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TIIVISTELMÄ

Tässä  diplomityössä  tarkastellaan  menetelmiä  laitteistoemuloinnin 
tehokkaaseen käyttöön globaalissa organisaatiossa. Emuloinnilla on tärkeä rooli 
digitaalisten järjestelmäpiirien ja niihin liittyvän ohjelmiston suunnitteluvuossa. 
Laitteistomuloinnin  korkea  hinta  tekee  siitä  rajallisen  resurssin,  jota  on 
käytettävä  mahdollisimman  tehokkaasti.  Laitteistoemulointi  esitellään 
teknologiana  ja  verrataan  sitä  muihin  SoC-suunnittelussa  käytettyihin 
mallinnusmenetelmiin. 

Työssä  analysoidaan  interaktiivista  ja  automaattista  käyttömallia  ja 
ehdotetaan  menetelmää  palvelun  käyttöön  molemmille  lähestymistavoille. 
Merkittävimpinä palvelun käytön menetelminä esitellään varausjärjestelmä ja 
jonotusjärjestelmä. Työssä tarkastellaan laitteistoemuloinnin evoluutiota yhden 
käyttäjän  laitteista  useamman  käyttäjän  laitteisiin  ja  paikallisesta 
käyttömallista globaaliin palvelumalliin.  Follow the Sun menetelmä esitellään 
mahdollisuutena  tehostaa  emulaattoriresurssien   hyödyntämistä  globaalilla 
tasolla.  Globaalin  emulointipalvelun toteuttamistapana verrataan hajautettua 
palvelumallia keskitettyyn malliin. 
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ABSTRACT

This thesis work studies methods for  using hardware emulation efficiently in a 
global  organization.  Emulation  has  an  important  role  in  the  design  flow  of 
digital System-on-Chip and related software. High cost of hardware emulation 
makes  it  a  limited  resource  that  must  be  used  as  effectively  as  possible. 
Hardware  emulation  as  a  technology  is  introduced  and  compared  to  other 
modeling methods available for SoC design. 

Interactive  and  automated  use  models  are  analyzed  and  methods  for 
accessing the service are proposed for both scenarios. Reservation system and 
queuing system are introduced as most relevant methods of access. Evolution of 
hardware emulation from a single user resource to a multi user resource and 
from local use model to global service model is studied.  Follow the Sun method 
is  introduced as  an  opportunity  to  improve efficiency  of  utilizing  emulation 
resources in global scope. Distributed service model is compared to centralized 
model as a way of implementing global emulation service. 

Key words:   emulation service,  Follow  the  Sun method,  reservation  system, 
queuing system
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1. JOHDANTO

Laitteistoemulointi on vakiinnuttanut paikkansa osana digitaalisten järjestelmäpiirien 
(SoC,  System-on-Chip)  ja  niihin  liittyvien  ohjelmistojen  suunnitteluvuota. 
Emulointiteknologian  käyttöä  rajoittaa  emulaattoreiden  korkea  hinta.  Tästä  syystä 
emulaattoreita  on  syytä  pyrkiä  käyttämään  mahdollisimman  tehokkaasti.  Tässä 
diplomityössä  tarkastellaan  mahdollisuuksia  emuloinnin  käytön  tehostamiseen 
erityisesti  useammassa  toimipisteessä  toimivan  globaalin  organisaation 
näkökulmasta.  Emulaattoriteknologian  merkittävimmät  hyödyntäjät  ovat  suuria 
teknologiayhtiöitä,  joiden  tuotekehitystoiminta  on  tyypillisesti  maantieteellisesti 
hajaantunutta. 

Työssä  esitellään  emulointi  teknologiana  ja  vertaillaan  sitä  muihin  SoC-
suunnittelussa käytettyihin mallinnusmenetelmiin. Myös emuloinnin menetelmät ja 
niiden  paikka  suunnitteluvuossa  käydään  läpi.  Eri  menetelmien  osalta  esitellään 
niiden tyypilliset  käyttötavat.  Osa menetelmistä soveltuu hyvin automatisoitaviksi, 
kun taas joitain käytetään yleisimmin interaktiivisesti. Käytön tehostamisen kannalta 
pääasiallisella käyttötavalla on suuri merkitys.    

Seuraavaksi  tarkastellaan  laitteistoemuloinnin  evoluutiota  yhden  käyttäjän 
laitteista  useampia  käyttäjiä  tukeviin  laitteisiin  ja  paikallisesta  käyttömallista 
lisääntyvän  etäkäytön  kautta  globaaliin  palvelumalliin.  Tämän  jälkeen  esitellään 
etäkäytön  mahdollistavia  teknologioita  ja  etäkäytön  avaamia  mahdollisuuksia 
laitekapasiteetin tehokkaan käytön kannalta.

Työssä  perehdytään  myös  emulaattoripalvelun  tehokkaan  käytön 
mahdollistamiseksi kehitettyihin käytön organisointimenetelmiin,  joista tärkeimmät 
ovat varausjärjestelmä ja jonotusjärjestelmä. Globaalin palvelun toteutuksen osalta 
tarkastellaan hajautettua ja keskitettyä mallia, ja vertaillaan niitä keskenään. 
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2. JÄRJESTELMÄPIIRIEN SUUNNITTELU

2.1 Järjestelmäpiirien kehittymiseen liittyvät haasteet

SoC-suunnitelmien koon kaiken aikaa kasvaessa toiminnallisuuden varmentamiseen 
liittyvän  työn  määrä  lisääntyy.  SoC-piirin  kehityskustannuksista  merkittävä  osa 
liittyy piirin itsensä, ja laitteiston ja ohjelmiston yhteistoiminnan varmentamiseen. 
Markkina-analyysejä tuottavan Semico Research:in arvion mukaan keskimääräinen 
SoC-piirin  koko  vuonna  2014  oli  180  miljoonaa  ASIC  (Application  Specific 
Integrated Circuit) porttia ja tulee kasvamaan 340 miljoonaan porttiin vuoteen 2018 
mennessä.  Suurimmat  piirit  ovat  jo  ylittäneet  miljardin  portin  rajan.  Suuret  piirit 
sisältävät  tyypillisesti  useita  prosessoriytimiä  ja  talon  ulkopuolelta  hankittuja  IP-
lohkoja (Intellectual Property). Piirien koon kasvaessa lisääntyy kaiken aikaa myös 
piireihin liittyvän ohjelmiston määrä. Ohjelmistokehityksen kustannusten arvioidaan 
jo  ohittaneen  SoC-piirin  kehityskustannukset  28  nanometrin  (nm)  teknologiaan 
siirryttäessä. [1, 2]

Suunnitelmien koon ja niihin liittyvien kehityskustannusten kasvaessa lisääntyvät 
myös  tuotekehitystiimien  aikataulupaineet.  Kasvavat  ja  kaiken  aikaa 
monimutkaisemmiksi kehittyvät  piirit  olisi saatava entistä  pikemmin markkinoille. 
Semicon arvion mukaan  20 nanometrin teknologialla  kehitettyjä  piirejä olisi  $20 
kappalehinnalla  myytävä  yli  9  miljoonaa,  ennen  kuin  edes  kustannukset  saadaan 
katettua [1]. Aiemmin kehitettyjen suunnitelman osien (in-house IP) uudelleenkäytön 
lisääminen on yleinen tapa vähentää kustannuksia ja nopeuttaa suunnittelun kulkua, 
mutta  se tuo myös  mukanaan lisää haasteita  varmentamiseen.   Aikataulupaineista 
huolimatta piirin toiminta on saatava kattavasti varmennettua ennen sen lähettämistä 
tehtaalle  eli  tape-outia.  Kustannusten  ja  aikataulun  kannalta  vakavasta 
suunnitteluvirheestä johtuva uusi piikierros on kaikkein pahin vaihtoehto. [2]

Nykyisin hyvin monet SoC-piireistä kehitetään kannettaviin laitteisiin. Kuluttajat 
kiinnittävät  näitä  laitteita  hankkiessaan  huomiota  erityisesti  akun  kestoon, 
suorituskykyyn ja laitteen painoon. Laitteen tehonkulutus vaikuttaa kaikkiin näihin 
asioihin  ja  sen  optimoinnista  on  tullut  erittäin  tärkeää.  Alhaisen  tehonkulutuksen 
saavuttamiseksi  SoC-piireissä  käytetään  monimutkaisia  rakenteita.  Piireissä  on 
yleisesti  useita  käyttötiloja  (operating  mode).  Näiden  ohjaamana  lohkoja  voidaan 
esimerkiksi  asettaa  virransäästötilaan  (standby)  tai  sammuttaa  kokonaan  ja 
käynnistää  myöhemmin  uudelleen.  Tehonkulutuksen  optimointiin  tarkoitetut 
rakenteet  ovat  lisänneet  SoC-piirin  varmentamiseen  liittyvää  työmäärää.  Myös 
näiden rakenteiden toiminta on varmennettava. Samalla on varmistettava, etteivät ne 
aiheuta virheitä varsinaisen suunnitelman toimintaan. [3, 4] 

2.2 SoC-piirin ja ohjelmiston rinnakkainen kehittäminen

SoC-piiristä ja siihen liittyvästä ohjelmistosta koostuvan tuotteen kehityksen kulku 
on esitetty kuvassa 1. Järjestelmätason suunnitteluvaiheen päätyttyä aloitetaan SoC-
piirin  ja  ohjelmiston  kehitys.  Tekemällä  molempia  rinnakkain  saavutetaan 
kuukausien säästö aikataulussa. 

SoC-suunnitelman  (kuvassa  HW,  HardWare)  ja  ohjelmiston  (kuvassa  SW, 
SoftWare)  integrointi  aloitetaan  heti,  kun  suunnitelman  rekisterisiirtotason  (RTL, 
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Register  Transfer  Level)  kuvaus saavuttaa  kohtuullisen kypsyystason.  Integrointia 
varten on tyypillisesti välttämätöntä mallintaa SoC-suunnitelma laitteistopohjaisesti 
riittävän suorituskykyisen ympäristön aikaansaamiseksi. [5, 6] 

Integrointivaiheen jälkeen siirrytään järjestelmän validointiin.  Ohjelmistokehitys 
ja  järjestelmän  validointi  jatkuvat  piirin  tehtaalle  lähettämisen  jälkeen 
laitteistopohjaista  SoC-mallia  käyttäen,  kunnes  ensimmäinen  piirisarja  saadaan 
tehtaalta. Validointi viimeistellään valmiilla piireillä, minkä jälkeen tuote on valmis 
markkinoille. [5, 6] 

Kuva 1. SoC-piiriin perustuvan tuotteen kehitys.

Ohjelmistokehitys

HW/SW-
integrointi 

SoC-
kehitys

SoC
tehtaalla

SoC
valmis

Järjestelmän
validointi 

Tuote
markkinoille 

Järjestelmä-
suunnittelu 
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3. EMULOINTI JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUSSA

3.1 Laitteistoemulointi teknologiana

Emulaattori  on  laite,  joka  on  kehitetty  digitaalisen  mikropiirin  (IC,  Integrated 
Circuit)  mallintamiseen.  Emulaattorin  avulla  digitaalisesta  suunnitelmasta  saadaan 
luotua  kellojaksopohjainen,  tarkka  malli.   Emulointiin  pohjautuvan 
testausympäristön  suorituskyky  säilyy  kohtuullisen  hyvin  samalla  tasolla 
suunnittelun  koon  kasvaessa  ja  emulointi  soveltuu  hyvin  kokonaisen  SoC-
suunnitelman toiminnallisuuden varmistamiseen. 

Emuloinnin  avulla  laiteläheisen  ohjelmiston  kehittäminen  ja  laitteiston  ja 
ohjelmiston integrointi voidaan aloittaa heti kun rekisterisiirtotason (RTL, Register 
Transfer Level) suunnittelu on saavuttanut kohtuullisen kypsyysasteen. Emulaattori 
tarjoaa hyvän näkyvyyden  suunnittelun  sisäisiin  signaaleihin  logiikkasimulaattorin 
tapaan.  Suunnitteluvaiheen  vianetsinnän  lisäksi  tätä  ominaisuutta  voidaan  käyttää 
myös  tukemaan  varsinaisen  piirin  käyttöönottovaihetta  ensimmäisen  piirierän 
saavuttua tehtaalta. [5, 7] 

Työn  tekijän  kokemuksen  mukaan  emulointi  soveltuu  myös  varhaisiin  tuote-
esittelyihin tärkeille sidosryhmille, kuten rahoittajille ja asiakkaille. Tämän tyyppistä 
käyttöä  rajoittaa  kuitenkin  se,  että  esittelyt  on  käytännössä  pidettävä  omassa 
laboratoriossa emulaattoreiden koon, painon, meluisuuden ja lämmöntuoton vuoksi.  

Laitteistoemuloinnilla  on  myös  eräitä  rajoitteita.  Analogisten  komponenttien 
mallintaminen ei onnistu emulaattorissa suoraan, vaan ne on pyrittävä mallintamaan 
digitaalisesti.  Kellojaksopohjaisen  toimintansa  vuoksi  emulointi  ei  sovellu 
ajoitussimulointeihin. Emulaattorit ovat myös varsin kalliita.

Emulaattorit  rakennetaan  FPGA-piirien  (Field  Programmable  Gate  Array)  tai 
prosessoreiden  pohjalle.  Näitä  emulaattorin  rakenteen  perusosia  liitetään  yhteen 
moduleiksi,  joista  suuremmat  kokonaisuudet  kootaan.  Laitteistojen  arkkitehtuuri 
skaalautuu  aina  useamman  miljardin  ASIC  portin  toteutuksiin  saakka. 
Emulaattoreissa  on  lisäksi  hyvät  vianetsintäominaisuudet.  Kaikkiin  mallinnetun 
suunnitelman sisäisiin signaaleihin on näkyvyys.  Kaikkia signaaleja voidaan myös 
käyttää laitteen logiikka-analysaattorin tiedonkeruun käynnistävien ehtojen (trigger 
condition) toteuttamiseen.  [8, 9, 10] 
 Emulaattorin  käytön  kannalta  on  tärkeää,  että  käännös  suunnitelman  RTL-
kuvauksesta  emulaattorimalliin  sujuu  luotettavasti  muutamassa  tunnissa.  Lisäksi 
laitteiston  nimelliskapasiteetista  olisi  pystyttävä  hyödyntämään  mahdollisimman 
suuri  osa  mallinnettaessa  hyvinkin  erilaisia  suunnitelmia.  Kaikki   edellämainitut 
tarpeet  on  huomioitava  laitteiston  teknisessä  toteutuksessa  ja  vaikuttavat  myös 
emulaattoreiden  suorituskykyyn,  joka  on  tyypillisesti  yhden  megahertsin  (MHz) 
suuruusluokkaa.

3.2 Emulointi suhteessa muihin mallinnusmenetelmiin

Digitaalisen  suunnitelman  suunnitteluvaiheen  mallintamiseen  on  tarjolla  useita 
menetelmiä.  Toteutustapansa  perusteella  nämä  menetelmät  voidaan  jakaa 
työasemaympäristössä   toteutettuihin  ohjelmistopohjaisiin  menetelmiin  ja 
laitteistopohjaisiin mallinnusmenetelmiin, jollainen myös emulointi on. 
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3.2.1 Emulointi suhteessa työasemasimulointiin

Ohjelmistopohjaisista  menetelmistä  kovonkuvauskielinen  (HDL,  Hardware 
Description  Language)  logiikkasimulaattori  kuuluu  IC-suunnittelijan 
perustyökaluihin.  Simulaattoria  käytettäessä valmiiksi  kirjoitettu  suunnitelman osa 
ensin  käännetään  simulaattorin  käännöstyökalulla  ja  sitten  sitä   simuloidaan 
testitapausten avulla. Simuloinnin jälkeen ilmenneitä ongelmia ratkotaan tutkimalla 
signaalien  aaltomuotoja  simulaattorissa.  Vian  löydyttyä  suunnittelu  korjataan, 
tehdään  uusi  käännös  ja  simuloidaan  uudelleen.  Tämän  suunnittelukierroksen 
kestolla  on  suuri  merkitys  tuottavuuden  kannalta,  sillä  iteraatioita  tulee  yleensä 
lukuisia  edettäessä  ensimmäisestä  versiosta  valmista  suunnitelmaa  kohti. 
Simulaattorin  vahvuudet,  lyhyt  käännösaika  ja  hyvät  vianetsintäominaisuudet, 
mahdollistavat  lyhyen  suunnittelukierroksen.  Simulaattori  onkin  parhaimmillaan 
suunnittelun alkuvaiheessa ja lohkotasolla toimittaessa. Tässä käytössä emulaattori ei 
pidempine  käännösaikoineen  ja  jossain  määrin  kömpelömpine  vianetsintä-
työkaluineen pysty simulaattoria haastamaan. [11]

Siirryttäessä  lohkotasolta  järjestelmätasolle  ja  suunnittelun  kypsyystason 
noustessa  simulaattorin  heikkoudet  alkavat  ilmetä.  Emulaattorin  suorituskyky  on 
huomattavasti simulaattoria parempi jo pienillä suunnitteluilla ja sen suorituskykyyn 
suunnitelman koon kasvu vaikuttaa huomattavasti simulaattoria vähemmän. Tämän 
mahdollistaa  emulaattorimallin  laitteistopohjainen  rinnakkainen  suorittaminen. 
Samalla kun suunnitelman koko kasvaa siirryttäessä lohkotasolta SoC-tasolle myös 
testitapauksissa  suoritettavien  kellojaksojen  määrä  kasvaa.  Viimeisten  vikojen 
löytäminen  vaatii  huomattavasti  pidempiä  testitapauksia,  kuin  suunnittelun 
alkuvaiheessa helpommin löytyvät viat. [11]

Työasemasimulointien  suorituskykyyn  ei  ole  saatu  käänteentekevää  parannusta 
edes  moniydinprosessointia  hyödyntämällä.  Suorituskykyä  voidaan  pyrkiä 
parantamaan  rinnakkaistamalla  prosessointia  sovellustasolla  (ALP,  Application 
Level  Parallelism)  eli  siirtämällä  esimerkiksi  aaltomuoto-,  väittämä-  ja 
kattavuustiedon  keruu pois  varsinaista  simulointia  prosessoivalta  ytimeltä.  Tämän 
lisäksi  voidaan  tehdä  suunnittelutason  rinnakkaistamista  (DLP,  Design  Level 
Parallelism),  jolloin  suunnittelu  jaetaan  osiin  ja  simuloidaan  osat  eri  ytimillä. 
Synopsys:in VCS simulaattorille luvataan maksimissaan 2x suorituskykyparannusta, 
kun molemmat yllä mainitut keinot ovat käytössä. [12] 

3.2.2 Emulointi suhteessa FPGA-prototypointiin

 
FPGA-prototyyppi  on  emulaattorin  ohella  toinen  tapa  mallintaa  digitaalinen 
suunnitelma  laitteistopohjaisesti.  FPGA-toteutus  on  emulaattoria  merkittävästi 
suorituskykyisempi vaihtoehto. Sillä päästään useiden kymmenien, jopa sadan MHz 
nopeuteen, kun emulaattorin suorituskyky jää yhden MHz tasolle. FPGA-prototyyppi 
on  myös  yksikkökustannuksiltaan  emulaattoria  selvästi  edullisempi,  joten 
rinnakkaisia  ympäristöjä  on  helpompi  tarjota  riittävästi  ohjelmistokehityksen 
tarpeisiin. FPGA-toteutus häviää kuitenkin emulaattorille selvästi eräillä osa-alueilla. 
Emulaattori  tarjoaa  ensinnäkin  selvästi  paremmat  vianetsintäominaisuudet.  Tämän 
lisäksi ensimmäinen toimiva emulaattorimalli  on tavallisesti  valmiina muutamassa 
päivässä, kun suunnitelman RTL toteutuksesta on ensimmäinen kohtuullisen kypsä 
versio saatavilla. FPGA-prototyypin osalta samaan pääseminen kestää helposti useita 
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viikkoja.  Sama  ero  on  nähtävissä  myös  uusintakäännöksiä  tehtäessä.  Siinä  missä 
emulaattorin käännös onnistuu muutamassa tunnissa, FPGA-toteuksen päivittäminen 
vie helposti päiviä. [13] 

Itse  kehitetyn  FPGA-prototyypin  lisäksi  laitetoimittajilta  on  saatavilla 
yleiskäyttöisiä FPGA-prototypointialustoja (prototyping platform). Synopsys julkaisi 
syyskuussa 2015 neljännen sukupolven prototypointialustansa HAPS 80. Laite  on 
toteutettu  Xilinxin  Virtex  UltraScale  VU440  FPGA-piireillä.  Yksittäiselle  piirille 
mahtuu 26 miljoonaa ASIC porttia ja räätälöityjä toteutuksia voidaan rakentaa aina 
1,6 miljardiin  porttiin  saakka.  Suorituskykyä  useamman FPGA-piirin  toteutuksille 
luvataan jopa 100 MHz. [14] 

3.2.3 Mallinnusmenetelmien optimaalinen käyttö

Edellä  kuvatuilla  mallinnusmenetelmillä  on  erilaisia  vahvuuksia,  joten  ne  ovat 
parhaimmillaan  SoC-piiriin  perustuvan  järjestelmän  eri  suunnitteluvaiheissa. 
Suunnitteluprosessin  edetessä  suunnitelmalla  on  suoritettava  koko  ajan  enemmän 
kellojaksoja  kuvan  2  mukaisesti.  Lohkotasolla  suunniteltaessa  tämä  työ  tehdään 
logiikkasimulaattorilla  ja  sillä  löydetäänkin  Synopsys:in  mukaan  yli  95% 
suunnitteluvirheistä [15]. 

Edettäessä  SoC-tasolle  työasemasimulointi  käy  kuitenkin  hitaaksi  ja  tarvitsee 
tuekseen  laitteistopohjaista  mallinnusta.  Tässä  vaiheessa  emulaattori  on  paras 
ratkaisu,  koska sen avulla  laitteistomalli  saadaan käyttöön nopeimmin ja siinä on 
myös hyvät vianetsintäominaisuudet tukemaan sekä SoC:n varmentamista että sen ja 
ohjelmiston integrointia. 

Kuva 2. Mallinnusmenetelmien kyky vastata suorituskyvyn tarpeeseen.

Kun  valmis  suunnittelu  on  lähetetty  tehtaalle  (tape-out),  joudutaan  ensimmäisiä 
piirejä odottamaan vielä useita viikkoja. Piirejä odotettaessa järjestelmän validointi ja 
ohjelmistokehitys  etenee  parhaiten,  jos  käyttöön  saadaan  emulaattoriympäristöä 
nopeampia  kehitysympäristöjä.  FPGA-mallinnus  pystyy  vastaamaan  tähän 
tarpeeseen.  Lisäksi  FPGA-pohjaisen  ratkaisun  huomattavasti  emulaattoriin 
perustuvaa  ympäristöä  edullisempi  yksikköhinta  mahdollistaa  riittävän  määrän 

Lohkotaso SoC-taso HW/SW-
integrointi

Validointi &
SW kehitys

Simulaattori

Emulaattori

     FPGA

Suorite
ttavien kellojaksojen määrä päivässä
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rinnakkaisia  kehitysympäristöjä.  Kustannuksia  arvioitaessa  on  toki  huomioitava 
myös  kehitysympäristössä  tarvittavat  testilaitteet,  jotka  saattavat  nostaa 
yksikköhintaa merkittävästi.

Voidaan  sanoa,  että  esitellyt  mallinnusmenetelmät  täydentävät  hyvin  toisiaan. 
Työn  tekijän  kokemuksen  mukaan  samassa  projektissa  saatetaankin  käyttää  niitä 
kaikkia.  Tyypillisesti  käytössä  on  ainakin  logiikkasimulaattori  ja  yksi 
laitteistopohjainen mallinnusmenetelmä.

3.3 Emuloinnin laitteistovaihtoehtoja

Taulukossa  1.  vertaillaan  eri  laitetoimittajien  laitteistojen  ominaisuuksia.  Cadence 
julkisti uusimman Palladium Z1 laitesukupolvensa marraskuussa 2015 [16]. Mentor 
Graphics:in ja Synopsys:in laitteet ovat olleet markkinoilla jo pidempään. 

Laitteet  pohjautuvat  erilaisiin  teknologioihin.  Cadencen  Palladium  rakentuu 
tarkoitusta  varten  räätälöityihin  (custom)  prosessoreihin  ja  Mentor:in  Veloce 
räätälöityihin FPGA-piireihin. Synopsys:in Zebussa taas käytetään Xilinxin FPGA-
piirejä.  Saattaa  tuntua  erikoiselta,  että  laitteissa  on  näinkin  perusasiassa  päädytty 
erilaisiin  ratkaisuihin.  Yksi  mahdollinen  selitys  saattaa  olla  siinä,  että  kukin 
valmistaja  on  patentoinut  kattavasti  käyttämässään  ratkaisutavassa  tarvittavat 
teknologiat  ja  näin  kaventanut  kilpailijoiden  mahdollisuuksia  käyttää  samanlaista 
lähestymistapaa. Emuloinnin historiaa värittävät useat oikeudenkäynnit kertovat siitä, 
että valmistajat ovat tarvittaessa puolustaneet patenttejaan myös oikeussalissa [17]. 

Kaikkien  valmistajien  laitteista  saa  koottua  kokonaiskapasiteetiltaan  miljardien 
ASIC  porttien  kokonaisuuksia.  Palladiumin  enimmäiskapasiteetti  on  peräti  9,2 
miljardia  porttia.  Koko  kapasiteetti  on  tarvittaessa  yhden  käyttäjän  käytössä. 
Tyypillisessä  käytössään  emulaattori  on  kuitenkin  monikäyttäjäympäristö,  jonka 
kokonaiskapasiteetti jaetaan useamman käyttäjän kesken kunkin tarpeiden suhteessa. 
Palladiumin  maksimikokoonpanolla  voi  olla  jopa  2304  samanaikaista  käyttäjää. 
Velocella käyttäjiä voi olla 128 ja Zebulla 50. [8, 9, 10]
  
Taulukko 1. Laitteistoemulaattoreiden vertailua 

Cadence Palladium 
Z1 GXL

Mentor Graphics 
Veloce 2

Synopsys
Zebu Server 3

Teknologia Custom 
Boolean-prosessorit

Custom 
FPGA-piirit

Xilinx Virtex 7 
XVCV2000T
FPGA-piirit

Nimelliskapasiteetti 
/ yksikkö

4 miljoonaa 
ASIC-porttia

2 miljardia 
ASIC-porttia

300 miljoonaa 
ASIC-porttia

Suurin mahdollinen 
nimelliskapasiteetti 

9,2 miljardia ASIC-
porttia

2 miljardia ASIC-
porttia

3 miljardia ASIC-
porttia

Samanaikaisia 
käyttäjiä / yksikkö

1 128 5

Käyttäjät max. 2304 128 50

Käännösnopeus, 
yläraja

140 miljoonaa 
porttia tunnissa

40 miljoonaa  
porttia tunnissa

Valmistaja 
ei ilmoita
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Suunnitelman  käännösnopeudeksi  RTL  kuvauksesta  emulaattorin  käyttämään 
kuvaukseen  Cadence  kertoo  jopa  140  miljoonaa  porttia  tunnissa  ja  Mentor  40 
miljoonaa porttia tunnissa. Synopsys ei ilmoita kyseistä lukua omalle laitteelleen.

3.4 Emuloinnin menetelmiä

3.4.1 In-circuit emulointi

In-circuit emulointi (ICE, In-Circuit Emulation) on menetelmä, jossa emulaattorissa 
mallinnettua  IC  suunnitelmaa  testataan  kytkemällä  se  todelliseen  kohde-
järjestelmäänsä.  Kuvassa  3.  on  esitetty  tyypillinen  in-circuit  emulointiympäristö. 
Käyttäjä  on  etäyhteydessä  ympäristöön  omalta  PC:ltään  (Personal  Computer) 
yrityksen sisäisen laajaverkon eli WAN:in (Wide Area Network) kautta. 

Kuva 3. Tyypillinen In-circuit emulointiympäristö.
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Emulaattori-istuntoa hallitaan emulaattorin isäntätyöaseman (host) kautta. Työasema 
on  sijoitettu  emulaattorilaboratorioon  ja  käyttäjä  ottaa  siihen  yhteyden  yrityksen 
käyttämän  UNIX-ympäristön  etätyöpöytäsovelluksen  avulla.  Emulaattoriin  on 
kytketty mikroprosessori eli MPU (MicroProcessor Unit), joka on tässä tapauksessa 
fyysinen  komponentti  erillisellä  piirilevyllä.  Piirilevyyn  on liitetty  myös  erillinen 
teholähde ja kellogeneraattori. [5, 13, 18]

Koska suunnitelman emulaattorimallin nopeus on vain murto-osa todellisen piirin 
nopeudesta,  kaikkien  ulkoisten  järjestelmän  osien  nopeutta  on laskettava  samassa 
suhteessa. Kuvassa mikroprosessoriin kytkeytyy Ethernetin avulla erillinen testilaite. 
Erillisen  nopeussillan  avulla  testilaitteen  tuottama  normaalinopeuksinen  Ethernet-
liikenne  puskuroidaan  ja  lähetetään  edelleen  prosessorille  oikealla  nopeudella. 
Testilaitteen  päässä  on  huolehdittava  siitä,  että  liikenteen  määrä  ei  ylitä   sillan 
jälkeisen  hitaan  Ethernetin  välityskykyä.  Prosessorilta  testilaitteelle  päin  lähtevä 
liikenne nopeutetaan vastaavasti nopeussillassa normaalitasolle. [5, 13, 18]

Ohjelmistodebuggerin  käyttöä  varten tarvitaan JTAG-yhteys  (Joint  Test  Action 
Group, IEEE-1149.1 standardiin perustuva in-circuit testausmenetelmä) prosessoriin. 
Tätä varten ympäristössä on erillinen JTAG-laite, johon käyttäjä voi luoda verkon 
kautta yhteyden. Ohjelmistodebuggeri voi näin olla käyttäjän omalla koneella.
 

3.4.2 Simulointikiihdytys emulaattorilla

Kuten aiemmin todettiin, logiikkasimulaattorin käyttöä rajoittaa heikko suorituskyky. 
Ongelmaa voidaan kiertää kiihdyttämällä simulointia emulaattorilla.  Kuvassa 4 on 
esitetty simulointikiihdytysympäristön rakenne. Tavallisessa työasemasimuloinnissa 
koko  ympäristö  mallinnetaan  simulaattorissa.  Simulointikiihdytyksessä  testattava 
suunnitelma  eli  DUT  (Design  Under  Test)  ja  testipenkin  syntesoituvat  osat 
mallinnetaan  emulaattorissa.  Näin  simulaattorin  mallinnettavaksi  jäävät  vain 
testipenkin  käyttäytymistason osat,  joita ei  voida syntesoida,  eikä siten myöskään 
mallintaa  emulaattorissa.  Simulaattori  kytkeytyy  emulaattorimalliin 
ohjelmointirajapintansa eli PLI:n (Programming Language Interface) kautta.  [11]

Kuva 4. Emulaattoriin perustuva simulointikiihdytysympäristö.

Simulointikiihdytysympäristö  voidaan  rakentaa  myös  tukemaan  Universal 
Verification  Methodology  (UVM)  varmennusmenetelmän  mukaista  testipenkkiä. 

Työasema Emulaattori

TestipenkkiSimulaattori

P
L
I

Testipenkki DUT
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Emulaattorimallin  ja  työaseman  välisessä   kommunikoinnissa  käytetään  tässä 
tapauksessa  SystemVerilogin  Direct  Programming  Language  (DPI) 
ohjelmointirajapintaa.  [19]
Ainoa  peruste  simulointikiihdytysympäristön  rakentamiseen  on  suorituskyvyn 
lisääminen,  joten  sen  optimointiin  on  syytä  panostaa.  Suorituskyvyn  kannalta 
ympäristö koostuu kolmesta osasta: simulaattorista, emulaattorista ja näiden välisestä 
rajapinnasta.  Emulaattori  on  muihin  osiin  nähden  huomattavan  nopea,  jolloin 
suorituskykyyn  vaikuttavat  käytännössä  vain  kaksi  muuta  osaa.  Simulaattoriosan 
suorituskykyä voidaan lisätä mallintamalla mahdollisimman suuri osa testipenkistä 
emulaattorissa.  Simulaattorin  ja  emulaattorin  rajapinnassa  puolestaan  tulisi  olla 
mahdollisimman  vähän  signaaleja  ja   aktiivisuutta.  Mahdollisuuksien  mukaan  on 
pyrittävä vain yhteen rajapinnan ylittävään itsenäiseen kelloon eli kello-domainiin. 
Myös  korkean  aktiivisuuden  omaavia  asynkronisia  signaaleja  tulee  välttää.  

Edellä  kuvatuista  suorituskyvyn  optimointiperiaatteista  on  helppoa  nähdä,  että 
simulointikiihdytyksen  vaatimukset  täytyy  ottaa  huomioon  jo  testipenkin 
suunnitteluvaiheessa.  Käytännön  kokemus  osoittaa,  että  tulokset  jäävät  muuten 
helposti  olemattomiksi.  Suunnittelemalla  testipenkki  esitettyjen  periaatteiden 
mukaisesti,  on  mahdollista  päästä  merkittävään  suorituskykyparannukseen.  Työn 
tekijällä  on  kokemusta  ympäristöistä,  joissa  saavutettiin  50-100 kertainen  nopeus 
työasemasimulointiin  verrattuna.  Näissä  tapauksissa  käytettiin  lähes  täysin 
syntesoituvaa VHDL-kielistä (VHSIC Hardware Description Language) testipenkkiä. 
Ainoastaan testipenkin kontrolliosa oli toteutettu käyttäytymistasolla ja mallinnettiin 
simulaattorissa.

3.4.3 Transaktiopohjainen emulointi

Emulaattoriympäristön  osien  mallintaminen  työasemassa  tarjoaa  vaihtoehdon 
aiemmin kuvatulle in-circuit lähestymistavalle. Riittävän suorituskyvyn takaamiseksi 
ohjelmistomallit  ovat  tyypillisesti  ajasta  riippumattomia  (un-timed) 
käyttäytymistason  malleja.  Tyypillisiä  mallinnuksessa  käytettyjä  kieliä  ovat 
SystemC, C ja C++. [15] 

Acceleran  Standard Co-Emulation  Modeling  Interface  2 (SCE-MI 2)  standardi 
määrittelee monikanavaisen kommunikaatiorajapinnan emulaattorin ja ulkomaailman 
välille.  SCE-MI  rajapinta  toimii  transaktiotasolla  ja  tarjoaa  siten  riittävän 
suorituskyvyn emulaattorikäyttöä ajatellen. [20] 

SCE-MI  rajapintaa  hyödyntäviä  emulointiympäristöjä  kutsutaan  usein 
transaktiopohjaiseksi  (transaction-based)  emuloinniksi.  Menetelmää  käyttäen 
voidaan  rakentaa  hyvin  monenlaisia  ympäristöjä.  Kuva  5  havainnollistaa 
mahdollisuuksia.  Suurin  osa  testattavasta  suunnitelmasta  on  mallinnettu 
emulaattorissa,  mutta  yksi  lohko  mallinnetaan  työaseman  puolella.  Näin  voidaan 
tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa lohkon RTL kuvaus ei ole vielä valmis. Lohko 
siirretään emulaattorin puolelle kuvauksen valmistuttua. Myös ohjelmistopohjainen 
testilaite  on  työaseman  puolella.  Molemmat  työasemassa  mallinnetut  osat  ovat 
yhteydessä emulaattorimalliin SCE-MI rajapinnan yli. Emulaattorissa mallinnettuun 
suunnitelmaan  on kytketty  myös  yksi  ulkoinen  laite.  Tämä  kuvaa  mahdollisuutta 
rakentaa  transaktiopohjaisen  ja  in-circuit  emuloinnin  elementtejä  yhdistävä 
hybriditoteutus. [15,21,22]
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Kuva 5. SCE-MI rajapinnan käyttöön perustuva emulointiympäristö.

3.4.4 Emuloinnin menetelmien vertailua

Taulukossa  2.  vertaillaan  emuloinnin  menetelmiä  toisiinsa.  In-circuit  emulointia 
käytetään tavallisesti SoC-suunnitelman (taulukossa HW) ja ohjelmiston (taulukossa 
SW) integroimiseen ja ohjelmistokehitykseen. Ympäristössä ei ole hidastavia osia, 
joten sillä saavutetaan täysi emulointinopeus. Simulointikiihdytystä käytetään SoC-
suunnitelman varmentamiseen. Koska työasemasimulaattori on osa ympäristöä, sen 
suorituskyky jää selvästi alle täyden emulointinopeuden. 

Transaktiopohjaisella  menetelmällä  voidaan  rakentaa  hyvin  monenlaisia 
ympäristöjä  ja  se  käy  yhtä  hyvin  SoC-suunnitelman  varmentamiseen,   SoC:n  ja 
ohjelmiston integrointiin ja ohjelmistokehitykseen. Suorituskyky riippuu ympäristön 
rakenteesta. Parhaimmillaan voidaan päästä jopa täyteen emulointinopeuteen.

Menetelmien  pääasiallisella  käyttötavalla  on  suuri  merkitys  laitekapasiteetin 
tehokkaan hyödyntämisen kannalta. Interaktiivisesti emuloitaessa käyttäjä osallistuu 
aktiivisesti  emulaattoriympäristön  käyttöön.  Automaattinen  eli  batch-tyyppinen 
emulointi  tapahtuu  taustalla  ilman  käyttäjän  aktiivista  osallistumista.  Käyttäjä 
ainoastaan käynnistää ajon ja jää odottamaan tuloksia. Automaattinen käyttötapa on 
tehokkuudeltaan aivan ylivoimainen interaktiiviseen tapaan verrattuna. Automatiikka 
toimii  tauotta  yötä  päivää  ja  myös  viikonloppuisin.  Se  myös  suorittaa  erilaiset 
tehtävät  huomattavan  nopeasti  verrattuna  siihen,  että  ihminen  tekisi  samat 
toimenpiteet  komentorivin  tai  graafisen  käyttöliittymän  kautta.  Interaktiiviseen 
käyttöön  liittyy  myös  usein  pitkiäkin  taukoja  käyttäjän  vaihdon  yhteydessä. 
Automatiikalla  myös  käyttäjän  vaihto  tapahtuu  huomattavan  nopeasti.  Työn 
kirjoittajan  kokemus  on,  että  in-circuit  emulointimenetelmän  käyttö  tapahtuu 
edelleen  pitkälti  interaktiivisesti.  Automaattinenkin  käyttö  voi  olla  mahdollista, 
mikäli  kaikki  emulointiympäristössä  käytetyt  laitteet  siihen  pystyvät. 
Simulointikiihdytys  puolestaan on pääsääntöisesti   automaattista.  Poikkeuksen voi 
tehdä aktiivinen vianetsintätilanne (debuggaus). Transaktiopohjainen emulointi  voi 
toimia kummalla tahansa käyttötavalla.      

EmulaattoriTyöasema

Testeri

DUT
(osa)

Ulkoinen
laite

DUT
(osa)

SCE-MI

SCE-MI
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Taulukko 2. Emuloinnin menetelmien vertailua
In-circuit emulointi Simulointikiihdytys Transaktiopohjainen

emulointi

Käyttö HW/SW integrointi
SW kehitys

HW:n 
varmentaminen

HW:n 
varmentaminen

HW/SW integrointi
SW kehitys

Suorituskyky Täysi 
emulointinopeus

Jää selvästi alle 
täyden 

emulointinopeuden

Tapauskohtainen,
jopa täysi 

emulointinopeus

Pääasiallinen
käyttötapa

Interaktiivinen Automaattinen Automaattinen
Interaktiivinen
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4. LAITTEISTOEMULOINNIN KÄYTÖN EVOLUUTIO

Laitteistoemuloinnin käyttö on kehittynyt emuloinnin historian aikana laboratoriossa 
paikallisesti tapahtuvasta käytöstä kohti keskitettyä globaalia palvelumallia. Käytön 
kehityskulun vaiheet on esitetty kuvassa 6. Työn tekijällä on ollut tilaisuus työssään 
seurata läheltä emuloinnin käytön evoluutiota vuosituhannen vaihteesta lähtien. 

Laitteistoemulaattorit tulivat markkinoille 1990-luvun alussa. In-circuit emulointi 
oli  alkuvaiheessa  ainoa  tarjolla  ollut  menetelmä.  Tuon  ajan  emulointiympäristöjä 
käytettiin siten, että käyttäjä istui laboratoriossa emulaattorin vieressä. Ympäristössä 
olevien  laitteiden  etäkäyttö  ei  ollut  mahdollista  ja  laitteet  vaativat  myös  usein 
resetointia napista tai virtoja pois käyttämällä. 

Emulaattorilaboratorio  oli  meluisana  ja  toisinaan  turhan  lämpimänäkin  ikävä 
työympäristö  ja  käyttäjät  siirtyivätkin  käyttämään  ympäristöjä  etänä  omasta 
työpisteestään  käsin  heti  kun  se  oli  teknisesti  mahdollista.  Projekteissa  oli  usein 
mukana henkilöstöä useilla eri paikkakunnilla ja projektin sisäinen etäkäyttö yleistyi 
käytännössä saman tien. 

Koska emulaattori on kallis investointi, laitteiston mahdollisimman tehokas käyttö 
on  organisaation  kannalta  järkevää.  Jos  laitteet  ovat  tietyn  projektin  tai 
tuotekehitysorganisaation  osan hallinnassa,  ei  heillä  ole  erityistä  syytä  aktiivisesti 
markkinoida vapaata laitekapasiteettiaan muille käyttäjille. Ulkopuolisten käyttäjien 
tarvitseman  tuen järjestäminen  on projektin  kannalta  taakka,  koska  se kuormittaa 
omaa  henkilöstöä.  Lisäksi  puhtaasti  yhden  projektin  näkökulmasta  asiaa  katsoen, 
kannattaa mahdollinen vapaa laitekapasiteetti pitää omana tietona. Näin kapasiteetti 
on varmasti edelleen omassa käytössä, kun projektissa koittaa taas kiireisempi aika. 
Koko organisaation etua tällainen ajattelu ei tietenkään palvele. Edellä mainituista 
syistä  yleinen  lähestymistapa  on  muodostaa  emulointiin  palvelumalli,  jolloin 
erillinen tiimi vastaa emulaattoripalvelun tuottamisesta käyttäjäkunnan tarpeisiin.  

Kuva 6. Laitteistoemuloinnin käytön kehityskulku.

Emulointia  käyttävät  organisaatiot  saattavat  olla  käyttömallien  kehityksessä  eri 
vaiheissa. Suuressa yrityksessä voi hyvin olla olemassa organisaation jossain osassa 
projektikohtaista  käyttöä  ja  toisaalla  hyvinkin  pitkälle  kehitetty  palvelumalli. 
Emulaattorit  ensimmäistä  kertaa  käyttöön  ottava  yritys  aloittanee  nykyisin 
vähintäänkin lähiverkossa paikallisesti tapahtuvalla etäkäytöllä.  

4.1 Emulaattoreiden etäkäyttö

Tarkastellaan  seuraavaksi  laitteistoemuloinnin  etäkäytön  hyötyjä  ja  sen 
mahdollistavia  teknologioita.  Etäkäytöllä  tarkoitetaan  tässä  kappaleessa  käyttöä 
organisaation  laajaverkon  kautta  tilanteessa,  jossa  käyttäjä  on  eri  paikkakunnalla 
kuin käytettävä emulaattori.

 
Lähi-
käyttö

 
Globaali
palvelu

 
Etä-

käyttö



21

4.1.1 Etäkäytön hyötyjä

Laitteistoemulaattoreiden  etäkäytön  hyödyt  liittyvät  investoinnin  täysimittaiseen 
hyödyntämiseen tehokkaan käytön avulla.  Emulointia  käyttävät tyypillisesti  suuret 
yritykset ja samassa projektissa työskentelee usein henkilöitä eri paikkakunnilla ja eri 
maissa. Emuloinnin etäkäytön avulla laitteita ei tarvitse hankkia jokaiseen paikkaan, 
missä  niitä  halutaan  käyttää.  Tämä  helpottaa  myös  resursointia,  kun  pystytään 
tarvittaessa  liittämään  nopeasti  mukaan  uusia  tuotekehittäjiä  mistä  tahansa  ja 
vaikkapa vain yksi henkilö joltain paikkakunnalta.  Usein projektit ovat eri vaiheissa, 
jolloin  laitteistokapasiteetin  käyttöaste  eri  paikkakunnilla  vaihtelee.  Omalle 
projektille voidaan saada lisäkapasiteettia kiireisenä aikana muualta. 

Merkittävä etäkäytön mahdollistama käyttötapa on globaali,  niinsanottu Follow 
the  Sun-  käyttömalli.  Suurilla  yrityksillä  tuotekehitystoiminta  on  usein 
maantieteellisesti  hyvin  hajaantunutta  kuvan  7  mukaisesti.  Kuvassa  näkyy 
muutamien  merkittävien  tuotekehityskeskusten  aikavyöhykkeet  (GMT,  Greenwich 
Mean  Time).  Koska  toimistoaika  on  eri  maanosissa  eri  aikaan,  laitteille  löytyy 
käyttäjiä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kuva 7. Tuotekehitysyksiköiden sijainti mahdollistaa Follow the Sun- käytön.

Etäkäyttömallilla  on  myös  muutamia  heikkouksia.  Maantieteellisten  etäisyyksien 
kasvaessa hyvin suureksi,  käyttäjä  huomaa lisääntyneen latenssin hiiren pointterin 
hieman laiskasta reagoinnista. Ilmiö kasvaa yleensä merkittäväksi vasta maanosien 
välisessä etäkäytössä. 

Jos  laitteissa  tai  niiden  käytössä  on  ongelmia,  on  eri  maanosassa  sijaitsevan 
laboratorion  tukihenkilöstö  työssä  eri  aikaan  kuin  käyttäjä.  Ongelmien  ratkaisu 
siirtyy helposti seuraavaan työpäivään.

Etäkäyttäjä ei lähtökohtaisesti tunne toisen paikkakunnan laitteita eikä käytäntöjä 
ja tarvitsee paljon informaatiota ja apua käyttöä aloittaessaan. Etäkäytön kynnyksen 
madaltaminen on yksi niistä asioista, joihin emulaattoripalvelua luotaessa on syytä 
kiinnittää huomiota.

Boston
GMT-5

Piilaakso
GMT-8

Beijing
GMT+8

Tokio
GMT+9

Cambridge
GMT

Oulu
GMT+2

Bangalore
GMT+5,5



22

4.1.2 Etäkäytön mahdollistavat teknologiat

Emulaattoriympäristöjen  tehokkaaseen  etäkäyttöön  tarvitaan  monenlaista 
teknologiaa. Etätyöpöytäratkaisut mahdollistavat verkon yli tapahtuvan tietokoneen 
etäkäytön. Etätyöpöytäratkaisuja eri käyttöjärjestelmille löytyy kymmeniä. Windows 
käyttöjärjestelmän  yhteydessä  yleisiä  ovat  Microsoftin  Remote  Desktop  Protocol 
(RDP)  protokollaan  pohjautuvat  ratkaisut.  UNIXin  yhteydessä  yleisessä  käytössä 
ovat esimerkiksi VNC:n (Virtual Network Computing) eri variaatiot. Myös avoimeen 
lähdekoodiin  perustuvia  ratkaisuja  on  laajasti  tarjolla,  osa  niistä  täysin  vapaasti 
käytettäviä.   

Tiedonsiirrossa käytetyt ratkaisut 

Etäkäytön yhteydessä on säännöllisesti tarvetta siirtää tietoa laajaverkon yli käyttäjän 
ja  etäpisteen  välillä.  Tiedonsiirto  on  osa  globaalien  organisaatioiden  päivittäistä 
toimintaa  ja  siihen  löytyy  useita  ratkaisuja.  Käyttäjän  kannalta  tärkeintä  on,  että 
tiedonsiirto  on  mahdollisimman  sujuvaa.  Paras  tilanne  on,  jos  tiedonsiirto 
laajaverkon  yli  saadaan  hoitumaan  siten,  että  mikään  ei  käyttäjän  kannalta  eroa 
paikallisverkossa toimimisesta. 

NetAppin  FlexCache-teknologia  tarjoaa  keinon  luoda  globaaleja  levyjä  [23]. 
Globaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä levyjä,  jotka ovat käytettävissä tuhansien 
kilometrien  päässä  toisistaan  eri  paikallisverkoissa  (LAN,  Local  Area  Network). 
FlexCache  toteutetaan  yhdessä  datakeskuksessa  olevan  päälevyn  (origin)  ja 
etälokaatioissa  olevien  levyjen  eli  Cache:jen  avulla.  Cachet  toimivat  tietokoneen 
välimuistin  tapaan  ja  niiden  koko voidaan  valita  itse.  FlexCachen  yhteydessä  on 
käytettävä  Network  File  System (NFS)  protokollan  versiota  2  tai  sitä  uudempaa 
versiota  [24].  FlexCachen  etälevyt  eli  Cachet  näkyvät  käyttäjälle  paikallisessa 
UNIX-ympäristössä  olevan  levyn  tapaan.  Toinen  ratkaisun  etu  on  siinä,  että 
lukutapahtuma paikallisesta Cachesta sujuu nopeasti, jos pyydetty  tieto sieltä löytyy. 

FlexCachen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 8. Työaseman pyytäessä tietoa 
levyltä  ensimmäistä kertaa (vaihe 1), Cache pyytää  sen päälevyltä  laajaverkon eli 
WAN:in  yli  (vaihe  2).  Päälevy toimittaa  tiedon  (vaihe  3),  Cache tallettaa  sen  ja 
lähettää sen työasemalle (vaihe 4). Cache täyttyy sitä mukaa, kun tietoa luetaan sen 
kautta.  Luettaessa  samaa  tietoa  seuraavan  kerran,  se  löytyy  Cachesta,  eikä  sitä 
tarvitse  hakea päälevyltä.  Tämä sillä  edellytyksellä,  että tiedostoa ei  ole muutettu 
päälevyllä.  FlexCachessa  on  erilaisia  mekanismeja   tiedon  koherenttisuuden 
varmistamiseksi.  Yksi  menetelmä  on,  että  Cache  tarkistaa  aina  lukutapahtuman 
yhteydessä  päälevyltä,  että  tiedosto  ei  ole  muuttunut.  Toisessa  menetelmässä 
päälevyllä on vastuu siitä, että se ilmoittaa tiedon muutoksesta Cachelle. Näin Cache 
tietää, että tieto ei ole ajan tasalla ja hakee sen seuraavan lukutapahtuman yhteydessä 
päälevyltä. [24]

Myös kirjoitustapahtuma voidaan selittää kuvan 8 avulla. Työaseman kirjoittaessa 
tietoa  levylle  (vaihe  1),  Cache välittää  sen suoraan päälevylle  (vaihe  2).  Päälevy 
vahvistaa  kirjoitustapahtuman  (vaihe  3),  minkä  jälkeen  Cache  vahvistaa 
kirjoitustapahtuman työasemalle (vaihe 4). Menetelmää kutsutaan läpikirjoitukseksi 
(write-through).  Vastuu  tiedon  säilymisestä  vikatilanteessa  siirtyy  suoraan 
työasemalta päälevylle, Cache ei ota vastuuta missään vaiheessa. [24]
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Kuva 8. FlexCachen toimintaperiaate.

Testiympäristön etähallinta

Testiympäristössä  olevien  laitteiden  sähkönsyöttöä  voidaan  hallita 
etäkontrolloitavien  kytkimien  välityksellä.  Tämä  mahdollistaa  laitteen  uudelleen 
käynnistyksen  tarvittaessa.  Edullinen  laite  tähän  tarkoitukseen  löytyy  esimerkiksi 
Black Boxilta. [25]

Emulaattorissa on rajallinen määrä ulkoisia liityntöjä. Samaan liittimeen voidaan 
kytkeä kaksi eri testilaitetta käyttämällä etähallittavaa kytkintä kulloinkin käytettävän 
laitteen valitsemiseen. 

Ohjelmistodebuggeria  täytyy  myös  pystyä  käyttämään  etänä.  Esimerkiksi 
Lauterbach  Trace  32  JTAG Debuggeria  käyttäen  se  onnistuu  suoraan  verkon  yli 
kehittäjän omalta koneelta käsin. [26] 

Jos JTAG laite  ei  suoraan mahdollista etäkäyttöä verkon yli,  se voidaan liittää 
laboratoriossa  olevaan  tietokoneeseen  ja  luoda  tähän  koneeseen  yhteys 
etäkäyttösovelluksen avulla. Etäyhteys ympäristössä käytettäviin kaupallisiin tai itse 
kehitettyihin testilaitteisiin onnistuu samalla tavoin.

4.2 Laitteistoemulaattori jaettuna resurssina

Merkittävimpien  valmistajien  emulaattorit  ovat  nykyisen  monen  käyttäjän 
ympäristöjä. Emulaattoreiden tehokkaan käytön kannalta tämä on tärkeä ominaisuus, 
sillä erilaisten ympäristöjen tarvitsema laitekapasiteetti vaihtelee. Monikäyttömallilla 
laitteiston kapasiteetti voidaan jakaa useamman käyttäjän  kesken kunkin tarpeiden 
mukaan. 

Kuvassa 9 on esitetty esimerkki monikäyttötilanteesta. Esimerkki on teoreettinen, 
eikä  perustu  minkään  tietyn  valmistajan  tiedossa  olevaan  laitteistoon.  Kuvan 
laitteisto  rakentuu  25:stä  samankokoisesta  yksiköstä.  Jokainen  yksikkö  voidaan 
periaatteessa  allokoida  eri  käyttäjälle,  jolloin  ympäristössä  olisi  25  samanaikaista 
käyttäjää. Oletetaan, että kussakin yksikössä voitaisiin mallintaa 6 miljoonaa ASIC 
porttia. Laitteiston kokonaiskapasiteetti olisi tällöin 150 miljoonaa porttia. Kuvassa 
väreillä  on  kuvattu  eri  käyttäjät.  Valkoiset  yksiköt  ovat  vapaana.  Käyttäjien 
emulointimallit ovat kapasiteetin tarpeeltaan eri kokoisia, joten heillä on käytössään 
eri  määrä  laitteiston  yksiköitä.  Tumman  sinisellä  (18,23)  ja  punaisella  (21,22) 
merkityillä  käyttäjillä  on  molemmilla  käytössään  kaksi  yksikköä,  joten  he  voivat 

Päälevy

Työasema

WAN FlexCache

12

3 4
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periaatteessa emuloida samanlaista mallia. Laitteistosta riippuen, erilaiset ”muodot” 
saattavat vaatia eri käännökset. 

Eri valmistajan laitteistoissa voi myös olla erilaisia rajoitteita sille, miten samassa 
istunnossa käytetyt laitteen yksiköt voivat sijaita toisiinsa nähden. Vaalean sinisellä 
merkityllä  käyttäjällä  on  käytössään  viisi  yksikköä.  Laitteistossa  on  periaatteessa 
vapaata kapasiteettia vielä toiselle saman emulaattorimallin käyttäjälle. Se, estääkö 
keltaisella  merkitty  käyttäjä  uuden  käyttäjän,  riippuu  ensisijaisesti  laitteiston 
rajoitteista.  Lisäksi  saattaa  olla,  että  mallista  vaaditaan  vapaana  olevia  yksiköitä 
tukeva käännös. Monikäyttäjäympäristössä käyttäjät tulevat ja poistuvat eri aikaan. 
Mitä  vähemmän  laitteistossa  on  rajoitteita  yksiköiden  yhdistelemisen  osalta,  sitä 
tehokkaammin kapasiteetti voidaan hyödyntää. 

In-circuit emulointiympäristöihin liittyy tyypillisesti vielä yksi rajoite. Oletetaan, 
että vihreällä merkitty käyttäjä tarvitsee emulaattoriympäristöönsä tietyn testilaitteen, 
jollainen  on  liitetty  esimerkiksi  yksikköön  15  emulaattorin  ulkoisten  liityntöjen 
kautta. Jos samanlaista ympäristöä nyt haluaa käyttää toinen käyttäjä, tarvitaan sekä 
vapaita  yksiköitä,  että pääsy samanlaiseen testilaitteeseen.  Jos sellainen on liitetty 
esimerkiksi  yksikköön  kaksi,  on  yleensä  odotettava  sinisellä  merkityn  käyttäjän 
poistumista.  Cadencen  uudessa  Palladium Z1  emulaattorissa  ulkoiset  liitynnät  on 
onnistuttu valmistajan kertoman mukaan virtualisoimaan, jolloin kaikki liitynnät ja 
siten ulkoiset laitteet ovat käytettävissä mistä tahansa emulaattorin osasta [8]. Tätä 
voidaan pitää merkittävänä parannuksena käytön joustavuuden kannalta.    

Kuva 9. Emulaattori useamman käyttäjän käytössä.

Laitteistokapasiteetin käytön tehokkuuden kannalta tärkeä lukuarvo on niin sanottu 
yksikkökoko  (granularity).  Se kertoo  pienimmän  yksikön,  joka voidaan  allokoida 
käyttäjälle.  Myös  suuremmat  käyttäjäympäristöt  koostuvat  yksikkökoon 
monikerroista.  Cadencen laitteen yksikkökoko on 4 miljoonaa ASIC porttia,  muut 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25



25

valmistajat  eivät  tätä  lukua  ilmoita.  Yksikkökoon  merkitystä  valaisee  seuraava 
esimerkki. Oletetaan, että suunnitelman mallintamiseen tarvitaan kaikissa laitteissa 
vaikkapa 103 miljoonaa porttia. Jos yksikkökoko on 5 miljoonaa porttia, laitteesta on 
varattava  21  yksikköä  eli  105  miljoonaa  porttia.  Jos  taas  yksikkökoko  olisi 
kymmenkertainen eli 50 miljoonaa porttia, sama suunnittelu veisi 3 yksikköä eli 150 
miljoonaa  porttia  kokonaiskapasiteetista.  Jälkimmäisessä tapauksessa siis  tulisi  45 
miljoonan portin lisähäviö suuremmasta yksikkökoosta johtuen.

Emulaattori-insinöörin työ on usein kamppailua laitteiston kapasiteettirajoitteiden 
kanssa.  Toisinaan  ongelmana  on  saada  suunnitelma  ylipäänsä  mahtumaan 
laitteistoon. Vielä useammin tehdään töitä emulaattorimallien käyttämien yksiköiden 
vähentämiseksi.  Kapasiteetin  säästämiseksi  samasta  suunnitelmasta  tehdään  usein 
erilaisia konfiguraatioita,  joissa on mukana vain testauksessa kulloinkin tarvittavat 
osat.  Edellisessä  kuvassa  käyttäjillä  saattaisi  hyvinkin  olla  käytössään  saman 
suunnitelman  eri  konfiguraatioita.  Jokaista  konfiguraatiota  varten  tarvitaan  oma 
käännös.  Jos  näistä   tarvitaan  lisäksi  vielä  variaatioita  tukemaan  erilaista  laitteen 
yksiköiden  sijoittelua,  käännöksiä  tulee  helposti  melkoinen  määrä.  Uutta 
suunnitelman versiota mallinnettaessa tästä aiheutuu viivettä toimitukseen (release) 
käyttäjille ja emulaattorin käännösnopeuden merkitys kasvaa. 

Monikäytön tehostaminen töiden uudelleenallokoinnin avulla

Monikäyttöympäristössä käynnissä olevat työt päättyvät ja uusia töitä aloitetaan eri 
aikaan,  jolloin  vapaa  kapasiteetti  on  usein  hajallaan  ympäri  laitteistoa.  Tällöin 
etenkin  paljon  kapasiteettia  vaativille  töille  ei  helposti  löydy  tilaa,  vaikka 
emulaattorissa olisikin periaatteessa vapaata kapasiteettia riittävästi.

Cadencen  uudessa  Palladium  Z1  emulaattorissa  on  ominaisuus,  jonka  avulla 
töiden  käyttämät  laiteresurssit  pystytään  uudelleenallokoimaan  niiden  suorituksen 
aikana kuvassa 10 esitetyllä  tavalla [8]. Vasemmassa kuvassa tumman sinisellä ja 
ruskealla merkittyjä töitä siirretään ylöspäin ja punaisella merkitty työ oikealle ylös. 
Työt ovat uusilla paikoillaan oikean puoleisessa kuvassa. Näin saadaan järjestettyä 
tilaa uudelle työlle, joka näkyy oikeanpuoleisessa kuvassa keltaisella merkittynä. 

Kuva 10. Töiden uudelleenallokoinnilla saadaan tilaa uudelle työlle.
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4.3 Emulointi palveluna

Laitteistoemuloinnin  tehokas  käyttö  globaalissa  mittakaavassa  onnistuu  parhaiten 
muodostamalla  palveluorganisaatio,  jonka  tehtävänä  on  tuottaa  emulointipalvelua 
käyttäjäkunnalle  eli  palvelun  asiakkaille.  Emulointipalvelun  totetuttaminen  on 
erillisen palveluorganisaation ydintehtävä,  joten sillä on hyvät  edellytykset  tuottaa 
palvelua laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.  

Emuloinnin  palvelutoteutuksia  on sen verran vähän moniin  muihin  palveluihin 
verrattuna,  että  palvelun  luomisessa  ja  kehittämisessä  hyödynnettävää  teoriatietoa 
aiheesta  ei  löydy.  Jos  tarkastellaan  palveluja  laajemmin,  niitä  on olemassa  hyvin 
erilaisia.  Tästä  syystä  yleinen  kaikkia  palveluja  koskeva  teoriatieto  ei  ole  kovin 
käytännönläheistä.  Emuloinnin  palveluilla  on  paljon  yhteistä  tietohallinnon 
palveluiden kanssa, joten vertailukohtaa on hyvä hakea siitä suunnasta. 

4.3.1 Tietohallinnon palveluiden prosessikehys ITIL

Information  Technology  Infrastructure  Library  eli  ITIL  on  laajasti  käytetty 
tietohallinnon  palveluiden  johtamiseen  ja  hallintaan  kehitetty  prosessikehys 
(framework). ITIL kattaa koko palvelun elinkaaren (service lifecycle) ja jakaa sen 
viiteen  osaan.  Näitä  ovat  palvelustrategia  (service  strategy),  palvelusuunnittelu 
(service  design),  palvelutransitio  (service  transition),  palvelutuotanto  (service 
operation) ja jatkuva palvelun parantaminen (continual service improvement, CSI). 
[27]

Palvelun elinkaari alkaa palvelustrategian luonnilla. Ensin selvitetään, keitä ovat 
palvelun asiakkaat  ja  millaisia  palveluja  he  tarvitsevat.  Seuraavaksi  analysoidaan, 
mitä  resursseja  tarvitaan  näiden  palvelujen  suunnitteluun  ja  toteuttamiseen. 
Palvelustrategiaa  toteuttamalla  palvelun  tarjoaja  pyrkii  tuottamaan  asiakkaan 
tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti. [27]

Palvelusuunnittelulla  varmistetaan,  että  palvelun  toteuttamisessa  käytetty 
teknologia  ja  palvelua  ohjaavat  prosessit  vastaavat  asiakkaan  tarpeita  ja  ovat 
kustannustehokkaita. Palvelusuunnittelu kattaa myös palvelutason (service level) ja 
palvelutuotannon tehokkuuden seuraamisen mahdollistavat työkalut. [27]

Palvelutransitiossa  suunnitellut  tekniset  toteutukset  ja  prosessit  testataan  ja 
siirretään tuotantoon. Vaihe sisältää transition suunnittelun ja sen varmistamisen, että 
palvelun toteutus vastaa asiakastarvetta (validointi). [27]

Palvelutuotanto  toteuttaa  palvelua  ja  seuraa  palvelun  toimintaa  päivittäisellä 
tasolla.  Mahdollisten  palvelun  toteutukseen  liittyvien  ongelmatilanteiden 
ratkaiseminen  ja  päivittäisten  loppukäyttäjien  tukipyyntöjen  käsittely  kuuluvat 
palvelutuotannon piiriin. [27]  

Jatkuva  palvelun  kehittäminen  tarjoaa  menetelmän  palvelussa  käytettävien 
teknologioiden  ja  prosessien  toiminnan  seuraamiseen  ja  jatkuvaan  kehittämiseen. 
[27]  

4.3.2 Emulaattoripalvelun toimintaympäristö

Emulaattoripalvelulla  on  useita  sidosryhmiä.  Kuvassa  11  on  esitetty  tärkeimmät 
tahot,  joiden kanssa tehdään yhteistyötä.  SoC-kehittäjät  toimittavat  mallinnettavan 
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suunnitelman  RTL  kuvauksen.  Usein  SoC:n  toiminnallisesta  varmentamisesta 
vastaavalta  tiimiltä  saadaan  myös  erilaisia  testipenkkilohkoja,  joita  käytetään 
emulaattoriympäristössä sellaisenaan tai  sopivasti  muokattuna.  SoC-kehittäjät  ovat 
myös  emulaattoripalvelun  asiakkaita  silloin  kun  emulaattoria  käytetään  SoC-
suunnitelman  varmentamiseen.  Ohjelmistokehittäjät  ovat  useimmiten 
emulaattoripalvelun tärkein asiakasryhmä.

 Tukifunktiosta  säännöllistä  yhteistyötä  tehdään  tietohallinnon  ja 
laboratorioasioissa tilanhallinnan kanssa. Johto on syytä pitää ajan tasalla asioista ja 
tiedottaa merkittävistä investointitarpeista hyvissä ajoin. Investointiasioissa tehdään 
yhteistyötä myös oston kanssa. 

Yrityksen  ulkopuolisista  yhteistyötahoista  tärkein  on  emulaattoritoimittaja. 
Tiivistä yhteistyötä tehdään sekä teknisissä että kaupallisissa asioissa. On syytä olla 
säännöllisesti yhteistyössä myös muihin laitetoimittajiin, jotta pysytään ajan tasalla 
vaihtoehtoisista ratkaisuista jatkoa silmällä pitäen.  

Kuva 11. Emulaattoripalvelun sidosryhmät.

4.3.3 Emulaattoripalvelun käytännön toiminta

Emulaattoripalvelun  asiakkaita  ovat  SoC-  ja  ohjelmistokehityksen 
projektiorganisaatiot. Siten myös emulointi on projektiluontoista työtä. Palvelulla on 
usein  enemmän  kuin  yksi  emulointiprojekti  meneillään  samaan  aikaan. 
Ammattitaitoinen  asiakkaan  projektipäällikkö  ottaa  tavallisesti  oma-aloitteisesti 
emulaattoripalvelun  henkilöstön  mukaan  projektin  suunnitteluun  hyvissä  ajoin  ja 
huolehtii  palaverikäytännöt  ja  muun  yhteydenpidon  riittävälle  tasolle.  Mikäli 
toimintatavoissa  on  puutteita,  emulointiprojektin  vastuuhenkilön  on  syytä  hoitaa 
käytännöt kuntoon. 

Emulaattoripalvelun  henkilöstön  päivittäinen  työ  koostuu  monista  tehtävistä. 
Projekteissa  käytettävien  emulaattoriympäristöjen  valmisteluun  kuuluu  usein 
testipenkkikehitystä. SoC-kehittäjiltä saatava suunnitelman RTL-kuvaus käännetään 
emulaattorin  käännöstyökaluilla.  Emulaattorimallin  toiminnasta  testataan  usein 
nopeasti perusasioita, ennen kuin malli luovutetaan käyttäjille. 

Henkilöstö  osallistuu  usein  myös  testauksen  aikana  ilmenneiden  ongelmien 
selvittelyyn  yhdessä  SoC-tiimin  ja  ohjelmistokehittäjien  kanssa.  Asiakastukeen 
kuuluu  esimerkiksi  käyttäjien  opastamista  emulaattorin  työkalujen  käyttöön. 
Emulaattoripalvelussa on yleensä menossa erilaisia kehitystehtäviä, joihin käytetään 
myös  aikaa  mahdollisuuksien  mukaan.  Emulaattorilaboratoriossakin  käydään 
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toisinaan  tekemässä  esimerkiksi  ympäristöjen  ylläpitoon  liittyviä  tehtäviä. 
Varsinaisiin  emulaattorilaitteisiin  koskee  tavallisesti  vain  laitetoimittajan 
tukihenkilöstö.

Erilaiset  kehitystehtävät  kuuluvat  olennaisena  osana  emulaattoripalvelun 
toimintaan. Palvelun henkilöstö tekee esimerkiksi emuloinnin menetelmien kehitystä. 
Asiakaskunnalla  on  yleensä  hyvin  näkemystä  kehitystarpeista,  kunhan  vain 
muistetaan  niistä  kysyä.   Teknisissä  kehitysasioissa  tehdään  tiivistä  yhteistyötä 
laitetoimittajan  asiantuntijoiden  kanssa.  Palvelun  saatavuuden  parantamiseen  ja 
laitekapasiteetin  käytön tehostamiseen liittyvät  kehitysasiat  ovat  niin  tärkeitä,  että 
niihin tuskin on mahdollista käyttää liikaa aikaa.

4.3.4 Emulaattoripalvelun hallinnoinnista

Laiteinvestointien  suunnittelu  perustuu  asiakkailta  saataviin  ennusteisiin  tulevista 
emulointitarpeista ja käyttöraporteista saatavaan tietoon olemassa olevan kapasiteetin 
käyttöasteesta.  Usein  ennustetut  tarpeet  ja  myöhemmin  toteutunut  tarve  eroavat 
toisistaan. Ajan myötä emulaattoripalvelujen johdolle syntyy käsitys siitä, mikä on 
odotettavissa  oleva  ennusteiden  ja  toteutuneen  käytön  suhde.  Tältä  pohjalta  on 
helpompi arvioida tulevaa käyttöä ja suunnitella investoinnit oikein.  

Laitekapasiteetti  voi  olla  niin  kovalla  kuormituksella,  että  sen käytössä  syntyy 
konfliktitilanteita.  Näissä tilanteissa on ratkaistava  kysymys,  kenellä  on etuoikeus 
emulaattoreiden  käyttöön  silloin  kun  resursseja  ei  ole  riittävästi  kaikille.  Työn 
tekijällä on se kanta, että emulaattoripalvelun johto ei voi toimia näiden tilanteiden 
ratkaisijana. Parempi tapa on nimetä asiakasorganisaatiosta tehtävään henkilö, jolla 
on  riittävä  näkyvyys  eri  projektien  prioriteetteihin  ja  joka  kykenee  ratkaisemaan 
tilanteen liiketoimintalähtöisesti.

4.4 Emuloinnin käytön organisointi

Emuloinnin  alkuaikoina  samojen  laitteiden  käyttäjät  työskentelivät  usein  samassa 
projektissa. He tunsivat toisensa ja pystyivät yleensä sopimaan käytöstä keskenään. 
Nykyään  ollaan  eri  tilanteessa,  kun  samoja  laitteita  käyttää  eri  projekteissa 
työskentelevä  henkilöstä  eri  puolilta  maailmaa.  On löydettävä  keinot  organisoida 
käyttö  tehokkaasti  siten,  että  palvelun  saatavuus  käyttäjälle  olisi  mahdollisimman 
hyvä. Tässä yhteydessä myös ennakoitavuus, eli tieto siitä milloin laitteita päästään 
käyttämään,  on  tärkeää.  Lisäksi  käyttö  olisi  myös  organisoitava  tavalla,  joka 
mahdollistaa resurssien mahdollisimman tehokkaan käytön eli korkean käyttöasteen. 
Seuraavaksi  esitellään  ratkaisumalleja,  joiden  käytöstä  ja  toteutuksen 
suunnittelemisesta työn tekijällä on omakohtaista kokemusta. 

4.4.1 Varausjärjestelmä

Yksi tapa organisoida emulaattoreiden käyttöä on varausjärjestelmän käyttöönotto. 
Yleiskäyttöinen  kalenteri,  kuten  esimerkiksi  sähköpostiohjelman  kalenteri  tai 
vastaava, ei ole tähän käyttöön optimaalinen ratkaisu.  
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Varausjärjestelmän  on  oltava  helppokäyttöinen  ja  sen  on  opastettava  käyttäjää. 
Onnistuneen  varauksen  teko  perustuu  tietoon  käytettävän   emulaattorimallin 
kapasiteetin  tarpeesta  ja  tarvittavista  testilaitteista.  Järjestelmän  täytyy  kysyä 
varauksen  tekijältä  nämä  pohjatiedot.  Varausjärjestelmässä  on  oltava  myös  tieto 
käytettävissä  olevista  käännöksistä,  eikä  tulisi  olla  mahdollista  varata  laitteen 
yksiköitä eli kapasiteetin rakennuspalikoita siten, että käännökset eivät tue kyseistä 
yksiköiden sijoittelua.  Samoin ei  tulisi  olla mahdollista tehdä vahingossa varausta 
siten, että haluttua testilaitetta ei päästä käyttämään. Järjestelmän tulisi vähintäänkin 
varoittaa  varauksen  tekijää  siitä,  jos  varaus  estää  testilaitteen  käytön  muilta 
käyttäjiltä  tilanteessa,  jossa  varaaja  itse  ei  kyseistä  testilaitetta  tarvitse. 
Varausjärjestelmä  voi  lähettää  kalenterikutsun  varauksen  tekijälle  varauksen 
vahvistamisen yhteydessä.

Järjestelmän täytyy tarjota varauksen tekijälle erilaisia näkymiä. On hyvä löytyä 
esimerkiksi  yleisnäkymä  varaustilanteesta,  käyttäjän  tarpeita  vastaavien  resurssien 
varaustilanne  (esimerkiksi  tietty  testilaite)  ja  mahdollisuus  tarkastella  omia 
varauksia. Kokemus osoittaa, että on hyvä päästää kaikki näkemään myös muiden 
tekemät  varaukset.  Kun  kapasiteetin  käyttöaste  on  kova  ja  vapaat  emulointiajat 
vähissä, käyttäjien keskinäinen kontrolli ehkäisee parhaiten yksittäisten henkilöiden 
kohtuuttomia varausmääriä.  Varaajan olisi myös hyvä pystyä muokkaamaan omaa 
näkymäänsä ja tallettamaan se oletusnäkymäksi. Esimerkiksi Suomessa töitä tekevän 
ohjelmistosuunnittelijan  oletusnäkymä  voisi  olla  seuraavanlainen:  6  laitteen 
yksikköä,  tietty  testilaite  ja  näytetyt  ajat  arkisin  kello  7-20  Suomen  aikaa. 
Varausjärjestelmässä  olisi  hyvä  olla  myös  hakutoiminto,  joka  etsii  seuraavan 
mahdollisen  vapaan  kriteerejä  vastaavan  emulointiajan.  Joskus  laitekannan 
varausaste on niin korkea, että seuraava vapaa aika on tuskaisan pitkän ajan päässä. 
Näissä tilanteissa olisi hyötyä, jos varausta tehdessä voisi lisätä järjestelmään myös 
pyynnön ilmoittaa mahdollisesta vapautuvasta aiemmasta ajasta.

Tärkeä  varausjärjestelmän  ominaisuus  on  mahdollisimman  vähällä  vaivalla 
onnistuva  oman  varauksen  muokkaus  ja  poisto.  Mitä  työläämpää  tämä  on,  sitä 
suuremmalla todennäköisyydellä se jää käyttäjiltä tekemättä. Tavallista on, että sama 
käyttäjä  tekee  varauksen  kerralla  esimerkiksi  kello  12-16  kaikille  arkipäiville 
seuraavan  viikon  ajalle.  Ajankäyttöön  tulee  helposti  myöhemmin  muutoksia 
vaikkapa palaverien takia. Nämä muutokset olisi tärkeää saada päivittymään myös 
emulaattorin varausjärjestelmään.  

Varausjärjestelmästä  olisi  myös saatava kattava raportointi  varauksista.  Yleisen 
varausasteen  lisäksi  olisi  hyvä  saada  tarkempaa  tietoa  esimerkiksi  testilaitteiden 
varausasteesta ja yksittäisten käyttäjien varauksista. Erittäin mielenkiintoista tietoa 
on myös toteutuneen käytön ja varausten suhde. Toteutuneesta käytöstä saa tietoa 
helposti  lisenssipalvelimelta.  On kätevää,  jos  varausjärjestelmä  pystyy  tuottamaan 
tällaisen yhdistetyn raportin. Varauksien ja toteutuneen käytön vertailulla pystytään 
arvioimaan, minkä verran varauskulttuurissa on parantamisen varaa ja tunnistamaan 
mahdolliset ongelmakäyttäjät, joilla jää paljon varauksia käyttämättä.

Varausjärjestelmään voi rakentaa käytön tehostamiseen tähtääviä ominaisuuksia. 
Varaajalle  voidaan  esimerkiksi  antaa  15  minuuttia  aikaa  varauksen  alkamisesta 
emulointi-istunnon aloittamiseen, minkä jälkeen varaus poistetaan ja vapaasta ajasta 
tiedotetaan esimerkiksi seuraavan ajan varanneelle.

 



30

4.4.2 Emulointia On-Demand järjestelmällä

On-Demand järjestelmässä on kysymys emulointi-istunnon aloittamiseen liittyvästä 
automatisoinnista.  Järjestelmä  auttaa  käyttäjää  löytämään  emulaattorista  haluttuja 
parametrejä  (riittävä  määrä  kapasiteettia,  tarvittavat  testilaitteet)  vastaavan 
emulointipaikan  ja  kytkeytymään  siihen.  Istunnon  aloittamiseen  liittyvät  rutiinit 
voidaan  myös  lisätä  automaatioon.  Hyvinkin  monimutkaisia  alustustoimenpiteitä 
voidaan tehdä esimerkiksi  lukemalla  niitä  varten tarvittava informaatio tarkoitusta 
varten  luodusta  tiedostosta.  Jos  testitapauksessa  käytetty  menetelmä  soveltuu 
automaattiseen  testaukseen,  On-Demand  järjestelmä  voi  käynnistää  testauksen  ja 
käyttäjän  tarvitsee  vain  odottaa  tuloksia.  Interaktiivisen  testauksen  tapauksessa 
järjestelmä  tekee  istunnon  alustustoimenpiteet  ja  luovuttaa  sen  jälkeen  istunnon 
hallinnan käyttäjälle. 

On-Demand  järjestelmä  ei  ole  kovin  tehokas  emuloinnin  organisoinnin  tapa 
sellaisenaan  ja  se  onkin  usein  osa  seuraavassa  kappaleessa  esiteltävää 
jonotusjärjestelmää.  On-Demand  järjestelmä  voidaan  kytkeä  myös  osaksi 
varausjärjestelmäpohjaista  käyttömallia.  Tässä  tapauksessa  järjestelmä  liittää 
käyttäjän  automaattisesti  tämän  varaamaan  testipaikkaan  ja  tekee  tarvittavat 
alustustoimenpiteet.  On-Demand  järjestelmällä  voidaan  myös  estää  tahaton  ja 
tahallinen emulaattorin käyttö muissa kuin itse varatuissa emulointipaikoissa.   

4.4.3 Jonotusjärjestelmä

Emuloinnin  käytön  voidaan  organisoida  myös  jonotusjärjestelmän  avulla. 
Menetelmässä  käyttäjä  lähettää  työnsä  (job)  jonotusjärjestelmälle.  Järjestelmä 
ylläpitää  töiden  jonoa  ja  käynnistää  niitä  sitä  mukaa,  kun  sopivia  laiteresursseja 
vapautuu.  Jonotusjärjestelmät  ovat  yleisesti  käytössä  tietohallinnon  korkeaa 
suorituskykyä  vaativan  laskennan  (HPC,  High  Performance  Computing) 
toteutuksissa,  joita hyödynnetään esimerkiksi  EDA-työkalujen (Electronics  Design 
Automation)  käytön  organisoinnissa.  Tarkoitukseen  löytyy  useita  kaupallisia 
toteutuksia.  Työn  tekijällä  on  kokemusta  myös  itse  kehitettyjen  jonotusskriptien 
käytöstä emuloinnissa. Luotettavan ja riittävän monipuoliset ominaisuudet sisältävän 
jonotusjärjestelmän tekemisessä on kova työ, joten itse kehittämisen sijaan voi olla 
järkevää tutkia mahdollisuutta hyödyntää vapaasti käytettäviä avoimen lähdekoodin 
ratkaisuja  kaupallisen  toteutuksen  vaihtoehtona.  Jonon  ylläpitäminen  ja  töiden 
laukaiseminen  emulointiin  on  suhteellisen  yksinkertaista  toteuttaa.  Laiteresurssien 
mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja palvelun saatavuuteen liittyvä optimointi 
on  kuitenkin  monimutkainen  ongelma.  Asiaa  tarkastellaan  lähemmin  seuraavissa 
kappaleissa.

Jonon järjestämisessä käytetyt algoritmit
     
Töiden  käynnistysjärjestyksen  määrittämiseen  (job  scheduling)  käytettäviä 
algoritmeja  on  monenlaisia.  Järjestelmät  tukevat  yleensä  monia  erilaisia  malleja. 
Mahdollisia  malleja  on esimerkiksi  First  Come First  Serve (FCFS) eli  pisimpään 
jonottanut  työ  käynnistetään  ensin.  Työn  tarvitseman  kapasiteetin  perusteella 



31

tapahtuvassa  luokittelussa  joko  pienin  (SJF,  Smallest  Job  First)  tai  suurin  (LJF, 
Largest Job First) työ ajetaan ensin. [28]   

Edellisiin kannattaa resurssien käytön tehostamiseksi lisätä First-Fit mekanismi, 
jossa vapaisiin resursseihin etsitään ensimmäinen mahdollinen työ, jos jonon kärjessä 
olevaa työtä ei voida käynnistää (esimerkiksi liian vähän kapasiteettia on vapaana). 
First-Fit:in  variaationa  on  vielä  Backfilling  menetelmä,  jossa  järjestelmä  arvioi 
töiden  keskimääräisen  keston  perusteella,  milloin  jonossa  ensimmäisenä  olevalle 
työlle on tarpeeksi vapaita resursseja ja käynnistää taaempaa töitä, jos ne eivät arvion 
mukaan viivästytä jonon kärjessä olevan työn käynnistystä. Backfilling siis priorisoi 
jonon  kärjessä  olevaa  työtä  First-Fit:iä  enemmän,  mutta  kapasiteetin  käyttöaste 
vastaavasti jonkin verran laskee. Töiden tarvitsemien resurssien tilastollinen jakauma 
vaikuttaa  siihen,  miten  hyviin  tuloksiin  eri  algoritmeilla  päästään.  Algoritmeista 
FCFS vaatii  tuekseen First-Fit:in,  muuten  se suoriutuu yleisesti  muita  algoritmeja 
huonommin. [28]   

Jonon järjestäminen eri parametrien avulla
     
Edellä kuvatut algoritmit  järjestävät jonotusta pääsääntöisesti  tehokkaan resurssien 
käytön näkökulmasta. FCFS ja Backfilling ovat poikkeuksia tästä. Resurssien käytön 
optimointi  mahdollistaa  parhaan  mahdollisen  läpimenoajan  (throughput)  töille 
kokonaisuutena. Asian tekee monimutkaisemmaksi se, että kaikki työt eivät suinkaan 
ole  samanarvoisia.  Töiden  järjestelyssä  on  otettava  huomioon  töiden  erilaiset 
prioriteetit ja myös tasapuolisuusnäkökulma eli fair share.  

Samanlaisten töiden järjestämiseen voidaan käyttää saapumisjärjestyksen ohella 
monenlaisia parametreja. Käyttäjän arvioimaa työn kestoa voidaan käyttää vaikkapa 
Backfilling  algoritmin  yhteydessä.  Käyttäjän  parhaillaan  käynnissä  olevien  töiden 
määrää ja myös ennestään lähempänä jonon kärkeä olevien töiden määrä voidaan 
käyttää fair share:n toteutumiseksi. Samoin fair shareen voidaan ottaa parametriksi 
käyttäjän jo saama emulaattoriaika tietyssä aikaikkunassa. Jonossa olevilla töillä on 
myös  erilaisia  prioriteetteja.  Prioriteettimäärittelyistä  yleisesti  käytössä  ovat 
käyttäjän itse työlleen määrittelemä prioriteetti, käyttäjän yleinen prioriteetti muihin 
käyttäjiin  verrattuna  ja  käyttäjäryhmän  tai  projektin  prioriteetti  muihin  ryhmiin 
verrattuna.  Käyttäjän  toivetta  työn  valmistumisesta  eli  aikataulutusta  on  myös 
mahdollista  käyttää.  Tässä  menetelmässä  työ  on  aluksi  jonossa  alhaisella 
prioriteettiluvulla. Tällöin se käynnistyy ainoastaan, kun jono on kohtuullisen lyhyt. 
Työn  prioriteettia  nostetaan  toivotun  valmistumisajan  lähestyessä.  Palvelun  tason 
parantamiseen voidaan käyttää  kellonaikaa  käyttäjän  toimipaikalla,  jonka pohjalta 
priorisoidaan toimistoaikaan tapahtuvat ajot.  

Jonotusjärjestelmien muita tarpeellisia ominaisuuksia
     
Jonotusjärjestelmistä  löytyy  monia  ominaisuuksia,  joista  on  hyötyä 
emulointipalvelun  käyttäjäkunnalle  ja  henkilöstölle.  Käyttäjälle  on  usein 
verkkosivupohjainen sovellus omien töiden tilanteen seuraamiseen ja mahdollisuus 
niiden uudelleen priorisointiin ja poistamiseen. 
Emulaattoripalvelun henkilöstölle on tarpeen verkkosivupohjainen monitorointi-  ja 
hallinnointisovellus,  jolla  voi  seurata  järjestelmän  tilannetta  ja  esimerkiksi 



32

tarvittaessa  muuttaa  jonkun  työn  prioriteettia  tai  käyttäjän  tai  käyttäjäryhmän 
prioriteettia. 

Järjestelmissä on yleensä hyvät raportointiominaisuudet, jotka ovat tarpeen käytön 
pidemmän  aikavälin  seuraamisessa.  Näitä  tietoja  voidaan  käyttää 
investointisuunnittelussa  ja  järjestelmän  parametrien  optimoimisessa.  Toisinaan 
suuremmissa organisaatioissa on käytäntönä jakaa esimerkiksi lisenssikustannuksia 
organisaation osien välillä käytön suhteessa. Raportteja voidaan käyttää myös tähän 
tarkoitukseen. [29, 30]

Emulointiympäristöissä tarvitaan toisinaan lisenssejä myös  muihin sovelluksiin. 
Jonotusjärjestelmän  on  kyettävä  ottamaan  tämä  tarve  huomioon.  Työtä  ei  pidä 
käynnistää, ennen kuin kaikki tarvittavat lisenssit ovat saatavilla ja lisenssi on myös 
varattava työlle ennen sen käynnistämistä. Jälkimmäinen vaatimus selittyy sillä, että 
lisenssiserveriltä saatava tieto ei ole täysin reaaliaikaista. Ajatellaan tilannetta, jossa 
emulointijonossa  seuraavana  vuorossa  olevat  kaksi  työtä  vaativat  molemmat 
lisenssin,  joita  on  serverillä  vapaana  ainoastaan  yksi.  Riski  jälkimmäisen  työn 
kaatumiseen lisenssin puutteeseen on todellinen,  jollei  lisenssiä varata ennen työn 
käynnistämistä. [29, 30]

Emulaattoripalvelu voi olla toteutettu hajautetulla  mallilla,  jolloin laitteistoa on 
useammassa  toimipaikassa.  Nykyaikainen  jonotusjärjestelmä  pystyy  tässäkin 
tilanteessa allokoimaan töitä kaikkiin laitteisiin samasta jonosta.  

Töiden väliaikainen keskeyttäminen ja uudelleen käynnistäminen
     
Tehokkain tapa käyttää emulaattoriresursseja on käynnistää aina jonosta niin paljon 
töitä  kuin  mahdollista.  Tällä  tavalla  päästään  korkeaan  käyttöasteeseen.  Tämä  ei 
kuitenkaan ole optimaalinen tapa korkean prioriteetin töiden kannalta.  Tilanteessa, 
jossa  emulaattorikapasiteetti  on  täydessä  käytössä  ja  jonoon  tulee  korkean 
prioriteetin työ, on useita eri toimintamalleja. 

Korkean prioriteetin työ voi ensinnäkin odottaa vapaata tilaa. Jos käynnissä olevat 
työt ovat hyvin pitkiä ja niillä on matala prioriteetti,  tämä ei ole kovin hyvä tapa 
tilanteen ratkaisemiseen. 

Voidaan varata tietty määrä kapasiteetista korkean prioriteetin töille, jolloin niiden 
läpimenoaikaa  saadaan  parannettua.  Tämä  malli  johtaa  käyttöasteen  laskemiseen, 
koska resurssit ovat usein vajaakäýtöllä. 

Matalan prioriteetin työ voidaan keskeyttää ja päästää korkean prioriteetin työ sen 
tilalle. Matalan prioriteetin työ käynnistetään alusta uudelleen, kun sen vuoro jälleen 
tulee.  Tällä menettelytavalla  resurssien käyttöaste näyttää raportissa kyllä  hyvältä, 
mutta todellisuudessa keskeytettyyn työhön käytetty emulointiaika menee hukkaan. 
Raportti siis vääristää todellisuutta.  

Paras ratkaisu tilanteessa on matalan prioriteetin työn väliaikainen keskeyttäminen 
(suspend-resume),  jolloin  korkean  prioriteetin  työ  saadaan  heti  käyntiin.  Matalan 
prioriteetin  työ  palautetaan  myöhemmin  ajoon  ja  se  jatkuu  siitä,  mihin 
keskeytyshetkellä  jäi.  Menetelmässä  työn  tilainformaatio  kirjoitetaan  väliaikaisesti 
levylle  keskeytyksen yhteydessä ja luetaan sieltä työtä  uudelleen käynnistettäessä. 
Väliaikainen keskeyttäminen on jonotusjärjestelmistä yleisesti  löytyvä  ominaisuus. 
Mentorin Veloce  2 emulaattori  tukee valmistajan  ilmoituksen mukaan tätä  samaa 
ominaisuutta [31]. 
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Menetelmä olisi hyvin hyödyllinen myös emuloinnissa. Työn tekijän mielessä herää 
kuitenkin  kysymys,  mihin  emuloinnin  menetelmiin  väliaikainen  keskeyttäminen 
käytännössä  soveltuu  ja  mitä  kaikkia  reunaehtoja  siihen  liittyy. 
Emulaattoriympäristöön  kuuluu  aina  myös  emulaattorin  ulkopuolisia  osia 
(työasemassa mallinnetut osat, testilaitteet), joiden tila olisi pystyttävä samalla tavoin 
tallettamaan ja palauttamaan, jotta kokonaisuus toimii.  

4.4.4 Järjestelmän valinta

Edellä  esitellyt  käytön  organisoinnin  järjestelmät  ovat  hyvin  erityyppisiä.  On 
tapauskohtaista,  mikä  järjestelmä  suoriutuu  tehtävästä  parhaiten.  Työn  tekijä  on 
työssään  tutustunut  kaikkiin  edellä  kuvattuihin  järjestelmiin  ja  ollut  tekemässä 
valintaa  järjestelmien  välillä.  Seuraavaksi  esitettävä  analyysi  perustuu  näihin 
kokemuksiin. 

On-Demand- järjestelmä

Pelkän  On-Demand-  järjestelmän  käytölle  sellaisenaan  tuntuu  vaikealta  löytää 
perusteluita,  vaikka  sellainenkin  toteutus  on  työn  tekijälle  tullut  työuran  aikana 
vastaan. Voidaan ehkä sanoa, että mikä tahansa järjestelmä toimii kohtuullisen hyvin 
tilanteessa,  jossa  laitekapasiteettia  on  tarjolla  runsain  mitoin  käyttöön  nähden. 
Järjestelmän tehokkuus punnitaan vasta siinä vaiheessa,  kun resurssit  ovat  kaiken 
aikaa kovassa käytössä. 

On-Demand-  lähestymistavan  ongelma  tulee  parhaiten  esille  tilanteessa,  jossa 
laitekapasiteetti  on  täydessä  käytössä  lähes  kaiken  aikaa.  Emuloinnin  korkeista 
investointikustannuksista  johtuen  tämä  tilanne  on  varsin  yleinen.  On-Demand- 
järjestelmää  käyttäen  vapautuvat  resurssit  annetaan  sille  käyttäjälle,  joka  sattuu 
ensimmäisenä yrittämään istunnon aloittamista resurssien vapauduttua. Seurauksena 
on turhauttava yritysten ja epäonnistumisten sarja, joka jossain vaiheessa sattumalta 
päättyy onnistumiseen. Vastaava esimerkki työpaikan ulkopuolelta on tarve soittaa 
puhelinpalveluun,  joka on jatkuvasti  varattuna,  eikä jonottaminen ole mahdollista. 
On-Demand- järjestelmä onkin parhaimmillaan varausjärjestelmään liitettynä.

Automaattisesti ajettavat ja interaktiiviset työt

Ehkä tärkein järjestelmän valintaa ohjaava parametri on automaattisesti ajettavien eli 
batch-tyyppisten  töiden  ja  interaktiivisten  töiden  välinen  suhde.  Jos 
kokonaistyömäärästä suuri osa on automaattisesti ajettavia töitä, se puoltaa selvästi 
jonotusjärjestelmän  valintaa.  Tässä  avaintekijänä  on  se,  että  käyttäjän  laukaistua 
työnsä  jonoon,  hänen  ei  tarvitse  seurata  sen  tilannetta  jonossa,  eikä  osallistua 
aktiivisesti  sen  suorittamiseen.  Käyttäjä  vain  odottaa  työn  päättymistä,  josta 
jonotusjärjestelmä voi toimittaa tiedon esimerkiksi sähköpostilla. 
Varausjärjestelmä  puolestaan  toimii  hyvin  interaktiivisten  töiden  organisointiin. 
Ongelmaton  sekään  ei  kuitenkaa  ole.  Toisinaan  resurssien  käyttöaste  saattaa  olla 
hyvin  korkea,  jolloin  ensimmäinen  vapaa  aika  saattaa  olla  hyvinkin  pitkän  ajan 
kuluttua.  Kirjoittajalla  on  kokemusta  tilanteista,   joissa  vapaita  aikoja  ei  ole  yli 
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viikkoon. Ongelmana on erityisesti löytää aikoja kiireellisille ja ennakoimattomille 
töille. 

Jonotusjärjestelmä  toimii  tyypillisesti  interaktiivisten  töiden  yhteydessä 
varausjärjestelmää  huonommin.  Koska  käyttäjä  osallistuu  työn  suorittamiseen 
aktiivisesti, epämääräisen mittainen jonotusaika on käyttäjälle hankala. Tehokkuuden 
kannalta  käyttäjän  täytyisi  myös  aloittaa  aktiivinen  laitteiston  käyttö 
mahdollisimman  pian  emulaattori-istunnon  alettua.  Resursseja  voi  mennä 
huomattava määrä hukkaan, jos käyttäjä esimerkiksi laittaa pyynnön jonoon puolen 
päivän aikaan, ja palvelun ruuhkaisuudesta johtuen ehtii lähteä kotiin ennen istunnon 
alkua.  Ratkaisuna  tähän  ongelmaan  järjestelmään  voidaan  toki  lisätä  ominaisuus, 
joka  vapauttaa  kapasiteetin  muille  käyttäjille  tilanteessa,  jossa  käyttäjä  ei  aloita 
aktiivista käyttöä määräajassa.

Jonotusjärjestelmä voi  toimia  kohtuullisesti  myös  interaktiivisten  töiden kanssa 
tietyin  reunaehdoin,  joita  käsitellään  tarkemmin  seuraavaksi.  Varausjärjestelmä 
automaattisesti ajettaville töille tuntuu varsin epäkäytännölliseltä ajatukselta. 

Laiteresurssien määrän vaikutus valinnassa

Toinen olennainen järjestelmän valintaa ohjaava parametri on laiteresurssien määrä. 
Tässä on syytä tarkastella sekä emulaattorikapasiteetin määrää kokonaisuutena, että 
eri  emulointiympäristöissä  tarvittavien  muiden  laitteiden  määrä.  Esimerkiksi 
emulaattorikapasiteettia  voi  olla  runsaasti,  mutta  tiettyä  testilaitetta  vain  yksi  tai 
kaksi. 

Kun  ajatellaan  mahdollisuuksia  hyödyntää  jonotusjärjestelmää  interaktiivisten 
töiden  yhteydessä,  samanlaisten  resurssien  määrällä  on  suuri  merkitys.  Jos 
samanlaisten  resurssien  määrä  on  kohtuullisen  suuri,  jonon  etenemisen 
ennustettavuus kasvaa. Näin käyttäjällä on mahdollisuus käyttää emulointi-istunnon 
keksimääräistä kestoa ja oman työn paikkaa jonossa sen arvioimiseen, mihin aikaan 
oma  vuoro  todennäköisesti  tulee.  Jonotusjärjestelmään  voidaan  tehdä  ominaisuus, 
joka  laskee  arvion  käyttäjän  puolesta  ja  ilmoittaa  vaikkapa  sähköpostilla  oman 
vuoron lähestymisestä. Jos saatavilla on ainoastaan yksi soveltuva resurssi ja se on 
varattuna, käyttäjän on hyvin vaikea ennakoida oman vuoronsa ajankohtaa. 

Jonotusjärjestelmä  asettaa  interaktiiviset  käyttäjät  helposti  myös  eriarvoiseen 
asemaan.  Aikavyöhykkeistä  tai  henkilökohtaisista  aikatauluista  johtuen  joillain 
käyttäjillä  voi  olla  jatkuvasti  etulyöntiasema  toisiin  käyttäjiin  nähden  resurssien 
saatavuudessa. 

Järjestelmän valinnan suuntaviivoja

Yhteenvetona  voidaan  sanoa,  että  jonotusjärjestelmä  on  selvästi  paras  ratkaisu 
käytettäväksi  automaattisesti  ajettaville  töille  ja  varausjärjestelmä  toimii  yleensä 
parhaiten  interaktiivisessa  käytössä.  Jollei  organisaation  emulaattorinkäyttö  ole 
selkeästi  jakaantunut  kumpaankaan käyttömalliin,  optimaalinen  ratkaisu  voisi  olla 
käyttää  molempia  töiden  organisointitapoja  rinnakkain.  Kahden  järjestelmän 
hankkiminen ja ylläpitäminen lisää tietysti kustannuksia ja voi olla työlästä perustella 
organisaation johdolle. 
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4.5 Emulointipalvelun käytännön toteuttaminen

Emulaattoripalvelu  voidaan  toteuttaa  hajautetulla  tai  keskitetyllä  mallilla. 
Hajautetussa mallissa palveluun kuuluvia emulaattorilaboratorioita on useammassa 
toimipaikassa, kun taas keskitetyssä palvelussa laitekanta on yhdessä toimipaikassa. 
Seuraavissa kappaleissa esitellään näitä toteutustapoja tarkemmin ja vertaillaan niitä 
toisiinsa.

4.5.1 Hajautettu emulaattoripalvelu

Laitteistoemuloinnin  käytön  lisääntymisen  myötä  yritykset  ovat  usein  perustaneet 
emulaattorilaboratorioita  ajan  mittaan  useisiin  eri  toimipisteisiin.  Kun  näiden 
laboratorioiden laitekanta yhdistetään samaan palveluun, päädytään automaattisesti 
kuvassa  12  esitettyyn  esimerkkiin  hajautetun  emulaattoripalvelun  toteutuksesta. 
Esimerkki ei perustu minkään tiedossa olevan organisaation toteutukseen. Kuvassa 
suuremmilla  pisteillä  on  kuvattu  toimipaikat,  joissa  emulaattoripalvelu  toimii. 
Tyypillisesti  samoilla  toimipaikoilla  on  myös  palvelun  asiakkaita.  Asiakkaat 
käyttävät  kapasiteetin  käyttöasteen  ohjaamina  myös  muiden  kuin  oman 
toimipaikkansa laitekantaa.  Pienemmillä pisteillä on kuvattu toimipaikat,  joissa on 
emulaattoripalvelun  asiakkaita,  mutta  ei  laitteita.  Näissä  toimipaikoissa  palvelua 
käytetään aina etänä. 

Tilanteissa,  jossa  hajautettu  emulointimalli  on  syntynyt  aikojen  saatossa  eri 
toimipaikoille  tehtyjen  investointien  kautta,  tarvitaan  tietoinen  päätös  muodostaa 
näistä  yhtenäinen palvelu.  Laitekannan yhdistämisen  lisäksi  on yhdistettävä  myös 
emulaattorilaboratorioiden  henkilöstö  samaan  palveluorganisaatioon.  Jos  tätä  ei 
tehdä, on kyseenalaista, voidaanko lainkaan puhua yhdestä palvelusta. 

Kuva 12. Hajautettu emulaattoripalvelu ja asiakkaat.
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4.5.2 Keskitetty emulaattoripalvelu

Keskitetyssä emulaattoripalvelussa laitteet ovat yhdessä  toimipaikassa ja palvelun 
asiakkaat hajaantuneet eri puolille useampaan toimipisteeseen. Kuvassa 13 edellisen 
sivun hajautettu esimerkkitoteutus on muutettu kuvaamaan keskitettyä toteutustapaa. 
Keskitettyyn  palvelun  toteutukseen  saatetaan  päätyä  kahdella  eri  tavalla.  Joko 
laitteita  on  alusta  saakka  hankittu  ainoastaan  yhteen  toimipisteeseen  tai  jossain 
vaiheessa on tehty tietoinen päätös keskittämisestä.  

Suuret  yritykset  kuten  IBM,  Microsoft  ja  Hewlett-Packard  ovat  kertoneet 
saavuttaneensa  merkittäviä  kustannussäästöjä  keskittämällä  eli  konsolidoimalla 
datakeskuksiaan [32]. 

Säästöjen  syntymistä  voi  perustella  taloustieteen  yleisellä  mittakaavaedun  eli 
suuruuden ekonomian (economies of scale) periaatteella. Periaate näkyy käytännössä 
tietoliikenne-  ja  elektroniikka-aloillakin  yritysten  koon  kasvuna  fuusioiden  ja 
yrityshankintojen  kautta.  Tätä  kirjoitettaessa  Suomessa  näkyvin  ja  ajankohtaisin 
esimerkki  tästä  on  Nokia  Networksin  ja  Alcatel-Lucentin  parhaillaan  tapahtuva 
sulautuminen yhdeksi yhtiöksi. [33]   

Tätä taustaa vasten tuntuu uskottavalta, että keskittäminen vähentää kustannuksia 
myös  emuloinnissa.  Emuloinnin  yhteydessä  säästöä  voi  ajatella  syntyvän  ainakin 
laboratoriokustannuksista  ja  henkilöstökuluista.  Myös  laitehankintojen  yhteydessä 
voidaan aikaansaada säästöjä. 

Kuva 13. Keskitetty emulaattoripalvelu ja asiakkaat.

4.5.3 Keskitetyn ja hajautetun palvelun toteutuksen vertailua

Taulukossa 3 vertaillaan keskitettyä ja hajautettua emulaattoripalvelun toteutusta eri 
näkökulmista.  Hajautetussa  mallissa  paikallista  emulaattoritukea  on  tarjolla 
useammassa  paikassa.  On  kiistatta  etu,  jos  emulaattoripalvelun  henkilöstöä  on 
samassa  toimipisteessä  SoC-kehittäjien  ja  ohjelmistokehittäjien  kanssa.  Yhteistyö 
paikallisesti  on  helpompaa  ja  asiakkaan  palvelukokemus  usein  parempi.  On 
periaatteessa hyvä ajatus, että uutta suunnitelmaa ensimmäistä kertaa emulaattorille 
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kääntävä  insinööri  voi  tarvittaessa  kävellä  SoC-suunnittelijan  työpisteeseen 
keskustelemaan  ilmenneistä  ongelmista.  Toisaalta  keskitetyssä  palvelumallissa 
yhdessä  toimipaikassa  on  suurempi  laitekanta,  jolloin  kohtuullisen  kokoisen 
emulaattoritiimin olemassa olo on yleensä perusteltua. Jos hajautetussa palvelussa on 
mukana  laitekapasiteetiltaan  kovin  pieniä  emulaattorilaboratorioita,  riittävän 
henkilöstön  perusteleminen  kaikille  toimipaikoille  voi  muodostua  ongelmaksi. 
Jokaisella  toimipaikalla  täytyisi  olla  vähintään  kaksi  palvelussa  työskentelevää 
henkilöä, jotta palvelun taso säilyy esimerkiksi lomakaudella.

Hajautetussa  mallissa  tukea  voi  periaatteessa  olla  paremmin  tarjolla  eri 
vuorokauden aikoina,  jos toimipisteitä  on eri  aikavyöhykkeillä.  Toisaalta  riittävän 
suuressa  keskitetyssä  palvelussa  on  mahdollisuus  päivystysjärjestelyihin,  jolloin 
tukea  voi  olla  saatavissa  kohtuullisella  vasteajalla  ympäri  vuorokauden  ja  myös 
viikonloppuina. 

Keskitetyssä  mallissa  on  helpompi  varmistaa  riittävä  tuki  laitetoimittajalta. 
Suuresta  investoinnista  neuvotellessa  voidaan  sopia,  että  laitetoimittaja  järjestää 
tukihenkilöstöä  samalle  paikkakunnalle  tai  jopa  jatkuvasti  paikanpäälle.  On tämä 
mahdollista  hajautetussa  mallissakin,  mutta  investointien  on  silloin  luonnollisesti 
oltava suurempia, koska laitetoimittajan kustannukset kasvavat. 

Emulaattoreiden varaosat ovat kalliita ja ne joudutaan usein toimittamaan varsin 
kaukaa. Laitteen käytön estävässä äkillisessä vikatilanteessa on päivien odotusaika 
turhan pitkä.  Keskitetyssä palvelussa on helpompaa saada sovittua laitetoimittajan 
kanssa,  että  kriittiset  varaosat  toimitetaan  säilytykseen  emulaattorilaboratorion 
yhteyteen jo ennen kuin mitään vikatilannetta ilmenee. 

Hajautetussa  palvelun  toteutuksessa  on  etuna  automaattinen  katastrofien 
sietokyky.  Tulipalo  tuskin  sattuu  yhtä  aikaa  useammassa  toimipisteessä,  mutta 
yksittäisen  emulaattorilaboratorion  tai  rakennuksen  se  voi  tuhota.  Suomalaisesta 
näkökulmasta  keskitetylle  palvelulle  saa  varsin  hyvän  sietokyvyn  jakamalla 
laitekapasiteettia  eri  rakennuksissa  sijaitseviin  laboratorioihin.  Kaliforniassa  ja 
muilla maanjäristyksille herkillä alueilla tämä ei välttämättä vielä täysin riitä.   

Taulukko 3. Hajautetun ja Keskitetyn palveluntoteutuksen vertailua
Hajautettu palvelu Keskitetty palvelu

Tukihenkilöstö Paikallinen tuki useammassa 
toimipisteessä
Paikalliset tukitiimit 
pienempiä
Tukea voi olla useammalla 
aikavyöhykkeellä

Tuki keskitetty yhteen 
toimipisteeseen
Suurempi keskitetty tukitiimi

Tuki yhdellä aikavyöhykkeellä
Parempi mahdollisuus 
päivystysjärjestelyihin

Laitetoimittajan tuki Paikalliset tukihenkilöt 
vaikeampi saada kaikkialle

Paikallinen tukihenkilö on 
helpompi saada

Katastrofinhallinta Palvelu luontaisesti hajautettu Suunniteltava erikseen
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4.5.4 Hajautetusta palvelun toteutuksesta keskitettyyn malliin

Keskitetty palvelun toteutus saattaa edellisen vertailun perusteella näyttää hajautettua 
mallia  edullisemmalta.  Mikäli  siirtyminen  hajautetusta  toteutuksesta  keskitettyyn 
malliin  alkaa  kiinnostaa,  on  muutoksen  edellytyksiä  analysoitava  tarkemmin. 
Samalla  analyysillä  selviää  todennäköisesti,  onko keskitettyyn  malliin  siirtyminen 
ylipäänsä järkevää ja mille toimipaikalle palvelu kannattaa perustaa. 

Tarvitaan  ensinnäkin  riittävät  laboratoriotilat.  Laboratorion  rakentaminen  on 
kallista  ja  onkin  syytä  tutkia,  löytyisikö  jostain  valmiit  tilat  tähän  käyttöön. 
Emulaattorit  kuluttavat  runsaasti  sähköä,  ja  sitä  kuluu  vielä  lisää  jäähdytykseen. 
Sähkön  hinta  on  merkittävä  tekijä  datakeskusten  sijaintia  päätettäessä.  Suomella 
näyttää olevan nyt niiden suhteen vetovoimaa, joka perustuu sähkön hinnan lisäksi 
sähköverkon toimitusvarmuuteen [34].
 Laitekanta on myös syytä arvioida. Tulee käydä läpi laitteiden sijainti, ovatko ne 
omia  vai  vuokrattuja  ja  onko  tarvetta  lisäinvestoinneille.  Laitteiden  siirtämisen 
kannalta  ongelmallista  on,  jos ne sijaitsevat  eri  mantereilla.  Esimerkiksi  tuotaessa 
laitteita Suomeen Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelta, on maksettava 24 prosentin 
arvonlisävero  [35].  Kirjoittajan  kokemuksen  mukaan  veroja  ja  tulleja  tulee 
maksettavaksi  myös  siirrettäessä  laitteita  esimerkiksi  Yhdysvaltoihin  tai  Intiaan. 
Laitteistoemulaattoreiden  korkean  hinnan  vuoksi  nämä  kustannukset  ovat 
merkittäviä. Laitteiden siirtoon kuluu myös helposti kaksikin viikkoa. Ne on ensin 
purettava ja pakattava, ja rahdin jälkeen toisessa päässä taas koottava. Kapasiteetin 
käyttöaste  on usein korkea ja siirron ajankohdasta voi olla vaikeaa saada sovittua 
asiakaskunnan  kanssa.  Edellä  mainituista  syistä  otollinen  ajankohta  laitteiden 
keskittämiselle on suuri lisäinvestointi tai laitesukupolven vaihdos.

Emulaattoripalvelu tarvitsee osaavaa henkilöstöä,  ja keskitetty palvelu tarvitsee 
sitä  yhteen  toimipisteeseen  suhteessa  enemmän.  Henkilöstön  saatavuuden  lisäksi 
henkilöstökustannukset  ovat  yksi  huomionarvoinen  seikka.  Näissä  on  eroa 
esimerkiksi Kalifornian, Suomen ja Intian välillä. 

Palvelun  keskittämistä  suunnitellessa  on  hyvä  varautua  myös  organisaation 
sisäiseen  vastustukseen.  Toimipisteissä,  josta  emulaattorit  olisivat  keskittämisen 
myötä  poistumassa,  ei  suunnitelmiin  välttämättä  suhtauduta  positiivisesti. 
Paikallisesta  näkökulmasta  epäillään  käyttäjien  kokeman  palvelun  tason 
heikkenevän. Keskijohdossa taas voidaan kokea emulaattoripalvelun siirtyvän pois 
omasta valtapiiristä. Vastustus on usein sitä kovempaa, mitä kauemmas emulaattorit 
ovat siirtymässä. Myös eri kulttuurien tavoissa reagoida tämäntyyppisiin asioihin on 
eroja.

4.6 Emulaattorilaboratorio

Kuvassa  14  on  esitetty  emulaattorilaboratorion  esimerkkitoteutus.  Kuva  ei  ole 
mittakaavassa.  Esimerkkilaboratorio  on  jaettu  väliseinällä  kahteen  osaan. 
Emulaattorit  ovat  toisella  puolella  väliseinää  ja  testilaitteistot  toisella  puolella. 
Järjestelyssä  on  se  etu,  että  usein  varsin  meluisat  emulaattorit  eivät  ole  samassa 
tilassa testilaitteiden kanssa. Tukihenkilöstö viettää yleensä selvästi enemmän aikaa 
testilaboratorion  puolella,  kuin  emulaattoripuolella.  Samalla  testilaitteet  saadaan 
myös  eristettyä  emulaattoreista  siltä  varalta,  että emulaattorilaboratorion lämpötila 
nousee  jäähdytysongelmien  vuoksi.  Emulaattorit  tuottavat  yleisesti  melkoisen 
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määrän lämpöä, joten emulaattoritilassa täytyy olla tehokas jäähdytys. Molemmilla 
puolilla  olevat  laitteet  ovat  sen  verran  kalliita  ja  liiketoiminnalle  kriittisiä,  että 
kulkuoikeuksia  tiloihin  annetaan  yleensä  vain  tarvittaessa.  Esimerkiksi 
emulaattoritoimittajan tukihenkilöstö tarvitsee oikeudet ainoastaan emulaattoritilaan. 
Väliseinään on tehty läpivientiaukot emulaattoreiden ja testilaitteiden välillä kulkevia 
kaapeleita  varten.  Testaukseen  liittyvää  laitteistoa  on  usein  varsin  runsaasti  ja 
hyväksi  havaittu  keino  onkin  järjestää  ne  hyllyille.  Isäntätyöasemat  kytkeytyvät 
nykyisin yleensä emulaattoreihin optisen kuidun välityksellä ja voivat periaatteessa 
olla  kummassa  tilassa tahansa.  Tässä ne on sijoitettu  samaan tilaan  testilaitteiden 
kanssa. 

Emulaattorit  kuluttavat  yleensä  siinä  määrin  sähköä,  että  ne  vaativat 
kolmivaihevirtaa.  Kuvassa  sähkönsyötön  varmistaa  vielä  UPS  (Uninterruptible 
Power Source)  järjestelmä.  Siinä riittää  yleensä sähkökatkon sattuessa virtaa vain 
muutamaksi  minuutiksi.  Järjestelmän  tarkoitus  on  se,  että  sähkökatkon  sattuessa 
ehditään  juosta  laboratorioon  sammuttamaan  herkät  laitteet  hallitusti.  Etenkin 
epäonnistunut  sähköjen  palautusyritys,  joka  vain  sekunnin  murto-osan  väläyttää 
valoja,  aiheuttaa  helposti  tuhoa.  Jos  emulaattoreiden  toiminta  halutaan  varmistaa 
sähkökatkon sattuessa pidemmäksi aikaa, on UPS järjestelmän jatkeeksi hankittava 
varavoimageneraattori. UPS pystyy huolehtimaan sähkönsyötöstä siihen saakka, että 
generaattori  ehtii  käynnistyä.  Generaattorilla  on  tietysti  syötettävä  sähkö  myös 
testilaitteisiin,  työasemiin,  verkkolaitteisiin  ja  jäähdytykseen,  jos  halutaan 
emulaattoripalvelun toimivan myös sähkökatkon aikana. 

Kuva 14. Keskitetty emulaattoripalvelu ja asiakkaat.

Eri  laitetoimittajien  emulaattorit  poikkeavat  toisistaan  myös  laboratoriotarpeiden 
näkökulmasta  arvioituna.  Tarkastellaan  jälleen  Cadencen  Palladium  Z1,  Mentor 
Graphics:in  Veloce  2  ja  Synopsys:in  Zebu  3  emulaattorilaitteistoja.  Synopsys  on 
ainoa  valmistajista,  joka  kertoo  tietoja  laitteensa  koosta.  Zebu-yksikkö  on 
muodoltaan  kuutio,  jonka  kukin  sivu  on  50  cm.  Täyteen  kalustetun  yksikön 
nimelliskapasiteetti on 300 miljoonaa ASIC porttia ja se painaa noin 70 kg. Työn 
tekijä  on  nähnyt  usean  toimittajan  laitteita  ja  pitää  Zebun  toteutusta  varsin 
pienikokoisena  ja  kevyenä.  Cadencen  Palladium  Z1  laitteisto  muistuttaa 
rakenteeltaan  datakeskuksissa  yleistä  laitekaappia,  jossa  olevaan  kehikkoon 
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laitteistomodulit  asennetaan  samalla  tavoin,  kuin  räkkiserverit  datakeskuksen 
laitekaappehin. [8, 9, 10]

Zebu kuluttaa tehoa enintään 2,5 kW. Mentorin Velocen tehonkulutus on enintään 
11 kW 256 miljoonan portin kokoonpanolle ilmoitettuna. Palladiumin tehonkulutusta 
ei kerrota. Laitteiden koko ja paino on huomioitava laboratoriotiloja suunniteltaessa. 
Vielä tätäkin tärkeämpää on huomioida tehonkulutus. Lämmöksi muuttuva suuri teho 
vaatii tehokkaan jäähdytyksen. [8, 9, 10]

4.7 Emulaattoritoimittajan valinta

Emulaattoritoimittajan ja -laitteiston valinta tulee ajankohtaiseksi aika ajoin, vaikka 
emulaattorit olisivat olleet organisaatiossa käytössä jo pidemmän aikaa. Tyypillinen 
tilanne  on  merkittävä  lisäinvestointi  tai  tarve  päivittää  laitteistoa  uudempaan 
sukupolveen.  Eri  toimittajien  laitteistoissa  on  merkittäviä  eroja  ja  niiden 
yksityiskohtiin  on  syytä  perehtyä  huolellisesti.  Näin  voidaan  varmistua  siitä,  että 
löydetään parhaiten organisaation tarpeisiin sopiva ratkaisu. 

4.7.1 Laitteistovaihtoehtojen tekninen evaluointi

Paras  lähestymistapa  on  tehdä  perusteellinen  tekninen  evaluointi  useamman  kuin 
yhden  valmistajan  laitteistolla.  Evaluoinnissa  olisi  pyrittävä  käyttämään 
mahdollisimman pitkälle  tulevaa käyttöä vastaavaa esimerkkiä.  Tämä koskee sekä 
evaluoinnissa  käytettävää  suunnitelmaa,  että  käytettäviä  emuloinnin  menetelmiä. 
Laitevalmistajat  tarjoavat  yleensä  mielellään  omia  sovellusinsinöörejään  mukaan 
evaluointeihin.  Asiantuntijoita  käyttämällä  laitevalmistaja  haluaa  varmistaa,  että 
evaluointi  etenee sujuvasti  ja tulokset ovat hyvät.  On syytä pitää huolta siitä, että 
oma henkilöstö on työssä vahvasti  mukana.  Riittävä osallistuminen on ainoa tapa 
saada riittävästi  omaa näkemystä  laitteiden hyvistä  ja huonoista  puolista  vertailua 
varten.  Laitevalmistajan  asiantuntijat  käyttävät  usein  runsaasti  aikaa  käännösten 
hiomiseen,  jotta  suorituskyvystä  ja  kapasiteetin  käytöstä  saadaan mahdollisimman 
hyvät  tulokset.    Hyvä lähestymistapa on tehdä käännös myös  itse.  Näin selviää, 
millaisiin  tuloksiin  tavallisella  käyttäjällä  on  mahdollista  päästä  kohtuullisella 
vaivannäöllä. 

Taulukossa  4.  on  listattu  asioita,  joihin  evaluoinnissa  on  syytä  kiinnittää 
huomiota. Kaikkia listattuja asioita tulee arvioida aiotun käytön näkökulmasta.

Laitteen  ominaisuuksista  tulee  huomioida  kapasiteetin  lisäksi  myös  muistin 
määrä. Jos näköpiirissä oleva käyttö saattaa ylittää laitteessa olevan muistin määrän, 
voi  olla  mahdollisuus  lisämuistiin.  Muistin  lisääminen  saattaa  toteutustavasta 
riippuen tuoda mukanaan rajoitteita, jotka on syytä ymmärtää. Ulkoisten liityntöjen 
määrä ja käyttötapa täytyy myös selvittää. Laboratorionäkökulmasta on selvitettävä 
laitteen koko, paino ja sähkönkulutus. Laitteen luotettavuutta on myös syytä seurata 
evaluoinnin aikana.

Käännöksen osalta on syytä kiinnittää huomiota käännönopeuteen ja mahdollisesti 
ilmeneviin  ongelmakohtiin.  Tärkeä  tieto  on  käännöstyön  aloittamisesta 
ensimmäiseen toimivaan käännökseen kulunut aika. Suorituskyvystä kertoo kullekin 
emulaattorimallille yksilöllinen suurin emulointinopeus.  Kapasiteetin utilisaatioaste 
kertoo, kuinka suuri osa laitteen nimelliskapasiteetista voidaan hyödyntää. On syytä 
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panna merkille, kuinka kauan aikaa menee käännöksen utilisaation ja suorituskyvyn 
optimointiin  ja millaisiin  tuloksiin päästään suhteessa ensimmäiseen käännökseen. 
Kannattaa  myös  kiinnittää  huomiota  siihen,  miten  helppoa  on  mallintaa  erilaisia 
muisteja.

Taulukko 4. Emulaattorievaluoinnissa huomioitavia asioita
Laitteen ominaisuudet Laitteen kapasiteetti

Muistin määrä ja mahdollisuus lisämuistiin
Ulkoisten liityntöjen määrä ja käyttötapa
Koko
Paino
Tehonkulutus
Luotettavuus

Käännökset Käännösnopeus RTL:stä emulointikuvaukseen
Käännöksen ongelmakohdat
Missä ajassa päästiin toimivaan käännökseen
Suurin emulointinopeus (suorituskyky)
Kapasiteetin utilisaatioaste
Käännöksen optimointi utilisaation ja suorituskyvyn 
kannalta. Ajankäyttö ja tulos
Muistien mallinnustapa

Simulointikiihdytys Suorituskyky
Tuetut simulaattorit
Löytyykö UVM tuki
Löytyykö tarvittavat SCE-MI yhteensopivat VIP:t

In-circuit emulointi Suorituskyky
Riittävätkö  ulkoiset  liitynnät  ja  miten  joustavaa 
niiden käyttö on
Löytyykö valikoimasta tarvittavat nopeussillat

Transaktiopohjainen 
mallinnus

Suorituskyky
Löytyykö tarvittavat SCE-MI yhteensopivat VIP:t

Muut 
varmennusominaisuudet

Tehoon liittyvät ominaisuudet
Kattavuus
Väittämät

Vianetsintäominaisuudet Online eli emulointi-istunnon aikana
Offline eli emulointi-istunnon jälkeen

Monikäyttö Pienin käyttäjille allokoitava yksikkökoko 
Samanaikaisten käyttäjien enimmäismäärä 

Hallinnointiominaisuudet Käytön monitorointi (reaaliaikainen näkymä)
Käytön raportointi (historiatieto)
Käytön organisoinnin ominaisuudet ja tuetut 
kaupalliset järjestelmät (jonotusjärjestelmät, 
varausjärjestelmät)

Laitetoimittaja Tuen taso evaluoinnin aikana
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Kaikkien  evaluoitavien  emulointimenetelmien  osalta  kiinnostaa  suorituskyky. 
Lisäksi on huomioitava menetelmäkohtaisia asioita. Simulointikiihdytyksen osalta on 
hyvä selvittää,  tukeeko laite  muiden valmistajien simulaattoreita.  Jos  on tarkoitus 
käyttää  UVM menetelmää,  on  selvitettävä  onko  sille  tuki  ja  löytyykö  tarvittavat 
SCE-MI standardin mukaiset varmentamiseen tarkoitetut IP:t eli VIP:t (Verification 
Intellectual  Property).  VIP:t  voidaan  myös  kehittää  itse  tai  mahdollisesti  ostaa 
muualta.  In-circuit  emuloinnin  osalta  tulee  tarkistaa  tarvittavien  nopeussiltojen 
saatavuus.  Myös  ulkoisten  liityntöjen  määrä  ja  käytön  joustavuus  monikäytön 
suhteen  kiinnostavat.  SCE-MI  VIP:ien  saatavuus  kiinnostaa  myös 
transaktiopohjaisen emuloinnin yhteydessä.

Varmennusominaisuuksien osalta kannattaa selvittää ainakin, löytyvätkö laitteesta 
tarpeelliset  tehoon, kattavuuteen ja väittämiin liittyvät  ominaisuudet.  Vianetsinnän 
sujuvuutta on syytä arvioida sekä emulointi-istunnon aikana (online), että istunnon 
jälkeen (offline) käytettävien ominaisuuksien osalta.

Laitteiston  monikäytön  osalta  tulee  selvittää  ainakin  pienin  käyttäjille 
allokoitavissa oleva yksikkökoko ja montako samanaikaista käyttäjää laitteistolla voi 
olla. 

Laitteiston hallinnointiin liittyvistä ominaisuuksista ainakin käytön reaaliaikaisen 
seurannan ja historiatiedon saatavuus ovat kiinnostavia. Lisäksi käytön organisointiin 
liittyvät  ominaisuudet,  kuten  mahdolliset  jonotus-  ja  varausjärjestelmät  kannattaa 
selvittää. Samoin mahdollinen tuki kaupallisille järjestelmille. 

Lisäksi  evaluoinnin  päätteeksi  on  syytä  arvioida  laitetoimittajan  evaluoinnin 
aikana tarjoaman tuen taso ja tukihenkilöstön osaaminen.  

4.7.2 Muita valinnan yhteydessä huomioitavia asioita

Huolellisesti  tehdystä  evaluoinnista  saadaan  hyvät  pohjatiedot  valinnan  tueksi. 
Teknisen näkökulman ohella merkittäväksi valintakriteeriksi nousevat kustannukset. 
Pelkän  laitteen  kustannusten  (hinta  ja  ylläpitokulut)  lisäksi  on  syytä  selvittää 
huolellisesti  myös  kaikki  lisäoptiot,  jotka  muodostavat  helposti  merkittävän  lisän 
kokonaishintaan. Näitä lisäoptioita ovat esimerkiksi tarvittavat kaapelit, nopeussillat, 
VIP:t  ja  emulaattoriin  liittyvät  erikseen  ostettavat  sovellukset.  Emuloinnin 
menetelmien  käyttöön  saattaa  liittyä  myös  erillisiä  maksullisia  lisenssejä.  Näiden 
lisäoptioiden  tarvetta  kannattaa  miettiä  myös  vähän  pidemmälle  kuin  seuraavaan 
projektiin.  Suuren laiteinvestoinnin yhteydessä on paras mahdollisuus  saada myös 
optiot edullisesti. Kilpailu emulaattoritoimituksista on kovaa ja laitetoimittajilla tarve 
voittaa kauppoja. 

Valinnan  yhteydessä  tulee  arvioitavaksi  myös  laitetoimittaja.  Hyvin  sujuneella 
aiemmalla yhteistyöllä on merkitystä. Laitetoimittajan tuen taso evaluoinnin aikana 
on yleensä hyvä. Jos tuen tasossa on toivomisen varaa jo evaluoinnin aikana, niin 
taso  ei  yleensä  ainakaan  parane  myöhemmin.  Tukihenkilöstön  maantieteellinen 
etäisyys  emulaattoripalvelun  toimipaikasta  kertoo  yleensä  myös  odotettavissa 
olevasta  tuen  tasosta.  Investoinnin  yhteydessä  voidaan  neuvotella  myös 
mahdollisuudesta saada paikkakunnalle tukihenkilö, jos sellaista ei ennestään ole.

Laitteiden luotettavuus on emulaattoripalvelulle erittäin tärkeä asia. Valitettavasti 
luotettavuuden arviointi ennen investointia on hyvin vaikeaa, jos vaihtoehdoista ei 
ole aiempaa kokemusta.  Evaluoinnit  ovat sen verran lyhytkestoisia,  että laitteiden 
mahdolliset  luotettavuusongelmat  eivät  yleensä  ehdi  tulla  esille.  Mikäli  kyseisen 
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valmistajan edellisen sukupolven mallista on aiempaa kokemusta, luotettavuutta voi 
yrittää arvioida analysoimalla mallisukupolven vaihdoksen yhteydessä tapahtuneita 
muutoksia.  On  todennäköisempää,  että  luotettavuudessa  tapahtuu  muutosta,  jos 
laitteiston  teknisissä  ratkaisut  ovat  merkittävästi  muuttuneet.  Työn  tekijän 
kokemuksen mukaan emulaattorit  ovat  nykyisin  pääsääntöisesti  varsin luotettavia. 
Alalla  työskentelevien  henkilöiden  kanssa  keskustellessa  tulee  silti  esille,  että 
erojakin luotettavuudessa on.  Tämän tyyppisestä  tiedosta  on useimmiten  hankala 
päätellä,  onko  kysymys  vain  yksittäistapauksista  vai  jossain  mallissa  olevasta 
laajemmasta luotettavuusongelmasta.   

Kokonaiskustannuksia  laskettaessa  on  syytä  muistaa  myös  laboratoriotarpeet. 
Laitteiden  koossa  ja  painossa  on  eroja,  samoin  sähkönkulutuksessa.  Jos 
laitevaihtoehtojen  välillä  on  eroa  laboratorioinvestointien  tarpeessa,  se  on 
huomioitava kustannuslaskennassa.
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5. POHDINTA

Työ  ensimmäisessä  osassa  esiteltiin  laitteistoemuloinnin  käyttöä  SoC-piiriin 
perustuvan  järjestelmän  suunnittelussa.  Laitteistopohjainen  mallinnus  on  nykyisin 
välttämätön  osa  suunnitteluvuota.  Emulointi  kilpailee  menetelmänä  elintilasta 
lähinnä  FPGA-prototyypin  kanssa.  FPGA-toteutustavan  puolestapuhujat  ovat 
ennustaneet  emuloinnin  kuolemaa  ainakin  viimeiset  15  vuotta.  Toistaiseksi 
emulaattorin paremmat vianetsintäominaisuudet ja nopeammin sujuva mallinnus ovat 
riittäneet  perusteluksi  emuloinnin  käytölle.  Emulointi  tarjoaa  laitteiston  ja 
ohjelmiston  rinnakkaiseen  kehittämiseen  riittävän  suorituskykyisen  mallin 
muutaman päivän sisällä siitä, kun SoC-piirin RTL-kuvaus on käytettävissä. 

Laitteistoemulointia  käyttävät  lähinnä  suuryritykset,  jotka  eivät  juurikaan tuota 
aiheesta  julkista  materiaalia.  Puolueettoman  lähdemateriaalin  löytäminen 
emuloinnista onkin hyvin vaikeaa. Suurin osa saatavilla olevasta lähdemateriaalista 
on alunperin lähtöisin eri laitevalmistajilta, jolloin lähdekritiikin merkitys korostuu.   

Työn toisessa osassa esitetään laitteistoemuloinnin evoluutiomalli. Emulaattoreita 
käytettiin alkuaikoina paikallisesti laboratoriossa. Nykyisin samaa laitetta käyttävät 
useat käyttäjät toisistaan riippumatta etäyhteyden avulla. Etäkäytön mahdollistavien 
teknologioiden avulla emulaattorin käyttö onnistuu sujuvasti vaikka toiselta puolelta 
maapalloa. Suuri osa käyttäjistä ei ole koskaan edes nähnyt emulaattoria. 

Laitevalmistajien  materiaaleissa  puhutaan  yleisesti  emuloinnin  datakeskuksista. 
Vertaus  datakeskuksiin  olisi  muutama  vuosi  sitten  tuntunut  liioittelulta,  mutta  se 
alkaa  olla  jo  todellisuutta.  Cadencen  juuri  markkinoille  tullut  Palladium  Z1 
emulaattori  näyttää  jo ulkoapäinkin datakeskuksen laitekaapilta.  On helppo nähdä 
tässä  työssä  esitettyjen  Follow  the  Sun-  käyttömallin  ja  emulointipalvelun 
konsolidoinnin  eli  keskittämisen  yhtymäkohdat  datakeskuspalvelujen  alueella  jo 
vuosia aiemmin tapahtuneeseen kehitykseen. 

Työn  tekijä  on  jo  muutamia  vuosia  odottanut,  milloin  emulointia  aletaan 
markkinoimaan pilvipalveluna. Asiaan liittyy muutamia hidastavia tekijöitä. Edelleen 
yleisesti  käytetty  alkuperäinen  emuloinnin  menetelmä  eli  in-circuit  emulointi  ei 
käytännössä  sovellu  ulkoisten  laitteiden  tarpeen  vuoksi  pilvipalvelussa 
toteutettavaksi.  Muita  emuloinnin menetelmiä  tämä ongelma ei  kuitenkaan koske. 
Toinen hidastava tekijä on tietoturva. Yritykset kavahtavat ajatusta suunnittelujensa 
luovuttamisesta  ulkopuolisiin  käsiin.  Samasta  syystä  EDA-suunnittelukaan  ei  ole 
merkittävissä  määrin  siirtynyt  pilveen  muutaman  vuoden  takaisesta  aktiivisesta 
keskustelusta  huolimatta.  Tietoturvakysymykseen  liittyy  tietysti  teknisiä  haasteita, 
mutta ongelma lienee silti pitkälti asenteellinen. Meistä useimpien rahavaratkin ovat 
kuitenkin ulkopuolisissa käsissä eli pankissa. 

Kun emuloinnin pilvipalvelu aikanaan tulee markkinoille, sen toteuttaa varmasti 
joku  laitevalmistajista.  Pilvipalvelun  avulla  on  mahdollisuus  löytää  aivan  uusia 
asiakkaita.  Emuloinnin  kalliin  hinnan  vuoksi  pienemmillä  yrityksillä  on  nykyisin 
korkea  kynnys  aloittaa  emuloinnin  käyttö.  Tilanne  muuttuu  olennaisesti,  kun 
pilvipalvelusta maksetaan käytön mukaan. Emuloinnin aktiivikäyttäjille puolestaan 
tarjoutuu  mahdollisuus  parantaa  palvelutasoa  kustannustehokkaasti,  kun 
työkuormassa tapahtuvat piikit voidaan purkaa lähettämällä osa töistä pilveen. Tämä 
menettely  on  jo  yleinen  laskentaa  tekevissä  serverifarmeissa.  Ensimmäisen 
laitevalmistajan  toteuttaessa  pilvipalvelun,  muut  valmistajat  seuraavat  luultavasti 
perässä.
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Emuloinnin tulevaisuuden merkittävä kehityssuunta on automaation lisääntyminen. 
Interaktiivisesti  käytettävien  emulointiympäristöjen  käyttöön  liittyy  merkittävää 
tehottomuutta,  koska  niitä  käyttää  ihminen.  Automaattiset  ajot  etenevät  tauotta 
ympäri  vuorokauden  ja  testitapaukset  seuraavat  saumattomasti  toisiaan. 
Automaatioon hyvin soveltuvana menetelmänä transaktiopohjainen emulointi  tulee 
luultavasti  lisäämään  suosiotaan.  Automaatio  sopii  hyvin  myös  edellä  esitettyyn 
visioon emuloinnista pilvessä. 
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6. YHTEENVETO

Laitteistoemuloinnilla  on  merkittävä  rooli  SoC-piirien  ja  niihin  liittyvien 
ohjelmistojen suunnittelussa.  Emulointi  tarjoaa suorituskykyisen laitteistopohjaisen 
menetelmän  SoC-suunnitelman  mallintamiseen  siihen  saakka,  kun  ensimmäinen 
piirisarja saadaan tehtaalta.

Laitteistoemuloinnin  käytössä  on  tapahtunut  vuosien  aikana  evoluutio  yhden 
käyttäjän  laitteista  useampia  käyttäjiä  tukeviin  laitteisiin  ja  paikallisesta 
käyttömallista  lisääntyvän  etäkäytön  kautta  globaaliin  palvelumalliin.  Tämän 
kehityksen  ovat  mahdollistaneet  laitteiden  kehitys  ja  etäkäytön  edellytyksiä 
parantava teknologia. 

Koska emulointi on menetelmänä varsin kallis käyttää, käytön tehokkuudella on 
suuri  merkitys.  Käytön  tehostamiseksi  toimiva  menettelytapa  on  yhdistää 
emulointiresurssit  yhteen palveluun, joka pystyy tarjoamaan emulointia globaalille 
käyttäjäkunnalle.  Emuloinnin  käyttäjät  ovat  tyypillisesti  globaalisti  toimivia 
yrityksiä, joiden toiminta on maantieteellisesti hajaantunutta. Käyttäjäkunnan sijainti 
eri aikavyöhykkeillä mahdollistaa emuloinnin Follow the Sun- käyttömallilla, jossa 
kaikki  käyttävät  laitekapasiteettia  silloin,  kun  omalla  aikavyöhykkeellä  on  päivä. 
Näin laiteresurssit ovat parhaimmillaan tehokkaassa käytössä ympäri vuorokauden. 
Emulaattoripalvelu  voidaan  toteuttaa  joko  hajautetulla  mallilla,  jossa  laitteita  on 
useammassa toimipaikassa, tai yhteen paikkaan keskitetyllä mallilla.

Käytön organisointiin on oltava toimiva menetelmä tuotettaessa emulointipalvelua 
laajalle asiakaskunnalle. Vaihtoehtoisia menetelmiä tähän ovat varausjärjestelmä tai 
jonotusjärjestelmä.  Varausjärjestelmä  kannattaa  yleensä  valita  niissä  tapauksissa, 
joissa  suurin  osa  käytöstä  tapahtuu  interaktiivisesti.  Interaktiivisesti  toimittaessa 
laitteita  käytetään  aktiivisesti  graafisen  käyttöliittymän  kautta  tai  komentoriviltä. 
Jonotusjärjestelmä on paras  ratkaisu niissa tapauksissa,  joissa suurin osa käytöstä 
tapahtuu automaattisesti tausta-ajoina.   
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