiste jaoks
lisada seadmele vajalik riistvara või kasutada juba seadmes
olemasolevaid funktsioone nagu näiteks muidu kasutamata
ADC/DAC sisendid/väljundid, GPIO pordid, taimerid jne...
• Võimalike kalibreerimiste ja häälestamiste tulemused tuleks
salvestada mällu, mis ei kustu tarkvara vahetamise käigus
(EEPROM, FRAM, kaitstud flash mälu piirkonnad)
• Mehhaaniliselt häälestatavatest komponentidest (reguleertakistid,
trimmerkondensaatorid jne...) tuleks hoiduda

Testtarkvara nõuded EMC ja ESD testide jaoks
• Raadiosaatjaid sisaldava aparatuuri testimisel on vajadus seadme
koosseisus oleva raadiosaatja aktiveerimiseks, tavaliselt
maksimaalse võimsuse juures ja kahel või kolmel erineval
saatesagedusel ja võimalikult pidevas režiimis

• Näiteks WIFI seadmete sertifitseerimisel lõppkasutaja tarkvaraga on
vaja üldjuhul WIFI AP simulaatori või lihtsalt AP kasutamine, mis aga
on ise täiendava raadiosignaali allikaks ja võib mõõtmisi segada
• Raadioseadmete korral võib olla vajalik ka saatja väljundvõimsuse
häälestamine vastavalt seadmega integreeritud antenni
võimendusele ja standarditest tulenevatele nõuetele

Testtarkvara EMC ja ESD testide juures
• Võimalus testtarkvara abil juhtida erinevaid raadiosüsteemi
parameetreid kiirendab tavaliselt oluliselt EMC testimise läbiviimist
 ESD ja EMC immuunsustestide ajal on vajalik jälgida tavaliselt reaalajas,
et testitav seade töötab normaalselt.
 Sellest tulenevalt võiks testtarkvara sisaldada vähemalt ühe sellise testi,
mis pidevalt kontrolliks seadme funktsionaalsust ja väljastaks
veainformatsiooni võimalike kõrvalekallete korral nominaalsest tööst.
 EMC immuunsustestide puhul peaks selline informatsioon olema
kättesaadav ka väljaspool mõõtekambrit

Testtarkvara seadme tootmisel
• Tootmisel on testtarkvara vajalik seadme töökorras oleku
määramiseks, võimalike häälestamiste ja kalibreerimiste
läbiviimiseks ja statistilise informatsiooni kogumiseks seadme ja selle
tootmisprotsessi kohta eesmärgiga avastada võimalikud
kõrvalekalded enne, kui seade on kliendile üle antud
• Tavaliselt kogutakse rohkem andmeid tootmise algusfaasis ja
vastavalt saadud informatsioonile vähendatakse kogutava
informatsiooni hulka tootmise hilisemates faasides (aja ja kulude
optimeerimine)

• Selline statistika võimaldab efektiivselt avastada probleeme, mis on
seotud nii tootmisprotsessi enda, kui ka tootmiseks kasutatavate
komponentide omaduste varieerumisega
• Testtarkvara laadimine mikrokontrollerisse peaks olema võimalikult
kiire, samuti on oluline ka tarkvara funktsioonide täitmise kiirus toote
testimise ja häälestamise ajal

Testtarkvara turvalisus
• Testtarkvara on tavaliselt häkkerite jaoks “maiuspala”
• Võimaldab mõnikord lihtsalt mööda pääseda võimalikest
turvameetmetest
• Seepärast ei ole kuigi ohutu jätta testtarkvara integreerituks
lõppkasutajale mõeldud tarkvaraga
• Testtarkvara funktsionaalsus võib lihtsustada muidu kaitstud
lõppkasutaja tarkvara väljalugemist seadme mälust, sama võib ka
juhtuda, kui jäetakse alles JTAG-i või muude tarkvara silumist
võimaldavate liideste funktsionaalsus

Praktilisi näiteid
• Lihtne käsuliides testprogrammi jaoks:

Interaktiivne testtarkvara EMC ja ESD testide juures
kasutamiseks

Telefoni erinevate
funktsioonide aktiveerimine
testi ajaks

“Spektrianalüsaator” DCS1800 sagedusala jaoks

Interaktiivne testtarkvara EMC ja ESD testide juures
kasutamiseks

Küsimused?

