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 چكيده

اهميت و  دهند وجود دارند. وسايلي كه بخشي از زندگي امروز را تشكيل مي  در اغلب هاي نهفته سيستم

  99 تا  79 ،شودكه هر ساله توليد مي هاييريزپردازندهكل  ها به حدي است كه از فراگيري اين سيستم 

كاربردهاي   اهميت ايمني در بخشي ازبه دليل  . روند به كار مي هاي نهفته در سيستم  هادرصد آن 

قابليت   ،هاهاي آن پردازنده ريزها و هاي نهفته، يكي از پارامترهاي مهم در طراحي اين سيستمسيستم

هاي نده هاي مختلفي براي افزايش قابليت اطمينان در ريزپردازبه همين دليل از روش اطمينان است. 

ابي قابليت  لكرد و ارزيسنجي عمسازي، صحت اين پژوهش، يكپارچه  شود. هدفنهفته استفاده مي 

هاي  خش سازي، بيكپارچه  ي پذير اشكال است. در مرحله يك ريزپردازنده نهفته تحمل  اطمينان

، واحد كنترل، بانك ثبات و  واحد محاسبه و منطقاند، شامل ر اشكال كه قبالً طراحي شده پذيتحمل

  SPARC  معماري مبتني بر  كالاش  پذيري تحملپردازنده يك ريز با هم يكپارچه شده و  ،وسايل جانبي

  نظر به اين كه يك واحد مميز شناور براي اين هند.دمي تشكيل  امن-را براي مصارف بحراني 8نسخه 

و  سازي پياده  ،طراحينيز  IEEE-754 استاندارد سازگار بايك واحد مميز شناور  موجود نبود، ريزپردازنده

پذيري اشكال براي آن ارائه شده است. براي  تحمل  هايروش چنين هم و افزوده شده  ريزپردازنده  به 

در   استفاده شده است. MiBenchاستاندارد هاي محك برنامه  سنجش صحت عملكرد اين ريزپردازنده از 

تزريق اشكال مبتني   زنده به كمك روش ريزپردااين هاي افزايش قابليت اطمينان در روش ارزيابي  ، ادامه

 اند.شده  ارزيابي SEUبر مدل اشكال  

 

،  سازيسنجي، يكپارچه ، صحت رخداد فيزيكيتك پذيري اشكال، تزريق اشكال،تحمل ها:كليد واژه 
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 مقدمه  1

ها نقش بسيار مهمي در  هاي نهفته روز به روز در حال افزايش است. اين سيستم كاربرد سيستم 

هاي نهفته  ده ريزپردازن ها راريزپردازنده  درصد توليد  99تا  79كنند. ساالنه حدود زندگي افراد ايفا مي 

آن است كه كامپيوترهاي همه   ي. اين معيار نماينده[Marwedel_'06] [Barr_'06] دهند تشكيل مي 

 دارند.  –كه امروزه در همه جا موجودند – هاي نهفته منظوره، كاربردي به مراتب محدودتر از سيستم 

هاي ها، مؤلفه هاي نهفته و ميزان وابستگي انسان به اين سيستم با افزايش استفاده از سيستم

هايي كه  . سيستم است. يكي از اين عوامل، قابليت اطمينان شدند ي نيز در انتخاب و طراحي مطرح ديگر

اطمينان بااليي   مهمشان، بايد قابليت ي توجه به وظيفه  باروند، امن به كار مي –در كاربردهاي بحراني 

ر يا يك فضاپيما را در  يك بيمارستان، آسانسو يهاي نهفته توان سيستم داشته باشند. به عنوان نمونه مي 

 كند. ها مشكالت بزرگي را ايجاد مي نظر گرفت. از كار افتادن يا ايجاد وقفه در عملكرد اين سيستم
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پذير اشكال شرح  تحمل  يي نهفته مراحل طي شده براي تهيه يك ريزپردازنده  ، نامهدر اين پايان

استفاده  پذير اشكال از پيش طراحي شده، ، از واحدهاي تحملريزپردازنده براي ساخت ايناند. داده شده 

سازي شده و دو  طراحي و پياده IEEE-754 استاندارد شده است. همچنين واحد مميز شناور سازگار با

اين واحد   پذيري اشكال براي عمليات دقت ساده و دقت مضاعف در اين واحد ارائه شده است.روش تحمل 

سنجي هاي صحت سازي، از روش طمينان از صحت يكپارچه براي ا اند.با واحدهاي قبلي يكپارچه شده

  هاي تزريق اشكال بهپذيري اشكال، آزمايش استفاده شده است. پس از آن، براي ارزيابي تحمل

، انجام شده و ميزان اشكاالت پوشش داده شده، اشكاالت SEUبا استفاده از مدل اشكال  ريزپردازنده

 گيري شده است.اندازه منجر به خرابي و اشكاالت متأخر 

و   هاي نهفته معرفي شده سيستم  در فصل دوم، اند. شرح داده شده پروژه مراحل مختلف  ،  در ادامه 

هدف، معماري آن   ريزپردازنده ها بررسي شده است. فصل سوم، به معرفياهميت قابليت اطمينان در آن

حد مميز شناور ساخته شده همراه با دو  واپردازد. پذير اشكال استفاده شده در آن مي و واحدهاي تحمل

و   ريزپردازنده سازيعمليات يكپارچه  پذيري اشكال آن، در فصل چهارم بررسي شده است.روش تحمل 

هاي  را به وسيله برنامه  ريزپردازنده سنجينحوه صحت 6تشريح شده است. فصل  5مراحل آن در فصل 

هدف، مدل   ريزپردازنده رزيابي قابليت اطمينان براي ، مراحل ا7در فصل دهد. محك استاندارد توضيح مي 

 اند.نتايج حاصل از ارزيابي بيان شده اشكال استفاده شده و  



 

 

 

 

 هاي نهفتهريزپردازنده ها وسيستم 2

 هاي نهفتهسيستم 1-2

اي خاص  كه براي انجام وظيفه  استافزار افزار و نرم از سخت  اي استمجموعه يك سيستم نهفته، 

است. سيستم نهفته   متفاوتفلسفة طراحي سيستم نهفته با فلسفة طراحي كامپيوتر شخصي   .رودبكار مي

اي خاص طراحي نشده  اي خاص طراحي شده ولي كامپيوتر شخصي براي انجام وظيفه براي انجام وظيفه 

هاي  ها نسبت به ساير سيستماين سيستم  چنينهم  .[Barr_'06] متعددي استو قادر به انجام وظايف 

 .[Noergaard_'05]  باالتري دارند هاي كيفي و اتكاپذيري نيازمندي  كامپيوتري

هاي موسيقي،  كننده پخشساعت مچي ديجيتال، توان به هاي نهفته مي م به عنوان مثالي از سيست 

هاي فرود و كنترل  نهفته، سيستمهاي از سيستم دو مثال ديگر  هاي موبايل اشاره كرد. گوشي  تلويزيون و
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هاي متناسب با آن  هاي خاص خود و قابليت كه هر يك داراي نيازمندي هستند  Pathfinderپيماي مريخ

مگابايت حافظه اصلي و سيستم كنترل  128بيتي و –32 ريزپردازنده  سيستم فرود يك) ها استنيازمندي

 ( .[Barr_'06] اصلي داشتكيلوبايت حافظه 512بيتي و –8 ريزپردازنده يك

تفاوتي داشته باشند اما  توانند ساختمان و كاربردهاي بسيار متنوع و ممي هاي نهفته سيستم  چه اگر

  حداقل از يك . يك سيستم براي آن كه نهفته باشد بايد ها مشترك استاين سيستمساختار از  قمستي

اي الزم است  حافظه  ، به عالوه براي نگهداري برنامه. [Barr_'06]  افزار تشكيل شده باشد و نرم  ريزپردازنده 

تواند توسط يك  براي كارهاي اجرايي برنامه الزم است كه اين نياز به عنوان مثال مي اي نيز و حافظه 

  1–2شكل مين شود. در  تأ ( RAM)  ( و يك حافظه با دسترسي تصادفي ROMحافظه فقط خواندني )

 شود.ساختار كلي يك سيستم نهفته مشاهده مي 

هدنزادرپ

ه فا 

يدورويجورخ

 

 [Barr_'06] ساختار كلي يك سيستم نهفته 1–2شكل 

تواند بسيار ساده و يا بسيار پيچيده  و مي  به كاربرد بستگي داردافزار سيستم نهفته به شدت نرم 

پيكربندي  شود. نهفته ديده ميهاي يك سيستم دو پيكربندي مختلف براي برنامه  2–2شكل در  باشد. 

دهد در حالي كه سيستم ب، يك سيستم پچيده را  ساده و حدأقلي را نشان مي  يالف، يك سيستم نهفته 

 به تصوير كشيده است.
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 ي كاربردي برنامه  

  بردي ربرنامه كا
عامل سيستم

 درنگ بي

ي  پشته

 شبكه

 اندازهاي ابزار راه  اندازهاي ابزار راه

 افزارسخت  افزارسخت

 سيستم نهفته پيچيده  (ب  ( سيستم نهفته ساده الف
 [Barr_'06]نهفته هاي در سيستم افزار نرممختلف  هايپيكربندي 2–2شكل 

 هاي نهفته، تاريخچه و آينده سيستماهميت 2-2

ها قدمت  ي اين سيستمهاي نهفته ذكر شد، ساخت و استفاده با توجه به تعريفي كه براي سيستم

را به سفارش   4004تراشه يعني ، دنيا يتراشه ، اينتل اولين ريزپردازنده تك1971ند. در سال رزيادي ندا

ها حسابتوانست در انواع ماشينمنظوره بود و مي ه عام اين ريزپردازند توليد كرد.  Busicomشركت 

ي مربوط  ها و برنامه هاي مختلف در مقدار حافظه نصب شده روي آن حساباستفاده شود. تفاوت ماشين

 .[Barr_'06]   بود  ماشين حساب مدل  هب

توليد آن در چند دهه بعد به طور نمايي افزايش يافت.  هاي نهفته به قدري بود كه  موفقيت سيستم 

شوئي(، در اتاق  لباس  ها در همه جا هستند. در آشپزخانه )اجاق ماكروويو و ماشينامروزه اين سيستم

هاي بازي(، در محل كار  هاي پخش فيلم و صدا، كنسول دور، دستگاه نشيمن )تلويزيون، كنترل از راه

ها بكار  سيستمهاي بسياري از اينشمار( نمونه هاي پول هاي حضور و غياب، چاپگرها، دستگاه)سيستم

 رود.  مي 
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. ابزارهاي لوكسي كه امروز  اند تالي پيدا كرده ديجيزيادي به ابزارهاي ديجيتالي ي مردم عالقه 

  –بيتي دارد–32هاي ريزپردازنده  اي از مانند اتومبيل دوگانه سوز تويوتا پريوس كه شبكه –مطرح هستند 

 ي درخشاني خواهند داشت.هاي نهفته آينده دهد كه سيستم نشان مي 

منظوره   هاي همهريزپردازنده  هاي نهفته در مقايسه باريزپردازنده  ، روند رشد بازار3–2شكل در 

 هاي شخصي كاربرد دارند، آمده است. كه در كامپيوتر

 

  [Wong_'04] هاريزپردازنده مقايسه بازار 3–2شكل 

ايش  هاي نهفته، به طور نمايي در حال افزريزپردازنده  شود، روند استفاده ازهمانطور كه ديده مي 

درصد   2ميليارد ريزپردازندة جديد توليد شدند. كمتر از  6،  حدود 2006است. به طوري كه در سال 

 .[Barr_'06] منظوره بودند ها مخصوص كامپيوترهاي همه ميليون( از اين ريزپردازنده  100)حدود 
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 هاي نهفتهستمكاربردهاي سي 3-2

هاي  سيستمها الزم است شامل تمام مواردي است كه در آن هاي نهفته سيستم كاربرد  يگستره 

هاي  ي سيستم برخي از كاربردها [Marwedel_'06]در  به كار گرفته شوند.خاص به شكلي اي رايانه

 :به شكل زير بيان شده استنهفته 

هاي كنترل  هاي مختلف الكترونيكي مانند سيستمخودروهاي جديد داراي بخش صنعت خودرو: 

 . هستند  و تهويه ، سيستم هشدارد قفلضموتور، كنترل كيسه هوا، ترمز 

در هواپيماها وجود دارند كه  هاي الكترونيكي و واحدهاي پردازشي زيادي سيستم  صنايع هوايي:

 همگي بايد اتكاپذير باشند.

هاي الكترونيكي زيادي هستند كه  قطارها نيز مانند خودروها و هواپيماها داراي بخش :قطارها

 كافي باشند. 1همگي بايد داراي ايمني 

 هاي همراه هستند. هاي نهفته تلفن در مخابرات نيز بارزترين نمود سيستم  :مخابرات

هاي پردازش  سيستم  يپزشكي به وسيله  يبسياري از وسايل پيشرفته  هاي پزشكي:سيستم 

 دارند. را امكان ارائه خدمات  ،ها نهفته شده استاطالعاتي كه در درون آن 

نظامي   پردازش اطالعاتهاي كامپيوتري در يكي از اولين كاربردهاي سيستم  كاربردهاي ن امي:

 بوده است.

ت )مانند تشخيص اثر انگشت( نيز هاي احراز هوي در كاربرد  هاي ا راز هويت:سيستم 

 شود.هاي نهفته استفاده مي ازسيستم

 
1 Safety 
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هاي پخش صوت و نيز  ها و سيستم در وسايل مختلف خانگي مانند تلويزيون وسايل خانگي:

 شود.هاي نهفته استفاده مي سيستموسايل بازي الكترونيكي، از 

هاي نهفته  براي كنترل فرآيند توليد در كارخانجات به طور گسترده از سيستم :توليدابزار 

 شود.استفاده مي 

براي افزايش ايمني، امنيت، كنترل گرما و نور و كاهش مصرف انرژي از   هاي هوشمند: خانه

 شود.تفاده مي هاي هوشمند اس هاي نهفته در خانه سيستم

ها جنبه  هاي نهفته هستند كه در آنها نيز يكي از موارد قديمي كاربرد سيستمربات  رباتيك: 

 كنترل مكانيكي بسيار مهم است.

 هاي نهفتهسيستم قابليت اطمينان در 4-2

، به درستي كار كند. به  tقابليت اطمينان، بر اساس تعريف، احتمال آن است كه سيستم تا زمان 

𝑅(𝑡)ي  توان اين تعريف را با رابطه تي مي عبار = 𝑃𝑟𝑜𝑏{𝑇 > 𝑡} ادنيز نمايش د   [Koren_'07]. 

عالوه بر توان پردازشي، حافظه، تعداد توليد، توان مصرفي، هزينه  هاي نهفته مختلف، سيستم

بازي قابليت . به عنوان مثال يك اسباب اطمينان متفاوتي احتياج دارند  به قابليتتوسعه و طول عمر، 

ستم ضد قفل يك اتومبيل، بايد كامالً مطمئن باشد و در تمام  خواهد. از طرفي سياطمينان بااليي نمي

 مختلفي براي آن در نظر گرفت.  هاي اطمينان سيستم، بايد قابليت در نتيجه بسته به نوع   شرايط كار كند.

به سه گروه ضعيف، متوسط و قوي  را ها توان آن هاي نهفته مختلف، مي هاي سيستمبا توجه به نياز 

 آمده است:  1–2جدول  ها را با توجه به نيازهايشان با هم مقايسه كرد. اين مقايسه در تقسيم كرد و آن 

 [Barr_'06] هاي نهفتهانواع سيستم 1–2جدول 

 قوي  متوسط  ضعيف  معيار
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 بيتي 64يا  32 بيتي 16 بيتي 8يا  4 ريزپردازنده 

 MB 1بيشتر از  MB 1تا   KB 64 KB 64كمتر از   اف ه

 $ 000,000,1بيشتر از  $ 000,000,1تا  $000,100 $000,100كمتر از  ي توسعه هزينه 

 $000,1بيشتر از  $ 000,1تا  $10 $10كمتر از  ي توليد هزينه 

 000,10بيشتر از  000,10تا  100 100از كمتر  هاتعداد دستگاه 

 MIPS/mW 10كمتر از  10تا  mW/MIPS 10 MIPS/mW 1بيشتر از  توان مصرفي 

 چندين دهه هاسال هاها يا ماهروزها، هفته عمر 

 مقاوم در برابر خرابي بايد مطمئن كار كند شودگاهي اوقات خراب مي قابليت اطمينان 

ي قوي در نظر  هايي در رده آمده، قابليت اطمينان باال، معموالً براي سيستمهمانطور كه در جدول 

هاي نهفته، براي حفظ اعتبار خود، ناچارند سيستم  با اين حال، بسياري از طراحان سيستم  شود.گرفته مي 

 ي خود را مطمئن طراحي كنند. نهفته 

 نهفته هايريزپردازنده 5-2

  اين بر حسب پيچيدگي  آيد.هفته به حساب مي ترين قسمت يك سيستم ناصلي  ، پردازنده

. به طور كلي،  ها تقسيم كردميكروكنترلر و  هاريزپردازنده ها را به دو دسته توان آن ، مي هاپردازنده 

حافظه و   يتقريباً همه ،ميكروكنترولرهادر دارند؛ اما  I/Oاي اندك و تجهيزات ها حافظهريزپردازنده 

  .[Noergaard_'05]قرار گرفته است  راشه جاي سيستم را روي ت I/Oتجهيزات 

اند كه هيچكدام به تنهايي بر بازار  هاي نهفته توليد شدهي مختلف براي سيستم ريزپردازنده صدها

مختلف   1هايتوان به معماري دستورالعملها را مي ريزپردازنده  نيستند. اينها مسلط ريزپردازنده  اين

–2جدول هاي با معماري مشابه بايد بتوانند دستورات مشخصي را اجرا كنند. در ريزپردازنده  تقسيم كرد.

 هاي نهفته رايج آورده شده است. ريزپردازنده   ليستي از 2

 
1 Instruction Set Architecture (ISA) 
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 [Noergaard_'05] از برگرفته؛ هاي نهفتهريزپردازنده هايي ازمثال 2–2جدول 

 دستورالعمل  معماري ريزپردازنده  توليدكننده 
Advanced Micro 

Devices,... 
Au1xxx AMD 

ARM,… ARM7, ARM9 , …  ARM 

Infineon,… C167CS, C165H, C164CI,… C16X 
Motorola/Freescale,… 5282, 5272, 5307, 5407,… ColdFire 

Vmetro,… I960 I960 
Renesas/Mitsubishi,… 32170, 32180, 32182, 32192,… M32/R 
Motorola/Freescale MMC2113, MMC2114,… M Core 
MTI4kx, IDT, MIPS 

Technologies,… 
R3K, R4K, 5K, 16, … MIPS32 

NEC Corporation,… Vr55xx, Vr54xx, Vr41xx NEC 
IBM, 

Motorola/Freescale,… 

82xx, 

74xx,8xx,7xx,6xx,5xx,4xx PowerPC 

Motorola/Freescale,… 
680x0 (68K, 68030, 68040, 

68060,...), 683xx 68k 

Hitachi,… 
SH3 (7702, 7707, 7708, 7709), 

SH4 (7750) SuperH (SH) 

Analog Devices, 

Transtech DSP, 

Radstone,… 

SHARC SHARC 

Intel,… strongARM strongARM 
Sun Microsystems,… UltraSPARC II, LEON 2,... SPARC 
Texas Instruments,… TMS320C6xxx TMS320C6xxx 
Intel, Transmeta, 

National 

Semiconductor, Atlas,… 

X86 [386,486,Pentium (II, III, 

IV)…] x86 

Infineon,… TriCore1, TriCore2,… TriCore 

انتخاب   8نسخه  SPARC ريزپردازنده ذكر شده، يهاي نهفته ريزپردازنده  نامه، از بيندر اين پايان 

 بعد به علت اين انتخاب پرداخته خواهد شد. فصلكه در  هشد 

 نهفته هايعاملسيستم 6-2

نخست فراهم كردن  هدف شود. هاي نهفته با دو هدف انجام مي عامل در سيستماستفاده از سيستم 

  تر ساخته شوند و همچنين از دهد كه راحت افزارها امكان مي افزاري است كه به ساير نرم اي نرم اليه

افزاري سيستم است به  افزاري و نرم هدف دوم، مديريت منابع سخت آزادتر باشند. افزارجزئيات سخت
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هاي با توجه به اين كه سيستم  .[Noergaard_'05] نحوي كه كارايي و قابليت اطمينان الزم به دست آيد 

 هستند.نيز درنگ هاي نهفته، بي عاملروند، سيستم درنگ به مي نهفته غالباً در كاربردهاي بي 

در بيشتر مواقع، پاسخ قطعي به اين سؤال وجود  : عاملسيستم استفاده يا عدم استفاده از 

پايان توانند كارشان را دقيقاً مطابق نياز، با استفاده از يك حلقة بي هاي نهفته مي ندارد. بسياري از سيستم 

افزار اضافي )مانند  هاي نهفته نيازي ندارند با افزودن نرم دهند(. اين سيستم انجام دهند )و انجام هم مي 

. هر  هيچ سودي ندارد ،تر كردن يك سيستم نهفته ( پيچيده شوند. پيچيده درنگمل بي عاسيستم يك 

وجود  بايد مستقالً ارزيابي شود. اصوالً فرض اوليه آن است كه آن،  كاربرد سيستم بسته به مورد

  تواند تغيير افزاري، اين فرض مي هاي مختلف نرم با بررسي نيازهاي ماژول اما الزم نيست. عامل سيستم

 .[Barr_'06]  كند 

عامل نهفته بايد عوامل  در هنگام انتخاب يك سيستم : عامل نهفتهسيستم يند انتخاب آفر

 : [Barr_'06] متعددي را در نظر گرفت. در ادامه مهمترين اين عوامل آمده است

نسخه   SPARCعامل نهفته، بايد از معماري در اين پروژه، سيستم  :ريزپردازنده  پشتيباني -

 محدودتر شود. عامل سيستمشود تا انتخاب پشتيباني كند. همين عامل باعث مي  8

درنگي كه برنامه به آن نياز دارد،  هاي بيبايد از ويژگي  عاملسيستم درنگ:هاي بي ويژگي  -

 پشتيباني كند. 

شود: از  ها طيف وسيعي را شامل مي عاملسيستمقيمت  هاي مالي:محدوديت  -

ها هزار دالري به ازاي هر  ده  هايعاملسيستم تا  هاي منبع باز و رايگانعاملسيستم

هايي شود. با توجه به محدوديته فروخته مي حق تأليف هر واحدي ك  يبه اضافه  دهندهتوسعه 

 هاي با منبع باز استفاده شد.عاملكه در اين پروژه وجود داشت، از سيستم 
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كوچك جا   يهاي نهفته توانند در سيستم معدودي مي هاي عاملسيستم  استفاده از  اف ه: -

ديگر   هايعاملستم سيآن(.  يهاي آن براي كوچكتر كردن اندازهتشوند )مثالً، با حذف قابلي

سازي با ضعيف( نياز دارند. به عالوه چون در اينجا از شبيه  PCبه منابع اندكي )مشابه يك 

اي را  شود و منابع محدود است، بايستي گزينه هاي كالك( انجام مي دقت باال )به ازاي سيكل 

 انتخاب كنيم كه كمترين ميزان حافظه را اشغال كند. 

 3يا انجمن 2، يك فهرست پستي 1منبع بازي هاي نهفته عاملتمسيس اغلب  پشتيباني فني:  -

ها شود. با توجه به رايگان بودن اين سرويس دارند كه مشكالت كاربران از طريق آن برطرف مي 

هاي نهفته  عاملسيستم  ،تجاري يا پشتيباني تجاريهاي عاملسيستمدر مقابل پشتيباني فني 

 شوند.مي رايگان ترجيح داده 

كه  استفاده شده بايد با اسمبلر، كامپايلر، لينكر و اشكال زدايي عامل سيستم  سازگاري ابزار: -

با آن نداشته   ي شده هماهنگ باشد و عملكرد مستقل يا كامالً متفاوتپيش از اين استفاده مي 

شد، ستفاده مي ها اهايي كه قبالً براي كامپايل و اجراي برنامه توان از روش باشد. در نتيجه مي 

 استفاده كرد. 

 
1 Open Source 
2 Mailing List 
3 Forum 



 

 

 

 

 هدف  يپذيري اشكال در ريزپردازندهتحمل 3

هدف انتخاب شد. در اين فصل   ريزپردازنده به عنوان معماري SPARCچنانكه گفته شد، معماري 

سازي از اين  به عنوان يك پياده LEON 2 يريزپردازنده  سپس .شودابتدا اين معماري معرفي مي

پذيري  هاي تحمل شود. در نهايت روش انجام اين پروژه قرار گرفته است، بررسي مي  يمعماري كه پايه 

 اند.ده هدف، مرور ش  يريزپردازنده   اشكال به كار رفته در اجزاء

 8نسخه  SPARCمعماري  1-3

كه در دانشگاه بركلي طراحي   RISC IIو بر اساس استاندارد  Sunتوسط شركت   SPARCمعماري 

ها صورت گرفته بود تا  opcodeسازي تعداد بر مبناي حدأقل RISCشده بود، ساخته شد. اين طراحي 
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 مخفف  SPARCنياز داشته باشد.  1اجراي هر دستورالعمل، به حدود يك چرخه 

 hitectureARCrocessor Pcalable S  بر خالف  باشد مي  «پذيرمقياس با معماري  پردازنده»معناي به .

نكرد.   SPARCبرگزيد و به تنهايي اقدام به توليد  SPARCرا براي  2معماري باز  Sunهاي ديگر، شركت

باشد؛ در نتيجه دست توليدكنندگان  مي  معماري دستورالعمل استانداردي در سطح  SPARCدر حقيقت 

 .  [Dandamudi_'05]  باز است SPARCبر اساس  ريزپردازنده  سازيدر ايجاد نوآوري و تغيير در پياده 

را   7نسخه   SPARCي خود با عنوان هريزپردازند  مشخصات اولين Sunشركت  1987در سال 

 سازي شد.پياده  Fujitsuو  Sunهاي بيتي توسط شركت-32ي ريزپردازنده منتشر ساخت. اين

بيتي بود و بر اساس -32هنوز  ريزپردازنده  منتشر شد. اين 1990در سال  8نسخه   SPARCمشخصات

معرفي گرديد. در سال   1993در سال  9نسخه   SPARCدر نهايت كرد.كار مي   Big Endianمدل 

1995 ،Sun ي ريزپردازنده  باUltraSPARC  وFujitsu  باSPARC64  بيتي را  -64هاي كاري ايستگاه

 .[Dandamudi_'05]  عرضه كردند 

به معرفي  اند و استخراج شده  [SPARC International Inc._'92]ي اين بخش از مطالب ادامه 

  8نسخه  SPARC يريزپردازنده  دهي هاي آدرس و شيوه  ريزپردازنده ، دستوراتلولهخط ها، ساختار ثبات

 .ند پردازمي 

 ها ثبات 1-1-3

  دسترسي دارد. r31تا  r0هاي منظوره با نامبيتي همه -32ثبات  32ي كاربر به در هر لحظه برنامه 

شوند. با قرار دادن متغيرهاي  مي  استفاده  3هاي همگانيثباتبه عنوان  r7تا  r0ي منظوره هاي همه ثبات

 4هاتوانيم از دسترسي به حافظه هنگام فراخواني و بازگشت از پروسه هاي همگاني مي همگاني در ثبات

 
1 Cycle 
2 Open Architecture 
3 Global Registers 
4 Procedures 
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  كند( نيز از روشي مشابه اين روش استفاده مي  Itaniumي جلوگيري كنيم. )پردازنده 

[Dandamudi_'05] 

  2هاي خروجيهاي ارسالي به توابع هستند. ثبات ( شامل آرگومان r31تا  r24) 1هاي ورودي ثبات

(r8  تاr15 براي مصارف موقتي، ارسال آرگومان ) روند.  به تابع و نگهداري مقادير بازگشتي به كار مي

  1–3شكل شوند. ( براي نگهداري مقادير متغيرهاي محلي توابع استفاده مي r23تا  r16) 3هاي محلي ثبات

 دهد. ها را نشان مي ساماندهي اين ثبات  ينحوه 

ها استفاده  اند و نبايد از آني خاص رزرو شده ( براي استفاده o7و  o6هاي خروجي ) دو تا از ثبات

باشد. در نتيجه مقدار آن مستقل از  افزاري هميشه صفر مي كرد. اولين ثبات عمومي نيز به طور سخت 

 كنند.دار ذخيره مي را به صورت عالمت  nها، عدد ي ثبات نويسيم. همه عددي است كه در آن مي 

(312-1≤  n ≤312- ) 

 

 
1 In Registers 
2 Out Registers 
3 Local Registers 
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 8نسخه  SPARC ريزپردازنده ها درطرز قرارگيري ثبات  1–3شكل 

  2–3شكل برد. همانطور كه در را بكار مي 1هاي ثباتايست كه پنجره به گونه  SPARCساختار 

هاي ورودي يك پنجره با  ثبات ورودي، خروجي و محلي دارد. ثبات  24نشان داده شده است، هر پنجره، 

پوشاني دارند. اين كار باعث كاسته شدن از سربار مربوط به  ي كناري هم هاي خروجي پنجره ثبات

ي جاري را  ( اطالعات مربوط به پنجره Current Window Pointer) CWPگردد. ثبات مي  فراخواني توابع 

 .يابد.به ترتيب كاهش و افزايش مي  CWPمقدار    saveو  restoreدارد. با دو دستور در خود نگه مي 

 
1 Register Windows 
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 هاي ثباتپنجره 2–3شكل 

ها، كاهش تعداد  توان به كاهش زحمت كامپايلرها در تخصيص ثباتهاي ثبات مياز مزاياي پنجره 

load  وstore  خارجي اشاره كرد   يالزم در كد توليد شده به وسيله كامپايلرها و امكان استفاده از حافظه

[Case_'92 ] 

  8ها برابر است با باشد. تعداد كل ثبات  32تا  2تواند سازي مي ها بسته به نوع پياده تعداد پنجره 

پنجره(   2)براي  40تواند بين ها مي. در نتيجه تعداد ثبات16 ×ها ي تعداد پنجره ثبات عمومي به اضافه 

 پنجره( باشد. 32ثبات )براي  520تا 

اعتبار ي بي ( يك پنجره3–3شكل ها به صورت حلقوي كنار هم قرارگيرند )مشابه اگر اين ثبات

  WIMبيتي -32( اين پنجره توسط ثبات 7ي گردد. )در اين شكل، پنجره ايجاد مي 

(Window Invalid Mark عالمت ) گردد. )هر بيت اين ثبات وضعيت يك پنجره را معين  گذاري مي



 18صفحه  3فصل 

 
 

هاي ورودي را رونويسي  هاي خروجي، ثباتي هفتم آن است كه ثباتنامعتبر بودن پنجره سازد.( علت مي 

 دهد. رخ مي  trapگذاري اين پنجره، در چنين مواقعي يك كنند. با عالمت مي 

 

 هاي ثبات به صورت حلقوي پنجره 3–3شكل 

 لولهخط 2-1-3

تا سرعت كند استفاده مي  لولهاز خط  ،RISCهاي ريزپردازنده  ديگرنيز مانند  SPARCي پردازنده 

، مراحل اجراي يك دستور  ريزپردازنده پردازش دستورات در آن افزايش يابد. براي نيل به اين مقصود اين

 كند:را پنج قسمت مي 

شود. در غير اين  دستور از آن واكشي مي  ها فعال باشد،ش دستورالعملاگر كَ واكشي دستور:  -1

شود. اين دستور در پايان اين مرحله  گر حافظه ارسال مي صورت، درخواست واكشي به كنترل 

  شود.مي   ذخيرهداخل واحد كنترل، شود و در  آماده مي 
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ممكن است از  1شوند. عملوندهاگشايي شده و عملوندهاي آن خوانده مي كد  دستور: گشاييكد -2

و دستورات انشعاب در   Callهاي مقصد باشند. آدرس  ريزپردازنده يا مقادير داخلي اتبانك ثب

 شوند.اين مرحله توليد مي 

ي آدرس  ي آدرس مقصد يك پرش يا محاسبه اجراي يك عمليات محاسباتي، محاسبه اجرا:  -3

 حافظه براي عمل خواندن يا ذخيره كردن. 

 شود.مراجعه مي ها ش داده به كَ  دسترسي به  اف ه: -4

ها نوشته  دن از كش در ثبات، منطقي، شيفت يا خوانALUنتيجه هر عمل ي نتيجه: ذخيره  -5

 . [Gaisler_'05]شود مي 

 دهد.را نشان مي  SPARCدر   لولهخط  مراحل  4–3شكل 

 F = Fetch     W M E D F  1دستور 

 D = Decode    W M E D F   2دستور 
 E = Execute   W M E D F    3دستور 
 M = Memory  W M E D F     4دستور 
 W = Write Back W M E D F      5دستور 

 SPARC ريزپردازنده درلوله خطمراحل  4–3شكل 

 : [Paul_'00]  خورد دو جا به مشكل بر مي  لوله خط در عمل 

باشد كه دستور قبلي در حافظه قرار است ذخيره كند.  نتايجياگر دستور دوم وابسته به  •

 توانيد دو دستور زير را در نظر بگيريد: به عنوان مثال مي 

LOAD [%o0], %o1 

ADD %o1, %o2, %o2 

 
1 Operand 
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دهد و يك سيكل اين حالت را تشخيص مي  ريزپردازنده ، در اين صورت خودخوشبختانه 

توان يك دستور  ن اين زمان هدر رفته، مي دهد. )براي جبراانتظار بين دو دستور قرار مي

 را بين دو دستور باال قرار داد.(   غيروابسته

براي پوشش اين  SPARCرود. هنگام به كار بردن دستورات پرش، دستور دوم هدر مي  •

دو   ريزپردازنده  ديگر! اين PCحالت راه حل جالبي را بكاربرده است: استفاده از يك ثبات 

nPC (next Program Counter .)و ديگري با نام  PCهمان نام  دارد. يكي با PCثبات 

nPC ريزپردازنده دارد. وقتي مي عدي را كه قرار است اجرا گردد نگه مقدار آدرس دستور ب  

كند، اما با اين حال به آدرس دستور مقصد اشاره مي  nPCبا دستور پرش مواجه شد، 

شود( در  جراي آن به كار گرفته مي در ا PCشود. )دستور بعد از پرش اجرا مي  هميشه

را   1nopنتيجه براي اجتناب از اتفاقات غير منتظره، بايد پس از هر دستور پرش، دستور 

 بكار برد. 

 دهي هاي آدرسشيوه 3-1-3

 كند:دهي پشتيباني مي ي آدرس تنها از دو شيوه  SPARC يريزپردازنده 

• Register Indirect with Immediate  شود: صورت زير محاسبه مي : آدرس مؤثر به 

 Imm13  محتواي ثبات +xR  آدرس مؤثر = 

xR  هايي كه شرح داده شد، باشد. تواند يكي از ثبات ميImm13  بيتي است  -13نيز يك مقدار

 گردد.مي  sign extendكه ابتدا 

• Register Indirect with Index:  دهي آدرس مؤثر از جمع مقدار دو ثبات  در اين روش آدرس

 شود. ل ميحاص

 
1  No OPeration 
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SPARC  دهي ي آدرس شيوهregister indirect  كند. براي استفاده از اين شيوه،  را پشتيباني نمي

را به عنوان   r0دهي دوم، استفاده نمود يا در آدرس  Imm13را به عنوان  صفر ،دهي نوع اولبايد در آدرس 

 شد.(باهميشه صفر مي  r0يكي از دو ثبات، بكار برد. )دقت كنيد كه مقدار 

 ها قالب دستورالعمل 4-1-3

استفاده   opcodeباشند. در اين دستورات از دو فيلد بيتي مي –SPARC ،32ي دستورات همه

مشخص   ،( گروهي را كه دستور به آن تعلق دارد 31و  30هاي )بيت  opگردد: دو بيت پرارزش مي 

قالب كلي دو   5–3شكل  كند. در ، خود دستورالعمل را معين مي op3يا  op2كند. فيلد دوم، يعني مي 

 دهي مختلف آمده است. دو نوع آدرس   دستور، براي

 

 SPARC [Dandamudi_'05]در  دهيقالب كلي دو نوع آدرس 5–3شكل 

 وا د مديريت  اف ه معماري 5-1-3

 سازي واحد مديريت حافظه پياده [SPARC International Inc._'92]بر طبق 

(Memory Management Unit (MMU اجباري نيست. اما در ضميمه )) يH  ،اين راهنماSRMMU1 

 سازي گردد. كه اين واحد پياده تعريف شده و توصيه شده 

 
1 SPARC MMU 
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، استانداردسازي است. اگر توليدكنندگان از يك  MMUافزاري سازي سخته يكي از مزاياي پياد

تر  عامل از يك سيستم به سيستمي ديگر آساننوشتن و انتقال سيستم  ،پيروي كنند MMU  استاندارد

 .شودمي 

MMU  هاي جداول صفحه نيز در  دخل كند، ماي استفاده مي ي آدرس سه مرحله از ترجمه

MMU ،cache  تر گردد. اين ي ترجمه سريع شده تا مرحلهMMU  هاي زير را دارد: ويژگي 

 بيتي–32آدرس مجازي  •

 بيتي–36آدرس فيزيكي  •

 براي هر صفحه 4KBي ثابت اندازه •

 ايمرحله–3دهي آدرس  •

 (4GBو  4KB ،256KB ،16MBدهي خطي )با صفحات، براي پشتيباني از آدرس  •

 1پشتيباني از چندين زمينه •

 افزاريبه صورت سخت missپردازش حالت  •

 دين شرح هستند:ب MMUوظائف 

انجام   4KBاين عمل با استفاده از صفحات  ي آدرس مجازي به آدرس فيزيكي:ترجمه  -1

به طور   8MBفضا اشغال كند، نيازي نيست اين  8MBي اگيرد. در نتيجه، اگر برنامه مي 

 ي اصلي قرار داشته باشند.پيوسته در حافظه 

ها نتوانند در آدرس يكديگر بنويسند. اين  برنامه  شوداين عمل باعث مي  محاف ت از  اف ه:  -2

 هاي چندپردازشي مورد نياز است.عاملويژگي در سيستم 

گردد و در  ابتدا به دنبال محتواي مطلوب در حافظه مي  ي مجازي:پياده سازي  اف ه -3

 كند.را بيابد، خطاي صفحه را ايجاد مي صورتي كه نتواند آن 

 
1 Context 
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 پذير اشكال آنو نسخه تحمل LEON 2 يريزپردازنده  6-1-3

LEON،  مدلVHDL  اي مبتني بر ريزپردازندهSPARC  براي   ريزپردازنده است. اين 8نسخه

 :[Gaisler_'05]  هاي زير را داردكاربردهاي نهفته طراحي شده است و ويژگي 

 هاحافظه نهان جداگانه براي دستورات و داده  •

 افزاري كننده سختكننده و تقسيم ضرب •

 كننده وقفه كنترل  •

 1زدايي همراه با بافر رديابي واحد پشتيبان اشكال •

 بيتي –24سنج دو زمان  •

 UARTدو  •

 مصرفي ويژگي كاهش توان  •

 مراقب   ريزپردازنده •

 بيتي–16درگاه ورودي/خروجي  •

 گر منعطف حافظه كنترل  •

 و اترنت  PCIواسط  •

توانند به  مي  AMBA AHB/APBهاي روي تراشه هاي جديد، به سادگي به كمك گذرگاه ماژول 

نوشته شده و روي   VHDL-87بر مبناي استاندارد  ريزپردازنده  اين VHDLكد سيستم اضافه شوند. 

FPGA  وASIC اين كد بر اساس مجوز  باشد.، قابل سنتز ميLGPL  براي خود مدل(LEON ) وGPL  

 .[Gaisler_'05]  منتشر شده است( testbenchهاي ديگر و )براي فايل 

 ها را با هم، آمده است. و نحوه ارتباط آن LEON ريزپردازنده  ، اجزاء6–3شكل  در 

 
1 Trace Buffer 
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يا هلحرم 5 حيحص تابساحم دحاو

هداد شك تاروتسد شك

هظفاح تريدم دحاو

 ينابيتشپ دحاو
ييادز لاكشا

 ييادز لاكشا لاصتا
يرس

RAM يلحم

AMBA AHB

يتيب-64/32/16/8 هظفاح هاگرذگ

AMBA APB

تنرتا

PCI

AHB/APB لپ

UARTاه اه جنس نامز IrqCtrl I/O هاگرد

SRAMSDRAMI/OPROM

AHB رگ لرتنك هظفاح رگ لرتنك

FPU

RAM يلحم

يكمك هدنزادرپ

 

 LEON [Gaisler_'05] ريزپردازنده نمودار بلوكي اجزاء 6–3شكل 

به   ريزپردازنده دارد. اين LEON-FTپذير اشكال به نام يك نسخه تحمل  LEON ريزپردازنده 

هايي نظير  مقاوم باشد. براي نيل به اين مقصود روش  SEUاي طراحي شده كه در مقابل خطاهاي گونه 

 VHDLها در سطح كد استفاده شده است. اين تكنيك  2اي پيمانهافزونگي سه و  BCH، كدهاي 1زوجيت

  تغييري داده نشده است. كد اين  ريزپردازنده  رساناياند و در پروسه ساخت نيمه سازي شده پياده

 .[Gaisler_'02] باشد نمي در دسترس  ده و ، باز نبو LEONبرخالف  ريزپردازنده

 پذير اشكالوا دهاي تحمل 2-3

  شده كه در پذيري اشكال در واحدهاي از قبل طراحيهاي تحمل در اين بخش، مروري بر روش 

عالوه بر واحدهاي موجود از قبل كه در اين فصل   اند، انجام شده است. هدف استفاده شده يريزپردازنده 

 
1 Parity 
2 Triple-Modular Redundancy (TMR) 
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پذيري  هايي براي تحمل و روش شده سازي يك واحد مميز شناور نيز طراحي و پياده شوند، بررسي مي 

 .شودمي اشكال آن ارائه شده است كه در فصل بعد به تفصيل به آن پرداخته 

 وا د كنترل  1-2-3

  [87_'يزاده محمد ]قاسم پذيري اشكال به واحد كنترل، از روش ارائه شده در ودن تحمل براي افز 

هاي ورودي  استفاده از افزونگي رفتاري و توليد امضا براي سيگنالاستفاده شده است. اين روش با 

 كند.كشف مي دهند، كه در اين واحد رخ مي ي را هايخطا ، لولهخط 

كد همينگ مربوط به   لولهخط طبقه از  در هر  7–3شكل روش كار به اين صورت است كه مطابق 

به طبقه بعد كد   لوله خط شود و در انتشار دستور از يك طبقه از هاي آن طبقه محاسبه مي سيگنال

همينگ محاسبه شده براي طبقه قبل وارسي شده و نتيجه با كد توليد شده در طبقه قبلي جمع  

مقدار اين امضا بايد صفر باشد، در   لولهخط ه گردد. به اين ترتيب پس از رسيدن امضا به آخرين طبقمي 

غير اين صورت، اشكالي در سيستم رخ داده است؛ چراكه در صورت رخ ندادن اشكال حاصل وارسي كد  

  ريزپردازنده نگ در هر طبقه كد صفر خواهد بود. در صورت صفر نبودن اين مقدار، حتماً خطايي درهمي

 الم خواهد شد. رخ داده است كه به اين ترتيب كشف و اع

 

 [87_'يزاده محمد]قاسم شمايي از روش به كار رفته در واحد كنترل 7–3شكل 
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 وا د محاسبه و منطق  2-2-3

هاي مختلف واحد محاسبه و منطق، به  پذيري اشكال استفاده شده براي بخش هاي تحمل روش 

 : [87_' ي]نماز باشند شرح زير مي 

را   ريزپردازنده اين دو واحد بخش اندكي از توان مصرفي و مساحتوا د منطقي و شيفت:  -1

اي كه قدرت تشخيص و تصحيح  پيمانه از روش سه توان اند، لذا ميبه خود اختصاص داده 

 استفاده كرد.  -رغم سربار زياد آنعلي -خوبي دارد  

رقم نقلي  ي پيشگو يكننده جمعانجام عمل جمع از در صورتي كه براي كننده: وا د جمع  -2

(1CLA استفاده شود، نوعي از كدگذاري كم ) ( 2هزينه براي تشخيص خطاLCED پيشنهاد )

( استفاده  CSA3انتخاب رقم نقلي ) كننده با جمع روش كننده از مدار جمعشده است. اگر 

  4CSA-AFT [Namazi_'09 ]كند، از يك روش رايج براي تشخيص خطا  و سپس از روش 

 پروژه از روش اول استفاده شده است.توان استفاده كرد. براي اين براي تصحيح خطا مي 

بيت روش دوتائي بهتر از روش  -64ه به اين مشاهده كه تا اندازه با توج كننده:وا د ضرب  -3

پذيري اشكال، از روش دوتائي استفاده شده  كند، براي ايجاد تحمل پيشگويي توازني عمل مي 

 است.

كننده استفاده از روش دوتائي  ضرببراي اين واحد نيز مانند واحد  كننده:وا د تقسيم  -4

 توصيه شده است.

 بانك ثبات 3-2-3

پذيري اشكال در بانك ثبات ارائه شده است.  دو روش ممكن براي ايجاد تحمل  [87_' ي]نمازدر 

دهد اما در عوض از لحاظ توان  كي كاهش مي را اند  كاراييروش اول استفاده از كد زوجيت است كه 

 
1 Carry Look-ahead Adder 
2 Low-cost Error Detection 
3 Carry Select Adder 
4 Adaptive Fault-Tolerant Carry Select Adder 
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است كه سربار توان مصرفي زيادي دارد   1مصرفي سربار كمي دارد. روش دوم استفاده از روش دوتايي

براي كاهش توان مصرفي   Partial Clock Gatingنخواهد شد. همچنين روش  كارايي ولي موجب افت 

ط در كاهش توان مصرفي مدار مؤثر است و اثري  فقاين روش،  كه بايد دقت شود  پيشنهاد شده است. 

پذيري پذيري اشكال ندارد. )البته خود مدار مربوط به آن ممكن است ميزان تحمل روي ميزان تحمل 

 اشكال را كاهش دهد( 

 آمده است. 8–3 شكلدر   Partial Clock Gatingمدار استفاده شده براي روش 

لوا هعطق

مود هعطق

Clock

Enable نتشون
نتشون سردآ شزرارپ تيب

Enable

نتشون سردآ شزرارپ تيب

Enable

Clock هعطق نيلوا كالك
نتشون سردآ

Enable نتشون 

هعطق  نيمود كالك

D-Latch

D-Latch

 

 Partial Clock Gatingروش  8–3 شكل

به كار   Partial Clock Gatingروش زوجيت همراه با  ، هاي پيشنهادي، در اين پروژهاز ميان روش 

 .رفته است

 وسائل جانبي روي تراشه 4-2-3

پذيري اشكال براي وسائل جانبي ارائه شده است  هايي براي ايجاد تحملروش  [ 87_']رزمخواهدر 

جانبي مورد بررسي   يتوان بر حسب وسيله ها را مي كه در اين پروژه از آن استفاده شده است. اين روش 

 بندي كرد: به شكل زير دسته 

هاي مختلف تشخيص  براي اين واحد از روش  (:UARTوا د فرستنده/گيرنده آسنكرون ) -1

براي ماشين حالت از روش تصحيح خطاي كد همينگ  شده است. و تصحيح خطا استفاده 

 
1 Duplication 
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اند. براي واحد  ي اين واحد نيز با كد همينگ محافظت شده استفاده شده است. دو شمارنده

ارائه شده   [Razmkhah_'09]گيرنده روش نويني به نام تصحيح توسط ذخيره بيت زوجيت 

دهد و تصحيح  دهند، تشخيص مي دهنده اين واحد رخ مياست كه خطاهايي را كه در شيفت

 شود. براي فرستنده نيز از كد همينگ استفاده مي  كند.مي 

هاي معمول تشخيص خطا استفاده شده است  براي اين واحد از روش  سنج:شمارنده/زمان -2

 تايي كارايي بهتري دارد. ها، افزونگي سه ميان آن  كه در 

  يكد همينگ روش مناسبي است كه مصالحه  ،واحد اين براي  درگاه: يكننده كنترل -3

مناسبي بين سربارهاي توان مصرفي و مساحت و قابليت كشف خطا است. با اين حال براي  

استفاده از   اين واحد از روش جديدي استفاده شده است كه بر اساس كشف خطا با

 كند.هاي دولبه كار مي فالپ فليپ

 



 

 

 

 

 هدف يريزپردازنده وا د مميز شناورسازي طرا ي و پياده 4

، يك واحد مميز  LEON2 ريزپردازنده  با توجه به نبود يك واحد مميز شناور كامل به همراه كد 

پذير اشكال به عنوان بخشي از اين پروژه طراحي شده است. اين فصل به توضيح ملزومات،  شناور تحمل 

 پردازد. پذيري اشكال اين واحد مميز شناور مي سازي و روش تحملطراحي، پياده 

 هاي يك وا د مميز شناورنيازمندي 1-4

زم براي يك واحد مميز شناور را مشخص كرده است.  دستورات ال 8نسخه  SPARCمعماري 

 SPARC] شوند مشاهده مي 1–4ول جد در هاي ساده و مضاعف، براي دقت ترين اين دستورات مهم

International Inc._'92] . 
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 SPARCدستورات مهم در واحد مميز شناور معماري  1–4ول جد

 توضيح دستور 

 عمليات حسابي

FADDs / FADDd جمع دو عدد دقت ساده / مضاعف 

FSUBd   / FSUBs تفريق دو عدد دقت ساده / مضاعف 

FMULs / FMULd  / مضاعفضرب دو عدد دقت ساده 

FDIVs / FDIVd تقسيم دو عدد دقت ساده / مضاعف 

FSQRTs / FSQRTd  يافتن جذر دو عدد دقت ساده / مضاعف 

 تبديالت 

FiTOs / FiTOd  تبديل عدد صحيح به دقت ساده / مضاعف 

FsTOi / FdTOi  تبديل دقت ساده / مضاعف به عدد صحيح 

FsTOd / FdTOs مضاعف به يكديگرهاي ساده و تبديل دقت 

 مقايسه 

FCMPs / FCMPd مقايسه دو عدد دقت ساده / مضاعف 

داراي   8نسخه  SPARCچنانكه در اين جدول مشاهده مي شود، واحد مميز شناور در معماري 

هاي ساده يا  توانند در دقت پنج عمل اصلي جمع، تفريق، ضرب، تقسيم و جذر مي باشد كه هر يك مي 

مضاعف استفاده شوند. حرف آخر نام دستور در تمامي دستورات مميز شناور تعيين كننده دقت عمليات  

 ( باشد.  d( و يا مضاعف )sاست كه مي تواند ساده )

عمليات حسابي، اين معماري شامل دستوراتي براي انجام تبديالت بين اعداد و نيز  عالوه بر 

هاي مختلف اعداد اعشاري )از ساده به مضاعف و  باشد. تبديالت مي توانند بين دقت مقايسه اعداد مي 

  بالعكس( و يا بين اعداد صحيح و اعشاري )هر يك از دو دقت ساده يا مضاعف( رخ دهد. براي مقايسه دو

 عدد مميزشناور، الزم است دقت نمايش اين دو عدد يكسان باشد.

، مطابق با  8نسخه  SPARCنمايش اعداد و نيز شيوه انجام تمام عمليات مميز شناور در معماري 

. در [SPARC International Inc._'92]گيرد براي عمليات مميز شناور صورت مي IEEE-754استاندارد 
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شوند. به  ذخيره مي  3و يك نما 2، يك جزء اعشاري1اين معماري اعداد مميز شناور به صورت يك عالمت 

حاسبه نتايج عمليات وجود دارد كه بايد توسط  هاي مختلفي براي انجام عمل گردكردن و م عالوه حالت 

 كنند فراهم شود. سازي مي واحدهاي مميز شناوري كه اين توصيف را پياده 

، توسط توليد كننده آن ارائه شده است كه تحت  LEON2 ريزپردازنده يك واحد مميز شناور براي

حال  ر دسترس و رايگان نيست. با اينشود و بنابراين دارائه مي  ريزپردازنده  ليسانسي غير از ليسانس بقيه

  كه اين واحد نيز جزئي از آن است، شيوه برقراري ارتباط  Gaislerهاي IP COREدر راهنماي كتابخانه 

سازي پياده  LEONبا واحد مميز شناور و واسطي كه بايد توسط واحدهاي مميز شناور براي  ريزپردازنده 

. در اين كار از اين مستند به عنوان   [Gaisler_'07] و رعايت شود به تفصيل توضيح داده شده است

 .استفاده گرديده است ريزپردازنده  سازي واسط ارتباط واحد مميز شناور طراحي شده باراهنماي پياده 

 وا د مميز شناور موجود و وا د مميز شناور جديد  2-4

يك واحد مميز شناور بسيار بدوي براي پر كردن محل   LEON2 ريزپردازنده به همراه كد آزاد 

نسخه   SPARCاين واحد نه تنها تمام دستورات آورده شده است.  ريزپردازنده واحد مميز شناور در مدل 

براي عميالت مميز شناور نيز سازگار نيست   IEEE-754كند، بلكه با استاندارد سازي نميرا پياده  8

[Gaisler_'05]. 

  كند اين واحد از واسط كاملي كه براي واحدهاي مميز شناور ديگر فراهم شده است استفاده مي 

[Gaisler_'05] و ارتباط آن با اين واحد قبال به طور كامل   ريزپردازنده  . به اين ترتيب و با توجه به اين كه

سازي واحد مميز شناور جديد نيز از همين واسط استفاده شده است. با  سازي شده است، براي پياده پياده

را به واسط كد   ريزپردازنده كه واسط  4ناور قبلي با يك كد مبدلاستفاده از جايگزيني كد واحد مميز ش 

 
1 Sign 
2 Fraction / Mantis 
3 Exponent 
4 Adapter 
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  كند، بدون نياز به تغيير كد در هستههاي زماني ارتباط را فراهم مي كند و نيازمنديجديد تبديل مي 

اضافه و جايگزين واحد مميز شناور اوليه شده   ريزپردازنده  اصلي، واحد مميز شناور جديد به ريزپردازنده

 است.

كه به صورت آزاد در سايت  Jidan Al-Eryaniواحد مميز شناور جديد بر مبناي كدي از 

OpenCores..com  در دسترس است )و از اين پس آن را »كد مبنا« مي ناميم( بنا شده است[Al-

Eryani_'06] يق، ضرب و تقسيم( و نيز عمل جذر براي دقت  عمل اصلي )جمع، تفر 4. اين واحد شامل

 ساده است.  

شود. هر يك از چهار  مشاهده مي  1–4شكل شمايي از اين واحد مميز شناور به شكل اوليه آن، در 

دهند.  كنند و عمليات را انجام مي ها را دريافت مي طور همزمان ورودي بخش نشان داده شده در شكل به 

شود. و با توجه به اين كه دستور ورودي چه بوده است تعيين مي  Multiplexerخروجي با استفاده از يك 

بيتي است )دقت ساده(. هر يك از واحدهاي داخلي داراي   32بيتي هستند و خروجي نيز  32عملوندها 

هستند كه در گام اول داده براي انجام   2سازي نهايي، محاسبه و نرمال1سازي اوليه ال سه بخش نرم

شود و  شود و در گام آخر خروجي تنشيم مي شود و عملياتي نظير نتظيم نما انجام ميعمليات آماده مي 

آيد با توجه به نياز به پشتيباني عمليات با دقت مضاعف و نيز دستورات ديگر  به قالب استاندارد در مي 

SPARC  شود. براي واحد مميز شناور، تغييراتي در اين واحد داده شده است كه در بخش بعد بيان مي 

 
1 Pre-normalization 
2 Post-normalization 



 

 

 

 

عمج د اوبرض د اوميسقت د او
قيرفت /

رذج د او

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا

يياهن يزاس لامرن

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا
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يياهن يزاس لامرن

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا
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 [Al-Eryani_'06] واحد مميز شناور مرجع از ييشما 1–4شكل 
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 تغييرات انجام شده بر روي كد مبنا 3-4

بر روي كد مبنا انجاك گرفته است   SPARCتغييراتي كه براي توليد واحد مميز شناور سازگار با 

 عبارنتد از:

 افزودن پشتيباني دقت مضاعف عالوه بر دقت ساده  -1

 افزودن واحد مقايسه  -2

 افزودن واحد تبديالت  -3

 SPARCستورات افزودن ساير د -4

 ريزپردازنده   افزودن واسط اتصال واحد مميز شناور به -5

هاي استفاده شده در كد مبنا به دقت مضاعف تبديل گرديدند تا  ابتدا تمام عمليات و داده 

پشتيباني اين دقت نيز در سيستم وجود داشته باشد. پس از آن يك واحد مقايسه ساده براي انجام  

مقايسه بين اعداد دقت مضاعف به سيستم اضافه شد. يك واحد تبديالت نيز براي انجام تبديل اعداد  

عف و تبديل بين اعداد با دقت ساده و مضاعف، افزوده شد. ساير دستورات  صحيح به دقت ساده يا مضا

SPARC  سازي شدند و پس از اتمام اين مراحل  هاي مميز شناور هستند نيز پياده كه براي كار با حافظه

 سازي كامل دقت ساده، پشتيباني دستورات دقت ساده نيز به واحد مميز شناور جديد اضافه شد.و پياده 

افزار بخش دقت مضاعف استفاده شده است. اين  رگرداندن قابليت دقت ساده، از همان سخت براي ب 

  3-5-4پذيري اشكال در دقت ساده نيز هست، در بخش كار كه مبناي روش پيشنهادي براي تحمل 

 بيشتر توضيح داده شده است. 

با واسط واحد مميز شناور از   ريزپردازنده  كه در بخش قبل گفته شد، براي سازگاري واسط چنان

 كند.ده مي نشيند و از همان واسط استفايك مبدل استفاده شد كه به جاي واحد مميز شناور قبلي مي 
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ديده   2–4شكل شماي واحد مميز شناور پس از اعمال تغييرات و افرودن واحدهاي گفته شده، در 

هاي كم  باشد، بيتشود. بخش انتخاب دقت، در صورتي كه عمليات خواسته شده از نوع دقت ساده مي 

هاي ورودي به معادل  دهد تا داده هاي پرارزش بخش نما را برابر با صفر قرار مي ارزش بخش اعشار و بيت

ها انجام گيرد. تمام اعداد به  دقت مضاعف خود تبديل شوند و همان عمليات دقت مضاعف بر روي آن 

اند. مبدل واسط ارتباط  ه خروجي اضافه شده هاي نتايج مقايسه نيز باند و سيگنالبيتي در آمده -64قالب 

 در اين تصوير نشان داده نشده است.  ريزپردازنده  با



 

 
 

روتسد

عورش 2 دنولمع روتسدندرك درگ عون1 دنولمع

تيب 64تيب 64

عمج د او
قيرفت /

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا

يياهن يزاس لامرن

عون
ندركدرگ

برض د او

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا

يياهن يزاس لامرن

عون
ندركدرگ

ميسقت د او

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا

يياهن يزاس لامرن

1 دنولمع

2 دنولمع

عون
ندركدرگ

رذج د او

هيلوا يزاس لامرن

هبساحم ماجنا

يياهن يزاس لامرن

عون
ندركدرگ

ت يدبت د او هسياقم د او
دنولمعهسياقم هجيتن

1 دنولمع

2 دنولمع

تيب 64

رسكلپ يتلام

فعاضم و هداس تقد باختنا

1 دنولمع

2 دنولمع

1 دنولمع

2 دنولمع

دنولمع

2 دنولمع1 دنولمع

 

واحد مميز شناور نهايي ي ازشماي 2–4شكل 
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 وا دهاي مقايسه و تبدي ت 4-4

است. نيز اضافه شده  ريزپردازنده  به كد مبناي واحد مميزشناور، يك واحد مقايسه سازگار با واسط 

را كه وظيفه   CC1هاي كند و در زمان الزم، مقدار سيگنالها عمل مي اين واحد به موازت ساير واحد 

ارند، مطابق توصيف ارائه شده براي واسط واحد مميز شناور، در  مشخص سازي نتيجه مقايسات را د

 .[Gaisler_'07]كند  خروجي تنظيم مي 

، به يك واحد تبديالت بين اعداد نيز نياز  SPARCسازي كامل دستورات مورد نياز براي براي پياده 

هاي ساده و مضاعف،  . وظيفه اين واحد، انجام تبديالت بين دقت [SPARC International Inc._'92] بود 

شناور دقت مضاعف  بين اعداد صحيح و اعداد مميز شناور دقت ساده، و بين اعداد صحيح و اعداد مميز 

است و امكان انجام تبديالت  است. كد اين واحد از ابتدا و با توجه به توصيف عمليات مربوطه نوشته شده 

مورد نياز واسط واحد مميز شناور را براي هر دو دقت ساده و مضاعف و نيز اعداد صحيح، مطابق جدول  

 كند.فراهم مي   4-1

 پذيري اشكال در وا د مميز شناورتحمل 5-4

است براي حفظ   ريزپردازنده  كه واحد مميز شناور يك واحد محاسباتي مهم در با توجه به آن 

هاي سازي اين واحد ارائه شود. در ادامه روش الزم است روشي نيز براي مقاوم   ريزپردازنده قابليت اطمينان

ي براي عمليات  هاي پيشنهادپذيري اشكال در واحد مميز شناور بررسي و روش موجود براي ايجاد تحمل 

 اند.دقت ساده و دقت مضاعف، به تفكيك ارائه شده 

 
1 Condition Codes 
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 هاي موجودروش 1-5-4

هاي  براي كاربرد در سيستم ريزپردازنده  با توجه به حجم زياد واحد مميز شناور و نيز اين كه اين 

نهفته كه پايين نگهداشتن مساحت و توان مصرفي در آن حائز اهميت است طراحي شده است، براي  

هايي كه  پذيري اشكال در واحد مميز شناور سعي گرديده است كه تا جاي ممكن از روش ملايجاد تح

 افزار بسيار كمي دارند استفاده شود. سربار سخت

ارائه   [ 87_']شكريانپذيري اشكال واحد مميز شناور در يك مجموعه روش موجود براي تحمل 

ها نيز با  استوارند. يكي از روش  1به وسيله محاسبه مجدد ها عمدتاً بر سرباز زماني شده است. اين روش 

كند.  عليه پايش مي اي سريع، صحت تقسيم را با استفاده از ضرب مجدد خارج قسمت در مقسوم محاسبه 

ها اين است كه اوال عمدتا نياز به افزونگي زماني قابل توجهي دارند)به جز روش بررسي  مشكل اين روش 

سازي شده  چنين كد واحد مميز شناور پياده زماني كم طراحي شده است(. همتقسيم كه براي سربار 

سازي  را پياده  SPARCدستور از دستورهاي  4ها )كه در آزمايشگاه موجود بود(، تنها براي اين روش 

  Verilogنيز سازگار نيست و در نهايت اين كه كد اين واحد به زبان  IEEE-754كرده است و با استاندارد 

مشكالت عملي در پي دارد. به اين   ريزپردازنده VHDLآن با كد  2سازي آميخته كه ادغام و شبيه است 

 است.از پيش آماده استفاده نشده داليل از كدهاي اين مجموعه روش 

هاي مبتني بر استفاده مجدد از  پذيري اشكال، روش هاي ايجاد تحمل يك دسته از روش 

حاضرند، در   ريزپردازنده  ها مدارهايي را كه براي انجام ساير عمليات درهستند. اين روش  3افزارسخت

گيرند و به اين ترتيب سربار  مواقعي كه بدون استفاده هستند براي افزايش قابليت اطمينان به كار مي 

پذيري  هاي تحمل . در ادامه يكي از روش [Fazeli_'10]افزاري بسيار كمي )نزديك به صفر( دارند سخت

 
1 Re-computation 
2 Mixed Simulation 
3 Hardware Reuse 
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ر  ارائه شده است براي استفاده د 1افزار كه براي واحد محاسبه و منطق اشكال با استفاده مجدد از سخت

دقت مضاعف در واحد مميز شناور تطبيق داده يافته و تشريح شده و پس از آن نيز روش جديدي با  

 افزار براي دقت ساده ارائه شده است.استفاده مجدد از سخت 

 روش پيشنهادي براي  الت دقت مضاعف 2-5-4

  گزارش  توان از روش ارائه شده درپذيري اشكال در واحد دقت مضاعف، مي براي ايجاد تحمل 

[Fazeli_'10]  هايي كند. به داده كار مي  2عرضهاي كم استفاده كرد. اين روش بر اساس استفاده از داده

شود.  عرض گفته مي هاي كم ها يك باشند، داده ها صفر يا تمام بيتها تمام بيت نيمه باالي آن كه در 

شوند،  هايي كه به مدارهاي محاسباتي وارد يا از آن خارج مي است كه بخش زيادي از داده »مشاهده شده

ها، نيمي از توان  . در هنگام انجام محاسبات با اين داده [Fazeli_'10]عرض هستند« هاي كم داده 

آن نيست. به اين ترتيب با استفاده مجدد از   شود كه لزومي به انجاممحاسباتي صرف انجام عملياتي مي 

توان از آن  گيرد، مي عرض صورت مي هاي كم افزار در زماني كه  عمليات روي دادهاين بخش از سخت 

 براي ايجاد افزونگي و افزايش قابليت اطمينان استفاده كرد. 

كننده  مدار جمع كننده اعداد صحيح ارائه شده است.كننده و ضرب اين روش براي مدارهاي جمع 

كند. در  شود كه يكي بر روي نيمه باال و ديگري بر روي نميه پايين داده كار مي به دو بخش شكسته مي 

كننده عادي عمل  عرض نباشند، اين مدار مانند يك جمع هاي ورودي كم صورتي كه حتي يكي از داده

يمه باال و پايين جمع كننده براي  عرض باشند، هر دو نكند، اما هنگامي كه هر دو داده ورودي كم مي 

شوند تا نتيجه عمليات دو بار محاسبه شده باشد.  انجام عمليات روي نيمه پايين داده ورودي استفاده مي 

چنين با فرض اين كه همروندي در واحد محاسبه و منطق وجود نداشته باشد، به اين معني كه در  هم

براي انجام يك   ، از جمع كننده موجود در واحد ضربهمين زمان عمل ضربي در اين واحد صورت نگيرد

( را ايجاد  TMRي يكسان، نوعي از افزونگي سه تايي )شود. اين سه محاسبه محاسبه ديگر استفاده مي 

 
1 Arithmetic Logic Unit (ALU) 
2 Narrow-width Values 
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كند. به اين ترتيب  كنند كه امكان تشخيص و تصحيح خطا در يكي از سه عمليات را فراهم مي مي 

 آيد.سه نتيجه و گرفتن راي اكثريت به دست مي خروجي درست عمل جمع با مقايسه اين 

هاي اول و دوم را  براي استفاده از اين روش در انجام عمليات ضرب، بايد توجه كرد كه اگر عملوند 

هاي پايين  نيمه Dو  Bهاي باالي دو عملوند و نيمه  Cو  Aنشان دهيم كه  CDو  ABبه ترتيب با 

كه هر يك به   B×Dو  A×C ،A×D ،B×Cهستند، مي توان عمل ضرب را با جمعي از چهار نتيجه مياني 

عرض باشند، به غير از نتيجه  اند انجام داد. اما در حالتي كه هر دو عملوند كم اندازه الزم شيفت پيدا كرده 

و مستقيما قابل تشخيص هستند.   ، سه نتيجه ديگر نيازي به انجام كامل عمل ضرب ندارند B×Dمياني 

  B×Dتوان از هر چهار واحد توليد كننده نتايج مياني براي محاسبه به همين دليل در اين حالت مي 

عرض باشد نيز تنها الزم است دو نتيجه از نتايج  استفاده كرد. در حالتي كه تنها يكي از دو عملوند كم 

 ني آزاد خواهند ماند. مياني محاسبه شود و دو واحد محاسبه كننده ميا

كننده منفي باشند )نيمه باالي آن تماما  عرض ورودي به ضرب هاي كم در حالتي كه هر يك از داده 

اي تبديل كنيم كه در نيمه باال تماما  يك باشد( براي استفاده از خاصيت باال، الزم است آن را به داده 

شود و عالمت نتيجه به شكل مناسب منفي  صفر است. اين كار با منفي كردن عدد مربوطه انجام مي

 ماند. شود يا )در حالتي كه هر دو ورودي منفي باشند( بدون تغيير مي مي 

عرض باشند، تنها دو واحد محاسبه مياني آزاد خواهند  كننده كم ي ورودي ضرباگر تنها يك داده 

توان از  عمل افزونه وجود دارد و نمي بود و بنابراين براي هر يك از دو نتيجه مياني، امكان انجام تنها يك 

و   1توان از دو واحد مياني آزاد شده براي انجام عمليات مضاعفاستفاده كرد.  با اين حال مي TMRروش 

تشخيص خطا استفاده كرد. البته در اين حالت امكان تصحيح خطا را از دست خواهيم داد ولي با توجه به  

 قابليت تشخيص خطاي به دست آمده ارزشمند خواهد بود.  تعداد زياد عملوندهايي از اين دست،  

 
1 Duplication 
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چنانكه گفته شده، اين روش براي واحد محاسبه و منطق اعداد صحيح ارائه شده است. با اين حال 

توان از اين روش استفاده كرد، چرا كه در عمليات مميز شناور نيز اجزاي  براي واحد مميز شناور نيز مي

ها نيز  ناور، اعدادي صحيح هستند و عمليات انجام شونده بر روي آن تشكيل دهنده يك عدد مميز ش 

هاي واحد مميز شناور، واحدهاي  همان عمليات صحيح است. به اين ترتيب كافي است در هر يك ازبخش 

جمع و ضرب كننده موجود به روش گفته شده تغيير يابند تا اعمال جمع و ضرب مميز شناور در سطح  

 ل شوند.پذير اشكاباال تحمل

توان از روش گفته شده در  كننده، مي پذيري اشكال در واحد تقسيم براي ايجاد تحمل 

دهد  كند كه ابتدا عمل تقسيم را انجام مي استفاده كرد. اين روش به اين ترتيب عمل مي  [87_']شكريان

عليه، درستي تقسيم بررسي و اشكال در صورت  در مقسوم و سپس با انجام عمل ضرب خارج قسمت 

 شود.وجود تشخيص داده مي 

افزار  اي ديگر با استفاده مجدد از سختتوان به شيوه پذيري اشكال براي دقت ساده را مي تحمل

 دقت مضاعف به دست آورد. اين روش در بخش بعد ارائه شده است.

 روش پيشنهادي براي  الت دقت ساده 3-5-4

افزار موجود براي دقت مضاعف  ايم از سخت پذيري اشكال ارائه كرده براي ايجاد تحمل روشي كه 

افزار دقت مضاعف به طور همزمان براي انجام محاسبات دقت ساده  كند. در اين روش، سخت استفاده مي 

 شود.  پذيري اشكال در آن به كار گرفته ميو نيز براي ايجاد تحمل 

هاي ساده و  ميز شناور آن است كه تنها تفارت عمده در دقت نكته قابل توجه در عمليات م

هاي عدد در دقت مضاعف است. به عبارت ديگر كافي  هاي هر يك از بخش مضاعف، تعداد بيستر بيت 

ي عدد اضافه شود تا همان عدد در نمايش دقت مضاعف به  صفر به نمايش دقت ساده  است تعدادي بيت 

افزاري كه براي محاسبات دقت مضاعف وجود دارد براي  توان از همان سخت دست آيد. به اين ترتيب مي 

انجام محاسبات دقت ساده نيز استفاده كرد، اما در اين صورت در زمان انجام عمليات دقت ساده، بخشي  
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افزار دقت مضاعف را  افزار بالاستفاده خواهد ماند. در اين روش سعي كرده ايم اين بخش از سخت از سخت

پذيري اشكال به كار گيريم. به اين  ماند، براي ايجاد تحمل محاسبات دقت ساده بدون استفاده مي  كه در 

توان با سربار اندك  پذيري اشكال آن را مي ترتيب هم امكان انجام محاسبات دقت ساده و هم تحمل

 افزاري به واحد مميز شناور اضافه نمود.  سخت

اين است كه عمليات مميز شناور با استفاده از انجام اعمال نكته قابل توجه در عمليات مميز شناور 

شود. به اين ترتيب هر يك از اجزاي  سازي مي صحيح بر روي هر يك از اجزاي عدد مميز شناور پياده 

تشكيل دهنده يك عدد مميز شناور خود عددي صحيح است كه عمليات اعداد صحيح بر روي آن انجام  

هاي  توان از همان روش پذيري اشكال در اين اعمال، مي براي ايجاد تحمل  گيرد. اين بدان معناست كهمي 

 پذيري اشكال در اعداد صحيح استفاده كرد. تحمل

پذيري اشكال براي اعمال محاسباتي صحيح، استفاده از كدهاي  هاي ايجاد تحملاز جمله روش 

. اين كدها نوع خاصي از كدهاي تشخيص خطا هستند كه عملوندهاي  [Johnson_'88]است  1حسابي

كنند و اعمال حسابي را روي عملوندهاي كد  ها كدگذاري مياعمال حسابي مانند جمع و ضرب را با آن 

روي  دهند. طراحي اين كدها به صورتي است كه نتيجه عمليات حسابي انجام شده شده انجام مي 

اي خواهد بود كه امكان بررسي صحت عملكرد عمليات  عملوندهاي كدگذاري شده، داراي خاصيت ويژه 

نام   ANگيرد، كد كند. به عنوان مثال يكي از كدهاي حسابي كه بسيار مورد قرار مي حسابي را فراهم مي 

مانده نتيجه بر  باقي شوند و پس از انجام عمل جمع، ضرب مي  Aها در عددي مثل دارد كه در آن عملوند 

A  شود. در صورتي كه نتيجه بر بررسي ميA  پذير نباشد، اشكالي در عمليات رخ داده است كه به  بخش

 . [Johnson_'88]وسيله اين كدها تشخيص داده شده است  

ي واحد دقت مضاعف  استفاده هاي بدون توان از بيت به اين ترتيب، در عمليات دقت ساده نيز مي 

براي كد كردن عملوندها با كدهاي حسابي استفاده كرد. به اين ترتيب نيازي به ايجاد هيچ تغييري در  

 
1 Arithmetic Codes 
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ها قبل  ي عملوند عمليات صحيح بخش دقت مضاعف نيست و كافي است يك واحد كدكننده زيرواحدهاي

از واحد مربوطه قرار گيرد تا در مواقعي كه دستورات دقت ساده بايد اجرا شوند عملوندها را كدگذاري  

م آن را  كننده نيز بعد از آن قرار داده شود تا پس از پايان عمليات، درستي انجاكند و يك واحد مقايسه 

 بررسي كند. 

اي در درون يكي از واحدهاي محاسباتي كه بر  كننده سازي اين روش براي جمع شماي كلي پياده 

حدهاي كدكننده و كدگشا  شود. وامشاهده مي  3–4شكل كند، در ها عمل مي روي بخش اعشاري داده 

كنند كه دستور مربوطه از نوع دقت ساده باشد و در غير اين صورت تنها داده  تنها در صورتي عمل مي 

 . دهند تا عمليات دقت مضاعف به شكل عادي انجام شودورودي را عبور مي 

يباسح هدننكدك

هدننك عمج
حيحص

اشگدك

يباسح هدننكدك

اطخ

يجورخ

يراشعا شخب

يراشعا شخب

 

 شمايي از بخش دروني يك واحد محاسباتي در روش ارائه شده 3–4شكل 

 



 

 

 

 

 هدف  ريزپردازنده سازي وا دهاي اصلييكپارچه 5

 آزمون اوليهانجام  روش 1-5

  يپذيرتحملبدون  يريزپردازنده  پذير اشكال به عنوان جزئي از تحمل هر واحد درستي در ابتدا 

ال  سنتز شده و سيگن ريزپردازنده  كار به اين صورت بوده است كه ابتداانجام  ينحوه  اشكال بررسي شد.

 است.آمده  1–5شكل  ها در اين سيگنالند. هاي ورودي و خروجي آن مشخص شد 

ها براي آن  دير اين سيگنال اسازي شده و مقشبيه  ي مرجع،ريزپردازنده  به عنوان LEONسپس 

توجه به عدم استفاده از المان تأخير در   ، و بامرجع ريزپردازنده بط گرديد. با فرض درستي عملكردض

  هاي ورودي و خروجي )مقادير سيگنال ها آنسازي كدهاي ، كافي است نتايج شبيه كدهاي جديد 

  خواهيم بود كه د. در اين حالت مطمئن نباش مرجع  ريزپردازنده  سازي( مشابه نتايج شبيه ريزپردازنده

 د. كندرست كار مي اشكال  پذيري تحمل ريزپردازنده 
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ي هدنزادرپ

لاكشا ريذپ لمحت

SPARC رب ينتبم

resetn

clk

pllref

read

writen

brdyn

bexcn

plllock

errorn

iosn

oen

sdwen

sdrasn

sdcasn

sdclk

dsuen

wdogn

dsutx

dsurx

dsubre

dsuact

test

VCC

28

32

5

5

4

2

2

2

8

15

64

16

sdcke

sdcsn

sddqm

sa

sd

pio

romsn

rwen

ramoen

ramsn

data

address

 

 اشكال پذيري تحملريزپردازنده هايپايه 1–5شكل 

 ايمر لههاي آزمون 2-5

به وسيله هر يك از هفت   وسائل جانبي  و ثباتبانك  ، محاسبه و منطققطعات واحد كنترل، واحد 

  هاآزمون نيز، اين  ريزپردازنده  سازيدر هر مرحله از يكپارچه  ند.مورد بررسي درستي قرار گرفت آزمون 
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،  6سازي )به طور اجمالي( اطمينان حاصل شود. در نهايت، در فصل شوند تا از صحت يكپارچهانجام مي 

 ند شد.سازي خواهه معرفي و پياده ي يكپارچريزپردازنده  سنجيتري براي صحتهاي كامل روش 

هاي  آزمون اول، مربوط به  آزمون ششاستفاده شد.  آزمون  هفت براي بررسي صحت واحدها از 

  .آمده است( 1-2-6تر در بخش )توضيحات كامل  د نباش مي  MiBench هاي محكاي از برنامه شدهكوچك 

عملكرد هركدام از   ،است. در ادامه  leon2-1.0.32-xst يارائه شده همراه با بسته  آزمون هفتم،  آزمون 

 : [Guthaus_'01] شوند ها توضيح داده مي آزمون 

1- Basic Math:  اعمال مختلف رياضي نظير جذر، سينوس، كسينوس، فاكتوريل، قدر   آزموناين

 دهد.از پيش معين، انجام مي يمطلق و توان را روي تعدادي داده 

2- Bit Count:  سنجد.ها مي را از لحاظ تغيير و كار با بيت   ريزپردازنده عملكرد آزمون اين 

3- Bubble Sort:  پيش تعيين شده انجام   داده از 10سازي حبابي را روي مرتب  آزموناين

 دهد.مي 

4- Matrix Multiply:  5دو ماتريس  آزموناينx5  كند و حاصل را در يك  را در هم ضرب مي

 ريزد. ديگر مي   5x5ماتريس 

5- Quick Sort:  دهد.داده انجام مي  11سازي سريع را روي  مرتب آزمون اين 

6- Queue:  دهد.انجام مي  اعمال مختلف مربوط به صف را روي يك سري داده  آزموناين 

  گوناگون هاي هاي مختلفي است كه قسمت آزمون شامل  ، آزموناين LEON: همراه با آزمون -7

از شوند هايي كه انجام مي آزمون كنند. ليست را از لحاظ صحت عملكرد بررسي مي  ريزپردازنده 

 اين قرار است: 

✓ MulTest:  كنندهضرب  آزمون 

✓ DivTest: كنندهتقسيم   آزمون 

✓ WP Test  وMem Test: حافظه  آزمون 
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✓ FPU Test: واحد مميز شناور   آزمون 

✓ 1EDAC Test: تشخيص و تصحيح خطا  آزمون 

✓ Cache Test: حافظة نهان آزمون 

✓ IRQ Test:  واحد ارسال تقاضا براي وقفه  آزمون 

✓ UART Test:  با قرار دادن واحدUART ( در حالت دوريloop-back آن را ) آزمايد.مي 

✓ Timer Test:  سنجزمان  آزمون 

✓ I/O Port Test: هاي  از ثبات نهاي ورودي و خروجي با نوشتن و خواند درگاه  آزمون

 آزمايد.مي ها را نيز هاي درگاه ها. به عالوه وقفه مربوط به آن 

 ريزپردازنده جهت انجام آزمون مرجع نسخهتهيه  3-5

  مرجعوژه شامل نسخه هاي آزمون، ابتدا يك پربراي تهيه نسخه مرجع براي هريك از برنامه 

LEON  تهيه شده است و سپس با استفاده از دو اسكريپتTcl  سازي براي هريك از  ، شبيه (3)پيوست

و   ضبط  ريزپردازنده  خروجي هاي انجام و سيگنال  ريزپردازنده ها به عنوان برنامه اجراشونده بر روي آزمون 

  شوند.مي در كنار برنامه آزمون مربوطه، ذخيره 

مرجع، به دست   يريزپردازنده  سازيهاي آزمون، نتايج شبيه به اين ترتيب براي هر يك از برنامه 

شود؛  استفاده مي سازي يكپارچه در هنگام بررسي درستي در هريك از مراحل  نتايج . از اين آيد مي 

به وسيله  عملكرد هر واحد بررسي درستي . آمده است 2 سازي در پيوستجزئيات انجام شبيه

هاي سيگنالها ( انجام شده است. اين اسكريپتtestall.doو  check.do) 3 پيوستهاي اسكريپت

 كنند.مقايسه مي مرجع   ريزپردازنده يكپارچه را با  يريزپردازنده  خروجي

 
1 Error Detection And Correction 
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 سازي مر له به مر لهيكپارچه 4-5

حاصل از كنار هم   يريزپردازنده  ا، درستيهدرستي هريك از قسمت  يپس از بررسي اوليه 

بانك   محاسبه و منطق،واحد كنترل، واحد  ،مرحلهمورد بررسي قرار گرفت. در اين  ،قطعات گذاشتن

اضافه شدند و   پذير اشكالغيرتحمل  يريزپردازنده  به ترتيب به واحد مميز شناور و  وسائل جانبي ، ثبات

 .شدند و نتايج بررسي  ه حاصل اجرا شد  يريزپردازنده هاي آزمون بر روي تمام برنامه  مرحله،پس از هر  

 بنديجمع 5-5

هم   كنار وسائل جانبي و واحد مميز شناور ثبات، بانك  محاسبه و منطق، واحد كنترل، واحد 

مرجع   ريزپردازنده  سازيشبيه با نتايج  سازيشبيه و آزمايش شدند. در تمام مراحل، نتايج شده گذاشته 

(LEON 2)  هاي تغيير كرده در واحدهاي مختلف به طور خالصه ذكر  فايل  1–5جدول در . يكسان بودند

 اند.شده
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 هاي تغييريافته در واحدهاي مختلفليست فايل 1–5جدول 

 هاي تغيير يافتهفايل نام وا د

 iu.vhd واحد كنترل 

 iu.vhd, multlib.vhd واحد محاسبه و منطق 

 بانك ثبات
leon.vhd, leon_eth.vhd, 

leon_eth_pci.vhd, leon_pci.vhd,  

mcore.vhd, proc.vhd, tech_map.vhd 

UART timers.vhd, uart.vhd, irqctrl.vhd, 
ioport.vhd 

FPU 

fpu_lth.vhd 

 شده:هاي اضافهفايل 

addsub_28.vhd 

convert.vhd 

mul_24.vhd 

post_norm_mul.vhd 

pre_norm_div.vhd 

serial_div.vhd 

single_pre.vhd 

cmp.vhd 

fpu.vhd 

post_norm_addsub.vhd 

post_norm_sqrt.vhd 

pre_norm_mul.vhd 

serial_mul.vhd 

sqrt.vhd 

comppack.vhd 

fpupack.vhd 

post_norm_div.vhd 

pre_norm_addsub.vhd 

pre_norm_sqrt.vhd 

single_post.vhd 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هدف يريزپردازنده سنجيصحت 6

توان  ، بايستي از صحت عملكرد آن مطمئن شد. براي اين كار، مي ريزپردازنده سازيپس از يكپارچه 

 : [Gajski_'09]  ز دو روش مختلف استفاده كردا

براي آنكه  –شود. اين مدل  ارائه  ريزپردازنده در اين روش بايد مدلي نظري از  روش ن ري: -

در آن آمده باشد. در نهايت بايد مدلي هم   ريزپردازنده بايستي تمام جزئيات –كارآمد باشد 

  ارائه داد و به كمك ابزارهاي رياضياتي ثابت كرد كه  ريزپردازنده واقعي  آزمون براي 

  ريزپردازنده عملكردكند. خوبي اين روش، اطمينان كامل از صحت كار مي درست  ،ريزپردازنده

يك مدل جامع و   ياست. با اين حال، دو ايراد اساسي به اين روش وارد است. اول آنكه ارائه 

ارائه   ريزپردازنده كاري بسيار دشوار است. اين مدل غالباً براي اجزاء  ريزپردازنده  صحيح از 

شته باشد و ايرادات  دا ريزپردازنده  HDLشود. به عالوه، اين مدل بايد تطابق كاملي با كد مي 
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اين   آزموندر مرحله بعد، بايد روشي كامالً جامع از نيز مدل كند.  –در صورت وجود–آن را 

 را به كمك آن بررسي كرد.  ريزپردازنده مدل ارائه شود تا به كمك آن بتوان اين

 شود.هاي محك بررسي مي به كمك برنامه  ريزپردازنده  HDLدر اين روش، كد  روش عملي: -

در يك سيستم مطمئن و يا خروجي   ي محكبرنامه ، بايد دقيقاً با خروجي HDLي كد خروج

باشد ولي  جامعي نمي  آزمون اين روش،  استاندارد ارائه شده همراه با آن همخواني داشته باشد.

كند. البته  خطاهاي طراحي را آشكار مي مواقع، اغلب سازي بوده و در پياده  در عمل، قابل 

رغم يك  اند كه علي نيز بوده  Pentium ريزپردازنده ايراد در واحد مميز شناورمواردي نظير 

 .[Chen_'96]  ، خطايي در آن باقي مانده بود آزمونتريليون بردار 

با توجه به  سازي اطمينان پيدا كرد ولي توان از صحت پياده اگرچه به كمك روش نظري، مي 

غيرممكن بود.   –SPARCنظير –بزرگ  يريزپردازنده سازي آن براي يك ، امكان پياده آن هايپيچيدگي 

به همين   انتخاب شد.ايرادات طراحي، رغم ضعف آن در پيدا كردن  علي–روش دوم به همين دليل 

  پوشش قابل قبوليها انتخاب شدند كه آزمون حاسبه شد و طوري ها مآزمون  پوشش كد ميزان منظور 

 داشته باشند.

 كوچك هاي محكبرنامهبا  ريزپردازنده اوليه آزمون 1-6

،  ه بودانجام شد  ريزپردازنده به ازاي افزودن هر قطعه روي كه اي اوليه  آزمون  سازي،پس از يكپارچه 

  يريزپردازنده  ها رويآزمون اي اين يكپارچه تكرار گرديد. خروجي مقايسه  يريزپردازنده  مجدداً روي

 سازي را تأييد نمود. رفت، صحت يكپارچه نهايي، همانطور كه انتظار مي 
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 MiBench ي محكبا بسته ريزپردازنده كامل هايآزمون 2-6

 MiBenchمحك  يبسته  1-2-6

MiBench [Guthaus_'01] ي محك رايگاني است كه توسط دانشگاه ميشيگان عرضه شده  ، بسته

  –با حدأقل تغيير–ي مقصدي  توان كد آن را براي هرپردازنده بوده و مي  كد بازت  اين بسته به صور 1است.

 درگروه اصلي قرار دارند كه  6در  MiBenchهاي آزمون كامپايل و اجرا نمود. 

 .اند آمده  1–6جدول  

 MiBench [Guthaus_'01]هاي محك ليست برنامه 1–6جدول 

 خودروسازي و صنعت  خانگي اداري  شبكه  امنيتي  ارتباطات 

CRC32 blowfish enc. dijkstra ghostscript jpeg basicmath 

FFT blowfish dec. patricia ispell lame bitcount 

IFFT pgp sign (CRC32) rsynth mad qsort 

ADPCM enc. pgp verify (sha) sphinx tiff2bw susan (edges) 

ADPCM dec. rijndael enc. (blowfish) stringsearch tiff2rgba susan (corners) 

GSM enc. rijndael dec.   tiffdither susan (smoothing) 

GSM dec. Sha   tiffmedian  

    typeset  

 ريزپردازنده روي MiBenchهاي منتخب برنامه اجراي 2-2-6

هاي محك  ها، برنامه ، از بين اين گروه ريزپردازنده با توجه به كاربرد در نظر گرفته شده براي اين

از گروه   FFT آزموناز گروه اداري و  stringsearch آزمون خودروسازي و صنعتي )به طور كامل(، 

 انتخاب شدند. ريزپردازنده آزمون ارتباطات براي 

  ي محكبرنامه هاي بزرگ آزمون اند كه اغلب به دو صورت بزرگ و كوچك ارائه شده  هابرنامه اين 

ها يكبار  آزمون با اين حال چون اجراي اين بر هستند. كنند و زمان هاي بيشتري اجرا مي ا روي نمونه ر

 
1 http://www.eecs.umich.edu/mibench 
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داوطلب  هاي بزرگ آزمون  بسيار مهم بودند، ، ريزپردازنده  اطمينان از صحت عملكرد برد و زمان مي 

 بودند.  ريزپردازنده  مناسبي براي اجرا روي

به همين  نيازمندند. بيشتري  RAMبه كه براي اجرا، ارند، دهاي بزرگتري نمونه  هاي بزرگ، برنامه 

  SDRAMها كافي نيست و بايستي از ، براي اجراي آن ( KB 64x2) ريزپردازنده  SRAMدليل 

 ريزپردازنده 

(KB 128x2 استفاده نمود. استفاده از )SDRAM  شود باعث ميSRAM   ديگر كاربردي نداشته باشد و

تنهاي  آيد آن است كه با اجراي به مدار اضافه شود. مشكلي كه در اينجا پيش مي  SDRAMر گكنترل 

شوند. به همين دليل، براي آنكه  نمي  آزمونو مدارهاي مربوط به آن  SRAMهاي بزرگ، برنامه 

 استفاده شد.ها )كوچك و بزرگ( آزمون نوع از هر دو هاي انجام شده جامع باشند، آزمون 

و بعضي نيز خروجي را   خوانند هاي محك، اطالعاتي را به عنوان ورودي از يك فايل مي اغلب برنامه 

هايي را كه بايد مرتب كند از فايل  ، داده quicksortمحك  يبه عنوان مثال برنامه نويسند. در فايل مي 

بتواند فايل  وجود ندارد كه  1سيستم فايل است،ابتدايي بسيار  آزمايشساز و خواند. چون سيستم شبيهمي 

شود. براي  اجرا مي  ريزپردازنده روي  يرا از روي آن خواند. به عبارتي برنامه به طور مستقيم از حافظه 

 : ه حل وجود داردبرطرف كردن اين مشكل دو را

هاي ايستا به كد برنامه اضافه كرد و خروجي را نيز در  آنكه فايل ورودي را در به صورت داده يكي 

stdout .استاندارد تغيير   ي محكبرنامه هاي اين روش، آن است كه يكي از كاستي  به جاي فايل نوشت

است كه حذف   ي محكمه برناكند كه مطلوب ما نيست؛ چون دسترسي به فايل هم قسمتي از مي 

هاي شود. به عالوه زماني كه فايل ورودي باينري است، افزودن اطالعات آن به برنامه به صورت داده مي 

 .تقريباً غيرممكن استايستا، 

 
1 Filesystem 
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عامل ها غالباً به صورت سيستمعاملعامل نهفته است. اين سيستمراه حل ديگر استفاده از سيستم

 موجود است.، 6-2حل در بخش  در مورد اين راه يحات توض شوند. درنگ عرضه مي بي

 هاآزمونبراي تسريع در اجراي  وا د مميز شناوراستفاده از  3-6

دستورات كار با اعداد   و  تقسيم صحيحدستورات ضرب و سازي پياده ، SPARCبا توجه به معماري 

مبتني بر   يريزپردازنده  براي يك (مميز شناور مميز شناور )از قبيل جمع، تفريق، ضرب، تقسيم و جذر

SPARC  اجباري نيستند  [SPARC International Inc._'92]به همين دليل كامپايلرهاي موجود . ،  

از اين  استفاده ؛ اما [ Gaisler_'09] توانند كد را طوري توليد كنند كه از اين دستورات استفاده نكند مي 

بخواهد جذر عددي را   ريزپردازنده  . مثالً اگرافزايش يابد ها شود تا سرعت اجراي برنامه دستورات باعث مي 

و توسط   دستور استاين انجام حساب كند، بايد دستورات زيادي را كه معادل آن  به  مربوط دستور  بدون

  اضافه شود،  ريزپردازنده بهكامپايلر توليد شده است، اجرا كند. اگر مدار مربوط به اين دستورات 

تواند كار را با سرعت بيشتري انجام  مي دهد، افزاري انجام مي چون عمليات را به صورت سخت  ريزپردازنده 

 دهد.

، كد توليد شده،  ريزپردازنده جامع  آزمون ها و براي آزمون گير بودن به همين دليل، با توجه به وقت

به عنوان مثال، پس از   حاوي دستورات مربوط به واحد مميز شناور و ضرب و تقسيم صحيح نيز بودند.

شش برابر  بيش از  ،سرعت اجراتوسط آن،  basicmathفعال كردن واحد مميز شناور، و اجراي كد 

نظر باشد و از لحاظ  مد  ريزپردازنده ه رسيد كه اگر كاراييتوان به اين نتيج از همين جا مي افزايش يافت. 

را افزايش   ريزپردازنده  سطح مدار مجتمع و تا حدودي توان مصرفي )واحد مميز شناور، توان مصرفي 

ت، توان مصرفي كاهش يابد( چندان شود در دراز مد ها، باعث مي دهد ولي با توجه به تسريع برنامه مي 

 با واحدهاي مذكور استفاده كرد.  SPARCتوان از مهم نباشد، مي 
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 عاملسيستماستفاده از  4-6

  8نسخه  SPARC ريزپردازنده  اي كه ازهاي نهفته عامل، ليستي از سيستم 2–6جدول در 

 كنند، آمده است.پشتيباني مي 

 

 [Gaisler_'10] هاي نهفتهعاملمقايسه سيستم 2–6جدول 

 سازگاري ابزار  درنگويژگي بي  مجوز استفاده  نام

RTEMS  دارد دارد آزاد 

ECos  دارد دارد آزاد 

Snapgear embedded linux  دارد ندارد آزاد 

VxWorks ندارد دارد تجاري 

LynxOS ندارد دارد تجاري 

Nucleus ندارد دارد تجاري 

كند، براي اجرا در نظر  كمتري اشغال مي  يحافظه  RTEMS1باال و اينكه  يبا توجه به مقايسه 

عامل نهفته ذكر شد، پشتيباني از  براي سيستم  2-2-6گرفته شد. يكي از كاربردهاي مهمي كه در بخش 

كند. با اين حال،  هاي متعددي پشتيباني مياز سيستم فايل RTEMS عاملسيستمسيستم فايل است. 

سيستم فايل   از RTEMSسيستم است.  RAMسازي استفاده شده، تنها حافظه جانبي، در سيستم شبيه 

هايي را  توان فايل ، مي عاملدر اين سيستم  [OAR Corporation_'10] كند پشتيباني مي  2درون حافظه 

نمود. پس از آن   untarرا  ها، آن عاملبا برنامه اصلي لينك كرد و در هنگام بارگذاري سيستم  tarدر قالب 

توان  به كمك اين روش، مي  هاي باز شده در حافظه كار كند.تواند به طور عادي، با فايل برنامه مي 

حسن ديگري كه استفاده از   اجرا كرد.  ريزپردازنده را بدون تغيير روي  MiBenchهاي محك برنامه 

هاي محك آن را  است كه ممكن است برنامه  دازندهريزپر هايي ازبخش  آزمونعامل نهفته دارد، سيستم

عامل براي  د ولي سيستم شوده نمي آزمو هاي محك سنج سيستم در برنامه . به عنوان مثال، زماننيازمايد 

 
1 Real-Time Executive for Multiprocessor Systems 
2 In-Memory File System (IMFS) 
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سازي  عامل، كند شدن شبيه كند. تنها ضعف استفاده از سيستم بندي وظايف، از آن استفاده مي زمان

 .پوشي استقابل چشم يك بار بايد انجام شوند، اين ضعف ها آزمون است، كه چون 

 نحوه مقايسه نتايج 5-6

  يخروجي خود را روي صفحه  شوند،هنگامي كه روي يك كامپيوتر اجرا مي هاي محكبرنامه 

را به   printf، خروجي دستوراتي نظير SPARCبراي  هاي استفاده شدهكنند. كامپايلرنمايش چاپ مي

UART  شبيه  يكنند و برنامه ارسال مي( سازModelSim نيز اين خروجي ) ساز روي پنجره شبيه ها را

  ي يك كه رو  MiBenchمحك  يتوان با خروجي اصلي بسته ها را مي اين خروجيدهد. مي مايش ن

 آمده است. 1–6شكل  اجرا شده است، مقايسه نمود. روند كلي كار در  x86اينتل  ريزپردازنده

x86 هدنزادرپ

SPARC هدنزادرپ

UART همانرب يجورخ

كحم هتسب
MiBench

RTEMS لماع متسيس اب هارمه

Linux لماع متسيس اب هارمه

همانرب يجورخ

جياتن هسياقم

 

 سازيروند كلي مقايسه نتايج شبيه  1–6شكل 

 TSIMساز شبيه 6-6

TSIM هاي سازي برنامه ، ابزاري براي شبيهLEON 3  باشددر سطح دستورالعمل مي 

[Gaisler_'09]  پذير اشكال،  تحمل يريزپردازنده  عملكرد دقيق برنامه روي در مواردي براي بررسي

عامل در مواردي، بسيار طوالني  سازي سيستم توان از اين ابزار استفاده كرد. به عنوان مثال، شبيه مي 

توان مشخص كرد كه اين خطا مربوط به مراحل  خواهد بود و اگر در خروجي خطايي مشاهده شود، نمي 

هاي محك  به همين دليل، برنامه ايراد دارد.  ريزپردازنده عامل بوده يا خودسيستم كامپايل و استفاده از 

تا از خروجي برنامه  شدند اجرا  TSIMساز روي شبيه ابتدا  ،سازده براي اجرا روي سيستم شبيه توليد ش 

 اطمينان حاصل شود. 
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 محاسبه پوشش كد 7-6

ها اطمينان حاصل  آزمون بودن اين روي كدهاي ادغام شده، بايستي از جامع  آزمون پس از انجام 

( Code Coverage)  پوشش كد كند، م مي فراه ModelSim سازي از امكاناتي كه ابزار شبيه گردد. يك

را اجرا كرده   HDLاجرا شده، چه ميزان از كد  آزمونكند است. پوشش كد معياري است كه مشخص مي 

شود، موارد زير را شامل  مي هم فرا ModelSimو بكار برده است. پوشش كدي كه توسط 

 :[Mentor Graphics Inc._'10]شودمي 

1- Statement 

2- Branch 

3- Condition 

4- Expresssion 

5- Toggle 

6- FSM 

حال پوشش كد  باشد. با اين اجرا شده مي  آزمون گر جامعيت افزايش ميزان پوشش كد، نشان

اي خاص  كد تنها با داده چرا كه ممكن است قسمتي از  ؛ نيست HDLكامل كد  آزمون نمايانگر  100%

توان به كمك آن، تخميني از  مي  است كه پوشش كد معيار مناسبي  با اين حال،خود را بروز دهد.  مشكلِ

آن به صورت اتوماتيك توسط ابزار   يه پوشش كد، محاسب آزمون . از مزاياي آزمون بدست آوردجامعيت 

CAD است [Mentor Graphics Inc._'10] . 

 اند.رسم شده   2–6شكل  ها در آزمون مراحل طراحي تا اطمينان از جامعيت 

شود بايد پس از بدست آوردن ميزان پوشش كد، سعي شود تا اين ميزان  همانطور كه مشاهده مي 

 نزديك شود.  % 100بيشتر شده و به 
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ي ارط تاصخشم

يجنس تحص  رط ي ارط يزاس هدايپ

تست همانرب يزاس هيبش

  يحص ي ارط
 رط ييادز لاكشا تسا

 دك ششوپ
 رط ييادز لاكشا تسيفاك

ناياپ

ريخ

هلب

ريخ

هلب

بسانم دك ششوپ ندروآ تسدب

هدنزادرپ ي ارط

 

 هاآزمون تا اطمينان از جامعيت  مراحل طراحي  2–6شكل 

 



 

 

 

 

 ي هدفريزپردازنده در قابليت اطمينان ارزيابي 7

هاي نهفته صحبت شد. براي دست يابي  در فصل دوم در مورد اهميت قابليت اطمينان در سيستم 

ها با ايجاد نوعي از افزونگي مانند  شود. در اين روش هاي گوناكوني استفاده مي به قابليت اطمينان از روش 

ها(، افزونگي زماني )مانند  افزونگي سخت افزاري )مثل استفاده از دو قطعه مشابه و مقايسه خروجي آن 

( و يا  1تكرار عمل انجام شده و مقايسه نتايج(، افزونگي اطالعاتي )مانند استفاده از كدهاي تصيح خطا 

ستم بررسي و اشكاالت (، عملكرد سي2اينسخه  Nسازي افزاري )مثل استفاده از برنامه افزونگي نرم 

 .  [Johnson_'88]شوند احتمالي كشف و در صورت امكان تصحيح مي 

شوند الزم است ارزيابي  پذيري اشكال كه در طراحي يك سيستم به كار گرفته مي هاي تحمل روش 

هاي ارزيابي قابليت اطمينان كمك  يت اطمينان سيستم مشخص شود. روش ها و قابلشوند تا كارآيي آن 

 
1 Error Correction Codes (ECC) 
2 N-Version Programming 
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كنند طراحان و سازندگان سيستم قابليت اطمينان كنوني را با ميزان مورد نياز آن مقايسه و تغييرات  مي 

هاي ارزيابي قابليت اطمينان را  و راهكارهاي الزم را در حين طراحي و ساخت سيستم اعمال كنند.  روش 

. در ادامه  [Iyer_'96]هاي تجربي تفكيك كرد ن به طور كلي به دو دسته روشهاي تحليلي و روش توامي 

 اند.دسته كلي بيشتر بررسي شده  هر يك از اين دو 

 ارزيابي قابليت اطمينان هايروش 1-7

 تحليلي هاي روش 1-1-7

هاي تحليلي ارزيابي قابيلت اطمينان، مدلي رياضي از سامانه تحت مطالعه ساخته و با  در روش 

شود. از جمله اين  هاي مختلف مرتبط با قابليت اطمينان در سامانه بررسي مي ويژگي استفاده از آن، 

 .  [Johnson_'88] هاي احتماالتي اشاره كرد هاي تركيبياتي و مدل توان به مدلها مي مدل

سازي و قابليت اطمينان سامانه با مانه متشكل از اجزاي آن مدل هاي تركيبياتي ساختار سادر مدل 

شود.  استفاده از قابليت اطمينان هر يك از اجزا و با توجه به نسبت ساختاري اجزا با يكديگر محاسبه مي 

 3موازي-هاي غير سريو سيستم  2هاي موازي ، سيستم1هاي سريتوان به سيستم ها مي از جمله اين مدل

ها در  عدم توانايي آن  هاي تركيبياتي . از جمله اشكاالت مدل[Johnson_'88] [Koren_'07] اشاره كرد

 . [Johnson_'88]  هاي پيچيده به دليل افزايش تعداد اجزا و پيچيدگي ساختار استسازي سيستم لمد 

  اجزاتركيبي از سالمت و يا خرابي هر يك از  سيستم )مثالً  4هايدر روش احتماالتي، حالت

[Johnson_'88]جايي بين حاالت با توجه به  دهند. احتمال جابهرا تشكيل مي  ( يك مدل احتماالتي

  آيد و قابليت اطمينان با استفاده از ميزان ست مي هاي قبلي در مورد سيستم و اجزاي آن به دداده 

 
1 Series Systems 
2 Parallel Systems 
3 Non-series-parallel Systems 
4 States 
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توان  هاي احتماالتي رايج، مي شود. از جمله مدل احتمال حضور سيستم در حاالت بدون خطا محاسبه مي 

 .[Koren_'07]  اشاره كرد 2هاي پواسون« و »مدل 1هاي ماركوف« به »مدل 

هاي تحليلي براي ارزيابي قابليت اطمينان، داراي مشكالتي است كه از آن  استفاده صرف از روش 

 : [81_' ي]زرند  جمله عبارتند از 

عيت كه حصول آن در مواقعي كه سيستم بزرگ باشد دشوار لزوم انطباق كافي مدل با واق  -1

 و يا غيرعملي است.

 محاسبات سنگين در صورت پيچيده بودن سيستم.  -2

ي آن كه ممكن است نياز به  نياز به مشخص بودن پارامترهاي سيستم و اجزا -3

 ته باشد.ش هاي تجربي داگيري اندازه

  شودي ديگر ارزيابي قابليت اطمينان استفاده مي هامعموال از اين روش در كنار روش  داليل باال،به 

 . [81_'ي ]زرند 

 هاي تجربي روش 2-1-7

اي از طول عمر سيستم كه در  توان برحسب مرحله هاي تجربي ارزيابي قابليت اطمينان را مي روش 

«،  5« و »عملياتي 4سازي«، »نمونه 3بندي كرد. براي هر يك از مراحل »طراحي طبقه شوند آن اعمال مي 

ها بر اساس تزريق  . عمده اين روش [Iyer_'96] هاي مختلف ارزيابي قابليت اطمينان وجود دارند روش 

 اشكال به سيستم به طرق مختلف و بررسي رفتار سيستم در اثر اشكال تزريق شده بنا شده اند.

 
1 Markov Models 
2 Poisson Models 
3 Design Phase 
4 Prototype Phase 
5 Operational Phase 
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افزاري  ه سه دسته تزريق اشكال فيزيكي، تزريق اشكال نرم توان بتزريق اشكال را به طور كلي مي 

اشكال به روش   . در تزريق [Zarandi_'03]تقسيم كرد 2سازي شده و تزريق اشكال شبيه  1سازي شده پياده

هاي مختلفي از جمله با استفاده از  سازي شده و با روش افزاري پياده فيزيكي، سيستم به صورت سخت

و مورد ارزيابي   [Ejlali_'03] شود مي ، اشكال مورد نظر در محل مورد نظر در آن تزريق 3زنجيره پيمايش 

افزار به يك سيستم  ها با استفاده از نرم سازي شده، اشكالافزاري پياده گيرد. در تزريق اشكال نرم قرار مي 

افزار وظيفه تخريب داده مورد استفاده  . به عنوان مثال بخشي از نرم [Ejlali_'03]شوند مي فيزيكي تزريق 

سازي شده، سيستم به وسيله يك زبان  اشكال شبيه گيرد. در تزريق توسط بخش ديگر را بر عهده مي 

 .[Zarandi_'03] شوند ها به اين مدل تزريق مي شود و اشكالسازي مي شبيه  VHDLسازي مانند مدل

سازي شده براي ارزيابي قابليت اطمينان استفاده  طراحي معموال از تزريق اشكال شبيه  در فاز

و تزريق اشكال به مدل   4براي اين منظورر، با به كار گيري ابزارهاي طراحي به كمك كامپيوتر  شود. مي 

موقع براي انجام اصالحات  گيرد تا بازخوردي به سازي شده قابليت اطمينان آن مورد آزمون قرار مي شبيه

. به شيوه اعمال هر  [Iyer_'96]پذيري اشكال استفاده شده به طراحان داده شود هاي تحمل الزم در روش 

شود. اين مدل اشكال به سطح تجريدي كه  سازي، مدل آن اشكال گفته مي يك از انواع اشكاالت در شبيه 

 .  [Chen_'03] شود بستگي زيادي دارد  سازي ميسيستم در آن شبيه 

تواند در سطوح مختلف تجريد سيستم رخ دهد. در سطوح باالتر مثل  مي  سازي سيستم شبيه

هاي رخداد  سازي باالتر است اما مدلشود، سرعت شبيه سازي مي سيستم شبيه  5مدل رفتاري زماني كه 

تر باشند. در اين موارد معموال اثر اشكال اشكال بايد با دقت بيشتري طراحي شوند تا به واقعيت نزديك 

سازي شبيه  تر امكانرود. در سطوح پايينسازي آن اشكال به كار مي در سطح انتزاع مربوطه براي مدل 

سازي شوند و به همان نسبت  هاي اشكال وجود دارد اما جزئياتي كه بايد شبيه تر به واقع مدل نزديك 

 
1 Software Implemented Fault Injection (SWIFI) 
2 Simulated Fault Injection 
3 Scan Chain 
4 Computer-Aided Design (CAD) 
5 Behavioural 
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سازي در سطح الكتريكي، امكان بررسي اثر علل  شود. به عنوان مثال شبيه سازي بيشتر مي كندي شبيه 

 .  [Iyer_'96]كند فيزيكي منجر به رخداد يك اشكال را فراهم مي 

. در برخي از  [Ejlali_'03] شودز تزريق اشكال فيزيكي به سيستم استفاده مي سازي، ادر فاز نمونه 

شود. در  افزار و تغيير آن استفاده مي ت يابي به وضعيت دروني سخها از زنجيره پويش براي دستاين روش 

شود. در بعضي از  به آن تزريق مي  1هاي يك مدار مجتمع ها، اشكال از طريق پايه تعدادي ديگر از روش 

افزار تحت تابش پرتوهاي  ، مثال قرار دادن سخت2در دنياي خارج   ها نيز از طريق ايجاد آشفتگيروش 

شود  دهد در پيرامون سيستم ايجاد مي خاصي از اشكال رخ مي پرانرژي، شرايطي كه در آن نوع 

[Ejlali_'03] . 

شرايط واقعي، شكل واقعي رخداد  آوري داده از سيستم در حين كار آن در در فاز عملياتي، با جمع 

شود.  هاي انجام شده قابليت اطمينان سيستم محاسبه مي گيري اشكال در عمل مشاهده و با تحليل اندازه 

توانند براي  كنند و مي هاي واقعي رخداد خطا در عمل را مشخص مي ها مدلگيري چنين اين اندازههم

 . [Ejlali_'03]هاي تحليلي( به كار  ها )مانند روش تعيين پارامترهاي ورودي مدلسازي در ساير روش 

  تزريق اشكال در هر يك از سطوح تجريد و فازهاي طول عمر سيستم مزايا و معايبي دارد كه

سازي شده امكان آزمون سيستم قبل از ساخت آن را  هريك مكمل ديگري است. تزريق اشكال شبيه 

سازي وابسته است  هاي دقيق و انتخاب درست پارامترهاي شبيه سازيكند، اما به مدل فراهم مي 

[Ejlali_'03] كند اما هزينه  . از سوي ديگر تزريق اشكال در سطح فيزيكي دقت بيشتري فراهم مي

هاي ارزيابي قابليت اطمينان در  سازي آن دشوارتر است. در كنار دو روش فوق، روش بيشتري دارد و پياده 

 
1 Integrated Circuit (IC) 
2 External Disturbance 
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را فراهم   1اسبه پارامترهايي نظير »زمان متوسط بين دو خرابي«زمان عملياتي بودن سيستم، امكان مح

 . [Iyer_'96]هاي ديگر قابل محاسبه نيست  كند كه در روش مي 

سازي شده استفاده شده است. براي اين  ، از تزريق اشكال شبيه براي تزريق اشكال در اين پروژه

منظور از يك مدل اشكال رايج در تحقيقات اتكاپذيري استفاده شده است. فصل بعد به توصيف اين مدل  

 پردازد. مي  VHDLسازي آن در سطح كد و نحوه شبيه 

 SEUمدل اشكال  2-7

دهد، خطاهاي داراي اثر  اري رخ مي افزهاي سخت هاي گذرا كه در سيستم يك دسته از اشكال

توانند  ( است كه بر اثر تابش ذرات پر انرژي امكان اتفاق افتادن دارد. اين ذرات مي SEE 2رخداد )-تك

هاي مدار و يا مقدار ذخيره شده در يك خانه حافظه تغيير  موجب شوند كه مقدار ولتاژ در يكي از گره 

شود و در  ظاهر مي  SEU 3گذارد و به شكل اصر حافظه تاثير مي كند. اين تغيير در مدارهاي ترتيبي بر عن

 . [87_'يزاده محمد ]قاسميابد نمود مي  SET  4كند و به شكل  هاي مدار تاثير مي مدارهاي تركيبي بر گره 

در عمل كاربرد فراواني دارد و بسيار مورد مطالعه قرار گرفته است. دليل اين امر   SEUمدل اشكال 

ي در فضا، در كاربردهاي فضايي اين نوع اشكال به وفور رخ  اين است كه به علت زياد بودن ذرات پرانرژ 

 . [87_'ي زاده محمد ]قاسماست دهد و براي مقابله با اين مدل اشكال نيز روشهاي گوناگوني ارائه شده مي 

، در  VHDLسازي شده در سطح كد در تزريق اشكال شبيه  SEUسازي مدل اشكال براي شيبه 

زمان رخداد اشكال مقدار ذخيره شده در عنصري از حافظه كه مقصد رخداد خطاست به مدت يك  

شود. اين زماني است كه براي مشاهده اثر تغيير مقدار آن عنصر حافظه توسط  سيكل كالك معكوس مي 

مدارهاي متصل به آن الزم است. پس از اين مدت مقدار عنصر حافظه به مقدار اصلي آن كه توسط روند  

 
1 Mean Time Between Failures (MTBF) 
2 Single Event Effect 
3 Single Event Upset 
4 Single Event Transient 
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موجود با مقدار  شود )زيرا پس از يك سيكل كالك، مقدار شود بازگردانده مي سازي تعيين مي عادي شبيه 

يابد تا اثر اشكال تزريق شده  سازي تا انتها ادامه مي شود(. سپس شبيه ورودي عنصر حافظه جايگزين مي 

 بر عملكرد سيستم مشاهده شود.  

سازي اين مدل الزم است اشكال به عناصر حافظه تزريق شود. براي اين منظور چنانكه  براي شبيه 

آيند و  اي متناظر با عناصر حافظه در مدل سطح باال به دست مي هدر ادامه گفته خواهد شد، سيگنال

   گيرد.ها صورت مي تزريق اشكال به آن 

 مقصد تزريق اشكال هايهبرنام 3-7

هاي محك  اشاره شد، از برنامه  6چنانكه در فصل  ريزپردازنده  با توجه به زمينه كاربرد اين

MiBench  هاي استفاده  تزريق اشكال استفاده شده است. برنامه هاي اجرا شونده در زمان به عنوان برنامه

 شده از اين بسته محك براي تزريق اشكال عبارتند از: 

1- Basic Math 

2- Bitcount 

3- qsort 

سازي، يك بار اجراي  بر خالف مورد سنجش صحت عملكرد كه در آن به علت قطعي بودن شبيه 

ه به مدل احتماالتي توزيع رخداد اشكاالت، كند، در تزريق اشكال الزم است تا با توجبرنامه كفايت مي 

هاي  هاي مختلف به برنامه تزريق شوند و براي جلوگيري از تداخل آثار اشكالتعداد زيادي اشكال در زمان 

ها، الزم است كه به ازاي هر بار تزريق اشكال، برنامه محك يك  تزريق شده و نيز وجود امكان تحليل آن 

هاي محك بايد بارها اجرا شوند و به همين دليل  بنابراين هر يك از برنامه بار به طور كامل اجرا شود. 

 انجامد وجود ندارد.ها مدت زيادي به طول مي سازي آن هايي كه شبيه امكان استفاده از برنامه 

هاي محك مورد استفاده مشخص شد كه ميزان پوشش براي  سازي برنامه از سوي ديگر با شبيه 

آمده است، با  2-7و  1-7هاي محك، چنانكه در جداول توسط برنامه  ازندهريزپرد هاي مختلفبخش
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توان انتظار داشت  كند. به اين ترتيب ميكوچك شدن زياد اندازه ورودي برنامه محك تغيير زيادي نمي 

هاي برنامه تاثير زيادي بر ميزان كشف و پوشش خطا نداشته باشد، به خصوص  كه كاهش تعداد ورودي 

هستند و لذا دنباله دستوراتي كه براي هر تعداد   1ايهاي حلقه -هاي محك ماهيتا برنامهرنامه كه برخي ب 

اند و تنها تعداد دفعات تكرار متفاوت است. به همين دليل، و با توجه به اين  شوند يكسانورودي انجام مي 

از رويداد اشكال  كه از نظر مفهومي نيز مشاهده اثر تزريق اشكال تا تعداد مشخصي پالس كالك پس 

هاي استفاده شده كاهش يافت تا زمان اجراي هر يك از  معنادار و كافي است، اندازه ورودي برنامه 

ها، با حفظ پوشش برنامه اصلي، به حدود يك ميليون سيكل كالك برسد كه از نظر ميزان اجرا  برنامه 

 قابل دسترس است.   سازي نيز معقول وبراي مشاهده اثر خطا مناسب و از نظر زمان شبيه 

هاي  براي اندازه  Quicksortها و عبارات در برنامه در جداول زير ميزان پوشش دستورات، شرط 

ها كامال مشابه و بدون تغيير هستند و در واحدهاي  ها در اكثر بخش مختلف ورودي آمده است. پوشش

كي وجود دارد كه قابل  ( تغييرات بسيار اند Data Cache( و حافظه نهان داده )IUاعداد صحيح )

 پوشي است.چشم

 پوشش كد واحد اعداد صحيح1–7جدول 

 هاعبارت  هاشرط  دستورات  برنامه ياندازه 

 %52.0 %40.2 %68.5 اصلي  يبرنامه 
 %52.4 %40.2 %68.5 داده ورودي  200با 
 %52.0 %40.2 %68.5 داده ورودي  100با 
 %51.7 %40.2 %68.3 داده ورودي   10با 

 

 پوشش كدحافظه نهان داده 2–7جدول 

 هاعبارت  هاشرط  دستورات  برنامه ياندازه 

 %51.1 %43.7 %59.1 اصلي  يبرنامه 
 %51.1 %43.7 %59.1 داده ورودي  200با 

 
1 Iterative 
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 %53.5 %46.7 %60.1 ورودي داده   100با 
 %51.1 %43.2 %59.1 داده ورودي   10با 

 اشكال تزريقفرآيند  4-7

هستند. فرآيند كلي   SEUهاي تزريق شده داراي مدل گفته شد، اشكال 2-7چنانكه در بخش 

هاي اين فرآيند توضيح داده شده  شود. در ادامه هر يك از بخشمشاهده مي  1–7شكل يق اشكال در تزر

  است.

كحم همانرب

يزاس هدامآ -3
يلرتنك ياه تپيركسا

 ماجنا و يزاس هيبش -4
لاكشا قيرزت

 تسيل هيهت -2
اه لانگيس

عجرم ي هخسن

جياتن ليلحت و رامآ هيهت -5

يزاس هيبش جياتن

VHDL لدم

 نودب يزاس هيبش -1
لاكشا قيزرت

 

 فرآيند كلي تزريق اشكال 1–7شكل 

هاي براي تحليل نتايج تزريق اشكال الزم است كه خروجي : سازي بدون تزريق اشكالشبيه 

سازي مقايسه شوند. براي اين منظور برنامه محكي كه قرار است در شبيه  1حاصل با يك نسخه مرجع 

اجرا شود تا عالوه بر به دست آمدن   ريزپردازنده استفاده شود بايد يك بار بدون تزريق اشكال بر روي

  –گيرد كه در توليد سناريوهاي تزريق اشكال مورد استفاده قرار مي  – سازي برنامه زمان شبيه 

 هاي  اجراي سالم برنامه نيز به دست آيد تا به عنوان نسخه مرجع از آن استفاده شود. خروجي 

 
1 Golden Version 
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 شوند عبارتند از:ذخيره مي هايي از خروجي سيستم كه براي بررسي بخش

باشد ها( ميprintfخروجي برنامه كه حاصل از دستورات نوشتن در كنسول ) خروجي برنامه: -1

خارج و نيز   ريزپردازنده  UARTتوضيح داده شد از طريق درگاه  5-6طور كه در بخش همان

  شود. اين خروجي براي بررسي صحت عملكردسازي منعكس مي در كنسول ابزار شبيه 

 گردد. ذخيره مي   ريزپردازنده

ذخيره   ريزپردازنده  SRAMهاي سازي محتواي حافظه در انتهاي شبيه  ها:محتواي  اف ه  -2

 گردند.  مي 

در انتهاي  ريزپردازنده  هايمقادير هر يك از رجيسترها و سيگنال :1ريزپردازنده   الت -3

 گردد.  سازي ذخيره مي شيبه

هاي كند تا اشكالسازي كمك مي در پايان شبيه  ريزپردازنده  ذخيره سازي محتواي حافظه و حالت

  ايهشوند( شناسايي شوند. به دليل تعداد زياد سيگنالمتأخر )كه در ادامه اين بخش بررسي مي 

ها وجود ندارد )فايل حاصل براي هر تزريق اشكال حجمي تغييرات تمام سيگنال 2، امكان ثبت ريزپردازنده

هاي حافظه نيز عملي  كند(. به همين ترتيب ذخيره تمام تغييرات خانه بيش از چهار گيگابايت پيدا مي 

بسنده شده است و تنها   ها و خطاهاي متأخر نيست. به اين داليل، به تشخيص خرابي سامانه و اشكال

 است.سازي مورد مقايسه قرار گرفته در انتهاي شبيه   ريزپردازنده محتواي حافظه و حالت

هايي بايد ابتدا الزم است كه مشخص شود تزريق اشكال به چه سيگنال: هاتهيه ليست سيگنال 

تزريق اشكال پس از سنتز براي سيستمي با اين   2-1-7انجام شود. با توجه به بحث مطرح شده در بخش 

كه داراي   VHDLميزان پيچيدگي بسيار كند است. به همين دليل الزم است تا تزريق اشكال به مدل 

باشد، مي  SEUكه مدل تزريق اشكال استفاده شده سطح انتزاع باالتري است انجام شود. اما با توجه به آن 

 
1 Processor State 
2 Logging 



 69صفحه  7فصل 

 
 

  SEUبه طريقي انجام گيرد كه به اندازه كافي به مدل واقعي  VHDLالزم است كه تزريق در سطح مدل 

پس از انجام عمل   VHDLهايي از مدل نزديك باشد. به عبارت ديگر الزم است مشخص شود چه سيگنال

ها نيز تزريق اشكال به همان سيگنال VHDLدر سطح مدل  شوند تاسنتز به عناصر حافظه تبديل مي 

 صورت گيرد. 

كه متناظر با   VHDLهاي مدل شود و سيگنالسنتز مي  ريزپردازنده  ها،براي شناسايي اين سيگنال

شوند. براي انجام اين عمل وجود  هر يك از عناصر حافظه در مدل سنتز هستند شناسايي و استخراج مي 

سنتز الزم است. نخست آنكه خروجي ابزار سنتز امكان تشخيص واحدهاي حافظه را به   دو ويژگي در ابزار 

براي عناصر متناظرشان   VHDLهاي مدل هاي سيگنالكه ابزار از همان نام راحتي فراهم كند و دوم آن 

يكي از   Design Compilerدر مدل سنتز استفاده كند تا تشخيص تناظر بين اين دو ممكن گردد. ابزار 

 ابزارهاي سنتز داراي اين دو ويژگي است كه در اين كار استفاده شده است.  

در ابتداي هر رشته عمليات تزريق اشكال براي يك برنامه  هاي كنترلي: اسكريپت سازي آماده 

هاي تزريق اشكال براي آن برنامه آماده شوند. هر سناريو تزريق اشكال يك  محك، الزم است سناريو

سازي را براي تزريق يك اشكال در زماني مشخص  كه دستورات كنترل كننده ابزار شبيه اسكريپت است 

بر روي يك سيگنال مشخص به دست آمده از بخش قبل در حين اجراي يك برنامه محك مشخص، در  

 خود دارد.  

هاي متناظر با عناصر حافظه زياد است، الزم است  كه تعداد سيگنال ريزپردازنده  هايي ازدر بخش 

ها با احتمال  ها به طور تصادفي براي تزريق اشكال انتخاب شوند. براي اين كار سيگنالكه تعدادي از آن 

 اند.مساوي انتخاب گرديده 

ها در طول اجراي برنامه يكنواخت در نظر گرفته شده است. براي استخراج  توزيع زماني اشكال

سازي برنامه محك مربوطه )بدون تزريق  هها، زمان كل شبيزمان تزريق اشكال در هر يك از سناريو 
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هايي كه بايد تزريق شوند،  هاي مساوي به تعداد اشكال آيد و  با تقسيم آن به بازه اشكال( به دست مي 

 آيد.زمان هر تزريق اشكال به دست مي 

ساز را براي تزريق يك  به اين ترتيب، هر سناريو شامل دستوراتي به ترتيب زير است كه شبيه 

 كند: كنترل مي  SEUاشكال 

 سازيآماده سازي ابزار شبيه  -1

 ريزپردازنده  سازيسازي برنامه و آمادهآغاز شبيه  -2

 سازي برنامه تا زمان تزريق اشكالشبيه -3

 خواندن مقدار سيگنال هدف  -4

 مقدار سيگنال بر روي معكوس مقدار خوانده شده 1قفل كردن  -5

 سازي به اندازه يك پالس كالك ادامه شبيه  -6

 سازيكردن سيگنال براي برگشت آن به مقدار واقعي شبيه آزاد   -7

 سازي تا زمان پايان برنامه اصلي ادامه شبيه  -8

 براي مقايسه با نسخه مرجع  ريزپردازنده  ذخيره نتايج خروجي، محتواي حافظه و حالت -9

هاي تهيه شده براي يك سناريوي تزريق اشكال به همراه توضيح  اي از يكي از اسكريپت نمونه 

 آمده است.   3دستورات آن در پيوست  

سازي نسخه مرجع و سناريوهاي تزريق اشكال، پس از آماده سازي و انجام تزريق اشكال: شبيه 

ذخيره سازي  شوند. با اجراي هر يك از سناريوها و اي يكي پس از ديگري اجرا مي ها در حلقه اين سناريو

شود كه در مراحل بعدي مورد  ي نتايج خام تزريق اشكال ساخته مي نتايج تزريق اشكال، پايگاه داده 

 
1 Force 
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ها، يك اسكرپيت مادر وجود دارد كه اجراي  بررسي و تحليل قرار گيرد. براي هر دنباله از تزريق اشكال

 كند. هاي مربوط به آن را كنترل مي سناريو

سازي شده يكي از مسائل مهم، سرعت  اره شد، در تزريق اشكال شبيه چنانكه پيش از اين اش 

گفته، با  هاي انجام شده در اين پروژه مشكل سرعت به شكل پيشسازي است. در تزريق اشكالشبيه

است. در صورتي كه  هاي بلند حل شده كاهش تعداد دستورات برنامه محك و اجتناب از اجراي برنامه 

سازي به اندازه تعداد معيني پالس كالك( در مورد تزريق  انند كافي بودن شبيه بتوان مفروضات خاصي )م

براي جلوگيري از انجام مجدد   1هاي ديگري نيز )نظير تهيه نقاط كنترلي توان از روش اشكال داشت، مي 

مكان  سازي از آن نقاط به اندازه معين( براي افزايش سرعت و ايجاد اسازي تا آن نقاط و ادامه شبيه شبيه

 عامل استفاده كرد.  هاي بزرگ مانند سيستمسازي برنامه شبيه

پس از به دست آمدن نتايج تزريق اشكال، نوبت به بررسي نتايج و  تهيه آمار و تحليل نتايج: 

با   ريزپردازنده  هر تزريق انجام شده، محتواي حافظه آن و حالت رسد. در اين بخش خروجي تهيه آمار مي 

شوند. نتيجه هر تزريق اشكال در يكي از اين سه دسته قرار  ي نسخه مرجع مقايسه مي ها برامتناظر آن 

 دارد: 

  به اين معني كه خروجي برنامه درست و به موقع بوده است و حافظه و حالت اجراي درست: -1

در نسخه مرجع مطابقت   ريزپردازنده سازي با حافظه و حالتنيز در انتهاي شبيه  ريزپردازنده

 دارند.

 دهد كه داده خروجي برنامه ناقص يا نادرست باشد.كه زماني رخ مي   خرابي: -2

كه منظور از آن زماني است كه خروجي برنامه درست و كامل است، اما در   اشكال متأخر: -3

، نسبت به نسخه مرجع مغايرت وجود دارد كه  ريزپردازنده محتواي حافظه يا حالت

 
1 Checkpoint 
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به   ريزپردازنده اشكالي است كه تزريق شده اما به خرابي تزريق نشده است و در دهندهنشان

 صورت نهان باقي مانده است. 

هاي تزريق شده، بر صحت نتايج تاثير نگذارند بلكه تنها  چنين، امكان دارد كه برخي از اشكالهم

ها تنها تا زمان پايان امه موجب به تعويق افتادن نمايش نتايج در خروجي شوند. با توجه به آن كه برن

ها تا زمان پايان  برنامه مرجع )در حالت نبود اشكال( اجرا شده اند، در صورت بروز چنين اتفاقي داده 

بندي باال در گروه  ها در دسته شود اين اشكال اند كه باعث ميسازي به شكل ناقص در خروجي آمده شبيه

ها، تمام موارد خرابي كمي پس از زمان پايان  ه از اشكالبندي شوند. براي تفكيك اين دست»خرابي« طبقه 

ها را به  اند. در صورتي كه پس از گذشت اين زمان، برنامه تمام خروجي سازي شدهبرنامه مرجع نيز شبيه 

دهيم. اين نوع از خرابي  درستي چاپ كند، اين نوع خاص از خرابي را در دسته »خرابي زماني« قرار مي 

هاي زماني هستند، حائز اهميت باشد. درنگ كه داراي محدوديت هاي بي ه براي سيستمتواند  به ويژمي 

توجهي  ها در نتايج تزريق اشكال واجد نكات قابل شود، اين خرابي مشاهده مي  5-7چنانكه در بخش 

 است.هستند كه در آن بخش به تفصيل در مورد آن صحبت شده

شوند. از پس از استخراج نتايج و آمار، اين نتايج تحليل و نقاط قوت و ضعف سيستم مشخص مي 

 شود.پذيري اشكال استفاده مي گيري در مورد روش تحمل بازخورد اين نتايج براي تصميم

 يهاول ريزپردازنده اشكال بر روي تزريق 5-7

در   ريزپردازنده هايهاي محك در هر يك از بخش نتايج تزريق اشكال براي هر يك از برنامه 

هاي منجر به هر يك از سه دسته نتيجه تشريح  آمده است. تعداد تزريق اشكال 6-7تا  3-7هاي جدول

همانطور كه در بخش پيش گفته شد، پس از   شده در بخش قبل، در اين جدول مشخص شده است.

هاي  ايم تا خرابي ها را ادامه دادهسازي براي اين تزريق هاي منجر به خرابي، شبيه ص شدن تزريق مشخ

اند، براي هر  ها كه خرابي زماني بوده هاي زماني و درصدي از خرابي زماني مشخص شوند. تعداد خرابي

 در اين جدول آمده است.   ريزپردازنده  هايهاي محك و هر يك از بخش يك از برنامه 
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 Quicksortنتايج تزريق اشكال براي  3–7جدول 

 خرابي  متأخر صحي  ريزپردازنده  واحد  

Q
S

o
rt

 

Data Cache 59.6 38.8 1.6 

Data Cache Tags 39.7 59.1 1.2 

Instruction Cache 35 42.1 22.9 

Instruction Cache Tags 21.4 78.3 0.3 

Register File 64.65 29.85 5.5 

 

 Basicmathنتايج تزريق اشكال براي  4–7جدول 

ريزپردازنده  واحد     خرابي  متأخر صحي  
خرابي  

 زماني

نرخ خرابي  

 زماني

B
a
si

cM
a
th

 

Data Cache 36.1 58.8 5.1  1.9 36.25 

Data Cache 

Tags 
27.4 54.1 18.5  18.3 98.92 

Instruction 

Cache 
63.4 2.7 33.9  7.4 21.83 

Instruction 

Cache Tags 
37.6 1.7 60.7  60.6 99.84 

Register File 77.75 12.9 9.35  5.9 63.1 

 

 Bitcountنتايج تزريق اشكال براي  5–7جدول 

ريزپردازنده  واحد     خرابي  متأخر صحي  
خرابي  

 زماني
نرخ خرابي 

 زماني

B
it

C
o
u

n
t 

Data Cache 22 71.6 6.4  0.3 0.05 

Data Cache 

Tags 
8 71.1 20.9  20.8 99.25 

Instruction 

Cache 
52.7 23.6 23.7  4.1 17.3 

Instruction 

Cache Tags 
43.9 12.3 43.8  42 95.89 

Register File 73.6 20.7 5.7  3.2 56.14 
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 ميانگين نتايج تزريق اشكال براي هر سه برنامه 6–7جدول 

ريزپردازنده  واحد     خرابي  متأخر صحي  
خرابي  

 زماني
نرخ خرابي 

 زماني

A
v
er

a
g
e
 

Data Cache 39.23 56.4 4.37  0.3 0.05 

Data Cache 

Tags 
25.03 61.43 13.53  20.8 99.25 

Instruction 

Cache 
50.37 22.8 26.83  4.1 17.3 

Instruction 

Cache Tags 
34.3 30.77 34.93  42 95.89 

Register File 72 21.15 6.85  3.2 56.14 

هاي متاخر هستند.  از نكات قابل توجه در نتايج باال، اشكال :تحليل نتايج و نقاط قوت و ضعف

ها و عناصر حافظه به صورت  Cacheهاي تزريق شده به شود، در اغلب موارد اشكالچنانكه مشاهده مي 

شود اند. اين مساله به اين خاطر است كه تنها بخش كمي از حافظه در برنامه استفاده مي نهان باقي مانده 

هاي تزريق شده در  ماند و بنابراين بخش بزرگي از اشكالاي از آن بدون استفاده مي عمده و بخش 

 شوند.ها هرگز به خطا تبديل نمي حافظه 

شود، در نزديك  كه مشاهده مي هاي زماني هستند. چناناز نكات جالب ديگر در اين نتايج، خرابي

است، خرابي  ها تزريق شدهCacheر يك از ها در ههاي داده Tagدرصد مواردي كه اشكال به  100به 

ايجاد شده به شكل خرابي زماني است. اين مطلب به اين دليل است كه در صورت رخداد يك تغيير بيت  

نبوده است )اصطالحا   Cacheپيش از اين نماينده يك مقدار معتبر در  Tagها، يا آن Tagدر يكي از 

valid  بي اهميت است و بر روي برنامه تاثيري ندارد، و يا آن كه  نبوده است( كه در اين صورت مقدار آن

معتبر بوده است كه در اين صورت نيز با تغيير يك بيت، احتمال اين كه عدد حاصل، عدد آدرسي از  

اي ديگر،  برنامه باشد كه در ادامه به آن نياز داريم و پيش از دسترسي مجدد براي همان داده قبلي يا داده 

ها تنها باعث غير مفيد شدن مقدار  يد، بسيار ناچيز است. به همين دليل اين اشكالبه آن خواهيم رس 

Tag  شود در دسترسي بعدي برنامه به آن مكان از حافظه، مقدار اين شوند كه باعث مي ميTag   و داده
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  چنين با توجه به اين كه حافظه نهان در اينمربوط به آن دوباره از خانه حافظه برداشته شود. هم 

است، تمام تغييراتي كه بايد در مقدار اين خانه در حافظه اصلي داده    1نويساز نوع ميان  ريزپردازنده

هاي نوشته شده نيز  اند بنابراين داده شوند در همان زمان نوشتن مقادير جديد در حافظه اصلي ثبت شده 

برنامه از زمان خود )به علت زمان   اند. به اين ترتيب اثر اين تزريق اشكال تنها عقب افتادن از دست نرفته 

 تلف شده براي بازخواني مقدار و بارگذاري مجدد آن در حافظه نهان( است. 

نويس درنگ كه از حافظه نهان ميان هاي غير بي توان نتيجه گرفت كه در سيستم به اين ترتيب مي 

مقاوم هستند. از   SEUهاي از نوع ها به طور ذاتي در مقابل اشكال Cacheهاي Tagكنند، استفاده مي 

معتبر نيست زيرا در اين   2نويس هاي داراي حافظه نهان پسسوي ديگر اين نتيجه براي سيستم

رود، ممكن است تغييراتي  آن از دست مي  Tagاي از حافظه كه مقدار ي متناظر با خانهها داده سيستم

به اين شود كه نه تنها مقدار    تواند منجرمي  Tagداشته باشد كه ذخيره نشده باشند و رخداد اشكال در 

  Tagتغيير داده شده در محل مناسب ذخيره نشود، بلكه مقدار محل ديگري از حافظه )كه آدرس آن با 

 تغيير كرده و جعلي يكسان است( به علت نوشته شدن تغييرات روي آن، دچار خطا شود. 

ني، يك سوال مطرح اين است كه چه مقدار بايد برنامه  هاي زمابراي ادامه دادن برنامه جهت يافتن خرابي 

هايي كه به عنوان  ، تعداد خرابي 3-7و  2-7هاي زماني مشخص شوند. در نمودارهاي را ادامه داد تا خرابي 

هاي  شود. زمان دهيم، ديده مي سازي را ادامه مي شوند بر حسب زماني كه شبيه خرابي زماني شناسايي مي 

كه اين دو   Bitcountسازي بر حسب نانو ثانيه هستند. زمان اجراي برنامه ازي شبيه داده شده، زمان مج

 نانو ثانيه است.  20320000اند، در حدود نمودار براي آن رسم شده

 

 
1 Write-through 
2 Write-back 
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 كشف خرابي زماني بر حسب زمان براي حافظه نهان داده 2–7شكل 

 

 

 كشف خرابي زماني بر حسب زمان براي حافظه نهان داده 3–7شكل 
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سازي به اندازه  ها با شبيه شود كه در مورد حافظه نهان داده، خرابي با توجه به شكل مشاهده مي

سازي نياز است. اين  شوند در حالي كه در مورد دستورات به مدت بيشتري شبيه معلوم مي چند كالك 

مطلب مي تواند به اين دليل باشد كه در زمان واكشي دستور، رخداد خطاي حافظه نهان موجب نياز به  

در   شود كه سربار زماني بيشتري نسبت به دسترسي به داده )كهمي  1مراجعه به حافظه و توقف خط لوله 

 آن توقف خط لوله نداريم( دارد. 

 

 
1 Pipeline Stall 



 

 

 

 

 گيرينتيجه 8

هاي نهفته اجرا و  پذير اشكال براي سيستمتحمل  ريزپردازنده  نامه، فرآيند تهيه يك در اين پايان 

ساخته شده با استفاده از   ريزپردازنده پذيري اشكال ايجاد شده است.هاي تحمل با قابليت  ريزپردازنده يك

چنين  سنجي شده است تا از عملكرد آن اطمينان حاصل شود. هم هاي استاندارد محك، صحتبرنامه 

 سازي شده ارزيابي شده است.با استفاده از تزريق اشكال شبيه  ريزپردازنده ميزان قابليت اطمينان

هاي مختلف زندگي امروزه دارند. با توجه به اين كه  هاي نهفته كاربرد فراواني در عرصه سيستم

گيرند، قابليت اطمينان يكي از  امن مورد استفاده قرار مي -ها در كاربردهاي بحرانيبسياري از اين سيستم 

هاي تحمل  م است از روش ها الزهاست. براي ايجاد قابليت اطمينان در اين سيستم هاي مهم آن نيازمندي

 ها ارزيابي شوند.پذيري اشكال استفاده و كارايي اين روش 
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  ريزپردازنده و با استفاده از  SPARCتهيه شده در اين پروژه بر مبناي معماري  ريزپردازنده 

LEON2 پذير اشكال موجود از  هاي تحمل مرجع، ساخته شده است و در آن از واحد  ريزپردازنده  به عنوان

قبل، شامل واحدهاي محاسبه و منطق، بانك ثبات، واحد كنترل و وسائل جانبي، استفاده شده است. اين  

سازي مورد آزمون  سازي شدند و در هر مرحله صحت يكپارچه واحدها به شكل مرحله به مرحله يكپارچه 

 قرار گرفت. 

هاي نهفته، مانند كاربردهاي مخابراتي، نياز به  با توجه به اين كه بسياري از كاربردهاي سيستم 

هدف طراحي   ريزپردازنده انجام محاسبات مميز شناور دارند، يك واحد مميز شناور نيز در اين پروژه براي 

راي پشتيباني دقت ساده و  مرجع وجود ندارد، ب ريزپردازنده  سازي شد. اين واحد كه از ابتدا در و پياده 

سازي و همراه با  ، طراحي و پيادهIEEE-754و استاندارد  8نسخه  SPARCمضاعف مطابق دستورالعمل 

پذيري اشكال،  چنين براي ايجاد تحملنهايي مجتمع شده است. هم  ريزپردازنده واحدهاي ديگر در 

افزار قرار دارند. براي دقت  جدد از سخت هايي براي اين واحد ارائه شدكه هر دو بر مبناي استفاده مروش 

پذيري اشكال براي واحد محاسبه و منطق اعداد صحيح، با عمليات مميز مضاعف، يك روش ايجاد تحمل

افزار موجود براي دقت  شناور تطبيق داده شده است. براي دقت ساده روشي براي استفاده از سخت 

 ست. پذيري اشكال ارائه شده امضاعف جهت ايجاد تحمل 

استفاده شد. اين   MiBenchهاي محك استاندارد از بسته برنامه  ريزپردازنده سنجيبراي صحت 

اي  هاي نهفته است، از كاربرد گسترده هاي محك استاندارد براي سيستم بسته كه يكي از مجموعه برنامه 

  نه كاربرد برخوردار است و به همين دليل براي انجام صحت سنجي انتخاب گرديد. با توجه به زمي

تر و  تر و دقيق از اين بسته آزمون اجرا شد. براي آزمون جامع Automotiveهدف، مجموعه  ريزپردازنده

  ريزپردازنده  سنجيعامل در صحت هاي محك و افزايش پوشش، از سيستم رعايت محيط اجراي برنامه 

 اجرا شد. ريزپردازنده   با موفقيت بر روي RTEMSدرنگ عامل بي استفاده و سيستم 
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 SEUسازي شده با مدل اشكال براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم از تزريق اشكال شبيه 

هاي بسيار به علت رخداد زياد اين نوع اشكال در كاربردهاي فضايي، يكي از مدل  SEUاستفاده شد. مدل 

ع و تزريق اشكال بر روي آن با اجراي  مرج ريزپردازنده سازيرايج در ارزيابي قابليت اطمينان است. شبيه 

هاي بدون تاثير، منجر به خرابي و متأخر  انجام گرفت و ميزان اشكال MiBenchهايي از بسته برنامه 

هاي  Tagهايي كه در اثر تزريق اشكال در چنين مشاهده شد كه تقريبا تمام از خرابيگيري شد. هم اندازه

شوند و در  ماني است به اين معني كه نتايج با تأخير حاصل مي دهد از نوع خرابي زحافظه نهان رخ مي 

سازي، نتايج به درستي در خروجي ظاهر خواهند شد. به عالوه ديده شد كه تعداد  صورت ادامه شبيه 

 مانند.هاي تزريق شده در حافظه نهان، به صورت متأخر باقي مي زيادي از اشكال

وانند در چند جهت متمركز شوند. يكي از كارهاي الزم،  تمي  ريزپردازنده كارهاي آتي بر روي اين

نظير حافظه نهان، واحد مديريت حافظه و   ريزپردازنده پذيري اشكال در ساير واحدهايايجاد تحمل 

پذيري هاي به كار رفته براي ايجاد تحمل چنين با توجه به اين كه برخي از روش گذرگاه داده است. هم 

هاي كشف خطا هستند و قابليت تصحيح خطا را ندارند، وجود يك واحد  روش  ريزپردازنده اشكال در اين

 رسد. ( براي اين سيستم ضروري به نظر ميRecoveryبازيابي )

پذيري اشكال ارائه  هاي تحمل سازي روش كار ديگري كه بايد در ادامه اين پروژه انجام شود، پياده 

ها را با ساير توان اين روش چنين ميهاست. همينان آن شده براي واحد مميز شناور و ارزيابي قابليت اطم

افزاري تحميل شده،  پذيري اشكال، به ويژه از نظر سربار زماني و سخت هاي ارائه شده براي تحملروش 

 مقايسه كرد. 

توان عالوه بر روش گفته شده، از تزريق اشكال فيزيكي  پذيري اشكال مي براي ارزيابي بهتر تحمل 

ها در  هاي متعددي براي انجام اين كار وجود دارند كه به برخي از آن استفاده كرد. روش  FPGAمبتني بر 

( را براي  MBUهاي ديگر اشكال نظير اشكال چند بيتي )توان مدل چنين مي د. هم اشاره ش  2-1-7بخش 

سازي و تزريق  هاي افزايش سرعت شبيه پذيري اشكال استفاده كرد. با استفاده از روش ارزيابي تحمل 
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تر و افزايش تنوع  سازي دقيق تر تجريد را نيز براي مدل سازي در سطوح پايينتوان شبيه اشكال، مي 

 شوند، به كار گرفت. هايي كه تزريق مي الاشك
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 ريزپردازنده روي RTEMSعامل اجراي سيستم يوه: نح1پيوست  1

SPARC 
كند و سربار اندكي نيز دارد، براي  پشتيباني مي  SPARC  ريزپردازنده از  RTEMSبا توجه به اينكه 

ساز در شبيه  SPARCروي كد  RTEMSزيده شد. در ادامه فرايند اجراي روي آن برگ  آزموناجرا و 

ModelSim  شود. مي  شرح داده 

 نصب 1-1

   RCCآماده شود. به اين منظور، بايد  RTEMSدر ابتدا بايد محيط توسعه 

(ompiler SystemC-rossCTEMS LEON/ERC32 R را از سايت )www.gaisler.com   دانلود و نصب

كه از همان سايت قابل دريافت   GRToolsشود از نمود. براي استفاده از اين ابزار در ويندوز توصيه مي 

در ويندوز يا به طور عادي در   GRTools)توسط  RCCهاي فايل نصب است، استفاده كرد. پس از 
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از  sparc-rtems-gccايي نظير هسيستم قرار گيرد تا برنامه  PATHآن در  binلينوكس( بايد دايركتوري 

 خط فرمان به راحتي قابل دسترسي باشند.

 loader.cو  Makefileنحوه ايجاد  2-1

نهفته اجرا كرد.   ريزپردازنده اي را تحت آن درتوان به كمك آن هر برنامه پس از نصب اين ابزار مي 

در ادامه آمده   Makefileواي كنيم. محترا تهيه مي  loader.c( و Makefile)   makeكار دو فايلبراي اين 

 است:

1  CC=sparc-rtems-g++ 

2  LD=sparc-rtems-ld 

3  CFLAGS=-O2 -mcpu=v8 -msoft-float -Wall -qleon2 

4  LDFLAGS=-r 

5  LIBS=-lm 

6  TARGET=qsort_small 

7  INPUTFILE=input_small.dat 

8   

9  all: $(TARGET) 

10   

11  $(TARGET): tarfile loader.o $(TARGET).o 

12    $(LD) $(LDFLAGS) -o temp.o loader.o $(TARGET).o -b binary tarfile 

13   $(CC) $(CFLAGS) $(LIBS) temp.o -o $(TARGET) 

14   sparc-rtems-strip $(TARGET) 

15   sparc-rtems-objcopy --remove-section=.comment $(TARGET) 

16   sparc-rtems-objcopy -O srec $(TARGET) sdram.rec 

17   sparc-rtems-objdump -s $(TARGET) > ram.dat  

18   sparc-rtems-size $(TARGET) 

19  

20  tarfile: $(INPUTFILE) 

21    tar cf tarfile $(INPUTFILE) 

22  

23  clean: 

24   rm -rf $(TARGET) *.o sdram.rec ram.dat tarfile 
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پارامترهايي كه هنگام كامپايل و   3شوند. در خط ، نوع كامپايلر و لينكر مشخص مي 2و  1در خط 

relocation  شوند:استفاده خواهند شد تعريف مي 

• O2  كند.  : كد را بهينه )حدأكثر كارايي با حدأقل اندازه كد( مي 

• mcpu=v8  كند.افزاري توليد مي : دستورات ضرب و تقسيم را به صورت سخت 

• msoft-float  كند. با حذف اين پارامتر،افزاري توليد مي : دستورات مميز شناور را به صورت نرم  

 در تنظيمات آن فعال شده باشد.  FPU باشد و اين FPUبايد مجهز به يك  ريزپردازنده

• Wall  شود ميزان : باعث ميwarning   دادن كامپايلر حدأكثر باشد. اين پارامتر در اين توسعه

 برنامه بسيار مناسب است.

• qleon2  كد نهايي را براي :leon2  كند. مشابه اين پارامتر توليد ميqleon3  وqleon3mp   نيز

 نيز وجود دارند. LEON 3براي 

 شوند:هاي مربوط به لينكر، تعريف مي پارامتر  4در خط  

• r  شود كد توليد شده : باعث ميrelocatable .باشد 

دسترسي به   lmشوند. خواهيم به برنامه اصلي لينك شوند ذكر مي هايي كه مي ، كتابخانه 5در خط 

در ابتداي برنامه كافي   <include <math.h#كند. دقت شود، صرف قرار دادن را فراهم مي  mathكتابخانه 

نيست و بايد كتابخانه مربوط به آن نيز با برنامه به اين صورت لينك شود. در غيراينصورت با خطا مواجه  

 خواهيد شد.

شود.  در آن قرار دارد( ذكر مي  ()mainاسم فايل اصلي كه قرار است اجرا شود ) 6خط 

INPUTFILE ها احتياج دارد و بايد در حافظه به  صلي به آن هايي( هستند كه برنامه ا فايلي )يا فايل

ها دسترسي داشته باشد. در خط  ( قرار بگيرند تا برنامه به آن In-Memory File System) IMFSصورت 

  12ها بايد در خط فايلقرار گيرند. اين  o.هايي كه قرار است كامپايل شوند با پسوند بايد ليست فايل 11

 لينك شوند. loaderنيز ذكر شوند تا با 
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 توجه: 

 tarfileكرده و با نام  tarدر حافظه قرار دهيم را بايد  IMFSخواهيم به صورت هايي كه مي فايل -1

دهد. انجام مي  Makefile)نام ديگر قابل قبول نيست!( با برنامه اصلي لينك كنيم. اين كار را 

 قرار دهيم.  INPUTFILEها را در متغير تنها كافيست ليست فايل 

استفاده نمود. در   sparc-rtems-gccبراي اينكه فرآيند لينك به درستي انجام شود، نبايد از  -2

 استفاده كرد.  ++sparc-rtems-gعوض بايد از 

هاي زائد برنامه را حذف  قسمت 15و  14دهد. خط را انجام مي  relocationعمليات  13خط 

 ram.datو  sdram.recهاي ، فايل 17و   16كنند. )البته اين حذف اجباري است!( در نهايت در خطوط مي 

شوند. )اين خط اختياري  ها نشان داده مي فايل، اندازه اين 18شوند. در نهايت نيز در خط ساخته مي 

هاي توليد شده بكار  براي پاك كردن فايل  24و  23است. خط  tarfileبراي ساخت  21و  20است.( خط 

 شوند.استفاده مي  make cleanروند كه با دستور مي 

 باشد:به صورت زير مي  loader.cمحتواي فايل  

1   #include <rtems.h> 

2   

3   /* configuration information */ 

4   #define CONFIGURE_INIT 

5   

6   #include <bsp.h> /* for device driver prototypes */ 

7   /*forward declaration*/ 

8   rtems_task Init(rtems_task_argument argument); 9   

10  /* configuration information */ 

11  #define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CONSOLE_DRIVER 

12  #define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CLOCK_DRIVER 

13  #define CONFIGURE_MAXIMUM_TASKS             20 

14  #define CONFIGURE_RTEMS_INIT_TASKS_TABLE 

15  #define CONFIGURE_EXTRA_TASK_STACKS (3 * RTEMS_MINIMUM_STACK_SIZE) 

16  #define CONFIGURE_INIT_TASK_STACK_SIZE 3000000 

17  //Used for IMFS 

18  #define CONFIGURE_USE_IMFS_AS_BASE_FILESYSTEM 

19  #define CONFIGURE_LIBIO_MAXIMUM_FILE_DESCRIPTORS 10 

20  
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21  #include <rtems/confdefs.h> 

22  

23  #include <stdio.h> 

24  #include <stdlib.h> 

25  #include <string.h> 

26  #include <unistd.h> 

27  #include <errno.h> 

28  #include <rtems.h> 

29  #include <fcntl.h> 

30  #include <rtems/error.h> 

31  #include <rtems/dosfs.h> 

32  #include <dirent.h> 

33  #include <ctype.h> 

34  #include <rtems/ide_part_table.h> 

35  #include <rtems/libcsupport.h> 

36  #include <rtems/fsmount.h> 

37  #include <rtems/untar.h> 

38  #include <rtems/imfs.h> 

39  #include <math.h> 

40   

41  extern int _binary_tarfile_start; 

42  extern int _binary_tarfile_size; 

43  #define TARFILE_START _binary_tarfile_start 

44  #define TARFILE_SIZE _binary_tarfile_size 

45   

46  extern int main(int argc, char *argv[]); 

47   

48  rtems_task Init( rtems_task_argument ignored ){ 

49    int argc=2; 

50    char *argv[]={"qsort_small","input_small.dat"}; 

51    Untar_FromMemory ((unsigned char*)(&TARFILE_START),(int)& TARFILE_SIZE); 

52    main(argc,argv); 

53    exit(0); 

54  } 

شوند. اصلي تنظيم مي  mainپارامترهاي تابع  50و  49ثابت هستند. در خط   RTEMSتنظيمات

(  52( و خط فراخواني آن )خط 46)خط  prototypeداراي اين پارامترها نباشد بايد خط  mainاگر تابع 

سيستم در اختيار  شود تا به صورت فايلدر حافظه باز مي  tarfileمحتواي فايل  51اصالح شوند. در خط 
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عامل برنامه اصلي )كه ورودي آن به  برنامه اصلي باشد. در نهايت پس از آماده شدن، محيط سيستم 

پس از اتمام كار بايد تابع   53شود. در خط انده مي فراخو 52باشد( در خط مي  mainصورت يك تابع 

exit  سازي به پايان برسد.فراخوانده شود كه شبيه 

 ModelSimعامل در استفاده از سيستم 3-1

)كه از   romsd.dat( به همراه ram.datو  sdram.recهاي توليد شده توسط فرآيند مذكور )فايل

tsource  اصلي برداشته شده و به نوعي محتوايprom  آيد  به حساب مي  ريزپردازنده  اندازي اوليه براي راه

  device.vhdقرار داده شوند. به عالوه فايل در  tsourceباشد( بايد در پروژه اصلي در شاخه و ثابت نيز مي 

 آمده است. 1 -جدول پ بايد دو تغيير صورت گيرد. اين تغييرات در 

 device.vhdتغييرات الزم در فايل  1 -جدول پ

 مقدار پيش از تغيير  مقدار پس از تغيير 

sdramen => true sdramen => false 

uart => true uart => fales 

بايد تنظيم  ، .Error! Reference source not foundهمانند در نهايت پس از كامپايل، 

tb_func_sd  سازي انتخاب و اجرا شود. شبيه براي 
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ModelSimدر  ريزپردازنده سازيتنظيم الزم براي شبيه 1 -شكل پ



 

 

 

 

 LEONسازي پروژة آماده: 2پيوست  2

استفاده شد كه تا زمان نگارش اين گزارش   leon2-1.0.32-xstنسخة  LEON 2در اين پروژه از 

به عنوان كامپايلر   elf-sparc-3.4.4به عالوه از  1آيد.به حساب مي  LEON 2آخرين نسخة منتشر شدة 

 Mentor Graphicsافزار از نرم  ريزپردازنده  سازي كد )تحت لينوكس( استفاده شده است. براي شبيه 

QuestaSim 6.5  هاي استفاده شد كه عالوه بر قابليتModelSim سنجي  حت هايي براي ص، قابليت

(verification نيز ارائه مي ) .دهد 

 بايد مراحل زير طي شود:  QuestaSimدر   LEONبراي استفاده از كد 

به عنوان نام پروژه انتخاب شده   Gold ،2 -شكل پ ايجاد شود. )در  QuestaSimاي در پروژه  -1

 نام دارد.  Default Library ،workاست.( دقت كنيد كه در ادامه فرض شده 

 
 ، پشتيباني از چندپردازنده است.LEON 3تمركز كرده است. ويژگي بارز  LEON 3روي  Aeroflex Gaislerت در حال حاضر شرك 1
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 ModelSimايجاد پروژه در  2 -شكل پ

 مربوط به كد اصلي را در پوشة پروژه كپي كنيد.  tsourceو   leon  ،tbenchهاي پوشه -2

در   tbenchو  leonهاي دو پوشه به نام  3 -شكل پ همانند  ها بايستيپيش از افزودن فايل  -3

QuestaSim  اي كه ايجاد كرديد( بسازيد.)داخل پروژه 

 

 به پروژه leonو  tbenchي افزودن دو پوشه 3 -شكل پ

را به پوشة   tbenchهاي پوشة درون پروژه و نيز فايل leonرا به پوشة  leonهاي درون پوشة فايل -4

tbench هاي اصلي اشاره  شده به پروژه به فايل  هاي افزودهبيفزاييد. دقت كنيد كه بايستي فايل

(reference .كنند ) آمده است.  4 -شكل پ اين مرحله در 

 

 هاها و ارجاع دادن به آنافزودن فايل 4 -شكل پ
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 كه در پوشة  compile.doكامپايل پروژه كافيست از فايل  رايب -5

 leon2-1.0.32-xst\sim\modelsim   قرار دارد استفاده كنيد. البته دقت كنيد كه بايد خط اول

 اين فايل به صورت زير تغيير كند:

vlib work → vlib leon/work 

 هاي زير ممكن است داده شود: مراحل كامپايل( هشدار پس از اجراي اين فايل )در 

 شود.قبالً ايجاد شده بود، اين هشدار داده مي   workبه نام  Libraryچون  •

# ** Warning: (vlib-34) Library already exists at "work". 

هاي مذكور  براي سيگنال  resolution functionخاطر وجود نداشتن  به اين هشدارها  •

 باشد.مي 

# ** Warning: [5] leon/proc.vhd(43): Nonresolved signal 'ahbo' may have multiple sources. 

#Drivers : 

#leon/proc.vhd(180):Instantiation c0 

#leon/proc.vhd(185):Instantiation c0 

 يا

# **Warning: [5] leon/proc.vhd(156): Nonresolved signal 'crami' may have multiple sources. 

#Drivers: 

#leon/proc.vhd(180):Instantiation c0 

#leon/proc.vhd(185):Instantiation c0 

باشد، در نتيجه  مي QuestaSim ،VHDL 1993فرض نسخة فعلي پيش چون حالت  •

 LEON 2شود. )در راهنماي داده مي VHDL 1987هشداري مبني بر استفادة صرف از 

 استفاده شده است.(  VHDL 1987فقط از  آمده است كه 

# ** Warning: tbench/iram.vhd(186): (vcom-1194) FILE declaration was written using VHDL 1987 

syntax. 

# ** Warning: tbench/mt48lc16m16a2.vhd(493): (vcom-1194) FILE declaration was written using 

VHDL 1987 syntax. 

# ** Warning: tbench/mt48lc16m16a2.vhd(494): (vcom-1194) FILE declaration was written using 

VHDL 1987 syntax. 

# ** Warning: tbench/mspram.vhd(223): (vcom-1194) FILE declaration was written using VHDL 

1987 syntax. 
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# ** Warning: tbench/mspram.vhd(231): (vcom-1194) FILE declaration was written using VHDL 

1987 syntax. 

هاي موجود  اي روي آن اجرا كنيد. به اين منظور از فايل سازي پرازنده، بايستي برنامه شبيه براي  -6

-sparc-elf( استفاده كنيد. براي استفاده از كامپايلر Makefile)به خصوص  tsourceدر پوشة 

  5 -شكل پمطابق قرار دهيد. سپس  PATHرا در  sparc-elf-3.4.4/binبايستي آدرس  3.4.4

 را اجرا كنيد.  makeرفته و  tsourceبه شاخة  

 

 براي ساخت پروژه makeاجراي فرمان  5 -شكل پ

كپي   tsourceتحت عنوان  QuestaSimرا در پوشة مربوط به پروژة  شدههاي توليد در نهايت فايل 

 نماييد.

انتخاب كنيد. روي   libraryرا از  workرا كتابخانة  tbleon، 6 -شكل پمطابق  سازيبراي شبيه  -7

 را انتخاب كنيد. Simulateآن كليك راست كرده و  

 

 ModelSimدر  tbleonسازي تنظيم شبيه  6 -شكل پ



 97صفحه  2پيوست 

 
 

هاي كامپايل  هايي را روي طراحي سازيكند بهينه سعي مي  QuestaSimسازي، پيش از شبيه  -8

 گيرند:مي گروه جاي   2انجامد كه در سازي به هشدارهايي مي شده انجام دهد.  اما اين بهينه 

I. هاي مربوط به نبودن كتابخانة هشدارunisim  اين كتابخانه به علت استفاده از .

باشد. اين كتابخانه همراه برنامة  ي( م1vertexهاي FPGA) Xilinxهاي شركت تكنولوژي 

Xilinx ISE   وجود دارد و به طور رايگان در اينترنت نيز وجود دارد. از كل اين كتابخانه

 فايل زير الزم هستند:  3تنها 

1- unisim_VPKG.vhd 
2- unisim_VCOMP.vhd 
3- unisim_VITAL.vhd 

  اين كتابخانه بايد به پروژه اضافه شده و خطوط زير به ابتداي فايل

compile.do  پس از خط(vlib:اضافه شوند ) 

vcom -quiet unisim/unisim_VPKG.vhd  

vcom -quiet unisim/unisim_VCOMP.vhd  

vcom -quiet unisim/unisim_VITAL.vhd 

 باشد. 7 -شكل پها در پروژه بايستي به صورت در انتها ساختار فايل 

 

 سازيي شبيه ها در پروژهساختار نهايي فايل 7 -شكل پ

 
 اند!ناميده شده vertex ،virtexها در پروژه به جاي اين فايل 1
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 خارج شوند:comment هاي پروژه از حالت به عالوه خطوط زير بايد در فايل

 tech_vertex.vhd  : 1067و   1066خط 

library unisim; 

use unisim.vcomponents.all; 

→  

--library unisim; 

--use unisim.vcomponents.all; 

 : 887و  886خط 
 

tech_vertex2.vhd 

library unisim; 

use unisim.vcomponents.all; 

→  

--library unisim; 

--use unisim.vcomponents.all; 

 روند. ها از بين مي جديد( اكثر هشدار  compile.doبا انجام اين كار و كامپايل مجدد، )با 

II. تعدادي هشدار نيز مربوط به نبود واحدFPU  سازي واحد باشند كه بايستي با يكپارچه مي

داراي   LEONپذير اشكال شده اين هشدارها نيز از بين بروند. دقت كنيد كه خود تحمل

FPU توان از شود. به عالوه مي عرضه مي  جداگانهباشد و در يك بستة نميFPU هاي ديگر

 makeرا با دستور  LEONكار بايد نيز استفاده نمود. براي اين Meikoيا LTH نظير 

xconfig  .براي اين عمل تنظيم نمود 

 اضافه كنيد.  Waveسازي مشاهده كنيد، به پنجرة خواهيد حين شبيه هايي را كه مي سيگنال -9

هاي اضافه شده  توانيد اثر اجراي برنامه روي سيگنالي م  8 -شكل پمانند سازي با اجراي شبيه  -10

 را مشاهده كنيد. Waveبه پنجرة 
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سازيهاي اضافه شده پس از شبيه شمايي از سيگنال 8 -شكل پ  

 



 

 

 

 

 هااسكريپت: 3پيوست  3

 سنجيهاي صحتاسكريپ 1-3

 gold.doاسكريپت  1-1-3

كند و اسكريپت توليد مي  Goldenمشخص شده، نسخه  آزمونيك براي اين اسكريپت، 

allgolds.do  ها، اسكريپت آزمونبراي تمامgold.do  ها آزمون كند تا نسخه مرجع براي تمام را اجرا مي

 اند.ها در ضمائم يك و دو آمده توليد شود. اين اسكريپت 

 

# Copy Test Bench Files to the appropriate place 

# $testAddr is the address of the simulation files 

# $benchAddr is the address of the test bench directory 

set benchAddr $1 

set testAddr $2 

file delete -force $testAddr/tsource 

file copy -force $benchAddr $testAddr/tsource 
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# Run the simulation 

vsim -voptargs=+acc work.tbleon 

 
# Add the processor's pinout signals 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/resetn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/clk  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/pllref  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/plllock  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/errorn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/address 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/data 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/ramsn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/ramoen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/rwen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/romsn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/iosn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/oen  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/read  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/writen  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/brdyn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/bexcn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcke 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcsn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdwen  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdrasn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcasn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sddqm 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdclk  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sa 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sd 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/pio 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/wdogn  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsuen  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsutx  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsurx  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsubre  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsuact  

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/test  

#add wave -r /* 

 
# To continue script execution 

onbreak { 

resume 

} 
 
# First run 

run -all 

 
# Set onbreak to its default value 

onbreak "" 

 
# Save dataset as gold for future reuse 

dataset save sim $benchAddr/gold.wlf; 

 
echo Golden Version Made! 

 
#Goodbye! 
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quit -sim; 

 

 allgolds.doاسكريپت  2-1-3

set testadr "C:/HW/TestBenches" 

set goldadr "C:/HW/HDS/Gold" 

set scriptadr "C:/Documents and Settings/LIP/Desktop" 

 
# Compile everything 

project calculateorder 

 
do $scriptadr/gold.do "$testadr/basic math" $goldadr 

do $scriptadr/gold.do "$testadr/bitcount" $goldadr 

do $scriptadr/gold.do "$testadr/bubble" $goldadr 

do $scriptadr/gold.do "$testadr/matrix" $goldadr 

do $scriptadr/gold.do "$testadr/qtsource" $goldadr 

do $scriptadr/gold.do "$testadr/queue" $goldadr 

do $scriptadr/gold.do "$testadr/original" $goldadr 

 

 check.doاسكريپت  3-1-3

ها را دريافت  آزمون و آدرس محل  آزمونها، نام نام پروژه، آدرس محل پروژه  check.doاسكريپت 

كند. نتايج مقايسه در فايلي با پسوند  مربوطه را بر روي پروژه مشخص شده اجرا مي  آزمونو 

compdiffs.sav  ها،  شود و در صورت نبود هيچ تفاوتي بين سيگنالها ذخيره مي آزمون براي هر يك از

آيد. بنابراين حالت درست زماني است كه پس از اجرا هيچ فايلي با پسوند  يل نيز به وجود نمي اين فا

compdiff.sav .وجود نداشته باشد 

#Copy Test Bench Files to the appropriate place 
#$testAddr is the address of the simulation files 

#$benchAddr is the address of the test bench directory 

 
set benchRoot $1 

set testRoot $2 

 
set testsAddr $3 

 
set benchName $4 

set testName $5 

 
#The address in which results should be put 

set destAddr $benchRoot 
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#Copy test bench specified on command line 

file delete -force $testRoot/tsource 

file copy -force $benchRoot/$benchName $testRoot/tsource 

 
#Run the simulation 

 
#vsim -coverage work.tbleon -voptargs="+acc +cover=bcesfx" 

vsim work.tbleon -voptargs="+acc" 

 
#add processor's pinout signals 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/resetn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/clk 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/pllref 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/plllock 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/errorn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/address 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/data 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/ramsn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/ramoen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/rwen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/romsn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/iosn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/oen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/read 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/writen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/brdyn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/bexcn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcke 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcsn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdwen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdrasn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcasn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sddqm 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sdclk 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sa 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/sd 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/pio 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/wdogn 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsuen 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsutx 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsurx 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsubre 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/dsuact 

add wave sim:/tbleon/tb/p0/leon0/test 

 
# To continue script execution 
onbreak { 
resume 

} 
 
# First run 
run -all 

 
# Set onbreak to its default value 
onbreak  ""  
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# Saving coverage reports 
file mkdir $destAddr/RESULTS/$testName/$testName-$benchName 

 
#coverage save $destAddr/RESULTS/$testName/$testName-

$benchName/cover.sav 

#coverage save -instance /tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/iu0 -code 

bcefst -instance /tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/uart2 -code bcefst -instance 

/tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/uart1 -code bcefst -instance 

/tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/wd0 -code bcefst 

$destAddr/RESULTS/$testName/$testName-$benchName/cover.sav 

#coverage open $destAddr/RESULTS/$testName/$testName-

$benchName/cover.sav cover 

 
#coverage report -html -htmldir $destAddr/RESULTS/$testName/$testName-

$benchName/covereport 

 
#coverage save $destAddr/RESULTS/$testName-$benchName/cover.sav 

#dataset close cover 

 
# Open dataset as gold for comparison 
dataset open $benchRoot/$benchName/gold.wlf 

echo Golden Version Opened for comparison! 

 
# Starting Compare 
compare start -maxsignal 10000000 -maxtotal 10000000 gold sim 

 
# add signals for comparison 
compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/resetn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/clk 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/pllref 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/plllock 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/errorn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/address 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/data 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/ramsn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/ramoen 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/rwen 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/romsn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/iosn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/oen 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/read 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/writen 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/brdyn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/bexcn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcke 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcsn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sdwen 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sdrasn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sdcasn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sddqm 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sdclk 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sa 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/sd 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/pio 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/wdogn 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/dsuen 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/dsutx 
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compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/dsurx 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/dsubre 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/dsuact 

compare add gold:/tbleon/tb/p0/leon0/test 

 
# Running compare 
compare run 

 
# Saving comparison and differences 
compare saverules $destAddr/RESULTS/$testName/$testName-

$benchName/comprules.sav 

 
onerror { 
echo Hurray! No Differences Found!!; 

resume 

} 
 
compare savediffs $destAddr/RESULTS/$testName/$testName-

$benchName/compdiffs.sav 

echo Comparison complete! 

 

#Goodbye! 

#echo Check Your Results! 
quit -sim; 

dataset close gold 

 testall.do اسكريپت 4-1-3

در هر يك از مراحل به تدريج اضافه شده است و اكنون شامل كد الزم براي   testall.doاسكريپت 

را با پارامترهاي   check.doاسكريپت  آزمونباشد. اين سازي مي هريك از قطعات يا مراحل مجتمع  آزمون 

 كند.فراخواني مي  آزمون هاي آزمون براي پروژه تحت  مناسب براي هريك از برنامه 

# Compile all 

do lcompile.do 

 
# Call each test 

 
#set projectName "iu" 

#set projectName "uart" 

#set projectName "regbank" 

#set projectName "alu" 

#set projectName "regalu" 

#set projectName "watchdog" 

#set projectName "iu+uart" 

#set projectName "iu+uart+reg" 

#set projectName "iu+uart+reg+alu" 

#set projectName "iu+uart+reg+alu+wd" 

 
# Test projectName 
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do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "basic 

math" $projectName 

do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "bitcount" 

$projectName 

do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "bubble" 

$projectName 

do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "matrix" 

$projectName 

do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "original" 

$projectName 

do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "qtsource" 

$projectName 

do check.do "C:/HW/TestBenches" "C:/HW/HDS/Gold" "C:/HW/HDS" "queue" 

$projectName 

 

 lcompile.doاسكريپت  2-3

 كند.را به ترتيب كامپايل مي  VHDLهاي توصيف برنامه به زبان اين اسكريپت، فايل 

vlib work 

 

#Compile the FPU files 

vcom -quiet fpu/fpupack.vhd 

vcom -quiet fpu/single_pre.vhd 

vcom -quiet fpu/single_post.vhd 

vcom -quiet fpu/pre_norm_addsub.vhd 

vcom -quiet fpu/addsub_28.vhd 

vcom -quiet fpu/post_norm_addsub.vhd 

vcom -quiet fpu/pre_norm_mul.vhd 

vcom -quiet fpu/serial_mul.vhd  

vcom -quiet fpu/post_norm_mul.vhd 

vcom -quiet fpu/pre_norm_div.vhd 

vcom -quiet fpu/serial_div.vhd 

vcom -quiet fpu/post_norm_div.vhd 

vcom -quiet fpu/pre_norm_sqrt.vhd 

vcom -quiet fpu/sqrt.vhd 

vcom -quiet fpu/post_norm_sqrt.vhd 

vcom -quiet fpu/comppack.vhd 

vcom -quiet fpu/convert.vhd 

vcom -quiet fpu/cmp.vhd 

vcom -quiet fpu/fpu.vhd 

 

#Compiling the unisim library 

#vcom -quiet unisim/unisim_VPKG.vhd 

#vcom -quiet unisim/unisim_VCOMP.vhd 

#vcom -quiet unisim/unisim_VITAL.vhd 

 
#Compiling leon processor codes 

vcom -quiet leon/amba.vhd 

vcom -quiet leon/target.vhd 

vcom -quiet leon/device.vhd 

vcom -quiet leon/config.vhd 
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vcom -quiet leon/mmuconfig.vhd 

vcom -quiet leon/sparcv8.vhd 

vcom -quiet leon/iface.vhd 

vcom -quiet leon/macro.vhd 

vcom -quiet leon/debug.vhd 

vcom -quiet leon/ambacomp.vhd 

vcom -quiet leon/multlib.vhd 

vcom -quiet leon/tech_generic.vhd 

vcom -quiet leon/tech_proasic.vhd 

vcom -quiet leon/tech_axcel.vhd 

vcom -quiet leon/tech_atc18.vhd 

vcom -quiet leon/tech_tsmc25.vhd 

vcom -quiet leon/tech_atc35.vhd 

vcom -quiet leon/tech_atc25.vhd 

vcom -quiet leon/tech_atc18.vhd 

vcom -quiet leon/tech_umc18.vhd 

vcom -quiet leon/tech_fs90.vhd 

vcom -quiet leon/bprom.vhd 

vcom -quiet leon/tech_virtex.vhd 

vcom -quiet leon/tech_virtex2.vhd 

vcom -quiet leon/tech_map.vhd 

vcom -quiet leon/fpulib.vhd 

vcom -quiet leon/meiko.vhd 

vcom -quiet leon/fpu_lth.vhd 

vcom -quiet leon/fpu_core.vhd 

vcom -quiet leon/grfpc.vhd 

vcom -quiet leon/fp1eu.vhd 

vcom -quiet leon/mmu_icache.vhd 

vcom -quiet leon/mmu_dcache.vhd 

vcom -quiet leon/mmu_acache.vhd 

vcom -quiet leon/mmutlbcam.vhd 

vcom -quiet leon/mmulrue.vhd 

vcom -quiet leon/mmulru.vhd 

vcom -quiet leon/mmutlb.vhd 

vcom -quiet leon/mmutw.vhd 

vcom -quiet leon/mmu.vhd 

vcom -quiet leon/mmu_cache.vhd 

 
###Compiling wd.vhd for adding the watchdog part. 

#vcom -quiet leon/wd.vhd 

 
vcom -quiet leon/mul.vhd 

vcom -quiet leon/div.vhd 

vcom -quiet leon/rstgen.vhd 

vcom -quiet leon/iu.vhd 

vcom -quiet leon/icache.vhd 

vcom -quiet leon/dcache.vhd 

vcom -quiet leon/cachemem.vhd 

vcom -quiet leon/acache.vhd 

vcom -quiet leon/cache.vhd 

vcom -quiet leon/proc.vhd 

vcom -quiet leon/irqctrl2.vhd 

vcom -quiet leon/apbmst.vhd 

vcom -quiet leon/ahbarb.vhd 

vcom -quiet leon/ahbram.vhd 

vcom -quiet leon/lconf.vhd 

vcom -quiet leon/wprot.vhd 

vcom -quiet leon/ahbtest.vhd 

vcom -quiet leon/ahbstat.vhd 

vcom -quiet leon/timers.vhd 
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vcom -quiet leon/irqctrl.vhd 

vcom -quiet leon/uart.vhd 

vcom -quiet leon/ioport.vhd 

vcom -quiet leon/sdmctrl.vhd 

vcom -quiet leon/mctrl.vhd 

vcom -quiet leon/ahbmst.vhd 

vcom -quiet leon/dcom_uart.vhd 

vcom -quiet leon/dcom.vhd 

vcom -quiet leon/dma.vhd 

vcom -quiet leon/dsu.vhd 

vcom -quiet leon/dsu_mem.vhd 

vlog -quiet +incdir+leon leon/ethermac.v 

vcom -quiet leon/pci_arb.vhd 

vcom -quiet leon/pci_gr.vhd 

vcom -quiet leon/pci.vhd 

vcom -quiet leon/eth_oc.vhd 

vcom -quiet leon/mcore.vhd 

vcom -quiet leon/leon.vhd 

vcom -quiet leon/leon_pci.vhd 

vcom -quiet leon/leon_eth_pci.vhd 

vcom -quiet leon/leon_eth.vhd 

 
#Compiling the testbench codes 

vcom -quiet tbench/leonlib.vhd 

vcom -quiet tbench/iram.vhd 

vcom -quiet tbench/mt48lc16m16a2.vhd 

vcom -quiet tbench/testmod.vhd 

vcom -quiet tbench/mspram.vhd 

vcom -quiet tbench/bprom.vhd 

vcom -quiet tbench/tbgen.vhd 

vcom -quiet tbench/tblib.vhd 

vcom -quiet tbench/tbdef.vhd 

vcom -quiet tbench/tbleon.vhd 

vcom -quiet tbench/tb_msp.vhd 

 

 تزريق اشكالكريپت اس  3-3

كند. سپس دردر زماني مشخص، )در اينجا  مي  us300سازي را به مدت اين اسكريپت ابتدا شبيه

ns11569500( روي سيگنال )r.X(54  كند. سپس به اندازه عرض يك كالك اشكال را  اشكال تزريق مي

دهد. در نهايت مقدار  باشد( و سپس اجرا را تا انتها ادامه مي  SEUدارد )تا نوع خطا پايدار نگه مي 

 كند.يره مي ها و محتواي حافظه را در فايل ذخسيگنال

# SEU Injection in Main Core Testbeench Qsort_Large from MiBench 

# Fault Injected in /tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/iu0/dgen/div0/r.X(54( 

 
transcript file FI/transcript 

vsim work.tbleon 

onerror {resume} 
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set StdArithNoWarnings 1 

 
set NumericStdNoWarnings 1 

 
run @300000 ns 

transcript      file FI/FI_Results/FI_1000_Result.txt 

 
run @11569500 ns 

variable old_value [examine 

/tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/iu0/dgen/div0/r.X(54(] 
if { $old_value == "0"}{ 

force -freeze /tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/iu0/dgen/div0/r.X(54) 1 

} else { 
force -freeze /tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/iu0/dgen/div0/r.X(54) 0 

} 
 
run 20 ns 

noforce /tbleon/tb/p0/leon0/mcore0/proc0/iu0/dgen/div0/r.X(54) 

 
run @20500000 ns 

 
transcript file FI/transcript 

add list -r sim:/tbleon/tb/p0/leon0/* 

write list -events FI/FI_Results/FI_1000_list_event.txt 

 
#Saving RAMs 
mem save -o FI/FI_Results/FI_1000_ram00.mem -f mti -data hex -addr hex 

/tbleon/tb/ram32d/rambnk__0/ramarr__0/ram0/ram/mema 

mem save -o FI/FI_Results/FI_1000_ram01.mem -f mti -data hex -addr hex 

/tbleon/tb/ram32d/rambnk__0/ramarr__1/ram0/ram/mema 

mem save -o FI/FI_Results/FI_1000_ram02.mem -f mti -data hex -addr hex 

/tbleon/tb/ram32d/rambnk__0/ramarr__2/ram0/ram/mema 

mem save -o FI/FI_Results/FI_1000_ram03.mem -f mti -data hex -addr hex 

/tbleon/tb/ram32d/rambnk__0/ramarr__3/ram0/ram/mema 

 
quit -sim 
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 انگليسي به فارسي  ينامهواژه

 Adapter مبدل

 Arithmetic Codes كدهاي حسابي

 Arithmetic Logic Unit (ALU) واحد محاسبه و منطق 

 Behavioural Model مدل رفتاري 

 Benchmark ي محك برنامه 

 Carry Look-ahead Adder ي پيشگوي رقم نقليكننده جمع

 Carry Select Adder كننده با انتخاب رقم نقليجمع

 Computer-Aided Design (CAD) طراحي به كمك كامپيوتر 

 Context زمينه 

 Cycle چرخه

 Design Phase طراحي

 Duplication دوتائي 

 Embedded Systems نهفته  سيستم

 Error خطا

 Error Correction Codes كدهاي تصحيح خطا 

 Error Detection and Correction (EDAC) تشخيص و تصحيح خطا آزمون 

 External Disturbance آشفتگي  در دنياي خارج 

 Fault اشكال

 Fault-tolerancy پذيري اشكالتحمل

 Force قفل كردن 

 Global Register ثبات همگاني

 Golden Version ي مرجع نسخه 

 Hardware Reuse افزاراستفاده مجدد از سخت 

 Input Register ثباتي ورودي 

 Instruction-Set Architecture (ISA) معماري دستورالعمل 

 Integrated Circuits (IC) مدار مجتمع 

 Integration سازييكپارچه

 Iterative Program ايي حلقه برنامه 

 Local Register ثبات محلي 

 Logging ثبت
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 Low Cost Error Detection هزينه براي تشخيص خطا كدگذاري كم 

 Markov Model هاي ماركوف مدل

 Mean Time Between Failures (MTBF) زمان متوسط بين دو خرابي 

 Mixed Simulation سازي آميخته شبيه

 Narrow-width Values عرضهاي كم داده 

 Non-Series-Parallel Systems موازي -هاي غيرسريسيستم

 N-Version Programming اينسخه  Nسازي برنامه 

 Open Architecture معماري باز 

 Open Source منبع باز

 Operand عملوند 

 Operational Phase عملياتي

 Parallel Systems هاي موازي سيستم

 Parity زوجيت

 Poisson Model هاي پواسون مدل

 Procedure پروسه 

 Processor State ريزپردازنده  حالت

 Prototype Phase سازينمونه 

 Re-computation محاسبه مجدد 

 Redundancy افزونگي 

 Register Windows هاي ثباتپنجره 

 Safety ايمني

 Scan Chain زنجيره پيمايش

 Series Systems هاي سري سيستم

 Simulated Fault Injection سازي شدهتزريق اشكال شبيه 

 Software Implemented Fault Injection (SWIFI) سازي شدهافزاري پياده تزريق اشكال نرم 

 States هاحالت

 Trace Buffer بافر رديابي 

 Triple-Modular Redundancy اي پيمانهافزونگي سه 

 Verification سنجيصحت



 

 
 

Abstract 

Embedded systems are used in most of the equipment that are part of our modern life. The 

importance and pervasiveness of these systems are so much that nearly 99 percent of all 

the processors produced annually are embedded processors. Due to the criticality of the 

applications in which embedded systems are used, reliability is one of the most important 

requirements for most embedded systems. In this thesis, three phases of the design 

process, namely integration, verification and evaluation of reliability, are performed in 

order to achieve an embedded fault-tolerant microprocessor. In the integration phase, 

previously designed fault-tolerant units of a microprocessor (Arithmetic-Logic Unit, 

Control Unit, Register Bank, and Peripherals) are integrated to form a fault-tolerant 

microprocessor based on the SPARC v.8 architecture for safety-critical applications. An 

IEEE-754 compliant floating point unit is also designed and implemented, and techniques 

have been devised for its fault-tolerance. To verify the correctness of the microprocessor's 

functionality, standard benchmark programs from the MiBench suit have been used. 

Finally, the capabilities of the fault-tolerance techniques used in the microprocessor are 

evaluated using conventional fault injection techniques, such as SEU-based fault injection. 
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