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Eventtjänst för diagnos av tunga fordon

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Johan Winér

För att kunna diagnosera allt mer avancerade funktionerna i fordon måste mer data
läsas ut ur fordonets inbyggda datorenheter. Men nu är gränsen nådd för vad fordon-
snätverket klarar av. Därför har en eventtjänst undersökts som ett sätt att minska
nätverkslasten.
Under åren har antalet datorenheter i fordon ökat och
med dem kommer också möjligheten till mer avancer-
ade funktioner. För att felsöka dessa behövs mer data
läsas ut ur enheterna vilket lett till en ökad last på for-
donets nätverk. För att möjliggöra diagnoseringen av
de mer avancerade funktionerna måste nätverkslasten
som diagnosfunktionerna ger upphov till minskas. Där-
för tittar man nu efter nya sätt att skicka data mellan
enheterna. Ett alternativ är en eventtjänst.
Vid diagnos av fordon läser man idag datan som man

är intresserad av med jämna intervall, så kallad sam-
pling. Det finns dock ingen garanti för att datan ska
ha ändrat sig sedan förra gången den lästes vilket kan
leda till onödig trafik på nätverket om man bara är in-
tresserad av att upptäcka ändringar. M.h.a. en event-
tjänst kan man istället för sampling, låta enheten som
har datan själv ta ansvar för att skicka den när en viss
händelse (event) har inträffat. Detta kan ha stora posi-
tiva effekter på nätverkslasten. En eventtjänst har där-
för undersökts med syfte att utreda hur behovet av en
sådan tjänst ser ut och hur den skulle implementeras.

Det finns redan en beskrivning av hur en eventtjänst
för diagnos av fordon skulle kunna se ut. Beskrivningen
står i en standard och beskriver en tjänst som kallas
ResponseOnEvent (ROE). Denna tjänst undersöktes
för att se vilka problem som finns med en eventtjänst
och hur en eventtjänst skulle se ut för att kunna möta
behoven från olika potentiella användningsområden.

När ROE jämfördes med de funna områdenas behov
visade det sig att en del av behoven inte skulle gå att
stödja med ROE. Därför togs en alternativ design fram
som byggde vidare på ROE men också gjorde vissa be-
gränsningar för att lösa vissa problem som hade upp-
täckts.

Ett av de största problemen som upptäcktes var att
det inte fanns stöd för att låta en datorenhet själv
skicka data utan att den först fått en förfrågan om att
skicka datan. Kommunikationen av data hade alltid
skett genom att en förfrågan skickats till enheten som
den sedan svarat på. För att kunna implementera tjän-
sten skulle en omarbetning av mjukvaran i datoren-
heterna behöva göras vilket skulle kunna kräva några
månaders arbete. Ett annat problem som också upp-
täcktes var att tjänsten skulle komma att kräva mer
minne än vad man först räknat med. Då mängden
minne i datorenheterna är mycket begränsad så skulle
detta komma att påverka användbarheten av tjänsten.
Skulle tjänsten komma att ta upp för mycket minne
skulle den eventuellt inte gå att implementera alls i
vissa enheter. Mycket av designvalen kring den alter-
nativa tjänsten var därför en övervägning mellan flexi-
bilitet och storleken av tjänsten.

Slutsatserna av arbetet är att det finns begrän-
sningar i tjänsten ROE som gör det fördelaktigt att
istället ta fram en egendesignad tjänst anpassad för
de behov man ser. En eventtjänst har stor potential
att minska nätverkslasten men den kan eventuellt inte
göras så flexibel som man hade hoppats p.g.a. den be-
gränsade mängden minne i datorenheterna. För att
kunna implementera tjänsten kan det också krävas en
del omarbetningar av den befintliga mjukvaran för att
stödja eventbaserad kommunikation.

De upptäckta begränsningarna och problemen med
en eventtjänst kommer kunna underlätta en framtida
design och implementation av en eventtjänst och de lös-
ningsförslag som undersöktes kan förhoppningsvis an-
vändas med fördel.


