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Abstract- Soft errors caused by high energetic particles have become a serious threat for reliability of today's
computer systems. Until recently, Single-Bit soft errors has considered as the main effect of particle strikes,
however, as technology is downscaling toward Nano-Scale sizes, Multi-Bit soft errors is emerging as an
important reliability challenge. Consequently, investigating the effects of Multi-Bit soft errors on systems
reliability are of decisive importance. In this paper, we intend to comprehensively study the effects of Multi-Bit
soft errors on system behaviors in terms of Control Flow and Data Errors using different benchmarks.
According to our fault injection experiments using 17 MiBench programs and injected 17000 fault, observed
Multi-Bit faults have same behavior like Single-Bit faults and rate of the fault have significantly increased.
Therefore, the average SDC rate has increased by 2% in multi-bit errors, which is due to the non-symptomatic
nature of these errors. This indicates a negligible impact on system reliability.
Keywords- Multi-Bit fault, Single-Bit fault, Fault injection, Control Flow Error, Data Error, Soft Error.
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چکیده -امروزه ،خطاهای نرم که ناشی از برخورد ذرات پرانرژی است به تهدیدی جدی برای قابلیت اطمینان سیستمهای کامپیوتری
تبدیل شده است .در طول سالهای اخیر  ،خطاهای نرم تک بیتی به عنوان اصلیترین تأثیر حمالت ذرات در نظر گرفته شدهاند .از
آنجایی که تکنولوژی به سمت ابعاد نانومتری پیش میرود و با توجه به این واقعیت که نرخ رخداد اشکاالت چندبیتی قابل مقایسه با
خطاهای تک بیتی است .لذا خطاهای نرم چند بیت بهعنوان یک چالش مهم و تاثیرگذار بر روی قابلیت اطمینان ظاهر میشوند .در
نتیجه ،بررسی اثرات خطاهای نرم چند بیتی بر سیستمهای کامپیوتری از اهمیت اساسی برخوردار است .در این مقاله ،اثرات خطاهای
نرم چند بیتی بر رفتارهای سیستم از نقطه نظر خطاهای جریان کنترل و خطاهای داده به طور جامع با استفاده از برنامه های محک
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .طبق آزمایشات تزریق اشکال که با استفاده از  17برنامه محک  MiBenchو تزریق  17000اشکال
صورت گرفته است ،اشکاالت چند بیتی مشاهده شده رفتار مشابهی با اشکاالت تک بیتی را نشان دادهاند ،با این تفاوت که به طور
میانگین میزان  ،SDCدر خطاهای چند بیتی  2درصد افزایش یافته است که به دلیل ماهیت بدون نشانه بودن این دسته از خطاها،
تاثیر آنها بر روی قابلیت اطمینان قابل توجه است .
واژههای کلیدی :اشکال چند بیتی ،اشکال تک بیتی ،تزرق اشکال ،خطای جریان کنترل  ،خطای داده ،خطای نرم.

 -1مقدمه

دارند[]11-6

امروزه ،کاهش اندازه تراشهها ،افزایش تعداد ترانزیستور به ازای هر
تراشه ،همراه با کاهش سطح ولتاژ و همچنین افزایش فرکانس
سیگنال ساعت ،منجر به رشد نمایی نرخ خطای نرم 1مدارهای
دیجیتال شده است [ .]3-1با توجه به این واقعیت که نرخ رخداد
اشکاالت چند بیتی در مقیاسهای نانو با خطاهای تکی قابل
مقایسه شده است [5و ،]4یک طرح مناسب برای شناسایی رفتار
آنها مورد نیاز است .زیرا خطاهای نرم چند بیتی نقش بسزایی در
به چالش کشیدن قابلیت اطمینان سیستمهای کامپیوتری

خطاهای نرم را می توان در سطح سیستم به دو دسته طبقهبندی
کرد[ )1 :]12خطای جریان کنترل ( ،2)CFEکه به هرگونه انحراف
از جریان کنترل صحیح یک برنامه اشاره دارد )2 .خطای داده ،این
خطاها به هر گونه دستکاری دادهها ناشی از خطاهای گذرا اشاره
دارد .اگر دادهها محافظت نشوند ،چنین خطاهایی ممکن است
منجر به خرابی سیستم شود .این دو کالس از خطاها را می توان
بر اساس رفتار آنها در چهار دسته زیر همانند [ ]13طبقه بندی
کرد:
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خوش خیم /پوشیده شده :3این خطاها هیچ تاثیری در نتیجه

به صورت تک بیتی و تنها رفتار سیستم بر روی  SDCپرداخته
اند.در [ ]11به ارائه روشی جهت تشخیص و تصحیح خطای دو و
سه بیتی با روشی به نام دو بیت توازن و یک افزونه تنها در
پردازندههای  ARMv7پرداخته است ]10[ .به بررسی و تحلیل
عناصر پردازنده  ARM Cortex-A9این کار بر روی فضای محدود،
مجاور و تا سه بیت اشکال صورت گرفته است .برخی از پژوهش-
های صورت گرفته بر روی ارائه روشی برای مقابله با برخی اثرات
اشکاالت تک بیتی تمر کز کردهاند .در [ ]29-25روشی برای
مقابله با اثرات خطاهای نرم ارائه کردهاند ]32-30[ .روی ارائه
روش برای مقابله با خطاهای جریان کنترل کار شده است.
مطالعات [ ]13[]36-33برای مقابله با خطاهای داده روشهایی
ارائه دادهاند [ ]38-46[]36[]33[]13[ .]33[]13نیز از تکنیک ها
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای شناسایی دستورات مستعد
 SDCو یا دسته بندی دستورات استفاده کرده اند .عالوه بر اینکه
همه این مطالعات تنها به بررسی خطاهای تک بیتی و برخی
دستورات پرداخته اند .مشکل اصلی در این کارها این است که تنها
اشکاالت تک بیتی در نظر گرفته شده است .همچنین حساسیت
متفاوت دستورالعملها نسبت به خطاهای تک و چند بیتی را
نادیده گرفتهاند.

برنامه ندارند .آنها ممکن است در طول اجرای برنامه پوشانده
شوند یا راهی برای تأثیر بر نتایج خروجی پیدا نکنند [.]13[]6
خرابی /قطع :4هنگامی که یک خطای نرم باعث میشود سیستم
وارد حالتی شود که در آن به هیچ رویدادی پاسخ ندهد ،از آن به
عنوان وضعیت خرابی /قطع یاد میشود [.]13[]6
خرابی آرام داده ( :5)SDCمنجر به نتیجه خروجی نادرست یا
اشتباه میشود .آنها را خطاهای خاموش مینامند زیرا مکانیزم-
های محافظتی نمیتوانند آنها را تشخیص دهند .در واقع ،این نوع
خطا تهدیدی جدی برای قابلیت اطمینان سیستم است و محافظت
از سیستم در برابر آنها سخت است [.]13[]6
نقض زمانی :6هنگامی که یک سیستم معیوب در یک زمان خاص
نتیجه ای ایجاد نمیکند .به عنوان یک خطای نقض زمانی در نظر
گرفته میشود [.]12
برای طراحی مکانیسمهای حفاظتی کارآمد ،توصیف سهم هر یک
از کالسهای خطای ذکر شده در خرابیهای سیستم بسیار مهم و
اثر گذار است .برای محافظت سیستم در مقابل چنین اشکاالتی
نیاز به شناسایی این اشکاالت است .بنابراین ،از تزریق اشکال برای
شبیهسازی رفتار سیستم در صورت وجود خطای نرم استفاده می-
شود .ابزار تزریق اشکال نرمافزاری به دلیل سریعتر بودن از ابزار
سختافزاری و عدم نیاز به سختافزار اضافی کاربرد گستردهای
دارد [.]6

بنابراین ،هدف این مقاله بررسی رفتاراشکاالت تک و چند بیتی
بدون محدودیت در دستورالعمل ها و طبقه بندی این رفتارها
است .سوال اصلی این تحقیق این است که اثر خطاهای چند بیتی
بر روی نرم افزارها چگونه است؟ و با اشکاالت تک بیتی تا چه
اندازه متفاوت است؟ برای این کار ،ابزار تزریق خطای نرمافزاری در
پایتون 7پیادهسازی شد و یک پایگاه داده در  Mysqlایجاد شد تا
رفتار اشکاالت تک و چند بیتی را در  17محک بررسی شود .عالوه
بر این ،اثر خطا در تمام دستورالعملها و دادههای موجود در برنامه
مورد مطالعه قرار گرفت 17 .محک انتخاب شد تا یک مطالعه کلی
صورت پذیرد.

یکی از چالشهای مهم در تزریق اشکال ،مدل اشکال است .پیش
از این مدل اشکال تک بیتی یک مدل محبوب شناخته میشد و
در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار میگرفت .ولیکن،
مطالعات اخیر نشان داده است که منشاء بسیاری از خطاها
اشکاالت چند بیتی است [ ،]15-14[]9[]6از اینرو در مدلهای
اشکال هر دو اشکال تک و چند بیتی باید در نظر گرفته شوند.
تحقیقات دهههای گذشته ابزارهای مختلف تزریق اشکال برای
ارزیابی قابلیت اطمینان و آزمون نرم افزار ارائه کردهاند .این ابزارها
شامل روشهای مختلف تزریق اشکال اعم از پیادهسازی سخت-
افزاری ،نرمافزاری ،تقلید و شبیهسازی است [ .]20-16در بسیاری
از تحقیقات انجام شده تکیه بر بررسی اشکاالت تک بیتی شده
است .کار بسیار کمی در زمینه مطالعه اثرات اشکاالت چندبیتی
بیت فراتر از دو بیتی وجود دارد [ ]23-21[ ]6حتی آنها فقط
دادههایی را که در دستورالعملهای بارگذاری و ذخیره استفاده
میشود در نظر گرفتهاند و در [ ]24به بررسی خطا های چند بیتی

ادامه مقاله به شرح زیر است :بخش  2اصطالحات را معرفی می
کند ،بخش  3آثار مرتبط را نشان میدهد .شبیهسازی ،محیط و
ابزار تزریق اشکال در بخش  4شرح داده شده است .بخش  5نتایج
بدست آمده را پس از تزریق اشکال ارائه و مورد بحث قرار میدهد.
سرانجام ،نتیجهگیری مقاله در بخش  6ارائه شده است.
 -2اصطالحات و تعاریف
خطای نرم :کاهش اندازه ابعاد در تکنولوژی ساخت مدارات
مجتمع ،افزایش نویز و تراکم تعداد قطعات موجود در فضا ،باعث
شده است ذرات پرانرژی در پرتوهای کیهانی در سامانههای
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کامپیوتری اشکاالتی تولید کنند که به خطاهای نرم معروف
هستند [ .]31علت اینکه لفظ نرم برای این خطاها استفاده می-
شود این است که اثر این خطاها به شکل خرابی یک قطعه نمی
باشد بلکه به صورت تغییر در محتوای عناصر حافظه است که
مجددا با بازنویسی در حافظه اصالح میشوند .در حقیقت خطاهای
نرم در مقابل خطاهای سخت هستند که در آنها خطا منجر به
خرابی کامل قطعه میشود و برای بازیابی سامانه باید فرآیند تعمیر
یا تعویض انجام شود .تغییر در محتوای حافظه بهدلیل رخداد این
خطاها میتواند به شکل یک اشکال تک بیتی یا یک اشکال چند
بیتی [ ]47[]37باشد .در اشکال تک بیتی فقط یک بیت حافظه
دچار تغییر میشود حال آنکه در اشکالهای چند بیتی چند بیت
مجاور در حافظه دچار تغییر میگردند [ .]48خطای نرم در دو
دسته اصلی بر روی نرم افزار در حال اجرا تأثیر می گذارد :خطای
جریان کنترل و خطای داده.

تزریق خطا :برای بررسی رفتار سیستم در حضور اشکال نیاز به
تزریق اشکال است .روشهای مختلفی برای تزریق اشکال ارائه
شده است که به  4دسته کلی ،سخت افزاری ،نرم افزاری ،شبیه
سازی 11و تقلید 12تقسیم میگردد .قرار دادن یک سیستم در
فضایی که مورد تشعشع و پرتوهای کیهانی باشد زمان و هزینه
زیادی میبرد لذا در جهت داشتن اطالعات سیستم در این حالت
اقدام به شبیهسازی اشکاالت با استفاده از ابزارهای تزریق اشکال
میشود .تزریق اشکال روشی برای معرفی اشکال در حالت
قاعدهمند مدیریت کنترل و مطالعه بر روی رفتار سیستم است.
تزریق اشکال روشی در تقلید اثرات خرابی اشکاالت سختافزاری
بهروی نرمافزار با مختل کردن مقادیر داده/دستورات انتخاب شده
در برنامه است .محدودیت اصلی تزریق اشکال این است که به-
دست آوردن پوشش و نمایش کامل میتواند بسیار سخت باشد .از
سوی دیگر پیگیری یک اشکال تا حصول اثر آن در سیستم نیز
دشوار است .بنابراین ،از روشهای نرمافزاری تزریق اشکال بهدلیل
ارزانتر بودن ،عدم نیاز به سخت افزار اضافی ،ارائه سطح باالیی از
کنترل و امکان اجرای چندباره استفاده شده است [ .]49باید در
نظر داشت که تزریق اشکال میتواند در سطوح ریز معماری و زبان
انتقال ثبات هم صورت گیرد .اما ،این روشها مقیاسپذیر نیستند
چون باید از جزئیات ریز معمار یها و سطح ثبات انتقال )13(RTL
مطلع بود .بههمین دلیل ،تزریق اشکال در سطوح باالتر مثل
اسمبلی انجام میشود .هدف بهدست آوردن پوشش کافی از نظر
تعداد دستورات اجرا شده نسبت به حالت سختافزاری تحت
تزریق است .با این اوصاف در این پژوهش تزریق اشکال نرمافزاری
در نظر گرفته شده است .که اشکال بهصورت تک بیتی وچند
بیتی به برنامه تزریق میشود.

خطای جریان کنترل :هنگامی رخ میدهد که پردازنده
دستورالعملهای غیرمنتظرهای را اجرا میکند و سپس آن را از
جریان صحیح برنامه منحرف میکند .بنابراین ،برنامه به یک مکان
نادرست پرش میکند و توالی اجرا را تغییر میدهد که ممکن است
منجر به رفتار غیرقابل پیشبینی سیستم شود .نتایج سیستم به
عنوان خوش بین /پوشیده شده ،خرابی /قطع SDC ،و مهلتزمانی
طبقهبندی شده است که در بخش قبلی شرح داده شد .برای
مدلسازی خطاهای جریان کنترلی ،الزم است اثرات این خطاها
بر روی رفتار دستورالعملهای برنامه بررسی شود .طبق تحقیقات
موجود در این حوزه ،رفتار خطاهای نرم رخداده در بخش
دستورالعملهای یک برنامه به سه دسته تقسیم می شوند [:]30
درج پرش : 8خطا ممکن است منجر به تغییر دستورالعمل غیر
پرشی به دستور پرشی و در نتیجه باعث بروز خطا شود [.]30

 -3کارهای مرتبط پیشین

حذف پرش : 9خطا ممکن است منجر به تغییر دستورالعمل پرش

تحقیقات گستردهای بر روی ارائه روشهای مقابله با خطاهای نرم
انجام شده است .اما تعداد معدودی به بررسی رفتار سیستم در
حضور اشکاالت چند بیتی پرداختهاند .بررسی سیستم همانگونه
که در بخش قبلی تشریح شد نیازمند تزریق اشکال است .ازیک
سو تحقیقات پیشین نشان میدهند که ویژگیهای مختلفی از
برنامه بر روی نتایج خروجی اشکاالت تاثیر گذار است به عنوان
مثال نحوه پیادهسازی برنامه ،سطوح مختلف بهینهسازی
کامپایلری و تعداد مقادیری ورودی [ .]21از سوی دیگر فاکتورهای
بسیاری بر روی تعداد  SDCاثر میگذارد که شامل تعداد متغیرها،
تعداد دستورات پویا ،اندازه کد و محتویات ثباتها یا حافظه و نوع
دستورات در حال اجرا میباشند [ .]22اما در مقاله پیشرو رویکرد

به دستور غیر پرشی و در نتیجه باعث بروز خطا شود [.]30
تغییر مقصد پرش : 10خطا ممکن است منجر به تغییر در آدرس
هدف دستورالعمل پرش و در نتیجه باعث بروز خطا شود [.]30
خطای داده :این خطا انحراف از دادههای صحیح است هنگامی که
یک اشکال تک بیتی یا چند بیتی در زمان پردازش دادهها اتفاق
میافتد .بعبارت دیگر این خطا در داده آشکار میشود .نتایج
سیستم به عنوان خوش بین /پوشیده شده  ،خرابی /قطع SDC ،و
نقض زمانی طبقهبندی میشوند که در بخش قبلی و  CFEشرح
داده شدهاند.
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نظر برسند یا اینکه سیستم متحمل خرابی شود .این کار نیز در
سطح کد میانی بواسطه کامپایلر  LLVMو در ازای محاسبه درصد
رخداد  SDCدر خطاهای یک و چند بیت صورت گرفته است .آن-
ها روشی برای هرس کردن مکانهای تزریق اشکال نیز ارائه داده-
اند زیرا نویسندگان معتقدند که روشهای مختلف هرس کردن در
تزریق اشکال تکبیتی قابلیت گسترش در مدلهای تزریق اشکال
چند بیت را ندارند .در نهایت نتایج تزریق نشان داده است که
فاصله دستورات بین یک تزریق تا تزریق بعدی در خروجی اثر
ندارد .مقدار  SDCرخداده در چند بیت کمتر از تک بیت است
ولی در  8درصد از کمپینها درصد  SDCبیشتری در چند بیت
مشاهده شده است .همچنین برای اغلب کمپینها در صد باالی
 SDCدر خطای سه بیت است .تفاوت آنها با این تحقیق در مدل
تزریق اشکال است .در این تحقیق اشکاالت به صورت قطاری یعنی
بر روی بیتهای مجاور در نظر گرفته شده است .این به دلیل
گستردگی فضای خطاهای چند بیتی است [.]6

کلی برای بررسی رفتار سیستم فارغ از ویژگیهای برنامه و یک
خروجی خاص است .لذا در بررسی کارهای پیشین در ابتدا به
مقاالتی که رفتارهای اشکاالت تک بیتی و چند بیتی را بررسی
کردهاند پرداخته شده است .سپس برخی ابزارهای تزریق اشکال
نرمافزاری بررسی شدهاند.
در [ ]21نویسنده اثر خطاهای تک بیتی و دوبیتی را بر روی
ثباتها و حافظه اصلی بررسی کرده است .که در آن به تقلید رفتار
سخت افزاریخطا درسطح اسمبلی پرداخته است .خطاهای دوبیتی
به صورت دوبیت جدا در یک کلمه صورت میگیرد .همچنین در
این پژوهش حساسیت به خطا برای مکانهای مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج تزریق اشکال نشان میدهند خطاهای
دوبیتی و تک بیتی از لحاظ درصد رخداد  SDCتقریبا یکسان
هستند .همچنین نرخ باالتر خرابی را در خطاهای دوبیتی اعالم
نمودهاند .نویسنده معتقد است هر چه بیت بیشتری اشکال تزریق
شود سهم خرابی باالتر میرود .تفاوت کار تحقیق پیش رو با آنها
در فرض مدل تزریق اشکال است .اوالً که در این تحقیق به بررسی
خطاهای  1تا  3بیت پرداخته شده است .ثانیاً خطاهای چند بیتی
به صورت قطاری در یک مکان بررسی شده است .زیرا احتمال
رخداد خطا در دو دستور متفاوت طبق [ 1 ]50به دو میلیارد
است .لذا خطاهای قطاری را مد نظر قرار داده شده است یعنی یک
خطای چند بیت منجر به تغییر چند بیت مجاور یکدیگر شود.

سنگ شعلهای در [ ]24به بررسی رفتار سیستم در برابر خطاهای
یک و چند بیتی از نقطه نظر  SDCپرداخته است .در این کار از
یک تکنیک هرس مبتنی بر خوشهبندی خطا با هدف کاهش تعداد
تزریق اشکال به مکانهایی که احتمال تبدیل به  SDCدارند
استفاده کرده است .در این روش هرس از یک معیار بیشترین
تعداد خطا تا بیسترین تعداد دستور پویا پس از تزریق خطا پیروی
میکند.تمرکز این مقاله بررسی اثر اشکاالت چند بیتی بر روی
 SDCاست و در این حین به هرس مکانهایی که اثر کمتری در
 SDCدارند و یا منجر به شکست زود هنگام سیستم میشوند،
پرداخته شده است و دستوراتی که منجر به شکست زود هنگام
می شوند مشخص و سعی به بررسی بیشتر تا هرس آنها کرده است.
درصد تزریق اشکال چند بیتی در این مقاله مشخص نیست و
اشکاالت چند بیتی به صورت تک بیتی در یک بازه زمانی تا پایان
حد آستانه و یا شکست سیستم صورت گرفته است.

در [ ]23به بررسی اثر خطاهای تکبیتی در یک مکان ثبات به
صورت تصادفی پرداخته شده است .این کار در سطح کدمیانی
تولید شده با  LLVMانجام گرفته است .به این صورت که دو مکان
تصادفی انتخاب و یک بیت اشکال به هر مکان تزریق میشود.
سپس به بررسی آسیبپذیری نرمافزاری با توجه به این اشکاالت
پرداخته شده است .در نهایت نتایج نشان داده است که در رفتار دو
خطای تک بیتی 14مقادیر خرابی بسیار باالتر از تک بیت است و
 SDCکمتر و دو خطای تک بیتی رفتار مختلفی در برنامههای
متفاوت نشان میدهند .تفاوت کار آنها با این تحقیق در نحوه
تزریق اشکال است که به صورت تک بیتی است و اینکه تنها تزریق
اشکال به ثباتها را درنظر گرفتهاند .از سوی دیگر سطح انتزاع به
کار رفته آنها با این تحقیق متفاوت است.

[ ]11به ارائه روشی جهت تشخیص و تصحیح خطای دو و سه
بیتی با روشی به نام دو بیت توازن و یک افزونه پرداخته است .این
روش به خوبی یک افزونه سه تایی 15نیست و یک روش متعادل
برای تشخیص خطای یک تا سه بیتی را دارد .تمرکز نویسنده بر
روی ایجاد یک تعادل بین تشخیص و تصحیح و هزینه هایی مثل
سربار زمانی ،حافظه و کارایی است .تکنیک ارائه شده فعالً بر روی
شبیهسازی  ARMv7است.

بهروز سنگ شعلهای و همکارانش نیز مطالعهای بر روی خطاهای
چند بیتی در یک کلمه یا در کلمات متفاوت انجام دادهاند .تزریق
اشکال چند بیت تا  30خطا درکلمه یا کلمات متفاوت انجام شده
به این صورت که خطا به صورت تک بیت در بررسی چند بیت به
برنامه تزریق میگردد ،تا زمانی که به حداکثر تعداد خطای مورد

[ ]10به بررسی و تحلیل عناصر پردازنده  ARM Cortex-A9که با
استفاده از شبیه ساز ریز معماری  Gem5ساخته شده است ،از
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سازگار با  ،Nexusاشکال را در میکروکنترلرهای
 MPCو  MPC5554تزریق میکند GOOFI .و  GOOFI-2از
اشکالهای تکبیتی و چندگانه به صورت تک بیت پشتیبانی می-
کنند [.]20

لحاظ رفتار مقابل اشکاالت تک و چند بیتی پرداخته شده است .در
این بررسی حافظه نهان  L1Dبیشترین آسیب پذیری در مقابل
خطاهای چند بیتی را دارد .تزریق اشکال در این کار بر روی فضای
محدود ،مجاور و تا سه بیت اشکال صورت گرفته است و معیار
مورد بررسی میزان آسیب پذیری بوده است.

Freescale565

آنا توماس و همکارانش ابزاری برای تزریق خطای مبتنی بر
 LLVMبه نام  LLFIساختند .تزریق اشکال در ماشین مجازی
سطح پایین ساخته شده است که مجموعهای از ابزارها و اجزای
کامپایلر است و امکان بهینهسازی کد را میدهد .آنها اشکال را بر
دستورات بارگذاری و ذخیره کردن در سطح میانی تزریق کردهاند.
این ابزار تزریق اشکال سطح باال بر اساس کامپایلر  LLVMو
سازوکار تزریق اشکال نرمافزاری ساخته شده است LLFI .اشکالی
را که توسط برنامه و داده خوانده میشود در نظر میگیرد و
خطایی را که ممکن است با سخت افزار پوشیده شود در نظر
نمیگیرد .برای مقایسه دقت  ،LLFIنویسندگان ابزاری برای تزریق
اشکال در سطح اسمبلی به نام  PINFIساختهاند PINFI .با
استفاده از ابزار  PINاز  Intelاشکال را تزریق میکند PIN .یک
ابزار دودویی پویا است که میتواند رفتار باینری  x86را تغییر و
ردیابی کند .این ابزار سطح پایین است .سرانجام ،با مقایسه نتیجه
تزریق  LLFIو  PINFIمشاهده کردهاند که  LLFIاز  PINFIدر
نرخ  SDCو  PINFIاز  LLFIدر نرخ خرابی دقیقتر است [.]51

 SEInjectorیک ابزار تزریق اشکال پویا نرمافزاری است که با
هرس مکان اشکال تعداد تزریق اشکال را به شرح زیر بهینه می-
کند :اول ،ثبات استفاده نشده ممکن است اشکالها خرابی یا نقض
زمانی شوند مثل اشکال در بیت باالی ثبات  .RIPدوم ،خطاها را با
رفتار مشابه در یک کالس معادل قرار داده و از هر کالس یک خطا
انتخاب میکند .مدل خطا در این ابزارها بر اساس رویداد تکی
است و یک محدوده اشکال را در پرونده ثبات در نظر میگیرد و از
چارچوب پین 16استفاده میکند .استراتژی تزریق خطای آنها ،خطا
را در هر اجرا و در سطح قطعه کد تزریق میکند .آنها نتایج را به
چهار دسته خروجی صحیح ، SDC ،مهلتزمانی و استثنا تقسیم
میکنند [.]17-16
چانگ و همکاران  Hamartiaرا پیشنهاد کردهاند ،یک ابزار دقیق
دودویی باینری مبتنی بر چارچوب سلسله مراتبی که تزریق در
سطح اسمبلی تا سطح دروازه 17را در نظر دارد و در آن مانند [-17
 ]16از پین استفاده شده است .یک سطح دروازه اضافی در هر گره
برای اتصال تزریق به ثبات انتقال وارد شده و توسط Pyverilog
انجام شده است .آنها روی  X86کار کردهاند .مدل آنها مبتنی بر
اشکال تک بیتی ،اشکال دو بیتی و سطح دروازه  RTLبوده است.
 RTLمنجر به خطاهایی متفاوت از اشکال تکبیتی در سطح
دستورالعمل شده است .این ابزار خطا را فقط به واحدهای حسابی
تزریق میکند .نتیجه تزریق به پوشیده شده ،خطای شناسایی شده
غیر قابل تصحیح و SDCتقسیم شده است [.]18

 -4روش کار
 -1-4مدل و پیادهسازی ابزار تزریق اشکال

ضرورت بررسی اثر انواع اشکال در یک برنامه در اختیار داشتن
اطالعات کاملی از نوع و محل رخداد اشکال و نحوه رفتار برنامه
پس از آن است .این اطالعات از دو راه در دسترس خواهد بود)1 :
جمعآوری اطالعات اشکاالت و برنامه در محیط واقعی)2 ،
شبیهسازی اشکاالت و تزریق هدفمند و تحت کنترل آن به برنامه.
موانع و محدودیتهایی در جمعآوری اطالعات محیط واقعی وجود
دارد ،بعنوان مثال ممکن است در اجرای واقعی از هر  100اجرا
بخشی از برنامه تنها یک بار اجرا گردد .،با توجه به این محدودیت
و همچنین دیگر امکاناتی که شبیهسازی ایجاد میکند ،نظیر
قابلیت دنبال کردن اشکال و اثرات آن و امکان تزریق هدفمند به
هر قسمتی از برنامه ،اغلب در مطالعات علمی راه دوم انتخاب
میشود .برای ارزیابی رفتار سیستمها در برابر خطاهای تک بیتی و
چند بیتی در دادهها و دستورالعملها  ،ابزاری جدید برای تزریق
اشکال در محیط پایتون و پایگاهداده  MySQLطراحی و پیاده-
سازی شده است .در ابزار تولیدی اشکاالت به هر دو بخش عملوند

 GOOFIیک ابزار تزریق اشکال شیگرا است GOOFI .میتواند
اشکال را به سیستمهای مختلف هدف تزریق کند و کاربر میتواند
با استفاده از رابط کاربری گرافیکی این ابزارها ،روش جدید تزریق
اشکال را به سیستم هدف اضافه کند GOOFI .به زبان Java
نوشته شده است .اطالعات در طول آزمون در یک پایگاه داده
 SQLجمع آوری میشود .این قابلیت تزریق اشکال نرمافزاری،
اشکال را به دادهها و دستورالعملها قبل از زمان اجرا تزرق می-
کند .تزریق اشکال پیادهسازی شده زنجیره اسکن به حالت داخلی
تزریق میکند [.]19
 GOOFI-2نسخه پیشرفته  GOOFIقبلی با برخی روشهای
اضافی است GOOFI-2 .با استفاده از درگاههای دسترسی آزمایشی
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و عملگر دستورالعمل تزریق میشود .این اشکاالت بصورت تک
بیتی و چند بیتی قطاری ( 2تا  3بیت) صورت میگیرد .توزیع
تنوع خطاهای تزریقی بر اساس نتایج محققان [ 53و  ]52در مورد
تعداد و چگونگی اشکاالت چند بیتی در حافظه ایستا  45نانومتر
صورت میگیرد .نحوه انتخاب تعداد بیت و محل اصابت (به عملگر
یا عملوند کدام دستور) اشکال به صورت تصادفی و با استفاده از
توزیع یکنواخت است.
در اغلب مطالعات صورت گرفته پیشین اشکاالت بر روی کد میانی
یا کد اسمبلی تزریق شده است .همچنین در اکثریت موارد از ابزار
 LLFIکه سازگار با کامپایلر  LLVMاست جهت تزریق اشکال در
کد میانی استفاده شده است .در این مقاله هم از کامپایلر LLVM
استفاده شده است .اما با توجه به نزدیکتر بودن کد اسمبلی به
واقعیت و توانایی  LLVMدر تولید کد اسمبلی عالوه بر تولید کد
میانی ،در این مقاله ،تصمیم به ارائه یک ابزار تزریق اشکال است
که میتواند اشکال تک بیتی و چند بیتی در سطح اسمبلی تزریق
کند .برای این منظور ،از  Clangبرای تولید کد اسمبلی استفاده
شده است .الزم به ذکر است که در هر بار تزریق اشکال تنها یک
اشکال ،یک بیتی یا چند بیتی قطاری ،تزریق میگردد .در هر
مرحله از تزریق اشکال ،به احتمال  52درصد تزریق اشکال تک
بیتی و با احتمال  48درصد تزریق اشکال چند بیتی 2 ،تا 3بیت بر
اساس [ 53و  ،]52طبق شکل  1و به صورت قطاری انجام می-
شود .همانگونه که اشاره شد جهت تزریق اشکال میبایست کدهای
هگزادسیمال دستورالعمل و ثبات در دسترس باشند .این اطالعات
بر اساس [ ]54در یک پایگاه داده در  MySQLذخیره و مورد
استفاده قرارمیگیرد .این اطالعات شامل دستورالعملها و
عملوندهای مربوطه و کد هگزادسیمال دستورالعملها میباشد.
دستورالعملهای  64بیتی و  32بیتی در کد هگزادسیمال متفاوت
هستند .از سوی دیگر ،برخی دستورالعملها دارای قابلیت
عملوندهای  32 ، 16 ، 8و  64بیتی هستند ،که کد هگزادسیمال
متفاوتی دارند .برای مثال ،کد هگزادسیمال دستورالعمل Mov
متفاوت است و شامل  Movl ،Movd ،Movو  Movqکه کدهای
 0x3 ،0x2 ،0x1و غیره همه مربوط به دستورالعمل Mov
هستند .این پایگاهداده در  MySqlجمعآوری شده است.

شکل :1روندنما مراحل تزریق اشکال.

روند کلی تزریق اشکال به شرح شکل  1است .هر دستورالعمل از
دو قسمت تشکیل شده است :یک بخش کد و قسمت دیگر داده.
تزریق بیتها در بخش دادهها به سه دسته تقسیم میشود .داده-
های مستقیم ،آدرسهای داده ذخیره شده در حافظه یا ثبات و
مقادیر دادههای ذخیره شده در ثباتها .عملوندها نیز به چندین
دسته تقسیم میشوند .ابتدا دادههای مستقیم که به صورت اعداد
هستند ،به عنوان مثال  ،MOV ax,$10را به دادههای باینری
تبدیل میکند و سپس به صورت تصادفی محل تزریق اشکال
انتخاب میشود .در خصوص تزریق اشکال به ثباتها به این دلیل
که تحت محافظت مکانیزمهایی همچون کد تصحیح خطا و بیت
توازن هستند امکان تزریق اشکال به محتوای آنها وجود ندارد .ولی
ممکن است یک ثبات به ثبات دیگر تبدیل شود .به عبارت دیگر،
همانگونه که اشاره شد هر ثبات دارای کدی منحصر بفرد است که
در پایگاهداده ذخیره شده است .با تزریق اشکال ممکن است کد
یک ثبات به کد ثبات دیگر تبدیل شود .به هر برنامه محک 1000
بار اشکال با توزیع یکنواخت تزریق میشود.
 -2-4محیط آزمایشگاهی تزریق اشکال و تحلیل آن
به منظور دستیابی به نتایج دقیق و بدون وابستگی به نوع سیستم،
تالش بر انتخاب برنامههای محک از دستههای مختلف شده است
تا رفتار آنها در برابر خطاهای گذرا ارزیابی شوند .از طرفی پایتون
بعنوان زبانی که قابلیت گسترش و استفاده در اغلب سیستم عامل
ها را دارد انتخاب گردیده است تا این ابزار بتواند به سیستم عامل-
های دیگر گسترش یابد .پیکربندی محیط اجرایی مورد استفاده در
جدول  1خالصه شده است.در نهایت برای ارزیابی نتایج مجموعه
برنامه محک  ]55[ MiBenchانتخاب و تحت تزریق اشکال قرار
گرفته است .جزئیات برنامه محک مورد استفاده در جدول  2قابل
مشاهده است.
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محاسبات ریاضی زیادی است که این خود باعث افزایش
میشود patricia .هم در مقایسه با سایر برنامههای محک دارای
پیچیدگی کد بیشتری است.
SDC

جدول  :1محیط اجرایی.
محیط برنامه

سیستمعامل

Ubuntu 16.1 Linux 64 bit

100%

نرمافزار

ابزار تزریق اشکال پیادهسازی شده با زبان پایتون

80%

پایگاه داده

 My sqlبرای جمع آوری جزئیات عملگرها و
عملوند ها و کد هگزادسیمال آنها

درصد

سختافزار

CPU i7 Intel 1.7–2.9 GHz RAM 6 G

0%

Susan_smoothing_s
Susan_corner_s
Susan_edge_s
Susan_smoothing_l
Susan_corner_l
Susan_edge_l
Qsort_s
Qsort_l
Patrica_s
Patrica_l
FFT
Dijkstra_S
Dijkstra_l
CRC
Bubble
BASICMATH_S
BASICMATH_L

Bubble
Sort

40%
20%

جدول  :2برنامه محک مورد استفاده در این پژوهش.
other

60%

MiBench
Telecomm

Network

Auto./Industrial

CRC32

)Dijkstra (L

)Basicmath(L

)FFT(S

)Dijkstra (S

)Basicmath(S

)Patricia (L

)Bitcount(L

)Patricia (S

)Bitcount(S

مهلت زمانی

SDC

خرابی/قطع

خروجی صحیح

شکل  :2نتایج کلی تزریق اشکال.

رفتار سیستم در برابر خطاهای چندبیتی و تکبیتی در شکل  3تا
 6نشان داده شده است .همانطور که در شکل  3نشان داده شده
است 10 ،تا  30درصد خطاها معموالً منجر به هیچ اتفاق خاصی
در سیستم نمیشوند و خروجی صحیحی را تولید میکنند که به
آن خروجی خوشخیم یا صحیح میگویند .به تفکیک سهم این
خروجی در تزریق اشکال تک بیتی  2تا  7درصد و تقریباً یک
رفتار مشابه در اشکال چند بیتی که  2تا  10درصد میباشد.

)Qsort(L
)Qsort(S
Susan smooth,
)edge,corner(L
Susan smooth
),edge,corner(S
large-input=L,small-input=S

 -5نتایج آزمایشگاهی تزریق اشکال

درصد

Susan_smoothing_s
Susan_corner_s
Susan_edge_s
Susan_smoothing_l
Susan_corner_l
Susan_edge_l
Qsort_s
Qsort_l
Patrica_s
Patrica_l
FFT
Dijkstra_S
Dijkstra_l
CRC
Bubble
BASICMATH_S
BASICMATH_L

نتایج اشکاالت تزریق شده به دو دسته خطای جریان کنترل و
خطای داده تقسیم شدند .همانطور که پیشتر گفته شد ،خطای
جریان کنترل خود منجر به حذف دستورالعملهای پرش ،ایجاد
دستورالعملهای جدید پرش یا تغییر مقصد دستورالعمل پرش
میشوند .بقیه اشکاالت نیز جزو خطای داده محاسبه شده است.
این دو دسته عمومی به دو زیر گروه از خطاهای یک بیتی و چند
بیتی تقسیم شدهاند.

35
30
25
20
15
10
5
0

چند بیت

 -1-5نتایج کلی تزریق اشکال

تک بیت

خطای کلی

شکل  :3درصد نتایج خروجی صحیح با توجه به تزریق اشکال یک یا

نتایج کلی حاصل بدون هیچ تقسیمبندی ،در شکل  2نشان داده
شده است .با توجه به این نتایج میتوان گفت که در تمام برنامه-
های محک ،رفتار تقریباً یکسانی در برابر خطاها دیده میشود ،
بیشترین سهم مطابق شکل به ترتیب شامل خرابی /قطع ،خروجی
صحیح SDC ،و در نهایت مهلتزمانی است ،به استثنای دو برنامه
 patriciaو  basicmathکه ترتیب بین خروجی صحیح و SDC
تغییر کرده است .علت آن است که طبق [ ]55تعداد عدد صحیح
بیشتری در کد منبع وجود دارد .از اینرو حجم داده بیشتر ،امکان
رخداد  SDCرا افزایش میدهد .از سوی دیگر  basicmathدارای

چند بیتی.

در شکل  4مشاهده میشود که  60تا  70درصد خطاها منجر به
خرابی /قطع سیستم که سهم اشکال تک بیتی  62تا  78و چند
بیتی  58تا  69درصد است .این خطا رایجترین خطا است زیرا
مربوط به قسمت اصلی برنامه است که امکان کامپایل برنامه پس
از تزریق اشکال وجود ندارد ،بنابراین منجر به نتیجه خرابی /قطع
میشود.
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درصد

درصد

خرابی/قطع چند بیت

خرابی/قطع تک بیت

خرابی/قطع

مهلت زمانی تک بیت

شکل  :4درصد نتایج خرابی /قطع با توجه به تزریق اشکال یک یا چند

مهلت زمانی

مهلت زمانی تک بیت

شکل  :6درصد نتایج نقض زمانی با توجه به تزریق اشکال یک یا چند

بیتی.

بیتی.

بین  0.8تا  26درصد خطاها منجر به  SDCمیشوند که تقریباً
مشابه رفتار تزریق تک بیتی با  1تا  22درصد و در چند بیتی 0.6
تا  28درصد نتایج  SDCاست که در شکل  5مشاهده میشود0 .
تا  9درصد خطاها منجر به خطای نقض زمانی میشود که سهم
نتایج یک بیتی و چند بیتی یکسان و بین  4تا  9درصد است و می
توان در شکل  6مشاهده کرد.

 -2-5خطاهای جریان کنترل

مبتنی بر نتایج موجود در جدول  3مشاهده میشود که تنها 12
تا  21درصد از خطاهای تزریق شده منجر به خطاهای جریان
کنترل می شود که سهم کوچکی از نتایج را به خود اختصاص داده
است .به عبارت دیگر ،اغلب خطاهای تزریق شده منجر به خطاهای
داده میشوند .به طور میانگین  ٪16از خطاها منجر به خطای
جریان کنترل میشوند ،زیرا مطابق با پیوست  ،1از تعداد کل
دستورالعملهای یک برنامه فقط بخش کوچکی از آنها باعث
خطای جریان کنترل میشود .بنابراین ،قابل انتظار است که درصد
خطاهای کنترل جریان کمتر باشد.

همانطور که قبال هم گفته شد ،تاکنون خطاهای تک بیتی مورد
توجه محققان بوده است .بعبارت دیگر ،خطاهای چند بیتی کمتر
مورد بررسی قرار گرفتهاند .از اینرو باید رفتار سیستمها در برابر
چنین خطاهایی به دلیل افزایش تعداد خطاهای چند بیتی در
محیط مورد بررسی قرار داده شوند [ .]6-9برخالف ادعای مطرح
شده محققان ،که خطاهای چند بیتی را به دلیل ماهیت وقوع آن-
ها میتوان نادیده گرفت [ .]6مشاهده شد که خطاهای چند بیتی
از لحاظ نرخ رخداد در رفتاری مشابه با خطاهای تک بیتی
میتوانند منجر به خرابی /قطع ،خروجی صحیح و  SDCشوند.
بنابراین ،نادیده
گرفتن آنها منجر به نتایج جبران ناپذیری میگردد.

همانطور که در جدول  4نشان داده شده ،بیشتر خطای جریان
کنترل منجر به خرابی /قطع میشوند که به دلیل تغییر در جریان
کنترلی برنامه است.
جدول :3تقسیم بندی اشکاالت بر اساس نوع خطا.
دسته بندی خطا

کمینه /درصد

بیشینه /درصد

خطای جریان کنترل

12

21

خطای داده

79

88

درصد

جدول :4درصد/نتایج خطاهای جریان کنترل.
کمینه /درصد

بیشینه /درصد

نتایج درست

10

43

خرابی/قطع

39

76

SDC

0

50

نقض زمانی

0

16

دسته بندی خطا
Susan_smoothing_s
Susan_corner_s
Susan_edge_s
Susan_smoothing_l
Susan_corner_l
Susan_edge_l
Qsort_s
Qsort_l
Patrica_s
Patrica_l
FFT
Dijkstra_S
Dijkstra_l
CRC
Bubble
BASICMATH_S
BASICMATH_L

30
25
20
15
10
5
0

Susan_smoothing_s
Susan_corner_s
Susan_edge_s
Susan_smoothing_l
Susan_corner_l
Susan_edge_l
Qsort_s
Qsort_l
Patrica_s
Patrica_l
FFT
Dijkstra_S
Dijkstra_l
CRC
Bubble
BASICMATH_S
BASICMATH_L

Susan_smoothing_s
Susan_corner_s
Susan_edge_s
Susan_smoothing_l
Susan_corner_l
Susan_edge_l
Qsort_s
Qsort_l
Patrica_s
Patrica_l
FFT
Dijkstra_S
Dijkstra_l
CRC
Bubble
BASICMATH_S
BASICMATH_L

80
70
60
50
40
30
20
10
0

10
8
6
4
2
0

چند بیت SDC

یک بیت SDC

SDC

شکل  :5درصد نتایج  SDCبا توجه به تزریق اشکال یک یا چند بیتی.
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جدول  : 5درصد نتایج خطای داده.

دستهبندی دقیقتر برای خطاهای جریان کنترل شامل حذف
پرش ،درج پرش و تغییر مقصد پرش است .لذا بر این اساس در
ادامه به بررسی تفضیلی این دستهبندی پرداخته شده است.
 -1-2-5خطاهای درج پرش

همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،در این دسته از
خطاها ،نتایج اکثر رویدادها ،خرابی /قطع خواهد بود .زیرا درج یک
پرش جدید به طور غیر منتظره جریان برنامه را تغییر میدهد .به
طوری که برنامه قبل از این هیچ نقشهای برای آن نداشته است.
بعبارت دقیقتر زمانیکه برنامه به یک دستور پرش برخورد میکند
برای هر دو حالت درست یا نادرست شرط پرش مسیری را درنظر
دارد در نتیجه حذف یا تغییر مقصد پرش معموال رخداد غیر
منتظرهای ایجاد نخواهد کرد .اما در صورت درج پرش مسیر
جدیدی در برنامه ایجاد میگردد .لذا درصد باالیی منجر به خرابی
سیستم (خرابی /قطع) میشود.

نتایج به در صد

تک بیتی

چند بیتی

خروجی صحیح

17.6

21

خرابی /قطع

71.2

66

SDC

7.3

9

نقض زمانی

3.7

4

 -3-2-5خطاهای تغییر مقصد پرش

احتمال این خطا از بقیه دستههای خطا کمتر است؛ زیرا احتمال
تبدیل دستور پرش به یک دستورالعمل پرش دیگر طبق پیوست 1
کم است .همانطور که در باال گفته شد احتمال خرابی و خروجی
صحیح همانطور که در شکل  10قابل مشاهدهاست ،برابر است.
بر اساس شکلهای  8تا 10نرخ خرابی که خطای تک بیت تحمیل
میکند کمتر از خطای چند بیتی است زیرا احتمال تغییر یک
دستورالعمل پرش به یک دستور غیر پرشی یا دستورالعمل پرشی
دیگر بیشتر از تغییر دستورالعمل غیر پرشی به یک دستور پرشی
است .نکته جالب دیگر درصد باالی  SDCدر خطای چند بیتی
مانند تک بیتی است که نشان میدهد احتمال تولید  SDCدر
خطاهای چند بیتی نیز زیاد و غیر قابل اغماض است.

۰
۰

درصد

۰
۰
۰

۳۰

۰
خروجی صحیح

تک بیت

درصد

کلی

خرابی/قطع

SDC

مهلت زمانی

چند بیت

۲۰
۱۰

شکل : 8نتایج خطای درج پرش.

۰
خروجی صحیح خرابی/قطع
کلی

 -2-2-5خطاهای حذف پرش

تک بیت

SDC

مهلت زمانی

چند بیت

شکل : 9نتایج خطای حذف پرش.

مطابق جدول  ،5احتمال حذف پرش بیشتر از بقیه است .زیرا در
مجموعه دستورالعملها ،احتمال تبدیل یک دستورالعمل پرش به
یک دستور غیر پرش ،بسیار بیشتر از تبدیل دستورالعمل غیر پرش
به دستور پرش است .از طرف دیگر ،مطابق شکل  9احتمال
بدست آوردن خروجی صحیح و خرابی /قطع تقریباً برابر است .اما
یک مسئله جالب احتمال وقوع  SDCدر این نوع خطا است که
بیشتر از درج پرش و تغییر مقصد پرش (حدود  )٪12است که به
ترتیب  ٪0.1و  ٪1است .قبالً توضیح دادیم که دلیل این امر
میتواند پیش بینی قبلی برنامه در حذف پرش باشد ،برای مثال
شرط تکمیل حلقه در برنامه .بنابراین ،روند عادی برنامه در حضور
اشکال منجر به تولید  SDCمیشود.

۶
۵

۴
درصد

۳
۲
۱
۰
خروجی صحیح
کلی

خرابی/قطع
تک بیت

SDC
چند بیت

شکل  : 10نتایج خطای تغییر مقصد پرش.
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که نشان میدهد خطاهای چند بیتی نیز باید مورد بررسی قرار
گیرند.

 -3-5خطاهای داده

مطابق جدول  ٪79 ، 3تا  ٪88از خطاهای تزریق شده منجر به
خطاهای داده میگردند .با توجه به نتایج برخی تحقیقات،
همانگونه که انتظار میرفت طبق نتایج جدول  ،5درصد خطاهای
خرابی /قطع کمتر از نتایج جدول  5خروجی صحیح و  SDCدر
حالت چند بیتی بیشتر از تک بیت هستند.

SDC
8%

خروجی
صحیح
%21

 -6جمعبندی
در این مقاله رفتار سیستمها در برابر خطاهای چند بیتی بررسی
شده است .از آنجا که کارهای گذشته اغلب فقط به خطاهای نرم
در بخشی از دستورالعمل ها مانند بارگذاری /ذخیره کردن و تنها
چند مقاله به تأثیرات خطاهای چند بیتی پرداخته است ،لذا در
این تحقیق عالوه بر در نظر گرفتن خطاهای چند بیتی به تزریق
اشکال به کلیه دستورالعملها نیز پرداخته شده است تا بتوان رفتار
سیستم را با دقت بیشتری بررسی نمود .برای این منظور ،با
استفاده از طراحی ابزار تزریق در پایتون و ایجاد یک پایگاه داده
 ، MySQLاشکاالت به دستورالعملها و دادههای ،برنامههای محک
 MiBenchتزریق شده است .از نتایج به دست آمده میتوان
دریافت که رفتار سیستم در برابر خطاهای چند بیتی مشابه
خطاهای تک بیتی است .اما به گونهای نیست که بتوان آنها را
نادیده گرفت .به طوری میانگین میزان  ،SDCدر خطاهای چند
بیتی  2درصد افزایش یافته است .افزایش میزان وقوع این نتیجه،
تأثیر مستقیم بر روی قابلیت اطمینان دارند .همچنین ،مشاهده
شد که میزان خطای نرم در اشکاالت چند بیتی افزایش مییابد.
لذا میبایست فکری برای اثرات این خطاها نمود .در نهایت
پیشنهاد میشود ،در کارهای پیش رو بر روی روشهایی برای
هرس محل تزریق و ارائه روشی برای پیش بینی نتایج خطاهای
چند بیتی تمر کز شود.

مهلت
زمانی
%4

خرابی/
قطع
%67

الف
SDC
10%

خروجی
صحیح
%21

مهلت
زمانی
%4

خرابی/
قطع
%65
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0.875
CMC

F5

0.857143

0.875

TEST

F6

0.761905

0.75

TEST

F7

0.857143

0.75

CLC

F8

0.904762

0.75

STC

F9

0.952381

0.875

STC

F9

0.952381

0.875

CLI

FA

0.904762

0.75

STI

FB

0.904762

0.75

JP

7A

0.857143

0.875

JNP

7B

0.857143

0.875

JL

7C

0.809524

0.875

JNL

7D

0.809524

0.875

JLE

7E

0.761905

0.75

JNLE

7F

0.809524

0.875

ADD

80

0.904762

100

ADD

81

0.857143

0.875

undefined
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کد باینری

احتمال تبدیل
چند بیتی

احتمال
تبدیل نک
بیتی

ADD

83

0.857143

0.875

TEST

84

0.857143

0.875

TEST

85

0.857143

0.875

JNZ

75

0.809524

0.75

JZ

74

0.809524

0.75

دستورالعمل

:پاورقیها
1

Soft Error Rate
Control Flow Error
3
Benign / Mask
4
Crash / Hang
5
Silent Data Corruption
6
Timeout
7
Python
8
Branch Insertion
9
Branch Deletion
10
Branch Target Modification
11
Simulation
12
Emulation
13
Register Transfer Level
14
Double Bit Single Error
15
Triple Module Redaundancy
16
Pin Framework
17
Gait
2

81

