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TESTOVÁNÍ ANALOGOVĚ-ČÍSLICOVÝCH INTEGROVANÝCH
OBVODŮ PRO AUTOMOBILY
Jan Dohnal

ON Semiconductor
Vídeňská 125, Brno 619 00
jan.dohnal@onsemi.com
Abstrakt. Tento článek přináší stručný úvod do testování analogově-číslicových
integrovaných obvodů pro automobily. Jsou zde shrnuty specifické vlastnosti
integrovaný obvodů v automobilech a požadavky na jejich testování. Podrobněji se pak
věnuje testování číslicové části a nejnovější metodě pro testování poruch uvnitř
elementárních logických prvků.
Klíčová slova. Integrovaný obvod, testování, analogově-číslicový obvod.

1 Úvod
Testování integrovaného obvodu je činnost prováděná na konci výroby, jejímž cílem je ověřit, že
vyrobený obvod nemá žádné vady. Cílem je kontrolovat kvalitu výroby nikoliv ověřovat správnost
návrhu obvodu. Při testování obvod nepracuje v aplikačním zapojení, ale je prováděn soubor
specializovaných testů a měření, které ověří jednotlivé funkce a hodnoty všech parametrů
zaručovaných výrobcem. Zároveň jsou během testování seřízeny parametry s velkým rozptylem.
Díky testování, pak může výrobce zákazníkovi garantovat:
• Správnou funkci obvodu.
• Minimální a maximální hodnoty parametrů.
• Životnost obvodu.
• Maximální počet vadných obvodů dodaných zákazníkovi.

2 Metody a prostředky pro testování
2.1

Tester integrovaných obvodů

Testování se provádí v testeru integrovaných obvodů (ATE – Automatic Test Equipment). Tester je
univerzální programovatelné zařízení, které obsahuje následující přístroje řízené počítačem:
• Paměť číslicových vektorů s generátorem pro buzení číslicových vstupů testovaného obvodu.
• Paměť pro zachycení odezvy z číslicových výstupů testovaného obvodu.
• Sadu napěťových a proudových zdrojů pro buzení/zatěžování analogových pinů obvodu.
• Číslicově-analogové převodníky umožňující generovat různé průběhy napětí nebo proudu.
• Analogově-číslicových převodníky pro zachycení analogové odezvy testovaného obvodu.
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• Univerzální hlavici pro různé druhy připojení k obvodu.
2.2

Testovací režim obvodu

Jak bylo uvedeno výše, během testu integrovaný obvod nepracuje v aplikačním zapojení a neověřuje
se jeho běžná funkce (normal mode functionality). Místo toho tester uvede obvod do zvláštního
režimu (test mode), ve kterém se zpřístupní jednotlivé části obvodu tak, aby na nich bylo možné
provádět číslicové testy nebo analogová měření.
Důvodem je snaha dosáhnout co nejkratšího času testovaní (test time) a zároveň odhalit co nejvíce
výrobních vad. Je zjevné, že otestování mnoha funkcí složitého integrovaného obvodu funkčním
testem by bylo velmi zdlouhavé. Na obrázku 1 je pro zajímavost zobrazen nárůst nákladů na testování
pro technologie s různou hustotou integrace.

Obrázek 1: Závislost času testování na hustotě integrace

Pro odhalení co největšího počtu výrobních vad je nezbytné zajistit co nejlepší řiditelnost vstupů a
pozorovatelnost výstupů jednotlivých bloků neboť funkce vnitřního bloku se na vývodech pouzdra
projevuje často velmi zprostředkovaně.
Aktivace testovacího režimu musí být dostatečně bezpečná, aby nedošlo k nechtěnému vstupu do
testovacího režimu v aplikaci. Kromě poruchy zařízení, ve kterém je obvod použitý by samozřejmě
hrozilo i zničení obvodu nebo celého zařízení, protože funkce jednotlivých vývodů je v testovacím
režimu odlišná.
2.3

Testování čipů a zapouzdřených obvodů

První testování se provádí přímo na křemíkovém plátku (wafer test, bare-die test). Tester je k obvodu
připojen pomocí kontaktních jehel (probes) na plošky, ke kterým se později připojí vývody pouzdra
(bond pads) případně na plošky určené pouze pro test (probe pads). Cílem je eliminovat vadné čipy
před pouzdřením a ušetřit tak finanční prostředky. Zároveň se tyto testy používají, pokud není možné
zajistit dostatečnou pozorovatelnost a řiditelnost na vývodech pouzdra.
Podruhé se testuje již hotová, zapouzdřená součástka, která se k testeru připojí pomocí vývodů. Při
tomto testu se také zkontrolují spoje (bond wires) mezi čipem a vývody.

2.4

Seřizování (trimming)
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Elementární prvky v integrovaných obvodech (tranzistory, pasivní součástky) jsou vyrobeny s velkým
rozptylem parametrů. V případě číslicových obvodů se tento jev neprojevuje příliš významně, neboť
ovlivňuje pouze časové parametry. Při návrhu synchronního obvodu pak lze časové tolerance snadno
vzít v úvahu.
V analogových obvodech se tento jev eliminuje např. použitím zapojení, které využívají poměr dvou
parametrů místo absolutní hodnoty. Přesto je ale často potřeba pro dosažení absolutní přesnosti seřídit
(trim) nějaký parametr v každé vyrobené součástce. Po změření parametru a výpočtu korekce testerem
se vlastní seřízení provádí buď přímo fyzickou úpravou čipu např. laserem nebo naprogramováním
korekční konstanty do paměti typu OTP (One Time Programmable). Korekce je pak prováděna
číslicově-analogovým převodníkem.
2.5

Vyhodnocování dat z testeru

Výsledky testů se vyhodnocují a statisticky zpracovávají. Cílem tohoto zpracování je odhalování
problémových operací ve výrobě stejně jako eliminace problematických prvků v obvodech. Kromě
toho se samozřejmě optimalizuje čas testování např. zkrácením testu parametrů, které dlouhodobě
dosahují výborných výsledků při testování.

3 Analogově-číslicové integrované obvody pro automobily
3.1

Charakteristika obvodů

Trendem v posledních letech je integrace velice různorodých funkcí na jednom čipu, zejména z
důvodu zmenšení rozměrů a snížení ceny výsledného dílu pro automobil. Proto se čím dál víc
setkáváme s požadavkem na vývoj a výrobu tzv. System On Chip. Tyto součástky obsahují velice
odlišné analogové obvody např. přesné zesilovače a převodníky, výkonové spínače, stejnosměrné
měniče a zároveň složité číslicové obvody jako je např. mikroprocesor, výpočetní jednotka pro
zpracování signálu, paměť typu FLASH nebo komunikační řadič. Analogová a číslicová část jsou
propojeny stovkami signálů.
3.2

Pouzdra a vývody

Na druhou stranu jsou tyto výše popsané komplexní systémy dodávány ve velice malých pouzdrech,
která mají většinou mezi 20 až 30 vývody. Obvody jsou pak ve výsledném zařízení doplněny pouze
pasivními součástkami a přímo připojeny na palubní napájecí a komunikační síť. Z tohoto důvodu
součástky mají velice malý počet nebo vůbec žádné vývody s běžnými logickými úrovněmi (např.
TTL, LVTTL).
3.3

Technologie a provozní podmínky

Pro výrobu čipů se používají CMOS technologie s relativně nízkou hustotou integrace (typicky 0,15 až
0,35 µm) rozšířené o možnost vytvářet na čipu aktivní prvky pro vyšší napětí a různé typy pasivních
součástek. Tyto technologie jsou sice méně náchylné k výrobním vadám než technologie s vysokou
hustotou integrace, ale na druhou stranu se v automobilových aplikacích požaduje velký rozsah
provozní teploty čipu (junction temperature -40 ºC až +175 ºC), dlouhá životnost (min. 15 let) a
vysoká spolehlivost (100 PPM – Part Per Milion).
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4 Testování číslicové části obvodu
4.1

Elementární logické prvky

K testování elementárních logických prvků (hradla, klopné obvody) v synchronních obvodech se
takřka výhradně používá scan řetězec (scan chain). Jeho použití je však omezeno malým počtem
číslicových vstupů a výstupů. Proto většinou není možné vytvořit více než 4 řetězce a velice často je
třeba v testovacím režimu obvodu změnit funkci některých vývodů. Použití vysokonapěťových
vývodů (battery tolerant pins) značně snižuje maximální frekvenci sériových testovacích dat, protože
jejich vstupy mají velkou kapacitu. Stejně tak jsou pomalé výstupní budiče.
Scan řetězec však nijak nezajistí otestování signálů mezi analogovými moduly a číslicovou částí
obvodu. V testovacím režimu, kdy je zpřístupněn na vývodech scan řetězec, se všechny výstupy
z číslicové části propojí se vstupy do číslicové části obvodu. Tyto testovací zpětné vazby jsou
realizovány multiplexery na vstupech a zajistí řiditelnost i pozorovatelnost všech spojů v číslicové
části obvodu. Vstupy analogových modulů jsou během testu řízeny konstantními logickými úrovněmi.
4.2

Paměti RAM a ROM

Test pamětí RAM zajišťuje BIST (Built-In Self Test) přímo na čipu. V testovacím režimu se pouze
zajistí zpřístupnění řídících signálů na vývodech obvodu. Algoritmus BISTu volí dodavatel paměti
podle použité topologie. Velice malé paměti (do velikosti 1 kbit) je možné testovat pomocí scan
řetězce, pokud jsou jeho prostřednictvím všechny vstupy paměti řiditelné a výstupy pozorovatelné. Pro
větší paměti je počet testovacích vektorů příliš velký a testování neefektivní.
Paměti typu ROM se testují pouhým přečtením a porovnáním celého obsahu. Čtení většinou řídí
jednoduchý řadič na čipu a data se sériově přenášejí do testeru.
4.3

Programovatelné paměti (FLASH, EEPROM, OTP)

Tyto paměti se rovněž testují BISTem, ale zároveň se při něm provádí řada analogových měření,
neboť jejich součástí jsou např. zdroje programovacího napětí, spínače apod. Součástí souboru testů
bývá také “zahořování” (bake test), kde se sleduje změna naprogramovaného obsahu za vyšší teploty.

5 Poruchy v číslicových obvodech
Nejčastějšími příčinami poruch v číslicových obvodech jsou:
• vada izolačního oxidu mezi kovovými spoji nebo hradlem MOS tranzistoru
• vada kovového spoje – přerušení nebo zkrat s jiným kovovým spojem (zkrat mezi dvěma vodiči
je zachycen na obrázku 2).
• vada propojovací díry (via) – rozpojení propojovací díry mezi dvěma vrstvami kovových spojů
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Obrázek 2: Zkrat mezi dvěma vodiči

Výše uvedené výrobní vady se velice často kombinují, protože mnoho problémů v oxidu způsobí, že
jsou špatně vyrobeny i kovové spoje. Obrázek 3 ukazuje trhlinu v oxidu mezi dvěma kovovými
vrstvami, které byla následně zaplněna kovem a vytvořila mezi vrstvami zkrat.

Obrázek 3: Vada v oxidu a zkrat mezi dvěma kovovými vrstvami

6 Modely poruch v číslicových obvodech
6.1

Trvalá logická úroveň (stuck-at)

Základní poruchový model pro testování číslicových obvodů. Model předpokládá, že porucha se
projeví trvalou logickou úrovní na vstupu resp. výstupu elementárního logického prvku. Testovací
vektory jsou připraveny tak, aby řídily jednotlivé uzly obvodu a porucha se projevila chybnou
logickou úrovní na pozorovatelných výstupech, nebo v klopných obvodech scan řetězce. Testem
založeným na tomto modelu lze úspěšně odhalit zkraty signálových vodičů na zem nebo napájení
stejně tak zkraty některých tranzistorů v logických prvcích.

5

6.2

Zkrat (bridging pair)

Zkrat mezi sousedícími signálovými vodiči, který je zobrazen na obrázku 4, je obtížně odhalitelný
testem založeným na poruchovém modelu trvalé logické úrovně.

Obrázek 4: Zkrat mezi sousedními vodiči

Pro odhalení zkratu je nutné, aby na sousedních vodičích byly opačné logické úrovně a zároveň se
logická hodnota z prvního projevila na druhém vodiči. Což není úplně snadné, pokud vezmeme
v úvahu, že zkrat nemá nulový odpor a vodiče jsou buzeny různě silnými zdroji.
Poruchový model zkratu (bridging pair) definuje pro každou dvojici vodičů čtyři poruchy. Vždy jeden
z vodičů je zvolen jako útočník (aggressor) a nabývá hodnoty 0 a 1. Testovací vektory jsou
vygenerovány tak, aby porucha na druhém vodiči, který je označen jako oběť (victim), byla
pozorovatelná.
Je zjevné, že počet možných poruch v obvodu je oproti předchozímu modelu obrovský. Samozřejmě
nemá smysl testovat poruchy mezi všemi možnými páry vodičů. Proto se seznam poruch pro test
připravuje z výrobní předlohy čipu (layout), kdy se pro danou technologii určí obrazce spojů, které
jsou náchylné ke zkratům (např. dlouhé podélné vodiče, blízké rohy sousední spojů atd.).
6.3

Zpoždění změny logické úrovně (transition-delay)

Výše uvedené modely pracují pouze s logickými úrovněmi a jsou nezávislé na rychlosti testu (slowspeed test). Na obrázku 5 je zachycena trhlina v signálovém vodiči, která nezpůsobí jeho přerušení,
takže žádný z výše popsaných testů poruchu neodhalí. Trhlina, ale zvýší odpor a kapacitu vodiče, a
proto změna logické úrovně je zpomalena.

Obrázek 5: Trhlina v kovovém vodiči

K otestování toho typu poruch je třeba testovacích vektorů, které vybudí změnu na daném vodiči a
zároveň tuto změnu zachytí. Testovací vektory tedy musí obsahovat dva hodinové pulsy, kdy první
z nich vygeneruje změnu ve vodiči a druhý ji zachytí do klopného obvodu. Časové zpoždění mezi
pulsy odpovídá zpoždění v obvodu bez vady. Testuje se vždy pro oba typy změn z 0 do 1 a z 1 do 0.
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6.4

Zpoždění cesty (path-delay)

Princip tohoto modelu je totožný s předchozím. V tomto případě se ale vektory připraví tak, aby
vygenerovaly a zachytily změnu v nejpomalejších cestách obvodu. Výběr cest se připraví pomocí
nástrojů pro statickou časovou analýzu (Static Timing Analysis). Vychází se z předpokladu, že i malá
výrobní vada se nejvíce projeví v cestách největším zpožděním. Bohužel však tyto cesty bývají
součástí nejsložitějších kombinačních sítí (např. rozsáhlá aritmetická jednotka, dekodér instrukcí,
apod.) a je obtížné pro ně připravit řídící vektory. Metoda se proto používá spíše pro charakterizaci
rozptylu časových parametrů než pro testování.
6.5

Klidový odběr (IDDQ)

Měření klidového proudu je založeno na téměř nulovém proudu CMOS obvodů v ustáleném stavu,
kdy každý tranzistor by měl být sepnut nebo vypnut a logickými prvky by neměl téct žádný resp.
minimální (leakage) příčný proud. Touto metodou je možné odhalit i některé zkraty uvnitř logických
prvků.
Bohužel u velkých obvodů je klidový proud relativně velký a zmenšováním rozměrů transistorů se
klidový proud rovněž zvětšuje. Proto se tento test často provádí ve dvou krocích, kdy se po prvním
měření obvod krátkodobě provozuje se zvýšeným napájecím napětí (V-stress), a pak se znovu změří
klidový proud. Předpokládá se, že tranzistory s výrobní vadou se vyšším napětí poškodí natolik, že
vytvoří zkrat, který se projeví jinou hodnou klidového proudu ve druhém měření.
6.6

Vícenásobná detekce poruch (N-detect)

Tato metoda se používá zejména pro vylepšení detekční schopnosti modelu trvalé logické úrovně. Je
zjevné, že např. k otestování poruchy trvalá 1 nebo 0 na výstupu NAND hradla, není třeba aplikovat
všechny možné vstupní kombinace. Řada tranzistorů uvnitř hradla proto nezmění svůj stav a případná
porucha se neprojeví na výstupu.
Řešením je připravit testovací vektory tak, aby každá porucha byla testována větším počtem (N)
řídících kombinací. Cílem je změnit stav co nejvíce tranzistorů uvnitř logických prvků a otestovat
poruchy uvnitř. Bohužel tato metoda velice výrazně zvyšuje počet testovacích vektorů.

7 Testování poruch uvnitř elementárních prvků (cell-aware test)
7.1

Modelované vnitřní poruchy

Model pro testování poruch uvnitř elementárních logických prvků zavedla do svých nástrojů poprvé
firma Mentor Graphics. Model definuje pro každý elementární logický prvek následující poruchy:
• Rozpojení vnitřního vodiče (open)
• Zkrat mezi vnitřními vodiči (bridge)
• Částečně sepnutý vnitřní tranzistor (Tleak)
• Částečně vypnutý vnitřní tranzistor (Tdrive)
• Zkrat mezi vstupem resp. výstupem logického prvku a napájecím vodičem (Port bridge)
• Rozpojený vstup resp. výstup logického prvku (Port open)

7.2

Metodika
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Příprava knihoven pro nástroje generující testovací vektory je založena na analýze výrobních předloh
(layout) jednotlivých logických prvků. Tyto předlohy jsou zpracovány programem, který v nich
rozpozná místa náchylná ke vzniku výše uvedených poruch.
Dále se pro jednotlivé logické prvky připraví simulační schéma, do kterého se doplní součástky
simulující jednotlivé poruchy (např. velkým odporem se simuluje rozpojení vodiče). Připravené
schéma se simuluje analogovým simulátorem, který pro každou poruchu určí, jakým způsobem se
projeví na výstupu logického prvku. Porucha se považuje za detekovatelnou, pokud se napětí na
výstupu logického prvku liší od referenční hodnoty získané simulací prvku bez poruchy o více než
50%. Simulací všech poruch dostaneme popis jakým způsobem detekovat jednotlivé vnitřní poruchy
daného prvku.
Výše uvedený postup se aplikuje na všechny logické prvky v dané technologii a z výsledků se připraví
knihovna pro nástroj generující testovací vektory (Automatic Test Pattern Generator). Testovací
vektory se připravují tak, aby na vstupech logického prvku byly přesně ty hodnoty, které se určily
analogovou simulací pro detekci příslušné vnitřní poruchy.

7.3

Výsledky testů

Testy prováděné v ON Semiconductor neprokázaly příliš velký přínos této metody pro slow-speed
testy. Velký význam však tato metoda má pro at-speed testování, kde se ukazuje jako velice efektivní
pro odhalování poruch způsobujících zpoždění. V testovacím souboru cca 500000 vzorků, které byly
vyhodnoceny jako bezvadné stávajícím produkčním at-speed testem bylo nalezeno cca 40 kusů, které
vykazovaly poruchy uvnitř buněk. Přestože je metoda primárně určena pro odhalování poruch uvnitř
logických prvků, je to v současnosti jediný prostředek pro detekci rozpojených propojovacích děr mezi
kovovými vrstvami.

Odkazy
[1] Hapke, F., Hušťava, M. a kol.: Cell-aware Production Test Result from a 350 nm Automotive Design in
Proc. of European Test Symposium, 2013
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Abstract. TTEthernet is a time-triggered communication protocol for safety applications.
This paper summarizes the development of the TTEthernet protocol from an academic
prototype to a mature product. It highlights features that set it apart from other
communication protocols with focus on dependability and safety. The paper covers the
practical aspects of clock synchronization, redundancy management, and real-time fault
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1 Introduction
Time-triggered Ethernet (TTEthernet) is a communication protocol based on standard Ethernet. It adds
the notion of synchronized time base that allows the senders in a network to communicate in a
deterministic manner: without causing collisions or unpredictable queuing in switches. The motivation
behind this communication paradigm is described in Section 1.1.
TTEthernet was first developed in 2004 at the Technical University in Vienna by the team of Prof.
H. Kopetz. It was based on the time-triggered communication principles described in [1] and
introduced several new concepts, such as two traffic classes, leverage of existing protocols, and higher
bandwidth. We describe this initial version of TTEthernet in Section 2. The concept is also presented
in this paper [2].
The academic version of TTEthernet was adopted and further developed by our company in 2006.
The first commercial version was created in cooperation with Honeywell and was aimed at the
Aerospace and Space market. It is going to be used in the Orion space capsule. This version of
TTEthernet provides a third traffic class that is compatible to existing Aerospace communications
standards (ARINC 664), Gigabit Ethernet support, 3-chanel redundancy, safety mechanisms to prevent
incorrect behavior. This version of TTEthernet is described in Section 3 and in this paper [3].
Experiences with the first commercial version of TTEthernet lead the company to design its
successor that is going to the market in the near future. It is aimed at wider audience and offers
reduced size and cost, greater scalability, wider range of interfaces, and support for additional standard
protocols like UDP/IP or AVB. This newest version of TTEthernet is briefly described in Section 4.
The safety aspects of the TTEthernet protocol are one of its defining features. They are analyzed in
some detail in Section 5. Several of the safety aspects rely on the global time base so the basic
principles of global time synchronization are provided for comprehension.
Section 6 lists the current challenges in TTEthernet development. These include verification
methods, real-time fault detection, and scheduling problems.
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1.1 The Motivation behind TTEthernet
A computer network is a complex system with many participants. The resources in the network are
limited and can be exhausted if the network usage is not controlled in some way. Typical, non-timetriggered mechanisms to control network usage include rate limiting and prioritization. The algorithms
are different but usually react to high-load situations in the network by reducing transmit rates. Any
non-time-triggered system will have a problem with predictability: Messages may get delayed
significantly during transfer and they may be received (observed) by different receivers in different
temporal order. This causes problems for dependable systems that need redundancy. The replicas must
arrive in a bounded interval with a defined order to make redundancy management decisions
consistent in the network and to make them without large delays.
Time-Triggered protocols define a sparse time-base where each event can be uniquely ordered by
all network nodes. The sparse time-base requires a globally synchronized time. The nodes in the
network must establish the global time before they can exchange time-triggered messages. This is
done via a synchronization protocol (See Section 5.2). The maximum allowed local clock difference
between any two synchronized nodes defines the precision (PI) of the global time. Two events on the
sparse time-base can be ordered if they occur at least 2*PI apart from each other. Events that occur
less than 2*PI apart must be considered simultaneous.
Having a synchronized sparse time-base allows the network designer to define exactly when nodes
may transmit and guarantee that no collision will occur in any of the bottlenecks in the network. This
reduces the end-to-end latency and jitter and allows very precise assumptions about the reception time
of messages. The known reception point in time allows a receiver to make the decisions about the
received message (is it correct, missing, incorrect) within a short time window.
All these time-triggered aspects (benefits) are well known for a number of years. TTEthernet
brings one significant improvement: It merges the existing Ethernet standard with TT principles in one
protocol that is still fully compatible with legacy Ethernet and allows deterministic communications
on the same medium. This means that a single network can be used for non-critical applications
(entertainment) and safety-critical applications (flight control) to reduce costs, weights, power
consumption, and system complexity. Another benefit is the availability of compatible tools, test
equipment, and knowledgeable people, because Ethernet is the prevalent technology at this day.

2 The First (Academic) Version
The first TTEthernet version was aimed at Fast Ethernet (100 Mbit/s) with the switch working in cutthrough mode. The protocol defines two traffic classes:
• Time-Triggered (TT) – all messages with this traffic class are scheduled to be transmitted
periodically with a fixed period and an offset within the period.
• Best-Effort (BE) – messages can be transmitted at any time.
The TT messages can use up to 16 different periods, each period a power-of-two of the basic
communication time unit. The offset within the period is defined as a 12-bit value with granularity
derived from the period. The period and offset are encoded in the Ethernet Type field (16 bits). TT
messages have a higher priority than BE messages and will preempt an ongoing BE transmission in
the switch if they collide. TT messages may never collide with other TT messages – this must be
prevented by a non-conflicting schedule.
The usage of TT messages requires an established global time-base. This time-base is established
by clock master nodes that transmit periodical Protocol Control Frames (PCF). The PCFs contain the
current time of the master and are used by all nodes to align their local clocks. The synchronization
algorithm is distributed to avoid loss of function when one of the masters fails. It uses the faulttolerant average mechanism to select the sources for the computation of clock correction values.
The main benefits of this version of TTEthernet are a simple configuration (period and offset
encoded in the message, switch does not require configuration), deterministic TT message delivery
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(low latency, low jitter, no contention), robust clock synchronization mechanism, simple
implementation of switch.
The main drawbacks are the preemption of BE transmissions which causes frame fragments to be
sent into the network, limited use of the switching capability of Ethernet (the switch does broadcast all
TT messages), no protection against faulty senders, no redundancy management.

3 First Commercial Version
The first commercial version of TTEthernet was developed for the aerospace and space market. Its
defining feature is focus on dependability such that it can be used in safety-critical applications. Let us
list the main differences from the academic version:
• Added rate-Constrained (RC) traffic class – this traffic class is partially compatible to the
ARINC 664, part 7 protocol. It defines that each RC message has an upper rate limit and the
sender may not exceed this limit. This is checked by the switches by a function called
policing. Rate constrained messages allow the system designer to estimate maximum latency
and queue fill level in the system.
• Message priorities – TT and RC messages can have priorities assigned to them.
• Gigabit Ethernet support – the switches support up to 12 Gigabit Ethernet ports. 100/10 Mbit/s
Ethernet speeds are not fully supported.
• Three channel support – end points support redundant transmission and reception on multiple
channels.
• Fail-silence of switches – switches can operate in a dual-chip mode where one chip checks the
operation of the other chip and can turn it off when they cannot agree.
• Fault-tolerant synchronization – formally verified clock startup, synchronization, and
reintegration mechanism for the distributed clock synchronization algorithm. The TTEthernet
synchronization protocol was standardized as SAE AS6802.
The VHDL implementation of the protocol was designed and verified according to the DO-254
processes but no actual DO-254 certification was done. The implementation is not used in any flying
aircraft yet. It is planned to be used in the Orion Space capsule program.
This version of the protocol and its implementations are significantly more advanced than the
academic version. It is not without drawbacks, though. Chief among them are: complex programming
and configuration, high chip-resource usage, incomplete implementation of ARINC 664, part 7
standard, inflexible (deterministic but lower performance) host interface.

4 Next Generation
The drawbacks identified in the currently marketed version of TTEthernet lead to the creation of a new
version of the TTEthernet products. The synchronization protocol remains the same but the features of
the end point HW and of the switches are different. The major differences are:
• Full support for ARINC 664 part 7 (UDP/IP protocol, traffic shaping).
• External memory support (QDR, RLDRAM).
• High-performance DMA support for PCI/PCIe host interface.
• Lower resource usage (cost efficiency).
• Scalability to different markets (industrial, automotive, aerospace).
• Additional fail-silence options – two-chip monitoring or on-chip (dual-core) monitoring.
• Simpler configuration and host interface.
• Full support for 10/100/1000 Mbit/s Ethernet.
• Support for AVB and VLAN.
This version of TTEthernet is still being developed and the information provided here is not final.
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5 Key Principles
This section describes two key mechanisms of TTEthernet: Clock synchronization and Fail-silence.
5.1 Clock synchronization
Please note, that the description here is very simplified. The full specification is available in the SAE
AS6802 standard.
The clock synchronization in TTEthernet is managed by the exchange of Protocol Control Frames
(PCF). The PCF is identified by a dedicated Ethernet Type field (the format is standardized). The
frame contains information about the network (id, priority, domain, etc.) and a transparent clock field.
The transparent clock is updated by each node in the network that relays the PCF – it will add the relay
latency to track the total latency of the PCF from sender to receiver. This information is used to
compute the original transmission point in time.
The PCFs are transmitted only by clock master nodes (configurable option for end points). The
frames are first sent to a switch with the compression master functionality, which compresses all
frames from one round into a single PCF, which is then transmitted back to the synchronization master
and to all synchronization clients. This mechanisms guarantees that everybody receives the same PCF
(on one channel at least).
Each node that receives the compressed PCF measures the difference between its own expected
receive time of the PCF and the actual receive time corrected by the transparent clock value. This
difference is then used to compute a clock correction term, which is applied gradually to bring the
local clocks of all nodes together.
5.2 Fail Silence and COM/MON
The safe function of a TTEthernet network requires that the switches in the network operate in a failsilent manner. This means that the switch must either operate correctly or not at all (it must stop all
transmission activity). This assumption allows us to remain operational when a switch fails, because
its failure is recognizable and does not impact function of other switches.
TTEthernet provides fail-silence guarantee by using two switch chips in a pair. One is called
COM, the other MON. Both chips receive the same inputs but only COM outputs are actually
connected to transmit lines on the network. MON outputs are inactive, except for the control/status
signals that are used for COM-MON communication. If the MON observes that his own state is
different than the state of COM, it will shut down the COM outputs to prevent it from sending
anything.
The COM/MON pair can be implemented as two separate chips or as a single chip with two cores.
There are other options to achieve a safe communication with TTEthernet but COM/MON is the only
one that is implemented in our chips so far.

6 Challenges
The design of fault-tolerant communication protocols and hardware brings many challenges. One of
the major challenges is the verification & validation of the protocol and the implementation. Only a
small part of the protocol can be verified formally (clock synchronization for particular fault
assumptions) but the verification of the full implementation is done manually. This is a task that can
take easily 20 man-years for a single chip without any guarantee that the verification did reveal all
possible problems. Any method of automated verification helps to reduce the cost and increase the
confidence. We currently employ a verification HW/tool that repeats simulated tests on actual HW.
This helps to bridge the gap between HW and simulation but it does not help to make the simulation
tests more complete or better targeted.
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Another major challenge is the fail-silence guarantee. The COM/MON solution, while robust, is
very expensive because the replicates the complete switch logic. It is probably possible to find a way
to implement a much smaller monitoring module on a higher abstraction level, but it has not been done
so far. Other options would be to find a way to ensure fault detection without fail-silence.
The last major challenge mentioned here is the scheduling problem for TT/RC messages. A large
network specification with hundreds or thousands of constraints causes most scheduling algorithm to
spend hours or even fail when searching for a valid message schedule. Some good results have been
obtained by using genetic algorithms but at the cost of other drawbacks (unstable solutions,
unpredictable). Steiner analyzes a possible solution to the problem in his paper [4].

7 Conclusion
TTEthernet is slowly making its way towards large-scale applications in the industrial and automotive
market. There is still a long way ahead of us but we are proud that we managed to bring it out of the
academic world into industry. I will end with the company logo: “Safety is our focus."
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Abstrakt. Tento príspevok sa zaoberá analýzou alternatívnych zdrojov energie a ich
využitím v elektronických systémoch so získavaním energie priamo na čipe. Náš záujem
je zameraný najmä na využite l’udského tela ako jedného z možných zdrojov energie pre
rôzne bezdrôtové senzory umiestnené na tele, ale aj pre ostatné biomonitorovacie zariadenia, či iné mobilné elektronické aplikácie. Z dôvodu maximálneho využitia energetického
potenciálu l’udského tela je potrebné zvyčajne skombinovat’ viacero rôznych energetických
zdrojov. Pri takomto prístupe a optimalizovanom návrhu obvodov na získavanie energie
je možné vytvárat’ zásoby energie, ktoré sú potrebné v okamihoch, ked’ nastane výpadok
energie z primárneho zdroja.
Kl’účové slová. Získavanie energie, alternatívne zdroje energie, nízko-energetický návrh,
správa napájania, mikro výkon, energie z l’udského tela

1

Úvod

Nízka úroveň napájacieho napätia a zároveň vel’mi nízka prúdová spotreba sú v súčasných integrovaných
obvodoch (IO) a systémoch nanajvýš dôležitou požiadavkou, a nízko-príkonový návrh IO sa postupne
stáva samozrejmost’ou. Táto oblast’ návrhu je obzvlášt’ dôležitá v prípade autonómnych a bezdrôtových
zariadení, u ktorých sa kladie dôraz na ich spotrebu a celkovú dobu života. Pre splnenie náročných požiadaviek ohl’adne spotreby je potrebné zahrnút’ riešenie tejto úlohy už na stupni návrhu jednotlivých častí
integrovaného systému. Kým pre digitálne obvody existujú relatívne jednoduché, efektívne a zaužívané
metódy znižovania príkonu [1], v prípade analógových obvodov nie je aplikovanie metód pre zníženie
ich spotreby také priamočiare. Analógové obvody sú vo svojej podstate vždy jedinečné a to je dôvod,
prečo neexituje žiadna univerzálna a všeobecne použitel’ná metóda redukcie spotreby.
Základnou a súčasne najjednoduchšou metódou zníženia energetickej náročnosti obvodových častí
zložitého systému je zabezpečenie režimu spánku, prípadne vypnutia (počas doby ked’ nie sú aktívne).
Tento spôsob návrhu nízko-príkonových obvodov je vel’mi efektívny, ale zd’aleka nie postačujúci. Druhou
možnost’ou ako minimalizovat’ energetické nároky je získavat’ energiu z dostupných nevyčerpatel’ných
zdrojov energie, kde je získavanie energie z okolitého prostredia priamou súčast’ou elektronického systému. Problémy však nastávajú v tom prípade, že ak je zdroj energie nestály a obvod na získavanie
energie nie je schopný pokryt’ celkové energetické požiadavky integrovaného systému.
Preto sme úvodnú fázu výskumu v rámci dizertačnej práce zamerali na analýzu dostupných zdrojov
energie, ktoré by bolo možné využit’ za získavanie energie priamo na čipe, ako aj na možnosti usklad-
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nenia energie, či realizáciu konkrétneho energy harvesting systému (systém so získavaním energie z
okolia) v bezdrôtových senzoroch pre biomonitorovacie zariadenia. V kapitole 2 sú teda opísané alternatívne zdroje energie, ktoré nás obklopujú a taktiež ich základné vlastnosti. V kapitole 3 je uvedený
konkrétny spôsob získavania energie, ktorým sa bude zaoberat’ dizertačná práca. V tejto kapitole je vo
všeobecnosti predstavený aj možný koncept konkrétneho systému pre získavanie energie z okolia.

2

Alternatívne zdroje energie

V okolitom prostredí je možné nájst’ niekol’ko rôznych obnovitel’ných zdrojov energie. Niektoré z nich
sú takmer nevyčerpatel’né, ale žial’ nie všetky zdroje sú vhodné pre použite v systémoch pre získavanie
energie priamo na čipe. Zdroje obnovitel’nej energie, ktoré sú najviac používané v aplikáciách realizovaných na čipe sú uvedené v Tabul’ke 1. Taktiež sú tu prehl’adne prezentované najdôležitejšie vlastnosti jednotlivých zdrojov energie, akými sú napríklad účinnost’ či hustota výstupného výkonu. Údaje
sú získané z [2]–[5].
Pre správnu vol’bu najvhodnejšieho zdroja energie pre systém so získavaním energie z okolia je
nevyhnutné poznat’ presné prostredie, v ktorom bude konkrétna aplikácia pracovat’. Znalost’ prostredia prezradí aké zdroje energie budú k dispozícii a nakol’ko bude ich použitie efektívne. Počas návrhu
systému pre získavanie energie z prostredia je nutné si uvedomit’, že množstvo energie, ktoré sú jednotlivé zdroje schopné dodat’ sa výrazne líši. Dôležitým faktorom je aj ich časová závislost’, t.j. či je
možné daný zdroj považovat’ za kvázi-statický alebo skôr premenlivý. Ked’ hovoríme o systémoch pre
získavanie energie z okolia realizovatel’né na čipe, vynárajú sa d’alšie obmedzenia a problémy, ktoré
je potrebné vziat’ do úvahu (napr. spotreba plochy čipu, technológia výroby, parazitné vlastnosti obvodových komponentov, atd’.).
Zdroj energie
Teplotný gradient

Účinnost’

Energetický menič

Hustota výstupného výkonu

∼ 1%

Peltierov článok
solárne články (vonkajšie)
solárne články (vnútorné)
piezoelektrický
elektrostatický
elektromagnetický
GSM (900 MHz)
WiFi (2.4 GHz)

∼ 15 µW/cm2 (∗)
0.15 - 15 mW/cm2
< 10 µW/cm2
∼ 200 µW/cm2
50 - 100 µW/cm2
< 1 µW/cm2
∼ 0.1 µW/cm2
∼ 0.001 µW/cm2

Svetlo

∼ 10 - 20%

Vibrácie a pohyb

∼ 25 - 50%

Elektromagnetické pole

∼ 50%

(∗) platné pre rozdiel teplôt 10 ◦ C

Tabul’ka 1: Zdroje elektrickej energie (pre systémy získavania energie na čipe) a ich nominálna účinnost’
premeny energie

2.1

Rozdiel teplôt

Systémy, ktoré získavajú energiu z rozdielu teplôt dvoch plôch sú založené na Seebeckovom efekte
(napr. Peltierové články). Ked’ sú dva konce vyrobené z rôznych materiálov pripojené na rôzne teploty,
potom sa medzi týmito koncami vytvorí napätie (Obr. 1), ktoré je dané rozdielom teplôt na uzloch a
vlastnost’ami použitých materiálov. Vytvorené napätie je teda možné opísat’ prostredníctvom rovnice (1),
kde n je počet segmentov článku, ∆T je rozdiel teplôt, α1 a α2 sú Seebeckové koeficienty reprezentujúce
vlastnosti použitých materiálov [8].
U = n.∆T (α1 − α2 )
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(1)

Jedna PeltierTcold

1

2

A

B
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Obr. 1: Jeden segment Peltier-Seebeckovho článku

2.2

Svetelné žiarenie

Na prevod slnečnej energie na elektrickú sú využívané solárne články. Solárne články pracujú na báze
vnútorného foto-voltaického javu, pri ktorom absorbovaný dopadajúci fotón vygeneruje elektrón-dierový
pár alebo excitón. Pohyb týchto nosičov náboja počas separácie vytvára elektrický prúd v pripojenom
obvode. Na to aby dopadajúci fotón mohol byt’ absorbovaný v materiále solárneho článku musí byt’ jeho
energia väčšia ako energia zakázaného pásma príslušného materiálu (najčastejšie polovodič) [6].

2.3

Vibrácie a pohyb

Transformácia mechanickej energie na elektrickú energiu môže by realizovaná s využitím bud’ elektrostatického deja, piezoelektrického javu alebo mechanizmu elektromagnetickej indukcie. Na popis tejto
transformácie je často využívaný mechanický model pre tlmené oscilácie, ktorý je znázornený na Obr. 2
a matematicky opísaný rovnicou (2) [7].
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k - tuhost’
d - útlm (systému)
dg - útlm (generátora)
M - vibrujúca hmota (hmotnost’)
U - generované napätie
Z0 - zat’ažovacia impedancia
y(t) - externý pohyb/vibrácie
z(t) - interný pohyb/vibrácie

Obr. 2: Mechanický model sústavy s tlmenými osciláciami
Na čerpanie energie za pomoci elektrostatického deja sa najčastejšie využíva vzduchový kondenzátor, ktorý je realizovaný ako dve elektródy, pričom jedna z elektród je pevne uchytená a druhá je
pohyblivá. Pri konštantnom napätí priloženom na elektródach a zmene polohy pohyblivej elektródy je
injektovaný elektrický prúd (náboj) do pripojeného obvodu (reprezentovaný Z0 ).
Piezoelektrický menič je založený na deformácii piezoelektrického materiálu spôsobenej pohybom
alebo vibráciami. Deformácia piezoelektrika vyvolá elektrické napätie medzi stenami resp. plochami,
ktoré túto deformáciu spôsobili.
V elektromagnetických meničoch pohyb magnetickej hmoty (jadra) s ohl’adom na statickú cievku
spôsobí zmenu magnetického toku vo vinutiach cievky. To má za následok vytvorenie striedavého napätia
na výstupoch cievky.
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2.4

Elektromagnetické pole

V dnešnej dobe sme neustále obklopení elektromagnetickým pol’om. Táto energia je vyžarovaná najmä
telekomunikačnými siet’ami, ako napríklad GSM, WLAN a podobne. Hodnota vyžiarenej energie vo
frekvenčnej oblasti GSM (900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz) a WLAN (2.4 GHz) je vel’mi malá a jej
hustota klesá so štvorcom vzdialenosti od jej zdroja. Aj napriek tomu však môže byt’ tento zdroj energie
vel’mi efektívne využitý práve v systémoch pre získavanie energie z okolia (vid’. Tabul’ka 1) [2].

2.5

Spôsoby uskladnenia získanej energie

Žial’ ani jeden z uvedených zdrojov energie nie je stabilný. Z tohto dôvodu bude potrebné vytvorit’
efektívny systém ukladania energie počas jej nadbytku, ktorý umožní aby bola k dispozícii v prípade
nedostatku získavanej energie, či výpadku zdroja [3]. Najväčšou výzvou pri systémoch na získavanie
energie z okolia je teda okrem účinnosti samotného meniča taktiež uskladnenie vyrobenej energie. Akumulátory založené na chemickej reakcii predstavujú základnú možnost’ pre uskladnenie energie [9].
Chemické akumulátory (batérie) sú zároveň najlepšia vol’ba pre dlhodobé uskladnenia energie a jej
pomalé čerpanie. Naopak ak sa jedná o krátkodobejšie uskladnenie a rýchle čerpanie energie, vhodnejšie je použitie kondenzátorov. Dobrým kompromisom medzi týmito dvomi možnost’ami uskladnenia
energie sú tzv. superkondenzátory. Superkondenzátory využívajú rovnaký princíp uskladnenia energie
ako kondenzátory, ale ich kapacita je o niekol’ko rádov vyššia, často dokonca porovnatel’ná s klasickými
batériami [10].

3

Zámer dizertačnej práce a jej ciele

Ako už bolo spomenuté, hlavným zámerom budúceho výskumu bude návrh energeticky-efektívnych
IO a taktiež návrh na čipe implementovatel’ných systémov pre získavanie energie z okolia, ktoré im
budú poskytovat’ napájanie. Najskôr bude teda vykonaná analýza pokročilých metód návrhu pre nízkoenergetické analógové a zmiešané obvody v CMOS technológii, so zameraním na optimalizáciu ich
spotreby. V d’alšom by sme chceli pokračovat’ vo výskume systémov pre získavanie energie z okolia,
ktoré je možné integrovat’ spolu s navrhovaným systémom na spoločnom čipe. Hlavným ciel’om je návrh
energeticky-autonómneho integrovaného systému, ktorý bude využívat’ l’udské telo ako primárny zdroj
energie. Takéto systémy majú širokú škálu uplatnení v rôznych mobilných aplikáciách používaných v
zdravotníctve, ako napríklad bezdrôtové senzory na tele (biomonitoring), či v systémoch asistovanej
domácej starostlivosti. Vzhl’adom na zvolenú aplikáciu bude prioritným uvažovaným zdrojom energie
práve l’udské telo.

L’udské telo ako zdroj energie
L’udské telo je prakticky nevyčerpatel’ný zdroje energie, ktorá môže byt’ použitá v mnohých biosenzoroch, implantátoch, v systémoch domácej starostlivosti o pacienta, či zariadeniach na monitorovanie
fyziologických parametrov počas športovej aktivity. Získavanie energie priamo z l’udského tela a jeho
činností má vel’kú výhodu - užívatel’, pacient, či monitorovaná osoba by bola vybavená energeticky
nezávislým a úplne autonómnym systémom [11].
Z l’udského tela môže byt’ získavaná energia z viacerých zdrojov a môže pochádzat’ z rôznych mechanizmov, napríklad z rozdielu teplôt medzi l’udským telom a jeho okolím, z dýchania, z tlaku krvi, z
pohybu rúk a prstov, či z chôdze [12]. Na obrázku Obr. 3 je znázornené aké množstvo energie je možné
získat’ z jednotlivých mechanizmov.
Bloková schéma možnej realizácie energeticky-autonómneho komplexného bezdrôtového elektronického systému je znázornená na Obr. 4 [13]. Rozdiel teplôt medzi l’udským telom a jeho okolím
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by bolo možné použit’ ako kvázi-statický primárny zdroj energie. Aj napriek jeho nízkej účinnosti by
mal byt’ schopný pokryt’ kompletnú statickú spotrebu daného systému. Jeden alebo viacero energeticky
silnejších zdrojov by mohol byt’ použitý ako sekundárny zdroj, ktorý by dobíjal integrovanú batériu.
Energia z batérie bude použitá v okamihoch výpadku primárneho resp. sekundárneho zdroja. Energetický nedostatok musí byt’ prekonaný najmä počas bezdrôtovej komunikácie a prenosu dát. Táto aktivita
je síce časovo krátka, ale o to energeticky náročnejšia.

(2.4 - 4.8W)
Vydychovanie
(<1W)
Tlak krvi
(<0.93W)

(<0.83W)

Pohyb ruky
(<1W)

Pohyb prstov
(6.9 19mW)

(<67W)

Obr. 3: L’udské telo ako alternatívny zdroj energie [12]
Za týmto účelom bude nutné navrthnút’ optimalizovaný nízko-energetický systém riadenia, ktorý
zahŕňa komunikáciu s mikrokontrolérom, jeho perifériami a prepínanie/ovládanie energetických zdrojov.
Procesor

Svetlo

Microcontroller

T

Rozhranie

FotoPohyb
EM pole

RF

Senzory
Energy Processing
Premena energie
Skladovanie energie

Obr. 4: Bloková schéma systému so získavaním energie z viacerých zdrojov [13]

4

Záver

V tomto príspevku boli uvedené najpoužívanejšie zdroje energie pre systémy získavania energie na čipe.
Solárne články poskytujú najväčší výkon, ale ich použite priamo na čipe je výrazne limitované. Na
druhej strane piezoelektrické konvertory majú pomerne vel’ký výkon na cm2 a nie je potrebné, aby boli
vystavené vonkajšiemu okoliu. Odoberatel’ný výkon z rozdielu teplôt je pomerne stabilný, ale účinnost’
premeny energie je vel’mi malá.
Ako už bolo spomenuté, jedným s prístupov k energeticky úsporným či nezávislým systémom je
návrh nízko-príkonových a nízko-napät’ových IO. Preto sme sa doteraz taktiež zaoberali metódami
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návrhu analógových a zmiešaných IO s nízkym napájaním, ktoré sú realizované v technológiách pod
100 nm. V rámci tohto výskumu vzniklo spolu doteraz 6 publikácií, na ktorých som autorom resp.
spoluautorom (5 príspevkov na medzinárodných IEEE konferenciách a sympóziách a 1 príspevok na
domácej konferencii). Okrem prác priamo súvisiacich s témou prezentovanou v tomto príspevku, som
spoluautorom článku v karentovanom časopise IEEE Transactions on Nanotechnology, ktorý sa zaoberá
zvyšovaním testovatel’nosti analógových IO v nanotechnológiách.
V budúcnosti sa zameriame na metodiku návrhu energeticky-nezávislých integrovaných systémov,
vhodných pre bezdrôtové senzory umiestnené na l’udskom tele, implantované senzory, či systémy asistovanej starostlivosti o pacienta. Tento systém bude využívat’ viacero zdrojov energie z l’udského tela a
to hlavne za účelom čo najefektívnejšieho využitia jeho energetického potenciálu.
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Abstract. This paper describes the design of the FPGA-based CAN Bus control system
and experiments which were performed with its reliability and SEU susceptibility. The
control system architecture was implemented in the non-TMR and TMR versions. For
experiments, previously developed external SEU generator was used which allows us to
inject SEU failures randomly into the configuration memory of the running system. At the
end of the paper main goals for my future research and Ph.D. thesis are presented the subject
of which will be the synchronization of fault-tolerant system after its failure and recovery.
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1

Introduction

The complexity of digital systems has a significant impact on reliability and diagnostic features of these
systems. High reliability is important feature which is required in various applications of electronic
components. Very often digital systems are implemented as a Fault Tolerant System (FTS). In these
systems FPGA circuits are becoming increasingly popular especially for space-based applications due to
their high-throughput capabilities, ability of inner reconfiguration and relatively low cost.
When faults are detected in any part of the system implemented into FPGA then a possibility to reconfigure it and extend its lifetime exists. For this purpose, the Partial Dynamic Reconfiguration (PDR)
of FPGA circuit can be used [4]. SRAM-based FPGAs are susceptible to radiation-induced Single Event
Upsets (SEUs). SEU occurrence in FPGA memory can be seen as a big problem for many digital systems. Therefore, many FT techniques have been proposed and tested for mitigating SEUs in systems
implemented into FPGAs. Most FT techniques use hardware redundancy to reduce the probability of
failure. Triple Modular Redundancy (TMR) is a well known fault mitigation technique that uses redundant hardware to tolerate faults caused by SEUs as well. A single fault in any of the redundant hardware
modules will not produce an error at the output as the majority voter will select the correct result from
the remaining two correctly working modules. If failure in redundant module is persistent, then FTS
can be degraded to Duplex system with some type of Concurrent Error detection technique or it can be
recovered by configuration memory scrubbing or through the PDR process [6]. If a failed module is
reconfigured through the PDR then it is necessary to synchronize it with the rest of redundant modules.
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Our research was focused on development of more complex system then previous ones. We realized
that buses and their control systems are integral parts of digital systems. Therefore, we felt the need to
design CAN bus based control system, implement it into FPGA, and use our test platform for the verification of SEUs injection effects on the correct function of the bus system. We worked with two versions
of the design, TMR based design and non-TMR (i.e. those which just cover the required function) under
the assumption that we have no clear information about the relation between the position of particular
bit in the bitstream and the function implemented in FPGA. The goal of the research was to verify how
successful the injection into both versions of the implementations is. Evidently, SEU injection into TMR
based applications will be more successful than the injection into non-TMR application because the size
of the area in FPGA is greater. Anyway, the goal was to verify this hypothesis and gain precise data. The
results of our targeted activities in the area of CAN bus control system design and the verification of its
resilience against SEU attacks are presented in this paper.

2

CAN Bus Control System Design

The implemented CAN Bus Control System allows to connect FPGA-based systems through CAN bus
which is interfaced on the small PCB (Printed Circuit Board) module by the SPI interface. This module
consists mainly of CAN Bus transceiver and CAN controller MCP2515 [7] with integrated SPI interface.
It implements CAN protocol version 2.0B [8] with maximal communication speed 1MB/s. MCP2515
contains 2 buffers for received frames and 3 buffers for transmitted frames. It also contains several filters
and masks for control of receiving process. The MCP2515 circuit is controlled via the SPI interface,
several instructions can be used for reading or writing from/to registers and buffers. The SPI interface
supports 0/0 and 1/1 modes, it is able to communicate with maximal clock of 10 MHz. Asynchronous
events on the CAN bus are handled by interrupt system.
Our CAN control system supports standard 11-bit ID of transmitted CAN frames. The CAN ID
value is also used to define priorities. The frames with lower ID have higher priority and are transferred preferentially. CAN frame contains 8B data field without any information about its meaning. To
increase information value and the usability of CAN frame, CANAerospace application protocol was
used [9]. Protocol definition is widely open to user-defined message types and protocol implementations. CANAerospace message extends data field in the CAN frame. A message consists of header and
data part, its specific structure is shown in Fig. 1. Message header contains Node ID for identification of
transmitting or addressed station, Data type for the definition of message data format and size, Service
ID for specification of used node service and Message code for order identification during sequential
transfer of messages. CANAerospace protocol uses CAN ID for the identification of 7 basic types of
messages and their priority. Each type of message has allocated specific channel defined by the range of
IDs. Additional specification of the application protocol and messages is available in [9].

Figure 1: Format of CANAerospace message
The architecture of the control system is composed of application and communication part. In the
communication part, CAN bus is controlled by CAN CTRL unit which uses the MCP2515 driver and
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SPI Master unit for communicating with the CAN module and controlling the MCP2515 circuit by SPI
instructions. The main function of the CAN CTRL unit is to read and write CAN frames, to interrupt
handling and provide configuration sequence for the MCP2515 circuit. The application part is formed
by the CANAerospace calc. It provides basic mathematical functions for distributed computing via the
CAN bus. Each function is operating as CANAerospace service in one defined channel. Except of
mathematical functions, the calc implements basic IDS service for its identification as is required by the
CANAerospace protocol for each such application.
For the experiments, the CAN bus control system was implemented as TMR system to increase fault
tolerant parameters, the architecture is shown in Fig 2. The control system is included into calc unit. The
unit can be replicated and all its inputs can be interconnected. The units have the following input signals:
SPI interface, interrupt, clock and asynchronous reset. All the outputs of calc units are connected to the
inputs of majority voter which identifies the correct inputs and propagates them to its outputs.

Figure 2: TMR architecture of CAN Bus Control System

3

SEUs Injection and Implementation Details

The SEU simulation in the SRAM-based FPGA is very important for evaluating FTS designs properties
together with a verification of the correct behaviour of the fault recovery. For these purposes, we developed an external SEU generator which allows us inserting emulated SEUs in the device to the required
position in configuration bitstream file. The properties of the SEU generator and experiments with SEU
test platform were presented in [1].
The configuration memory of used FPGA Virtex 5 is divided into frames, each frame is the smallest
addressable unit. It means that every operation with the configuration memory must be done with the
complete frame, each frame being divided into two parts - upper and lower. Each frame has a predefined
length of 1312 bits (41 words, each consisting of 32 bits). For addressing the contents of the configuration
memory, Frame Address Register (FAR) is used. The FAR is subdivided into 5 fields: block type, one
bit indicating upper or lower part of the frame, row address, column address and minor address. Block
type identifies interconnect and block configuration of the FPGA. The procedure of injecting SEUs into
the configuration memory consists of the following steps:
• Frame selection - the frame into which SEU will be injected is selected.
• Reading the frame - the contents of the configuration memory belonging to the selected frame is read out.
• SEU injection - in the contents of the selected frame, one or more bits are modified, the position is determined randomly or on the basis of some algorithm.
• Loading the frame back into the configuration frame - the frame is loaded back into the configuration
memory. It is important to say that the correct operation was not corrupted during these steps.

The SEU injected into the design can have various impacts on the functionality of the design, some
SEUs corrupt the functionality, some do not.
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Due to the fact that FPGA producers do not usually provide users with the information about the internal structure of FPGA, the placement of our design in the configuration memory is not a deterministic
procedure (the approximate placement of CLBs in the configuration memory can be gained by Xilinx
PlanAhead tool). Another aspect is also very important - as the complete frame must be read out from
the configuration memory, it becomes very convenient to place the complete design into the smallest possible area. Both of the implemented versions of the CAN bus control system were placed into the same
narrowed area. Therefore, all logic blocks must be grouped into one physical block, AREA GROUP
limitation can be used for this purpose. In the User Constraints File (UCF) of the design, the block is
then assigned the size and the position.
The verification of the fault tolerance qualities and the resilience against SEU injections of the CAN
bus control system was performed on the ML506 development board with Virtex5 component (see Fig.
3). The experiments consist of the following steps:
1) To ML506, CAN module was connected, the module is controlled by the implemented system. The
Virtex5 FPGA was interfaced with PC through JTAG cable and through CAN bus which is interconnected
with RS232/CAN converter.
2) The SEU framework sends repeatedly the identification request to the application in FPGA, IDS
service is used for this purpose. It is checked whether any response from the application is delivered.
3) SEUs are randomly injected into the area where the design CAN bus control system is implemented. SEUs will be injected as long as the correct function is indicated, i. e. the CAN bus control
system works.
4) Both the ordinary (non TMR) and TMR versions are loaded into FPGA alternately. As a result,
for both versions equal number of implementations is tested.

Figure 3: SEU injection into the CAN bus control system

4

Experiments and Results

During experiments, SEUs were injected into both versions of the control system, previously described
platform developed by our team was used for this purpose. The non-TMR and TMR implementations
were both placed by means of UCF constraints into the predetermined region in FPGA configuration
memory. This region contains 1600 LUTs. The non-TMR version was placed on 26% (412 LUTs) of
the total block area while the TMR version requires 77% (1221 LUTs). Thus, it can be derived that
the function of non-TMR version is attacked (when compared with the TMR version) with every third
injected SEU.
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Figure 4: Probability of the FPGA design failure according to increasing number of SEUs
For each of the implementations, more than 500 results were gained. SEUs were injected into the
design as long as the function was not corrupted in some way. The graph in Fig.4 reflects how to increase
the probability that the FT system fails with the increasing number of SEUs occurrences for both nonTMR and TMR architectures. The result demonstrates that starting with certain number of SEUs injected
into the design, TMR architecture becomes less reliable than the non-TMR one.
Two reasons exist why the TMR based design can be possibly attacked more often: 1) TMR based
designs need a greater area than the non-TMR design; 2) TMR based design contain voter which is not
in our experiments protected against defects in any way. As soon as the voter is attacked, the design is
completely corrupted and does not work.

5

Ph.D. Thesis Goal: FTS Synchronization after Failed Module Recovery

The synchronization issue which was mentioned in the Introduction chapter has to be solved in each
redundancy-based FTS which uses PDR for recovery of failed redundant module. Synchronization
methods can be distinguished to blocking and non-blocking methods depending on if is necessary to
stop operability of the FTS at any time [3]. Available methods are closely related to the FTS architecture
and type of stored context.
For TMR version of the CAN Bus control system, synchronization method based on the checkpointing can be used because the main architecture of the control system is built as Finite-State Machine
(FSM). This method [6] using the fact that FSM-based system operation consists of states which are
always reached in limited time and when a redundant modules can be synchronized. Except of states
synchronization the recovery of user-context has to be solved.
For the complex systems is necessary to use more robust method, e.g. for soft-core processors it
is convenient to use method which is able to store and restore context of all processor registers, stack
and caches. In [5], FTS architecture using BRAM shared memory for preserving of context for all
redundant MicroBlaze soft-core processors is proposed. In this FTS, synchronization routine is triggered
by asynchronous interrupt after the reconfiguration is finished.

6

Conclusions and Future Research

In the first year of my Ph.D. study I tried to become acquainted with various aspects of FTS design into
FPGA. The principles of SEU injection certainly belong into this area.
In this paper, the basic ideas of the design and implementation of CAN bus based control system
into FPGA platform was described. The fault tolerance features of the developed system were improved
by TMR architecture. The experiments with SEU injection into both non-TMR and TMR architectures
were described. Based on our experiments it can be concluded that: 1) the size of the implementation
has a strong impact on resilience against SEUs (which is a well known experience), we gained absolute
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figures; 2) it is extremely important to know the relation between the position of particular bit in the
bitstream and the function implemented in FPGA, otherwise SEU injection is less successful.
In the future research, the fault-tolerant properties of CAN Bus control system can be improved by
possibility of its recovery through the PDR mechanism, e.g. the Generic Partial Dynamic Reconfiguration controller (GPDRC) which is described in [2] can be used. There is also proposed synchronization
technique which is based on copying the state from correctly working module to the reconfigured one.
I wish to collaborate with my colleague Lukas Miculka which is author of given paper and which deals
with the problem of synchronization after the design reconfiguration.
For my Ph.D. thesis, as the first I plan to analyse current methods for the synchronization after
fault recovery. Then I intend to define requirements and properties which should be met by the new
synchronization methodology. After that I will design and implement proposed methodology. In my
opinion, a possibility of further research of non-blocking methods for the synchronization after the FTS
reconfiguration (which does not require suspension of the running system) exists. Reconfiguration and
synchronization of FTS based on soft-core processors is a great challenge for my research.
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Abstract. Control-flow checking is one of the fault-tolerant methods used in embedded
systems. The previous research shows that control-flow errors comprise between 33% and
77% of all errors in a computer system [1]. Nowadays there are many control-flow checking
methods with different designs. In this paper we present a new approach of cooperative
control-flow checking with all the challenges we have to face.
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1

Introduction

Embedded systems are often used for special purposes and reliability is one of the main characteristics
of these systems. When an embedded system is operating in a critical environment, its reliability should
be focused on. One of the methods for improving reliability in embedded systems not only at the system
level is Control-flow checking (CFC) of the running program.
CFC methods concurrently detect control-flow errors such as corrupted jump instructions, corrupted
address register, etc. These methods can be implemented in different level of abstraction. Most CFC
methods are implemented only in software, because the hardware methods are limited by the hardware
architecture of the embedded system. As these days modern CPUs are more complex, the old hardware
methods cannot be applied any longer. The main attributes of all CFC methods are their computation
overhead, memory overhead, response time and detectability of errors.
This paper deals with problems of the idea of Cooperative CFC method and the possibility of adaptive
feature.

2

Control-flow checking methods classification

The CFC methods are divided into three main classes - hardware methods, software methods and hybrid
(SW-HW) methods [2]. There are also other classifications of control-flow checking methods. They can
be divided into methods applicable to commercial off-the-shelf (COTS) processors without modification
of the hardware; and to methods using intellectual property (IP) cores [3].

2.1

Control-flow error classification

Control-flow errors (CFE) are classified in various ways. The basic types of CFE are [4]:
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• inter-block faults where the illegal branches are between different basic blocks,
• intra-block faults where branches are within the same basic block.
A basic block is a part of the program code where there are no control instructions (no branches or
jumps).
The CFE are divided more specifically into [2]:
• branch insertion error when one of the non-control instructions in program is changed to branch
instruction and causes a taken branch,
• branch target modification error when the target address of a branch instruction is modified and
the branch is taken,
• branch deletion error when the control instruction is modified to non-control instruction.
Not every CFC method detects all types of the control-flow errors, but the aim of every CFC method
is to cover all types.

2.2

Hardware-only methods

One of the first CFC method is using an external watchdog processor which monitors computer buses and
checks if there is any control-flow issue [5]. The watchdog processor is a shadow processor and could
be implemented in different ways, e.g. as ordinary finite-state machine. The checking algorithm is either
comparing the computed signature of the current basic block with reference signature or monitoring
system buses and comparing the execution with a shadow program.
The pure hardware methods cannot be used anymore, because of the new processors with different
architectures and cache memories. When engineers needed to use ordinary systems in special environment, they just implemented software method which is in most cases hardware independent.
An interesting example of a new HW method is Control-flow checking by execution tracing (CFCET)
published in [2]. In this approach the authors are using different way to connect the hardware watchdog
to the processor. The debugging trace port is used for the communication. This means that this method
can be used in systems with modern COTS processors.

2.3

Software-only methods

The main disadvantages of SW methods are the inability to detect infinite loops in programs and that they
cannot detect the permanent defects in processors [2]. Software-only methods are mainly implemented
in program itself, so the program has to be modified. This causes a considerable code overhead.
One representation of SW-only method is Control-flow checking by software signatures (CFCSS)
published in [6]. This method uses unique signatures for each basic block. The signatures are stored in
the program as constants. The comparing algorithm uses registers with current signatures and constants
with reference signatures. The current signature is computed by a signature function when the program
enters a new basic block. One of the main disadvantages of CFCSS is aliasing, where more nodes in
control-flow graph are sharing more than one destination node. To address the problem of aliasing,
another software-only method called Control-flow checking using block categories (CFCBC) was made
[7].

2.4

Hybrid methods

HW-SW methods are using reconfigurable or specialised hardware. The program has to be modified and
the checking algorithms are accelerated with the specialised hardware.
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These days it is possible to use the programmable logic (e.g. FPGA), so designers are not limited
by the platform. They can easily implement system on a chip with additional hardware blocks for CFC
methods. Methods that are using the software support are also hybrid.
The hybrid methods are mostly implemented in processors or in IP cores. Examples of methods
implemented in processor are published in [1] and [8]. In these designs the main processor is modified.
In the first method mentioned, new special instructions with own registers for signature checking are
designed. The subject of the second method is the embedded control-flow checker that is monitoring the
program counter of the processor directly.
One example of a method using IP core is published in [9]. The IP core is located between the
processor and the main memory. The IP core decodes fetching instructions and rewrites the program with
duplicating instructions. The main processor is reading modified program with the checking algorithms
inside. The IP core is very complex in this design and all the checking logic is implemented internally.

3

Challenges of Cooperative CFC

The problem we are dealing with is to design a system that will use software and hardware CFC in
cooperative way (not redundant checking). The system has to fulfil at least these attributes - performance,
memory overhead, response time and portability. We are focusing on embedded systems with single-task
OS first but we are considering possibilities for designing the cooperative CFC or in the future an adaptive
CFC in multi-task environment.
Many software CFC methods insert special instructions and signatures into the application code. We
plan to minimize these information. It is very important to consider the memory overhead for scenarios
using multi-task environment with more than one process. To this end, we plan to implement all the logic
for CFC in special process. In the single-task environment the code will be the same size (or with small
overhead), but in multi-task environment with more processes the CFC process saves the code memory.
All the checking instructions will be in the special process.
There are some CFC methods that check only some critical branches of the program [10] and not all
its basic blocks. Instead of skipping these blocks, we plan to check them with a simple external hardware.
The performance should not decrease rapidly and the response time should be shorter.
For further increase of the performance we have to discuss the software and hardware approaches
and find out which method does not affect the performance much.

3.1

Basic design

First, we have to extract the control-flow information from the program during the off-line phase as it is
done in other approaches.
Second, we have to analyze the code or do some testing measures. We have to determine which basic
blocks are running more frequently than the others. Most embedded applications are idle most of the
time. Here we can apply the well-known 80-20 rule - in 80% of the time runs only 20% of the program.
If we can locate the 20% of the program code and check it in fast and real-time way the overhead of the
CFC method will decrease.
Third, the memory of the checking blocks is divided into fast hardware part and the slow software
part. The frequently executed basic blocks should be stored in the fast memory and the rest in the slower
one.
Fig. 3.1 shows the basic design of the proposed architecture. The left part of the figure shows an example of a control-flow graph extracted from an assembly program. The red arrow means a random fault
in jump instruction in the program flow. The right part of the figure is the basic idea of the cooperative
CFC method. The external hardware has to be connected by low latency interface.
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Figure 1: Proposed system architecture

Three important issues must be taken under consideration while designing such system. One of
these issues is the quality of the software part of the method. The software part should be carefully
designed and future-proofed for use in multi-tasking systems. Therefore it is more useful if the checking
algorithms are not implemented in the program itself. One possibility is to locate it outside the program
in a separate, more reliable process.
The second issue is the proposed hardware part and how to transfer the information about the current
program state quickly and with short response time. Basically, the communication between the software
and hardware has to be controlled by the software.
The third issue is the ability of the cooperation with these two parts of the method. This cooperation
mainly depends on the designed algorithm for choosing the frequent basic blocks of the program.
The main advantage is that the software control-flow checking does not run very frequently. This
means that the system resources are used by the running program. The hardware checking runs fast and
the hardware price decreases in comparison with the existing hardware methods. The program includes
less instructions as the pure software implemented CFC method.

4

Conclusion

In this work we are dealing with the control-flow checking method, which is one of the fault-tolerant
methods used in embedded systems. Control-flow checking methods are present in fault-tolerant embedded systems and are detecting the faults in the program flow. As a result of the analysis we design a new
hybrid control-flow method for embedded systems which would increase the system performance and
lower the memory overhead.
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5

Dissertation theses

With the proposed method we can divide the checking algorithm into two parts. In this case we can
increase the overall system performance and decrease the memory overhead. If we hypothetically design
the CFC method with adaptability, the method will be able to divide the program into frequent basic
blocks automatically and these frequently executed basic blocks will be checked in the hardware.
The aim of this dissertation thesis is to design a new control-flow checking method in embedded
systems. This method will use a cooperative software-hardware approach consequently decreasing the
memory overhead and increasing the system performance of the embedded system against other contemporary methods.
The main objectives of the thesis include:
• designing a method or procedure to determine the frequent basic blocks of the running program,
• designing a method for the program division according to the frequent basic blocks,
• designing the software and hardware part of the control-flow checking with the algorithm for
cooperation of these two parts,
• verifying the designed method and comparing the memory overhead and system performance with
existing software and hybrid methods,
• designing the adaptive algorithm which means that the main part of checking will operate concurrently with the running program, if the adaptability will be the part of the designing method.
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Abstrakt. Služba DNS je základným stavebným blokom Internetu, pretože je kritická pre
normálne fungovanie množstva existujúcich služieb. Väčšina komunikácie na Internete totiž
začı́na práve niekol’kými DNS dotazmi. Vzhl’adom na jej základnú úlohu, ktorou je preklad
doménových mien na IP adresy, je táto služba ciel’om vel’kého množstva škodlivých aktivı́t. Táto práca sa zaoberá aktuálne sa vyskytujúcim anomálnym správanı́m, ktoré priamo
využı́va alebo zneužı́va službu DNS. Diskutovaná je dôležitost’ služby DNS, jej zranitelnosti a nedávne internetové útoky. Hlavnou čast’ou práce je rozbor možných útokov na DNS
resp. prı́kladov jej zneužitia. Popritom sú predstavené niektoré existujúce techniky detekcie
anomáliı́ a útokov. Práca tiež obsahuje kapitolu o smerovanı́ mojej dizertačnej práce.
Kl’účové slová. detekcia anomáliı́, bezpečnostný incident, služba DNS, siet’ový útok

1

Úvod

Služba DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových mien, kritický pre správne fungovanie väčšiny internetových služieb. Napriek tomu, že protokol IP samotný nepotrebuje pre svoje fungovanie DNS, pre užı́vatel’ov je prijatel’nejšie odlišovat’ jednotlivé stroje v sieti pomocou ich doménových
mien. Protokol DNS je teda potrebný pre rezolúciu doménových mien na IP adresy a opačne. V skutočnosti
táto skratka zastrešuje celú škálu technických infraštruktúr, softvéru a hardvéru potrebného pre jej správne
fungovanie. Navyše pracuje s rôznymi inými typmi dotazov okrem prekladu doménových mien, ktoré
rozširujú jeho použitie. V dnešnej dobe je možné v širšom poňatı́ DNS chápat’ ako distribuovanú databázu siet’ových informáciı́.
Tento protokol je však využı́vaný, okrem zrejmých účelov, aj pri aktivitách, ktoré sú z pohl’adu siete
považované za anomálie. Jedná sa o nežiadúce, resp. škodlivé aktivity, pri ktorých užı́vatelia použı́vajú
tento protokol za nedovolenými účelmi, prı́padne zneužı́vajú niektorú z vlastnostı́ služby DNS.
Protokol je definovaný v RFC 1035 a pracuje na jednoduchom princı́pe dotazu a odpovede. Prakticky
to znamená, že klient sa dotazuje serveru (nazývaný tiež resolver), ktorý mu na jeho dotaz odpovie.
Komunikácia prebieha pomocou serverového portu 53 a opiera sa o služby transportných protokolov,
pričom dotaz a odpoved’ sú prenášané vždy rovnakým protokolom. Štandardne sa použı́va protokol UDP,
avšak v prı́pade odpovede väčšej ako 512 bajtov či zónových prenosov sa použije protokol TCP.
Základnou črtou DNS prevádzky na UDP je jej symetrickost’. To znamená, že pre každý dotaz by
mala existovat’ odpoved’ . UDP však patrı́ medzi nespol’ahlivé protokoly, a preto sa môže vyskytnút’
aj strata paketov. Čo sa týka symetrickosti TCP spojenı́, pomer medzi množstvom prichádzajúcich a
odchádzajúcich dát je bližšie preberaný v [8].
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Menný priestor DNS je rozdelený do niekol’kých zón, ktoré sú stromami rôznych hĺbok zanorenia.
DNS server je potom poskytovatel’om autoritatı́vnej odpovede, pre uzly v jeho vlastnej zóne. Úplné
doménové meno uzlu sa nazýva Fully Qualified Domain Name (FQDN) a reprezentuje úplnú cestu zanorenia doménového mena od listového uzlu až ku koreňu stromu.
Samotné typy útokov, ktoré sa s DNS spájajú je možné rozdelit’ do kategóriı́ podl’a ich charakteru.
Ako parameter pre rozdelenie útokov je možné použit’ ich primárny ciel’ zamerania. V tom prı́pade je
možné hovorit’ o útokoch, nie priamo zameraných na službu DNS (zamerané na nepozornost’ užı́vatel’a,
infraštruktúru zapojenia serverov), alebo naopak o útokoch, ktoré sú na DNS zamerané priamo. Druhú
kategóriu je možné roztriedit’ na dve hlavné skupiny. Do prvej skupiny patria útoky, ktorých ciel’om
je DNS server alebo viac serverov. Najvýznamnejšı́mi predstavitel’mi tejto skupiny sú útoky typu DoS
alebo útoky pomocou podvrhnutia informácie (poisoning). V druhej skupine sa nachádzajú útoky, ktoré
pre svoju exekúciu použı́vajú server či skupinu serverov s bežiacou službou DNS, alebo zneužı́vajú
niektorú z vlastnostı́ služby.
Ďalšia kapitola sa bude podrobnejšie venovat’ niektorým anomáliám DNS dát vyskytujúcim sa na
Internete, pričom budú k jednotlivým anomáliám uvedené niektoré z publikovaných možnostı́ detekcie,
či rozborov. Kapitola 3 je následne venovaná priblı́ženiu smerovania mojej dizertačnej práce. Posledná
kapitola obsahuje zhrnutie obsahu tejto práce.

2 DNS a anomálie
V množstve sietı́ sú bezpečnostné opatrenia voči DNS prevádzke z pohl’adu klienta vel’mi benevolentné.
Vzhl’adom na dôležitost’ tejto služby je to pochopitel’né, potenciálnym útočnı́kom to ale ponúka výhodu.
Toto často platı́ aj pre organizácie s vysokou úrovňou zabezpečenia, ktoré sú vel’mi prı́sne konfigurované
voči ostatným službám. K zneužitiu doménových mien útočnı́kom zvonku organizácie môže dochádzat’
aj kvôli tomu, že DNS nie je centralizovane ovládané. Útočnı́k môže teda l’ahko zneužit’ protokol nielen k
posielaniu odlišného typu dát, ale taktiež k rýchlemu meneniu doménové mena, čı́m sa vyhne blokovaniu
prı́stupu. Najničivejšı́m môže byt’ útok podvrhnutı́m odpovede na dotaz klienta či nasadenie podvodného
DNS serveru, ktorý sa použı́va k absolútnemu ovládnutiu správania Internetu na klientskom počı́tači.
Zranitel’nost’ protokolu vychádza priamo z faktu, že DNS je otvorený protokol. Ďalšı́m faktom je
použı́vanie ASCII kódovania bez akéhokol’vek šifrovania, kde sú si medzinárodné znaky často podobné a
t’ažko odlı́šitel’né. Problémy v tomto smere môže spôsobit’ jednoduchá a základná autentifikácia pomocou
zdrojovej IP adresy, portu a transakčného ID, kvôli ktorej protokol l’ahko dôveruje akejkol’vek odpovedi
na dotaz. Bezpečnostné riziká takisto predstavuje cachovanie záznamov na neautoritatı́vnych serveroch,
závislost’ na sieti a miskonfigurácia serveru.
Ďalej budú detailnejšie popı́sané niektoré konkrétne typy anomáliı́ v DNS prevádzke. Medzi d’alšie
útoky, ktoré však nebudú v tejto prácipriblı́žené patria naprı́klad útoky Buffer overflows, rôzne typy
útokov na zónové prenosy (Zone transfer hijacking), Dynamic update corruption a iné.

2.1 Súčasná situácia
Súhrnná správa spoločnosti Radware1 o prehl’ade zabezpečenia spoločnostı́ na Internete za rok 2012
uvádza, že od roku 2011 sa stali útoky typu DoS/DDoS znova populárne, a takisto sa globálne zvýšila
početnost’ útokov na Internete. Tie sú stále dlhšie a ničivejšie. Správa sa taktiež špeciálne venuje problematike DNS útokov, ktoré boli v roku 2012 ovel’a častejšie ako roku 2011 (zaznamenaný nárast o 170%).
Dôležitý je poznatok, že okrem nárastu počtu útokov sa taktiež zvýšila ich sofistikovanost’ a amplifikačný
efekt. Zhruba v polovici prı́padov sa jednalo o sofistikované rekurzı́vne alebo reflektı́vne útoky.
1

Spoločnost’ zaoberajúca sa medzinárodnou siet’ovou bezpečnost’ou, správa dostupná na http://www.radware.com/
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Z najvýznamnejšı́ch to bol naprı́klad DDoS útok na DNS servery spoločnosti AT&T, ktorý ochromil
nielen ich vlastnú webovú stránku, ale aj webové stránky v sieti AT&T. Ďalšı́m prı́kladom je útok na
najväčšieho webového doménového registrátora a poskytovatel’a hostingu GoDaddy z 10. novembra.
Útok typu DNS flood vtedy zasiahol milióny internetových domén. Svoju pozornost’ si vyžiadala aj
hrozba hacktivistickej skupiny Anonymous na konci marca, pri ktorej plánovali útočnı́ci využit’ útok
DNS reflective amplification proti 13 DNS root serverom.

2.2 Útoky necielené priamo na DNS
V tejto časti sa nachádza popis metód, ktoré sa snažia t’ažit’ z administratı́vnej časti domény skôr než z
cielenia útoku na infraštruktúru alebo DNS servery.
Jedným z týchto prı́stupov je aj tzv. Cybersquatting. V prvom rade je potrebné pojem definovat’. Skrýva sa pod nı́m registrovanie (úmyselná registrácia doménového mena), obchodovanie, alebo
použı́vanie domény so zlým úmyslom, ako je naprı́klad profitovanie z mena značky tretej strany. V
princı́pe sa z pohl’adu užı́vatel’a jedná aj o chybné zadanie adresy URL do internetového prehl’adávača
(Typosquatting). Zneužitá môže byt’ najmä nepozornost’ užı́vatel’a, ktorá ho privedie na alternatı́vnu
doménu dômyselne registrovanú útočnı́kom. Motiváciou býva oklamanie užı́vatel’a za účelom phishingu,
zisk z vlastnı́ctva samotnej domény podobnej tretej strane, či priamo poškodenie tretej strany, reklama,
alebo distribúcia malware2 . Zadávanie adries URL s preklepmi je vel’mi bežné a podl’a [11] sa dá tento jav
rozdelit’ na tri najčastejšie prı́pady: pravopisné chyby (www.vubtr.cz alebo www.vubr.cz), typografické
chyby (www.butbr.cz), chyby v TLD 3 (www.vutbr.com).
Podl’a analýzy vykonanej v [1] bolo zistené, že až v 99% zo všetkých stránok, pre ktoré existujú
rôzne variácie modifikáciı́ URL sa jedná práve o podvodné stránky. Taktiež bolo potvrdené, že väčšina
URL sa od legitı́mnych lı́šila práve o jeden znak v dĺžke alebo pravopise. Účinnou obranou proti tomuto
fenoménu je detekcia škodlivých adries a ich blokovanie pomocou verejnej čiernej listiny. V ostatnom
prı́pade je na obeti, aby si všimla vlastnú chybu a odhalila tak útok.
Domain name hijacking je proces, ktorým sú odcudzené domenové mená od legitı́mnych majitel’ov. Je tiež známy ako ”ukradnutie”doménového mena. Prebieha prispôsobenı́m údajov domény z jej
ovládacieho panelu, tak aby ukazovala na nelegitı́mny webový server alebo uskutočnenı́m technických
krokov k odkloneniu prevádzky, ako naprı́klad modifikovanı́m menných serverov host’ujúcich stránku.
Ostatné metódy z tejto kategórie môžu byt’ ”sociálneho”typu (vyzradenie prı́stupových údajov) alebo
môžu použı́vat’ techniky ako SQL Injection za účelom zı́skania informácie vedúcej ku kompromitovaniu
DNS záznamov.

2.3 Útoky typu Denial of service
Útoky typu DoS patria k najbežnejšı́m útokom a často sú súčast’ou sofistikovanejšı́ch metód. Ich snahou
je zneprı́stupnit’ alebo obmedzit’ užı́vatel’om prı́stup k určitej službe. V prı́pade Distributed denial of
service (DDoS) je na útok použitých viac počı́tačov, ktoré spravidla bývajú súčast’ou botnetu. V tomto
prı́pade sa môže jednat’ o počty v ráde tisı́cov. Je možné odlı́šit’ štyri základné typy útokov spôsobujúce
odoprenie požadovanej služby: DNS flood, Reflektı́vny útok, Rekurzı́vny útok a tzv. Garbage útok.
V prvom prı́pade sa jedná o bežné zahltenie serveru dotazmi od klienta, pričom sa môže jednat’ o
väčšie množstvo stanı́c spolupracujúcich na útoku. Taktiež býva bežne použı́vaný spoofing4 zdrojových
adries, ktorý je zároveň hlavným prvkom využı́vaným pri reflektı́vnom útoku. Ciel’om útoku je vtedy
práve podvrhnutá zdrojová adresa. Rekurzı́vny útok spočı́va v opakovanom dotazovanı́ sa na doménové
mená, ktoré určite nie sú uložené v cache DNS servera (nezmyselné), čo spustı́ proces rekurzı́vneho
2

malware (skratka z angl. malicious software) je všeobecné označenie škodlivého softvéru
TLD je skratka pre doménu najvyššej úrovne (top-level domain)
4
podvrhnutie zdrojovej IP adresy pre potreby skrytia identity útočnı́ka alebo reflektovania odpovedi
3
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dotazovania sa medzi DNS servermi rôznych úrovnı́. Garbage útok má za ciel’ zahltenie linky k serveru,
čo sa snažı́ docielit’ zasielanı́m nadmerne vel’kých paketov na DNS server.
Špeciálnym typom reflektı́vneho útoku je DNS Reflection Amplification. Pôvod tohto útoku siaha k
v minulosti použı́vanému Smurf útoku využı́vajúcemu ICMP pakety. Princı́p útoku spočı́va v odosielanı́
dotazu so spoofovanou zdrojovou adresou na DNS server. Útočnı́k pre svoje potreby vhodne špecifikuje
dotaz, ktorý mu zaručı́ vygenerovanie niekol’ko násobne väčšej odpovede (typicky dotaz ANY). Odpoved’ sa potom odošle na podvrhnutú adresu, ktorá je ciel’om útoku. Takto je možné dosiahnut’ amplifikácie v ráde niekol’ko desiatok. Analýzou tohto typu útoku sa zaoberá naprı́klad [5], kde autori tiež
navrhujú svoj vlastný systém pre detekciu. Efektivitu navrhovaných metód detekcie útoku skúma [9].

2.4 Cache poisoning
Útok typu DNS cache poisoning spočı́va v napadnutı́ DNS serveru, prı́padne DNS cache serveru za
účelom oklamania resolvera, že podvrhnutý server od útočnı́ka je autoritatı́vnym pre záznam namiesto
pôvodného. Pokial’ sa útočnı́kovi podarı́ vložit’ vlastný DNS záznam do cache serveru napr. u ISP,
následky môžu byt’ fatálne. V praxi to znamená, že útočnı́k presmeruje celú komunikáciu z pôvodného
servera na svoj podvrhnutý, ktorý môže použit’ k nelegálnym aktivitám, najčastejšie za účelom phishingu5 .
Tento typ zostáva neustále nebezpečným z toho dôvodu, že neexistuje žiadny reálny spôsob určenia,
či je obdržaná DNS odpoved’ legitı́mna alebo bola zmanipulovaná. Možné riešenie tohto problému je
použı́vanie zabezpečeného protokolu DNSSEC, ktorý však tiež nebýva bezproblémový.
Detekcia tohto typu útoku väčšinou spočı́va v štatistickej analýze DNS prevádzky na sieti. Takáto
metóda bola predstavená aj v [6], konkrétne sa jedná o detekciu Kaminsky DNS útoku, ktorý je variantou
cache poisoning útoku. V [10] je popı́saný formálny model sémantiky DNS cache, ktorý je systematicky
použı́vaný na vyšetrovanie rôznych typov cache poisoning útokov a na generovanie šablón pre obsah
útočných paketov.

2.5 DNS Fast flux
Vystupovanie pod falošnou IP adresou nie je jedinou možnost’ou ako skryt’ svoju identitu. Práve metóda
fast flux poskytuje d’alšiu možnost’. Spolieha sa na rýchlu zmenu informáciı́ týkajúcich sa pôvodu útoku.
Hlavnou myšlienkou, ktorú táto metóda reprezentuje je schopnost’ rýchlo zmenit’ lokáciu webovej, emailovej, DNS, alebo inej internetovej či distribuovanej služby z jedného či viac počı́tačov pripojených
k Internetu na odlišnú sadu počı́tačov pre oddialenie alebo vyhnutie sa detekcii.
Použı́vajú sa dve rôzne varianty tejto techniky: single flux a double flux. Pri oboch metódach
dochádza k neustálym zmenám adresy webového serveru. V druhej variante sa navyše neustále menia aj
mená DNS serverov.
Na obranu proti tejto technike sú nevyhnutné ako monitorovacie postupy, tak blokovanie. Pokial’ toto
správanie pochádza zo známych rozsahov IP adries je možné ho blokovat’. Dynamika správania týchto
domén, ale vyžaduje najmä dôraz na monitoring a vyšetrenie pôvodu legitı́mnosti zdroja v prı́pade, že sa
objavia nové adresy. S touto technikou sa spájajú vo vel’kej miere phishing a pharming6 .
Detekcii škodlivých fast flux domén pomocou robustného systému pası́vnej analýzy DNS prevádzky
sa venuje [7]. Autori tu navrhujú nový prı́stup k detekcii, ktorý umožňuje vel’mi účinnú detekciu aj
dovtedy neznámych fast flux sietı́. Podobný systém detekcie škodlivých domén je prezentovaný aj v [2].
V tomto prı́pade, ale autori navrhli generický systém, ktorý sa zameriava na určitú triedu hrozby.
5

phishing je činnost’, pri ktorej sa podvodnı́k snažı́ vylákat’ od použı́vatel’ov rôzne údaje (typicky heslá)
pharming je spojený s podvrhnutými DNS záznamami alebo presmerovanı́m DNS, ktoré nastáva ked’ užı́vatel’ pristúpi na
legitı́mnu doménu no napriek tomu je presmerovaný na škodlivú destináciu
6
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2.6 DNS tunneling
Podstata tejto techniky zahŕňa zapuzdrenie binárnych dát do DNS dotazov a odpovedı́, čı́m využı́va DNS
systém rezolvovania doménových mien ako obojsmerný nosič pre tieto dáta. Z toho vyplýva, že pokial’ je
dostupné použı́vanie DNS v sieti, útočnı́k je schopný tunelovat’ akékol’vek dáta ciel’ovému systému, ktorý
je v Internete. Táto technika je rozšı́rená najmä pri obchádzanı́ bezpečnosti pri platených prı́stupových
bodoch na Internet a je momentálne vel’mi aktuálnou témou.
Pre vyhnutie sa tomuto útoku je nutná správna konfigurácia serveru a monitorovanie prevádzky.
Zaujimavú metódu detekcie pomocou frekvenčnej analýzy predstavili autori v [3]. Autor v [4] zvolil pre
detekciu analýzu obsahu paketu a siet’ovej prevádzky. Kvalita detekcie týchto analýz je demonštrovaná
na niekol’kých rôznych spôsoboch tunelovania DNS.

3

Smerovanie dizertačnej práce

Témou mojej dizertačnej práce je detekcia siet’ových anomáliı́ a bezpečnostných incidentov s využitı́m
DNS dát. Hlavnou myšlienkou práce je využitie DNS dát z rôznych úrovnı́ monitoringu v rôznych
siet’ach. Ciel’om skúmania je pomocou ich porovnávania a korelácie nájst’ spojitosti medzi dátovými
sadami, a následne dosiahnut’ zefektı́vnenie a spresnenie detekcie. Označenie incidentu v rôznych zdrojoch umožnı́ potvrdit’ jeho výskyt, a tiež redukovat’ počet chybne detekovaných anomáliı́ a incidentov.
Prvým typom dát, esenciálnych pre môj výskum, sú dáta obsahujúce kompletnú siet’ovú prevádzku
z prı́stupových bodov do národnej vysokorýchlostnej počı́tačovej siete určenej pre vedu, výskum, vývoj
a vzdelávanie - CESNET2. S týmto zámerom aktı́vne spolupracujem so združenı́m CESNET. Dáta sú
zbierané na koncových prı́stupových bodoch siete na NetFlow kolektor a zaznamenávajú kompletnú
vstupujúcu a vystupujúcu prevádzku zo siete. Tieto dáta je potrebné najprv spracovat’ vyparsovanı́m DNS
tokov a tie následne analyzovat’. Druhým typom dát sú záznamy z DNS serverov na národnej úrovni,
ktoré spravuje združenie CZ .NIC. Za týmto účelom som nadviazal spoluprácu aj s týmto združenı́m,
ktorej predmetom je práve prı́stup k týmto citlivým dátam. Principiálne sa jedná o čistú DNS prevádzku
z celého sveta práve na servery združenia. Oba typy dát mám dostupné vo formáte .pcap, z ktorého
ich d’alej spracovávam. V prvom rade sa v práci zameriavam na porovnávanie týchto dát, čı́m zist’ujem
ich prekrytie. Potom pomocou analýzy dostupnými či vlastnými nástrojmi a metódami budem sledovat’
prekrývanie sa detekovaných bezpečnostných incidentov v jednotlivých dátových sadách.
Počas doterajšieho štúdia som sa venoval najmä analýze offline monitorovacı́ch dát z oboch zdrojov.
Značný čas som tiež venoval metóde detekcie spoofingu na úrovni vstupných bodov do Tier-2 siete. Táto
práca mi poskytla mnohé skúsenosti týkajúce sa analýzy pası́vnych monitorovacı́ch dát, práce s NetFlow
a základných technı́k detekcie. Zı́skané poznatky boli publikované v článku. Práve spoofing je neoddelitel’nou súčast’ou niektorých útokov na službu DNS, a to naprı́klad DNS Reflection Amplification či
DNS cache poisoning. V poslednej dobe sa venujem najmä efektı́vnemu parsovaniu DNS dát zo siet’ovej
prevádzky.

4

Záver

Táto práca sa zaoberá problematikou anomáliı́ DNS v počı́tačových siet’ach. V prvom rade bola vyzdvihnutá dôležitost’ služby DNS pre funkčnost’ základných internetových služieb. Postupne boli rozoberané
zranitel’né vlastnosti služby DNS, ktoré sú napadnutel’né a často zneužı́vané útočnı́kmi. Nasledovalo niekol’ko informáciı́ o reálnych útokoch na službu DNS, ktoré sa odohrali počas roku 2012 a ich dopad bol
fatálny. Najväčšı́ priestor bol venovaný typom útokov na službu DNS, ktoré sú v súčasnej dobe značne
rozšı́rené a u útočnı́kov populárne.
Tieto informácie sú základom dizertačnej práce, ktorej hlavná myšlienka a popis smerovania boli
predstavené v predposlednej kapitole. Prezentovanou hlavnou myšlienkou mojej dizertačnej práce je
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skúmanie vzt’ahu medzi dátami zaznamenanými priamo z vel’kých DNS serverov a NetFlow dátami zo
siete. Napomôct’ by tomu mali nadviazané spolupráce, ktoré mi prinášajú prı́stup k potrebným dátam.
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Výpočetnı́ technika a informatika, 1. ročnı́k, prezenčnı́ studium
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Abstrakt. S neustálým rozvojem algoritmického obchodovánı́ sı́lı́ tlak na snižovánı́ latence systémů pro elektronické obchodovánı́. Od snižovánı́ latence přenosu dat mezi aplikacı́ a sı́t’ovým rozhranı́m se postupně přesunula pozornost na snižovánı́ latence dekódovánı́
zpráv, které přicházejı́ch po sı́ti z burzy. Kromě dekódovánı́ zpráv je ale důležité rychle aktualizovat i obraz burzy (knihu). Proto jsme navrhli novou hardwarovou architekturu, která
na základě zpráv přicházejı́cı́ch z burzy udržuje aktuálnı́ knihu s nejnižšı́mi nabı́dkovými
a nejvyššı́mi poptávkovými cenami. Pro každou zprávu je nutné najı́t obchodovaný instrument a odpovı́dajı́cı́m způsobem aktulizovat záznam. Navržená architektura využı́vá pro
správu knihy kukaččı́ hašovánı́, což umožňuje dosáhnout nı́zké latence při vyhledánı́ instrumentu a současně vysoké mı́ry zaplněnı́ paměti pro uloženı́ instrumentů. V přı́spěvku
je diskutován kompromis mezi latencı́ vyhledánı́ a efektivitou využitı́ paměti. Při průměrné
latenci 253 ns umožňuje navržená architektura pracovat s 112 700 instrumenty a to jen při
využitı́ 144 Mbit QDR SRAM.
Klı́čová slova. obchodovánı́, burza, FGPA, HFT, High Frequency Trading

1 Úvod
Finančnı́ burzy postupně přecházejı́ na elektronické obchodovánı́, které dnes tvořı́ vı́ce než 90 procent
všech provedených transakcı́. Do popředı́ se dostává algoritmické obchodovánı́ a High Frequency Trading (HFT). Obchodnı́k se nezaměřuje na realizaci konkrétnı́ch obchodů, ale nastavuje parametry algoritmu, který pak řešı́ samotné obchodovánı́.
Důležitým faktorem HFT systémů je reakce systému na změny na burze ve velmi krátkém čase. Burza
totiž provede obchod pouze pro prvnı́ požadavek. Obchodnı́ algoritmy jsou navı́c citlivé na časovou
aktuálnost vstupnı́ch dat. Je tedy potřeba dosáhnout velmi nı́zké latence odezvy systému pro každou
zprávu, která přijde z burzy.
Čistě softwarová řešenı́ přestala v této oblasti vyhovovat kvůli vysoké a nedeterministické latenci,
která se pohybuje v řádech desı́tek mikrosekund [3]. Nejprve byla snaha snı́žit latenci přenosu dat ze
sı́t’ového rozhranı́ do procesoru pomocı́ speciálnı́ch akceleračnı́ch karet. Data byla posı́lána mimo jádro
operačnı́ho systému přı́mo do pamět’ového prostoru aplikace.
Dalšı́ho snižovánı́ latence systémů se docı́lilo akceleracı́ dekódovánı́ zpráv, které přicházejı́ z burzy.
Pro urychlenı́ této časově kritické operace se většinou použı́vá akceleračnı́ karta s výkonným FPGA
(např. Celoxica AMDC [4]). Technologie ASIC nenı́ pro tuto oblast vhodná, protože formát zpráv
posı́laných z burzy se často měnı́. Většina publikovaných přı́stupů k dekódovánı́ se tak omezuje na návrh
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aplikačně specifického procesoru implementovaného v FPGA [2] [6]. Srovnánı́ různých existujı́cı́ch
přı́stupů a návrh kompletnı́ aplikace pro obchodovánı́ v FGPA prezentuje Lockwood [3]. Pro algoritmické obchodovánı́ je důležité nejen dekódovat zprávy, ale také na základě přı́chozı́ch zpráv vytvářet
obraz burzy (knihu). Dalšı́m krokem při snižovánı́ latence je proto přesunutı́ správy knihy do hardware.
Tento přı́spěvek ukazuje hardwarovou architekturu, která umožňuje správu knihy s latencı́ pouze
253 ns a to i při zpracovánı́ velkého počtu obchodovaných instrumentů. Navržená architektura využı́vá
kukaččı́ hašovánı́, aby dosáhla vhodného poměru zaplněnı́ knihy a velmi nı́zké latence vyhledánı́. Dále je
analyzován kompromis mezi efektivitou zaplněnı́ dostupné paměti a latencı́ systému. Výsledná architektura byla syntetizována do technologie Virtex-5 a dosahuje frekvence 150 MHz. S využitı́m dvou modulů
QDR SRAM o celkové kapacitě 144 Mbit je možné ukládat obraz burzy až pro sto tisı́c finančnı́ch instrumentů, což je dostatečné pro většinu systémů pro obchodovánı́ na burze.

2

Definice problému

Burzy poskytujı́ svým uživatelům informace o stavu trhu prostřednictvı́m multicastových datových toků.
Každý takový tok obsahuje zprávy, které popisujı́ jeden finančnı́ instrument (např. akcie firmy Apple).
Tyto zprávy poskytujı́ informace o určité události na trhu, např. změna ceny instrumentu, provedená
obchodnı́ transakce apod. Počet instrumentů obchodovaných na burze se odvı́jı́ od jejı́ho typu. Na trhu
s akciemi se např. obchoduje jen několik tisı́c instrumentů. Naproti tomu počet odvozených derivátů
může dosahovat až stovek tisı́c.
Datové toky přijı́mané z burzy mohou být využity k vytvořenı́ tzv. knihy. Knihu můžeme popsat jako
velkou tabulku, která obsahuje informace o požadavcı́ch na nákup či prodej jednotlivých instrumentů.
Důležité jsou zejména ceny, na kterých se dá daný instrument obchodovat. Kniha se vždy dělı́ na dvě
části, které odpovı́dajı́ nabı́dce a poptávce.
Kompletnı́ kniha obsahuje všechny požadavky, které byly vytvořeny pro každý instrument. Je přitom
obvyklé, že několik obchodnı́ků zadalo požadavek se shodnou cenou. Zpracovánı́ těchto požadavků
(např. určenı́ nejlepšı́ nabı́dkové a poptávkové ceny a celkový počet jednotek na této ceně) je časově
i pamět’ově náročné. Kompletnı́ kniha se proto obvykle použı́vá pouze na trzı́ch s akciemi.
Informace o derivátech jsou poskytovány ve zjednodušené podobě. Burza sjednocuje požadavky se
stejnými cenami u jednotlivých instrumentů a vytvářı́ tak agregovanou knihu. Taková kniha se skládá
z několika cenových úrovnı́, které obsahujı́ počet sjednocených požadavků a také celkový počet obchodovaných jednotek. Dále pak může vzniknout kniha s omezenou hloubkou, která obsahuje jen několik
nejlepšı́ch cenových hladin. Počet hladin je obvykle 5, ale na různých burzách se může mı́rně lišit. Nejlepšı́ hladina v knize se označuje jako tzv. vrchol knihy (Top of Book).
Pokud nastane změna v jedné z pěti hornı́ch cenových úrovnı́ knihy, vygeneruje burza zprávu, aby
tak informovala své uživatele. Přı́kladem takové zprávy může být vlož novou cenovou hladinu na úroveň
4 v poptávce.
Dále se v tomto textu budeme zabývat hardwarovou realizacı́ správy knihy. Hlavnı́m úkolem je zpracovánı́ vstupnı́ch zpráv a s jejich pomocı́ vytvářet a udržovat knihu. Konkrétně se zaměřı́me na knihu
s omezenou hloubkou pro přı́pad derivátů, což je nejčastějšı́ přı́pad pro obchodovánı́ s nı́zkou latencı́.
Znamená to, že budeme muset zpracovávat velké množstvı́ instrumentů (až stovky tisı́c). Tyto instrumenty jsou obvykle identifikovány unikátnı́m ID, které bývá 32 nebo 64 bitů široké.
Záznam v knize s omezenou hloubkou potřebuje velké množstvı́ paměti, protože obsahuje ceny a
celkové obchodované množstvı́ pro 10 cenových hladin (5 pro nabı́dku i poptávku) a dalšı́ doplňujı́cı́
informace. Velikost takového záznamu je přibližně 1100 bitů.
Je proto zřejmé, že spravovánı́ knihy pro deriváty vyžaduje uloženı́ velké tabulky, pro 100 000 instrumentů bychom potřebovali celkem 105 Mbitů. Hlavnı́m problémem je, jak efektivně uložit tuto datovou
strukturu a přitom zajistit co nejrychlejšı́ aktualizaci záznamů v tabulce. Zejména bude potřeba zajistit
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rychlé vyhledánı́ intrumentu v tabulce, abychom dosáhli nı́zké a deterministické latence zpracovánı́. Operace vkládánı́ a odebı́ránı́ instrumentů nenı́ třeba uvažovat, jelikož seznam obchodovaných instrumentů
pro daný den je znám předem a během dne se obvykle neměnı́.

3

Analýza

Rychlé vyhledávánı́ ve velkých datových kolekcı́ch umožňujı́ hašovacı́ funkce. Jejich hlavnı́m nedostatkem jsou možné kolize, které zvyšujı́ počet potřebných přı́stupů do paměti a tı́m i celkový čas vyhledánı́.
Kolize jsou kompenzovány tı́m, že hašovacı́ tabulka má většı́ velikost než je potřeba pro uloženı́ samotných dat. Jednotlivé algoritmy pro adresaci hašovacı́ch tabulek se lišı́ právě časem vyhledávánı́ a
maximálnı́ možnou zaplněnostı́ tabulky. Tyto dva požadavky jsou protichůdné a je potřeba najı́t řešenı́,
které vyhovuje úloze spravovánı́ knihy. Provedli jsme tedy analýzu několika algoritmů.
Prvnı́m je naivnı́ algoritmus (naive), který použı́vá pouze jednu hašovacı́ funkci. Pokud je dané mı́sto
již obsazeno, algoritmus selhává. Rozšı́řenı́ tohoto přı́stupu umožňuje uložit záznam na adresu určenou
hašovacı́ funkcı́, nebo na N přı́mo následujı́ch adres (bucket). Dalšı́ modifikacı́ tohoto přı́stupu je, že
se neuvažujı́ přı́mo následujı́cı́ položky, ale dalšı́ch N dostupných adres se spočı́tá přičtenı́m hodnoty
zı́skané druhou hašovacı́ funkcı́ (bucket-hash).
Odlišný přı́stup nabı́zı́ kukaččı́ hašovánı́ [5], které využı́vá dvě (nebo vı́ce) hašovacı́ch funkcı́. Tyto
funkce určujı́ adresy, na které lze daný záznam uložit. Pokud ovšem ani jedna adresa nenı́ volná, musı́
nový záznam nahradit jeden ze stávajı́cı́ch. Pro původnı́ záznam se pak hledá jiná pro něj přı́pustná
adresa. Tento postup se opakuje, dokud se nahrazený záznam neuložı́ na volné mı́sto. Pokud vypršı́
předem definovaný maximálnı́ počet kroků, přidánı́ nové položky selže. Existujı́ dvě varianty kukaččı́ho
hašovánı́. V prvnı́ variantě všechny hašovacı́ funkce adresujı́ celou pamět’ (cockoo-common), ve druhé
variantě má pak každá hašovacı́ funkce svůj úsek paměti (cockoo-divide).
Výše popsané algoritmy jsme implementovali pomocı́ Jenkinsovy funkce [1] a testovali jsme je na
reálných identifikátorech z burzy, které jsme postupně vkládali do tabulky o velikosti 65 536. V přı́padě,
že vloženı́ dalšı́ho identifikátoru již selhalo, uložilo se aktuálnı́ procentuálnı́ zaplněnı́ tabulky. Následně
se tabulka vynulovala a měřenı́ se opakovalo pro nová náhodně vygenerovaná semı́nka hašovacı́ch funkcı́.
Pro každý algoritmus jsme provedli 100 000 iteracı́ pro 5 různých množin identifikátorů.
Naměřené hodnoty jsme vynesli do grafu na obrázku 1. Na ose x je znázorněno procentuálnı́ zaplněnı́ tabulky, osa y pak ukazuje, pro kolik běhů se podařilo úspěšně vytvořit hašovacı́ tabulku s daným
zaplněnı́m. U algoritmů označených jako bucket a bucket-hash jsme zvolili N = 4. Zvýšenı́m tohoto
parametru by sice bylo možné dosáhnout lepšı́ho zaplněnı́ tabulky, nicméně by výrazně stoupla latence,
což nenı́ v našem přı́padě přı́pustné. Z obrázku vyplývá, že nejlepšı́ho zaplněnı́ tabulky lze dosáhnout
pomocı́ kukaččı́ho hašovanı́ s rozdělenou pamětı́. Ve druhém měřenı́ jsme tedy dále zkoumali, jaký vliv
na efektivitu algoritmu má přidánı́ dalšı́ch hašovacı́ch funkcı́. Graf na obrázku 2 ukazuje dosažitelné
zaplněnı́ tabulky pro kukaččı́ hašovanı́ se 2, 3 a 4 hašovacı́mi funkcemi v obou variantách algoritmu.
Z grafu 2 je vidět, že s kukaččı́m hašovánı́m se 4 funkcemi lze dosáhnout nejlepšı́ho zaplněnı́
(až 93 %). Se vzrůstajı́cı́m počtem funkcı́ ovšem stoupá i počet přı́stupů do paměti a tı́m i zpožděnı́.
Tento kompromis je vı́ce diskutován v sekci 5. Také lze vypozorovat, že je výhodnějšı́ použı́vat variantu
s rozdělenou pamětı́.

4

Architektura

V přı́padě problému správy knihy je vstupem hašovacı́ho algoritmu množina identifikátorů instrumentů.
Vzhledem k tomu, že je tato množina předem známa, můžeme si předpřipravit hašovacı́ tabulku v softwaru a v hardwaru implementovat jen samotné vyhledávánı́ bez podpory přidávánı́ nových instrumentů.
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Obrázek 1: Dosažitelné zaplněnı́ tabulky pro různé hašovacı́ algoritmy
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Obrázek 2: Dosažitelné zaplněnı́ tabulky pro kukaččı́ hašovánı́ s různým počtem hašovacı́ch funkcı́

Předpřipravená tabulka obsahuje na každé adrese identifikátor přiřazeného instrumentu, nebo hodnotu 0 (předpokládáme, že 0 nenı́ platný identifikátor instrumentu). Tato tabulka se pak společně se
semı́nky hašovacı́ch funkcı́ nahraje jako konfigurace do hardwaru. Vzhledem k velikosti této tabulky
(pro 100 000 instrumentů je potřeba asi 105 Mbitů) nelze pro jejı́ uloženı́ využı́t pamět na čipu FPGA.
S ohledem na požadovanou latenci a kapacitu je vhodná pamět’ QDR SRAM.
Na obrázku 3 je zobrazena architektura vyhledávánı́ pomocı́ kukaččı́ho hašovánı́ pro přı́pad třı́
hašovacı́ch funkcı́ a rozdělenou datovou pamět’. Vzhledem k tomu, že externı́ pamět’ má pouze jedno
čtecı́ rozhranı́, nepotřebujeme počı́tat hodnoty všech třı́ hašovacı́ch funkcı́ paralelně. Mı́sto toho je použit
jen jeden blok pro výpočet haše (Hash block), kterému řı́dı́cı́ konečný automat (FSM) postupně přikládá
na vstup jednotlivá semı́nka (Seeds). Ze zı́skaných hodnot se pak odvodı́ adresy do disjunktnı́ch částı́
paměti v bloku Offset. Prvnı́ hodnota se přı́mo použije jako adresa, dalšı́ dvě hodnoty musı́ být inkrementovány o odpovı́dajı́cı́ posun. Z hlavnı́ datové pamětı́ (Book Memory) jsou pak vyčteny záznamy na
odpovı́dajı́cı́ch adresách. Klı́če uložené v těchto záznamech se následně porovnajı́ se vstupnı́m identifikátorem instrumentu v bloku Validate, čı́mž se vybere korektnı́ záznam pro daný instrument. Pokud se
žádný z klı́čů neshoduje se vstupnı́m identifikátorem, nastává chyba ve vyhledávánı́ a daný instrument
je ignorován.
Z datové paměti se vždy vyčı́tajı́ celé záznamy pro daný instrument, protože externı́ pamět’ má
poměrně velkou latenci (až 19 taktů). Kdyby byla dostupná rychlejšı́ pamět’ (bloková pamět’ na čipu),
bylo by výhodnějšı́ nejdřı́ve vyčı́st pouze identifikátory a následně určit správnou adresu a čı́st jen jeden
datový záznam. Kvůli velkému počtu instrumentů však internı́ pamět’ neposkytuje dostatečnou kapacitu
pro uloženı́ všech identifikátorů.
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Obrázek 3: Architektura kukaččı́ho hašovánı́

5

Výsledky

Architekturu kukaččı́ho hašovánı́ popsanou v předchozı́ sekci jsme implementovali v jazyce VHDL. Jako
testovacı́ platformu jsme použili kartu COMBO-LXT, která je osazená čipem Virtex-5 XC5VLX155T a
dvěma pamět’ovými moduly QDR-II SRAM CY7C1513AV18 o velikosti 72 Mbit.
Datové rozhranı́ těchto pamětı́ je široké 72 bitů. Pro ukládánı́ knihy jsme použili oba moduly paralelně, abychom zdvojnásobili pamět’ovou propustnost a šı́řku jednoho datového slova. Záznam v knize
o velikosti 1100 bitů je tedy rozdělen na 8 slov a do paměti je možno uložit až 131 072 záznamů.
Druhou možnostı́ by bylo použı́t oba moduly odděleně jako separované části paměti. Pak by bylo
možné čı́st data pro dva instrumenty zároveň, ale jen s polovičnı́ rychlostı́. Tı́m by došlo ke zhoršenı́
minimálnı́ i průměrné latence oproti předchozı́mu přı́padu.
Naši implementaci jsme vysyntetizovali pomocı́ nástroje Xilinx ISE verze 14.4. Maximálnı́ dosažitelná frekvence je 159.5 MHz, pro reálný obvod bylo použito 150 MHz. Zpožděnı́ paměti bylo měřeno
jak analýzou v simulaci, tak i pomocı́ čı́tačů přı́mo v hardwaru. Vyčtenı́ prvnı́ho slova z paměti trvá 19
hodinových taktů, následujı́cı́ slova se na výstupu objevujı́ každý takt. Zpožděnı́ výpočtu hašovacı́ funkce
jsou 4 takty.
Porovnánı́ variant kukaččı́ho hašovánı́ s 2, 3 a 4 hašovacı́mi funkcemi z hlediska latence a maximálnı́ho počtu uložených instrumentů je v tabulce 1.
Druhý sloupec tabulky ukazuje minimálnı́, průměrnou a maximálnı́ latenci pro nalezenı́ a vyčtenı́
záznamu. Konkrétnı́ hodnota latence záležı́ na tom, v které části paměti je instrument uložen. Např.
pokud se záznam instrumentu nacházı́ hned v prvnı́ části, bude latence pouze 30 taktů (4 pro výpočet
haše a 26 pro vyčtenı́ z paměti). Ovšem v přı́padě, že je záznam až ve třetı́ části paměti, se latence zvětšı́
o 16 taktů (prvnı́ dva záznamy se četly zbytečně).
Třetı́ sloupec tabulky porovnává spotřebované zdroje na čipu. Vzhledem k tomu, že blok pro výpočet
hašovacı́ funkce je vždy sdı́lený, lišı́ se obsazené zdroje jen nepatrně. Do těchto údajů nenı́ započı́tán
řadič paměti, ale pouze architektura samotného vyhledávánı́.
Ve čtvrtém sloupci tabulky je uveden maximálnı́ počet symbolů, který lze pro dané řešenı́ do paměti
využı́t. Tyto hodnoty jsou odvozeny z analýzy možného procentuálnı́ho zaplněnı́ tabulky v sekci 3.
Pro srovnánı́ je na poslednı́m řádku každé sekce tabulky uvedeno teoretické ideálnı́ řešenı́, které by
využilo pamět’ na 100 % a přitom mělo zpožděnı́ odpovı́dajı́cı́ vyčtenı́ jednoho záznamu z paměti.
Tabulka ukazuje, že se vzrůstajı́cı́m počtem použitých hašovacı́ch funkcı́ stoupá efektivita využitı́
paměti, nicméně vzrůstá průměrná a maximálnı́ latence vyhledánı́ instrumentu. Konkrétnı́ řešenı́ je tedy
nutno vybrat s ohledem na požadavky pro danou aplikaci a s ohledem na velikost dostupné paměti.
Situaci, kdy by byla karta osazená vı́ce pamět’ovými moduly, ilustrujı́ poslednı́ čtyři řádky tabulky.
Rozdı́l mezi minimálnı́ a maximálnı́ latencı́ se nepřı́mo úměrně snižuje vzhledem k rostoucı́ šı́řce pamět’ové sběrnice. Minimálnı́ latence ale klesá jen nepatrně, jelikož převažuje zpožděnı́ pamět’ového řadiče.
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Algoritmus
Cockoo 2 funkce
Cockoo 3 funkce
Cockoo 4 funkce
Ideálnı́
4 funkce, 4 moduly
Ideálnı́, 4 moduly
4 funkce, 8 modulů
Ideálnı́, 8 modulů

Latence [ns]
min avg max
200 227 253
200 253 307
200 280 360
173 173 173
177 217 257
150 150 150
165 185 205
139 139 139

Zdroje
Registry LUT
390
552
422
585
454
586
—
—
454
586
—
—
454
586
—
—

Počet instrumentů
76 000
112 700
121 900
131 072
243 800
262 144
487 600
524 288

Tabulka 1: Porovnánı́ latence, spotřeby zdrojů a maximálnı́ho počtu instrumentů u jednotlivých variant

6

Závěr

V tomto přı́spěvku byl představen problém správy knihy v aplikacı́ch pro nı́zkolatenčnı́ obchodovánı́ na
burze. Tuto úlohu je potřeba akcelerovat pomocı́ FPGA čipů. Navrhli jsme tedy architekturu s využitı́m
kukaččı́ho hašovánı́, která umožňuje ukládánı́ knihy s využitı́m externı́ paměti. Ukázali jsme také, jaký
vliv má počet použitých hašovacı́ch funkcı́ na latenci a dosaženou zaplněnost paměti. Při realizaci architektury na kartě COMBO-LXT lze dosáhnout průměrné latence vyhledánı́ 227-280 ns, což je o dva
řády lepšı́ výsledek, než jakého se dosahuje při čistě softwarovém řešenı́. Zároveň je možné na kartě
uchovávat knihu pro 76 600–124 500 instrumentů.
Výsledky prezentované v tomto přı́spěvku vznikly v rámci řešenı́ dizertačnı́ práce na téma hardwarové architektury s nı́zkou latencı́, které by měly být využitelné zejména v oblasti algoritmického obchodovánı́ na burze. V prvnı́m roce studia jsem se zaměřil na problém správy knihy, který nenı́ v dnešnı́
době v hardwaru řešen a je to slabina současných systémů. Dalšı́m pokračovánı́m této práce by mělo být
vylepšenı́ stávajı́cı́ architektury a zobecněnı́ pro dalšı́ typy knih (např. kniha s neomezenou hloubkou).
Poté se budu zabývat hledánı́m způsobů pro snı́ženı́ latence dalšı́ch důležitých operacı́, které se v oblasti
obchodovánı́ na burze vyskytujı́. Přı́kladem může být výpočet statistických funkcı́ nebo rychlé odesı́lánı́
zpráv na burzu.
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Abstrakt. Článek pojednává o možném alternativnı́m směru sběru statistických dat z vysokorychlostnı́ch sı́tı́ v reálném čase. Tento druh analýzy je základnı́ operacı́, která je
využı́vána v mnoha sı́t’ových aplikacı́ch jako monitoring, bezpečnost a dále. Hlavnı́m cı́lem
práce je poskytnout architekturu a prostředek pro rychlejšı́ implementaci nových metod
měřenı́ pro podporu rychlostı́ nad 10 Gb/s. Jeden z hlavnı́ch problémů bude vytvořenı́ dostatečně obecné infrastruktury a popsánı́ měřicı́ho procesu, ze kterého bude možné automatizovat proces generovánı́ výsledného řešenı́.
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Úvod

V současné době patřı́ 10 Gb/s Ethernet mezi nejvı́ce rozšı́řené vysokorychlostnı́ sı́t’ové technologie.
Technologický vývoj jde však stále kupředu, a tak i tyto technologie jsou nahrazovány ještě rychlejšı́mi,
jako napřı́klad 100 Gb/s Ethernetem. Motivacı́ pro nástup rychlejšı́ch technologiı́ je rozmach služeb typu
Video-on-Demand, zaváděnı́ nových služeb a rostoucı́ počet vestavěných zařı́zenı́ komunikujı́cı́ch po
Internetu. S tı́m souvisı́ i nárůst objemu generovaných dat. Práce je cı́lena na propustnosti nad 10 Gb/s,
kdy se prováděnı́ časově kritických operacı́ často neobejde bez hardwarové podpory. Mezi tyto kritické
operace patřı́ klasifikace paketů, vyhledávánı́ vzorů pomocı́ regulárnı́ch výrazů, vkládánı́ dat do datového
toku, ale také sbı́ránı́ statistik, které jsou potřebné pro detekčnı́ metody.
Ze studie [1] od skupiny IEEE vyplývá, že polovina páteřnı́ch linek bude na konci roku 2013 použı́vat
spoje o rychlosti 40 Gb/s a 100 Gb/s. Trend rostoucı́ rychlosti a velikosti komunikačnı́ sı́tě musı́ nutně
sledovat i oblast bezpečnosti a monitorovánı́. Přesné měřenı́ a analýza sı́t’ového provozu v reálném čase
jsou důležité v mnoha sı́t’ových oblastech jako sı́t’ová bezpečnost, detekce anomáliı́, zaznamenávánı́ dat
nutných k účtovánı́ služeb a dále. Pro podporu vývoje těchto aplikacı́ musı́ být dostupné vývojové platformy. Jednou z těchto platforem je 100 Gb/s akceleračnı́ karta popsaná v článku [2]. V současné době je
tato karta navrhována sdruženı́m CESNET. Výzvou však zůstává efektivnı́ využitı́ tohoto hardware pro
účely monitorovánı́ vysokorychlostnı́ch sı́tı́ v reálném čase.
V následujı́cı́m textu budou rozebrány stávajı́cı́ nejrozšı́řenějšı́ technologie v oblasti monitorovánı́
počı́tačových sı́tı́. Dalšı́ části textu se budou věnovat provedené a budoucı́ práci.
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2

Dnešnı́ přı́stup k monitorovánı́

Pasivnı́ metody měřenı́ jsou založeny na pozorovánı́ procházejı́cı́ho sı́t’ového provozu a do sı́tě nemusı́ být generovány žádné speciálnı́ pakety. Touto metodou se typicky provádı́ analýzy provozu, kde
je možné využı́t pozorovaných hodnot — kdo s kým a jak dlouho komunikoval, doby přı́stupu ke službě,
bezpečnostnı́ analýza a podobně. Základnı́ problém pasivnı́ho monitorovánı́ je zpracovánı́ velkého množstvı́
dat. Monitorovánı́ je výhodné předzpracovat ve speciálnı́m hardwarovém zařı́zenı́, které může monitorovacı́mu softwaru ulehčit a zvýšit tak výkonnost výsledného řešenı́. V současné době je možné zpracovat
10 Gb/s tok s hardwarem běžně dostupným na trhu [4].
Současné metody monitorovánı́ jsou založeny na sběru statistik o tocı́ch. Tok je definován jako
množina paketů sdı́lejı́cı́ch určité vlastnosti a vyskytujı́cı́ch se v daném bodě sı́tě. Obvykle se pojem toku
shoduje s intuitivnı́ představou jednosměrného sı́t’ového spojenı́ či přenosu dat. Identifikátorem toku je
pětice polı́ z hlavičky paketu: zdrojová IP adresa, cı́lová IP adresa, zdrojový port, cı́lový port a protokol.
Ke každému toku se uchovávajı́ statistiky, předevšı́m počet přenesených paketů a bajtů, čas začátku a
konce toku. Měřenı́ toků je tedy stavové – mezi jednotlivými pakety toku je nutné udržet určitou informaci. Při zachycenı́ paketu daného toku je nutné stavovou informaci vyhledat a aktualizovat.
Na předchozı́m popsaném principu funguje nejrozšı́řenějšı́ monitorovacı́ technologie, která byla vytvořena firmou Cisco a je známa pod označenı́m NetFlow [3]. Tento způsob monitorovánı́ vyžaduje v
sı́ti tři základnı́ komponenty — NetFlow sondy, kolektor a datové uložiště. Sondy jsou základnı́m prvkem, které vytvářı́ agregované statistiky sı́t’ových toků. Tyto nachytané statistiky jsou poté odesı́lány
a ukládány na kolektor, ke kterému je připojeno datové uložiště. Analýza takto uložených dat probı́há
pomocı́ dotazů od uživatele na NetFlow kolektoru. Data z NetFlow sond jsou agregována v časových
intervalech, který se musı́ volit vzhledem k počtu generovaných dat a dosaženı́ určité mı́ry podrobnosti.
Typickým intervalem pro sběr NetFlow dat je doba pěti minut.
Dalšı́ rozšı́řený způsob pasivnı́ho monitorovánı́ je využitı́ komoditnı́ho hardwaru a volně dostupného
softwaru, kterým je třeba Wireshark[5] nebo TCPDUMP[6]. Zmı́něné nástroje podporujı́ filtraci a ukládánı́
paketů pro pozdějšı́ analýzu. Tento přı́stup se však využı́vá spı́še pro přı́pad analýzy a diagnostiky na
sı́tı́ch s pomalejšı́ přenosovou kapacitou.

3

Nové přı́stupy k monitorovánı́

Klasický přı́stup k měřenı́ je založen na sběru statistik o tocı́ch. Agregovaný provoz ze sı́t’ových sond
se ukládá na kolektor, kde je možné později výsledky analyzovat za pomoci dotazů. Přı́stup nazvaný
Query-driven measurement [7] postupuje opačně. Při tomto přı́stupu je dotaz předem naprogramován
v monitorovacı́m hardwaru. Výsledné řešenı́ je pak schopno zpracovat velké množstvı́ sı́t’ových dat v
reálném čase. Oproti nejrozšı́řenějšı́ variantě NetFlow má tento nový přı́stup i kratšı́ latenci, protože jsou
data přı́mo zpracovávána a sbı́rajı́ se tak již hotové výsledky. Se zvyšujı́cı́ přenosovou rychlostı́ a rozšı́řenı́
analýzy vı́ce aplikačnı́ch protokolů v reálném čase bude tento přı́stup k problému stále výhodnějšı́ z
hlediska rychlosti a počtu generovaných dat.
Při návrhu sı́t’ového hardwaru je důležité vhodně volit rozloženı́ činnostı́ pro hardwarovou a softwarovou vrstvu. Hardware samotný je velmi výhodné udržovat pokud možno co nejjednoduššı́ z důvodu
dosaženı́ co největšı́ rychlosti. Většı́ složitost hardwaru vede na špatnou rozšiřitelnost a udržovatelnost
výsledného řešenı́. Z tohoto pohledu je tedy výhodné brát hardware v sı́t’ové aplikaci jako prvek, který
dokáže pomoci a odlehčit složitějšı́ softwarové aplikaci, do které se dostanou pouze zajı́mavé toky.
Touto myšlenkou se zabývá výzkumný projekt, který byl v organizaci CESNET označen jako SDM
(Software Defined Monitoring). Jeho hlavnı́m cı́lem je kromě NetFlow měřenı́ podporovat také monitorovánı́ aplikačnı́ch protokolů a přı́padně dalšı́, dosud neznámé monitorovacı́ metody. Pro dosaženı́
takového stupně programovatelnosti je navržen aplikačně specifický obvod, SDM procesor. Pro dosaženı́
vysoké konfigurovatelnosti řešenı́ se předpokládá, že SDM procesor bude implementován v hradlovém
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poli FPGA a bude možné jej rozšiřovat a konfigurovat pro potřeby konkrétnı́ aplikace. Půjde tedy spı́še
o celou rodinu SDM procesorů. V následujı́cı́ části textu je popsána architektura SDM a dalšı́ postup v
této oblasti.

3.1

Architektura SDM procesoru

SDM procesor obsahuje dvě základnı́ tabulky — tabulku pravidel a tabulku stavových dat. Tabulka pravidel obsahuje datovou strukturu, ve které je uložen klı́č záznamu (toku) a instrukce, která určuje následné
chovánı́ v procesu aktualizace tabulky stavových dat. Pro zpracovánı́ paketu je tedy nutné vyhledat
záznam v tabulce pravidel, extrahovat instrukci a vykonat ji. Při zpracovánı́ musı́ být dbáno na pořadı́
- pořadı́ výstupnı́ch dat musı́ odpovı́dat pořadı́ vstupnı́ch požadavků. Obě dvě tabulky jsou uloženy v
externı́ paměti.
SDM procesor se skládá ze čtyř základnı́ch jednotek — SEARCH, SW ACCESS, UPDATE a ARBITER. Vstupnı́ požadavek (zpracovaná hlavička paketu) je nejdřı́ve předán jednotce SEARCH, která
pracuje s tabulkou pravidel popsanou v předchozı́m odstavci. Pro rychlé vyhledánı́ a efektivnı́ využitı́
paměti se použı́vá algoritmus na principu rozptylovacı́ tabulky (tzn. adresa je vytvořena z hash hodnoty
klı́če). Klı́č pro vyhledávánı́ je v tomto přı́padě datová struktura, která obsahuje extrahované hodnoty
z polı́ček protokolů (IP, TCP/UDP). Dalšı́ chovánı́ je závislé na přı́padném nalezenı́ záznamu. Z nalezeného záznamu se extrahuje instrukce, která se předá jednotce pro aktualizaci (blok UPDATE). V
přı́padě nenalezenı́ odpovı́dajı́cı́ položky dojde k odeslánı́ instrukce pro výchozı́ chovánı́.
Jednotka UPDATE provádı́ aktualizaci záznamu v tabulce stavových dat podle předané instrukce z
jednotky SEARCH. Pro měřenı́ typu NetFlow půjde o inkrementaci čı́tačů paketů a bajtů toku a o posun
časové značky konce toku.
Pro zakládánı́ a rušenı́ položek se použı́vá blok SW ACCESS, který přı́mo komunikuje s monitorovacı́m softwarem. Tento software spravuje všechny tabulky v hardware, tedy předevšı́m vkládá pravidla
a instrukce do tabulky pravidel. Tı́m je zajištěno, že software má plnou kontrolu nad chovánı́m hardware. V software je možné využı́t pokročilé algoritmy pro výběr toků zpracovaných v hardware, přičemž
implementace takto složitého rozhodovánı́ přı́mo v hardware by nebyla účelná nebo vůbec možná.
Založenı́ nového pravidla spočı́vá ve vytvořenı́ dvou záznamů. Jako prvnı́ se vytvořı́ záznam do tabulky stavových dat, v přı́padě NetFlow měřenı́ půjde o nulové čı́tače. Adresa tohoto záznamu je součástı́
záznamu v tabulce pravidel, který je vložen jako druhý v pořadı́.
Pro přı́stup bloků do externı́ paměti se musı́ provádět arbitrace podle priorit jednotek. Tato funkcionalita je implementována v bloku s názvem ARBITER. Stručná bloková architektura SDM procesoru je
naznačena na obrázku 1.
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Obrázek 1: Stručná architektura SDM
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V architektuře SDM procesoru je určitým hrdlem blok ARBITER. Je proto důležité se zabývat
možným chovánı́m již v době návrhu. Pro účely simulace byl pro model SDM procesoru vytvořen generátor vstupu a chovánı́ modelu s jednı́m a dvěma ARBITER bloky. Druhá varianta vycházı́ lépe (viz.
výsledky v obrázku 2), protože má UPDATE blok většı́ volnost v možnosti přı́stupu do externı́ paměti.

(a) Počet zpracovaných instrukcı́ jednotky UPDATE vzhle- (b) Počet přijatých přı́stupů bloku UPDATE do paměti s
dem k počtu iteracı́
jednı́m ARBITER blokem

Obrázek 2: Naměřené vlastnosti modelu vzhledem k výkonosti. Vytvořenı́ modelu s dvěma ARBITER
bloky zvýšı́ výkonnost a blok UPDATE nebude v přı́stupu blokován jednotkami s většı́ prioritou

3.2

Architektura UPDATE bloku

Základnı́ úlohou tohoto bloku je prováděnı́ aktualizace záznamů uložených v externı́ paměti. Struktura
a forma dat je známa SDM softwaru a jednotce, která provádı́ modifikaci. Z hlediska podpory nových
metod monitorovánı́ a budoucı́ rozšiřitelnosti je nutné vytvořit škálovatelnou architekturu, kde přidánı́
nové jednotky nebude mı́t zásadnı́ vliv na okolı́. Z hlediska modifikace záznamů ve sdı́lené paměti musı́
být zaručena atomicita aktualizace. V přı́padě nesplněnı́ tohoto základnı́ho požadavku může vzniknout
datový hazard typu RAW (Read After Write), což by vedlo k chybnému výsledku měřenı́ (byl by modifikován starý záznam). Vzhledem k budoucı́ implementačnı́ platformě, kterou v našem přı́padě bude
FPGA, je nutné vyřešit problém kontroly, rezervace a uvolněnı́ datového bloku během jednoho taktu
hodin, přitom však s ohledem na spotřebované zdroje na čipu.
Jako vnitřnı́ architektura byla vybrána stromová architektura, kdy se k doručenı́ požadavků využı́vá
rozbočovač. Požadavek škálovatelnosti je v tomto přı́padě také splněn - nová jednotka se připojı́ k
vstupnı́mu a výstupnı́mu rozbočovači. Jednotlivé aktualizačnı́ požadavky jsou směrovány do přı́slušných
jednotek, kde se poté zpracujı́. Latence zpracovánı́ požadavku bude v tomto přı́padě záležet hlavně na zaplněnosti vnitřnı́ch front a latenci zpracovánı́ jednotky. Požadavky jsou směrovány k jednotkám pomocı́
bloku REQUEST SWITCH. Zachovánı́ pořadı́ je zde synchronizováno pomocı́ tagů, které se požadavku
přiřadı́ při začátku zpracovánı́. Synchronizace je řı́zena z vnějšku a UPDATE# bloky mohou implementovat samotný algoritmus monitorovánı́. I v UPDATE jednotce se musı́ provádět arbitrace mezi aktualizačnı́mi bloky pro přı́stup do hlavnı́ paměti. K výběru arbiterované jednotky je využit přiřazený tag.
Pro řı́zenı́ přı́stupu ke sdı́leným blokům může být využito centrálnı́ho bloku (na obrázku RMW PRIVILEGE) nebo je také možné využı́t koherenčnı́ch protokolů známých z cache pamětı́. Architektura
jednotky UPDATE je blokově znázorněna na obrázku 3.
K rychlejšı́mu vývoji jednotlivých UPDATE# bloků je možné použı́t i HLL (High Level Language)
syntézu. Pojem HLL znamená využitı́ abstraktnı́ho popisu k syntéze do nižšı́ho, vı́ce specifického popisu
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Obrázek 3: Architektura SDM UPDATE modulu
(napřı́klad z C do VHDL). Využitı́ HLL je možným krokem směrem ke generickému popisu monitorovacı́ho procesu.

3.3

Budoucı́ práce

Článek představil komplexnı́ pohled na problematiku hardwarové akcelerace obecného monitorovánı́
vysokorychlostnı́ch sı́tı́. V práci je možné identifikovat několik oblastı́ zajı́mavých pro dalšı́ výzkum:
• Obecná architektura SDM procesoru. Procesor musı́ umožňovat vysokorychlostnı́ stavové zpracovánı́ sı́t’ových dat, přitom však podporovat co nejširšı́ množinu operacı́ nad těmito daty.
• Organizace a správa tabulky pravidel. V tabulce je nutné provést vyhledánı́ pro každý přı́chozı́ paket, proto jsou zde značné požadavky na rychlost vyhledánı́. Tabulka přitom nenı́ statická, protože
je nutné reagovat na vznik a zánik toků na sı́ti.
• Rozšiřitelnost SDM procesoru o nové metody monitorovánı́. Tato oblast zahrnuje návrh obecného
popisu monitorovacı́ho procesu, předevšı́m procesu aktualizace záznamu. Je vhodné, aby SDM
procesor umožňoval rozšı́řenı́ bez znalosti programovánı́ VHDL. Mı́sto toho by měla vzniknout
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metodika pro automatický převod z obecného popisu monitorovacı́ho procesu do architektury
SDM procesoru.

4

Závěr

Tento článek představil novou možnou cestu v oblasti monitorovánı́, které je kromě dosaženı́ vysoké
rychlosti zaměřeno také na měřenı́ aplikačnı́ch protokolů. Toho je dosaženo implementacı́ v software
spolu s přesunem jednoduchých operacı́ do hardware.
Byla vypracována a představena architektura SDM procesoru, který velmi úzce spolupracuje s monitorovacı́m softwarem. Hlavnı́ úlohou hardwarové části je redukce vstupnı́ho provozu směrem k softwaru, který tak může podrobněji zpracovat zajı́mavějšı́ provoz (např. z pohledu bezpečnosti). Byla navrhnuta architektura pro modulárnı́ rozšiřitelnost budoucı́ho řešenı́ pro analýzu sı́t’ového provozu. Výsledné
řešenı́ je cı́leno pro použitı́ v sı́tı́ch nad 40 Gb/s.
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Abstrakt. Tato práce se zabývá systémem NEMEA pro analýzu síťových toků a
detekci anomálií v počítačových sítích. Jedná se o vyvíjený distribuovaný modulární
systém, který může sloužit pro porovnávání existujících detekčních metod, ale i snadnější vývoj a testování nových detekčních metod. Pod pojmem anomálie je v tomto
kontextu myšlen stav, při kterém dochází k omezení kvality služeb, nebo kdy dochází k bezpečnostnímu incidentu (případně obojí). Tyto stavy je potřeba co nejdříve
detekovat a nahlásit operátorům systému nebo sítě. Navrhovaný distribuovaný systém musí řešit včasnou detekci za pomoci detekčních metod implementovaných jako
zapojitelné moduly, které si mezi sebou předávají data. Pro dosažení minimálního
průměrného zpoždění detekce a četnosti falešných poplachů je třeba u některých metod vhodně nastavit jejich parametry. Navržení mechanismu automatického odhadu
optimálních hodnot parametrů patří k vizím mé disertační práce.
Klíčová slova. Detekce anomálií, IDS, distribuovaný detekční systém, NEMEA,
Change-point detection.

1

Úvod

Monitorování počítačových sítí nabývá na důležitosti spolu s rostoucím objemem provozu, který
těmito sítěmi protéká. Data o provozu a stavu, která monitorováním získáváme, jsou využívána
pro mnoho různých účelů. Díky monitorování sítí je možné odhalit jevy, které mohou mít různé
nepříznivé následky, jako je ohrožení bezpečnosti či provozu systému nebo sítě. V současné době
existuje mnoho metod, které se používají pro detekci těchto nežádoucích jevů — anomálií. Tento
článek se zaměřuje na modulární distribuovaný systém NEMEA pro analýzu síťového provozu a
detekci anomálií. Ve své disertační práci se věnuji metodám, které slouží k detekci anomálií s minimální intenzitou výskytu falešných poplachů a minimálním průměrným zpožděním detekce.
Tyto metody budou nasazeny jako moduly ve vznikajícím systému pro detekci v reálném čase
a z dat, která přichází v pravidelných (delších) intervalech z monitorovacího systému.
Existuje mnoho příčin (např. bezpečnostní incident, technická závada, chyba v konfiguraci,
atp.), které se mohou v síťovém provozu projevit jako anomálie. Pokud považujeme za „normální
běžný“ stav fungující systém, který je schopný obsloužit všechny požadavky uživatelů s určitou
kvalitou, pak změnu tohoto stavu směrem k porušení dohodnuté nebo předpokládané kvality
služeb můžeme považovat za nežádoucí anomálii. Takovéto anomálie je potřeba detekovat a
pokusit se zabránit vzniku škod nebo aspoň minimalizovat jejich rozsah.
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Systém NEMEA se skládá z autonomních modulů, které mezi sebou komunikují a předávají si data potřebná pro detekci anomálií. Systém nám umožní porovnávat výsledky a výkon
různých detekčních metod mezi sebou, optimalizovat jejich parametry a hledat vhodné prahové
hodnoty (threshold) pro požadavky konkrétní sítě. Dále umožní snadnější implementaci a testování nových detekčních metod. V neposlední řadě usnadní vývoj mechanismu pro automatický
odhad optimálních parametrů detekčních metod.

2

Monitorování počítačových sítí

Rychlost počítačových sítí se zvětšuje rychleji, než výkon systémových prostředků. Proto je
snaha předzpracovávat data již v místě jejich získání jako například v [5], [6]. Výsledkem jsou
monitorovací systémy, složené z jedné nebo více monitorovacích sond, které jsou implementované
v hardwaru nebo jsou hardwarově akcelerované. Data z jednotlivých monitorovacích sond jsou
odesílána na tzv. kolektory, kde se ukládají, případně dále zpracovávají. Schéma monitorovacího
systému s touto architekturou je znázorněno na Obr. 1. Data z monitorovacích sond a z kolektorů
slouží jako zdroj dat, které zpracovává a vyhodnocuje náš detekční systém.

Obrázek 1: Infrastruktura současného systému pro monitorování počítačové sítě, převzato z [6].
Systémy pro monitorování síťového provozu v dnešní době sestávají z monitorovacích sond, které
sledují síťový provoz a generují informace o tocích, a kolektoru, který tato data sbírá.

3

Způsoby detekce anomálií v počítačových sítích

Detekce anomálií můžeme dělit podle typu zpracovávaných dat, které se za účelem detekce
sledují. Pokud detekční systém pracuje výhradně s informacemi z počítače uživatele, jedná se o
tzv. host-based IDS (HIDS). Příkladem používaných informací mohou být systémové záznamy
operačního systému nebo běžících služeb. Nasazení HIDS vyžaduje zásah do uživatelova systému
za účelem sběru dat, což je většinou komplikované nebo nemožné1 .
Druhým typem systémů detekce jsou systémy založené na sledování síťového provozu, tedy
sledování provozu v komunikačních kanálech. Tento typ se označuje jako network-based IDS
(NIDS). Tímto typem detekčních systémů se zabýváme, avšak do našeho detekčního systému
NEMEA je možné zakomponovat i HIDS metody tím, že vytvoříme nový zdroj dat, který bude
představovat informace ze sledovaných systémů.
1
Uvažujeme z pohledu síťového operátora. Tato možnost je nevhodná pro páteřní sítě, kde systémy připojené
do sítě zpravidla nejsou pod správou síťového operátora.
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NIDS můžeme dělit na dvě skupiny podle přístupu k informacím o síťovém provozu pro
detekci anomálií: packet-based a flow-based. První a jednodušší přístup je založený na analýze
síťových paketů tedy packet-based a funguje převážně na principu zpracování každého paketu.
Tento přístup je výpočetně velmi náročné a tudíž takřka nereálné v počítačových sítích pracujících na vysokých rychlostech. Packet-based přístup je použit např. v systému Snort [12], který v
síťovém provozu vyhledává známé signatury. Kromě hledání signatur se objevují řešení detekce
na základě různých statistických metod, např. Change-point detection (CPD) [13]. Statistická
analýza se může provádět přímo nad napozorovanými síťovými daty, nebo s pomocí spočtených sofistikovaných charakteristik jako např. relativní entropie [1]. Metoda detekce spočívá
ve výpočtu entropie ze sledované charakteristiky paketů a následném porovnání této statistiky
s nastavenou prahovou hodnotou. Kromě jednoduchého porovnání se může navíc uvažovat i tolerovaný rozptyl. Kvůli vysoké výkonové náročnosti je pro plně vytížené sítě s vysokou přenosovou
rychlostí zpracování paketových dat velmi náročné a beze ztrát dat až nemožné [5]. Zajímavou
možností je proto hardwarově akcelerovaný výpočet potřebných paketových statistik, které pak
mohou již být detekčním systémem zpracovány snadněji.
Během mé práce vznikl hardwarový design pro programovatelnou kartu COMBOL. Po nahrání designu karta funguje jako monitorovací sonda, která sleduje některé paketové statistiky a
naměřená data posílá do softwarové aplikace ke zpracování. Vzniklou packet-based monitorovací
sondu je možné použít pro detekci anomálií v reálném čase.
Hardwarově akcelerovaných monitorovacích sond pro předzpracování provozu běžně využívá
druhý obvyklý flow-based přístup, který je založen na analýze síťových toků. Monitorovací sondy
si ukládají síťový provoz do vyrovnávacích pamětí, ze kterých zjišťují síťové toky a ty pak
posílají k analýze ve formátu např. NetFlow [3] nebo IPFIX [4]. Dalším zdrojem informací o
monitorované síti může být standard RMON resp. RMON2 [14, 15]. Jedná se o definovanou
množinu MIB dostupnou v síťových zařízeních (monitorovacích sondách) např. přes SNMP.
Průzkumem současných přístupů a způsobů monitorování počítačových sítí a především detekce anomálií se věnuje mnoho publikací. Mezi nejnovějšími bych zmínil pojednání k tématu
disertační práce [2] Václava Bartoše, spolupracovníka v organizaci CESNET, z.s.p.o (CESNET).

4

Distribuovaný systém detekce anomálií

Naší vizí je vytvořit škálovatelný distribuovaný systém pro analýzu síťového provozu a dalších
zdrojů informací (např. systémové záznamy ze strojů připojených do sítě nebo bezpečnostní
hlášení od operátorů jiných sítí) se zaměřením na detekci anomálií. Systém používá různé paralelně běžících moduly, které si mezi sebou předávají zprávy s daty. Všechny moduly mezi sebou
komunikují přes jednotné komunikačního rozhraní implementované pro účely tohoto systému.
Systém je vyvíjen pod pracovním označením NEMEA v rámci organizace CESNET. Na Obr. 2
jsou uvedeny hlavní části systému, což jsou moduly (na obrázku označené „M“) a tzv. supervisor.
Modul v této souvislosti chápeme jako autonomní stavební blok, který komunikuje se svým
okolím a plní svou jednoznačně určenou funkci. Moduly dělíme podle funkce na tři hlavní typy
naznačené na Obr. 3: (1) zdroj dat, (2) filtrační a agregační moduly (3) detekční moduly.
Informace se do systému dostanou pomocí hraničních modulů prvního typu — zdroj dat.
Tyto zprávy obsahují informace užitečné pro detekční moduly. Jedná se například o informace o
síťových tocích. V současnosti máme hotový modul (nfreader) pro načtení souboru ve formátu
nfdump, který údaje o síťových tocích posílá ostatním modulů. Dále je hotový zásuvný modul
do IPFIX kolektoru (IPFIXcol), který přeposílá data ze spuštěného kolektoru.
Filtrační a agregační moduly slouží k rozdělování toků zpráv do různých cest v systému
nebo naopak k jejich slučování. Tento přístup nám umožní rozdělit údaje o síťovém provozu
podle různých kritérií a zpracovávat ho v různých logicky oddělených celcích. Příkladem jsou
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hotové moduly pro rozdělení provozu na tranzitní a provoz uvnitř sítě (transitfilter) a modul
pro přeposílání zpráv z více zdrojů jedním směrem (traffic_merger).
Posledním typem modulů jsou detekční moduly. Modul tohoto typu přĳímá data, která
potřebuje na vstupu detekční metoda a výsledkem je ohlášení anomálie, pokud je objevena.
Z hotových modulů jsou to například ASTUTE [11], Blacklisting, Principal Component Analysis
(PCA) a některé metody CPD [9, 13]. V plánu je implementace některých dalších modulů, které
budou používat metody Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), Wavelet a další.
Některé detekční metody pracují s nastavitelnými parametry. Naším cílem je vyvinout mechanismus pro automatický odhad parametrů na základě současných a historických dat. Protože
se provoz v počítačových sítích mění v čase, je při běhu metody potřeba parametry dále přizpůsobovat, aniž by došlo k nechtěnému naučení probíhajících útoků. V reálných datech není
zaručena absence útoků, o kterých nevíme, a proto je jejich použití pro učení problematické.

Obrázek 2: Distribuovaný systém pro analýzu síťových toků a detekci anomálií v počítačových
sítích. Skládá se z modulů — autonomních stavebních bloků, které mohou být spouštěny na libovolném stroji zařazeném do systému, a supervisoru — ovládacího prvku. Počítáme s více zdroji
dat různých typů např. z kolektorů, přímo z monitorovacích sond případně i ze systémových
záznamů nebo hlášení z jiných detekčních systémů.

Obrázek 3: Typy modulů spravované supervisorem. Na obrázku vidíme rozdělení modulů podle
jejich funkce. Podle využití se moduly dělí na zdroje dat, filtrační a agregační moduly a nakonec
detekční moduly, jejichž výstupem jsou hlášení o anomálii. Supervisor se stará o spouštění,
nastavení a propojení všech modulů a případně o vyvažování zátěže mezi více fyzickými stroji.
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Zatím nediskutovanou a neimplementovanou součástí systému podle Obr. 2 je supervisor.
Úlohou supervisoru je spuštění, nastavení a propojení jednotlivých modulů na základě dané
konfigurace. Supervisor by mohl být schopen běžící filtrační a agregační moduly mezi sebou
vyměňovat a tím dynamicky rozprostřít výpočetní zátěž. Zároveň by mohl moduly za běhu
přesouvat mezi fyzickými stroji systému tak, aby se šetřily dostupné zdroje, ale zároveň aby
systém zvládal včasně zpracovávat veškerá data.
Inspirací pro náš systém je multiagentní systém [10], vyvinutý v českém akademickém prostředí, ale také paralelní IDS [8], které vychází ze systému [7], kde je síťový provoz rozdělován
mezi tzv. sensory ke zpracování.

5

Závěr

Tento článek popisuje naši vizi rozšiřitelného distribuovaného systému pro analýzu síťových
toků a detekci anomálií, na kterém spolupracujeme s organizací CESNET. Tento systém by měl
poskytovat chybějící platformu pro rychlý vývoj monitorovacích a detekčních modulů pracujícími
s větším množstvím různých zdrojů dat. Systém by měl sloužit k integraci detekčních metod
a porovnávání jejich výsledků. Zároveň by měl být schopen rozkládat výpočetní zátěž mezi
dostupné technické zdroje s důrazem na cenovou optimalitu běhu celého systému. Systém by
měl být schopen přizpůsobovat se vysledovaným změnám objemů a charakteristiky datových
toků v závislosti na čase (hodina, den v týdnu, měsíc v roce, atp.) a podle toho upravovat
parametry detekčních metod za účelem minimalizace četnosti falešných poplachů při daném
průměrném zpoždění detekce.
Detekční systém nám umožní studovat detekční metody, vyhodnocovat a porovnávat jejich
výsledky. Systém může pracovat s daty z různých zdrojů, takže bude možné do dat z reálného
provozu uvnitř systému speciálním modulem zdroje dat injektovat chování různých útoků, čímž
získáme částečně anotovaný provoz pro trénovací fázi detekčních metod. Modelování a následné
injektování útoků uvnitř systému nám přinese lepší možnost porovnat výsledky jednotlivých
detekčních metod. Systém umožní hledat optimální konfiguraci stávajících metod, ale i snadnější
vývoj a testování nových detekčních metod.
V rámci své disertační práce se věnuji dvěma hlavním oblastem, které se týkají metod CPD.
První oblastí je nasazení metody popsané v článku [13] pro detekci v reálném čase pomocí hardwarově akcelerované sondy, která bude provádět výpočty potřebných paketových charakteristik
na vysokorychlostní síti a posílat agregovaná data softwarovému detekčnímu modulu.
Druhou oblastí, která se týká jak paketové tak tokové analýzy, je nalezení způsobu automatické volby optimálních parametrů metody [13] pro praktické nasazení v detekčních systémech.
Cílem je navrhnout vhodný algoritmus pro automatické naučení optimálních parametrů metody
na základě neanotovaných nebo jen částečně anotovaných informací o provozu v počítačové síti
a to za pomoci (1) historicky naměřených dat, (2) aktuálního provozu a (3) jiných detekčních
metod. Při odhadu parametrů ze zmíněných informací může dojít k situaci, kdy je anomálie obsažená v používaných datech považována za normální provoz. Systém by v tom případě anomálii
nedetekoval, což je pro nás nežádoucí jev.
Po odhadu optimálních parametrů bude metoda z [13] vhodná pro nasazení pro detekci
anomálií, kdy potřebujeme kontrolovat četnost výskytu falešných poplachů s minimálním negativním dopadem na prodloužení průměrného zpoždění detekce.
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Tato práce je částečně podporována z SGS ČVUT (SGS13/102/OHK3/1T/18) a projektu TAČR
„Distribuovaný systém pro komplexní monitorování vysokorychlostních sítí“ (TA03010561).
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Abstrakt. Tento článok sa zaoberá spracovaním obrazového signálu . V prvej časti je
opísaný spôsob vytvárania a následné spracovanie obrazu. Ďalej je tu znázornený model
spracovania obrazu rozdelený do niekoľkých úrovní a každá táto úroveň je bližšie
opísaná. V druhej časti (aktuálna práca) je načrtnutý a opísaný algoritmus spracovania
obrazu a extrakcie užitočných dát z tohto obrazu v prostredí Matlab. V tejto časti sú
prezentované aj výsledky rozpoznávania tohto algoritmu. Na konci článku sú definované
parciálne kroky a ciele mojej práce.
Kľúčové slová. Obraz, Spracovanie obrazu, FPGA, Matlab.

1 Úvod
Určite každý túži po tom aby sa s počítačom mohol dorozumievať ako s iným človekom, teda
napríklad ovládať ho gestami a podobne. Nielen túto úlohu môže riešiť počítačové videnie. Počítačové
videnie má v súčasnosti veľkú popularitu, či sa to týka jeho začlenenia do priemyselných, alebo
komerčných aplikácií.
Definícia hovorí o počítačovom videní ako o transformácii obrazov z nehybného alebo pohyblivého
obrazu za účelom nejakého rozhodnutia o novej reprezentácii údajov.
Počítačové videnie je výpočtovo veľmi náročné a pri systémoch spracovania v reálnom čase majú dnes
aj tie najvýkonnejšie osobné počítače problémy s takýmto množstvom údajov. Je to spôsobené tým, že
aj keď majú súčasné procesory vysoký výkon, sústreďujú sa najmä na komplexnejšie úlohy, kde nie je
potrebné spracovanie všetkých dát v jednom okamihu. Presne toto je však často potrebné pri
spracovaní obrazu alebo videa pri počítačovom videní v reálnom čase, kde nie je možné obraz uložiť a
následne potom spracovať. Preto sú v tejto oblasti snahy o paralelizáciu spracovania, kde je väčšinou
potrebné spracovať veľké množstvo jednoduchých údajov. Ako príklad takejto jednoduchej úlohy
môže slúžiť detekcia hrán. Mojou snahou je implementovať moderné prístupy počítačového videnia
práve do FPGA čipov za účelom zrýchlenia celkového času spracovania bez potreby použitia
výkonných počítačov.

2 Počítačové videnie
Úlohu počítačového videnia môžeme zjednodušiť do niekoľkých základných krokov, ktoré sú
uvedené v tejto práci. Obraz získaný z kamery, alebo iného snímacieho zariadenia, je potrebné
predspracovať. Následne sa vytvárajú alebo nachádzajú prvky, ktoré efektívne popisujú obraz. Prvky
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extrahované z obrazu by sa mali vyznačovať kompaktnosťou, teda informácie by nemali byť
redundantné, a informatívnosťou, teda mali by dobre popisovať objekty v obraze. Na základe
algoritmov určených na spracovanie obrazov môžeme z týchto prvkov rozpoznať a rozhodnúť čo sa v
obraze nachádza, čo je vlastne výstupom počítačového videnia.
V spracovaní obrazu sa rozlišuje niekoľko úrovní. Najvyššia úroveň sa týka procesu porozumenia.
Predstavme si napríklad satelitný snímok krajiny. Spracovanie obrazu je tu ovplyvnené snahou nájsť
nami zvolené objekty alebo zoskupenia budov, prípadne celých objektov. Pri riešení tohto problému
sa vychádza z predbežných znalostí a skúseností o danej problematike. Úloha má teda základné črty
problémov riešených v umelej inteligencii. Predpokladom tohto porozumenia je však práca s obrazom
na nižšej úrovni. Na základe jasu, farby alebo iných vlastností sa snažíme odlíšiť objekty od pozadia,
obmedziť vplyv šumu a podobne. Jednotlivé úrovne spracovania obrazu spolu súvisia, ovplyvňujú sa a
je možné nájsť medzi nimi spätné väzby.
Postup spracovania a rozpoznávania obrazu reálneho sveta sa dá rozložiť na
postupnosti základných krokov:
1.) Snímanie, digitalizácia a uloženie obrazu v počítači /Image acquisition/.
2.) Predspracovanie /Preprocessing/.
3.) Segmentácia obrazu na objekty /Segmentation/.
4.) Popis objektov /Representation and description/.
5.) Porozumenie obsahu obrazu (často iba klasifikácia objektov)
/Recognition and interpretation/.

Obr 1: Digitalizácia obrazu.
Prvým krokom v spracovaní obrazu je snímanie, digitalizácia a uloženie obrazu v číselnej forme Obr.1
do počítača. Pri snímaní sa prevádzajú vstupné optické veličiny na elektrický signál spojitý v čase a
úrovni. Vstupná informácia môže byť jas (z TV kamery, scannera), intenzita rőntgenového žiarenia,
ultrazvuk, tepelné žiarenie a iné. Snímať sa môže v jednom alebo viacerých spektrálnych pásmach. Pre
farebné snímanie sú potrebné tri spektrálne zložky (červená, zelená, modrá). Digitalizáciou sa
prevádza vstupný spojitý signál zodpovedajúci obrazu do diskrétneho tvaru. Vstupný analógový signál
je popísaný obrazovou funkciou f(i,j) dvoch premenných – súradníc v obraze. Funkčná hodnota
zodpovedá napr. jasu. Vstupný signál je vzorkovaný a kvantovaný. Výsledkom je matica prirodzených
čísel popisujúcich obraz. Jednému prvku matice sa hovorí obrazový element (angl. picture element –
pixel). Z hľadiska spracovania obrazu ide o ďalej nedeliteľnú jednotku.
Druhým základným krokom je predspracovanie obrazu. Cieľom predspracovania je potlačiť šum a
skreslenie vzniknuté pri digitalizácii a prenose obrazu. Niekedy sa predspracovanie snaží zvýrazniť
určité rysy obrazu podstatné pre ďalšie spracovanie. Príkladom môže byť hľadanie hrán v obraze, t.j.
obrazových bodov s vysokými hodnotami veľkosti gradientu obrazovej funkcie. Na tento účel sa
používa filtrácia či už v priestorovej alebo frekvenčnej oblasti.
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Tretím a asi najťažším krokom postupu spracovania je segmentácia, ktorá umožní v obraze nájsť
objekty. Za objekty sa podobne ako vo všeobecnej teórii systémov považujú tie časti obrazu, ktoré nás
z hľadiska ďalšieho spracovania zaujímajú.
Štvrtým krokom postupu je popis nájdených objektov v obraze. Je ich možné popísať buď
kvantitatívne pomocou súboru číselných charakteristík, alebo kvalitatívne pomocou relácií medzi
objektmi. Spôsob popisu objektu je ovplyvnený tým, na čo sa popis bude používať.
Posledným krokom spracovania obrazu je porozumenie jeho obsahu. Vo veľmi jednoduchom prípade
môžeme za porozumenie považovať klasifikáciu objektov v obraze podľa ich veľkosti. Iba o málo
zložitejšia je klasifikácia objektov do niekoľkých predom známych tried, napríklad na hranaté a
guľaté. Vo všeobecnom prípade predstavuje porozumenie interpretáciu obrazových dát, o ktorých sa
vopred nič nepredpokladá. Porozumenie obrazu je založené na znalostiach, cieľoch, tvorbe plánu k ich
dosiahnutiu a využitiu spätných väzieb medzi rôznymi úrovňami spracovania. Je tu snaha o
napodobenie procesu vnímania u človeka a jemu podobný spôsob rozhodovania na základe informácie
obsiahnutej v obraze. Pre proces porozumenia sa v počítačovom videní používajú postupy vyššej
úrovne spracovania obrazu.

3 Aktuálna práca
Aktuálna práca sa zameriava na testovanie algoritmov na všetkých úrovniach spracovania
signálov. Jednotlivé algoritmy ako aj celé bloky a systémy sa vytvárajú v prostredí Matlab a Simulink,
kde sa následne aj optimalizujú a simulujú. Na Obr. 3 je znázornený algoritmus rozoznávania
symbolov znakovej reči.
Vstupný obraz (.jpg obrázok) vstupuje do "K-mean" bloku. Tu sa najprv prevedie vstupný obraz z
RGB farebného modelu do L*a*b farebného modelu. V tomto modely je farba reprezentovaná bodom
v L*a*b priestore. Osi tohto priestoru tvorí:
1.) Svetelnosť L - V rozsahu 0 až 100 opisuje svetlosť bodu.
2.) Zložka farby a - Popisuje farbu bodu v smere od zeleno-modrej(záporné hodnoty) po červenopurpurovú (kladné hodnoty).
3.) Zložka farby b - Popisuje farbu bodu v smere od modro-purpurovej(záporné hodnoty) po
zeleno-žlto-červenú (kladné hodnoty).
Veľkou výhodou tohto farebného modelu je, že oddeľuje svetelnosť L od farebných zložiek a,b. Toto
nám umožňuje rozoznávanie farby nezávisle na osvetlení.
Takto upravený obraz sa ďalej spracováva pomocou K-mean algoritmu. Tento algoritmus rozdeľuje
vstupné dáta o n prvkoch do k skupín, kde k <= n. Vstupom do tohto algoritmu je obraz
reprezentovaný n bodmi v a*b priestore(svetelnosť L sa z tohto spracovania vylučuje) a číslo k
udávajúce počet skupín. Na začiatku sa v a*b priestore rozmiestni k bodov s náhodnými parametrami
[a,b], ktoré tvoria inicializačné stredy k skupín. Po inicializácii sa začnú iteratívne opakovať dva
kroky.
1.) Klasifikácia - Všetky n body sa klasifikujú do skupín podľa minimálnej euklidovskej
vzdialenosti. Teda bod n je priradený do skupiny k.
2.) Vypočítajú sa nové hodnoty [a,b] stredov skupín.
Výstup tohto bloku je pôvodný vstupný obraz (matica bodov), ktorý je ale teraz rozdelený do k skupín.
Každý z nich je určená vlastnou farbou Obr. 3. V bloku Segmentácia sa tento obraz znovu porovnáva s
pôvodným obrazom a pôvodný obraz sa rozdeľuje do k podobrazov, ktoré tvoria výstup z bloku
segmentácia.
Podobraz s vyextrahovaným znakom spolu zo znakovou šablónou vstupujú do "VL_sift" bloku. Tento
blok transformuje obraz na súbor tzv. "bodov záujmu". Každý "bod záujmu" určuje lokálne vlastnosti
obrazu a je opísaný vektorom. Následne sa v bloku "VL_match" hľadajú "body záujmu" z podobrazu
a znakových šablón, ktoré sú si najpodobnejšie. Podobnosť bodov záujmu (vektorov) sa určuje
pomocou euklidovskej metriky. Na základe najväčšej podobnosti medzi vyextrahovaným znakom a
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určitým znakom zo znakovej šablóny sa určí, ktorý znak sa nachádza vo vstupnom obraze (vstupnom
.jpg obrázku).
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Obr 3: Algoritmus na extrakciu a rozoznávanie symbolov znakovej reči.

Na začiatku testovania algoritmu sme z obrazových šablón (.jpg obrázky ľudskej ruky znázorňujúcej
znak zo znakovej abecedy umiestnenej na sivom podklade Obr. 3,4,5) vyextrahovali "body záujmu",
ktoré sme uložili. Následne sme algoritmus aplikovali na .jpg farebný obrázok postavy, ktorá má vo
svojom strede umiestnenú ľudskú ruku ukazujúcu znak zo znakovej abecedy(tento obrázok má
simulovať skutočnú situáciu, pri ktorej osoba ukazuje znak z abecedy). Algoritmom vyextrahované
"body záujmu" sme porovnali z "bodmi záujmu" vyextrahovanými zo všetkých obrazových šablón.
Tento proces sme opakovali pre všetky abecedné znaky. Výsledky a porovnania sú znázornené v Tab
1.
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Tab. 1 : Tabuľka podobnosti znakov a znakových šablón

Ako môžeme vidieť z Tab. 1, algoritmus dokázal rozoznať väčšinu znakov znakovej abecedy. Problém bol len
zo znakom R, ktorý sa nesprávne vyhodnotil ako znak U. Z obr. 4 a obr. 5 je vidieť že tieto znaky sú veľmi
podobné a preto došlo k tejto chybe.

Obr. 4 : R znak
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Obr. 5 : U znak

4 Zhodnotenie a ďalšie smerovanie výskumu
V doterajšom výskume som sa zameriaval na štúdium algoritmov na spracovanie signálov (obrazu)
a to na všetkých úrovniach spracovania. Rovnako som sa zameral aj na štúdium možností vytvárania a
simulácií týchto algoritmov vo vývojových prostrediach Matlab a Simulink. Jeden z mojich
dosiahnutých výsledkov bol aj algoritmus na spracovanie znakov znakovej reči, ktorý je prezentovaný
v tejto práci.
Hlavný dôraz na smerovanie mojej dizertačnej práce bude kladený na návrh a implementáciu
číslicových systémov poskytujúcich algoritmy na spracovanie obrazu do FPGA. Pri návrhu bude
kladený dôraz na minimalizovanie veľkosti potrebnej plochy FPGA čipu, ako aj efektívne využite
tejto plochy. Rovnako sa chcem v mojej práci zamerať na čo možno najjednoduchšiu implementáciu
algoritmov do FPGA a s tým spojenú možnosť zvyšovania frekvencie celého systému a zväčšovanie
objemu spracovaných dát. Veľkou výhodou FPGA čipov je paralelizmus(možnosť vykonávať viac
inštrukcií v jednom hodinovom takte). Kedže predspracovanie obrazového signálu je úzko spojené z
vykonávaním veľkého množstva relatívne jednoduchých operácií, je možnosť paralelnej
implementácie týchto jednoduchých procesov veľkou výhodou FPGA obvodov oproti iných obvodom
(DSP.....). Preto by som sa chcel v budúcom smerovaní mojej práce zamerať viac na predspracovanie
obrazového signálu.
Dnešný pokrok v oblasti vývoja FPGA čipov čo sa týka rýchlosti spracovania a hustoty integrácie
nových čipov a zároveň pokrok v oblasti vývoja algoritmov na spracovanie signálov dáva veľmi dobrý
základ pre budúce smerovanie mojej práce. Zároveň tieto aspekty otvárajú nové možnosti výskumu v
oblasti integrácie týchto dvoch odvetví.
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Abstrakt. V článku je popisována navrhovaná metodika, která se zabývá možností
rekonfigurace obvodu FPGA po vzniku přechodné i trvalé poruchy. Metodika se zabývá
postupy pro rozlišení typu poruchy, lokalizaci postižené oblasti FPGA a pro výběr nové
konfigurace v případě výskytu trvalé poruchy. Obsahuje i metodiku pro generování
předkompilovaných konfigurací a optimalizaci jejich uložení.
Klíčová slova. Systémy odolné proti poruchám, rekonfigurace, synchronizace, FPGA.

1 Úvod
Tato práce se zabývá návrhem systémů odolných proti poruchám (Fault Tolerant - FT) na bázi
programovatelných hradlových polí (Field-Programmable Gate Array - FPGA). Jejich výhodou je
rychlost blížící se klasickým aplikačně specifickým integrovaným obvodům (ASIC) ale zároveň možnost
změny vykonávané funkce. Moderní FPGA umožňují navíc i částečnou dynamickou rekonfiguraci
(Partial Dynamic Reconfiguration - PDR). Tak lze po dobu běhu ostatních částí FPGA rekonfigurovat
vymezený modul (Partial Reconfiguration Module - PRM). Existence konfigurační paměti u FPGA má
ovšem i své nevýhody, kterými jsou především nové typy poruch, které se u ASIC nevyskytují.
V dnešní době je stále důležitější zabývat se možným výskytem poruch v FPGA, protože ty se dnes
vyskytují častěji kvůli tomu, že je používána stále jemnější technologie výroby, snižuje se napájecí
příkon a jsou kladeny stále větší nároky na spolehlivost. Pro řešení výskytu poruch se používají tři
metodiky: předcházení chybám (Fault Avoidance), maskování chyb (Fault Masking) a eliminování vlivu
chyby (FT), které se věnuji ve své práci.
Existuje několik metod jako replikace a ztrojení funkčních jednotek (Triple Modular Redundancy TMR), které se využívají k zajištění bezchybného běhu systému i v případě poruchy v obvodu. Při využití
FPGA je možné je rozšířit o nové přístupy. Zejména lze využít vlastnosti dynamické rekonfigurace,
kterou lze danou FT architekturu za běhu modifikovat. Systém tedy může při detekované poruše
produkovat správné hodnoty na výstupech a zároveň může být porouchaná jednotka rekonfigurována [1].
Ačkoliv se u FPGA lze nejčastěji setkat s přechodnými poruchami jako SEU (Single Event Upset),
které lze opravit rekonfigurace poškozeného PRM, je nutné se zabývat i výskytem trvalých poruch. Ty
mohou mít mnoho příčin (zkrat, degradace materiálu apod.) a způsobují omezení implementačního
prostoru pro aplikaci v FPGA. K řešení tohoto problému lze použít inkrementální změnu rozmístění a
propojení zdrojů [2] a nebo také použití předkompilovaných alternativních konfigurací [3].
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Cílem práce je navržení metodiky pro návrh FT architektur, které budou schopny pracovat při výskytu
přechodných poruch v FPGA a bude možné vadnou jednotku za běhu opravit. Navíc bude možné zotavit
se z výskytu několika po sobě jdoucích trvalých poruch a to tím způsobem, že bude využita jiná
konfigurace, která bude předkompilovaná a bude obsahovat méně prostorově náročnou (jednodušší)
implementací FT zabezpečení obvodu. Funkčnost samotného obvodu ale zůstane plně zachovaná.

2

Metodika pro návrh systémů odolných proti poruchám

2.1 Princip metodiky
Navržená metodika pro návrh systému odolných proti poruchám bere v potaz jak výskyt přechodné
poruchy, a tudíž odstranitelné rekonfigurací, tak i trvalé. U trvalé poruchy je nutné změnit implementaci
aplikace tak, aby nevyužívala postižené zdroje FPGA. Byla prezentována v [4].
Základní myšlenkou je rozdělení FT architektury do několika PRM, které budou moci být
rekonfigurovány navrženým řadičem částečné dynamické rekonfigurace. Logické rozdělení
FT architektury založené na TMR do pěti rekonfigurovatelných modulů je znázorněné na obrázku 2.1.
FT architektura je navržena tak, aby umožňovala detekovat poruchy v jednotlivých PRM.
Obsazení modulů se může lišit podle aktuální používané FT architektury. Modul PRM_ROUTE
obsahuje spoje vedené mezi jednotlivými zbývajícími PRM a vstupní a výstupní signály celé FT
architektury, a případně i jednoduchou logiku. Je snaha plochu a počet zabraných zdrojů tohoto modulu
minimalizovat, protože se v případě trvalé poruchy není možné z ní zotavit. Ostatní PRM mají stejnou
velikost a zabírají stejné typy a počet zdrojů, aby bylo možné tyto PRM rekonfigurovat stejnou částečnou
konfigurační bitovou posloupností (bitstreamem), která je pouze relokovaná na patřičnou pozici v FPGA
(viz 2.3). To je vidět na příkladu reálného umístění rekonfigurovatelných modulů v FPGA (viz obr. 2.2).
V případě poruchy v některém PRM FT architektury je o ní pomocí chybového vektoru PRM_ERROR
informován řadič rekonfigurace (Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller – GPDRC).
V případě přechodné poruchy je rekonfigurován pouze postižený modul, v případě trvalé dochází ke
změně FT architektury. PRM jsou v tomto případě rekonfigurovány pomocí předkompilovaných
částečných bitstreamů podle nové FT architektury a mohou tak obsahovat jiné jednotky. Poruchou
postižená PRM zůstává neobsazena. Postup je podrobně popsán v podkapitole 2.6.

Obr. 2.2 - Reálné umístění PRM v FPGA

Obr. 2.1 - Logické rozdělení FT architektury
do jednotlivých PRM
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2.2 Využití předkompilovaných konfigurací a rozdělení do generací
Metodika využívá předkompilované částečné bitstreamy jednotlivých typů jednotek vyskytujících se ve
FT architekturách. Ty jsou uložené v externí paměti a rekonfiguraci jednotlivých PRM s jejich pomocí
provádí GPDRC. Pro řešení výskytu trvalých poruch jsou různé konfigurace FT architektur sdruženy do
generací konfigurací (viz obrázek 2.3) [4]. Každá generace obsahuje konfigurace s jedním typem FT
architektury, ale jiným rozmístěním funkčních jednotek (Function Unit - FU) do PRM. Číslo generace
určuje, kolik PRM v konfiguraci zůstává nevyužito a tím udává počet trvalých poruch v rozdílných PRM,
které je schopna architektura tolerovat.

Obr. 2.3 - Generace konfigurací

Obr. 2.4 - Používané typy FT architektur: zleva a) TMR s duplexní majoritním prvkem, b) duplexní
schéma s hlídacím obvodem a jednoduchou detekční logikou, c) duplexní schéma s detekční logikou
Generace 0
Generace využívá rozšířené TMR schéma FT architektury znázorněné na obrázku 2.4a. Obsahuje 3 stejné
replikované FU a 2 stejné hlasovací jednotky, které obsahují i logiku pro určení porouchané jednotky,
pokud dojde k neshodě na jejím výstupu s ostatními. O výsledném výstupu rozhoduje jedna ze dvou
hlasovacích jednotek, druhá slouží pro kontrolu, zda se nevyskytla porucha v jedné z hlasovacích
jednotek. Architektura rozdělena do 5 PRM (3x PRM_FU, PRM_VOTER a PRM_ROUTE).
Generace 1
Používá se duplexní provedení FT architektury s hlídacím obvodem a přídavnou logikou, která je
schopná rozpoznat jednu poruchu v některé z jednotek (mimo těch v PRM_ROUTE) (viz obr. 2.4b).
Využívá 4 PRM, jedna PRM tedy oproti předchozí generaci zůstává vždy nevyužita.
Generace 2
Poslední generace využívající pouze jednoduché duplexní schéma dokáže pouze detekovat poruchu, ale
nedokáže posoudit, v která ze dvou sledovaných PRM (porucha v PRM_ROUTE není detekovatelná) je
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porouchaná (viz obr. 2.4c). Proto u tohoto typu architektury je možné pouze opravit přechodnou poruchu
rekonfigurací obou jednotek. Vlivu trvalé poruchy není možné zabránit.
2.3 Relokace
Protože dynamicky rekonfigurovatelné části návrhu aplikace pro FPGA musí být přiřazeny do PRM již v
době umísťování a propojování návrhu (Placement And Routing - PAR), není možné vygenerovaný
částečný bitstream použít pro rekonfiguraci jiného PRM. Obsahuje totiž i hodnotu FAR registru, která
určuje umístění konfigurované oblasti v FPGA. I přesto, že mohou být PRM stejné velikosti, mohou
obsahovat stejné zdroje a to včetně jejich relativního rozmístění v PRM, je nutné, aby byly konfigurační
bitové posloupnosti generovány pro konkrétní PRM.
Relokace bitstreamu slouží k jeho úpravě tak, aby jím bylo možno rekonfigurovat jiný PRM, než pro
který byl původně určen. Pro možnost relokace vygenerovaného bitstreamu musí být splněno [10]:
stejný počet a relativní rozmístění zdrojů ve všech PRM, pro které chceme použít relokovaný bitstream
stejné relativní rozmístění proxy logiky ve všech PRM
propoje mezi proxy logikou v PRM a statickou částí návrhu musí být pro všechny PRM stejné
skrze PRM nesmí procházet nesouvisející signály ze statické části návrhu
V navrhovaném řešení jsou body 1 až 3 řešeny pomocí specifikace omezení na umístění zdrojů, proxy
logiky a propojů, v případě posledního bodu je použito techniky využívající tzv. blocker macro [5].
Samotnou relokaci bitstreamu je možné provést vložením požadované adresy do FAR registru a úpravy
CRC kódu konfigurační posloupnosti.
Využití relokace hraje důležitou roli pro navrhovanou metodiku, protože pro jeden typ jednotky
(například FU), je možné vygenerovat pouze jednu konfigurační posloupnost a tu potom použít při
rekonfiguraci různých PRM.
2.4 Synchronizace
V případě, kdy je FT zabezpečení aplikováno na sekvenční obvod obsahující i stavovou informaci, je
nutné dbát na důslednou synchronizaci rekonfigurovaného modulu po jeho rekonfiguraci. Po ní dochází
k situaci, kdy stav rekonfigurované jednotky je jiný než stav stejných (replikovaných) jednotek, které
během rekonfigurace nepřetržitě fungovali.
Popisem řešení tohoto problému pro různé typy sekvenčních obvodů se zabývalo několik článků [7][8]
a [9]. Vlastní návrh a implementační výsledky techniky synchronizace jednoho modulu v TMR FT
architektuře byly uvedeny v [6]. Tato metoda je založena na kopírování stavu do rekonfigurované
jednotky z jiné jednotky a maskování hlášení o chybě jednotky před jejím sesynchronizováním.
2.5 Řadič částečné dynamické rekonfigurace
Pro řízení rekonfigurace PRM po výskytu přechodné či trvalé poruchy byl upraven již dříve vyvinutý
GPDRC popsaný v [9]. Řadič byl rozšířen tak, aby bylo možné během opravy jedné trvalé poruchy
rekonfigurovat několik PRM podle vybrané nové konfigurace FT architektury. Novým úkolem je výběr
konfigurace z následující generace a provádění relokace načteného bitstreamu pro cílová PRM. Toto
rozšíření funkčnosti řadiče bude v blízké době dokončeno a prezentováno.
2.6 Postup opravy architektury po výskytu poruchy
Proces začíná detekcí poruchy v některém z modulů FT architektury. Chybové signály modulů jsou
přivedeny do GPDRC. Ten může na základě informací o v minulosti rekonfigurovaných jednotkách určit,
zda bude poruchu považovat za přechodnou nebo trvalou. Pokud je jednotka v několik po sobě jdoucích
rekonfiguračních cyklech GPDRC shledána chybnou a bezúspěšně rekonfigurována, je označena za
trvalou.
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V případě výskytu přechodné poruchy se lze do
plně funkčního stavu dostat rekonfigurací
postiženého PRM. Podle typu jednotky v tomto PRM
je řadičem stažen odpovídající částečný bitstream.
Ten je určen pro jedno konkrétní PRM, pro použití
v jiném je tedy nutné provést proces relokace na
místo dané umístěním postižené PRM.
Následně je provedena samotná rekonfigurace a
synchronizace modulu s ostatním souvisejícími.
V případě označení poruchy řadičem jako trvalé
mohou nastat dvě alternativy. S novou poruchou bylo
dosaženo kritického množství trvalých poruch a není
možné použít jiný typ konfigurace z následující
generace. V takovém případě je nutný zásah zvenčí
(například výměna FPGA).
Druhou alternativou je rekonfigurace FT
architektury na jiný typ. Nejprve je na základě
vektoru PRM_ERROR řadičem vybrána konfigurace
z následující generace, která nevyužívá postižený
PRM. Následuje stažení konfigurační bitové
posloupnosti pro propojovací modul (PRM_ROUTE)
a provedena rekonfigurace. V dalších fázích jsou
postupně stahovány posloupnosti odpovídající
jednotlivým typům jednotek ve všech zbývajících
PRM (PRM2 až PRM5). Po stažení vždy následuje
relokace na potřebné místo dané rozložením FT
architektury a provedení rekonfigurace.

Obr. 2.1 - Postup opravy detekované poruchy

3 Cíle disertace a plán další práce
3.1 Cíle disertační práce
Byly stanoveny tyto cíle disertační práce:
1. vypracování metodiky pro návrh systémů odolných proti přechodným poruchám a schopné pracovat
i při výskytu určitého počtu trvalých poruch
2. návrh metodiky generování konfigurací pro FPGA pro použití v rámci metody předkompilovaných
konfigurací pro vytváření nové implementace obvodu do prostoru omezeného trvalou poruchou
3. využití řadiče částečné dynamické rekonfigurace pro odstranění přechodné poruchy a změnu
konfigurace po výskytu trvalé poruchy
4. návrh synchronizačního mechanizmu pro rekonfigurované jednotky
3.2 Postup v řešení stanovených cílů
1.

Byla navržena metodika návrhu FT architektur, která je schopná pomocí PDR provést opravu
architektury do výchozího stavu po výskytu přechodné poruchy a je schopna řešit výskyt několika
trvalých poruch tak, že změní umístění využitých PRM v rámci architektury. Toto řešení je
škálovatelné, pro odstranění většího počtu trvalých poruch v PRM je možné rozdělit FT architekturu
do více PRM. Toto je více popsáno v [4].

67

2.

3.
4.

Metodika generování konfigurací byla také prezentována v [4] spolu s možnými FT architekturami.
Počáteční nejspolehlivější architektura je postupně degradována, aby umožnila uvolnit PRM, ve
kterém se vyskytla trvalá porucha. Funkce zabezpečovaného obvodu zůstává nezměněna.
Bylo navrženo rozšíření řadiče GPDRC tak, aby byl schopen řídit opravu konfigurace i při výskytu
trvalé poruchy [4]. V současné době probíhá jeho implementace a testování.
V [6] byla představena vlastní metoda synchronizace kooperující s GPDRC. Tato metoda ovšem
vyžaduje během synchronizace zastavení činnosti a tak bude snaha nalézt neblokující řešení.

3.3 Další práce
Další práce bude zaměřena na implementaci složitějšího obvodu jako FT architektury zabezpečeného
podle navržené metodiky. Tímto obvodem bude řídící modul robota vyvíjený naší výzkumnou skupinou.
Bude nutné zjistit parametry spolehlivosti této architektury a také nutné navýšení počtu zdrojů kvůli
použití této metodiky. Dále se chci také věnovat rozvíjení metody synchronizace, aby bylo možné ji
provádět bez zastavení běhu ostatních souvisejících jednotek. Výsledkem práce by měl být nástroj pro
automatizovaný návrh FT systémů podle navržené metodiky.
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Abstrakt. Článek popisuje metodiku pro analýzu a predikci spolehlivosti. Navrhovaná
metodika je založena na hierarchických modelech a vychází z normy MIL-HDBK-217F.
Popisovaná metodika se uplatní zejména při analýze spolehlivosti drážních
zabezpečovacích zařízení, kde se předpokládá jisté bezpečnostní doporučení upravené
normou EN CSN 50126. Dále je nastíněno využití hierarchických modelů pro
modelování se zálohou a využití provozní databáze spolehlivosti. V závěru je naznačen
směr, kterým by se měla ubírat dizertační práce zabývající se právě garantovanou úrovní
spolehlivosti a bezpečnosti.
Klíčová slova. FMEA/FMECA, Hierarchický model, Prediktivní analýza, SHAMAP,
Vlaková zabezpečovací zařízení, Výpočet spolehlivosti.

1 Úvod
Požadavky na spolehlivost a bezpečnost se v současnosti stávají neoddělitelnou součástí technických
požadavků kladených na moderní technické systémy a je jen obtížně představitelné, že by proces
vývoje a návrhu nějakého moderního technického systému mohl být úspěšný bez toho, aby vycházel z
jasně definovaných požadavků na spolehlivost a bezpečnost. Tyto požadavky obvykle formuluje
budoucí uživatel systémů (v případě vývoje systému určeného konkrétnímu uživateli) nebo případně
sám výrobce (u systémů určených pro sériovou výrobu, které nejsou určeny pro konkrétního
uživatele). V případě systémů, jejichž poruchy mohou vést k ohrožení zdraví a životů lidí, velkým
materiálním škodám či poškození životního prostředí, jsou často požadavky na spolehlivost a
bezpečnost stanoveny závaznými předpisy (zákony, vyhlášky, směrnice, standardy…). [1]
Běžnou praxí je dnes také požadavek na to, aby požadovaná úroveň spolehlivosti a bezpečnosti
systému byla prokázána ještě před tím, než se přistoupí k vlastní výrobě systému, či jeho prototypu.
Tento požadavek vyplývá ze zkušenosti, že každá vynucená změna v konstrukci systému se během
předvýrobních etap realizuje podstatně jednodušeji a s výrazně menšími náklady než v etapách
pozdějších. Velmi často se tak v praxi můžeme setkat s tím, že u systémů vyvíjených na zakázku,
zákazník požaduje, aby mu již v počátečních etapách životního cyklu systému byl předložen důkaz o
tom, že vyvíjený systém bude splňovat jeho požadavky na spolehlivost a bezpečnost. Běžně je při tom
akceptováno, že jako tento důkaz jsou využity právě výsledky prediktivních analýz spolehlivosti a
bezpečnosti. [1]
Současný trend velmi rychlého vývoje však značně komplikuje možnou predikci spolehlivosti. A
pokud má být výsledný systém, jako např. zabezpečovací zařízení, vysoce spolehlivý či bezpečný,
platí toto pravidlo dvojnásob. Na jedné straně stojí pokrok v technologiích a možnostech výroby a na
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druhé straně je potřeba pružně reagovat na větší složitost, kterou s sebou tento pokrok přináší. Je také
potřeba počítat s tím, že modelování zabezpečovacích zařízení má již ze své podstaty několik úskalí.
Například hodnoty pravděpodobností možných nebezpečných stavů, které jsou uplatněny v modelu se
podle doporučení EN pohybují v řádu okolo 10-10, což přináší zásadní komplikace při numerických
výpočtech (velice často je výpočet neproveditelný nejen v jednoduché, ale i ve dvojnásobné přesnosti
[2].)
Podle [3] je cílem všech prací v tomto oboru nalézt uspokojivé odpovědi na následující otázky:
1. Jak stanovit optimální požadavky na spolehlivost?
2. Jak ty to požadavky zabezpečit (vyprojektovat) současně s vývojem a výrobou výrobku?
3. Jak ověřit skutečně dosaženou úroveň spolehlivosti/ bezpečnosti výrobku?
4. Jak a čím nejlépe (optimálně) zabezpečit spolehlivý provoz?
Potřeba provádění zkoušek spolehlivosti vyplývá dále z obecné (společenské a podnikové) potřeby
pronikavě zvýšit úroveň jakosti a spolehlivosti všech výrobků v souvislosti se zabezpečením jejich
konkurence schopnosti. Což znamená vyvinout a propracovat účinné a efektivní zkušební postupy,
založené na respektování specifických zákonitostí oboru spolehlivosti systémů.
Účelem zkoušení bezporuchovosti je poskytnout objektivní a reprodukovatelná data o
bezporuchovosti objektu. A za pomoci těchto dat vytvořit možné simulace pro budoucí projekty.

2 Současný přístup k predikci spolehlivosti a bezpečnosti
Základní metody pro zvyšování spolehlivostních parametrů jsou následující:
 Záloha: statická a dynamická
 Redundance: prostorová nebo časová
 Robustní komponenty
Sledované spolehlivostní parametry dle standardu RAMS [4] (spolehlivost, dostupnost,
udržovatelnost, bezpečnost) lze současnými přístupy prediktivní rozdělit na dva typy, kvalitativní a
kvantitativní. Nicméně se oba typy přístupů používají současně k řešení velmi složitých systémů [5].
2.1

Kvalitativní metody

Analýza způsobů a důsledků poruch je strukturovaná kvalitativní analýza [1] sloužící k identifikaci
způsobů poruch systémů a jejich příčin a důsledků. Pokud je do analýzy zahrnut i odhad kritičnosti
důsledků poruch a pravděpodobnosti jejich nastoupení jedná se o FMECA. Metoda FMECA
nepředstavuje žádný samostatný způsob analýzy je pouhým rozšířením FMEA. Základní zásady
provádění a použití metody lze nalézt v [6], [7], [8].
V současnosti patří metoda FMEA/FMECA k nejužívanějším metodám prediktivní analýzy
bezporuchovosti a bezpečnosti systému od nižší k vyšší úrovni členění systému a zkoumá selhání pro
vyšší úrovně systému.
Svou podstatou se jedná o metodu induktivní (metoda zdola-nahoru), která provádí kvalitativní
analýzu bezporuchovosti a bezpečnosti systému od nižší k vyšší úrovni členění systému a zkoumá,
jakým způsobem mohou objekty na nižší úrovni selhat a jaký důsledek mohou mít tato selhání pro
vyšší úrovně systému. Primární cíle metody FMEA/FMECA jsou následující:
1. Vyhodnocení všech nežádoucích důsledků a posloupností událostí
2. Zjištění funkčních poruch systému
3. Klasifikace zjištěných způsobů poruch
4. Zlepšení návrhu
5. Podpora tvorby plánu údržby
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2.2

Kvantitativní metody

V případě, že nejsou k dispozici provozní data, je možné použít pro odhady spolehlivostních
parametrů metodiku založenou na všeobecně uznávaných standardech (vojenských a průmyslových)
nebo komerční databáze spolehlivosti prvků a systémů. K používaným standardům patří zejména:
MIL-HDBK-217F
Predikce spolehlivosti elektronických zařízení – vojenský standard USA používaný pro odhad intenzit
poruch u elektronických zařízení [9]. Podklady pro tento standard pochází z velkého množství dat
nashromážděných ozbrojenými složkami USA a tvoří často používaný základ pro odhady v této
oblasti. Postupem času se tato norma stala průmyslovým standardem. Norma rozlišuje dvě odlišné
metody pro výpočet bezporuchovosti Metodu namáhání prvků a Metodu počítání z prvků.
Databáze EPRD-97 a NPRD-95
Dvojice databází Electronic Parts Reliability Data – EPRD-97 a Nonelectronic Parts Reliability
Data – NPRD-95. Tyto databáze byly vytvořeny americkou společností Reliability Analysis Center
(RAC). Vzájemně se doplňují a neobsahují duplikovaná data.
FIDES
Evropský (konsorcium francouzských průmyslových podniků leteckého a zbrojního průmyslu)
ekvivalent MIL-HDBK-217F pro elektronické vybavení. Jedná se o nejnovější metodiku predikce
bezporuchovosti, která se využívá především v letectví (Airbus).

3 Navrhovaná metodika
Přínos této metodiky spočívá především ve značném zjednodušení modelování systému jako celku, či
jakékoli jeho části. Z modelu lze pak jednoduše přistoupit k simulaci či verifikaci. Dle doporučení EN
[4] je třeba neustálé ověřování modelů a porovnávání výsledků s pozorovanou realitou.
3.1

Hierarchické modely

Hierarchické blokové spolehlivostní modely jsou založeny na spolehlivostních modelech systémů
s nezávislými prvky (blokových spolehlivostních modelech [10]). Základní myšlenkou hierarchických
blokových modelů je možnost představit si rozsáhlý blokový model jako samostatný blok [5],[11].
Tuto myšlenku lze využít jednak pro abstrakci a zjednodušení modelů a současně je možné ji využít
v prediktivní analýze metody FMEA/FMECA, kdy se zkoumá bezporuchovost a bezpečnost systému
od nižší úrovně k vyšší. Mimo to mají tyto modely i tu vlastnost, že do nich lze vnořovat i jiné
spolehlivostní modely.

BLOCK
Level 2
Level 1
Level 0

Obrázek 1: Myšlenka hierarchického blokového modelu

3.1.1

Model se zálohou

Pro zvyšování spolehlivosti lze využít zálohu. Tu je možné díky stromové struktuře hierarchického
modelu jednoduše použít a modelovat i systémy se zálohou viz obr 2. V každém listu stromu musí být
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prvek, který představuje nějakou část systému. Ale v každém uzlu může být prakticky libovolná
matematická operace.
S

B0

B

B1

B0

B0

B0

B2

B1

B2

Obrázek 2: Ukázka možného uvažování zálohy v hierarchickém modelu

Zálohy lze rozdělit na dvě hlavní skupiny statickou a dynamickou [10]. Dynamické zálohy lze dále
dělit podle použití zálohy. Uzel B tedy musí být nahrazen adekvátní matematickou operací, která
odpovídá druhu použité zálohy.

3.2

Popis chování systémů pomocí UML

Dalším logickým krokem pro zlepšení popisované metodiky je možnost detailního popisu procesů. Ty
lze popsat pomocí jazyka UML a lépe tak propojit popis a simulaci chování systému s dostupnými
nástroji. Tím by se zjednodušila verifikace.
Jazyk UML poslouží pro lepší popis systému a jeho modelů. Aby bylo možné popisované modely
lépe vnášet do databází (ať už relačních či objektových) Opět se zrychlí práce v návrhu, neboť
jazykem UML lze velmi dobře popsat nejen systém, ale i procesy z období života jeho vývoje a
především použití.
3.3

Systém SHAMAP

Pro modelování systémů a výpočty spolehlivostních parametrů jsem vytvořil nástroj SHAMAP [12],
který se v průběhu času vyvíjí pro potřeby této práce. Například při použití hierarchických modelů.
Posléze modelování a simulování zkoumaných systémů, ze kterých se teprve vytvoří spolehlivostní
model pro prediktivní analýzu. Nyní se tento nástroj využívá na vývojovém pracovišti VPR12
společnosti AŽD Praha s.r.o.
Nástroj umožňuje pracovat se spolehlivostními modely: Markovskými, RBD, FTA a podporovány
jsou samozřejmě i hierarchické modely. Výpočty se provádějí v matematických systémech jako je
Maple či Mathematica.
Původním záměrem programu SHAMAP byl velmi přesný výpočet (tzv. výpočet v symbolickém
tvaru) spolehlivostních parametrů za pomoci zmiňovaných matematických systémů. Nyní je snaha
nástroj rozšířit o simulaci sledovaného/vyvíjeného systému v okolním prostředí, do kterého bude
následně vyvíjený systém implementován.
3.4

Spolehlivostní databáze

Prediktivní analýza se provádí ještě před vlastní výrobou zařízení [1]. Dokonce se provádí ještě před
výrobou prvního prototypu. A z tohoto důvodu nemusí být vždy přesná. Také z důvodů ušetření
nákladů na vývoj, ale hlavně na budoucí servis vyvíjeného systému (zařízení), nestačí použití
prediktivní analýzy jen proto, aby byla určena předběžná životnost. Dnešní systémy jsou navíc tak
složité a komplikované, že jakýkoliv po-výrobní zásah do systému je velmi náročný. Prediktivní
analýzu je potřeba využít širším způsobem a to od počátku životního cyklu do konce života
systému/zařízení. A všechny stavy, které v systému nastanou, se musí zaznamenávat a pružně tak
udržovat zbytek série bezporuchový.
Spolehlivostních databází je samozřejmě celá řada, mezi nejznámější patří například EPRD-97 a
NPRD-95. Tyto databáze povětšinou obsahují data o různých součástkách a změnou jednotlivých
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parametrů jako např. teplota či procházející proud se z databáze může určit požadovaný spolehlivostní
parametr či dokonce křivka závislosti apod. Avšak to co je potřeba, není globální souhrn všech dat pro
všechny možné součástky a elementy vyvíjeného systému, ale naopak pouze data o použitých
součástkách. Dále je důležité, aby parametry součástek měly tzv. historii, do které se budou ukládat
právě důležitá provozní data, která budou zpřesňovat původní predikci.
Spolehlivostní databáze rozšiřuje možnosti nástroje SHAMAP o sledování provozních
spolehlivostních ukazatelů. Díky tomu je možné modely systémů respektive jejich parametry
upravovat a měnit, tak aby více odpovídaly realitě. U sériové výroby je tak možné využít tuto databázi
pro predikci poruch. A lépe tak reagovat na případný zásah či servis celé série. Ze spolehlivostní
databáze se tak stane provozní databáze.
Struktura samotné databáze je složitá a zatím je postavena na modelu relačních databází. Relační
databáze však podle výsledků našeho měření přestávají být pro takto složitý úkol dostačující a v
budoucnu je bude potřeba nahradit vhodnějším modelem objektových databází.

4 Případová studie
Navrhovanou metodiku je potřeba vyvíjet a ověřovat na reálných příkladech. To je prováděno ve
spolupráci se společností AŽD Praha s.r.o. Na obr. 3 je ukázka částečného výpočtu pomocí zmíněné
metodiky za použití nástroje SHAMAP. Jedná se o zařízení (programový kodér), které do kolejí
kóduje informaci o stavu návěstidla, tuto informaci pak načítá jedoucí vlak. Z obrázku je patrné, že se
zařízení sestává z 5 bloků (5 desek plošných spojů). První 3 bloky (PM, DM, LM) již mají vypočtenou
požadovanou intenzitu poruch, hodnoty intenzit poruch pro zbylé bloky (CM a OM) zatím nejsou
známé. Kořenový blok (PCU) předpokládá s odhadem MTBF větším než 30 000 hodin. Na obrázku je
patrné, že tohoto cíle nebylo dosaženo. Je proto nutné analyzovat a případně přepracovat návrh již
hotových modulů. Hodnota Calculated MTBF* na obr. 3 značí pouze částečně vypočtenou hodnotu
střední doby mezi poruchami modulu PCU. Vzhledem k tomu, že bloky CM a OM zatím nejsou
vypočtené, nejedná se o koncovou hodnotu.
Top Block: PCU
Estimated MTBF > 30 000 [h]
Calculated MTBF* = 14 677 [h]

PCU

λ = 6.813569 ·10-5[h-1]
Series model
MIL-HDBK-217F

S
PM
Level 1 Block: PM
Estimated MTBF > not defined
Calculated MTBF = 57 124 [h]
λ = 1.750577 ·10-5[h-1]

DM

LM

CM

Level 1 Block: DM
Estimated MTBF > not defined
Calculated MTBF = 34 012 [h]
λ = 2.940100 ·10-5[h-1]

OM
Level 1 Block: LM
Estimated MTBF > not defined
Calculated MTBF = 47 110 [h]
λ = 2.122699 ·10-5[h-1]

Obrázek 3: Ukázka částečného výpočtu reálného zařízení.

Je třeba poznamenat, že vyvíjená metodika nebyla použita od počátku vývoje programového kodéru,
avšak díky jejímu postupnému nasazení bylo možné pružněji reagovat na úpravy v návrhu s cílem
zlepšení spolehlivostních parametrů.

5 Cíle dizertační práce
Cílem dizertační práce je vytvořit metodiku prediktivní analýzy spolehlivosti, která umožní návrh
bezpečných systémů se zvýšenou spolehlivostí, zejména pro drážní zabezpečovací zařízení.
Dílčí cíle navrhované metodiky jsou tedy:
• Návrh zařízení s garantovanou úrovní spolehlivosti a bezpečnosti.

73

• Příprava podkladů pro zrychlené zkoušky spolehlivosti na základě simulací, které jsou odvozené z
predikce spolehlivosti. Zde je totiž problém vybrat vhodný model pro určení podmínek zkoušky a
stanovení příslušného faktoru zrychlení.

6 Závěr
V rámci druhého ročníku studia jsem navázal na výsledky dosažené v prvním ročníku.
K hierarchickým modelům jsem přidal možnost modelovat zálohu. Dále je uvažována možnost využití
provozní spolehlivostní databáze, která by měla postupně zpřesňovat odhadnuté parametry. Dalším
zlepšením navrhované metodiky je možnost detailního popisu procesů s použitím jazyka UML. Lépe
tak propojit popis a simulaci chování systémů, čímž by se zjednodušila verifikace.
Zároveň se mi naskytla příležitost své poznatky aplikovat do praxe a vyvíjenou metodiku
vyzkoušet na reálném návrhu, kde je vyžadována zvýšená spolehlivost a bezpečnost. Dalším krokem
bude porovnání výstupů s existujícími metodami.
Ve své budoucí práci se chci zaměřit především na přenesení odpovědnosti prediktivní analýzy
spolehlivosti do počáteční fáze modelování komponent systému. Výrobci dodržují výrobní postupy,
do kterých je možné zakomponovat tyto analýzy bez nutnosti zásahu do výrobního procesu. Každé
odhalení chyby v počátcích životního cyklu projektu ušetří velmi významné ztráty, oproti možnosti, že
se na chybu přijde v pozdějších etapách životního cyklu či dokonce za provozu.
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Abstract. Příspěvek popisuje postup a cíle při řešení disertační práce zaměřené na návrh a
realizaci víceprocesorového rekonfigurovatelného systému na FPGA obvodu. Tento
víceprocesorový systém bude využívat částečné dynamické rekonfigurace FPGA obvodů
pro rekonfiguraci a případnou relokaci (přesun na jiné místo v obvodu) jednotlivých
komponent systému (včetně procesoru MicroBlaze). Práce je součástí výzkumného cíle,
jehož výsledkem je vytvoření víceprocesorového systému na FPGA využívajícího jádra
Linux s možností dynamicky měnit (rekonfigurovat a relokovat) jednotlivé komponenty
systému v závislosti na požadavcích vykonávané aplikace.
Keywords. FPGA, rekonfigurace, procesor MicroBlaze, relokace

1 Úvod
FPGA (Field Programmable Gate Arrays) obvody jsou dnes velmi často používány pro návrh a
implementaci složitých systémů ve vestavných zařízeních, moderních medicínských přístrojích,
v zařízeních pro testování a měření a v neposlední řadě i v letecké a vojenské technice [1]. Použití
FPGA přináší zkrácení času potřebného pro vývoj aplikace, vysokou flexibilitu a vysoký výkon.
Díky částečné dynamické rekonfiguraci FPGA je obvod schopen provádět funkce, které by v
něm nemohly být implementovány současně z důvodu nedostatku logických zdrojů obvodu. Částečná
rekonfigurace dále umožňuje vytvářet v FPGA obvodu architektury schopné měnit požadované části
systému, nebo nevyužité hardwarové moduly zcela odstranit a tím dosáhnout určité úspory energie.
V některých případech je možné mluvit i o zvýšení spolehlivosti systému, pokud budeme uvažovat
možnost, kdy přemístíme modul z poškozené části obvodu do části nepoškozené a tím tomuto modulu
umožníme pokračovat v činnosti [2].
Víceprocesorové systémy jsou čím dál častěji využívány při návrhu elektronických zařízení.
Existuje mnoho důvodů, proč navrhnout systém jako víceprocesorový, tím hlavním bývá ve většině
případů výkon. Vedle výkonu může být dalším důvodem například požadavek vyšší bezpečnosti
systému, kdy se dva procesory kontrolují navzájem, případně je v systému jeden procesor, který se
nestará o nic jiného než o kontrolu ostatních procesorů. Pro zjednodušení lze v některých případech
zpracování dané úlohy rozdělit na více procesorů. Posledním trendem při návrhu víceprocesorových
systémů je použití FPGA obvodů, což umožňuje rychlý návrh a implementaci kompletního
víceprocesorového systému do jednoho obvodu [3],[4].
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Práce je strukturována takto: Po úvodu zařazujeme uvedení do problematiky následované
nastíněním cílů disertační práce. Další kapitola obsahuje jádro práce, a to podrobnosti o navrženém
víceprocesorovém systému a metodě pro relokaci komponent a její implementaci do FPGA. Závěr
shrnuje aktuální stav práce, dosažené výsledky a diskutuje budoucí cesty vývoje.

2 Úvod do problematiky
Celá řada publikovaných prací se zabývá víceprocesorovými systémy využívajícími rekonfigurace
FPGA a problematikou relokace částečných konfiguračních souborů na FPGA.
Například systém RAPTOR [5] je platforma, která je založena na propojení více FPGA
s využitím procesoru PowerPC a možností rekonfigurace periferií jednotlivých procesorů. Tato
platforma je řízena systémem Linux. RAMPSoC [6] je víceprocesorový systém na FPGA umožňující
rekonfiguraci jak periferií procesorů a jejich propojení, tak i rekonfiguraci procesorů samotných.
Systém je řízen vlastním operačním systémem zvaným CAP-OS. Existuje ještě celá řada platforem,
které jsou velmi podobné navrhovanému systému, zatím žádný publikovaný systém však nevyužívá
zpětného vyčítání konfigurační paměti (Readback), relokace a rekonfigurace částečných
konfiguračních souborů pro zvyšování provozuschopnosti, zvyšování výkonu a snížení spotřeby
víceprocesorového rekonfigurovatelného systému.
Možností relokace komponent na FPGA se zabývají např. REPLICA [7], PARBIT [8], nebo
PBITPOS [9]. Všechny zmíněné aplikace provádějí úpravu konfiguračního souboru před jeho
nahráním do FPGA, k čemuž je třeba detailní znalost struktury těchto konfiguračních souborů. Tyto
informace jsou dostupné pouze pro starší typy obvodů (např. Virtex II).
Vytvoření konfiguračních souborů podporujících relokaci bylo jednoduše možné u obvodů
využívajících při částečné rekonfiguraci tzv. „bus macro“ (firmou Xilinx naposledy podporováno pro
obvody řady Virtex 4 a návrhové prostření ISE verze 9.2). Další možností, jak vytvořit návrh
podporující relokaci, je s použitím volně dostupného nástroje zvaného GoAhead [10]. Jedná se o
nástroj, který pro částečnou dynamickou rekonfiguraci využívá výše zmiňované „bus macro“. Tento
nástroj je založen na jazyce XDL (Xilinx Design Language) a při jeho použití je nezbytná konverze
mezi tímto textově založeným XDL formátem a binárním NCD formátem. Na tento převod je
zapotřebí velké množství času (závislé na velikosti obvodu) což bohužel činí tento nástroj téměř
nepoužitelným pro větší obvody. Možností využití běžných implementačních nástrojů (NGDBUILD,
MAP, PAR..) se zabývá metoda popsaná v [11]. Tento přístup je podobně jako níže popsaná metoda
založen na využívání implementačních omezujících podmínek (coinstraints) pro vytvoření identických
oblastí umožňujících relokaci změnou adresy částečného konfiguračního souboru. Níže prezentovaná
metoda však značně zjednodušuje (hlavně pro moduly s více piny) propojování jednotlivých oblastí za
cenu mírného navýšení režie použité logiky potřebné pro částečnou rekonfiguraci.

3 Cíl práce
Práce se zabývá návrhem a implementací rekonfigurovatelného víceprocesorového systému do FPGA
obvodu. Tento víceprocesorový systém představuje hardwarovou část výzkumného záměru na
vytvoření víceprocesorového systému na FPGA běžícího pod operačním systémem GNU/Linux
s možností dynamicky měnit (rekonfigurovat a relokovat) jednotlivé části (procesory a ostatní
komponenty) systému v závislosti na požadavcích vykonávané aplikace. Navrhovaný systém by měl
umožnit snížení spotřeby celého systému (možnost odebrání nevyužitých částí), zvýšení výkonu
(výběr nejvhodnějšího procesoru pro každou aplikaci) a zvýšení provozuschopnosti a spolehlivosti
systému (při zjištění poruchy možnost rekonfigurace, případně relokace do jiné části obvodu).
Rekonfigurace a relokace procesorů bude umožňovat umisťovat na jednotlivá místa v obvodu
procesor s nejvhodnější konfigurací. Jednotlivé konfigurace se mohou lišit např. v následujících
parametrech:
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Použití datové a instrukční CACHE.
Použití jednotky pro operace s čísly s plavoucí desetinnou čárkou.
Použití hardwarové násobičky a děličky.

Jednotlivé konfigurace procesorů budou uloženy v systémové paměti jako částečné konfigurační
soubory. Díky využití relokace těchto konfiguračních souborů bude každý z nich uložen v paměti
pouze jednou (pokud bychom využívali pouze rekonfiguraci, bylo by zapotřebí mít pro každou pozici
procesoru v obvodu v paměti uložen jeden konfigurační soubor), což činí tento systém úsporný v
nárocích na paměť, ačkoli bude docházet k rekonfiguraci rozsáhlých částí obvodu.

4 Dosažené výsledky
Dosavadní výzkum se týkal návrhu a implementace víceprocesorových systémů na FPGA, dále pak
rekonfigurace a relokace komponent (včetně procesorů) v těchto systémech. Další text je zaměřen na
popis vytvářeného víceprocesorového systému a navržené metody pro relokaci.
4.1

Navrhovaný víceprocesorový systém

relokace
Volné
místo
MicroBlaze
maximální
možná
kofigurace

Hardwarové
moduly

rekonfigurace
Arbitr pro
exkluzivní
přístup do
paměti

readback

REKONFIGUROVATELNÁ
ČÁST

Instrukční AXI rozhraní

koprocesor

Datové AXI rozhraní

MicroBlaze
malý

Linux
kernel
MicroBlaze
malý
koprocesor

Uložené
hardwarové
moduly

Uživatelský
prostor

STATICKÁ ČAST

Statické periferie

FPGA

RAM

Obr. 1: Blokové schéma vytvářené víceprocesorové platformy [12]

Navrhovaný systém (Obr. 1) se skládá z procesorů MicroBlaze propojených pomocí rozhraní AXI
(Advanced eXtensible Interface) se systémovou pamětí a ostatními periferiemi. Operační systém bude
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podle složitosti aplikace a volných prostředků vybírat vhodné konfigurace jednotlivých částí systému.
K dispozici budou různé varianty procesorů a hardwarových modulů uložené ve vnější paměti systému
jako částečné konfigurační soubory (bitstreamy). Pro změny jednotlivých procesorů bude využita
částečná dynamická rekonfigurace FPGA. Postup rekonfigurace/relokace bude následující:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zastavení činnosti daného procesoru/modulu (zastavení hodin).
Výčet (Readback) a uložení vnitřních stavů rekonfigurovaného procesoru/modulu (v případě
potřeby).
Reset daného procesoru/modulu.
Rekonfigurace (případně relokace) vybrané oblasti obvodu.
Nastavení inicializace nového procesoru/modulu.
Spuštění nového procesoru/modulu.

V průběhu rekonfigurace některé části systému bude zbytek obvodu pokračovat ve své dosavadní
činnosti omezen pouze tím, že právě rekonfigurované části systému nejsou k dispozici.
V současném návrhu je využíváno pouze instrukční CACHE paměti, pro možnost využití datové
CACHE a zajištění koherence CACHE pamětí bude nutné upravit stávající AXI rozhraní např. dle
specifikací AMBA ACE (AXI Coherency Extension) [15].
Relokace částečných konfiguračních souborů na FPGA

4.2

Relokace částečných konfiguračních souborů je technika založená na částečné dynamické
rekonfiguraci. Tato technika umožňuje přesouvání částečně rekonfigurovatelných modulů (PRM)
umístěných původně v jedné části FPGA obvodu do jiné části obvodu se stejnou velikostí a
vlastnostmi.
Vzhledem k záměru využít relokaci v navrhovaném víceprocesorovém systému a vzhledem
k tomu, že vytvoření návrhu podporujícího relokaci částečných konfiguračních souborů není již
běžnými implementačními nástroji podporováno (firmou Xilinx naposledy podporováno v návrhovém
prostředí ISE verze 9.2), byl navržen postup (metoda), který takový návrh umožňuje.
Při tvorbě relokovatelného návrhu s využitím běžných implementačních nástrojů (návrhové
prostředí Xilinx ISE s licencí pro částečnou dynamickou rekonfiguraci) a bez detailních znalostí
vnitřního uspořádání konfiguračních souborů musí jednotlivé oblasti, kam má být daný PRM
relokován, splňovat následující podmínky:






Stejná velikost všech oblastí.
Stejný počet, typ a rozmístění logických zdrojů v jednotlivých oblastech.
Relativně stejné umístění proxy logiky ve všech oblastech.
Rekonfigurovatelnými oblastmi nesmí procházet žádný statický signál.
Stejně vedené vodiče propojující statickou a rekonfigurovatelnou část obvodu.

Pro splnění prvních tří podmínek (velikost oblasti, typ a množství vnitřní logiky a umístění proxy
logiky) využijeme běžné omezující podmínky AREA_GROUP, LOC, BEL. Jedná se o implementační
omezující podmínky, které umožňují umístění jednotlivých částí návrhu do konkrétních fyzických
oblastí v obvodu [14].
Pro odstranění statických signálů z rekonfigurovatelných oblastí (tj. signálů, které využívá
statická část systému a které rekonfigurovatelnou částí pouze procházejí) lze použít nástroje FPGA
Editor a ručně tyto signály odstranit (použito v [11]), nebo využít implementační omezující podmínky
PRIVATE. Pomocí tohoto omezení je možné úplně zakázat průchod statických signálů
v rekonfigurovatelné části návrhu.
Pro splnění podmínky týkající se propojení statické a rekonfigurovatelné částí systému můžeme
použít nástroje FPGA Editor a DIRT (Direct Routing coinstrants Tools) omezujících podmínek
umožňujících nastavit propojení jednotlivých signálů v celé jejich délce (využíváno v [11]). Tento
způsob je značně zdlouhavý a složitý zejména pro moduly s větším množstvím pinů, proto byla
navržena metoda, která je založena na myšlence využití automatických propojovacích nástrojů pro co
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největší část signálů propojujících statickou a rekonfigurovatelnou část systému. Propojení
(přemostění) mezi oběma oblastmi, které je u novějších obvodů (od Virtex 4) realizováno pomocí
proxy logiky (1 LUT element na každý 1 bit signálu procházející přes hranici mezi statickou a
rekonfigurovatelnou částí návrhu) je přetransformováno na tzv. „bus macro“ (2 LUT elementy na
každý 1 bit signálu).
Tato „bus macra“ jsou tvořena z LUT elementu vloženého jako proxy logika a z jednoho
přidaného LUT elementu. Tyto LUT elementy jsou umístěny co nejblíže k sobě, aby bylo možné co
nejjednodušeji kontrolovat jejich vzájemné propojení.
Výše popsaný postup způsobuje zvýšení spotřebované logiky (overhead) potřebné pro
rekonfiguraci o 1 LUT element na každý 1 bit signálu procházejícího přes hranici mezi statickou a
rekonfigurovatelnou částí v porovnání s běžnou rekonfigurací využívající pouze proxy logiku. Za
účelem snížení této režijní logiky lze využít obou výstupů u přidaných LUT elementů. Tím lze
dosáhnout režie 1 LUT element na každé 2 bity signálu procházejícího přes hranici mezi oběma
oblastmi [13].

5 Závěr
Při dosavadní práci byl navržen a realizován víceprocesorový systém umožňující rekonfiguraci
jednotlivých částí (včetně samotných procesorů), dále byla navržena a odzkoušena metoda pro
realokaci rekonfigurovatelných modulů na FPGA s využitím částečné dynamické rekonfigurace a
běžných návrhových prostředků a implementačních omezujících podmínek (pro obvody od společnosti
Xilinx). Relokace jednotlivých modulů je prováděna změnou adresy jednotlivých konfiguračních
souborů. Navržená metoda sice způsobuje jistý nárůst potřebné logiky (viz. Tabulka 1), ale vzhledem
k velikosti procesoru MicroBlaze je tato režie zanedbatelná.
Microblaze počet LUTů Počet pinů LUTy režie
Bez přidání LUTu
(Xilinx v14.4)*
LUT jeden výstup
(GoAhead)
LUT oba výstupy

Režie

4571

344

0

0 [%]

4751

344

344

7,5 [%]

4571

344

172

3,76 [%]

*Bez možnosti relokace

Tabulka 1: Přehled režie způsobené přidáním LUT elementů pro relokaci

5.1

Budoucí práce

Budoucí práce bude zaměřena na rozšíření navrženého systému na více procesorů (ve stávajícím
návrhu jsou tři), dále pak na možnost vyčítání aktuálního stavu jednotlivých komponent z konfigurační
paměti (Readback), které umožní přesun jednotlivých komponent systému z jednoho místa na druhé
(např. z vadné části obvodu do funkční) i s vnitřními stavy, ve kterých se jednotlivé logické prvky
nacházejí. Dále je třeba vyřešit možnost zastavení hodin jednotlivých procesorů a upravit stávající
AXI rozhraní pro podporu koherence CACHE pamětí. Jako další bude nutné upravit tuto hardwarovou
platformu pro možnost řízení pomocí operačního systému GNU/Linux. Problematika podpory
víceprocesorových systému v operačním systému GNU/Linux je zpracovávána kolegou ve
výzkumném týmu Ing. Petrem Cvekem.
5.2

Shrnutí

Tento příspěvek prezentuje nástin cílů disertační práce, která se zabývá návrhem a implementací
hardwarové části víceprocesorového rekonfigurovatelného systému na FPGA, který bude pracovat pod
operačním systémem GNU/Linux a bude umožňovat dynamicky měnit (rekonfigurovat a relokovat)
jednotlivé části systému v závislosti na požadavcích vykonávané aplikace. Je zde naznačeno
směřování budoucí práce, shrnuty cíle disertační práce a stručně popsány dosavadní výsledky.
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Abstrakt. Počet signatur systémů pro detekci nebezpečného provozu se v souvislosti s rozvojem počítačových sítí stále zvyšuje. To s sebou přináší nutnost redukovat počet zabraných
zdrojů FPGA potřebných pro reprezentaci nedeterministických konečných automatů používaných pro akceleraci vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Článek pojednává o možnostech optimalizace architektury NFA-Split. Dvě optimalizace jsou detailněji
popsány. První optimalizací je nahrazení determinizace algoritmem s kvadratickou časovou
složitostí. Dosažené zrychlení mapování je 4 až 39 násobné. Druhou optimalizací je zavedení k vnitřních abeced v deterministické části architektury NFA-Split. Dosažená redukce
potřebného počtu pamětí BRAM je v závislosti na sadě regulárních výrazů až 98%.
Klíčová slova. NKA, FPGA, Vyhledávání vzorů

1

Motivace

S rozvojem počítačových sítí postupně stoupá i potřeba zajistit jejich bezpečnost. Vznikla řada systémů
pro detekci nežádoucího provozu (IDS) [9][11], které se snaží detekovat sít’ové hrozby na základě předem připravených signatur. Signatury porovnávají nejen hodnoty položek z hlaviček paketů, ale často
obsahují i řetězce nebo regulární výrazy (RV), které je nutné hledat v datech jednotlivých sít’ových toků.
Hledání regulárních výrazů se používá nejen v IDS systémech, ale jsou vhodné i pro identifikaci aplikačních protokolů a tunelovaného provozu [6].
S nárůstem počtu útoků přibývá i počet signatur a tím i počet regulárních výrazů, které je potřeba
vyhledávat. Množství potřebné logiky FPGA se tak zvyšují nejen z důvodu zvyšující se rychlosti sít’ových linek, ale i díky nárůstu velikosti hledané množiny regulárních výrazů. Zmenšit velikost výsledného
obvodu se snažil Clark pomocí sdílení prefixů [1]. Lin rozšířila tento přístup o sdílení infixů a sufixů [7].
Sourdis pak vylepšil mapování nedeterministického automatu do FPGA o lepší reprezentaci omezeného
opakování [10] a zlepšil i reprezentaci dekodéru znaků. Architektura NFA-Split zavedla rozdělení nedeterministického konečného automatu (NKA) na nedeterministickou a deterministickou část a tím dosáhla
významné redukce počtu zabraných zdrojů [2]. Tato architektura zároveň poskytuje prostor pro optimalizace, jimiž se zabývá tato práce.
Článek je rozdělen do 6 kapitol. Na úvod navazuje stručné nastínění možností optimalizace architektury NFA-Split. Ve třetí kapitole je popsány optimalizace časové složitosti a redukce vlivu přechodové
exploze. Dosažené výsledky jsou shrnuty ve čtvrté kapitole. Hypotéza a cíle disertační práce jsou uvedeny v páté kapitole, na kterou navazuje závěr.
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2 Možnosti optimalizace architektury NFA-Split
Současný stav architektury NFA-Split[2] umožňuje mnoho směrů dalšího rozvoje. Následující body
představují některé z nich:
• Využítí redukce NKA. Použitím algoritmů redukce NKA je možné snížit počet stavů NKA. Redukční algoritmy jsou ortogonální k architektuře NFA-Split a tudíž pro jejich použití nejsou třeba
žádné změny konstrukčního algoritmu. Vice o redukcích NKA v [4][5].
• Snížení časové složitosti konstrukčního algoritmu. Architektura NFA-Split rozděluje NKA na nedeterministickou část (NU) a k deterministických částí (DU). Pro toto rozdělení je využita determinizace, v důsledku čehož je složitost celého konstrukčního algoritmu O(2N ), kde N je počet stavů.
Nalezení algoritmu s nižší složitostí by významně snížilo čas potřebný pro konstrukci architektury.
• Snížení vlivu přechodové exploze. V NKA se často používají třídy znaků pro reprezentaci více přechodů mezi dvěma stavy. Deterministické konečné automaty (DKA) vyžadují, aby transformace
ze vstupní abecedy do vnitřní abecedy DKA (abeceda se třídami znaků) byla deterministická.
Proto je třeba vnitřní abecedu determinizovat, což vede k nárůstu přechodové tabulky v důsledku
determinizace tříd znaků.
• Omezení komunikační režie. U architektura NFA-Split při použití více deterministických částí se
komunikace mezi dvěma deterministickými částmi uskutečňuje přes nedeterministickou část, což
vede ke zbytečným konverzím kódování stavů (binární -> 1 z N -> binární), což zvyšuje počet
zabraných zdrojů FPGA. Řešením je přímé propojení deterministických částí.
• Zpracování více vstupních znaků za takt. Zpracováním více vstupních znaků za takt umožňuje
zvýšit propustnost jednotky. Pro řešení tohoto bodu je třeba mít vyřešené snížení vlivu přechodové
exploze.
• Modifikovat architekturu NFA-Split tak, aby byla použitelná i pro ASIC čipy neumožňující rekonfiguraci.

3 Implementované optimalizace architektury NFA-Split
3.1 Snížení časové složitosti mapování
Výrazným problémem algoritmu NFA-split je nutnost použití determinizace pro určení, které stavy mohou být zároveň aktivní. Jelikož determinizace má prostorovou složitost O(2n ), kde n je počet stavů, a
jelikož se tato složitost velmi často projevuje (efekt stavové exploze) u prakticky používaných sad RV,
omezuje to praktickou upotřebitelnost tohoto algoritmu. Proto byl ve spolupráci se skupinou VeriFIT[12]
vyvinut algoritmus, který umožňuje nalézt dvojice zároveň aktivních stavů s lepší časovou a prostorovou
složitostí.
Algoritmus 1 iteračně určuje které dva stavy jsou dosažitelné přes stejný řetězec. V zásadě se jedná
o průnik automatu sám se sebou, přičemž nám nezáleží na tom, přes které konkrétní symboly algoritmus
projde v NKA. Nad stavy Q předpokládáme uspořádání < a tudíž nemusíme ukládat dvojice (q1 , q2 ) a
(q2 , q1 ). Na závěr odstraníme z vypočtené relace identitu a tím zjistíme, které od sebe různé stavy mohou
být aktivní zároveň.
Tento algoritmus má časovou a prostorovou složitost O(n2 ), kde n je počet přechodů NKA.

3.2 Redukce vlivu přechodové exploze
Přístup NFA-split neřeší problematiku exploze přechodů (state-transition explosion). Explozí přechodů
rozumíme situaci, kdy DKA vyžaduje, aby byla vnitřní abeceda automatu deterministická. Důvodem
je to, že DKA provádí pro jeden vstupní znak právě jeden přístup do paměti přechodové tabulky. Pro
zajištění determinističnosti abecedy je tudíž třeba rozdělit všechny třídy znaků (např. [a−z]) na jednotlivé
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Vstup: NKA M = (Q, Σ, δ, s, F )
Výstup: Množina dvojic současně aktivních stavů concurrent = {(p, q)|p, q ∈ Q, p 6= q)}
normalize(q1 , q2 ) = (q1 < q2 ) ? ((q1 , q2 ) : ((q2 , q1 );
concurrent = {(s, s)} ;
// Množina dvojic kolizních stavů
workplace = {(s, s)};
// Pracovní fronta
while ∃(q1 , q2 ) ∈ workplace do
workplace = workplace\{(q1 , q2 )};
foreach a ∈ Σ do
foreach q3 ∈ δ(q1 , a) do
foreach q4 ∈ δ(q2 , a) do
if ((q5 , q6 ) = normalize(q3 , q4 )) 6∈ concurrent then
concurrent = concurrent ∪ {(q5 , q6 )};
workplace = workplace ∪ {(q5 , q6 )};
end
end
end
end
end
return concurrent\{(p, p)|p ∈ Q}
Algoritmus 1: Nalezení všech dvojic současně aktivních stavů
znaky (např. (a|b|...|p)) a vzájemně deterministické třídy znaků (např. [q − s], [t − z]), což může vést k
výraznému nárůstu počtu přechodů.
Pro architekturu NFA-split se jako vhodným řešením jeví možnost využít faktu, že blokové paměti
(BRAM) FPGA firmy Xilinx jsou dvou-portové. Použití obou portů paměti BRAM umožňuje použít dvě
abecedy a díky tomu zredukovat efekt exploze přechodů. Tyto dvě abecedy mají neprázdný vzájemný
průnik, ale každá z nich je deterministickou abecedou. Použitím k pamětí paralelně je možné použít 2k
přístupů do paměti naráz a tudíž použít 2k abeced.
Triviální algoritmus konstrukce se omezuje na dvě abecedy a vytvoří první abecedu pro samotné
znaky a druhou abecedu pro deterministické třídy znaků. Tento algoritmus funguje ve většině případů
relativně dobře, má však určité nevýhody:
• Nepodporuje zpracování více znaků za takt.
• Efektivita závisí na konkrétní abecedě a automatu (Viz obrázek 1 a), kde determinizace tříd znaků
má cenu 100. Optimální řešení b) má cenu 2).
• Podpora pouze dvou abeced fixního typu.

Obrázek 1: Obarvení grafu kolizí. a) Triviální algoritmus konstrukce. b) Slabé k-barvení grafu kolizí.
Cena prvního řešení je 100, přičemž cena druhého řešení je 2.
Lepších výsledků dosahuje algoritmus hladového slabého k-barvení grafu kolizí. Graf kolizí je trojice
K = (Σ, H, f ), kde Σ je nedeterministická abeceda automatu (množina vrcholů), H ⊆ Σ × Σ je
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množina hran propojujících vrcholy, právě tehdy když jsou korespondující symboly abecedy v kolizi a
f ⊂ H × N je funkce přiřazující každé hraně cenu. Cena odpovídá počtu nově vytvořených přechodů
v automatu, pokud budou symboly spojené touto hranou zařazeny do stejné deterministické abecedy.
Algoritmus hladového slabého k-barvení grafu kolizí je uveden jako Algoritmus 2.
Vstup: Graf kolizí K = (Σ, H, f ), Počet barev k
Výstup: Obarvení grafu c ⊂ Σ × {1, 2, . . . , k}
Necht’ jsou vrcholy v1 , v2 , ..., vn seřazeny sestupně podle součtu cen na hranách.
neighborColors(v) = {b|{v, a} ∈ H ∧ c(a) = b}; // Barvy sousedních vrcholů vrcholu v
getCost(v, cost): cost[b]+ = f ({v, a}), kde {v, a} ∈ H ∧ c(a) = b; // Cena všech obarvení
c(v1 ) = 1; j = 2;
while j < |Σ| do
f reeColors = {1, 2, . . . , k}\neighborColors(vj ); // Barvy použitelné pro obarvení v
if f reeColors 6= ∅ then
c(vj ) = min(f reeColors);
else
cost = array(0, .., 0), |cost| = k;
getCost(vj , cost);
c(vj ) = cost.index(min(cost));
end
j = j + 1;
end
return c
Algoritmus 2: Hladové slabé k-barvení grafu kolizí.
Na základě obarvení symbolů algoritmem 2, vytvoříme ze symbolů obarvených stejnou barvou deterministickou abecedu, čímž získáme požadovaných k vzájemně nezávislých deterministických abeced.
Hardwarová implementace této optimalizace vyžaduje pouze k-násobný obvod výpočtu adresy do
paměti, multiplexor pro výběr jednoho z k výsledků (Platný může být nejvýše jeden z k přechodů.) a
⌈ k2 ⌉ dvou-portových pamětí. Pro provedení převodu ze vstupní abecedy do k vnitřních abeced je vhodné
použít pamět’ BRAM. Ilustrace pro k = 2 je na obrázku 2.

Obrázek 2: Schéma implementace deterministické části s dvěma vnitřními abecedami.

4 Experimentální výsledky
Optimalizace uvedené v kapitole 3 byly vyhodnoceny na vybraných sadách RV ze systému Snort a
na sadě RV z projektu L7 dekodér. Pro vyhodnocení byl použit framework pro rychlé prototypování a
vyhodnocování sít’ových algoritmů Netbench [8].
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Tabulka 1: Porovnání rychlosti mapování NKA na architekturu NFA-Split při použití determinizace a
algoritmu 1.
Sada RV
L7
backdoor
web-php
ftp
nntp
voip

Stavy
[-]
759
3525
322
1724
2562
1748

NKA
Přechody
[-]
15126
28977
7833
156589
250086
123494

Determinizace
čas
[s]
540
5340
301
3948
7489
3872

Algoritmus 1
čas
[s]
13,8
1321
9,9
621
511
928

Zrychlení
[-]
39,1
4
30,4
6,4
14,7
4,2

Tabulka 2: Počet potřebných pamětí BRAM a LUT pro standardní variantu deterministické části mapování NFA-split a pro optimalizovanou variantu používající dvě vnitřní abecedy.
Sada RV
L7
backdoor
mysql
specific-threats
misc
netbios
voip
web-cgi
nntp
dpd

NFA-split
[-]
4
24
26
38
6
134
268
132
6
2

BRAM
Optimal.
[-]
2
10
4
2
2
2
70
18
2
2

Zmenšení o
[%]
50
58,3
84,6
94,7
66,7
98,5
73,9
86,3
66,7
0

NFA-split
[-]
1265
4367
806
842
2180
1220
3194
1785
3274
1059

LUT
Optimal.
[-]
1284
4375
802
839
2113
1174
2982
1802
3247
1081

Nárůst
[%]
1.5
0.2
-0.5
-0.4
-3.1
-3.8
-6.6
1.0
-0.8
2.1

Nejdříve byla vyhodnocena rychlost mapování NKA na architekturu NFA-Split s použitím původního algoritmu konstrukce současně aktivních stavů (determinizace) a nově navrženého algoritmu 1.
Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Uvedené hodnoty jsou průměrem z 5 běhů na PC s procesorem Intel Core i5-2500. Z tabulky je patrné, že se rychlost mapování zvýšila 4 až 39 krát. Použitý algoritmus
konstrukce současně aktivních stavů nemá vliv na počet stavů a přechodů po mapování.
V tabulce 2 je uvedeno porovnání počtu spotřebovaných pamětí BRAM a vyhledávacích tabulek
(LUT) FPGA pro standardní variantu deterministické části mapování NFA-split a pro optimalizovanou
variantu používající dvě abecedy. Z výsledků je patrné, že redukce počtu BRAM závisí na konkrétní sadě
RV a dosahuje až 98,5%. Počet LUT byl také vyhodnocen a pro některé sady RV došlo i k poklesu až o
6.6%, přičemž nárůst činil nejvýše 2,1%. Pokles i přes nutnost dodatečné logiky byl způsoben snížením
nezbytné datové šířky potřebné pro adresování paměti a snížením celkového počtu pamětí BRAM.

5

Hypotéza a cíle disertační práce

Na základě studia současného stavu problematiky vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy a
možností formální redukce NKA, byla sestavena následující hypotéza disertační práce:
Je možné snížit počet zabraných zdrojů FPGA pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy
použitím formálních redukcí NKA a nových způsobů mapování NKA do FPGA.
Na základě této hypotézy byly stanoveny následující cíle disertační práce:
• Analyzovat možnosti algoritmů pro redukci NKA ve vztahu k současným metodám pro mapování
NKA do FPGA.
• Modifikovat algoritmy pro redukci NKA tak, aby bylo možné použít existující algoritmy pro oblast
hledání regulárních výrazů v sít’ovém provozu.
• Navrhnout efektivní způsob mapování NKA do FPGA.
• Rozšířit mapování NKA do FPGA pro zpracování více vstupních znaků v jednom hodinovém
taktu.
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6 Závěr
První dva cíle disertační práce byly řešeny v rámci prvních dvou let doktorského studia. Více v [4, 5, 3, 8].
V rámci třetího ročníku doktorského studia jsem se věnoval možnostem optimalizace architektury NFASplit. Prostudoval jsem možnosti rozdělení velkých deterministických částí do většího množství miniaturních jednotek složených pouze z LUT. Bohužel se tento přístup ukázal po vyhodnocení na reálných
NKA jako prakticky nepoužitelný. Implementoval jsem algoritmus určení zároveň aktivních stavů mající kvadratickou složitost a tím zlepšil časovou složitost konstrukce architektury NFA-Split. Dosažené
zrychlení konstrukce je až 39 násobné. Dále jsem se věnoval redukci počtu použitých pamětí BRAM pomocí zvýšení počtu vnitřních deterministických abeced. Navrhl jsem dva algoritmy pro vytváření těchto
abeced (triviální a hladové slabé k-barvení grafu kolizí). Dosáhl jsem redukce v závislosti na sadě regulárních výrazů až 98%. Prozkoumal jsem rovněž možnosti snížení komunikační režie a rozpracoval jsem
možnosti zpracování více znaků za takt. Výše uvedené práce spadají do cílů tři a čtyři disertační práce.
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Abstract. Power consumption is one of the key constraints in system on chip (SoC)
design process. There exist many techniques for power reduction, such as clock gating or
voltage scaling. Very powerful and widely accepted method for applying power-reduction
techniques is adoption of power management strategy. Power management is commonly
specified at the register-transfer level (RTL) or lower level. Since a system level of
abstraction is widely adopted as a starting point in complex SoC designs, specifying
power management only later in the design process is not suitable. There is a need to
specify it in more abstract manner at the system level. This paper deals with this problem.
It contains an overview of power-reduction techniques and commonly used ways of
adopting them in the design process. We propose an extension of current low-power
design flow in a way that power management can be specified early in the design process.
Keywords. Low power, Power consumption, Power management, Power reduction,
System level.

1 Introduction
Process technologies below 90 nm make power consumption the key factor constraining electronic
design. The ever increasing demand for portable systems-on-chips (SoCs) in communication and
computing has added the power consumption to the traditional constraints (e.g. area, performance, or
cost). Even the systems in which battery power has not traditionally been an issue (e.g. active network
intermediate devices, servers, computer clusters, or data storages) need to decrease the power
consumption when considering the overall cost of cooling, packaging, reliability, or energy itself [1].
To address the continuously increasing power-reduction requirements, there have been many
techniques developed, such as clock gating, power gating, or voltage and frequency scaling (see
Table 1).
To help design teams to adopt advanced power-reduction techniques two main low-power
standards were developed – UPF (Unified Power Format) [3] and CPF (Common Power Format) [4].
The utilization of these formats to express power management during the SoC design process is
important not only for the designers, but also for the EDA (Electronic Design Automation) tools and
IP (Intellectual Property) components providers. For designers, the formats provide unified
mechanisms for expressing the same power intent through typical design stages (e.g. functional
simulation, synthesis, place and route, or formal equivalence checking) and for ensuring that the
verification consistently interprets the functional semantics implied by the power management
specification [4].
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Technique
Clock gating
Operand isolation
Logic restructuring
Transistor resizing
Pin swapping
Multiple supply
voltages
Dynamic voltage
scaling
Adaptive voltage
scaling
Frequency scaling
Power gating
State retention power
gating
Memory splitting

Description
Disables clock tree part not in use. Synchronous block stop its operation.
Prevents switching of inactive datapath element.
Moves high switching logic to the front and low switching logic to the back.
Upsizing reduces dynamic power, downsizing reduces leakage power.
Swaps the gate-pins in order the switching to occure at pins with lower capacitive loads.
Different blocks are operated at different (fixed) supply voltages. Signals that cross voltage domain
boundaries have to be level-shifted.
Different blocks are operated at variable supply voltages. Uses look-up tables to adjust voltage onthe-fly to satisfy varying performance requirements.
Different blocks are operated at variable supply voltages. The block voltage is automatically
adjusted on-the-fly based on performance requirements.
Frequency of the block is dynamicaly adjusted. Works alongside with voltage scaling.
Turns off supply voltage to blocks not in use. Significantly reduces the leakage. Block outputs float
and need to be isolated when connected to active block.
Stores the system state prior to power-down. Avoids complete reset at power-up, which reduces
delay and power consumtion.
The memory is splitted into several portions. Not-used portions can be powered down.

Table 1: Overview of several commonly used power-reduction techniques.

The current low-power design flow involves the application of the power-reduction techniques in an
RTL (Register Transfer Level) or lower-level digital system model. These techniques impact all
aspects of integrated-circuits development (i.e. design, implementation, and verification) increasing
thus the ever growing complexity of current digital systems designs even more. In order to increase
the efficiency of system development, the more abstract level above the RTL, so called electronic
system level (ESL), should be adopted [5]. Since the higher level offers the opportunity of more
efficient system development, the low-power design flow should also utilize the system-level
advantages. Although the use of the developed power standards has its undeniable benefits, the
specification of power intent in a separated file and in a language inconsistent with functional
specification, is not convenient at ESL since at this level the system specification should be as simple
as possible. The design process starts from a crude system specification. All aspects of the digital
system specification (e.g. functionality, time, or power management) should participate in the
abstraction refinement process in order to achieve target system specification. Therefore, consistent
specification of all aspects in one language is required. During the high-level synthesis phase, when
already enough details are described, the standardized power format file (UPF or CPF) should be
automatically generated and used at RTL and lower levels as it is nowadays.
In this paper an extension of typical low-power design flow is proposed in order to move the
power-management specification based on UPF standard up to the system level.

2 Low-Power Design Flow Extension
The key idea of the proposed novel methodology lies in an extension of the current low-power design
flow in a way that will enable to utilize the advantages of system level modeling (e.g. shorter
specifications, subsystems intercommunications, or faster and simpler verification). The current lowpower design flow steps remain intact, thus the traditional design/verification methods and tools can
still be used at the lower levels. The proposed low-power design flow methodology extending the
current design flow to the system level is illustrated in Figure 1.

Figure 1: Low-power design flow
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This methodology starts from crude system specification at the ESL. The power-intent specification in
the standard UPF format at such abstract level would disrupt the system specification simplicity.
However, the UPF concept is not entirely omitted, but rather integrated into the system functional
specification in an abstract form. The specification participates in the abstraction refinement process.
The specification at respective refinement stages is verified using the verification technique, known as
formal equivalence checking. Therefore, the verification can proceed continuously, even when
simulation is not yet possible due to the lack of details (e.g. communication protocol with the system
environment). When the specification is refined to the RTL and contains sufficiency of details, it can
be converted into the RTL model (typically described in an HDL). This process is called high-level
synthesis. The proposed methodology assumes that during this process the specified power
management will be extracted and the standard UPF representation will be automatically generated
along with the HDL model. Then, the low-power design flow continues as shown in Figure 1.
2.1 Abstract Power-Management Specification
In order to specify the power management at abstract system level, it has to be chosen what details it
should contain. Several concepts from UPF power standard could be used. One of the basic concepts
of a power management strategy is power domain [6]. It is a collection of instances with the same
power supply. Different power supply of system blocks imply the possibility of different power states
among the blocks, meaning that an unused block can be powered-off or can be in stand-by mode and
other can normally operate or operate at different voltage level. Splitting the system into several power
domains is one of the most important power-related decisions. The power domain is represented by its
name and by power states which the domain blocks can be in. These have to be specified too. They
represent normal-operation (normal), power-down mode (power_off), power-down with retention
(power_off_ret), hold (hold), and different voltage levels (diff_level#). An example of possible power
domain specification is shown below.
power_domain1 (power_off, normal, diff_level1);
power_domain2 (hold, diff_level2);
The blocks in power_domain1 can be powered-off, can operate on the main power supply of the
system (normal), and can also operate on power supply with adjusted voltage level. The blocks in the
second power domain cannot be powered-off, but its operation can be stopped (hold). When in active
mode (not power_off nor hold), the blocks in power_domain2 always operate on power supply with
voltage level different from main power-supply and even from the adjusted voltage in
power_domain1.
Power states of the entire system (global states) can be determined automatically by all
combinations of states between power domains. The number of such global states would be directly
proportional to the counts of power states in individual power domains. Traditionally, this number is
reduced by specification of the allowed combinations in a form of power state table (PST). Each row
in this table contains the name of global state and power state of each power domain in this global
state. The number of power states defining a global state is always equal to the number of power
domain in the system. PST could be specified in a following way.
global_power_state1 (power_off, hold);
global_power_state2 (normal, diff_level1);
The power domain should be assigned to the integrated subsystem instance in a precise way. It can be
also assigned to the state variables of the system, since these will be implemented as registers at the
RTL. Power domain assignment could be specified in a similar way as shown below.
Subsystem1 component_instance1(power_domain1);
Variable_domain1 state_variable1(power_domain2);
Often it is necessary to retain current state of the block that is to be powered-off. The retention slowsdown the operation (saving and loading the state values to and from the memory) or excessively
increases the chip area (additional retention cells). Therefore, this concept is suitable only for blocks
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that are not used for longer period of time (trade-off between speed, area and power consumption).
The block that needs to retain its state, but retention is not suitable, can stop its operation without
being powered-off (to save at least a dynamic power). This concept is known as clock-gating. In
highly abstract specification, such a concept needs to be abstracted from clock. It can be modeled by
system power state called hold. This concept can be implemented by gating the clock signal or gating
the control signals of asynchronous circuits during the high-level synthesis stage (we can refer to it as
block gating).
2.2 Power-Management High-Level Synthesis
During the phase of high-level synthesis, the power intent is extracted from the functional model and
the UPF standard file is generated. The section below shows exact steps of power-management
specification extraction from abstract model.
Firstly, the power domains need to be created. Since power domains are already specified, it is no
problem to rewrite them in UPF style. In UPF format, to create a power domain we need only name
for that domain and names of the elements belonging to that domain. Beside these domains the toplevel power domain is added, which represents the domain of the entire system. This one is always
named PD_top, because its name is not previously specified. Top domain does not contain any
elements. Example of generated code is shown below.
create_power_domain PD_top
create_power_domain PD_domain1 -elements {BLOCK1 BLOCK2}
The second step is to create power-supply ports. Supply ports will always be specified only for top
domain. There are at least two supply ports (Vdd and Vss). The number of different voltage levels
used in abstract specification results in additional supply ports. Naming convention of the ports can be
seen from the following example.
create_supply_port VDD_port -domain PD_top
create_supply_port VSS_port -domain PD_top
create_supply_port VDD2_port -domain PD_top
Next, supply nets need to be created, connected with ports, and the primary supply nets for power
domains need to be set. To do these, power domains names and supply ports need to be known. Since
both are created in previous steps, it is simple to generate and connect supply nets. For each domain
(based on its name) there is primary power net and primary ground net created.
create_supply_net VDD_top -domain PD_top
create_supply_net VSS_top -domain PD_top
connect_supply_net VDD_top -ports {VDD_port}
connect_supply_net VSS_top -ports {VSS_port}
set_domain_supply_net PD_top -primary_power_net VDD_top -primary_ground_net VSS_top
The domains containing the blocks that can be powered-off or that work at several voltage levels need
power switches. It is easy to analyze abstract power domains specification and find out which domains
contain power_off state. The signals controlling these switches are driven by generated power state
machine. In the example below, control signal switch_1_ctrl represents such a control signal.
create_power_switch switch_1 -domain PD_domain1 -input_supply_port {vin VDD_top} output_supply_port {vout VDD_domain1} -control_port {ctrl_sig switch_1_ctrl} -on_state
{domain1_ON vin {!ctr_sig}} -off_state {domain1_OFF {ctr_sig}}
In the communication with the block that can be powered-off, signals (inputs and outputs of the
subsystem) have to be isolated. The isolation is necessary to prevent floating values between domains.
In order the isolation to be added between two blocks, these conditions must apply: blocks are in
different power domains, at least one of the domains contains power_off state, and the domains do not
always enter and leave the power_off state at the same time. Between blocks that work at different
voltages, the voltage level has to be shifted. The level shifters change the signal between these blocks
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from one voltage level to another. The following code shows an example of generated power logic
specification.
set_isolation isolation_1 -domain PD_domain1 -isolation_power_net VDD_top isolation_ground_net VSS_top -clamp_value latch -applies_to both
set_isolation_control isolation_1 -domain PD_domain1 -isolation_signal iso1 -isolation_sense
high
The following command provides the state retention for all sequential cells in power domain when the
state power_off_ret is found in abstract specification.
set_retention retention_1 -domain PD_domain1 -retention_power_net VDD_top retention_ground_net VSS_top
set_retention_control retention_1 -domain PD_domain1 -save_signal {save_reg high} restore_signal {restore_reg high}
2.3 Power-Management Verification
After power management is specified, this specification has to be verified for functional, electrical,
and structural correctness and completeness (syntax, semantics, design object, inconsistent or
incomplete power intent) – this is usually done through formal verification. The next step is to verify
the correct functionality of the system with low-power behavior on top of normal functional behavior
[2]. As mentioned in [7], additional low-power design units are often a rich source of error and must
be thoroughly verified for all specified operating modes. One of the advantages of proposed
methodology lies in the automation. Since power-management specification at RTL is automatically
generated, we are able to avoid many power related human errors issued during power-management
insertion at such later stage. The designer does not need to worry about specifying low-level power
management logic, such as power switches, isolation, or level shifters. There is also a possibility to
automatically generate the assertions about generated power management circuitry in a way similar to
[8]. In this way, the low-level power-related logic can be verified (both by simulation and formally)
based only on system-level abstract specification. This speeds-up the complex verification process.

3 Dissertation goals
The research is targeted to functional verification of system-level digital systems design with an aspect
of power consumption, specifically to the following goals.
• Identification of power-reduction techniques applicable at the system level of abstraction, their
evaluation and selection of potential techniques for integration. The evaluation and selection
criteria will be mainly based on the impact on the power reduction and suitability for system
level of abstraction.
• Development of a method for integration of selected power-reduction techniques into the
system-level model specification. A suitable model needs to be selected based on simple
extension possibility. Usefulness of this method will be demonstrated by successful
integration of selected technique in a case study.
• Development of power-aware hybrid verification method based on modified equivalence
checking and property checking. The verification method effectiveness will be evaluated
based on time and correctness assurance level in a case study.

4 Conclusion
In this paper, we have proposed an extension of the current low-power design flow. The extension lies
in a utilization of the system level in low-power design process. We proposed an abstract power
management specification at system level based on UPF standard concepts. This specification allows
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the designer to group blocks of the system into power domains and to specify the power states of the
domain blocks. During high-level synthesis stage a proper UPF file is extracted and generated from
such an abstract specification, describing power intent with a lot more details. The advantage of the
proposed methodology is that the designer needs not to worry about low-level details, such as the
power supply nets, the power switches, the level shifters, or the isolation. This power logic
specification is automatically generated based on the abstract power management specification and the
relations between system blocks. Since the low-power design flow can continue after high-level
synthesis as it is nowadays, the existing methods and tools can be used at lower levels.
This paper is mainly targeted to the second goal mentioned in section 3. Method of integration into
specific system level language is described in [9, 10] along with illustrative example of usage. First
goal is achieved without the need for evaluation of technique impact on power-reduction, because all
of the techniques usable at system level were used. Further work is mainly oriented towards the closer
integration of power-management specification to the verification flow and therefore to achieve the
third dissertation goal.
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Abstrakt: Práce se zabývá metodami pro měření vzájemného posuvu neperiodických
analogových signálů. V první části práce je popsána problematika měření. Dále jsou
navrženy a zhodnoceny jednotlivé měřicí metody a specifikován další směr výzkumu.
Klíčová slova: interpolace, korelace, zpoždění, fázový posuv.

1 Úvod
V mnoha aplikacích je nutné provádět měření vzájemného posuvu rychlých neperiodických
analogových signálů. V současnosti jsou k řešení tohoto úkolu převážně používány metody využívající
analogové předzpracování signálu. Nevýhodou těchto metod je nutnost přesného seřízení a kalibrace
každého exempláře vyrobeného zařízení. Tento obtížný výrobní krok je možné vyloučit nebo značně
omezit použitím číslicového zpracování signálu.
Ve své práci se zabývám návrhem metod využívajících přímé číslicové zpracování signálu, tj.
signály jsou navzorkovány a poté je již celé zpracování prováděno číslicově. Popisované metody jsou
ilustrovány na příkladu vyhodnocování signálu z čidel ultrazvukového průtokoměru, který je jednou z
možných aplikací využívajících navrhované metody. Další využití zkoumané metody může být v
radarové technice nebo v laserových dálkoměrech.

2 Charakteristika měřených signálů
Ve své práci se zaměřím pouze na neperiodické kmitavé signály. Takové signály mohou vznikat
například rozkmitáním tlumeného oscilátoru impulsem. Základními vlastnostmi těchto signálů je:
– shodné průběhy signálu se neopakují,
– průběh má omezenou délku, poté se ustálí na konstantní hodnotě,
– tvořen amplitudově modulovanou harmonickou funkcí,
– modulační funkce obecně není periodická.
Příkladem aplikace ve které je nutné určovat vzájemný posuv dvou analogových signálů je zpracování
signálu z čidel ultrazvukového průtokoměru.
Principem činnosti ultrazvukového průtokoměru je měření rozdílů v rychlosti šíření
ultrazvukového paprsku (frekvence cca 1 MHz) ve směru a proti směru proudění kapaliny. Na základě
změřených rozdílů v rychlosti šíření paprsků je poté možné vypočítat rychlost proudění kapaliny
průtokoměrem. Zásadním problémem při návrhu ultrazvukového průtokoměru je ovšem dostatečně
přesné (rozlišení řádově 10 ps) měření rychlosti šíření ultrazvukového paprsku kapalinou.
Signál vyslaný jedním čidlem je druhým čidlem přijat značně deformovaný (viz Obr. 1) a je
obtížné v obou průbězích nalézt odpovídající si referenční body s dostatečnou přesností. Výhodnějším
postupem je proto současné vyslání impulsu z obou čidel a následné měření rozdílu v době letu
impulsu v obou směrech.
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3 Měření krátkých časových diferencí
Pro měření krátkých časových diferencí bylo vyvinuto mnoho metod [1-4] a další. Většina v literatuře
popisovaných metod ovšem slouží k měření posuvu mezi signály, které mají ostré hrany použitelné
jako referenční body. Mnoho z popsaných metod také používá postupy závislé na konkrétní fyzické
implementaci (pasivní oscilátory, zpožďovací linky apod.). My se však zaměříme pouze na metody,
které používají „přímé“ číslicové zpracování signálu – signál je navzorkován a poté je již zpracováván
číslicově.
3.1

Korelační metoda

Základní metodou pro určení časového posuvu dvou signálů je výpočet jejich vzájemné korelace a
nalezení jejího maxima. Toto korelační maximum odpovídá časovému posuvu se kterým jsou si
signály „nejpodobnější“.
Jednotlivé navzorkované body jsou od sebe vzdáleny o vzorkovací periodu Ts = fs-1, kde fs je
vzorkovací frekvence. Jednotlivé body v korelační funkci jsou tedy od sebe vzdáleny také o
vzorkovací periodu. To znamená, že maximální dosažitelné rozlišení je velikost vzorkovací periody.
Pokud je tedy potřebné rozlišení 2,5 ns, potřebná vzorkovací frekvence by byla 400 Msample/s. Podle
Shannonovy věty by pro vzorkování signálu z ultrazvukových čidel byla postačující vzorkovací
frekvence 2,5 Msample/s uvažujeme-li vzorkování v základním pásmu. Vzhledem k požadovanému
rozlišení (10 ps)by signál musel být vzorkován frekvencemi které jsou na hranici možností současné
techniky (řádově 10 Gsample/s). Proto je přímé použití této metody nevhodné.

1.25 μ s

5 μs

Obr. 1 Signál na vstupu (vlevo) a na výstupu (vpravo) čidla ultrazvukového průtokoměru.

3.2

Korelační metoda s interpolací

Analogové signály jsou navzorkovány (vzorkovací frekvencí nižší než je požadována pro výpočet
posuvu korelací), poté jsou interpolovány na požadovanou vzorkovací frekvenci a je vypočtena
vzájemná korelace interpolovaných signálů. Korelační maximum odpovídá časovému posuvu se
kterým jsou si signály „nejpodobnější“.
Interpolační poměr spočteme z rovnice 1, kde fs je vzorkovací frekvence původního signálu, finterp
je vzorkovací frekvence interpolovaného signálu a dt je požadované rozlišení.

1
=
n

fs
f interp

= dt ⋅ f s

(1)

Pokud je signál vzorkován frekvencí 2,5 Msample/s a požadované rozlišení je 25 ps (tj. finterp = 40
Gsample/s), musí být signál interpolován v poměru 1 : 16000.
Výběr vhodné interpolační metody je klíčový pro dosažení požadované přesnosti. Pro provedení
interpolace přichází v úvahu několik metod:
– aproximace na základě znalosti analytického popisu odezvy čidla,
– Lagrangeova (Newtonova) interpolace polynomem,
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–
–
–
3.2.1

Hermitova interpolace polynomem,
interpolace přidáním nulových vzorků a následnou filtrací,
spline interpolace.
Aproximace na základě znalosti analytického popisu

Aproximace na základě znalosti analytického popisu odezvy čidla by pravděpodobně poskytovala
nejpřesnější výsledky. Její použití ovšem vyžaduje znalost odezvy čidla, která je závislá na
konkrétním mechanickém uspořádání zařízení.
3.2.2

Lagrangeova a Hermitova interpolace

Při Lagrangeově a Hermitově interpolaci polynomem nabývá interpolační polynom v uzlech
předepsané funkční hodnoty (a při Hermitově interpolaci i předepsané hodnoty derivací), tj.
navzorkované hodnoty.
S rostoucím stupněm interpolačního polynomu ovšem roste chyba v oblastech mezi uzly, zejména
v případě ekvidistantního vzorkování (tj. s konstantní vzorkovací frekvencí). [5] Z rovnice (2) vidíme,
že maximální chyba závisí na polynomu w(x), zbytek je pro danou funkci konstanta. E(x) je chyba v
libovolném bodě x ∈ ( x0 , xn ) , f(x) je interpolovaná (obecně neznámá) funkce, P(x) je interpolační
polynom. Protože zkoumané signály mají kmitavý průběh, je potřebný stupeň interpolačního
polynomu velmi vysoký a chyba v oblastech mezi uzly by byla velmi vysoká. Proto je použití
Lagrangeovy a Hermitovy interpolace polynomem nevhodné.

E (x ) =
w( x ) =
3.2.3

| f (x ) − Pn (x )|

∏ (x − x ) ; M
i

= max

=

M
⋅
(n + 1)!

| w(x ) |

( | f ( y ) | ) ; x, y ∈ (x
n+1

0

(2)

, x n ) ; i = 0,1,..., n

Interpolace přidáním nulových vzorků

Interpolace přidáním nulových vzorků a následnou filtrací digitálním filtrem je postup interpolace
při číslicovém zpracování signálů. Do původního signálu jsou vloženy nulové vzorky s požadovanou
vzorkovací periodou. Poté je signál vyfiltrován číslicovou dolní propustí. Filtr musí mít stupeň
minimálně o jedna vyšší než je počet vzorků vkládaných mezi každé dva původní body. Takový filtr
interpolované body dopočítává pouze z jednoho původního bodu. Vhodnější je proto použití filtru se
stupněm několikanásobně vyšším který interpolovaný bod dopočítá z více původních bodů.
Vzhledem k požadovanému velmi vysokému interpolačnímu poměru je ovšem pro filtraci
potřebné použít filtr velmi vysokého stupně (stupeň filtru řádově desítky tisíc). Použití takové velikosti
filtru může ovšem způsobovat problémy se zaokrouhlovacími chybami a s numerickou stabilitou,
zejména při použití filtru s nekonečnou impulsní odezvou (IIR).
3.2.4

Spline interpolace

Spline interpolace interpoluje data po částech polynomiální funkcí [5]. Máme n+1 bodů ve kterých
máme zadanou jejich funkční hodnotu (3), obecný předpis funkce f nemusí být známý (tj. máme n+1
navzorkovaných bodů).
xi ; y
i

=

f ( xi ) ; S ( x i ) =

y i ; i = 0,1,..., n

Při spline interpolaci hledáme interpolační spline S(x) pro který platí:
– splňuje interpolační podmínky 4,
– na každém intervalu <xi, xi+1> je polynomem stupně nejvýše m,
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(3) (4)

–

na intervalu <x0, xn> má spojité derivace až do řádu m-1, tj. platí rovnice 5.

S i( j ) ( xi ) = S i(+j1) ( x i ) ; i = 1,2,..., n − 1 ; j = 0,1,..., m − 1

(5)

Splinem Si(x) rozumíme spline S(x) na intervalu <xi, xi+1>. Pro jednoznačný popis splinu řádu m
musíme doplnit m-1 podmínek. Pro spline interpolaci se nejčastěji používají lineární (m = 1, tj.
interpolace úsečkami) nebo kubické (m = 3) spliny.
3.2.5

Experimentální ověření interpolačních metod

Použitá interpolační metoda zásadním způsobem ovlivňuje dosaženou přesnost výpočtu časového
posuvu signálů. Proto bylo provedeno vzájemné porovnání jednotlivých interpolačních metod a
vyhodnocení jejich přesnosti.
Dvojice vygenerovaných signálů se známým vzájemným časovým posuvem byly interpolovány
zkoumanými metodami (viz dále). Poté byl korelací interpolovaných signálů určen jejich posuv. Na
základě známého skutečného posuvu signálů je vypočtena absolutní Eabs (6) a relativní Erel (7) chyba
výpočtu. Hodnoty tskut a tvyp jsou skutečná a vypočtená hodnota vzájemného posuvu signálů.

E abs = t vyp − t skut

E rel

=

(t

vyp

− t skut

t skut

)

(6) (7)

Byla zkoumána interpolační metoda s vkládáním nulových vzorků a spline interpolace lineárním
splinem, obyčejným kubickým splinem a tvar zachovávajícím kubickým splinem pchip (Piecewise
Cubic Hermite Interpolating Polynomial) [6]. Na obrázku Obr. 2 je graf závislosti relativní chyby
vypočteného časového posuvu dvou signálů na skutečném posuvu. Z grafu je zřejmé, že relativní
chyba při použití interpolace lineárním splinem a tvar zachovávajícím splinem pchip je zřetelně vyšší
než při interpolaci obyčejným splinem nebo vkládáním nulových vzorků. Proto se v dalších
výzkumech omezíme na interpolaci obyčejným kubickým splinem a vkládáním nulových vzorků.
Navzorkovaný signál může být značně ovlivněn šumem, proto musí být dále ověřeno chování
interpolačních metod při interpolaci zašuměných signálů.
Pro výpočet korelační metodou s interpolací obyčejným splinem nebo vkládáním nulových vzorků
bylo provedeno vyhodnocení relativní chyby výpočtu pro signál s šumem (gaussovský šum, odstup
signálu od šumu 20dB). Na obrázku Obr. 3 je graf závislosti relativní chyby výpočtu na skutečném
posuvu pro interpolační poměr 1:10, 1:100 a 1:1000 (vzorkovací frekvence před interpolací 50
Msample / s). Menší relativní chyby je dosaženo interpolací vkládáním nulových vzorků, před
konečnou volbou použité metody je ovšem nutné metody porovnat i pro jiné typy rušení.
Navržené metody jsou výpočetně náročné a v mnoha aplikacích je požadováno měření
vysokou rychlostí (stovky měření za sekundu) v několika kanálech současně, proto se
předpokládá implementace zvolené metody do hradlového pole (FPGA). Zkoumané metody
proto musí být posouzeny i v tomto kontextu.
3.3

Metoda fázového posuvu

Jinou metodou pro určení vzájemného časového posuvu dvou signálů je výpočet časového posuvu z
fázového posuvu zkoumaných signálů. Použití této metody pro zpracování signálů z čidel
ultrazvukového průtokoměru bylo popsáno v článku [7].
Prvním krokem této metody je výpočet fourierovy transformace signálů. Tím dostaneme
amplitudovou a fázovou frekvenční charakteristiku signálů z obou čidel. Z fázové charakteristiky poté
určíme fázový posuv mezi signály pro pracovní frekvenci průtokoměru. Ze znalosti fázového posuvu a
frekvence poté určíme zpoždění mezi signály podle rovnice 8.

t =

fi
2 pi f prac
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(8)

Vypočtený fázový posuv mezi signály je v rozsahu od –π do +π, to znamená, že touto metodou je
možné určit zpoždění signálů pouze v rozsahu jedné poloviny periody signálu v obou směrech. Pro
pracovní frekvenci čidel 1 MHz je tedy touto metodou možné určit zpoždění signálů v rozsahu
− 500ns,+500ns . Takový rozsah ovšem v mnoha aplikacích není dostatečný a proto přímé použití
této metody nemusí být vhodné.
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Obr. 2 Graf závislosti chyby výpočtu na skutečném posuvu signálů (bez šumu).

3.4

Metoda fázového posuvu s „hrubým“ posuvem korelací

Tato metoda se snaží odstranit nevýhodu metody fázového posuvu popsanou v kapitole 3.3. Z
navzorkovaného signálu je nejprve korelací určena „hrubá“ hodnota vzájemného posuvu signálů.
Signály jsou o tuto hodnotu posunuty a poté je použita metoda fázového posuvu, kterou je určena
„jemná“ hodnota časového posuvu. Výsledný časový posuv je dán součtem „hrubého“ posuvu
vypočteného korelací a „jemného“ posuvu spočteného metodou fázového posuvu.
Metoda fázového posuvu požaduje maximální hodnotu vzájemného posuvu signálů menší než
jedna polovina periody signálu, rozlišení korelace pro výpočet „hrubého“ posuvu je proto menší než
polovina periody signálu a proto také vzorkovací perioda musí být menší než jedna polovina periody
signálu. Tato podmínka je při vzorkování v základním pásmu vždy splněna v důsledku Shannonovy
věty o vzorkovací frekvenci. Proto nemusí být prováděna interpolace před výpočtem korelace.

4 Cíle práce
Prvním cílem práce je volba nejvhodnější metody pro výpočet vzájemného posuvu neperiodických
analogových signálů.
Všechny navrhované metody jsou výpočetně náročné a v reálných aplikacích musí být měření
prováděno vysokou rychlostí (stovky měření za sekundu) pro několik kanálů současně. Proto je
druhým cílem práce návrh postupů pro implementaci zvolené metody do hradlových polí (FPGA).

5 Další postup práce
Další postup práce bude následující:
– analýza přesnosti pro jednotlivé metody výpočtu časového posuvu,
– volba nejvhodnější metody,
– vyhodnocení přesnosti zvolené metody.
– návrh postupů pro implementaci zvolené metody do hradlového pole,
– implementace navržené metody do hradlového pole a experimentální ověření.
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Obr. 3 Graf závislosti chyby výpočtu na interpolačním poměru (SNR = 20 dB).

6 Závěr
V práci byly popsány základní problémy při měření vzájemného časového posuvu neperiodických
analogových signálů. Byly navrženy metody pro výpočet posuvu signálů a bylo provedeno zhodnocení
jednotlivých metod s ohledem na jejich vlastnosti a požadovanou přesnost měření.
Z navržených metod byla pro další výzkum zvolena korelační metoda s interpolací obyčejným
splinem nebo vkládáním nulových vzorků a metoda fázového posuvu s „hrubým“ posuvem korelací.
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Abstract. This paper deals with two main topics: the FPGA based time measurement device
with an interpolating counter and the research in the field of protocol IEEE 1588 – PTP. The
need for precise time and frequency synchronization between devices with microsecond
accuracy is nowadays not only scietific problem. Precise time is also the base of the GPS
system and modern telecomunications. There are also new fields of precise time application
e.g. finance and high frequency trading. Therefore is important somehow to distribute the
precise time practically – the easiest way to do this is utilizing existing computer networks.
Keywords. measurement, precise time, frequency, IEEE 1588, PTP, FPGA, interpolating
counter, transparent clock, timestamper

1

Motivation

Modern applications for time distribution demands a precision timestamping of extern asynchronous
events. There is a need for a sub-nanosecond resolution in such cases – this means that the required
timestamp’s resolution is below the clock period of most digital systems. Generally is necessary to
generate and evaulate timestamps with a time interval which is much more shortet than a clock period.
Examples of the prescise timestamping are embeded intetrval counter in a control systems or a networkbased applicaton for the time distribution.
In the scope of computer networks the NTP protocol is the most dominant but does not require
such a strict resolution of timestamps. Another case is a modern IEEE 1588 protocol also known as
a Precision Time Protocol (PTP) which manipulates with nanosedonds and sub-nanoseconds resolution
of timestamps. My research is focused also on the PTP protocol especially on the time distribution
infrastructure. A transparent clock (TC) node is a part of PTP hierarchy but in the present days TC are
not fully available with desired quality of operation.
Another field for HW-based pricese time measuring systems are specialised applications for a time
distribution e. g. for a time scale comparision between distant atomic clocks.

2

Solution

In the scope of my dissertation topic I have to solve a problem how to implement the embedded interval
counter with the resolution and accuracy of tens and hundreds picoseconds. For my solution I chose a
FPGA interpolating counter. This method is frequently used but have also disadvantages such a temperature and voltage dependency. The number of methods for the implementation of interpolating counter
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in FPGA structure is large and many methods is still under the development. An alternative to the FPGA
based interpolation counter are specialised ASICs but due to the high initial cost of the manufacturing
process is this metho suitable only for a large production series.
I also collaborate with the Department of Measurement (FEL ČVUT) particularly with the team of
Ph.D. students which is lead by doc. Roztočil. This team is dealing with the timekeeping and time
distribution for measurement systems. I am developing a universal timestamper for such a purposes.

IEEE 1588 timestamper

FREE-RUNNING COUNTER

ETHERNET
PHY

GMII
MAC CORE

PACKET ANALYZER
AND TIMESTAMPING
LOGIC

CATCH REGISTER

OUTPUT LOGIC

3

MESSAGE COMPOSER

Figure 1: Simplified block diagram of the IEEE 1588 timestamper. The packet analyzer and packet
logic is implemented as FSM. Free-runnig counter on reference frequency is timestamped by the start of
frame delimiter event. If the PTP message match the configurable criteria the message with timestamp
is composed and is sent to the higher PTP logic via output logic.
IEEE 1588 is a relatively new protocol standard for a precision clok synchronization. It operates
mostly over TCP/IP networks and Ethernet. The protocol is also known as the Precision Time Protocol
– PTP. Synchronization architecture is a master–slave model with nodes comunicating primary by multicast. The main difference between PTP and its predecessor NTP is that the PTP enabled nodes have
to be equipped by some HW support to precise the delay measurement. You can find more about this
protocol in [1].
The IEEE 1588 is a device which creates timestamps of incoming/outcoming packets in network
interface hardware and the timestamp is further used in the PTP functionality. The timestamper is placed
between the PHY and MAC layer on a MII interface and listen to the traffic. Every PTP packet is
timestamped so if there is a lag in the network hardware between the composition and sending, we will
know the correct time of physical transmission of the packet. The correct timestamp of a Sync message
is sent as a Follow up message.
The timestamper is implemented as IP core for FPGA in VHDL language and the simplified block
diagram is in figure 1. The timestamping core is configurable and can operate on Layer 2, 3 and 4 of the
ISO/OSI model and also the reference frequency of the free-running counter.
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Figure 2: Simplified block diagram of the FPGA counter with carry chain interpolation. There are
couarse free-runnig counter driven by reference frequency. The intervals within one clock period is
measured by the tapped delay line interpolator (carry chain implementation). The propagation rate of
delay line is computed in the pipelined priority encoder. Measured values are stored in the catch registers
and sent by the output logic. The I2C block reads service information from transceivers and manage the
frequency synthesis on the daughter card.

4

Time interval measurement methods suitable for FPGA designs

Coarse time interval measurement is the fundamental method. In this method we have the incremental counter which is driven by the refernce clock with frequency fref with the appropriate period
Tref = 1/fref – this is also the resolution. The coarse measurement is simply done by sampling the
incremental counter by the START and STOP events which determines the duration of the measured
time interval. The samples are two integer nubmers nST ART and nST OP hence the nuber of periods
is n = nST OP − nST ART and the resul of the coarse time interval measurement is equal to n · Tref .
START and STOP signals are asynchronous to the fref time domain so the maximum quantization error
of single measurement is ±Tref . For the more precise (less then Tref ) measurement we have to use some
of interpolation methods.
Tapped delay line method is based on sampling the propagation of START event in the delay line.
The delay line is composed of serial connected delay elements with delay τ and the each output of the
delay element is connected to a D flip-flop. All of the flip-flops creates a catch register which is driven by
the STOP signal. The delay line is feeded by the START signal which after the START event propagates
trough the delay elemetns. After the STOP event the state of the delay is sampled into the catch register
as a series of ones and zeros. If the number of ones is nones we can calculate the value of time interval
between the START and STOP events as nones · τ .
Vernier interpolator – in this method there are two delay lines DL1 and DL2 consisted with delay
elemetns with slightly different delay τ1 and τ2 . delay elemetns outputs are conected to a catch register
(D flip-flops), delay line 1 is conected to the data inputs and delay line 2 to the clock inputs of the
individual D flip-flop. Delay line 1 is feeded by START signal while delay line 2 is feede by STOP
signal. The result is stored in the catch register and then is decoded to the corresponding time value.
For implementation in FPGA both methods are suitable but the Vernier method is slightly more complex than the tapped delay line. It is difficult to implement two delay lines with similar delay propagation
in the FPGA technology. The catch D flip-flops also have to be manually placed into correct position.
An implementation of the tapped delay line in FPGA is much more easier. We can with advantage utilize
carry chain entities which have regular structure and are connected physically to a one row so the delay
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Figure 3: Simplified block diagram of the FPGA counter with carry chain based interpolator.
propagation is uniform.

5

FPGA based time measurement device

The device (simplified diagram in figure 3) is based on the Virtex-5 FPGA board with a custom-designed
daughter card with DWDM transcievers and frequency synthesis functionality. The reference frequency
is sourced by a 10 MHz output of a cesium standard clock. Because the FPGA technology requires
at least 20 MHz frequency input signal for proper clock management, there is a configurable low jitter
frequency synthesis integrated circuit on the daughter card. In case of the reference frequency loss is
there an onboard oscillator as a backup. The reference frequency is then in a FPGA clock management
multiplied to the 400 MHz as a main clock for transceivers and internal logic.
The interpolating interval counter is implemented as a FPGA IP core in VHDL language. It has
two independent input trigger channels with START/STOP events, reference clock input, measured data
output and management I/O. The START/STOP signals are synchronized with respect to the 400 MHz
main clock domain in the synchronizer modules.
The base of the interpolating interval counter is the coarse counter operating at 400 MHz frequency
impelemented as a simple incremental synchronous counter. This counter is sampled by the synced
START/STOP signals and then the values are sent to the output logic block.
The interpolator (delay line and priority encoder together in figure 3) is based on carry chain logic
with an individual delay elements (actually multiplexers) interconected in one row. The delay line has an
input logic which injects 0 level after propagating every trigger event – so the event is always propagating
as a change from 0 to 1 and guarantees the same starting conditions for repetitive measurements. Because
of the unknown physical structure of carry chain elements, the propagation of the events in the delay line
to the delay element outputs is not uniform, but the nubmer of activated outputs is increased after similar
portion of time. For that reason is there the pipelined priority encoder, which every rising edge of the
reference clock domain computes (after initial startup) the number of activated delay elements. After
that this number (also called an interpolator rate) is sent to the output logic.
Management block is I2 Cbased and is connected to the SFP transceivers and external frequency
synthesizer (both placed on the daughter card). It provides service information from transceivers and
adjust the frequency synthesis parameters.
Output logic module composes messages (events and values from the coarse counter, interpolator
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and management) and sends them via the serial link to the PC platform.

Figure 4: Physical implementation of the time measuring device.

References
[1] IEEE standard for a precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems. New York, 2008. ISBN 978-073-8154-008.
[2] Smotlacha, V., Kuna, A., Mache, W.: Time Transfer in Optical Network, in Proceedings of the
42nd Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, Reston,
Virginia, USA, 2010, pp. 427–436.
[3] Loffredo, S.: Design, construction and tests of a high resolution, high dynamic range Time to
Digital Converter, 2010.
[4] Pedersen, K.: Low cost, high performance frequency/interval counters, 2008.
[5] Kalisz, J.: Review of methods for time interval measurements with picosecond resolution, Metrologia, Vol.41, No.1, 2004, pp. 17–32.
[6] Kalisz, J., Szplet, R.: A PC-based time interval counter with 200 ps resolution, 2003.
[7] Favi, C., Carbon, E.: A 17 ps Time-to-Digital Converter Implemented in 65nm FPGA Technology,
2009.
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Abstrakt. Zpracovánı́ sı́t’ových dat v současných páteřnı́ch sı́tı́ch již nenı́ možné provádět
s využitı́m obecných procesorů, ale ke zpracovánı́ je nutné využı́t specializovaný hardware. V rámci disertačnı́ práce s názvem Využitı́ rekonfigurovatelných obvodů v oblasti
počı́tačových sı́tı́ je zkoumána oblast využı́tı́ technologie FPGA pro implementaci operace
vyhledánı́ nejdelšı́ho shodného prefixu, která představuje hlavnı́ část procesu směrovánı́ paketů. Tento přı́spěvek popisuje nově navrženou pamět’ově efektivnı́ reprezentaci sady prefixů ze směrovacı́ tabulky, která se v přı́padě sad IPv6 prefixů vyrovná současným nejlepšı́m
řešenı́m a pro IPv4 prefixy dosahuje výrazně lepšı́ch výsledků. Dı́ky snı́ženı́ pamět’ových
nároků reprezentace prefixové sady je možné k jejı́mu uloženı́ využı́t snadno a rychle
přı́stupnou pamět’ na čipu FPGA. Reprezentaci prefixové sady tak nenı́ nutné ukládat do
externı́ paměti, dı́ky čemž dosahuje výsledné řešenı́ propustnosti přibližně 155 Gb/s.
Klı́čová slova. LPM, FPGA, směrovánı́, zřetězené zpracovánı́

1 Úvod
S narůstajı́cı́m využitı́m služeb poskytovaných prostřednictvı́m Internetu narůstá také množstvı́ dat přenášených v počı́tačových sı́tı́ch. Přenosy velkých datových objemů jsou v současných sı́tı́ch uskutečnitelné jen dı́ky nárůstu podporovaných přenosových rychlostı́, viz napřı́klad technologie 100 Gb/s Ethernetu
[1]. Nárůst přenosových rychlostı́ však klade zvýšené požadavky na zpracovánı́ sı́t’ového provozu, které
již nenı́ možné v páteřnı́ch sı́tı́ch provádět na obecných procesorech. Zpracovánı́ sı́t’ového provozu je
třeba akcelerovat v hardware, napřı́klad s využitı́m technologie FPGA.
V rámci své disertačnı́ práce na téma Využitı́ rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počı́tačových sı́tı́
se zaměřuji na oblast směrovánı́ v páteřnı́ch sı́tı́ch. Směrovánı́ paketů je jednou ze základnı́ch sı́t’ových
operacı́ a je prováděno na základě dat — prefixů sı́t’ových adres určujı́cı́ch jednotlivé podsı́tě — uložených
ve směrovacı́ tabulce. Výpočetně nejnáročnějšı́ součástı́ směrovánı́ je nalezenı́ nejdelšı́ho prefixu, který
odpovı́dá cı́lové adrese směrovaného paketu (anglicky longest prefix match, LPM).
Směrovacı́ tabulky v současných páteřnı́ch směrovačı́ch obsahujı́ přibližně 450 tisı́c IPv4 a 13 tisı́c
IPv6 záznamů [2], které je třeba při podpoře přenosové rychlosti 100 Gb/s prohledat přibližně za 6 ns.
Externı́ paměti disponujı́ dostatečnou kapacitou pro uloženı́ rozáhlých prefixových sad ze směrovacı́ch
tabulek, avšak přı́stup k nim je relativně pomalý a energetický náročný. Při využitı́ technologie FPGA
je možné nahradit externı́ paměti dostupnou distribuovanou pamětı́ na čipu, která však má omezenou
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kapacitu. V rámci tohoto přı́spěvku je proto představena pamět’ově efektivnı́ reprezentace sady IPv4/IPv6
prefixů a hardwarová architektura pro práci s touto reprezentacı́ na čipech FPGA. Tato reprezentace
prefixové sady umožňuje využitı́ paměti na čipu FPGA, čı́mž je dosaženo propustnosti přes 100 Gb/s.
Základem představeného řešenı́ je stejně jako u jiných excelentnı́ch LPM algoritmů, s nimiž je
navržené řešenı́ srovnáváno, datová struktura trie nazývaná též prefixový strom. Jde o binárnı́ stromovou strukturu, jejı́ž uzly reprezentujı́ prefixy určené cestou ve stromu od kořene k danému uzlu. Uzly
trie, které reprezentujı́ prefixy z dané množiny, se nazývajı́ prefixové uzly, zatı́mco zbývajı́cı́ uzly trie se
nazývajı́ neprefixové uzly.
Implementace operace LPM může využı́vat přı́mo datovou strukturu trie, avšak častějšı́ je využitı́ tzv.
vı́cebitových trie, které umožňujı́ zpracovánı́ vı́ce bitů v jediném kroku. Přı́kladem algoritmů založených
na principu vı́cebitové trie jsou Tree Bitmap (TBM) [3] a Shape Shifting Trie (SST) [4]. TBM uzly mohou
reprezentovat libovolný podstrom trie o maximálnı́ hloubce dané parametrem SL (z anglického stride length) a jejich pevně daný tvar je výhodný pro reprezentaci hustých prefixových stromů. Naopak v řı́dkých
trie se uplatnı́ SST uzly, jejichž tvar je možné přizpůsobit tvaru reprezentovaného podstromu trie. Adaptivita SST uzlů je omezena pouze parametrem K, jenž udává maximálnı́ počet trie uzlů, které mohou
být reprezentovány jednı́m SST uzlem. Poslednı́m srovnávaným algoritmem je přı́stup představený v [5]
a označovaný v rámci tohoto přı́spěvku zkratkou PPLA (Prefix Partitioning Lookup Algorithm). Tento
algoritmus vyniká předevšı́m svou pamět’ovou efektivitou a propustnostı́ 262 Gb/s.
Přı́spěvek je strukturován následovně. Kapitola 2 shrnuje provedenou analýzu pamět’ových nároků
současných LPM algoritmů. Nově navržená reprezentace prefixových sad je představena v kapitole 3
a hardwarová architektura pro práci s navrženou reprezentacı́ je popsána v kapitole 4. Přı́spěvek dále
v kapitole 5 prezentuje výsledky provedených experimentů. Dalšı́ uvažované přı́stupy k optimalizaci
pamět’ových nároků operace LPM, které budou rozpracovány v rámci disertačnı́ práce, jsou nastı́něny
v kapitole 6. Přı́spěvek je zakončen kapitolou 7 shrnujı́cı́ výsledky prezentované v rámci přı́spěvku.

2

Analýza pamět’ových nároků LPM algoritmů

V rámci provedené analýzy byly pomocı́ nástroje Netbench [7] změřeny pamět’ové nároky algoritmů trie,
TBM a SST při reprezentaci různých realných sad IPv4 a IPv6 prefixů z páteřnı́ch směrovačů1 a také při
reprezentaci IPv6 prefixových sad vygenerovaných pomocı́ generátoru [6].
Změřená spotřeba paměti jednotlivých algoritmů při reprezentaci uvažovaných prefixových sad je
uvedena v tabulce 1. Při prováděných experimentech byly hodnoty parametrů SL a K nastaveny tak, aby
pamět’ové nároky jednotlivých algoritmů byly co nejnižšı́. U algoritmu TBM můžeme tudı́ž pozorovat
závislost optimálnı́ hodnoty parametru SL na hustotě trie — u husté trie (sady IPv4 prefixů) je výhodnějšı́
použitı́ většı́ch TBM uzlů než u řı́dké trie (sady IPv6 prefixů). V tabulce 1 se také odrážı́ výpočetnı́
náročnost algoritmu SST, jehož reprezentaci generovaných sad IPv6 prefixů se vůbec nepodařilo vytvořit.
Výsledky měřenı́ spotřeby paměti při reprezentaci IPv4 a IPv6 prefixových sad potvrzujı́ očekávané
vlastnosti algoritmů trie, TBM a SST. Nejméně pamět’ově náročnou reprezentaci prefixové sady využı́vá
algoritmus SST, který je však výpočetně velmi náročný a neexistuje žádná hardwarová architektura, která
by jej implementovala. Při optimalizaci pamět’ové náročnosti, i s ohledem na hardwarovou implementaci,
je tudı́ž třeba vycházet z algoritmu TBM.
V rámci analýzy byla také provedena klasifikace TBM uzlů při reprezentaci různých prefixových sad,
která ukázala, že nejčastěji využité jsou vnitřnı́ TBM uzly neobsahujı́cı́ žádný prefix a listové TBM uzly.
Vzhledem k jejich četnosti použitı́ (konkrétnı́ hodnoty viz [9]) může mı́t i malá optimalizace pamět’ových
nároků těchto uzlů velký vliv na celkovou pamět’ovou náročnost upraveného TBM algoritmu.
1
prefixové sady byly zı́skány z http://data.ris.ripe.net/, http://bgp.potaroo.net/ a http://
archive.routeviews.org/
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Tabulka 1: Pamět’ové nároky LPM algoritmů
Prefixová sada
Prefixů
IPv4
rrc00
332 118
IPv4-space
220 779
route-views
442 748
IPv6
AS1221
10 518
AS6447
10 814
Generované IPv6
rrc00 ipv6
319 998
IPv4-space ipv6
150 157
route-views ipv6 439 880

3

Pamět’ové nároky [Kb]
Trie TBM (SL=5) SST (K=32)
47 639.677
9 689.432
6 930.441
24 252.430
5 702.065
4 081.008
62 650.455
11 942.068
8 774.961
Trie TBM (SL=3) SST (K=32)
3 518.297
1 076.926
588.516
3 673.781
1 125.094
617.124
Trie TBM (SL=4)
SST
307 641.509
87 257.128
N/A
153 877.340
43 958.728
N/A
418 663.730
118 889.431
N/A

Nová reprezentace prefixových sad

Na základě výsledků provedené analýzy pamět’ových nároků LPM algoritmů byla navržena nová reprezentace prefixových sad založená na principu vı́cebitové trie a využı́vajı́cı́ celkem 13 různých typů uzlů.
9 typů uzlů je nově navržených a zbývajı́cı́ 4 typy jsou variantami TBM uzlu — standardnı́ TBM uzel
pro SL = 3 (TBM3) a listové TBM uzly pro SL = 3, 4, 5 (TBM3-L, TBM4-L, TBM5-L).
Nově navržené uzly jsou znázorněny na obrázku 1a a jejich označenı́ popisuje situaci, pro kterou je
daný uzel optimalizován. Levý sloupec ukazuje skupinu uzlů pro zakódovánı́ podstromu trie s jedinou
větvı́ (1B), v prostřednı́m sloupci je skupina uzlů určených pro podstromy trie s dvěma větvemi (2B)
a vpravo je zobrazena skupina uzlů pro zakódovánı́ podstromů trie se třemi větvemi (3B). Každá tato
skupina obsahuje tři různé uzly pro různé situace — pro podstromy trie bez prefixových uzlů na hornı́m
řádků, pro volitelné zakódovánı́ prefixového uzlu v poslednı́ hladině podstromu trie na prostřednı́m řádku
(P) a pro koncové podstromy trie (zakončené listovými uzly), u kterých jsou všechny větve povinně
zakončené prefixovým uzlem, na spodnı́m řádku (-L).
Mapovánı́ navržených typů uzlů na trie reprezentujı́cı́ prefixovou sadu je prováděno od kořene trie
směrem k jejı́m listům. V každé pozici pro namapovánı́ uzlu je provedeno ohodnocenı́ mapovánı́ všech
navržených typů uzlů podle rovnice (1), kde p označuje počet mapovánı́m pokrytých prefixových uzlů,
n je počet mapovánı́m pokrytých všech trie uzlů a size udává velikost reprezentace uvažovaného typu
uzlu. K namapovánı́ je pak zvolen ten typ uzlu, který podle rovnice (1) dosáhnul nejvyššı́ho ohodnocenı́.
Tento postup mapovánı́ uzlů na strukturu trie sice nezaručuje dosaženı́ optimálnı́ho řešenı́, ale umožňuje
provedenı́ mapovánı́ s přijatelnou časovou složitostı́.

price =

4




p
size

pokud



n
size

jinak

p
size

>0
(1)

Hardwarová architektura

Pro práci s uvedenou reprezentacı́ prefixové sady byla navržena hardwarová architektura znázorněná
na obrázku 1b. Podpora vysoké propustnosti je zajištěna využitı́m 2 paralelnı́ch zřetězených linek. Pro
každý stupeň zřetězené linky je vyhrazen samostatný blok paměti na čipu FPGA, který je však sdı́len
mezi zřetězenými linkami, což je umožněno dı́ky jeho dvěma nezávislým portům. Pamět’ dostupná
v rámci pamět’ového bloku je vnitřně organizována do dvou částı́, kde každá část obsahuje polovičnı́
počet položek o plné datové šı́řce. Jedna část pak sloužı́ pro ukládánı́ datových slov na sudých adresách
a do druhé část jsou ukládána datová slova umı́stěná na lichých adresách. Dı́ky tomuto uspořádánı́ je
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(a) Nová reprezentace prefixové sady

(b) Hardwarová architektura pro práci s navrženou reprezentacı́

Obrázek 1: Nově navržené řešenı́ LPM operace
možné načı́st reprezentaci uzlu z paměti v jediném taktu i za situace, kdy tato informace nenı́ zarovnána
na okraj datového slova a může být tudı́ž rozdělena mezi dvě následujı́cı́ datová slova.
Činnost jednotlivých procesnı́ch elementů (PE) se podobá zpracovánı́ instrukcı́ v obecném procesoru. Nejprve je provedeno načtenı́ přı́slušného uzlu z paměti (fetch), následně je reprezentace uzlu
dekódována (decode) a nakonec je provedeno jeho zpracovánı́ (execute) — vyhledánı́ odpovı́dajı́cı́ch
prefixů a načtenı́ informacı́ o následnı́cı́ch. Jelikož části PE realizujı́cı́ načtenı́ uzlu z paměti a jeho zpracovánı́ obsahujı́ složitou kombinačnı́ logiku, byly do každého z těchto bloků doplněny 2 sady vnitřnı́ch
registrů, které umožňujı́ dosaženı́ požadované pracovnı́ frekvence. Každý stupeň zřetězené linky zobrazené na obrázku 1b tak ve skutečnosti reprezentuje 5 stupňů zřetězeného zpracovánı́.

5

Experimentálnı́ výsledky

Měřenı́ pamět’ových nároků navržené reprezentace při aplikaci na použı́vané prefixové sady bylo provedeno pomocı́ nástroje Netbench [7]. Výsledky tohoto měřenı́ jsou shrnuty v tabulce 2a, která vyjadřuje
pamět’ovou náročnost navržené reprezentace prefixových sad a algoritmů TBM a SST ve formě počtu
bytů paměti potřebných k reprezentaci 1 bytu prefixu (použito i v popisu algoritmu PPLA [5]).
Z uvedených výsledků je patrné, že navržená reprezentace prefixových sad je výrazně pamět’ově
efektivnějšı́ než algoritmus TBM a na všech uvažovaných prefixových sadách překonává také algoritmus SST navržený právě s ohledem na nı́zkou pamět’ovou náročnost. V porovnánı́ s algoritmem PPLA
dosahuje navržená reprezentace výrazně lepšı́ch výsledků pro IPv4 prefixové sady (průměrná hodnota
u PPLA je 1.0) a mı́rně horšı́ch výsledků pro generované IPv6 prefixové sady (průměrná hodnota u PPLA
je 0.9). Pamět’ová efektivita PPLA na reálných sadách IPv6 prefixů nebyla v [5] uvedena.
Vyhodnocenı́ hardwarové architektury pro práci s navrženou reprezentacı́ prefixových sad je uve-
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(a) Efektivita využitı́ paměti (bytů paměti na 1 byte prefixu) navržené reprezentace prefixové sady, TBM a SST
Prefixová sada

Prefixů

IPv4
rrc00
IPv4-space
route-views

332 118
220 779
442 748

IPv6
AS1221
AS6447

10 518
10 814

Generované IPv6
rrc00 ipv6
IPv4-space ipv6
route-views ipv6

319 998
150 157
439 880

Nové
LPM
0.610
0.518
0.562
Nové
LPM
0.724
0.731
Nové
LPM
1.063
1.109
1.056

TBM
(SL=5)
0.934
0.826
0.863
TBM
(SL=3)
1.638
1.665
TBM
(SL=4)
4.363
4.684
4.324

SST
(K=32)
0.668
0.592
0.634
SST
(K=32)
0.895
0.913
SST
(K=32)
N/A
N/A
N/A

(b) Využitı́ zdrojů a maximálnı́ frekvence navržené
architektury po syntéze pro FPGA Xilinx Virtex-6
XC6VSX475T pomocı́ nástroje Xilinx ISE 14.3

1 PE
1 linka
(23 PE)
2 linky
(46 PE)

LUT
(% všech)
4 038
(1.357 %)
92 874
(31.208 %)
185 748
(62.415 %)

Registry
(% všech)
1 827
(0.307 %)
42 021
(7.060 %)
84 042
(14.120 %)

Frekvence
[MHz]
115.407
115.407
115.407

Tabulka 2: Experimentálnı́ výsledky
deno v tabulce 2b, která uvádı́ spotřebu zdrojů FPGA (LUT a registry) a také maximálnı́ možnou pracovnı́ frekvenci. Tyto hodnoty byly zı́skány syntézou navržené architektury pro FPGA Xilinx Virtex-6
XC6VSX475T ve vývojovém prostředı́ Xilinx ISE 14.3. Uvedené procentuálnı́ využitı́ všech dostupných
zdrojů se vztahuje ke zmı́něnému cı́lovému FPGA. Kromě spotřeby zdrojů jednoho procesnı́ho elementu
je také uvedena spotřeba zdrojů na implementaci jedné a dvou zřetězených linek sestávajı́cı́ch z 23, respektive 46 PE. Zapojenı́ 23 PE v rámci jedné zřetězené linky je odvozeno od maximálnı́ výšky stromu
při reprezentaci použı́vaných prefixových sad způsobem popsaným v rámci kapitoly 3.
Navržená hardwarová architektura je schopná poskytnout v každém hodinovém taktu dva LPM
výsledky, což při maximálnı́ pracovnı́ frekvenci 115 MHz znamená až 230 milionů LPM výsledků za
sekundu. Maximálnı́ podporovaná přenosová rychlost je tudı́ž přibližně 155 Gb/s. Latence vyhledánı́
nejdelšı́ho shodného prefixu je dána dobou zpracovánı́ v jednom stupni zřetězené linky (8,66 ns) a jejich
počtem (5 × 23 = 115), celkem tedy 995,9 ns. Navrženou architekturu je tak nutné doplnit ještě o paketový buffer s minimálnı́ kapacitou 18,97 KB, který však může být implementován i v externı́ paměti.

6

Cı́le disertačnı́ práce

V úvodu přı́spěvku byla nastı́něna současná situace v oblasti směrovánı́ v páteřnı́ch sı́tı́ch. Kvůli požadavku na vysoké přenosové rychlosti je třeba zpracovánı́ sı́t’ových dat akcelerovat na speciálnı́ch hardwarových architekturách. Důležitým prvkem těchto architektur jsou rychlé paměti s dostatečnou kapacitou.
V rámci disertačnı́ práce se zabývám akceleracı́ operace LPM s využitı́m technologie FPGA. Současné FPGA čipy disponujı́ rychlou a snadno přı́stupnou pamětı́ na čipu, jenž však má omezenou kapacitu.
Proto je třeba hledat způsoby pamět’ově efektivnı́ reprezentace datových struktur použı́vaných při operaci LPM. Přı́kladem takové reprezentace je přı́stup představený v tomto přı́spěvku, jehož základy byly
publikovány na konferenci DDECS 2013 [8] a článek na toto téma byl také přijat na konferenci FPL
2013 jako regular paper“ [9].
”
Naprostá většina současných přı́stupů k akceleraci operace LPM je založena na použitı́ zřetězené
linky za účelem paralelizace jednotlivých částı́ výpočtu. V rámci takového řešenı́ jsou jednotlivé části datové struktury rozděleny do oddělených pamětı́ přiřazených stupňům zřetězené linky. Vzhledem k dynamické povaze směrovacı́ch informacı́ však nejsou pamět’ové nároky jednotlivých stupňů konstantnı́. Jednotlivým stupňům zřetězené linky je proto nutné přidělit dostatek paměti na pokrytı́ nejhoršı́ho přı́padu,
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i za cenu toho, že část přidělené paměti nenı́ reálně využita. V rámci disertačnı́ práce se proto chci také
zabývat využitı́m částečné dynamické rekonfigurace k dynamické alokaci paměti na čipu FPGA.

7

Závěr

Tento přı́spěvek představuje nově navrženou pamět’ově efektivnı́ reprezentaci prefixových sad pro implementaci operace vyhledánı́ nejdelšı́ho shodného prefixu. V rámci přı́spěvku je také představena hardwarová architektura implementujı́cı́ operaci LPM s využitı́m navržené reprezentace prefixové sady.
Měřenı́ pamět’ových nároků navržené datové struktury při reprezentaci reálných sad IPv4 a IPv6
prefixů z páteřnı́ch směrovačů i generovaných sad IPv6 prefixů ukázalo, že navržená reprezentace má
výrazně menšı́ pamět’ové nároky než algoritmus TBM a dosahuje nižšı́ pamět’ové náročnosti než algoritmus SST. V porovnánı́ s algoritmem PPLA je navržené řešenı́ z pohledu pamět’ové náročnosti lepšı́
při reprezentaci IPv4 prefixových sad a mı́rně za PPLA zaostává při reprezentaci generovaných IPv6
prefixových sad. Navržená hardwarová architektura podporuje propustnost přibližně 155 Gb/s.
Výsledky prezentované v tomto přı́spěvku byly dosaženy v rámci řešenı́ disertačnı́ práce na téma
Využitı́ rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počı́tačových sı́tı́, jejı́ž dalšı́ částı́ by mělo být navrženı́
řešenı́ umožňujı́cı́ho dynamickou alokaci paměti na čipu jednotlivým stupňům zřetězené linky s využitı́m
částečné dynamické rekonfigurace FPGA.
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Abstract. This paper describes an approach to the verification of hardware systems called
functional verification. Several challenges and problems connected with efficiency and
speed of functional verification are identified and reflected in the goals of the Ph.D. thesis.
The first goal deals with creation of a complete model of measurable attributes identified in
a system, called coverage model. The second one aims at finding new methods how to check
specific values of such attributes as fast as possible and to increase the overall efficiency of
functional verification.
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1

Introduction

According to The 2012 Wilson Research Group Functional Verification Study [1], several challenges that
are a hot topic in the verification field exist nowadays. Among to them belong defining of appropriate
metrics to measure progress in verification, restricting the time needed to discover a next bug and the
time to isolate and resolve the bug. Nevertheless, the most important challenges are creating sufficient
tests to verify the whole design and managing the verification process. Therefore, new methods that
target these issues are in a great demand despite they are in the centre of interest in many companies.
In the rest of the paper, the attention is paid to functional verification as it is the most dominant
RTL verification approach used in industry. Functional verification is based on simulation and uses
sophisticated testbenches with additional features to increase the efficiency of verification. First of all, it
generates a set of constrained-random test vectors (constraints define the correct form) and compares the
behaviour of the verified system with the behaviour specified by a provided reference model.
In order to achieve a high level of coverage of measurable system attributes and to check progress in
verification, it is necessary to i) find a way how to generate test vectors that cover critical parts of the state
space, and ii) to maximise the number of tested unique paths. The generation of appropriate scenarios
can be automated by an intelligent program that controls coverage results and chooses parameters or
a pseudo-random number generator seed according to the achieved coverage. This approach is called
coverage-driven verification (CDV).
To facilitate the process of verification and to formally express the intended behaviour, internal synchronization, and expected operations of a system, assertions may be used. Assertions create monitors
at critical points of the system without the need to create separate testbenches.
Further, functional verification is based more on the following idea: the longer the verification runs,
the higher is the chance that there are no errors left in the state space (or, at least, the most critical ones).
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The paper is organised as follows. Section 2 introduces the related work. Section 3 outlines the goals
of the Ph.D. thesis. Sections 4, 5, 6, 7 describe already achieved results and proposed methods. Section 8
concludes the paper.

2

Related Work

It is a difficult task to determine a moment when the functional verification run should be stopped. The
reason is that functional verification does not guarantee the correctness of the system. It does not explore
the whole state-space of the system, only selected properties according to the specification.
Other challenges that trouble verification engineers nowadays are related mostly to efficiency and
speed of functional verification. Indeed, the process of functional verification is too slow, which stems
mainly from its simulation nature. These, but also other issues are scrutinised in the following text and
few existing solutions of such problems are outlined.

2.1

Coverage Measurement

Coverage addresses the question: Have we produced enough test vectors to exercise most of the possible
behaviours of the circuit [8]? Coverage measurement incorporate different attributes/properties of the
verified system, ranging from measurement of exercised lines of code to contemporary measurement of
exercised functionality. If a high level of coverage is achieved (96–100 %), one can suppose that there
are no remaining bugs hidden in the system and the key functional aspects were checked.
Yet, even with the development of various tools that support coverage measurement, the use of coverage results within the verification flow tends to be ad-hoc. It is due to the lack of well-defined methodologies that would say how to select or specify properties that should be measured and how to drive
verification with respect to the measured coverage. Several attempts have been made to define the coverage terminology [2, 3] but they are far from being unified and sometimes even accurate.

2.2

Coverage Closure

Achieving coverage closure means provoking the occurrence of each of the measurable items specified
in the model of the system [8]. Simulators offer coverage analysis and produces statistics about which
coverage items were hit during verification runs. If there are holes (unexplored areas) in the coverage
analysis the verification effort is directed to the preparation of suitable test scenarios which will be able
to cover these holes in the process of CDV.
For complex systems, like processors or controllers, reaching coverage closure represents a daunting
task and a clue how to do this is not defined yet. Maybe that is the reason why some verification teams
still check coverage holes and prepare direct tests to cover such holes manually. To target this issue, new
techniques for automation of reaching coverage closure in CDV have to be developed.
Several solutions already exist, e.g. based on machine learning techniques, such as Bayesian networks [4], Markov models [6], or those adapting some formal verification techniques [5]. However,
some of them are inbuilt in proprietary industry tools like inFact from Mentor Graphics [8] or VCS from
Synopsys [7]. Unfortunately, producers of these tools are usually not loquacious about the techniques
their tools use to achieve the high level of coverage.

2.3

Acceleration of Functional Verification

Simulation-based verification approaches, including functional verification, provide verifiers and designers with great opportunity to inspect the internal behaviour of a running system and comfort while de-
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bugging a failing component. But they suffer from the fact that software simulation of inherently parallel
hardware is extremely slow when compared to the speed of real hardware.
Efficiency and speed of simulation-based functional verification can be increased in different ways. A
good direction seems to be accelerating verification runs directly in hardware environment. In particular,
verification testbench can be divided into the synthesised part, which is placed into hardware, and the
behavioural part, which runs on a CPU.
Several solutions, which are based on a similar idea, use emulators to accelerate functional verification. They are provided by major companies that focus on tools for hardware verification. Examples
are Mentor Graphics’ Veloce2 technology [9] and Cadence’s TBA [10]. Synopsys [11] provide solution
for prototyping of ASICs based on field-programmable gate arrays (FPGAs). A similar approach is
taken by Huang et al [12]; their proposal is based on placing the verified system (DUT) with necessary
components into an FPGA, and in addition, on providing limited observability of the DUT’s signals.
Nevertheless, there is currently still no available working implementation based on their proposal.

3

Goals of the Thesis

Answering questions: When is the verification done? and How to optimise and accelerate the process
of functional verification? is the main goal of the Ph.D. thesis that this paper reports on. To thoroughly
answer such questions, several concrete subgoals have to be met:
1. To define a method how to build a comprehensive “coverage model” of the verified system depending on its measurable attributes (functional or structural) and their relationships. For such
purpose existing coverage terminology have to be unified (as discussed in Section 2.1).
2. To define a new algorithm for reaching coverage closure (see Section 2.2) and in this way to check
as many of the coverage goals as possible. Besides, acceleration of convergence to the maximum
coverage value seems to be comparably important. We believe that it represents another step how
efficiency of functional verification can be significantly increased.
Both ideas are illustrated in Figure 1. The graph illustrates increasing coverage depending on the
number of vectors tested. One curve represents the approximation of the current state and the second one
the state achieved after acceleration and optimisation steps are applied.
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the current state

50
the state after acceleration
and optimisation

200

600

1000

1200
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Figure 1: Acceleration of convergence to the maximum value of coverage.
To address the issue of acceleration, we propose to use i) reconfigurable hardware platforms to eliminate the simulation overhead in functional verification, ii) verification methodologies that allow to speedup the creation of verification environments, iii) automated pre-generation of verification environments.
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4

Coverage Terminology

Different explanations of terms connected with coverage exist in literature and in published papers as
was already stated in Section 2.1. Therefore, we decided to unify the terminology in the following way:
Coverage metric is one measurable attribute of a circuit, e.g. the number of executed lines of code or
checked arithmetical operations. In general, it is possible to specify different coverage metrics in
functional verification which are connected either with the source code or with the behaviour.
Coverage space represents an n-dimensional region defined by n coverage metrics.
Coverage model is an abstract representation of a circuit composed of selected i ≤ n coverage metrics
and their relationship. It forms an i-dimensional subspace of the n-dimensional coverage space.
Coverage models create a basis for the measurement of quality and completeness of functional verification. The list of supported coverage metrics follows, some of them are provided automatically in a
simulator, other must be written by hand.
• Functional coverage is implemented manually, measures how well input vectors cover the specification of the verified design. It focuses on the semantics, e.g.: Did the test cover all possible
commands or did the simulation trigger a buffer overflow?
• Structural coverage is generated automatically by a simulation tool, measures how well input test
vectors cover the implementation of the verified design. Typical structural coverage metrics are
toggle, code, statement, branch, condition, expression or FSM coverage.

5

HAVEN

According to our experience with reconfigurable platforms, especially with field-programmable gate
arrays (FPGAs) we decided to use this technology as a core of our acceleration framework HAVEN
(Hardware-Accelerated Verification ENvironment) [13, 14]. To the best of our knowledge, it is currently
the only open and free solution available for hardware acceleration of functional verification.
In the current version, HAVEN supports acceleration of all parts of the verification environment. This
enables the user to choose from several different testbed architectures which are evaluated and compared.
We show that every architecture provides a different trade-off between the comfort of verification and the
degree of acceleration. Using the highest degree of acceleration, we were able to achieve the speed-up
in the order of hundreds of thousands when verifying the most complex system (which consumed over
90% of the FPGA resources) while still being able to employ assertion and coverage analysis.

6

Automated Generation of Verification Environments

During the last decades different verification methodologies have been proposed in order to build highly
reusable and scalable functional verification environments. Nowadays, Open Verification Methodology
(OVM) [16] and Universal Verification Methodology (UVM) [16] belong to the most popular ones. Both
provide a free library of basic classes and examples in SystemVerilog which can be reused among several
projects.
When focusing on effectiveness while implementing verification environments we realised that the
reuse of some parts can significantly shorten the whole verification process. In addition to this, we devised a technique how to shorten the implementation phase even more with the automated pre-generation
of some parts of OVM verification testbench according to the high-level description of a circuit. We
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decided to verify application-specific instruction-set processors (ASIPs) in our experiments. As a development environment we utilised Codasip framework [15].
Results show that this approach reduces the time and effort needed for the implementation of verification testbenches significantly and we were able to find several crucial bugs in our processor designs.
A verification engineer typically needs around fourteen days to implement a basic verification environment for a medium sized processor. In our approach we were able to generate OVM testbenches in the
significantly shorter time (less than one minute) as demonstrated in Table 1 (Generation Time).
Processor
Codea2
Codix

LUTs/FF (Virtex5)
1411/436
1860/560

Tracked Instructions
60
123

Generation Time [s]
12
26

Code Lines
2871
3586

Table 1: Measured Results.

7

Reaching Coverage Closure Using Genetic Algorithm

As stated before, every technique which helps to achieve the maximum coverage automatically in a
reasonable time is highly demanded. In our approach, we consider to apply a genetic algorithm to
solve this issue. This can be seen as an innovation because a genetic algorithm was not used widely
for the coverage optimisation before. In particular, the genetic algorithm can accelerate CDV by driving
generation of input test vectors to cover areas of the system which were not explored by previously
applied tests. A pseudo-code of the proposed genetic algorithm follows; it represents a core of the
implementation part of the Ph.D. thesis. Chromosomes encode the evolved settings for the pseudorandom generator and the fitness function is expressed by the increase of coverage.
genetic_algorithm(population_number, transaction_number){
t = 0;
P(t) = create_initial_random_population;
evaluate_population(P(t), transaction_number);
while ((coverage!=100) or (t<population_number)) do { // termination conditions
Q(t) = select_parents(P(t));
Q’(t) = crate_new_chromosomes(Q(t)); // crossover, mutation
evaluate_population(Q’(t), transaction_number);
P(t+1) = select_chromosomes_to_next_population(P(t), Q’(t)); // new population
t = t + 1;
}}
evaluate_population(P, transaction_number) {
c = 0;
while (c<population_size(P)) do {
G(c) = generate_transations_acc_to_chromosome(P.c, transaction_number);
evaluate_fitness(G(c)); // fitness = increase in coverage
c = c + 1;
}}

8

Conclusions and Future Work

To conclude, different methods for increasing efficiency and speed of functional verification were proposed and formulated into the goals of the Ph.D. thesis. The paper presents already achieved results
(definition of the coverage terminology, hardware acceleration of functional verification in the framework HAVEN, automated pre-generation of OVM verification environments) and also the proposal of
the genetic algorithm for the automation and optimisation of CDV.
In the future, we will focus on the implementation of the UVM verification environment with the
integrated genetic algorithm and experiments. Moreover, one representative circuit will be selected in
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order to measure the overall acceleration and optimisation when all proposed methods are combined
together. For now, our methods are presented on different circuits and it is not possible to evaluate all
benefits properly.

9
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Abstrakt. Zařı́zenı́ na bázi obvodů FPGA jsou stále častěji použı́vána v aplikacı́ch, které
vyžadujı́ vysokou úroveň spolehlivosti. Obvody FPGA jsou ale většinou založeny na technologii CMOS využı́vajı́cı́ pamět’ové buňky SRAM, které jsou náchylné k poruchám
způsobeným ionizujı́cı́m zářenı́m. V této práci představujeme metodu tvorby simulačnı́ho
prostředı́ umožňujı́cı́ho modelovat chovánı́ vybraného obvodu FPGA vystavenému ionizujı́cı́mu zářenı́. Toto simulačnı́ prostředı́ je založeno na akademickém souboru programů
VTR a chovánı́ modelu je kalibrováno výsledky radiačnı́ch testů prováděných na reálných
obvodech FPGA. Navržené simulačnı́ prostředı́ je možné využı́vat k vyhodnocovánı́ dopadu různých spolehlivostnı́ch metod na chovánı́ obvodu, ale také k navrhovánı́ změn v
samotných architekturách FPGA.
Klı́čová slova. FPGA, radiace, single event upsets, modelovánı́, spolehlivost, FPGA architektura, VPR

1

Úvod

Většina modernı́ch FPGA obvodů využı́vá technologii pamět’ových buněk SRAM. Tato technologie
je využita jak pro uloženı́ uživatelských dat, tak pro uloženı́ konfiguračnı́ho řetězce zařı́zenı́. Tyto typy
pamět’ových buněk jsou ovlivněny ionizujı́cı́m zářenı́m (obecně SEE – Single Event Effects), které v
nich může způsobit neúmyslnou změnu uložené hodnoty (tzv. SEU – Single Event Upset). Tento jev je
problémem v oblasti uživatelských dat, kde může narušit zpracovávané informace, ale i v konfiguračnı́
části zařı́zenı́. Zde může způsobit změnu logických funkcı́ zařı́zenı́m implementovaných, ale může také
způsobit změnu celé struktury implementovaného návrhu, nebot’ i tato je uložena v pamět’ových buňkách.
Obvody FPGA jsou (stejně jako jiné elektronické prvky) využı́vány i v aplikacı́ch, kde je kladen
důraz na spolehlivost systému. Můžeme je nalézt v nejrůznějšı́ch aplikacı́ch počı́naje zabezpečovacı́m
zařı́zenı́m na nejbližšı́m vlakovém přejezdu a konče řı́dı́cı́ elektronikou vyslanou do nejhlubšı́ho vesmı́ru
na palubě astronomické sondy. Pro zajištěnı́ spolehlivosti proti ionizujı́cı́mu zářenı́ v těchto náročných
aplikacı́ch existujı́ speciálně upravené varianty FPGA obvodů. Nepatřı́ ovšem k nejlevnějšı́m a nemohou
zaručit 100 % ochranu. Návrháři čı́slicových systému tedy musı́ počı́tat s hrozbou radiace již při návrhu
kritických systémů a adekvátně své návrhy ošetřovat. Dostávajı́ se tak do situace, kdy je potřeba vytvářet
spolehlivé (bezpečné) systémy na nespolehlivém ( ne-bezpečném“) HW.
”
Pro úspěšný návrh spolehlivých čı́slicových systémů je zapotřebı́ správné kvantitativnı́ zhodnocenı́
použitých spolehlivostnı́ch metod. Tento analytický přı́stup vede ke srovnávánı́ a vybı́ránı́ nejvhodnějšı́ch
způsobů zabezpečenı́, ale také k návrhu nových a k ověřovánı́ jejich použitelnosti. Vlastnosti konkrétnı́
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spolehlivostnı́ metody lze většinou poměrně snadno určit výpočtem na obvodové úrovni. Konkrétnı́ vlastnosti dané metody po jejı́ implementaci do obvodu FPGA ale mohou být diametrálně odlišné. V samotném FPGA se již nevyskytujı́ jen běžné obvodové prvky a samotná realizace je mnohem složitějšı́.
Zranitelnost celého implementovaného návrhu tak může být jiná.
Způsoby vyhodnocenı́ spolehlivosti implementovaného návrhu jsou poměrně složité. V zásadě máme
dvě možnosti – zrychlené testovánı́ životnosti (ALT – Accelerated Life Test) nebo počı́tačovou simulaci
celého FPGA obvodu včetně implementovaného návrhu. Technika ALT je dosti nákladná a náročná jak
časově, tak na prostředky nutné k jejı́mu provedenı́. Je třeba mı́t přı́stup ke zdroji vysokoenergetických
částic a testovat takto každou implementaci každého návrhu v každém zařı́zenı́. Počı́tačová simulace nenı́
tak náročná na prostředky – zde vystačı́me s výkonnějšı́m počı́tačem. Potřebujeme ale detailnı́ znalost
struktury FPGA obvodu, která u komerčnı́ch obvodů běžně dostupná nenı́.
V tomto článku představujeme metodu tvorby simulačnı́ho prostředı́ určeného pro analyzovánı́ chovánı́
obvodů FPGA při ozářenı́. Toto prostředı́ je specializované na simulovánı́ SEU poruch v návrzı́ch implementovaných v obvodech FPGA. Navržená metoda využı́vá akademický soubor programů VTR a
komerčnı́ nástroje výrobců FPGA určené pro implementaci návrhů čı́slicových systémů. Jádrem simulačnı́ho prostředı́ je model architektury FPGA kalibrovaný reálnými radiačnı́mi testy.

2

Předchozı́ práce

Bylo publikováno několik pracı́ o simulaci nebo modelovánı́ SEU v obvodech ASIC technologie
CMOS [1], [2], [3]. Simulace SEU přı́mo v FPGA je také zmı́něna v několika publikovaných článcı́ch,
napřı́klad v [4] kde je představena HW-SW simulace na specializované počı́tačové kartě SLACC-1V [5].
Tato práce byla dále rozvedena použitı́m TMR v [6] a porovnávána s reálnými ozařovacı́mi testy v [7].
Dalšı́ metoda simulace návrhu a testovánı́ obvodu zaměřená na konfiguračnı́ pamět’ obvodů FPGA byla
publikována v [8] a [9]. Jiný přı́stup k testovánı́ pomocı́ HW emulátoru založeného na obvodech FPSLIC
od firmy Atmel byl publikován v [10] a [11].
Projekt Verilog-to-Routing (VTR) [12] je akademický soubor CAD programů s otevřenými zdrojovými kódy. Je určen jak k analýze FPGA architektur a návrhům nových architektur, tak jako pomocný
nástroj při vytvářenı́ EDA nástrojů pro tyto obvody. VTR umožňuje uživatelům vytvářet vlastnı́ architektury FPGA obvodů a pro tyto architektury implementovat návrhy čı́slicových systémů. Také jsou k
dispozici rozšı́řenı́, která dovolujı́ vytvářet vı́ce realistické architektury [13], [14].
Metoda klasifikace poruchového chovánı́ pomocı́ libovolných predikátů na jakýchkoliv kombinačnı́ch
poruchových modelech byla publikována v [15]. Využitı́m představené techniky budeme schopni dodat této metodě kalibrovaný model a vı́ce realisticky tak odhadovat spolehlivost a bezpečnost návrhů
čı́slicových systémů.

3

Navrhovaná metoda

Cı́lem navrhované metody je umožnit kvantitativnı́ charakterizaci čı́slicového návrhu implementovaného v obvodu FPGA s důrazem na jeho chovánı́ v závislosti na výskytu SEU poruch. Tato charakterizace je provedena prostřednictvı́m počı́tačové simulace, vyžaduje tedy existenci modelu chovánı́ (architektury) obvodu FPGA, který se co nejvı́ce blı́žı́ realitě, a odpovı́dajı́cı́ nástroje, které jsou schopné s tı́mto
modelem pracovat. Model je postupně zpřesňován pomocı́ metody zrychleného testovánı́ životnosti a tı́m
se jeho chovánı́ vı́ce a vı́ce přibližuje reálnému obvodu. Dostatečně kalibrovaný model konkrétnı́ho fyzického obvodu FPGA tak poskytuje prostředı́, ve kterém je možné vyhodnocovat různé čı́slicové návrhy.
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3.1

FPGA model

Obecná architektura obvodů FPGA se skládá předevšı́m z prvků třech hlavnı́ch skupin – pamět’ové
prvky, bloky konfigurovatelné logiky (CLB – Configurable Logic Block) a propojovacı́ sı́t’. Pamět’ové
prvky (hlavně bloky pamětı́ RAM a klopné obvody v blocı́ch konfigurovatelné logiky) majı́ poměrně
jednoduchý model, který odpovı́dá jejich implementaci v obvodech FPGA. Z toho důvodu je poměrně
jednoduché tyto prvky modelovat. CLB jsou také poměrně dobře modelovatelné, nebot’ jejich struktura
je často popsána v dokumentacı́ch konkrétnı́ch obvodů. Tyto bloky se většinou skládajı́ z vyhledávacı́ch
tabulek (LUT – Look-up Table), multiplexorů a klopných obvodů popsaných výše.
Největšı́ výzvou v tvorbě a zpracovánı́ FPGA architektury je samotná propojovacı́ sı́t’. Jejı́ konkrétnı́
podoba nenı́ nikde oficiálně zmı́něna a je známa jen jejı́ obecná struktura a jejı́ možnosti. Tato propojovacı́ sı́t’ většinou mı́vá dvě úrovně hierarchie (za třetı́ úroveň hierarchie propojenı́ lze považovat propojenı́
uvnitř CLB). Jednu úroveň představuje propojenı́ sousednı́ch CLB, dalšı́ úrovnı́ je pak propojenı́ všech
bloků v rámci celého FPGA. Již delšı́ dobu lze ve vývoji architektury propojovacı́ sı́tě pozorovat tendenci tyto struktury zjednodušovat. Ulehčuje se tı́m práce jak programovému vybavenı́, které s těmito
strukturami pracuje při implementaci návrhů, tak samotné realizace FPGA. Jednoduššı́ struktury se lépe
simulujı́ a modelujı́. Napřı́klad již prakticky neexistujı́ dlouhé řetězce signálových cest tvořené pasivnı́mi
spı́nači, které by výrazně zesložit’ovaly přı́padné poruchové modely.
Pro práci s modelem jsme vybrali výše popsaný soubor programů VTR a to z několika důvodů. Žádná
architektura komerčnı́ch obvodů FPGA nenı́ veřejně dostupná s takovými podrobnostmi, aby šla použı́t
pro naše účely. Zároveň pro naši práci nenı́ vhodná uzavřenost komerčnı́ch EDA nástrojů, u kterých
často nenı́ popsán formát souborů, se kterými pracujı́. Úprava a analýza existujı́cı́ch architektur a modifikace existujı́cı́ch komerčnı́ch nástrojů je tedy téměř nemožná. Z těchto důvodu se jevı́ VTR jako dobrá
volba – sice nám nedovolı́ pracovat s reálnými architekturami (a námi vytvořené architektury je tak třeba
kalibrovat), ale poskytne nám dostatečný prostor pro manipulaci s námi vytvořenými architekturami.
Základnı́ proces, který představuje nástroj VTR, je zpracovánı́ architektury FPGA a návrhu čı́slicového
systému určeného pro implementaci na této architektuře. Tyto informace jsou zpracovány dohromady a
výsledkem je implementovaný návrh – tedy informace o tom, která část návrhu je umı́stěná do které
struktury FPGA a jak jsou tyto struktury propojeny. Jednı́m z mezivýsledků je graf propojenı́, kde každý
uzel přestavuje zdroj signálu, cı́l signálu nebo konfigurovatelný propojovacı́ bod. V tomto mı́stě můžeme
pro každý uzel tohoto grafu vyhodnotit jeho chovánı́ při změně konfigurace způsobené SEU poruchou a
sestavit poruchový model. O tuto informaci pak můžeme obohatit sestavený graf a využı́t ji ke konečné
poruchové simulaci.

3.2

Použitı́ modelu

Hlavnı́ použitı́ modelu je analýza čı́slicového návrhu z hlediska změn chovánı́ způsobených SEU poruchami. Pro každý analyzovaný návrh je paralelně provedena jeho implementace pomocı́ komerčnı́ho
nástroje dodaného k cı́lovému obvodu FPGA a zároveň pomocı́ upraveného nástroje VTR. Z komerčnı́ho
nástroje je co nejvı́ce informacı́ přeneseno do VTR jako uživatelská omezenı́. Čı́m vı́ce těchto informacı́
je možné z komerčnı́ch nástrojů zı́skat a vpravit do VTR zpracovánı́, tı́m je výsledek blı́že realitě. Z
VTR procesu se následně zı́ská anotovaný graf zdrojů (viz výše) a podle SEU charakteristik modelu se
provedou simulované změny pamět’ových mı́st. Tyto jsou následně přeloženy do změn v implementovaném návrhu (v jeho funkci nebo struktuře) a jsou vyjádřeny poruchovými modely. Napřı́klad poruchy
ve strukturách LUT se projevı́ jako změna logických funkcı́ návrhem implementovaných, zatı́mco poruchy v propojovacı́ sı́ti se mohou projevit způsobem obvyklým z poruchové analýzy čı́slicových obvodů –
poruchy trvalá 0, trvalá 1, trvale otevřeno, zkrat, ale i poruchy zpožděnı́ (napřı́klad v důsledku připojenı́
parazitnı́ kapacity v podobě nepoužı́vaných větvı́ propojovacı́ sı́tě).
Dalšı́m krokem je zjednodušenı́ zpracovávaného návrhu ve smyslu dominance poruch. Předevšı́m
propojovacı́ sı́t’ je tvořena pravidelnými strukturami, poruchy v této oblasti se tedy jistě budou významově
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překrývat. Konečným krokem k analýze implementovaného návrhu je finálnı́ poruchová analýza provedená jednou z běžně použı́vaných metod jako napřı́klad Monte Carlo, metoda splnitelnosti [15] a dalšı́
metody.

4

Budoucı́ práce

Aktuálně je rozpracována tvorba modelu architektury a je připravován prvnı́ radiačnı́ test. Hlavnı́ úsilı́
ted’ tedy bude vynaloženo na dokončenı́ celého simulačnı́ho prostředı́ a ověřenı́ jeho funkčnosti. V této
fázi bude důležitá spolupráce s Tomášem Vaňátem, jehož dizertačnı́ práce se zabývá metodami zrychleného testovánı́ životnosti obvodů FPGA, a Ústavem jaderné fyziky AV ČR v Řeži, na jehož vybavenı́
(předevšı́m cyklotronu) jsou plánovány prvnı́ radiačnı́ testy.
Dalšı́m krokem bude využitı́ tohoto simulačnı́ho prostředı́ pro studovánı́ chovánı́ různých variacı́
FPGA architektur při ozařovánı́ a hledánı́ takových úprav těchto architektur, které budou minimalizovat
dopad SEU poruch na funkci návrhu implementovaného uvnitř FPGA obvodů.
Simulačnı́ prostředı́, jehož tvorba byla prezentována v této práci, může jako nástroj sloužit i v jiných
projektech na našem pracovišti. Také se jevı́ jako zajı́mavá možnost využı́t ho ve spolupráci s týmem
projektu ALICE ITS, CERN při plánované obnově vyhodnocovacı́ elektroniky tohoto projektu. Staré
vyhodnocovače dat pixelových detektorů založené na obvodech ASIC by měly být nahrazeny FPGA
obvody umı́stěnými blı́zko oblasti kolizı́. Možnost kvantitativnı́ charakteristiky použitých návrhů s ohledem na SEU poruchy a hodnocenı́ jednotlivých zabezpečenı́ těchto návrhů může v tomto přı́padě výrazně
pomoci.

5

Závěr

Byla představena metodika tvorby simulačnı́ho prostředı́ modelujı́cı́ho FPGA obvody a jejich chovánı́
za přı́tomnosti ionizujı́cı́ho zářenı́. Toto simulačnı́ prostředı́ je založené na vlastnı́m modelu architektury reálného obvodu FPGA a charakteristikách citlivostı́ jednotlivých struktur této architektury na ionizujı́cı́ zářenı́. Tento model je kalibrován pomocı́ radiačnı́ch testů prováděných formou zrychleného testovánı́ životnosti na reálných FPGA obvodech. Ke zpracovánı́ modelu jsou využity dostupné komerčnı́
nástroje pro práci s jednotlivými FPGA obvody a otevřený nástroj VTR. Navržené testovacı́ prostředı́
bude možné využı́t při kvantitativnı́ charakteristice existujı́cı́ch zabezpečovacı́ch metody, ale i při návrhu
metod nových. Dále bude možné prostředı́ využı́t pro analýzu architektur obvodů FPGA.
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Abstrakt. Evolučnı́ návrh pomocı́ kartézského genetického programovánı́ je výpočetně
velmi náročná metoda návrhu (stejně jako evolučnı́ návrh obecně). V tomto přı́spěvku je
představena metoda začleněnı́ koevolučnı́ch mechanismů do kartézského genetického programovánı́ za účelem snı́ženı́ výpočetnı́ náročnosti tohoto procesu. Experimentálnı́ vyhodnocenı́ probı́há v úlohách evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů a symbolické regrese, kde je
pomocı́ koevolučnı́ch mechanismů dosaženo průměrně trojnásobného zrychlenı́.
Klı́čová slova. Evolučnı́ algoritmus, kartézské genetické programovánı́, koevoluce.

1

Úvod

Kartézské genetické programovánı́ (CGP) – varianta genetického programovánı́ (GP) – se ukázalo být
jednou z možnostı́, jak automatizovaně navrhovat obrazové filtry, digitálnı́ obvody, řı́dicı́ jednotky robotů, evolučnı́ uměnı́, medicı́nské aplikace, ale i mnohé dalšı́ aplikace z reálného světa [4]. Kandidátnı́
programy v CGP jsou reprezentovány orientovaným acyklickým grafem, který je modelován jako mřı́žka
nc × nr programovatelných elementů (uzlů). Počet primárnı́ch vstupů ni a výstupů no je definován vždy
podle konkrétnı́ úlohy, kterou má evolvovaný program plnit. Vstupy funkčnı́ho uzlu v mřı́žce mohou
být připojeny k výstupu uzlu umı́stěného v předchozı́ch l sloupcı́ch nebo k některému z primárnı́ch
vstupů. Každý uzel umožňuje vykonávat jednu z funkcı́ (s až na vstupy) definovaných v množině Γ.
Tento typ reprezentace kandidátnı́ch programů je volně inspirovaný technologiı́ FPGA (field programmable gate array). Každý uzel je zakódován jako na + 1 integerů, kde na pozicı́ch 1. . . na jsou indexy uzlů nebo primárnı́ch vstupů, ke kterým jsou připojeny vstupy aktuálnı́ho uzlu a poslednı́ hodnota
označuje funkci, kterou uzel nad vstupy vykonává. Každý kandidátnı́ program je zakódován s použitı́m
nc · nr (na + 1) + no integerů. CGP k prohledávánı́ prostoru programů využı́vá jednoduchý (1 + λ)
evolučnı́ algoritmus založený na mutaci.
Evolučnı́ design pomocı́ CGP (stejně jako standardnı́ho GP) je výpočetně velmi náročný a pro
dosaženı́ inovativnı́ch výsledků je třeba značná výpočetnı́ sı́la. Fitness v GP je obvykle vyhodnocena nad
množinou přı́padů fitness [10]. Přı́pad fitness odpovı́dá reprezentativnı́ situaci, ve které je vyhodnocována
schopnost kandidátnı́ho programu řešit daný problém. Přı́pad fitness se skládá z potenciálnı́ch vstupů programu a cı́lové odezvy očekávané od perfektně fungujı́cı́ho řešenı́ (programu) jako vyhodnocenı́ těchto
vstupů programu. Množina přı́padů fitness je typicky malým vzorkem celého prostoru dané aplikačnı́
domény. Kolik přı́padů fitness zvolit (a které) je často zásadnı́m rozhodnutı́m, které ovlivnı́, zda-li evolvované řešenı́ (program) bude schopné řešit obecně problém nad celým prostorem dané aplikačnı́ domény.
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V přı́padě, že navrhujeme programy, které majı́ přesně řešit požadované operace, jako je napřı́klad návrh
kombinačnı́ch obvodů, je nezbytné ověřit, zda kandidátnı́ program s n vstupy generuje správné odezvy
pro všechny vstupnı́ kombinace (2n ). Bylo ukázáno, že testovánı́ pouze podmnožiny z 2n přı́padů fitness
nevede k nalezenı́ správně pracujı́cı́ch obvodů [3, 2]. Ukázalo se, že problém exponenciálnı́ho nárůstu
počtu přı́padů fitness lze částečně eliminovat v aplikacı́ch z reálného světa s použitı́m technik formálnı́
verifikace [12].
Existujı́ i úlohy, které nevyžadujı́ přesnou funkčnost hledaného programu a zaměřujı́ se pouze na
minimalizaci chyby vzhledem k množině přı́padů fitness. Takovou úlohou je napřı́klad symbolická regrese, která se zabývá identifikacı́ matematického popisu skryté závislosti experimentálně zı́skaných dat.
Experimentálně zı́skaná data již mohou obsahovat chyby způsobené měřenı́m nebo anomáliemi zkoumaného procesu a proto nenı́ třeba hledat vztah, který přesně reprezentuje trénovacı́ množinu. Většinou
nás zajı́má vztah, který je napřı́klad co nejjednoduššı́ při požadované přesnosti.
Hillis [1] představil přı́stup, který automaticky evolvuje podmnožiny přı́padů fitness souběžně s
řešenı́m problému. Ve svém přı́stupu k evolučnı́mu návrhu minimálnı́ch řadicı́ch sı́tı́ použı́vá dvě souběžně se vyvı́jejı́cı́ populace – populaci řadicı́ch sı́tı́ a populaci podmnožin přı́padů fitness (neseřazených
posloupnostı́ čı́sel). Podmnožiny přı́padů fitness sloužı́ k ohodnocenı́ řadicı́ch sı́tı́ a jsou evolvovány
souběžně s evolucı́ řadicı́ch sı́tı́. Evolvované řadicı́ sı́tě sloužı́ k ohodnocenı́ podmnožin přı́padů fitness. Fitness řadicı́ sı́tě je určena jako schopnost správně řadit podmnožiny přı́padů fitness a fitness
podmnožiny přı́padů fitness reprezentuje jejı́ schopnost odhalit chyby v evolvovaných řadicı́ch sı́tı́ch.
V současné době jsou koevolučnı́ algoritmy použı́vané v celé řadě úloh, kde je přı́liš složité evolvovat funkčnı́ řešenı́ problému s použitı́m absolutnı́ fitness funkce [5]. Použitı́ koevolučnı́ch výpočetnı́ch
technik by mohlo být prospěšné i pro aplikačnı́ domény typické pro kartézské genetické programovánı́.
V tomto přı́spěvku se zabývám tématem své disertačnı́ práce, tedy koevolučnı́m algoritmem pro vylepšenı́ kartézského genetického programovánı́. V následujı́cı́ části 2 uvádı́m hypotézu, kterou chci ve
své disertačnı́ práci potvrdit nebo vyvrátit, a na základě této hypotézy stanovené cı́le práce. Na tuto část
navazuje část 2.1, která se zabývá návrhem řešenı́ tohoto problému. Následuje část 3, kde jsou uvedeny současné výsledky s konceptem koevolučnı́ho CGP v úloze symbolické regrese a úloze evolučnı́ho
návrhu obrazových filtrů.

2

Cı́le disertačnı́ práce a způsob řešenı́

V úvodnı́ části byly popsány současné problémy s výpočetnı́ náročnostı́ vyhodnocenı́ fitness v úloze
evolučnı́ho návrhu pomocı́ CGP. Na základě mých dosavadnı́ch dosažených výsledků byla v tezı́ch zformulována následujı́cı́ hypotéza:
Pomocı́ vhodně navrženého mechanismu koevoluce kartézských programů a podmnožin přı́padů fitness
lze snı́žit výpočetnı́ náročnost CGP pro zkoumanou třı́du problémů vzhledem k standardnı́ variantě CGP.
Na základě této hypotézy pak byly definovány následujı́cı́ cı́le práce:
1. Prostudovat stávajı́cı́ koevolučnı́ algoritmy pro genetické programovánı́.
2. Navrhnout a implementovat CGP, které využı́vá koevolučnı́ mechanismy.
3. Experimentálně vyhodnotit účinnost implementovaných technik zejména na úlohách z oblasti
návrhu obvodů a symbolické regrese.
4. Navrhnout a implementovat CGP, které využı́vá minimálnı́ verzi“ koevolučnı́ho mechanismu a
”
které bude aplikovatelné v systémech s omezenými zdroji.
5. Ověřit a experimentálně vyhodnotit účinnost minimálnı́ verze“ koevolučnı́ho CGP.
”
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2.1

Navržený koncept koevoluce v CGP

Inspiracı́ k základnı́mu konceptu koevoluce v CGP byla práce Schmidta a Lipsona [6], která se zabývá
řešenı́m úlohy symbolické regrese pomocı́ stromového genetického programovánı́ (SGP) s použitı́m koevoluce prediktorů fitness. Cı́lem koevolučnı́ho CGP, stejně jako v přı́padě SGP, je dovolit kandidátnı́m
programům a podmnožinám přı́padů fitness se automaticky vzájemně vylepšovat dokud nenı́ nalezeno
uspokojivé řešenı́ problému. Obrázek 1 ilustruje celkové schéma navržené metody. Model využı́vá dvě
souběžně se vyvı́jejı́cı́ populace: 1) populaci kandidátnı́ch programů evolvujı́cı́ se na principu CGP a
2) populaci podmnožin přı́padů fitness evolvujı́cı́ se pomocı́ jednoduchého genetického algoritmu (GA).
Kandidátnı́ programy jsou ohodnoceny pomocı́ podmnožiny přı́padů fitness, která byla nejlépe ohodnocena při evoluci podmnožin přı́padů fitness a podmnožiny přı́padů fitness jsou ohodnoceny pomocı́
kandidátnı́ch programů z archivu (trainerů). Mezi trainery jsou vybı́rány z evolvovaných kandidátnı́ch
programů ty, které byly nejlépe ohodnocené v průběhu evoluce a zároveň majı́ různou fitness v porovnánı́
s ostatnı́mi trainery z archivu.

Obrázek 1: Interakce populacı́.
Pro koevoluci jsou použita dvě vlákna. Prvnı́ vlákno se stará o evoluci kandidátnı́ch programů a na
základě svých výsledků vybı́rá nové trainery z populace kandidátnı́ch programů. V přı́padě přı́stupu koevoluce prediktorů fitness (inspirovaném [6]) je navı́c část trainerů v tomto vlákně generována náhodně,
aby byla zajištěna různorodost fitness hodnot jedinců v archivu trainerů. Z prvnı́ho vlákna je periodicky posı́lán signál druhému vláknu, které na základě přijetı́ signálu provede dalšı́ iteraci cyklu evoluce
podmnožin přı́padů fitness – jedná se tedy o synchronnı́ přı́stup, kdy jedna generace evoluce podmnožin
přı́padů fitness proběhne jednou za n generacı́ evoluce kandidátnı́ch programů. Druhé vlákno se stará
o evoluci podmnožin přı́padů fitness, pro jejichž ohodnocenı́ jsou použity trainery z archivu.
V přı́padě aplikace koevolučnı́ho CGP na úlohu evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů byl použit v
koevolučnı́ch algoritmech méně obvyklý asynchronnı́ přı́stup, kde každá z populacı́ běžı́ svojı́ rychlostı́
nezávisle na druhé a synchronizace je použita pouze pro přı́stup ke sdı́leným proměnným (trainerům a
podmnožině přı́padů fitness, která sloužı́ pro ohodnocenı́ kandidátnı́ch programů).
Tento navržený mechanismus koevoluce v CGP byl implementován pro úlohu symbolické regrese a
evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů. Výsledky pro tyto úlohy jsou diskutovány v části 3.
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2.2

Návrh minimálnı́ verze“ koevoluce v CGP
”

Pro koevoluci v CGP je možné hledat vylepšenı́ (zjednodušenı́) a to hned na dvou úrovnı́ch – na úrovni
evolučnı́ho, resp. koevolučnı́ho, algoritmu a pro systémy s omezenými prostředky. Cı́lem je najı́t mi”
nimálnı́ verzi“ koevolučnı́ho CGP, která bude dosahovat stejné účinnosti jako původnı́ koevolučnı́ CGP.
Minimalizace na úrovni evolučnı́ho algoritmu spočı́vá v analýze použitých technik – CGP, GA, koevolučnı́ho algoritmu, a experimentálnı́ho porovnánı́ s jejich zjednodušenými nebo vylepšenými verzemi. V přı́padě CGP a GA můžeme zkoumat, zda existuje vhodnějšı́ reprezentace hledaného problému
nebo podmnožiny přı́padů fitness, vhodnost nebo obměny a kombinace genetických operátorů či podobu
fitness funkce.
Pokud podmnožina přı́padů fitness obsahuje několik stovek nebo tisı́c přı́padů fitness a je zakódovaná
jako pole ukazatelů na přı́pady v fitness v kompletnı́ trénovacı́ množině, pak je podmnožina přı́padů
fitness reprezentována velmi rozsáhlým chromozomem. Dlouhé chromozomy implikujı́ rozsáhlé prohledávacı́ prostory, které je obtı́žné efektivně prohledávat (tzv. problém škálovatelnosti [7]). V přı́padě
koevolučnı́ho řešenı́ symbolické regrese se ukázalo, že přı́pady fitness, které jsou obsaženy v nejlépe
ohodnocených podmnožinách přı́padů fitness při ukončenı́ koevoluce, obvykle obsahujı́ body v blı́zkosti
významných částı́ grafu, jakými jsou lokálnı́ extrémy nebo inflexnı́ body [9]. Této vlastnosti by bylo
možné napřı́klad využı́t v přı́padě evolučnı́ho návrhu některého typu kombinačnı́ch obvodů. Test by pak
byl reprezentován matematickým vztahem, který by mapoval významné části pravdivostnı́ tabulky, která
je trénovacı́ množinou pro hledaný obvod.
Dalšı́m zkoumaným prvkem může být podoba prohledávacı́ho algoritmu pro hledánı́ co nejvýhodnějšı́ch podmnožin přı́padů fitness. Může se ukázat, že (i vzhledem k zmı́něným rozsáhlým chromozomům
podmnožin přı́padů fitness) dosahuje náhodné prohledávánı́ porovnatelných výsledků jako použitý genetický algoritmus a podobně.
Na úrovni koevoluce lze zkoumat způsob interakce kandidátnı́ch programů s podmnožinami přı́padů
fitness, skladbu a obměnu archivu kandidátnı́ch programů (trainerů) či archivu podmnožin přı́padů fitness, agregaci ohodnocenı́ jedinců pro zı́skánı́ fitness určené na základě interakce jedinců z různých
populacı́, lze se zaměřit na zjednodušenı́ synchronizace a komunikace populacı́ a dalšı́ dı́lčı́ problémy
vyplývajı́cı́ z použitı́ interagujı́cı́ch populacı́.
Dále je možné minimálnı́ verzi“ koevolučnı́ho CGP navrhovat z pohledu implementace na systémech
”
s omezenými prostředky, jakými jsou napřı́klad platformy FPGA. Návrh koevolučnı́ho CGP by v tomto
přı́padě byl zaměřen na zjednodušenı́ mechanismů koevoluce vzhledem k možnostem, které nabı́zı́ vybraná platforma.

2.3

Experimentálnı́ vyhodnocenı́

Vyhodnocenı́ účinnosti koevolučnı́ho CGP probı́há na základě porovnánı́ se standardnı́m CGP pro zvolené úlohy přı́padně porovnánı́m minimálnı́ verze“ s původnı́ verzı́ koevolučnı́ho CGP. Sledovanými
”
atributy jsou 1) kvalita evolvovaných řešenı́, 2) počet generacı́ evoluce kandidátnı́ch programů potřebných
k nalezenı́ uspokojivého řešenı́, 3) počet vyčı́slenı́ přı́padů fitness potřebných k nalezenı́ uspokojivého
řešenı́, 4) množstvı́ využitých výpočetnı́ch prostředků potřebných k nalezenı́ uspokojivého řešenı́. Porovnávána je standardnı́/koevolučnı́ verze CGP se stejným nastavenı́ parametrů CGP a různá nastavenı́
parametrů koevoluce. Pro určenı́ využitých výpočetnı́ch prostředků jsou v přı́padě paralelnı́ho modelu
sečteny využité prostředky všech použitých vláken. Experimenty jsou prováděny opakovaně pro každé
nastavenı́ CGP a koevoluce a jejich vyhodnocenı́ je zpracováno statisticky. S použitı́m kvartilových grafů
v úloze symbolické regrese a evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů lze ukázat, že kvalita evolvovaných
řešenı́ v přı́padě koevolučnı́ho CGP po určitém počtu generacı́ nemá tak velký rozptyl jako v přı́padě
standardnı́ho CGP [8].
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3

Úlohy pro vyhodnocenı́ koevoluce v CGP

Navržené koevolučnı́ CGP bylo doposud implementováno a experimentálně vyhodnocováno pro úlohu
symbolické regrese a pro úlohu evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů.
Symbolická regrese je považována za základnı́ úlohu strojového učenı́. Zabývá se identifikacı́ matematického popisu skryté závislosti experimentálně zı́skaných dat. Trénovacı́ data v úloze symbolické
regrese typicky sestávajı́ až z desı́tek tisı́c bodů (experimentálně zı́skaných) s předpokladem, že výstupnı́
hodnota závisı́ na vstupnı́ch hodnotách (závislost měřených veličin lze vyjádřit funkcı́).
Bylo navrženo a implementováno řešenı́ úlohy symbolické regrese s použitı́m koevolučnı́ho CGP
na principu koevoluce prediktorů fitness. Tato implementace pak byla experimentálně vyhodnocována
na pěti úlohách symbolické regrese převzatých z [6, 13]. Bylo ukázáno, že pouze 5 % ze všech přı́padů
fitness stačı́ k nalezenı́ řešenı́ požadované kvality. Pomocı́ koevolučnı́ho CGP bylo dosaženo zrychlenı́
2,03 až 5,45 oproti standardnı́mu CGP a porovnatelných výsledků s koevolučnı́m stromovým GP [6]
pro společnou testovacı́ úlohu. S použitı́m standardnı́ho CGP nebylo nalezeno řešenı́ požadované kvality
v 23,6 % běhů (uváznutı́ v lokálnı́m extrému), zatı́mco koevolučnı́ CGP bylo úspěšné ve 100 % běhů [9].
Dalšı́ aplikacı́, ve které byla ověřena úspěšnost začleněnı́ koevoluce do CGP, je evolučnı́ návrh obrazových filtrů. Obrazové filtry sloužı́ ke zpracovánı́ digitálnı́ch obrazových dat, nejčastěji k detekci šumu,
detekci hran zaostřovánı́, a podobně. Jsou součástı́ mnoha vestavěných zařı́zenı́ a tvořı́ obvykle prvnı́
článek složitějšı́ho řetězce zpracovánı́ obrazu. Filtry navržené tradičnı́mi metodami fungujı́ na základě
principů, které lze matematicky popsat a vysvětlit. Za určitých podmı́nek, napřı́klad při velmi vysoké intenzitě šumu, však filtrace nedosahuje uspokojivých kvalit. Pomocı́ evolučnı́ch algoritmů lze navrhnout
filtry, které za těchto podmı́nek pracujı́ spolehlivěji [4].
Bylo navrženo a implementováno řešenı́ evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů s použitı́m koevolučnı́ho CGP za použitı́ principů koevoluce prediktorů fitness a soutěživé koevoluce [1]. Tato implementace
pak byla experimentálně vyhodnocována na úloze evolučnı́ho návrhu obrazového filtru pro odstraněnı́
impulznı́ho šumu. Bylo ukázáno, že pouze 15 % ze všech přı́padů fitness stačı́ k nalezenı́ řešenı́ stejné
kvality filtrovánı́ (PSNR, peek-signal-to-noise-ratio) jako pomocı́ standardnı́ho CGP s použitı́m celé
trénovacı́ množiny. Nebyl pozorován významný rozdı́l v použitı́ principu koevoluce prediktorů fitness a
soutěživé koevoluce. Střednı́ doba evoluce se snı́žila 2.99 krát v porovnánı́ se standardnı́m CGP [8].
Tyto dvě variace koevolučnı́ho CGP byly dále zkoumány z pohledu hledánı́ co nejvýhodnějšı́ho nastavenı́ parametrů koevoluce, ale dalšı́ho významného zlepšenı́ již nebylo dosaženo. Evolučnı́ návrh pomocı́ CGP byl již dřı́ve úspěšně akcelerován v FPGA. Vašı́ček a Sekanina [11] představili nový akcelerátor CGP, který sestává z vı́ce instancı́ virtuálnı́ch rekonfigurovatelných obvodů (VRC), které evaluujı́
několik kandidátnı́ch řešenı́ souběžně. Přestože se pomocı́ koevoluce přı́padů fitness podařilo dosáhnout
významného zrychlenı́ evolučnı́ho návrhu pomocı́ CGP, je tato metoda stále výpočetně velmi náročná.
Z toho důvodu byla navržena a implementována akceleračnı́ jednotka umožňujı́cı́ urychlenı́ procesu koevolučnı́ho návrhu obrazových filtrů.
Akceleračnı́ jednotka je implementována na rekonfigurovatelném obvodu Xilinx Virtex 6 FPGA,
využı́vá dvou soft procesorů MicroBlaze (jeden pro obsluhu evoluce každé z populacı́) propojených
sběrnicı́ AXI, které jsou doplněny virtuálnı́mi rekonfigurovatelnými obvody pro rychlé vyhodnocenı́ fitness jedinců v populacı́ch. Trénovacı́ data jsou umı́stěna do blokové paměti na FPGA, čı́mž je umožněno
čtenı́ přı́padů fitness s vysokou propustnostı́. Komunikace mezi FPGA s počı́tačem, který má jen obslužnou roli, probı́há po sériové lince. Pomocı́ navržené hardwarové platformy se podařilo dosáhnout
srovnatelné kvality navržených filtrů jako pomocı́ softwarové implementace a zároveň se podařilo významně (až 58×) urychlit koevolučnı́ návrh obrazových filtrů oproti optimalizované implementaci pro
běžný procesor (Intel Core i7-860). Takto navržená hardwarová jednotka je po drobných obměnách
použitelná pro koevolučnı́ návrh i jiných typů obvodů než obrazových filtrů.
V současné době se zabývám implementacı́ koevolučnı́ho CGP pro návrh kombinačnı́ch obvodů,
avšak zatı́m se nedařı́ pomocı́ koevolučnı́ho CGP zı́skat srovnatelně kvalitnı́ výsledky jako bez koevoluce.
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4

Závěr

V tomto přı́spěvku byly představeny cı́le mé disertačnı́ práce, které spočı́vajı́ v začleněnı́ koevolučnı́ch
mechanismů do kartézského genetického programovánı́ za účelem snı́ženı́ výpočetnı́ náročnosti kartézského genetického programovánı́. Dále bylo představeno předpokládané řešenı́, které spočı́vá v koevoluci
populace kandidátnı́ch programů a populace podmnožin přı́padů fitness, a způsoby hledánı́ jeho efektivnı́
implementace. Navržený koncept koevolučnı́ho CGP byl vyhodnocován v úloze symbolické regrese a v
úloze evolučnı́ho návrhu obrazových filtrů, kde bylo průměrně dosaženo trojnásobného zrychlenı́ oproti
verzi bez koevoluce. Dále byla navržena a implementována hardwarová platforma, která plně řı́dı́ koevolučnı́ proces a pomocı́ nı́ž se podařilo dosáhnout významného zrychlenı́ koevolučnı́ho CGP (až 58×).
Současná práce je věnována hledánı́ efektivnı́ implementace koevolučnı́ho CGP pro evolučnı́ návrh
kombinačnı́ch obvodů a na ni naváže návrh a implementace co nejefektivnějšı́ minimálnı́ verze“ ko”
evolučnı́ho CGP.
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Abstrakt. Příspěvek popisuje téma disertační práce, která je orientovaná na návrh univerzální platformy v FPGA ovládané operačním systémem s jádrem Linux. Cílem je vyvinout
systém pro variabilní počet procesorů Microblaze s různou konfigurací instrukční sady nebo
koprocesorů. Na základě plánovače úloh a pomocí dynamické částečné rekonfigurace se
budou tyto procesory přidávat nebo odebírat. Rekonfigurace umožňuje využít aktuálně používané procesory a vyměnit je za takové nové, jaké nejlépe odpovídají aktuálním nárokům
aplikace. Plánovaný cíl je vyvinout aplikační rozhraní, které umožní rozšířeným aplikacím
těchto funkcí využít. V ideálním případě dodá aplikace vlastní procesor s instrukčním souborem nebo koprocesorem navrženým pro nejlepší výpočetní výkon. Na výsledné platformě
bude možné provádět testy odolnosti návrhu vůči poruchám nebo závislosti rekonfigurace
na spotřeby energie.
Klíčová slova. FPGA, částečná dynamická rekonfigurace, Microblaze, SMP, Linux

1

Úvod

Článek popisuje vývoj obecného operačního systému (OS) schopného rekonfigurovat vlastní hardware,
na kterém je provozován. To je pomocí hradlových polí (FPGA) možné díky integraci řadiče konfigurace, schopného dynamické částečné rekonfigurace (DPR). DPR v tomto rozsahu společně s dostatkem
konfigurovatelných logických bloků (CLB) v současné chvíli podporuje pouze jediný výrobce (Xilinx),
demonstrační aplikace je tedy možná pouze s jeho hradlovými poli. Popisovaný OS bude v budoucnu
využit pro výzkum metod zvyšování spolehlivosti (rekonfigurace jednotlivých procesorů), řešení bude
možno použít i pro zjednodušení návrhu IP jader hw akcelerátorů.

1.1

Motivace

K výběru tématu motivovala autora neexistence obecného návrhu SoC (System on Chip) a OS, který by
implementoval DPR pro své vlastní procesory.

2

Definování řešeného problému

Výzkum se zaměřuje na návrh metody pro zvyšování spolehlivosti multiprocesorového (MP) systému na
dynamicky rekonfigurovatelném FPGA s operačním systémem GNU/Linux. Cílem je popis plánovače
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úloh schopného rozhodnout, jaká konfigurace procesorů je pro kombinaci “úloha + dostupná IP jádra
+ uživatelská omezení (například umělé zanesení poruchy)” nejvíce efektivní. Navržení plánovače úloh
splňujícího tyto vlastnosti vyžaduje implementaci SoC platformy. Některé vlastnosti plánovače vyžadují
základní výzkum (jmenovitě readback celého procesoru a jeho následná relokace na jiné místo na FPGA)
pouze pro zjištění schopností FPGA. Realizace platformy pro provádění porovnávacích testů vyžaduje
vývoj základního hardware (cache koherentní interconnect, IPI, ...).
Výzkum realizuje tým, kde se autor článku zaměřuje na témata plánovače úloh, OS, podpůrných IP a
Ing. Drahoňovský na výzkum rekonfigurace a relokace na Xilinx FPGA. Do výzkumu se v budoucnu zařadí i počáteční výsledky readbacku Ing. Rozkovce. Výzkum byl do této chvíle prováděn v následujících
fázích (z důvodu týmové práce a základního výzkumu):
1. Řešerše existujících výzkumů a volba prvků platformy
2. Realizace hardwarové části demonstrační platformy
3. Realizace softwarové části demonstrační platformy
4. Spojení metod rekonfigurace a relokace

2.1

Hardware obecného SoC pro dynamickou rekonfiguraci procesorů na FPGA

SoC s dynamickou rekonfigurací procesorů vyžaduje umístění všech rekonfigurovatelných částí logiky
závisle na fyzickém rozdělení FPGA. O toto umístění se v základním použití stará vývojový software,
relokace a readback je ale nepodporován. Většinou je tedy vhodné SoC rozdělit na dvě části:
• Dynamickou: Zde budou umístěny rekonfigurovatelné části logiky.
• Statickou: Zde budou například podpůrné prostředky jako řadič RAM, komunikace, ...
Dynamických částí může být i několik, to pokud je potřeba několik vzájemně nezávisle rekonfigurovatelných oblastí logiky. V každém případě je nutno, aby logika libovolné jedné části nezasahovala do
libovolné jiné.
Další nutnou vlastností rekonfigurovatelného SoC je ovládání (hradlování) hodinových signálů. Během rekonfigurace by mohlo dojít k chybné operaci implementované logiky. Stejně tak readback vyžaduje zastavení výpočtu a až poté je možno načíst data.
Obecný navrhovaný SoC by se měl skládat z několika procesorů, kterým lze lehko konfigurovat
softwarové vybavení. Každý z těchto procesorů je poté implementován do individuální oblasti v FPGA
a ovládajícímu softwaru je dáno k dispozici ovládání hodin, resetu a doručování zpráv této oblasti. Pro
úspěšnou relokaci je nutné, aby samotná konfigurační pamět’ všech oblastí měla stejnou strukturu (počet
a pozice propojů na FPGA, CLB, ...).
SoC popisovaných vlastností bude někde na rozhraní mezi AMP a SMP (Asymmetric/Symmetric
Multiprocessing), nebot’ disponuje vlastnostmi z obou typů:
• Jedno jádro OS na všech procesorech vyžaduje kompatibilní základní instrukční sadu -> SMP
• Ve režimu kompatibility musí být program schopen běhu na libovolném procesoru -> SMP
• Záměna procesorů za optimalizované pro specifickou úlohu (FFT akcelerace, rozšíření instrukční
sady, úspornější vykonávání instrukcí) -> AMP

130

2.2

Software obecného SoC pro dynamickou rekonfiguraci procesorů na FPGA

Plánovač úloh operačního systému musí být schopen rozpoznat zisk rychlosti výpočtu a podle toho provést rekonfiguraci, která trvá značně dlouhou dobu (orientačně: rychlost zápisu x100k slov při 100MHz).
Zápis do konfigurační paměti bude také znamenat generování odpadního tepla. Plánovač úloh musí vzít
v úvahu i tuto informaci. Rešerše existujících metod a návrh vlastních bude provedena v dalších fázích
výzkumu.

3

Implementace demonstrační platformy

Pro demonstrační účely byla poslední rok vyvíjen SoC založený na procesoru MicroBlaze a operačním
systému GNU/Linux. Principiální schéma SoC je na obrázku 1. Aktuální stav vývoje podporuje pouze
SMP (implicitní podpora v linuxovém jádru).
Vývoj platformy vyžadoval vytvoření několika hardwarových součástí popsaných dále. Výběr konkrétních součástí byl popsán v [4]:
• GNU/Linux: víceuživatelský, open source, podpora SMP, dokumentace
• Microblaze: podpora od výrobce a v GNU/Linux
• Xilinx: jediné FPGA schopné DPR
Základní
MicroBlaze

Linuxové jádro

MicroBlaze s
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Rozšíření instrukční
sady
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maximální
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Obrázek 1: Blokové schéma platformy

3.1

Řadič přerušení

Sdružuje původní řadič přerušení [2] a přidává nezávislé ovládání pro každý procesor, ovládání jednotlivých procesorů (reset, hradlování hodinových signálů, sledování aktivity a probouzení spícího procesoru), meziprocesorovou komunikaci pomocí IPI (Inter-processor interrupt). Poslední verze obsahuje
čítač pro každý procesor (pro plánovač úloh).
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3.2

Exkluzivita pamět’ových operací

Mechanismus je vyžadován pro operace měnící data v operační paměti. V linuxovém jádře to jsou zámky,
semafory a některé bitové operace, z tohoto hlediska je funkční implementace vyžadována kernelem na
všech SMP platformách. Architektura MicroBlaze ho v posledních verzích implementuje přes LLSC
instrukce (Load Linked, Store Conditional) a integruje arbitr exkluzivního přístupu k paměti. Tím je
vyřešena exkluzivita pamět’ových operací v jednom procesoru, ale ne mezi procesory. Tento problém byl
vyřešen arbitráží LLSC operací, který byl realizován na datovém rozhraní do řadiče pamět’ového modulu
dle specifikace AXI AMBA [1]. V případě přerušení chodu programu (přerušení, výjimka, breakpoint)
může dojít k dočasné ztrátě synchronizace vnitřní a vnějšího arbitru. S nejbližším přístupem do (datové)
paměti se již vnější arbitr synchronizuje.

3.3

Pomocné úložné registry a per_cpu proměnné

ABI (Application Binary Interface) Linuxu i GCC má všechny obecné registry použité na uchování
proměnných programu. V případě přerušení chodu úlohy (přerušení, breakpoint, výjimka) není možné
na SMP platformě obsah registrů uložit do operační paměti, aniž by došlo ke ztrátě informace. V kernelu
se procesorově orientované proměnné (per_cpu) ukládají pro každý procesor do vlastní stránky paměti.
Adresa stránky není předem definovaná, ale uloží se v poli ukazatelů __per_cpu_offset na tyto stránky.
Procesor si tedy musí pamatovat bud’ přímo vlastní offset (teoreticky se může změnit), nebo index v poli
offsetů. Architektura MicroBlaze a obecné ABI nemají možnost tuto informaci uložit. Navíc jakákoliv
operace zápisu (i do registru) zničí proměnné přerušeného programu.
První možnost by byla rezervace jednoho registru v ABI, což by ale znamenalo porušilo kompatibilitu. Tento způsob je tedy nevhodný. Platforma PolyBlaze [11] přidává úložné registry do oblasti
speciálních registrů, čehož dosahuje modifikací proprietárního MicroBlaze procesoru (nejspíše zásahem
do syntetizovaného netlistu). Data programu je takto možno zálohovat a zároveň uložit index pro pole
ukazatelů na per_cpu stránky. Navrhovaná platforma řeší tento problém pomocí periferie AXIS_ID pro
uložení identifikace procesoru (odpovídá offsetu v tabulce ukazatelů) a libovolného zapisovaného registru. Instrukce pro komunikaci [3] nevyžadují kromě ukládané nebo načítané hodnoty žádný další registr.
Menší nevýhodou je spotřeba dvou AXIS rozhraní (z celkových šestnácti). Velkou výhodou je vyhnutí
se modifikace proprietárního IP MicroBlaze.
Sekvence přístupu k per_cpu proměnné je následující:
Přerušení činnosti -> uložení obecného registru (nejčastěji r11) do AXIS_ID[1] -> načtení identifikace procesoru (= pořadové číslo) z AXIS_ID[0] do již uloženého registru (r11) -> vygenerování indexu
do tabulky __per_cpu_offset -> načtení ukazatele na per_cpu stránku -> přesun per_cpu proměnné z/do
registru (r11) -> operace s per_cpu proměnnou -> obnovení původního registru z AXIS_ID[1]

3.4

Koherence stránkovacích jednotek

V architektuře MicroBlaze nejsou nutné externí periferie, nebot’ většina operací (tj. plnění stránkovací
cache a správa deskriptorů stránek) se stránkovací jednotkou je řešena softwarovou cestou.

3.5

Koherence cache

MicroBlaze koherenci cache až do nedávné verze nepodporoval1 . Od ní je ale MicroBlaze schopen exportovat informace o operacích s vyrovnávací pamětí a je možné navrhnout platformu, která je cache
koherentní. Navrhnutí ale vyžaduje vlastní implementaci rozhraní AMBA ACE (AMBA AXI Coherency
Extensions) [1]. V případě použití starší verze procesoru by bylo nutné implementovat centrální externí
cache a integrovanou cache zakázat.
1

verze 8.50.a v ISE 14.5
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Současná platforma zatím používá pouze instrukční cache, která je ale není u sebe-modifikujícího
kódu koherentní. V případě jeho výskytu by bylo nutné v OS instrukční cache znovu naplnit.

4

Výsledky

Bylo dosaženo následujících výsledků:
• Základní podpora běhu linuxového jádra na více procesorech (SMP)
• Dokončení arbitráže přístupu atomických operací na datový interface
• Návrh univerzálního řadiče pro ovládání, komunikaci a generování časových událostí jednotlivých
procesorů
Budoucí činnost se bude skládat z:
• Rešerše a implementace cache koherentního rozhraní AMBA ACE
• Implementace rekonfigurace a relokace do jádra Linux
• Obecné aplikační rozhraní pro využití rekonfigurace a relokace
• Návrh metody pro zvýšení spolehlivosti platformy pomocí readback, relokace a rekonfigurace

4.1

Porovnání s existujícími návrhy

Podrobná rešerše je v článku [4], aktualizovaná tabulka 1 pak porovnává nové verze ostatních podobných
platforem, včetně nové PolyBlaze [11] realizující alternativní SMP platformu s GNU/Linux. PolyBlaze je
založena na rozhraní PLB (Processor Local Bus), které je starší a jednodušší, ale nepodporuje exkluzivní
přístup do paměti. Ve článku není zmínka o dynamické rekonfiguraci.
Vytvoření benchmarku a porovnání výsledků s ostatními SoC nebylo v době psaní článku směrodatné, nebot’ nebyla do SoC implementována datová cache. Orientační porovnání konfigurací instrukční
cache je v tabulce 2 (loops_per_jiffy - počet cyklů na základní časovou jednotku kernelu). Z tabulky je
zřejmé, že samotná instrukční cache zrychlí výpočet řádově.

4.2

Publikace

Článek popisující návrh platformy byl přijat na konferenci ECMSM 2013 [5].

5

Závěr, využití a budoucí vývoj práce

Výzkum se přesunul od rešerše a základních testů k implementaci demonstrační platformy ve statické
formě hardware, na které začne v nejbližší době testování rekonfigurace procesorů, nad kterými běží
instance SMP Linuxu. Na tomto místě zřejmě dojde ke spojení výzkumu s výsledky kolegy Ing. Drahoňovského ohledně částečné dynamické rekonfigurace a relokace. Od výzkumu se očekává přínos v
metodě vývoje paralelních výpočetních aplikací realizovaných pomocí částečné dynamické rekonfigurace FPGA. Platforma bude též zkoumána z hlediska spotřeby energie a odolnosti vůči poruchám.

Poděkování
Rád bych poděkoval mému školiteli prof. Ing. Ondřejovi Novákovi, CSc. a kolegovi Ing. Martinu Rozkovcovi, PhD za cenné rady a zkušenosti během mého výzkumu. Stejně také za podporu výzkumu v rámci
projektu SGS 2013 na Technické Univerzitě v Liberci.
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+ GCC)
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toolchain
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assembler
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nepopsaný
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CPU)
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userspace
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Tabulka 1: Porovnání SMP MicroBlaze s ostatními platformami
Konfigurace

BogoMIPS

loops_per_jiffy

50 MHz, bez cache
50 MHz, 8 KB
instrukční cache
100 MHz, 8 KB
instrukční cache

0.32

1624

22.01

110080

46.08

230400

Table 2: Inicializace zpožd’ovací smyčky ve funkci calibrate_delay_converge()
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Abstrakt. Práce popisuje autorem navrhovaný koncept analýzy sı́t’ových dat pomocı́ výpočtu a analýzy profilů chovánı́ jednotlivých stanic v sı́ti. Jsou diskutovány výhody takového
přı́stupu, očekávané problémy, které bude nutné vyřešit, a předevšı́m jsou představeny možné
metody analýzy profilů chovánı́ zaměřené na detekci sı́t’ových útoků a jiného nežádoucı́ho
provozu. Dále je popsána implementace systému pro výpočet profilů chovánı́ a jejich základnı́ analýzu a jsou uvedeny vybrané výsledky analýzy dat ze sı́tě CESNET provedené
pomocı́ tohoto systému.
Klı́čová slova. analýza sı́t’ových dat, sı́t’ová bezpečnost, detekce anomáliı́, profil provozu

1

Úvod

Množstvı́ bezpečnostnı́ch incidentů na počı́tačových sı́tı́ch neustále roste a proto je potřeba vyvı́jet
poloautomatizované a automatizované přı́stupy pro detekci a hlášenı́ těchto incidentů. Tématem mé
disertačnı́ práce je právě výzkum nových způsobů analýzy sı́t’ového provozu se zaměřenı́m předevšı́m
na bezpečnost. Konkrétněji se zabývám analýzou dat zı́skávaných pomocı́ monitorovánı́ sı́t’ových toků1
(NetFlow, IPFIX) a detekcı́ anomáliı́. Jde tedy o analýzu statistických údajů o sı́t’ovém provozu, nikoliv
o prohledávánı́ obsahu jednotlivých paketů.
Pro detekci anomáliı́ existuje množstvı́ různých metod (pro přehled viz např. [8]). Mnohé z nich,
včetně velmi oblı́bených metod založených na analýze hlavnı́ch komponent (PCA) [4, 5], z dat počı́tajı́
časové řady různých statistik a v nich pak hledajı́ odchylky. Tyto metody sice dokážı́ detekovat anomálie
poměrně dobře, často je však jediným výstupem informace o tom, že v určitém čase došlo v jisté charakteristice k abnormálnı́ odchylce. Zjištěnı́ dalšı́ch informacı́, předevšı́m identifikace adres způsobujı́cı́ch
anomálii, je obvykle problematické (konkrétně pro problémy PCA metod viz [7]).
V rámci své disertačnı́ práce proto chci zkoumat a vyvı́jet koncept detekce bezpečnostnı́ch hrozeb
na základě udržovánı́ a analýzy profilů chovánı́ jednotlivých stanic v sı́ti. V takovém přı́padě je totiž při
detekci nějaké anomálie jejı́ zdroj znám automaticky – je jı́m právě ta stanice (přı́p. skupina stanic), jejı́ž
(jejichž) profil chovánı́ byl vyhodnocen jako abnormálnı́.
Následujı́cı́ kapitola představuje základnı́ myšlenky navrhovaného přı́stupu, kapitola 3 krátce zmiňuje
souvisejı́cı́ práce, kapitola 4 představuje implementaci systému sloužı́cı́ho pro výpočet a analýzu profilů
1

Sı́t’ový tok, nebo IP tok, je množina paketů se stejnou zdrojovou a cı́lovou adresou, zdrojovým a cı́lovým portem a
protokolem transportnı́ vrstvy. Někdy jsou přidávány ještě dalšı́ položky jako typ služby nebo čı́slo výstupnı́ho rozhranı́. Pro
každý tok je zaznamenáván čas jeho začátku a konce, počet přenesených paketů a bytů a dalšı́ údaje.
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provozu a kapitola 5 představuje některé výsledky, které lze dı́ky tomuto systému zı́skat. Poslednı́ kapitola
shrnuje obsah práce.

2

Profily chovánı́ stanic

Profil chovánı́ stanice je vektor různých statistik a přı́znaků vypočı́taných z dat o sı́t’ovém provozu této
stanice. Mezi takové statistiky patřı́ napřı́klad počet přı́chozı́ch a odchozı́ch bytů, paketů a IP toků, dále
lze sledovat počty paketů s určitými TCP přı́znaky, či počet stanic, se kterými daná stanice komunikovala.
Také může být užitečné sledovat napřı́klad, na kterých linkách byla komunikace dané adresy detekována,
nebo jak velká část provozu této adresy jde do zahraničı́ apod. Všechny tyto statistiky lze navı́c počı́tat
zvlášt’pro provoz různých významných protokolů (HTTP, DNS, SSH, apod.). Z těchto informacı́ pak lze
odvozovat dalšı́ vlastnosti jednotlivých stanic, např. zda sloužı́ jako server pro určité služby, či zda je to
běžný klientský počı́tač.
Profily jsou vypočı́távány z dat o provozu v určitém časovém intervalu. Tento interval bývá při
monitorovánı́ provozu pomocı́ NetFlow obvykle 5 minut.
Profily nenı́ nutné počı́tat pro jednotlivé stanice v sı́ti, mohou být počı́tány i pro jiné entity, napřı́klad
celé podsı́tě, nebo v přı́padě, že bychom měli k dispozici informace o přihlašovánı́ uživatelů na počı́tače,
lze počı́tat i profily chovánı́ jednotlivých uživatelů. V této práci je dále uvažováno vytvářenı́ profilů
chovánı́ pro jednotlivé IP adresy.
Na vytvořené profily lze aplikovat různé metody analýzy pro vyhledánı́ škodlivých, nebo jen podezřelých či abnormálně se chovajı́cı́ch adres. Metody analýzy, které chci v rámci své disertačnı́ práce
prozkoumat, lze rozdělit do třı́ kategoriı́:
Aplikace předdefinovaných pravidel určujı́cı́ch prahy pro hodnoty jednotlivých statistik či jejich
poměrů. Splněnı́ určitého detekčnı́ho pravidla pak odpovı́dá konkrétnı́mu útoku či jiné nežádoucı́ události.
Je např. poměrně jednoduché napsat pravidlo pro detekci stanic, které skenujı́ sı́t’, a to jen s využitı́m
informacı́ o počtu výskytů SYN a ACK přı́znaků a počtech adres, se kterými určitá adresa komunikovala.
Porovnánı́ profilů mezi sebou a identifikace adres, které se chovajı́ výrazně jinak, než ostatnı́.
Abnormálnı́ chovánı́ sice automaticky neznamená škodlivou činnost, může však být považováno za
podezřelé a mohou se takto vybrat adresy, jejichž provoz je nutné analyzovat podrobněji. Tento způsob
analýzy je inspirován pracı́ [2], kde je na statistiky o provozu jednotlivých IP adres aplikována shluková
analýza (podrobněji v kap. 3).
Udržovánı́ dlouhodobé historie profilů a detekce neobvyklých změn v chovánı́. Pro každou stanici
je možné udržovat jejı́ dlouhodobý profil, učit se, jak se profil stanice obvykle vyvı́jı́ v průběhu dne, a
detekovat neočekávané odchylky. U tohoto principu lze mimo jiné využı́t algoritmy pro analýzu časových
řad.
Samozřejmě ne každá náhlá změna profilu chovánı́ je nutně podezřelá, a to ani když je velmi výrazná.
Např. běžný uživatel, který si obvykle pouze prohlı́žı́ webové stránky, může najednou začı́t stahovat
gigabajtový soubor, což sice výrazně změnı́ některé statistiky v jeho profilu, jde však o zcela legitimnı́
provoz. Na druhou stranu, pokud se počı́tač takového uživatele najednou začne chovat jako server, či
začne odesı́lat data z nějakého neobvyklého portu, je to podezřelé, může se jednat o napadenı́ počı́tače
malwarem.
Je tedy nutné hledat jen určité druhy změn. To, které změny jsou zajı́mavé, je navı́c závislé na typu
sledovaného hosta. Např. situace, kdy za poslednı́ch 10 minut nebyl zachycen žádný provoz na určitou
adresu, je pro běžný klientský počı́tač zcela normálnı́ (počı́tač je vypnutý), ale u serveru, který by měl
být stále zapnutý a běžně obsluhuje desı́tky požadavků za minutu, to značı́ nějaký problém.
Proto je vhodné sledované stanice třı́dit do kategoriı́ a pro různé kategorie použı́vat různá pravidla či
detekčnı́ algoritmy. Kategorie stanic mohou být v některých přı́padech určeny ručně, lze je však odvodit i
automaticky na základě jejich profilů chovánı́. Součástı́ této kategorizace může být i detekce dynamicky
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přidělovaných adres a adres, za nimiž se skrývá vı́ce stanic (prostřednictvı́m NAT či virtualizace).
S takovými adresami je zřejmě nutné pracovat zvláštnı́m způsobem.
Při detekci změn může být dále velmi užitečné rozpoznánı́ změny v chovánı́ několika stanic stejným
způsobem současně, obzvlášt’ pokud je zároveň jiným detekčnı́m systémem hlášen nějaký sı́t’ový útok.
Např. pokud je hlášen DDoS útok a zároveň je detekováno, že určitá skupina stanic začala vysı́lat vı́ce dat
než obvykle, je zřejmé, že tyto stanice jsou s velkou pravděpodobnostı́ zdrojem tohoto útoku. Vzhledem
k synchronizovaným změnám chovánı́ je také pravděpodobné, že jsou součástı́ nějakého botnetu.
Takovou informaci, stejně jako údaje o jiných detekovaných událostech, je vhodné si pamatovat.
Naprostá většina sı́t’ových útoků je dnes totiž prováděna prostřednictvı́m botnetů, či obecně stanic napadených malwarem, a je tedy pravděpodobné, že stanice, které se účastnily nějakého útoku, jsou součástı́
botnetu a budou se podı́let i na dalšı́ch útocı́ch v budoucnosti.
Ke každé stanici by tedy bylo vhodné udržovat jejı́ mı́ru důvěryhodnosti či reputaci. To je hodnota
(nebo skupina vı́ce hodnot) vyjadřujı́cı́, zda byl u dané stanice dřı́ve detekován nějaký škodlivý či jen
podezřelý provoz, nebo zda jde o zcela legitimně se chovajı́cı́ stanici. Čı́m vı́ce útoků či podezřelé
komunikace je pro danou stanici zachyceno, tı́m nižšı́ je jejı́ důvěryhodnost.
Mı́ra důvěryhodnosti pak může být využita různými detekčnı́mi algoritmy, u stanic s nı́zkou důvěryhodnostı́ mohou být napřı́klad použity přı́snějšı́ meze nebo může být jejich provoz analyzován podrobněji.
Využitı́ mı́ry důvěryhodnosti si lze představit i při potlačovánı́ útoků. Napřı́klad při DDoS útoku je nutné
zablokovat pokud možno všechen provoz od útočnı́ků a zároveň nezablokovat legitimnı́ uživatele, často
je však velmi obtı́žné útok od legitimnı́ho provozu odlišit. Při využitı́ mı́ry důvěryhodnosti může být jednoduše zablokován provoz ze všech stanic, jejichž důvěryhodnost je nižšı́ než určitá mez. Samozřejmostı́
je také to, že stanice s velmi nı́zkou mı́rou důvěryhodnosti by měly být nahlášeny operátorovi sı́tě.
V mnoha přı́padech jsou detekčnı́ algoritmy schopné hlásit i jen mı́rně podezřelou činnost (která nenı́
hlášena přı́mo jako útok, protože by tak vznikalo mnoho falešných poplachů), z čehož vyplývá dalšı́
možnost využitı́ mı́ry důvěryhodnosti. Ta může být při každém podezřenı́ o malou hodnotu snı́žena a
pokud se určitá stanice chová podezřele velmi často, bude mı́t po jisté době nı́zkou důvěryhodnost a
dostane se tak do pozornosti operátora, přestože pro ni žádný útok hlášen nebyl. To umožnı́ detekovat i
útočnı́ky snažı́cı́ se vyhnout detekci napřı́klad velmi pomalým skenovánı́m či hádánı́m hesel.
Cı́lem mé disertačnı́ práce je určit, z jakých statistik by se měly profily provozu skládat a najı́t
co nejúčinnějšı́ metody analýzy těchto profilů z hlediska spolehlivé detekce bezpečnostnı́ch hrozeb.
Důležitou součástı́ práce bude i výzkum možnostı́ výpočtu a využitı́ mı́ry důvěryhodnosti stanic. Možnosti
řešenı́ byly nastı́něny v této kapitole, některé už byly i implementovány a otestovány, což je blı́že popsáno
v kapitolách 4 a 5.

3

Souvisejı́cı́ práce

Na udržovánı́ profilů chovánı́ jednotlivých uživatelů a detekci odchylek byly založeny některé z prvnı́ch
IDS systémů z přelomu 80. a 90. let (např. IDES [6] a NIDES [1]). Tyto systémy mimo jiné udržujı́
statistický profil chovánı́ pro každého uživatele (nikoliv stanici) v sı́ti a když se aktuálnı́ profil lišı́ od
uloženého vzoru o vı́ce než určitou mez, je hlášen poplach. Velikosti sı́tı́, objem přenášených dat i jejich
charakter byly však té době zcela jiné, než na dnešnı́ch sı́tı́ch. Těmito metodami se tedy lze inspirovat,
přı́mo použitelné dnes ale nejsou.
Ze současných pracı́ se navrhovanému přı́stupu částečně podobá práce [2], ve které jsou vypočı́tány
statistiky pro jednotlivé IP adresy a na tyto statistiky je pak použita shluková analýza. Adresy, které po
shlukovánı́ zůstanou samostatné, nebo tvořı́ jen velmi malé shluky, jsou pak označeny za anomálie. Tato
metoda je tedy schopna odhalit adresy, které se v určitém čase chovajı́ výrazně jinak, než ostatnı́, žádná
podrobnějšı́ analýza profilů či udržovánı́ jejich historie však v této práci diskutována nenı́.
O žádné práci, která by koncept analýzy profilů stanic rozvı́jela vı́ce, nevı́m.
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4

Implementace HostStats

Pro experimenty s výše popsanými principy analýzy sı́t’ových dat byl implementován systém HostStats.
Ten provádı́ výpočty statistik o stanicı́ch v sı́ti na základě záznamů o sı́t’ových tocı́ch, ukládá historii
těchto statistik a umožňuje je různými způsoby analyzovat.
Vstupem systému HostStats jsou NetFlow data zı́skávaná prostřednictvı́m populárnı́ho kolektoru
NfSen, je však poměrně snadné ho upravit i pro jiný zdroj dat.
Po načtenı́ záznamů o sı́t’ových tocı́ch z určitého časového intervalu je provedeno jejich předzpracovánı́ (agregace2 a deduplikace3 ) a poté jsou pro každou IP adresu, která se v datech vyskytuje jako
zdrojová či cı́lová adresa některého toku, vypočı́tány následujı́cı́ statistiky:
• počet přı́chozı́ch a odchozı́ch toků, paketů a bytů
• počet přı́chozı́ch a odchozı́ch TCP toků s nastaveným SYN, FIN, RST, ACK, PSH či URG
přı́znakem
• počet adres, se kterými daná adresa komunikovala (zvlášt’přı́chozı́ a odchozı́ komunikace)
Vstupnı́ NetFlow data lze navı́c rozdělit podle filtračnı́ch pravidel a výpočet statistik i jejich analýzu
pak provádět paralelně nad různě filtrovanými daty. Napřı́klad tak lze počı́tat zvlášt’statistiky z SSH či
DNS provozu.
Všechny tyto statistiky, tvořı́cı́ profily chovánı́, jsou uloženy na disk pro přı́padnou analýzu historie a
zároveň jsou předány detekčnı́m modulům. Po zpracovánı́ těmito moduly jsou profily uvolněny z paměti
a systém je připraven pro zpracovánı́ dalšı́ho souboru s daty. Pokud tedy zpracovánı́ jednoho souboru
s NetFlow daty netrvá déle, než je interval, ve kterém jsou tyto soubory vytvářeny (typicky 5 minut), což
v současnosti nenı́ problém ani při analýze dat z celé sı́tě CESNET (viz dále), pracuje systém on-line
v reálném čase.
Systém je navržen tak, aby bylo snadné přidávat libovolné detekčnı́ moduly zpracovávajı́cı́ statistiky
o hostech. V současnosti je implementován jen jeden detekčnı́ modul. V něm jsou na hodnoty statistik
aplikována pravidla, pomocı́ nichž jsou detekovány stanice provádějı́cı́ skenovánı́ sı́tě, zdroje i cı́le DoS
útoků typu SYN flood a jsou testována pravidla pro detekci útoků na SSH. Napřı́klad pravidlo pro detekci
horizontálnı́ho skenovánı́ sı́tě4 vypadá takto:
počet odchozı́ch toků se SYN přı́znakem > 200 ∧
počet odchozı́ch toků se SYN přı́znakem > 20 · počet odchozı́ch toků s ACK přı́znakem ∧
počet odchozı́ch toků se SYN přı́znakem > 5 · počet přı́chozı́ch toků s ACK přı́znakem ∧
počet adres, na které tato adresa posı́lala data ≥ 200 ∧
počet odchozı́ch toků se SYN přı́znakem > počet odchozı́ch toků / 2
Pokud profil některé adresy tuto podmı́nku splňuje, je ohlášeno horizontálnı́ skenovánı́, jehož zdrojem
je právě tato adresa.
Součástı́ systému HostStats je i webové rozhranı́ umožňujı́cı́ vizualizaci a manuálnı́ analýzu profilů
provozu. Toto webové rozhranı́ může být použito jak samostatně, tak jako plugin pro webové rozhranı́
kolektoru NfSen.
Kromě zobrazenı́ základnı́ch informacı́ o stavu systému a grafu počtu toků a hostů v čase umožňuje
předevšı́m zobrazenı́ statistik o hostech uložených na disku. Tyto statistiky je možné filtrovat pomocı́
pravidel se syntaxı́ podobnou pravidlům nástrojů tcpdump a nfdump a snadno tak vyhledat adresy, jejichž
provoz splňuje určitá kritéria. Dále je možné zobrazit historii vývoje statistik pro určitou IP adresu a to
jak v tabulce tak ve formě grafů.
2

Jeden tok může být při exportu rozdělen do vı́ce záznamů, při agregaci jsou tyto záznamy spojeny do jednoho.
Při sledovánı́ provozu na vı́ce mı́stech v sı́ti se může stát, že stejný tok je zachycen vı́ce sondami či routery a vznikne tak
vı́ce shodných záznamů, při deduplikaci jsou takto duplikované záznamy odstraněny.
4
Při horizontálnı́m skenovánı́ je skenovánı́ jeden nebo malá skupina portů na mnoha počı́tačı́ch v sı́ti. Naproti tomu při
vertikálnı́m skenovánı́ je skenováno mnoho portů na jednom počı́tači.
3
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Obrázek 1: Počet unikátnı́ch IP adres a počet toků
v pětiminutových intervalech v průběhu dvou pracovnı́ch dnı́.

5

Obrázek 2: Kumulativnı́ histogram relativnı́ho
počtu adres přijı́majı́cı́ch a odesı́lajı́cı́ch určitý
počet paketů za 5 minut.

Výsledky

Systém HostStats je v současnosti nasazen v sı́ti CESNET, kde analyzuje data z monitorovacı́ch sond
umı́stěných na všech hraničnı́ch linkách této sı́tě. V této kapitole jsou uvedeny některé zajı́mavé informace
o provozu v této sı́ti, které lze dı́ky systému HostStats snadno zjistit.
Na obrázku 1 je uveden vývoj počtu unikátnı́ch adres, které se objevily ve sledovaném provozu
v pětiminutových intervalech, za 48 hodin. Pro porovnánı́ je uveden i vývoj počtu toků ve stejném
časovém intervalu. Lze pozorovat, že množstvı́ aktivnı́ch adres, stejně jako počet toků, v noci výrazně
klesá, ovšem i v minimu kolem páté hodiny rannı́ je v každém pětiminutovém intervalu zachycen přibližně
milion různých IP adres. Také je zajı́mavé, že zatı́mco počet toků je kolem poledne výrazně vyššı́ než
večer, počet aktivnı́ch IP adres zůstává přibližně stejný. Průměrné množstvı́ provozu na jednu IP adresu
se tedy v průběhu dne výrazně měnı́.
Jak bylo zmı́něno výše, v současnosti jsou nasazena pravidla pro detekci skenovánı́ portů a (D)DoS
útoků typu SYN flood a jsou testována pravidla pro detekci hádánı́ hesel hrubou silou na SSH. Průměrně
je v jednom pětiminutovém intervalu detekováno 43 skenovánı́, což je asi 12500 detekcı́ denně. Ve většině
přı́padů jde o skenovánı́ několika stovek adres, někdy jsou jich ale během 5 minut skenovány i desı́tky
tisı́c. Dı́ky ukládánı́ historie detekovaných událostı́ lze snadno zjistit, že určitá skupina několika adres
je detekována téměř ve všech intervalech. Tyto adresy provádı́ skenovánı́ prakticky neustále a v přı́padě
modelovánı́ důvěryhodnosti by byly ohodnoceny jako velmi nedůvěryhodné.
Zajı́mavým zjištěnı́m při analýze profilů provozu byl také fakt, že naprostá většina adres, které se
v monitorovaných datech objevujı́, generuje jen velmi málo provozu. Jak je vidět z histogramu na obrázku
2, přibližně polovina všech adres během pěti minut přijala nebo odeslala jen jeden paket a jen asi 20%
adres přijalo vı́ce než 10 paketů. Hodnotu 100 paketů za 5 minut, kterou už lze považovat za nezanedbatelný provoz, překročı́ jen jedna z dvaceti adres. Této skutečnosti lze využı́t k výraznému snı́ženı́
výpočetnı́ náročnosti některých detekčnı́ch metod. Protože mnoho typů sı́t’ových útoků (např. skenovánı́,
DoS/DDoS, hádánı́ hesel hrubou silou) se vyznačuje vysokým počtem přenesených paketů, je možné při
analýze zaměřené na detekci takovýchto útoků adresy, které generujı́ jen málo paketů, zcela ignorovat a
značně tak snı́žit počet analyzovaných záznamů.
Toho bylo využito i v bakalářské práci [3], kterou jsem vedl a jejı́mž cı́lem bylo prozkoumat možnosti
detekce neobvykle se chovajı́cı́ch adres pomocı́ shlukovacı́ch algoritmů. Na profily provozu vypočı́tané
systémem HostStats byly aplikovány různé shlukovacı́ algoritmy a podobně jako v [2] byly adresy, které
zůstaly samostatné nebo byly součástı́ velmi malých shluků, označeny za abnormálně se chovajı́cı́ a
tedy podezřelé. Výsledky experimentů ukazujı́, že je vhodné zpracovávat data z jednotlivých protokolů
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samostatně a že pro některé protokoly je tato metoda při správném předzpracovánı́ a normalizaci vstupnı́ch
dat velmi vhodná, pro jiné nikoliv. Např. v datech z provozu na TCP portu 22, tedy protokolu SSH, byly
téměř všechny adresy označené shlukovou analýzou za abnormálnı́ skutečně zodpovědně za nějakou
nežádoucı́ komunikaci - skenovánı́ sı́tě, hádánı́ hesel hrubou silou, či kombinaci obojı́ho. Na druhou
stranu v datech o provozu na jiných protokolech, např. DNS a SMTP, se žádný útok zachytit nepodařilo
a jako abnormálně se chovajı́cı́ byly většinou označovány jen běžné servery.

6

Závěr

Schopnosti současné implementace HostStats detekovat nežádoucı́ komunikaci jsou podobné jiným
způsobům detekce. Detekce útoků pomocı́ pravidel aplikovaných na profily chovánı́ je však oproti jiným
způsobům triviálnı́ a výpočetně nenáročná. To spolu s výsledky bakalářské práce [3] potvrzuje, že princip
detekce sı́t’ových útoků na základě analýzy profilů chovánı́ nenı́ slepou cestou, funguje i při použitı́
poměrně jednoduchých metod analýzy a dalšı́ výzkum, předevšı́m v oblasti analýzy historie profilů a
udržovánı́ důvěryhodnosti, může přinést nové a kvalitnı́ metody analýzy sı́t’ových dat a detekce útoků.
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