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Bezpieczeñstwo i niezawodnoæ systemów wbudowanych
opartych na nowoczesnych mikrokontrolerach**
1. Wprowadzenie
Uk³ady elektroniczne wykorzystuj¹ ma³e pakiety ³adunków do reprezentacji bitu informacji. Ka¿de zmiany takiej informacji mog¹ powodowaæ modyfikacje sk³adowanej informacji. W momencie wyst¹pienia takiego zjawiska (SEU – single event upset), z powodu zak³óceñ spowodowanych poprzez uderzenie np. na³adowan¹ cz¹stk¹ alfa, w uk³adzie elektronicznym mo¿e dojæ do wyst¹pienia tzw. przejciowego b³êdu (transient error, soft terror).
B³¹d ten nazywany jest tak¿e miêkkim, gdy¿ nie powoduje zmian w fizycznej strukturze
uk³adu. SEU to zjawisko rzadkie, dla wiêkszej czêci u¿ytkowników b³êdy przejciowe
maskowane s¹ przez pojawienie siê innych b³êdnych dzia³añ aplikacji (b³êdy oprogramowania, konfiguracji) i lepiej lub gorzej ten problem jest rozwi¹zywany [6, 7, 8, 9]. W przypadku wyst¹pienia SEU w aplikacjach krytycznych, wykorzystywanych do funkcji sterowania pewnym systemem, mo¿e mieæ on powa¿ny wp³yw na jego dzia³anie, w najgorszym
przypadku z katastrof¹ w³¹cznie.
W kilku ostatnich dekadach mo¿na zaobserwowaæ ogromne zmniejszanie siê rozmiarów uk³adów elektronicznych, co oznacza ogromny przyrost liczby tranzystorów na matrycy, przewidywany przez G. Moorea. Rozmiary elementów w technologii VLSI ulegaj¹ drastycznemu zmniejszeniu, napiêcie zasilania ulega zmniejszeniu, zatem niezbêdny ³adunek
potrzebny do prawid³owej zmiany stanu uk³adu równie¿ ulega zmniejszeniu. Oczywicie
³adunek zak³ócaj¹cy poprawn¹ pracê danego elementu tak¿e bardzo siê zmniejszy³, wiêc
wspó³czesne mikroprocesory sta³y siê bardzo podatne na zak³ócenia. Zak³ócenia te wynikaj¹ ze zdarzenia polegaj¹cego na uderzeniu uk³adu z na³adowan¹ cz¹steczk¹ pochodz¹c¹
z kosmosu (neutron, cz¹steczka alfa) (rys. 1). Je¿eli w wyniku tego zjawiska wyst¹pi¹ pulsacje napiêcia, to wówczas mog¹ siê one propagowaæ w uk³adzie i wp³yn¹æ na zmianê stanu
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np. elementu sekwencyjnego i przez to wynik dzia³ania programu na takim procesorze bêdzie niepoprawny.
Dla pewnej grupy aplikacji pojawienie siê takich b³êdów jest niedopuszczalne (mo¿e
powodowaæ nieobliczalne skutki, ³¹cznie z katastrofami), zatem problem radzenia sobie
z tymi b³êdami jest doæ wa¿ny.

Rys. 1. Zjawisko zderzenia wysokoenergetycznej cz¹stki z tranzystorem [1]

Naukowcy projektuj¹cy uk³ady mikroprocesorowe staj¹ przed zadaniem zabezpieczenia takich systemów na odpowiednim poziomie, okrelonym przez u¿ytkownika. Po pierwsze musz¹ poznaæ wp³yw tego typu zjawiska na uk³ad, a nastêpnie podj¹æ odpowiednie
dzia³ania niweluj¹ce jego wp³yw na ca³oæ systemu. Konieczny staje siê odpowiedni wybór
dostêpnych technik do zmniejszania ich wp³ywu przy jednoczesnym minimalizowaniu ich
wp³ywu na dzia³anie ca³ego uk³adu.

2. Metody minimalizacji wp³ywu b³êdów SEU
na urz¹dzenia mikroprocesorowe
Dostêpne s¹ ró¿ne sposoby zmniejszania wp³ywu b³êdów przejciowych na uk³ady
elektroniczne. Mo¿na je ogólnie podzieliæ ze wzglêdu na obszar dzia³ania w nastêpuj¹cy
sposób: rozwi¹zania dotycz¹ce budowy obwodów elektronicznych, rozwi¹zania realizowane na poziomie procesów czy te¿ architektury uk³adu [2].

2.1. Rozwi¹zania technologiczne
Oczywicie istniej¹ metody specjalizowane do zabezpieczania sprzêtu przed dzia³aniem promieniowania realizowane w procesie technologicznym. Tak¹ metod¹ jest wykorzystanie uk³adów z krzemowym izolatorem (ang. SOI). S¹ to rozwi¹zania doæ kosztowne
i raczej nie polecane dla sprzêtu ogólnego przeznaczenia [4].
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2.2. Ulepszenia dotycz¹ce budowy obwodów elektronicznych
Alternatywnym rozwi¹zaniem problemu zmniejszania wp³ywu SER na uk³ady jest
projektowanie i wytwarzanie np. pamiêci odpornych na dzia³anie promieniowania przez
zwiêkszanie ich pojemnoci czy te¿ napiêcia zasilania. Takie rozwi¹zania niestety poch³aniaj¹ du¿o energii zasilania oraz wi¹¿¹ siê ze zwiêkszon¹ powierzchni¹ takiego elementu.

2.3. Rozwi¹zania dotycz¹ce architektury uk³adu mikroprocesorowego
Rozwi¹zania tego typu s¹ najczêciej najlepszym rozwi¹zaniem, ze wzglêdu na charakter tego b³êdu. Rozwi¹zania bazuj¹ce na architekturze mo¿na ogólnie podzieliæ na dwie
klasy:
 Rozwi¹zania dotycz¹ce architektury procesora w mikroskali i s¹ to kody parzystoci,
SECDED ECC.
 Rozwi¹zania dotycz¹ce architektury w makroskali  wielokrotnie w mikroprocesorach
³atwiej jest zastosowaæ powielenie dzia³ania CPU czy te¿ w¹tków, ni¿ tworzyæ dodatkowe uk³ady logiczne potrzebne do dzia³ania mikro-rozwi¹zañ.

2.4. Rozwi¹zania dotycz¹ce architektury uk³adu mikroprocesorowego
bazuj¹ce na rendundancji
Ogólnie rzecz bior¹c, detekcjê b³êdów miêkkich (inaczej przejciowych) mo¿na zrealizowaæ przy u¿yciu redundancji wykonania [2].
Redundancja wykonania mo¿e zostaæ podzielona nastêpnie na trzy klasy:
 Redundancjê przestrzenn¹
 Redundancjê czasow¹
 Redundancjê informacji
Replikacja przestrzenna oparta jest na wykonaniu jednej aplikacji na wielu identycznych platformach sprzêtowych i porównaniu wyników w celu okrelenia b³êdnego dzia³ania. Charakteryzuje siê ona wysokim stopniem detekcji b³êdów przy ma³ym wp³ywie na
wydajnoæ pracy, ale przy znacznym koszcie wykorzystanego sprzêtu.
Replikacja czasowa w przeciwieñstwie do przestrzennej wykonuje tê sama aplikacjê
wielokrotnie na tym samym sprzêcie i porównuje wyniki. Koszt tej realizacji jest niski przy
wysokim wspó³czynniku detekcji b³êdów, niestety wp³yw na wydajnoæ jest ogromny przy
doæ du¿ej komplikacji budowy uk³adu.
Redundancja informacji charakteryzuje siê wykorzystaniem pewnych elementów
w postaci dodatkowych bitów sprawdzaj¹cych integralnoæ danych (np. kod parzystoci dla
pamiêci). Ta forma sprawdza siê dla uk³adów przechowuj¹cych dane.
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2.5. Wykrywanie b³êdów za pomoc¹ wykonania redundancyjnego
W przemyle realizuje siê najczêciej dwa typy schematów redundancji wykonania.
Pierwszy to tzw. lockstepping  charakteryzuj¹cy siê sprawdzaniem stanu wykonania kolejnych kopii w kolejnych cyklach pracy procesora. Stany te musz¹ byæ identyczne, w przeciwnym przypadku wykrywany jest b³¹d [2].
Druga metoda tzw. redundant multithreading (RMT)  polega na porównywaniu wyjcia zakoñczonych instrukcji. Szczególnie istotn¹ informacj¹ jest to, ¿e stan wewnêtrzny
poszczególnych w¹tków mo¿e byæ ró¿ny, gdy nast¹pi b³¹d. Ten sposób nie nak³ada warunku synchronizacji stanu po ka¿dym cyklu, zatem mo¿e on zostaæ zrealizowany na wiele
sposobów. Metoda ta w porównaniu z poprzedni¹ charakteryzuje siê wiêksz¹ elastycznoci¹, jeli chodzi sposób realizacji, i mo¿e zostaæ zaimplementowana na ka¿dej architekturze realizuj¹cej wielow¹tkowoæ. Niezale¿ne w¹tki mog¹ byæ realizowane na osobnym
sprzêcie, na osobnym rdzeniu procesora czy te¿ specjalizowanym elemencie sprawdzaj¹cym. Porównywanie stanów w tej metodzie jest ³atwiejsze, gdy¿ realizowane jest na poziomie architektury procesora, a nie mikroarchitektury, zatem stan maszyny stanów realizuj¹cej konkretny program jest dostêpny przez programistê.

2.6. Realizacja metody RMT na procesorze SMT
(Simultaneous Multithreaded Processor)
Technika SMT [3]  jednoczesna wielow¹tkowoæ  pozwala na niskopoziomowe
dzielenie zasobów nowoczesnego superskalarnego procesora pomiêdzy wiele w¹tków.
W czasie jednego cyklu procesora wykonywanych jest wiele instrukcji pochodz¹cych
z ró¿nych w¹tków, a przyk³adami takich procesorów s¹ Intel Atom czy te¿ Intel Pentium 4.
Tego typu procesor mo¿na w ³atwy sposób zmodyfikowaæ do celów detekcji b³êdów, poprzez wykonanie dwóch redundantnych kopii ka¿dego w¹tku w osobnych kontekstach.
Procesor wzbogacony o tê technikê okrela siê skrótem SRT (Simultaneous Redundantly
Threaded). W procesorze tym jeden z dwóch redundantnych w¹tków, uruchamiany jest nieco wczeniej przed drugim, zatem pierwszy okrela siê jako wiod¹cy, drugi jako ledz¹cy.
W celu zaimplementowania techniki SRT na procesorze SMT dodaje siê dwa kluczowe
mechanizmy: replikacji wejcia oraz porównania wyjcia. Zadaniem mechanizmu pierwszego jest zagwarantowanie, ¿e oba w¹tki bêd¹ mia³y te same wartoci wejciowe, drugi
sprawdza, czy wyjcie z nich jest identyczne. W przypadku stwierdzenia rozbie¿noci mechanizm sprawdzania wyjcia ma za zadanie zasygnalizowaæ b³¹d i ewentualnie podj¹æ akcjê wychodzenia z tego stanu. Sfera replikacji (granica logiczna systemu, w której dokonuje
siê redundantnego wykonania) obejmuje swym dzia³aniem w SRT zazwyczaj (jedna z mo¿liwoci): potoki, bloki rejestrów, a wyklucza cache poziomu L1 dla danych oraz instrukcji.
Dla tych uk³adów wy³¹czonych ze sfery replikacji nale¿y dokonaæ replikacji operacji zwi¹-
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zanych z pobieraniem danych oraz pobierania instrukcji z cache. Dokonuje siê tego przy
u¿yciu specjalnego bufora realizuj¹cego kolejkê FIFO dla pobieranych wartoci. Ka¿dy
z wiod¹cych w¹tków, gdy zakoñczy operacjê pobierania z cache, zapisuje dane oraz adres
do bufora load value queue (LVQ). Operacja pobierania w¹tku ledz¹cego weryfikuje adres
pobierany i nastêpnie czyta wartoci z kolejki. Bufor ten znajduje siê poza obszarem replikacji, zatem nale¿y go chroniæ przed b³êdami np. z pomoc¹ kodu ECC. Takie dzia³anie
zabezpiecza SRT przed zewnêtrznymi zmianami w pamiêci np. w wyniku dzia³ania urz¹dzeñ I/O. Mo¿na dodatkowo zwiêkszyæ wydajnoæ procesora SRT przez wykorzystanie
jednego z w¹tków do przyspieszenia dzia³ania drugiego, przy operacjach skoku warunkowego czy na pamiêci cache. Jedno z mo¿liwych rozwi¹zañ oparte jest na wykorzystaniu
kolejnej kolejki branch outcome queue (BOQ). Mechanizm ten zabezpiecza przed podjêciem wykonania nieprawid³owych cie¿ek w operacjach skoku warunkowego w w¹tku ledz¹cym. Wiod¹cy w¹tek realizuj¹cy wczeniej tê instrukcjê do kolejki dostarcza ju¿ konkretne informacje dotycz¹ce wartoci rejestru PC oraz adres skoku dla niej. Zatem watek
ledz¹cy nie musi ju¿ wykonywaæ pewnych operacji i pod¹¿a dok³adnie tê sam¹ cie¿k¹ jak
w¹tek wiod¹cy. W czasie wykonania programu ten sposób dzia³ania powoduje, ¿e mniejsza
iloæ zasobów procesora jest wykorzystywana (potok, przepustowoæ obliczeniowa), co
skutkuje lepsz¹ wydajnoci¹ pracy procesora SRT. Niestety zaimplementowanie techniki
SRT na procesorze SMT skutkuje 32-procentow¹ degradacj¹ wydajnoci dla wersji bez
¿adnych redundantnych kopii (jeden w¹tek). Jednak¿e zastosowanie SRT na procesorze
wykonuj¹cym dwie redundantne kopie tego samego programu powoduje wzrost wydajnoci o 11% (bez operacji replikacji danych i wyjciowego porównania). Wynika to z zastosowania kolejki LVQ, po pierwsze dziêki jej zastosowaniu watek ledz¹cy nigdy nie pobierze
wartoci z pamiêci cache, której w nim nie ma (cache miss), po drugie w¹tki nie wspó³zawodnicz¹ w dostêpie do pamiêci cache.

2.7. Realizacja techniki RMT na architekturze wielordzeniowej
W tej technice [5] rozszerza siê zastosowanie STR do coraz liczniejszej grupy procesorów wielordzeniowych i okrela siê tê technikê mianem chip-level redundantly threaded
(CRT). Idea dzia³ania tego procesora CRT jest taka sama jak powy¿szego, z t¹ ró¿nic¹,
¿e w¹tki g³ówny i ledz¹cy wykonywane s¹ na osobnych rdzeniach, jak pokazano na rysunku 2. Procesory CRT maj¹ pewn¹ przewagê nad procesorami implementuj¹cymi technikê
lockstepping. W tej technice procesory wszystkie sygna³y wyjciowe musz¹ porównywaæ,
tak¿e te, wynikaj¹ce z dostêpu do pamiêci cache. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko dla
wydajnoci procesora, gdy¿ sytuacja braku danych w pamiêci cache (cache miss) to cie¿ka
krytyczna dla wykonania programu. Po drugie  umieszczenie dwóch w¹tków na dwóch
ró¿nych rdzeniach zwiêksza ca³kowit¹ przepustowoæ mikroprocesora. Dodatkowo w metodzie CRT nie jest konieczna synchronizacja w¹tków, o ile odstêp pomiêdzy nimi nie
wzbudzi licznika watchdoga.
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Rys. 2. Diagram blokowy implementacji CRT przy u¿yciu dwóch rdzeni procesora

3. Wnioski
W systemach mikroprocesorowych odpornych na b³êdy, wykonanie redundantne opiera siê na wykonaniu identycznych kopii programu i porównaniu wyników dzia³ania.
W przypadku ró¿nic sygnalizowane jest uszkodzenie i podejmowana jest akcja próby powrotu do normalnej pracy. W systemach mikroprocesorowych najbardziej powszechne podejcia do redundantnego wykonania to metoda lockstepping wykonywana po ka¿dym cyklu pracy procesora i znana od wielu dziesiêcioleci. Metoda RMT jest metod¹ now¹, wprowadzon¹ w ostatnim dziesiêcioleciu. W tej metodzie szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
replikacjê wejæ, gdy¿ redundantne konteksty mog¹ mieæ ró¿ne stany w tym samym cyklu.
Daje ona mo¿liwoæ efektywnego wykorzystania zasobów procesorów SMT na drobnoziarnistym poziomie pomiêdzy w¹tkami.
Metoda ta charakteryzuje siê du¿o lepszym pokryciem b³êdów przejciowych ni¿ stosowane komercyjnie uk³ady z replikacj¹ statyczn¹ realizowan¹ za pomoc¹ sprzêtu. Procesor typu CRT (wielow¹tkowy) jest oko³o 13% wydajniejszy ni¿ 2 jednostki CPU realizuj¹ce
metodê lockstepping. Technika ta jest zatem interesuj¹ca ze wzglêdu na coraz powszechniejsze procesory wielordzeniowe. Realizowanie techniki RMT dodatkowo ma tê w³asnoæ,
¿e mo¿e byæ ona realizowana opcjonalnie.
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