Softwareudvikling til ARM Cortex-M
En guide til udvælgelse af værktøjer
Henrik Steen Andersen, Nohau Danmark A/S

Denne guide er ment som et inspirerende dokument, der kan hjælpe til at give overblik over nogle af de
mange muligheder, der er i dag eksisterer, når der skal vælges værktøjer og software‐komponenter til et nyt
embedded software‐projekt baseret på ARM Cortex‐M.

Introduktion
Skønsmæssigt bruges der en ARM Cortex‐M i
mere end 95 % af alle nystartede microcontroller‐
baserede projekter i Danmark. Cortex‐M er en så
populær arkitektur, at der findes værktøjer og
sw‐komponenter i alle prisklasser – lige fra
”gratis” open source over chipleverandørernes
”kom i gang pakker” til kommercielt
supporterede løsninger.

Med ”så billigt som muligt” menes – i denne
kontekst ‐ den løsning, som betaler sig bedst, set
over projektets/produktets levetid eller måske
snarere projekternes/produkternes levetid, hvis
man jævnligt starter nye ARM Cortex‐M projekter
op. Det vil sige løsningens ”cost of ownership”.
Denne guide vil være begrænset til at omfatte
implementeringsværktøjer (compilere/
debuggere) og Middleware (RTOS,
kommunikationsstakke, filsystemer, GUI‐, DSP‐
og andre biblioteker). Kodeanalyse (statisk‐
automatisk eller manuel review), unittest‐ og
systemtestværktøjer, source control and
management, continuous build systems,
projektmanagement/colaboration (agile/
waterfall…) samt modellererings‐ og
kravhåndteringsværktøjer ligger uden for
rammerne af denne guide. Man bør dog ved valg
af de øvrige udviklingsværktøjer sørge for, at de
integrerer optimalt med disse mere proces‐
relaterede værktøjer, der også kan bidrage
væsentlig til forbedring af processen i
udviklingsforløbet og kvaliteten i applikationen.

Det er ikke altid nok bare at finde det produkt
med den bedste funktionalitet til opgaven.
Prismodeller og licensformer sammenholdt med
brugsmønster og projekt‐teamets størrelse er
meget afgørende for at kunne bedømme hvilken
løsning, der giver mest funktionalitet, sikkerhed
og effektivitet for pengene.
Men hvilken kombination er den bedste?
Ikke to firmaer er ens. Ikke to projekter er ens.
Ikke to udviklere er ens.
Behov er forskellige, når det drejer sig om
kvalitet, udviklingstid, tilgængelige ressourcer og
kompetencer. Men når alt kommer til alt, så
handler det om ‐ så billigt som muligt – og
indenfor de givne tidsrammer, at skabe og
herefter kunne vedligeholde en applikation, der
lever op til det ønskede kvalitetsniveau.
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CMCIS
Cortex Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) er en standard for alle producenter af Cortex‐
M relaterede produkter (controllere, værktøjer, middleware og applikationer). Standarden muliggør let
genanvendelse og deling af kode på tværs af projekter og reducerer derved udviklingstiden. CMSIS er IKKE
et stort abstraktionslag, som resulterer i unødig overhead, og det definerer ikke de perifere enheder m.v.
Med CMSIS får man en ensartet måde at interface til perifere enheder, realtidsoperativsystemer og
middlewarekomponenter fra forskellige leverandører. CMSIS består af flere elementer:

‐

CMSIS‐CORE: API til Cortex‐M processor‐kernen og periferienheder. Det er en standardiseret grænseflade for ALLE Cortex‐M cores.
Der er også inkluderet SIMD intrinsic funktioner til Cortex‐M4, Cortex‐M7, og Cortex‐M33 SIMD instruktioner (SIMD = Single
Instruction Multiple Data som f.eks. mange af DSP‐instruktionerne)

‐

CMSIS‐Driver: Definerer et generisk driverinterface for middleware og gør dermed dette genanvendeligt på tværs af understøttede
controllere. API’et er RTOS uafhængigt og forbinder microcontroller periferi med middleware, som f.eks. kommunikation‐stakke,
filsystemer eller grafiske brugergrænseflader. Driverne laves typisk af chipproducenterne.

‐

CMSIS‐DSP: DSP biblioteker med over 60 funktioner til forskellige datatyper: Fix‐point, floating‐point osv. Bibliotekerne er
tilgængelige for alle Cortex‐M kerner. Implementeringer, der er optimeret til SIMD instruktionssæt er tilgængelige for Cortex‐M4,
Cortex‐M7, og Cortex‐M33.

‐

CMSIS‐RTOS v1: Fælles API for realtidsoperativsystemer samt reference‐implementering baseret på RTX (RTOS fra KEIL/ARM).
Portabelt interface, der muliggør sw‐komponenter, der kan arbejde på tværs af forskellige RTOS systemer.

‐

CMSIS‐RTOS v2: Udvider CMSIS‐RTOS v1 med understøttelse af ARMv8‐M arkitekturen, dynamisk objekt skabelse, definitioner for
multi‐core systemer, og binær kompatibel grænseflade ved kald fra ABI kompatible compilere (ABI=Application Binary Interface,
definerer parameteroverførsel og kald af funktioner).

‐

CMSIS‐Pack: Beskriver i en XML‐baseret ”Packet Description File” (PDSC‐fil) bruger‐ og device‐relevante dele af en fil‐samling (kaldet
en ”Software Pack”), som eksempelvis omfatter kildekode, header‐ og biblioteksfiler, dokumentation, Flash
programmeringsalgoritmer, kildekode skabeloner og eksempel projekter. Udviklingsværktøjer og f.eks. web/netværkskomponenter
benytter Software Packs og PDSC‐filer til at pakke device‐ parametre, sw‐komponenter og konfigurationer for evaluation‐ boards.
Selve CMSIS‐komponenterne leveres også i form af Software Packs.

‐

CMSIS‐SVD: System View Description til perifere enheder på controlleren. Beskriver periferi i en XML‐fil, og kan bruges til at skabe
perifer awareness” i debuggere eller header filer med perifere registre og interrupt‐definitioner.

‐

CMSIS‐DAP: Debug Access Port. Standardiseret firmware til realisering af et debuggermodul, der forbinder til CoreSight Debug
Access Port. CMSIS‐DAP distribueres som en separat pakke og er velegnet til integration på evaluationboards. Denne komponent
hentes separat
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Fig. 1.
Alt tyder på, at GCC over de næste par år vil miste
terræn til CLANG, der er en compiler‐frontend
bygget oven på LLVM, der er en ny moderne
compiler‐infrastruktur (backend). LLVM stod
oprindeligt for Low Level Virtual Machine, men er
egentlig ikke længere en virtuel maskine, men et
compilerframework, der genererer midlertidig
arkitekturuafhængig ”bytekode”, som kan parses
og optimeres og derefter konverteres til
maskinkode. Fordelen ved dette koncept er, at
det er modulopbygget, og andre værktøjer kan
integreres på flere niveauer.

Udviklingsværktøjer og middleware
Der findes rigtig mange værktøjer til Cortex‐M
sw‐udvikling. I det følgende kigger vi på C/C++‐
compilere, debuggere og middleware. Til sidst
også en kort gennemgang af integrerede miljøer,
der kan indeholde det hele.
Compilere
Compileren er nok en af de vigtigste blyanter i
penalhuset. Det er et ”must have tool”, som
mange dog vælger at nedprioritere betydningen
af. Compilerne kan groft inddeles i tre kategorier:
gratis/open source, supporterede open source og
så de kommercielle.

En compiler er med andre ord ikke blot et
værktøj, hvor det gælder om at generere så lidt
og så hurtig kode som muligt. En dårlig, eller
måske ikke så moderne compiler, kan spænde
ben for andre kvalitets‐ og performance‐
optimerende værktøjer.

Open Source
GCC‐compileren (GNU Compiler Collection) er
den altdominerende open source compiler. Den
har opnået sin store udbredelse især gennem
anvendelse til Linux‐applikationer, hvor den er
default. Det er ikke den bedst optimerende
compiler, hverken, når det kommer til hastighed
eller til memory‐forbrug (Flash eller RAM) og
build‐tiden er relativt lang. Men den laver ikke
fejl og der er et stort ”community” til at yde
support, hvis man forstår at ”navigere” i dette.
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Open source compilere som GCC og CLANG/LLVM
hentes typisk i deres respektive fora på nettet.
Det er også gennem disse fora, at man typisk skal
hente support i tilfælde af, at man har
brugerrelaterede spørgsmål eller ønsker hjælp.
Finder man deciderede fejl må disse også
rapporteres her. De frivillige ”contributors” må så
tage stilling til og prioritere fejlrapporterne.
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Kommercielt supporteret open source
Hvis man vil slippe lidt lettere igennem denne
proces, kan man vælge en af de rigtig mange
muligheder for en kommercielt supporteret open
source‐baseret løsning. Eksempelvis CrossWorks
(Rowley), TrueStudio (Atollic) og Embedded
Studio (Segger) giver en bred understøttelse til
Cortex‐M‐controllere for relativt små
initialomkostninger. På samme måde tilbyder
stort set alle chipproducenter en form for
udviklingskit, for at gøre det så let som muligt at
starte op med netop DERES controllere.
Eksempler er Atmel Studio (Atmel), LPCXpresso
(NXP, tidligere Code Red), CodeComposer Studio
(TI) m.fl.

Kommercielle Compilere
Omvendt er det med de kommercielt
tilgængelige compilere fra f.eks. IAR, Green Hills
og Keil/ARM. De understøtter typisk controllere
fra alle leverandører og er fokuserede på, at lave
den optimale compiler. De bruger midler på at få
sikkerhedsgodkendt compileren og udfærdiger
kvalitets manualer, som kan benyttes i en
eventuel certificeringsproces af egen applikation.
De konkurrerer om at lave den mest optimale
kode og adskiller sig på dette punkt kun fra
hinanden på marginaler.
Keil er 100 % ejet af ARM. Keils/ARMs løsninger
adskiller sig fra chipproducenternes ved at være
et særskilt forretningsområde hos ARM, og de
tilstræber at understøtte ARM‐baserede
controllere fra alle chipproducenter på markedet.
Som en del af ARM følger de selvfølgelig selv
CMSIS‐standarden og er blandt de første til at
understøtte nye cpu‐cores som f.eks. ARMv8‐M.
De leverer både deres klassiske compiler (ARM
Compiler 5), der er blevet udviklet over de
seneste snart 30 år, samt en ny LLVM‐baseret
version (ARM Compiler 6) kombineret med egne
biblioteker (Microlib) og optimeringer til ARM‐
arkitekturen. I Fig. 2 ses forskellene i
performance og footprint mellem den nye og
ARM’s klassiske compiler sammenholdt med GCC:

De er oftest baseret på GCC ‐ men sjældent den
seneste version ‐ og chipleverandørerne har kun
support for deres egne controllere, men det er
lettere at få support end, hvis man selv henter
sine open source værktøjer.
Chipproducenternes compilere er typisk leveret i
et IDE (oftest Eclipse‐baseret) sammen med
andre konfigurationsværktøjer for netop deres
chips. Disse konfigurationsværktøjer kan være
endda meget sofistikerede, som f.eks. Cube fra ST
Microelectronics. De er normalt gratis, da de
generelt er et markedsføringsredskab og ikke er
en del af et selvstændigt forretningsområde.
Ulempen ved dette er, at man ikke kan være
sikker på disse værktøjers eksistens blot få år
frem.

Fig. 2. AC6 ‐LTO er den nye LLVM baserede ARM‐compiler 6 med Link Time Optimization
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Når man skal vælge compiler, bør man overveje,
om den kun er for et enkelt projekt eller om det
er som generelt værktøj til mange efterfølgende
projekter. Projekternes varighed og produkternes
levetid er vigtig. Skal produkterne certificeres, er
det også værd at overveje, hvor man tager
omkostningerne til tool‐verifikation, og om man
ønsker at benyttes controllere fra flere
leverandører på kort eller længere sigt.

Debuggere
Debuggere til embedded software består af tre
dele. Debugger softwaren på hosten, debugger
modulet – (wiggler kabler, JTAG/SWD‐ og
tracemoduler osv.) samt OnChip
debuggerfunktionaliteten, hvilket der er rigtig
meget af på en Cortex‐M i det såkaldte CoreSight
modul.

Fig. 3
et ITM‐modul, Instrumentation Trace Macrocell,
som kan bruges af applikationen til udsendelse af
debuginformation. Det er en slags ”printf‐
debugging”, hvor system information kan
udsendes via skrivning i dedikerede registre.
Denne systeminformation routes ligeledes til
debuggeren via Traceporten eller SWO. Man
sparer derved en UART, og behovet for
instrumentering og negativ indvirkning på
programeksekveringen mindskes. Se Fig. 4

Coresight
CoreSight, debugger‐konceptet, som ARM
tilbyder til chipproducenterne, kan være
implementeret lidt forskelligt fra chip til chip, da
det afhænger af ønsket funktionalitet,
strømforbrug/silicium areal, kostpris og pakke‐
størrelse
I Fig. 3 ses en typisk Coresight konfiguration i en
MultiCore SoC med 2 ARM‐cores og en DSP. De
fleste Cortex‐M microcontrollere har kun én
processor core med ETM (Embedded Trace
Macrocell). M0 og M0+ varianter har typisk ikke
ETM. ETM er et hardware‐modul, der opsamler
og videresender information om program‐flowet i
realtid. For Cortex‐M’s vedkommende er ETM
suppleret med en Data Watch and Trace unit
(DWT), som opsamler og videresender info om
Data Trace (læsninger og skrivninger af data)
samt eventuelt PC‐sampling, interrupt
information m.m. til brug for f.eks. performance
profilering osv. Denne trace information kan så
udsendes via Serial Wire output, SWO, eller den
op til 4 bit brede traceport, TPIU, som også har
den nødvendige båndbredde til fuld program
trace fra ETM‐modulet. Herudover har Cortex‐M
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Fig. 4
Til grundlæggende debugging kan man på de
fleste controllere vælge mellem at interface
debuggeren via JTAG eller SWD (Serial Wire
Debug). Nogle få producenter tilbyder cJTAG.
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Serial Wire Output

Ønsker man større tracebuffer til brug for f.eks.
Code Coverage og avancerede statistiske analyser
kræves en meget større og derfor ekstern
tracebuffer. Den kan være placeret i
debuggerproben eller på hosten/PC’en.

JTAG benyttes oftest, hvis det ønskes at ”daisy
chaine” komponenterne på sit target til brug for
enten multicore‐debugging eller til hw‐test
(boundary scan).
SWD kan kun benyttes til én core og benytter
færre signaler og som følge deraf en mindre
konnekter, som inkluderer SWO.

Debugger SW
Som med compilere findes der open source,
kommercielt supporteret open source og så de
rent kommercielle debuggere. Igen er open
source helt domineret af GDB (GNU DeBugger).
GDB har sin oprindelse i Linux‐verdenen, hvor
den stadig er den mest benyttede til applikations‐
debugging. Den benytter som back‐end en target
server (monitor‐kode) så den kan starte og
stoppe separate task og tråde, inspicere variable
osv. GDB kommunikerer med target, i denne
konstellation, oftest via en netværksforbindelse
eller blot en simpel UART.

VIGTIGT: Serial Wire Output kan ikke
kombineres med JTAG. SWO er kun til rådighed,
hvis man vælger Serial Wire Debug, SWD. Trace
data (program‐flow fra ETM), som udsendes via
TPIU, kan kombineres med både JTAG og SWD.
De to anbefalede debugkonnektorer/pinouts ses i
Fig 5. og i Fig. 6.
SWO kan betragtes som et én‐bits trace interface,
som kan benyttes til data trace eller simplere
statistisk program‐profilering. For at udnytte
ETM‐trace, der jo er information om
programflowet opsamlet i realtid, så kræves en
tracebuffer. Nogle controllere har en OnChip
tracebuffer. Den kan være implementeret på
flere måder. Den såkaldte ETB (Embedded Trace
Buffer) er nogle få kilobytes dedikeret memory,
som kan benyttes til simpel post mortem analyse.
MTB, Microtrace Buffer, som typisk anvendes på
Cortex‐M0 og ‐M0+ (og sandsynligvis i
kommende M23 og M33) benytter almindelig
OnChip SRAM. Brugeren må selv sikre, at der er
allokeret hukommelse nok, og at der ikke kan ske
overskrivninger af applikationsdata. Data udlæses
via JTAG/SWD efter endt opsamling og
efteranalyseres af debuggersoftwaren på hosten.

Til non‐intrusive debugging er denne løsning ikke
god nok og der kræves et debugger‐modul.
Typisk vil man til GDB på Cortex‐M anvende en
Segger J‐LINK, der findes i flere varianter. Med
Segger J‐LINK vil man kunne udnytte både
SWD/SWO og JTAG på Cortex‐M. Se mere om
debuggerprober senere.

Fig. 6

Fig. 5
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et low cost kommercielt eller open source
produkt og lægger det ind i deres egen tool suite.

Microsoft har åbnet op og gjort det muligt at
benytte deres meget professionelle IDE inklusiv
debugger med tredjepart debuggerprober, som
f.eks. Segger JLINK.

Som eksempler på dette kan nævnes Freescales
Codewarrior, der pludselig blev erstattet af open
source alternativer eller NXP, som annekterede
Code Red og lavede LPCXpresso. Alle sammen
egentlig gode værktøjer, men det er forbundet
usikkerhed med hensyn til support og fremtidig
vedligehold. Retfærdigvis skal det nævnes, at der
også findes chipproducenter som f.eks. TI
(Codecomposer Studio), der gennem tiden har
vedligeholdt og supporteret deres
udviklingsplatform, men fælles for alle er, at de
hovedsageligt skal betragtes som værktøjer, der
gør det let for DERES kunder at få en applikation
på benene for at få solgt nogle af DERES
controllere.

Den samlede funktionalitet i denne type set‐ups
er et samspil mellem HW‐driveren, der leveres af
probeproducenter, og debuggersoftware‐
funktionaliteten. En Segger JLINK kan f.eks. hente
”non‐intrusive” realtidsdata via DWT. Men
hvordan får man den vist i GDB, eller MSVS på en
informativ måde?
Disse løsninger er absolut fornuftige til prisen. De
kan det mest elementære (downloade kode,
starte og stoppe programeksekveringen,
singlesteppe, sætte simple program‐breakpoints
og inspicere variable), men man står selv med
problemerne, hvis debuggerkonfigurationen ikke
fungerer som forventet.

Ingen af open source eller chipproducent‐
løsningerne har en videre anvendelig program‐
flow tracefunktionalitet (ETM‐trace).

Som det er tilfældet med compilerne, så findes
der også debuggerløsninger leveret af
chipproducenterne ‐ oftest som del af deres
integrerede udviklingskit til netop deres
controllere. Det er set mange gange tidligere at
chipproducenterne har lavet deres egen
debugger. Men over tid formår de ikke at
vedligeholde produktet, da det ikke er deres
kerne‐forretningsområde, hvorefter de opkøber

Kommercielt tilgængelig debuggersoftware er
næsten altid knyttet sammen med en compiler.
De førende er KEIL/ARM, Green Hills og IAR. De
laver hver især også deres egne debuggerprober.
Green Hills er en High‐End/High‐Price/High‐
Quality tool chain, der især rettes mod 32‐og 64‐

Fig. 7
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dyre systemer til omkring 150 kkr. ߤTrace for
Cortex‐M koster dog under 19 kkr. Med ߤTrace
for Cortex‐M, er der fuld understøttelse for ETM‐
Trace og selvfølgelig både JTAG, cJTAG og
SWD/SWO. Trace data (både ETM, ITM og data
fra DWT) kan gemmes i den indbyggede buffer på
250MByte eller streames til PC’ens harddisk. Ved
hjælp af det såkaldte ”Context Tracking System”
kan den genskabe hele konteksten på target til et
givent tidspunkt ud fra den opsamlede ETM/DWT
‐data. Det er derfor muligt at debugge i historisk
data. Det vil sige, at man kan singlesteppe
(forlæns og baglæns) og se på variabler og
memory indhold til trods for at controlleren ikke
har udsendt disse data under eksekveringen.
Dette er helt unikt og uhyre tidsbesparende ved
komplekse problemer. Code Coverage
information kan selvfølgelig vises i debuggerens
interface (PowerView), men kan også eksporteres
til brug i rapporter ved certificering.

bit arkitekturer (ARM Cortex‐A, PowerPC..). Det
er et ret lukket miljø og det giver ikke mening at
kombinere deres debugger med andre tool
chains. Masser af debug‐funktionalitet. God men
meget dyr.
IARs største styrke er en god compiler og dét, at
deres tool chain kan fås til mange forskellige 8‐,
16‐ og 32‐bit arkitekturer, hvilket resulterer i en
ensartet brugerflade for firmaer med et sådan
behov. Debugger softwaren er funktionelt over
gennemsnittet med support for simpel
realtidstrace trace via egne debuggerprober, I‐jet.
KEIL/ARM er næsten 100 % fokuseret på ARM (de
har stadig udviklingsmiljøer for C166 og 8051
arkitekturerne) og må betragtes som industri‐
standarden for compilere og debuggere til ARM
Cortex‐M. Funktionelt er Keil’s debugger på linie
med IAR’s, men med bedre tracefunktionalitet,
med mulighed for at streame Trace Data til
PC’ens harddisk, hvilket bl.a. muliggør fuld code
coverage analyse ved uafbrudt test. Keil kan også
levere deres egenudviklede komplette middle‐
warestak, med ”hooks” så debuggeren får
fremragende muligheder for at følge status i
stakken. Se f.eks. System Analyzer visningen i Fig.
7, med task‐skift og interrupts vist sammen med
spænding og strømforbrug.

ߤTrace for Cortex‐M er en meget avanceret
debugger til ganske få penge. Se Fig. 8

Lauterbach laver udelukkende debuggere. De
understøtter stort set alle arkitekturer og er
uafhængige af compiler og chipleverandører.
Deres debuggersystem, Trace32, må nok
betragtes som ”kongen”. Det har ry for at kunne
alt, hvad der er muligt. Den største fordel er, at
data kan præsenteres på et utal af måder, hvilket
kan spare uvurderlig tid. Priserne starter ved ca.
35 kkr for et JTAG/SWD‐system til en vilkårlig
arkitektur og kan udvides til komplette systemer
med realtidstrace, logikanalysator og måling af
effektforbrug (korreleret med trace) til op
mellem 100 og 200 kkr.

Fig. 8
Debuggermoduler
Der findes et bredt udvalg af debuggermoduler.
De bliver også kaldet debuggerprober, wiggler‐
kabler osv. Vælger man en kommerciel debugger‐
software fra f.eks. Keil, IAR, eller andre er det
oplagt også at benytte deres tilhørende
debugger‐hardware. Dvs. IAR’s I‐jet, Keil ULINK og
selvfølgelig Lauterbachs ߤTrace for Cortex‐M.

Men da markedet for Cortex‐M er så presset, har
Lauterbach lavet en kompakt enhed, ߤTrace for
Cortex‐M, som har funktionalitet som de store
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KEIL/ARM har i efteråret 2017 lanceret deres
ULINKplus (se Fig. 9), som er galvanisk adskilt fra
target, har analoge og digitale IO til testformål og
som kan måle energiforbruget på target løbende.
Dette er igen et eksempel på, at man ved at ved
at ofre lidt mere end de par hundrede dollars et
wiggler‐kabel koster, kan få dækket helt andre
behov, og sikkert spare masser af tid.
Vælger man GDB eller Microsoft‐løsningen vil
man oftest vælge Seggers JLINK, som findes i
mange varianter med og uden trace. Det er
nærmest blevet en industri‐standard, da Segger
laver drivere til næsten alt debugger‐software.

Fig. 9.
udgaver med enten USB2 eller Ethernet, men
understøtter for nuværende ikke streaming.

Chipproducenterne laver også deres egne
JTAG/SWD‐prober som f.eks. NXP’s LPCLINK 2
eller ST Microelectronics’ ST‐link. Disse er meget
ofte baseret på ARM CMSIS‐DAP, som tilbyder
den basale funktionalitet. Disse har normalt ikke
SWO og aldrig ETM‐trace og er mest rettet mod
anvendelse sammen med deres egne evaluation
boards. Nogle som f.eks. LPCLINK2 er faktisk et
evaluation board udviklet af Embedded Artists

Der er mange hensyn at tage. Det er let at vælge
den billigste løsning, men der er en grund til at de
dyre koster mere. Ønsker man f.eks. at lave
performance profilering på funktions‐ eller
taskniveau ved hjælp af PC‐sampling ‐ der jo
understøttes af chippen – som udsendes via
SWO, så får man det mest præcise resultat ved at
lade chippen timestampe de enkelte samples (af
Program Counteren). Men denne interne
timestamping vil derfor mere end fordoble
mængden af data, der skal sendes ud, hvilket
bliver en begrænsning med de billige løsninger
med lav båndbredde. En højere samplefrekvens
vil selvfølgelig også resultere i en mere præcis
profilering og kræve større båndbredde. Man kan
slå den interne timestamp fra, men så kræves
det, at debuggerproben kan gøre dette i stedet.
Det kan de billige sjældent og det bliver igen
endnu vanskeligere, hvis de samplede PC‐data
bliver kombineret med andet data, som f.eks.
ITM‐data fra applikationen. I sådanne tilfælde er
det en kæmpe fordel at debuggersoftware‐
producenten også laver debuggerproben. Af
samme årsag vil sådanne målinger ikke være så
præcise eller mulige overhovedet med en GDB‐
debugger sammen med en ST‐Link eller lignende.

Ved valg af debuggerprober skal man vurdere,
hvilke behov man har. Alle prober kan downloade
applikationer og benyttes ved singlestepping.
Breakpoints kan selvfølgelig også sættes og
slettes via low cost proberne. Nogle understøtter
også SWO og ETM. Her er det meget afgørende at
kigge på den maksimalt tilladte Trace‐clock
frekvens, da denne let kan blive en flaskehals.
Flaskehalsen kan også ligge mellem
debuggerproben og trace‐bufferen. Nogle
debuggerprober har udgaver med indbygget
tracebuffer (Segger J‐Trace og IAR’s I‐jetTrace,
Lauterbach’s ߤTrace for Cortex‐M) Mens andre
som f.eks. Keil ULINKpro streamer til PC’ens
harddisk. Ved streaming til harddisken kunne
man forvente at en netværksforbindelse er
hurtigere end f.eks. USB2, men så simpelt er det
ikke. Keils ULINKpro benytter USB2 men
komprimerer først data, som så siden udpakkes
på PC’en. Lauterbach benytter USB3,
komprimering og en stor intern buffer til
aflastning ved peak belastning. Segger har
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Fig. 10 Eksempel på præsentation af trace‐data i Lauterbach debugger
Middleware og RTOS
Middleware er en fællesbetegnelse for RTOS,
protokolstakke, filsystemer, GUI‐biblioteker,
krypteringsalgoritmer med videre, hvis
funktionalitet typisk ikke udgør applikationens
primære funktionalitet (målinger, analyser,
styringer osv.), men snarere har en form for
faciliterende funktion.

forskellige måder. Prisen kan være royalty‐
baseret, dvs. per produceret enhed eller per
projekt/produkt eller per udvikler. Hver
leverandør har sine pris/licensmodeller. Typisk er
den økonomiske gevinst større ved kommercielt
middleware end for kommercielle udviklings‐
værktøjer i modsætning til de tilsvarende open
source produkter, da der kan bruges rigtig lang
tid på at integrere og portere open source‐
komponenterne. Der kan spares endnu mere tid
ved at vælge middleware fra samme leverandør,
da disse komponenter er langt lettere og mere
”homogene” at konfigurere og integrere.

Typisk er disse sw‐komponenter ”de dybe
tallerkener”, som det jo som bekendt ikke kan
betale sig at opfinde igen, da der allerede findes
rigtig mange tilgængelige. Det ville mangedoble
udviklingstiden at udvikle egne sw‐stakke, da
kompleksiteten i disse komponenter ofte er
meget høj. Tænk f.eks. på en embedded
applikation med RTOS, en webserver, IP‐stak og
touch display!

RTOS
Et Real Time Operating System, RTOS, løser
mange realtidsproblematikker (tidsdeling,
kommunikation, deling af ressourcer osv.)
samtidig med, at det strukturerer applikationen,
så fremtidig vedligehold lettes betydeligt.

Middleware fås også som ”gratis” open source
eller kommercielt licenseret. De kommercielle
produkter kan typisk erhverves og licenseres på
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De mest almindelige middlewarekomponenter er
TCP/IP (og andre) netværkskomponenter, USB‐
Host og ‐Device, Filsystemer, Grafikbiblioteker
samt andet kommunikations og –
sikkerhedssoftware.

Det vel nok mest benyttede RTOS til Cortex‐M er
FreeRTOS skarpt forfulgt af Micrium ߤCos,
KEIL/ARMs RTX, Seggers embOS og flere i samme
kaliber. Det vil i de fleste applikationer være ret
ligegyldigt, hvilket af disse, man vælger – rent
funktionelt. Dog kan man med fordel vælge et
RTOS med CMSIS‐API.

Det vil føre for vidt at lave en indgående
beskrivelse af alle de forskellige tilgængelige
middlewarekomponenter og sammenholde
fordele og ulemper. I stedet vil vi her kort
beskrive de komplette middlewarestakke fra
KEIL/ARM og Segger samt en generel beskrivelse
af de stakke, som chipproducenterne kan levere.

De fleste af RTOS producenterne også har en
række middleware‐komponeter. Det er derfor
snarere disse komponenter, der kan være den
afgørende faktor for, hvilket RTOS, der skal
vælges, men det er også vigtigt at debuggeren
har understøttelse – såkaldt kernel awareness –
for det valgt RTOS.

Middlewarestakke fra chipproducenter
Ligesom det er tilfældet med compilere, er de
software‐stakke, der leveres af
chipproducenterne typisk lavet for, at deres
kunder let kan komme i gang med en evaluering
af hardwaren og få testet denne i forskellige set‐
ups og applikations‐typer. De leveres ofte med
færdige eksempel‐applikationer til specifikke
evaluation boards – både egne og tredjeparts.
Stakkene er baseret på open source og
operativsystemet, der medfølger, er ofte
FreeRTOS, hvilket forklarer den store udbredelse,
som dette RTOS har. Når man først har ”leget”
med FreeRTOS, og lavet et par test‐programmer,
så er det let blot at fortsætte med dette. Det sker
dog knap så hyppigt, at man fortsætter med
resten af middlewarekomponenterne. Dette
skyldes sikkert den usikkerhed, der er forbundet
med at basere sin kommercielle applikation
(forretningens fremtidige indtægtsgrundlag) på
noget software med meget blandet oprindelse og
begrænset mulighed for support og opdateringer.
Chipproducenterne ønsker selvfølgelig at levere
så komplet en pakke i så høj kvalitet som muligt,
men deres hovedfokus er at få solgt så mange
controllere som muligt. Derfor lægges der ofte
mere vægt på dét, at komme i gang hurtigt,
snarere end løbende at optimere på
funktionalitet og robusthed.

Lauterbach ߤTrace for Cortex‐M, har kernel
awareness for mere end 40 RTOS’ til ARM. Keils
debugger understøtter selvfølgelig Keil RTX (som
også fås som open source), men også FreeRTOS.
Ved at vælge RTOS og debugger fra samme
leverandør, kan der lettere opnås dybere
debuggermuligheder. Keil har f.eks.
implementeret en såkaldt System og Thread
Viewer, der på en Cortex‐M ”non‐intrusive” i
realtid udlæser og præsenterer status for
middleware som f.eks. RTOS og netværksstakke.
Har man større security‐ eller safety‐krav og
derfor benytter Cortex‐M33, der har
implementeret ARMs TrustZone‐teknologi, så er
Keil RTX2, det rigtige valg. Dette RTOS
understøtter sikker kommunikation mellem
secure og non‐secure applikationer kørende på
samme CPU‐kerne. Der findes andre såkaldte
Secure RTOS’s, der understøtter ARM TrustZone,
men endnu ikke til Cotex‐M33, hvor micro‐
controllere knapt er tilgængelige i skrivende
stund (oktober 2017).
Middlewarestakke
At vælge RTOS er én ting, og de ovenfor nævnte
vil kunne opfylde stort set alle funktionelle krav
til gængse Cortex‐M projekter. Anderledes
forholder det sig med de øvrige middleware‐
komponenenter, hvor spredningen i
funktionalitet, kvalitet og performance er større.
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Et godt eksempel er STMicroelectronics, som har
lavet værktøjet STM32Cube, der indeholder
konfigureringsværktøjet, STM32CubeMX, og
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middleware bibliotekerne, ”STM32Cube
embedded software libraries”.
Konfigurationsværktøjet er meget avanceret og
genererer C‐kode ud fra grafiske wizzards, hvor
man kan definere pin‐multiplexing samt
opsætning af perifere enheder og middleware fra
bibliotekerne med mere. Bibliotekerne
indeholder udover middlewarekomponenterne
også HAL (hardware abstraction layer) så det er
let at flytte applikationer fra én STM‐controller til
en anden. Den genererede startup‐ og
konfigureringskode kan let eksporteres til et
professionelt udviklings‐IDE, som f.eks. Keil MDK‐
ARM. Andre leverandører som f.eks. Cypress og
NXP har lignende værktøjer og middleware
biblioteker. Fælles for dem alle er, at de er rettet
mod deres egne chips.

JLINK‐familien, men har efterhånden stadfæstet
sig som en af de førende leverandører af
middleware. Seggers udvalg af middleware er
meget bredt. Netværksstakken fås f.eks. i to
udgaver, embOS/IP Base og embOS/IP Pro.
Herudover findes adskillige addons. De fleste af
middlewarekomponenterne kan køre både under
deres eget RTOS, embOS, med andre RTOS eller
helt uden i pollet mode. Udover de mest
almindelige komponenter, leverer Segger flere
sikkerhedsrelaterede pakker til f.eks. kryptering
og sikring mod kloning samt sikker software‐
opdatering. En lang række af komponenterne er
rettet mod IoT‐devices, som f.eks. MQTT‐client
samt Wifi eller GPRS interface software.
Alt er skrevet i C‐kode (som kan tilkøbes) og kan
porteres til stort set alle CPU‐arkitekturer.
Priserne er i den lave ende og softwaren kan
licenseres efter flere modeller, som er rette mod
projekter og firmaer i alle størrelser.

Segger
Segger er kendt for sine debuggermoduler i

Fig. 11
Keil/ARM
Keil’s middlewarestak består af RTOS,
netværkskomponenter, filsystem, gui‐software,

USB‐Host og USB‐Device. Det meste er lavet
specifikt til Cortex‐M, mens GUI‐bibliotekerne
faktisk er Seggers emWin. Herudover medfølger
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også nogle IoT‐komponenter som f.eks. mbed TLS
SSL/TLS krypteringsfunktionalitet og mbed Client,
som er MQTT interface til skyen i en IoT‐
applikation. Denne middleware medfølger som
del af pakkerne MDK‐ARM‐Plus og MDK‐ARM‐
Professional (se i Fig.11 hvilke komponenter, der
er inkluderet i de specifikke udgaver af MDK‐
ARM).

Man kan bedømme et udviklingskit ud fra mange
kriterier. I de foregående afsnit er delkomponen‐
terne beskrevet, mens selve IDE’et ikke har været
nævnt. Det er dog ofte ganske subjektive
præferencer og vaner, der afgør, om man kan lide
en brugerflade, men det bør være et krav, at det
er muligt at integrere med eksterne værktøjer, til
f.eks. fil‐versionering, konfigurationsstyring,
continuous build systemer, testværktøjer
(dynamiske og statiske) osv. Microsoft (Visual
Studio) og IBM (Eclipse) har frigivet deres IDE’er
som open source og de benyttes hyppigt – Eclipse
nok oftest. Dette gælder også de fleste
chipproducenters IDE’er.

Som følge af at middlewaren følger med
udviklingskittet, så licenseres det kun per bruger.
Dvs. at det må benyttes i samtlige projekter og
produkter i ubegrænset antal – altså ingen
royalties. Konfigureringen foregår via grafiske
wizzards i IDE’et og det er faktisk muligt at få sin
egen platform med f.eks. RTOS, netværk,
filsystem og webserver på benene i løbet af en
arbejdsdag.

Green Hills’ Eclipse baserede Multi kan leveres
med et væld af deres middleware og avanceret
debugfunktionalitet, men det er typisk for dyrt
blot til Cortex‐M‐projekter, ligesom det er et
meget lukket miljø.

Alternativet til de tre ovenfor nævnte løsninger
(middleware fra chipproducenter, Segger og
Keil/ARM) er selvfølgelig selv at finde open
source komponenter og stykke dem sammen
efter behov. Dette er initialt en billig løsning, men
på sigt mindst lige så dyr som de (halv‐)
kommercielle løsninger, da der skal bruges langt
mere tid til portering, konfigurering og
vedligehold. En løsning kan selvfølgelig også være
en kombination ‐ f.eks. en Keil‐pakke suppleret
med Seggers emSecure og emLoad for at få sikker
firmwareopdatering.

Løsningerne fra Atollic og Rowley kan
karakteriseres som GCC/GDB‐baseret open
source med kommerciel support og hører derfor
til i low‐cost segmentet. Debuggerdelen af disse
kits er dog for størstedelen egenudviklet. Til
prisen er de udmærkede og den kommercielle
support fjerner noget af usikkerheden ved brug af
open source. Rowley har endda udviklet deres
egne runtime biblioteker, hvilket resulterer i
bedre performance end den almindelige GCC‐
compiler, samt det Visual Studio lignende IDE.
Ingen af disse to kit indeholder eller kan leveres
med middleware.

Udviklingskit
Der findes flere ganske udmærkede udviklingskit,
som jo typisk består af et IDE (Integrated
Development Environment) med projekt‐
håndtering, buildtools (compiler, linker, LIBs..),
debugger (simulator‐/eller targetdebugger) og
nogle kan sågar inkludere middlewarestakke og
evaluation‐boards.

Seggers Embedded Studio svarer til Rowleys
CrossWorks og debuggeren er den samme.
Embedded Studio adskiller sig dog markant ved,
at det kan leveres med Seggers middleware, som
derfor er understøttet og let at integrere i
projektet. Standard versionen for Cortex‐M uden
middleware koster ca. 7,5 kkr. Pro‐versionen, der
indeholder RTOS, Filsystem, GUI‐Libs, netværks‐
stakke, usb‐host og device, j‐link debuggerprobe
og et evaluationboard koster ca. 75 kkr. Priserne
er per bruger, men der findes andre licenserings‐
modeller.

De vigtigste på det danske marked er KEIL/ARM
(MDK‐ARM, µVision), IAR (Embedded
Workbench), Segger (Embedded Studio). Andre
som ikke ses så ofte er i Danmark Green Hills
(Multi), Rowley (Crossworks) og Atollic
(TrueSTUDIO). Hertil kommer så chipleveran‐
dørernes udviklingskit.
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IAR Embedded Workbench for ARM har
egenudviklet IDE. Det er ikke et low‐cost værktøj,
og kvaliteten er overmiddel med en af markedets
bedste compilere. IAR har ikke deres eget RTOS
eller middleware, men de fleste tredjeparts
middlewareleverandører har lavet porteringer og
eksempler til IAR’s compilere – heriblandt Segger.

Den største fordel ved MDK‐ARM pakkerne er
dog den intensive udnyttelse af CMSIS SW‐Pack
konceptet samt de indbyggede grafiske
konfigurations‐wizzards. Det afkorter
opstartstiden med mange uger, hvilket jo er
særligt interessant, hvis man har mange
projekter.

Keil/ARM’s udviklingskit MDK‐ARM har deres
egenudviklede IDE kaldet µVision. Det minder om
Visual Studio med lignende funktionalitet. Det fås
i flere varianter, hvoraf Plus‐ og Pro‐udgaven er
med middleware (se Fig. 11) Alt er udviklet af
ARM til ARM‐arkitekturerne. Prisen for en MDK‐
ARM‐Professional med alt middleware er ca. 68
kkr. Heri indgår også et såkaldt Safety
Qualification Kit. Compiler samt visse af
middleware‐komponenterne er godkendt af TüV
til brug ved udvikling af sikkerhedskritisk
software. Derfor er der også mulighed for Long
Term Maintenance, hvor specifikke versioner af
de præcertificerede komponenter vedligeholdes
separat.

Keil har mange evaluation boards og debugger‐
prober. De er dog ikke inkluderet i prisen, men er
relativt billige. Den nyeste debuggerprobe hedder
ULINKplus. Den har galvanisk adskilt JTAG/SWD‐
interface samt ekstra IO‐signaler til brug under
test samt ikke mindst understøttelse for løbende
måling af effekt/strøm‐forbrug.
Hvad skal man så vælge?
Hvert enkelt projekt og virksomhed har sine krav
og budgetter. Udviklernes kompetencer og
præferencer samt ressourcer generelt spiller
også ind ved valg af værktøjer. De forskellige
leverandørers licensmodeller og måden
licenserne forvaltes på er også vigtigt.

Kvalitet

Effektivitet
Omkostninger

Tre parametre er vigtige: Kvalitet, Effektivitet og Omkostninger. Ændrer man på én af de tre parametre, så
har det indflydelse på de to andre,
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Nedenfor skitseres nogle forskellige løsninger og scenarier. Det forudsættes, at der er behov for en eller
flere middlewarekomponenter.

1. STM32Cube med ST Discovery Eval Board (on Board CMSIS DAP‐debuggerprobe), Pris: < 1 kkr.
F.eks. til test eller lignende til intern brug i f.eks. produktion eller testopstilling. 1 udvikler.
2. Open source compiler og middleware med Lauterbach uTrace for Cortex‐M. 19 kkr per person.
For virksomheder med relativt få årlige projekter og open source‐kultur og ‐kendskab. Forvent lang
opstartstid og flere ressourcer ved fremtidig vedligehold. Flere end 3 udviklere, da den
ressourcekrævende opstart typisk udføres af 1 person – herved mindskes omkostningerne per
bruger.
3. Keil MDK‐ARM‐Professional inkl. ULINKplus. 73 kkr per person.
For virksomheder med få udviklere og flere årlige projekter med lang produktlevetid. Let og hurtigt
opstart af projekter. Licenser er per person (ikke per produkt), så det er muligt at lave mange
produkter i store styktal uden meromkostninger. Også til projekter med krav til certificering. Færre
end 4 udviklere, da det ellers bliver dyrt.
4. En Keil MDK‐ARM‐Professional flydende licens per 5 udviklere inkl. en Lauterbach uTrace for
Cortex‐M per person. Ca. 37 kkr per person (ved 5 udviklere).
For virksomheder mere end 3 udviklere eller flere årlige projekter. Let og hurtigt opstart af
projekter. Keil licensen er flydende, men trækkes kun under kompilering eller debugging. Derfor
benyttes en Lauterbach debugger i stedet for den debugger, der følger med Keil‐pakken.
Middlewaren må benyttes ubegrænset. Keil licenser er per person, og en flydende licens må
benyttes af flere personer (dog ikke samtidig). Det er derfor muligt at lave mange produkter i store
styktal uden meromkostninger. Den kan med fordel anvendes, hvis der er krav til certificering. Er
rentabel ved mere end 3 udviklere. Denne løsning giver den bedste compiler og den bedste
debugger til færrest penge.
5. Segger middleware kombineret med en Keil MDK‐ARM‐Essential (uden middleware) Pris afhænger
af de krævede komponenter.
Denne løsning er at foretrække, hvis man har færre, men komplekse produkter, flere udviklere og
behov for bredere udvalg af middleware. Middlewaren kan licenseres per produkt eller
produktlinie. Har man ikke behov for Keil compilerens performance og teknisk support så kan man i
stedet vælge en GCC‐compiler plus Lauterbach Trace for Cortex‐M eller måske mere naturligt
Segger Embedded Studio.
Der kan selvfølgelig laves flere kombinationer og alle disse kan selvfølgelig med fordel kombineres med helt
andre kvalitets‐ og effektivitetsoptimerende værktøjer til f.eks. statisk kodeanalyse, unit‐ og systemtest.
Alle de i guiden nævnte priser, er cirkapriser ekskl. moms per oktober 2017.
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Om Nohau
– De bedste teknologier til pålideligt og sikkert embedded software

Nohau Solutions AB blev grundlagt i Sverige i 1982 og har leveret professionelle
løsninger til udvikling af embedded software lige siden. Nohau Danmark A/S startede
op i 1991 og siden har vi hjulpet flere tusinde udviklere i mange hundrede danske
virksomheder.

Komplette løsninger
Nohau har hjulpet mere end 2000 virksomheder med at finde en løsning til at
reducere af omkostningerne og øge kvaliteten ved udvikling af software og i test.
Enten i form af en totalløsning for den komplette udviklingscyklus fra specifikation til
test eller ved at komplementere og integrere i det eksisterende miljø.
Vores kunders fokus er ikke blot rettet mod deres produkters funktionalitet, men i høj
grad også mod sikkerheden, pålideligheden og kvaliteten i disse.

… Inkluderer installation og træning
Vi er, som uafhængig forhandler, forpligtet til at levere de bedste teknologier
kombineret med serviceydelser ved installation og konfigurering af de nye systemer.
Vi ved, at mange investeringer har været forgæves på grund af brugernes
manglende kompetencer – Vi sikrer investeringen ved indførelse af ny teknologi.

Nohau Danmark A/S
Hørkær 26, Plan 4
DK-2730 Herlev
Tlf.: +45 44 52 16 50
CVR: DK15108908
info@nohau.dk
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