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پذیري اشکال محافظ گذرگاه مرکزي قرارداد ارتباطی  تحلیل و ارزیابی تحمل
FlexRay  خودروهاي مدرن امروزيسیستم کنترل الکترونیکی در  

  
  
  
 
  

 
  :چکیده

شده  هاي نهفته توزیع به عنوان استاندارد آینده براي سیستم FlexRayامروزه قرارداد ارتباطی 
، از جمله همبندي هاي مختلفی این قرارداد از همبندي. شود میامن در خودرو شناخته  -بحرانی

پذیري اشکال شبکه ارتباطی، از  کند که در این همبندي براي افزایش تحمل ستاره پشتیبانی می
در این مقاله سعی شده است تا با تزریق  .گردد واحدي به نام واحد محافظ گذرگاه مرکزي استفاده می

ا به واحد محافظ گذرگاه مرکزي، میزان حساسیت آن به اشکال و نیز میزان بیتی گذر اشکال تغییر تک
هاي شبکه تعیین و میزان هر یک از انواع خطاهایی که رخ  انتشار اثرات اشکال تزریق شده به گره

کننده ارتباطی  دهد، میزان حساسیت کنترل نتایج بدست آمده نشان می. دهند، مشخص گردد می
، واحداین شده در  هاي فعال از اشکال% 3/83که در حدود است % 3/6ر حدود فظ گذرگاه دواحد محا

دهد که خطاي  همچنین نتایج نشان می .اند هاي دیگر شبکه انتشار داده اثر خود را به بخش
، کمترین %9/0و خطاي تعارض با نرخ رخداد  بوده ترین خطا شایع% 3/80سازي با نرخ رخداد  همگام

 رخداد رود، داراي نرخ ترین خطا به شمار می خطاي توقف نیز که مخرب. باشد را میاحتمال رخداد را دا
  .است% 1/13

قرارداد  امن، -شده بحرانی نهفته توزیع  سیستمخودرو، سیستم کنترل الکترونیکی تزریق اشکال،  :کلید واژه
  .محافظ گذرگاه مرکزي ،FlexRayارتباطی 

  
 مقدمه -1

ت الکترونیکی در خودرو روز به روز تجهیزا کارگیريامروزه به 
اي که روند استفاده از تجهیزات  در حال افزایش است؛ به گونه

الکترونیکی و جایگزینی تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی 
تاکنون، داراي رشد نمایی  1970بوسیله آنها در خودرو از سال 

  ].1[ دانسته شده است

 صلی این رویکرد، دالیل ا]2[هاي انجام شده در  طبق بررسی
) 2 ،تر کاهش هزینه ساخت کاربردهاي پیچیده) 1: عبارتند از

) 3، کاهش وزن خودرو و در نتیجه کاهش مصرف سوخت
افزایش ) 4ایجاد امکانات پیشرفته براي کمک به راننده، 

تر کردن زمان ارائه  کوتاه) 5راحتی سرنشینان خودرو و 
  .هاي جدیدتر به بازار مصرف مدل

هاي مجهز به تجهیزات الکترونیکی، هر کدام از در خودرو
 1عملیات مورد نیاز بر روي یک واحد کنترل الکترونیکی

)ECU (رود،  مجزا که یک سیستم نهفته به شمار می
و  ، معموالً از یک میکروکنترلرECUیک . شود سازي می پیاده

اما . ها تشکیل شده است اي از حسگرها و محرك مجموعه
هاي مورد نیاز و نیاز به توزیع  روزافزون عملیاتتر شدن  پیچیده

 تبادل، نیازمند ECUچندین  رويشدن انجام یک عملیات بر  
کارگیري  ها بوده که این امر بهECUاطالعات بین این 

                                                             
1 Electronic Control Unit 

  یاسر صداقت
  دانشگاه صنعتی شریف

y_sedaghat@ce.sharif.edu 
  سید قاسم میرعمادي
  دانشگاه صنعتی شریف

miremadi@sharif.edu 

  ضیاءالدین جاللی
  دانشگاه صنعتی شریف

z_jalali@ce.sharif.edu 

  فر حامد جمالی
  دانشگاه صنعتی شریف

 jamalifar@ce.sharif.edu 

  علیرضا اجاللی
  دانشگاه صنعتی شریف

ejlali@sharif.edu 



2 
 

شده را الزم و ضروري نموده است  هاي نهفته توزیع سیستم
، یک سیستم نهفته ]3[بنا بر تعریف ارائه شده در . ]2[ ،]1[

هاي  شده از تعدادي گره، که هر گره شامل بخش توزیع
باشد، تشکیل شده است که  ها می پردازشی، حسگرها و محرك

  .شوند از طریق یک شبکه ارتباطی به یکدیگر متصل می
هاي  به طور کلی قراردادهاي ارتباطی مورد استفاده در شبکه

 قراردادهاي) 1توان به سه دسته کلی  ارتباطی خودرو را می
اي  قراردادهاي ارتباطی چندرسانه) 2ارتباطی مبتنی بر سیم، 

؛ که در ]4[ بندي کرد سیم تقسیم قراردادهاي ارتباطی بی) 3و 
این بین، فقط قراردادهاي ارتباطی مبتنی بر سیم هستند که 

نظیر سیستم کنترل و ( سیستم الکترونیکی کنترل خودرودر 
نیز محسوب  1امن - که بحرانی )هدایت و سیستم ترمز 

و در این مقاله مورد توجه قرار  ]4[ ، کاربرد داشتهشوند می
  .اند گرفته

امن  -اما با توجه به اینکه رخداد خرابی در کاربردهاي بحرانی
ناپذیر جانی و مالی را در پی داشته  تواند خسارات جبران می

پذیري این کاربردها در برابر اشکال امري  ، لذا تحمل]5[ باشد
ها،  همچنین در این سیستم. گردد ضروري محسوب می الزم و

نبایستی سبب از کار افتادن کل ، در یکی از اجزا رخداد خرابی
  .سیستم گردد

امن چنانچه یک گره  -شده بحرانی ي نهفته توزیعها در سیستم
به دلیل خرابی از انجام وظایف خود بازبماند، این امکان وجود 

هاي  ن گره به دیگر گرهدارد تا با محول کردن وظایف آ
سیستم، رخداد این خرابی را تحمل کرد و سیستم بتواند با 
کارایی کمتر به وظایف خود عمل کند؛ اما چنانچه شبکه 
ارتباطی سیستم دچار خرابی گردد، در این صورت ارتباط بین 

هاي سیستم با یکدیگر قطع شده و سیستم از انجام کار  گره
پذیري اشکال شبکه  ه اهمیت تحملاین نکت. ماند خود باز می

امن را نشان  - شده بحرانی ارتباطی یک سیستم نهفته توزیع
  .دهد می

در بین قراردادهاي ارتباطی مبتنی بر سیم رایج در صنعت 
 2000که در سال  ]FlexRay ]6خودرو، قرارداد ارتباطی 

هاي  هاي خودروسازي و شرکت توسط کنسرسیومی از شرکت

                                                             
1 Safety-Critical 

سیلیکونی ارائه شده است، جایگاه مناسبی را هاي  ساخت تراشه
اي که امروزه بسیاري از  بدست آورده است؛ به گونه

کارشناسان، این قرارداد ارتباطی را به عنوان استانداردي براي 
 ،]7[، ]2[ شناسند هاي ارتباطی درون خودرو می آینده شبکه

]8[.   
ز نیز همانند بسیاري دیگر ا FlexRayقرارداد ارتباطی 

هاي مختلفی  قراردادهاي ارتباطی مبتنی بر سیم از همبندي
ها،  ترین این همبندي کند، که یکی از معمول پشتیبانی می

ها به طور  در این همبندي، تمام گره. باشد می 2ستاره  همبندي
شوند که این رابط اصطالحاً  مستقیم به یک رابط متصل می

اي  مبندي، رابط ستارهدر این ه .شود نامیده می 3اي رابط ستاره
هاي  هاي دریافتی از یک گره به تمام گره وظیفه ارسال پیام

اي از این همبندي را  ، نمونه)1(شکل . دیگر را برعهده دارد
  .دهد نشان می

هاي ارتباطی  هاي شایع در شبکه اما یکی از مهمترین خرابی
است؛ که  ]9[ 4شده، خرابی پرحرفی هاي نهفته توزیع سیستم

مان رخداد این خرابی یک گره با ارسال ممتد اطالعات بر در ز
  .کند ها جلوگیري می روي شبکه، از ارسال اطالعات دیگر گره

در همبندي ستاره براي جلوگیري از رخداد خرابی پرحرفی 
اي تعبیه  در رابط ستاره 5واحدي به نام محافظ گذرگاه مرکزي

اطالعات شود، که وظیفه آن نظارت بر چگونگی ارسال  می
این واحد با استفاده از جدول زمانی . ها بر روي شبکه است گره

داند که در هر  که از هنگام پیکربندي شبکه در اختیار دارد، می
تواند به ارسال اطالعات بپردازد، لذا از  لحظه کدام گره می
هاي تعیین شده  ها در خارج از زمان ارسال اطالعات گره

                                                             
2 Star 
3 Star Coupler 
4 Babbling Idiot Failure 
5 Central Bus Guardian 

  
 گره 4با  همبندي ستارهاي از  نمونه: 1شکل 
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  .]10[ کند جلوگیري می
این مقاله سعی شده است تا با کمک تزریق اشکال مبتنی در 

پذیري واحد محافظ گذرگاه  سازي، میزان آسیب بر شبیه
در برابر اشکال مورد  FlexRayمرکزي در قرارداد ارتباطی 

  .پذیر آن معرفی شوند و نقاط آسیب بررسی قرار گرفته
 FlexRayقرارداد ارتباطی  ،در ادامه این مقاله و در بخش دوم

بخش سوم این مقاله به معرفی انواع خطاها  ؛ وگردد میمعرفی 
سازي  محیط پیاده ،در بخش چهارم. پردازد در این قرارداد می

سازي اختصاص  تشریح شده و بخش پنجم به ارائه نتایج پیاده
بندي کار ارائه  یافته است؛ و در نهایت در بخش ششم، جمع

  .خواهد شد

  FlexRayقرارداد ارتباطی  -2
هاي  توسط شرکت 2000در سال  FlexRayقرارداد ارتباطی 

BMW ،Daimler-Chrysler ،Philips  وFreescale  بنا نهاده
اي بر  شد و به سرعت جایگاه مناسبی را بدست آورد به گونه

 130توسط بیش از  2006طبق آمار موجود، در ابتداي سال 
اطی این قرارداد ارتب .]8[شده است  شرکت پشتیبانی می

را دارا بوده و  Mbps 10توانایی پشتیبانی از نرخ ارسال حداکثر 
مقرر گردیده است که به عنوان اولین کاربرد، در سیستم 

به کار  BMWشرکت  X5فنرهاي خودروي  الکترونیکی کمک
  .]7[ گرفته شود

  مکانیزم دسترسی به رسانه ارتباطی و ساختار فریم 2-1
سترسی به رسانه ارتباطی ، دFlexRayدرقرارداد ارتباطی 

مبتنی بر تکرار سیکل ارتباطی است؛ که هر سیکل ارتباطی از 
 2کاري شبکه و زمان بی 1هاي ایستا، پویا، پنجره سمبل بخش

)NIT ( تشکیل شده است) در این قرارداد ارتباطی، ). 2شکل
هاي ایستا و پویاي سیکل  ارسال اطالعات فقط در بخش

   .شود ارتباطی انجام می

  
  ساختار یک سیکل ارتباطی: 2شکل 

                                                             
1 Symbol Window 
2 Network Idle Time 

ایستا براي داوري در  TDMAدر بخش ایستا، از روش 
شود؛ به این صورت که  دسترسی به رسانه ارتباطی استفاده می

 3و برابري به نام برش  هاي زمانی کوچک این بخش به بازه
گره شود و هر برش فقط و فقط به یک  بندي می تقسیم

شود و گره فقط مجاز است در برش  تخصیص داده می
این . ارسال فریم خود را انجام دهد ،تخصیص داده شده به آن

تواند بیش از یک برش را در  در حالی است که یک گره می
  . اختیار داشته باشد

 FTDMA4در بخش پویاي سیکل ارتباطی، از روش داوري 
بندي پویا  ریزبرش بر اساس) پذیر انعطاف TDMAیا (  ]11[

هاي زمانی  به این صورت که این بخش به بازه. شود استفاده می
به نام ریزبرش  ،و برابر) ها نسبت به برش(تر  کوچک
در این بخش نیز هر ریزبرش به یک گره . شود بندي می تقسیم

هاي  اي که در مورد ارسال فریم شود؛ اما نکته تخصیص داده می
جود دارد آن است که طول فریم اطالعاتی در این قسمت و

ارسالی ثابت نیست و گره هر قدر داراي اطالعات بیشتري 
دهد؛  تعداد بیشتري ریزبرش را به خود اختصاص می ،باشد

یعنی بر خالف بخش ایستا که ارسال فریم اطالعاتی در انتهاي 
تواند یابد، ارسال فریم در بخش پویا می هر برش پایان می

بایست در  اشغال کند، اما ارسال آن میچندین ریزبرش را 
  . انتهاي بخش پویاي سیکل ارتباطی به پایان برسد

هاي خاص و مورد نیاز در  پنجره سمبل نیز براي ارسال سمبل
 NITشود و  هاي مناسب بر روي شبکه به کار گرفته می زمان

نیز زمانی است که در آن رسانه ارتباطی آزاد شده تا سیکل 
ها براي آغاز سیکل ارتباطی بعدي  مام برسد و گرهارتباطی به ات

 .آماده شوند

  کننده ارتباطی معماري کنترل 2-2
همانطور که قبالً نیز اشاره گردید، در یک سیستم نهفته  

کننده  رلبخش اصلی میزبان و کنت 2شده، گره از  توزیع
 .ارتباطی تشکیل شده است

سازي  پیاده ظیفه، وFlexRayکننده ارتباطی در قرارداد  کنترل
هاي متصل  هقرارداد ارتباطی و برقراري ارتباط گره با دیگر گر

                                                             
3 Slot 
4 Flexible Time Division Multiple Access 
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به شبکه را برعهده دارد؛ که اطالعات مربوط به  پیکربندي آن 
همچنین میزبان با . گردد از طریق بخش میزبان تنظیم می

کننده، عملکرد  استفاده از اطالعات وضعیت دریافتی از کنترل
  .داردآن را نیز تحت نظر 

) ماژول(مکانیزم  6از  FlexRayقرارداد  ارتباطی کنترل کننده
ماژول واسط ) 1 :اصلی تشکیل شده است که عبارتند از

کننده عملیات  ماژول کنترل) CHI( ،2( 1میزبان کننده کنترل
 3ماژول رمزگذاري و رمزگشایی) POC( ،3( 2قرارداد

)CODEC( ،4 (4ماژول کنترل دستیابی به واسط )MAC(،  
ماژول ) 6و ) FSP( 5کننده فریم و سمبل ماژول پردازش) 5

، رابطه بین )3(شکل  ).CSP( 6سازي کالك فرآیند همگام
  .دهدرا نشان می FlexRayقرارداد  کننده اجزاي مختلف کنترل

  
  FlexRayقرارداد  کننده هاي مختلف کنترل رابطه بین ماژول: 3شکل 

میان  اي ان کنترلی و دادهمدیریت جریعالوه بر ، CHIماژول 
، در هر گره FlexRayکننده قرارداد  پردازنده میزبان و کنترل

طالعات مربوط به پیکربندي، کنترل و وضعیت قرارداد ا
  .کند ارتباطی را مدیریت می

انجام واکنش نسبت به فرامین میزبان و  POCوظیفه ماژول 
ب در شرایط قرارداد، با استفاده از اعمال تغییرات مناس

                                                             
1 Controller Host Interface 
2 Protocol Operation Control 
3 Coding and Decoding Unit 
4 Media Access Control 
5 Frame and Symbol Processing 
6 Clock Synchronization Process 

بدین ترتیب . کننده به صورت همزمان است هاي کنترل ماژول
POCکند ها را مشخص می ، وضعیت کاري دیگر ماژول.  

را  CRCبه آن  ،یک پیام در هنگام ارسال، CODECماژول 
. کند سپس پیام مورد نظر را رمزگذاري می و نماید اضافه می

 گوش به رسانه ارتباطی CODEC نیز براي دریافت فریم
اگر یک پیام شناسایی شود، آن را رمزگشایی کرده و  دهد و می

گرفت، اگر پیام دریافت شده از  انجام  CRCپس از آنکه وارسی 
اطالع داده  FSPاین مرحله با موفقیت عبور کند، به ماژول 

  .شود که یک فریم صحیح دریافت شده است می
د؛ کن ، دسترسی به کانال ارتباطی را کنترل میMACماژول 

این دسترسی مبتنی بر  FlexRayکه در قرارداد ارتباطی 
  .ارتباطی متوالی است هاي سیکل
هنگامی که . هاي دریافت شده سروکار دارد با داده FSPماژول 

 CODECفریم صحیحی دریافت شود، این قسمت توسط واحد 
بعد از دریافت، بخش بدنه پیام در بافر . گردد مطلع می

همچنین، ماژول . شود کپی می CHIاژول هاي رسیده در م پیام
FSPهاي وضعیت، که شامل اطالعاتی  ، بعد از هر برش، داده

تهیه  CHIباشند، را براي  در مورد فریم دریافت شده می
  .کند می

نظیر (وظیفه تولید واحدهاي زمانی  CSPماژول  ،در نهایت
. کننده ارتباطی را برعهده دارد در کنترل) هاي ارتباطی سیکل

سازي کالك  همچنین این ماژول از یک مکانیزم همگام
برد که  کننده ارتباطی سود می شده در داخل هر کنترل توزیع

هاي  کننده ارتباطی گره را با دیگر گره با کمک آن کنترل
  .سازد شبکه همگام می

 ]12[ محافظ گذرگاه مرکزي 2-3

ر وجود محافظ گذرگاه مرکزي د FlexRayدر قرارداد ارتباطی  
باشد؛ اما براي  ، اختیاري میدر شرایط عادي همبندي ستاره

 ها هایی نظیر پرحرفی گره پذیري در برابر خرابی افزایش تحمل
  .، وجود آن الزم و ضروري استامن - در کاربردهاي بحرانی

ساختار درونی محافظ گذرگاه مرکزي تقریباً همانند یک 
همانند دیگر  همچنین، این واحد. کننده ارتباطی است کنترل

داند  ها جدول زمانبندي شبکه را در اختیار دارد و لذا می گره
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از طرف دیگر، این . که هر برش زمانی متعلق به کدام گره است
اي طراحی شده است که عملکرد آن بر روي  واحد به گونه

هاي شبکه تأثیري نداشته و حتی از دید آنها  عملکرد گره
  .باشد مخفی می

  FlexRayا در قرارداد ارتباطی انواع خطاه -3
محل رخداد اشکال در به ، بسته FlexRayدر قرارداد ارتباطی 

پذیر  دسته خطاي ذیل امکان 6کننده ارتباطی، رخداد  کنترل
  :]6[است 

  1خطاهاي نحوي) 1
نقض قوانین گرامري در فریم  خطاهاي نحوي نشان دهنده

رد نقض توضیح دقیق موا. دریافتی از برش مورد نظر است
در فصل ششم از مستندات  FlexRayگرامري قرارداد ارتباطی 

 .ذکر شده است ]6[این قرارداد 

  2خطاهاي محتوایی) 2
دهنده وجود خطا در محتویات فریم  این نوع خطا، نشان

هاي مختلف رخداد این نوع خطا از  شرح حالت. دریافتی است
عات براي دریافت اطال. باشد گنجایش این مقاله خارج می

بیشتر در این زمینه به فصل ششم از مستندات قرارداد 
  .مراجعه گردد ]FlexRay ]6ارتباطی 

  3خطاهاي نقض کرانه) 3
ها در دهد که آیا نقض مرزها و کرانهاین نوع خطا نشان می

تواند بر اثر نقض این خطا می. برش جاري رخ داده است یا خیر
سمبل و پنجره بیکاري  هاي ایستا، پویا، پنجره هاي بخشکرانه

  .شبکه بوجود آید
  4خطاي تعارض) 4

تعریف شده  FlexRayنوعی خطاي دیگر در قرارداد ارتباطی 
شود و در صورتی رخ  است که خطاي تعارض نامیده می

دهد که یک گره در حال دریافت پیام باشد و در همان  می
  .زمان اقدام به ارسال اطالعات نماید

  5سازي خطاي همگام) 5

                                                             
1 Syntax Error 
2 Content Error 
3 Boundary Violation Error 
4 Conflict Error 
5 Synchronization Error 

، چنانچه رخداد اشکالی در FlexRayدر قرارداد ارتباطی 
کننده ارتباطی یک گره سبب گردد تا مکانیزم  کنترل
سازي به کار گرفته شده نتواند تصحیح نرخ و انحراف  همگام

کالك را براي آن گره محاسبه و اعمال کند، خطاي 
  .دهد سازي رخ می همگام

 6خطاي توقف) 6
 کننده ارتباطی کنترل کر شده، درعالوه بر انواع خطاهاي ذ

وجود دارد که رخداد هر یک از  شرایطی، FlexRayقرارداد 
کننده بالفاصله وارد حالت توقف  گردد تا کنترل آنها سبب می

ها را  هاي دیگر ماژول کلیه فعالیت POCدر این حالت، . گردد
چنانچه . سازد کننده ارتباطی را معلق می متوقف کرده و کنترل

بایست از  کننده ارتباطی می توقف برطرف گردد، کنترلشرط 
فعالیت خود را  ،Startupطریق میزبان و پس از طی مراحل 

کننده  از طرف دیگر از آنجا که توقف کنترل. مجدداً آغاز کند
گردد  ارتباطی سبب رخداد خرابی در شبکه ارتباطی می

عنوان  ، لذا به)گردد ها قطع می ارتباط یک گره با دیگر گره(
یک نوع خطاي مجزا مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه 

بیشتر بایست مورد توجه  به ماهیت مخربی که داراست، می
  .قرار گیرد

، رخداد خطاهاي نحوي، FlexRayدر قرارداد ارتباطی 
 CHIمحتوایی، نقض کرانه و تعارض مستقیماً از طریق ماژول 

شوند و میزبان با انجام واکنش مناسب به  به میزبان گزارش می
سازي به  از طرف دیگر رخداد خطاي همگام. دهد آن پاسخ می

گردد که در این ماژول با کمک یک  گزارش می POCماژول 
  .شود به آن واکنش نشان داده می 7مکانیزم تنزل تدریجی

از آنجا که واحد محافظ گذرگاه مرکزي داراي یک 
کننده ارتباطی کامل است، در این مقاله سعی شده  کنترل

سازي، میزان  است تا با تزریق اشکال تک بیتی مبتنی بر شبیه
پذیري آن تعیین و خطاهاي تولید شده ناشی از ترزیق  آسیب

همچنین در این مقاله سعی شده . بندي شوند اشکال، دسته
یزان است تا میزان رخداد خطاي توقف تعیین گردیده و م

شده در واحد محافظ گذرگاه مرکزي  انتشار اثرات اشکال فعال
  .هاي شبکه، مشخص گردد به گره

                                                             
6 Freeze Error 
7 Graceful Degradation 
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  سازي محیط پیاده -4
با  FlexRayکننده ارتباطی  ها، ابتدا کنترل براي انجام آزمایش

سازي شد و  پیاده Verilog HDLافزاري  زبان توصیف سخت
هاي آن  ، ویژگیسازي انجام شده براي اطمینان از صحت پیاده

و پیکربندي، مطابق با مستندات  آزمون   بندي نظیر زمان
در مرحله  .مورد بررسی قرار گرفت ]13[ همسانی این قرارداد

اي از چهار گره با همبندي ستاره مطابق با شکل  بعد، شبکه
ایجاد گردید و واحد محافظ گذرگاه مرکزي نیز در داخل ) 1(

زم به ذکر است که در این ال. اي تعبیه شد رابط ستاره
افزاري مولد  سازي به جاي میزبان از یک واحد سخت پیاده

اطالعات استفاده گردید که از طریق شبکه ارتباطی با دیگر 
این مولد اطالعات در آغاز . پردازد ها به تبادل اطالعات می گره

براي (شروع هر سیکل ارتباطی، وظیفه تولید اطالعات ایستا 
با طول ثابت و ) ایستاي سیکل ارتباطی ارسال در بخش

با ) براي ارسال در بخش پویاي سیکل ارتباطی(اطالعات پویا 
در داخل این شبکه، هر گره قادر . طول متغیر را بر عهده دارد

الزم به . باشد ها می از سایر گره/ دریافت اطالعات به/ به ارسال
ارت ذکر است که واحد محافظ گذرگاه مرکزي فقط وظیفه نظ

را برعهده دارد و لذا هیچ نوع اطالعاتی را تولید و ارسال 
  .نخواهد کرد

پذیري اشکال واحد محافظ گذرگاه  به منظور بررسی تحمل
هاي  بیتی گذرا به تمامی ثبات هاي تغییر تک مرکزي، اشکال

هاي این واحد تزریق و اثرات آنها، بر روي این واحد و  ماژول
مشاهده ) هاي شبکه اي از گره ایندهبه عنوان نم( 4گره شماره 

براي مشاهده اثرات تزریق اشکال، از بررسی مقادیر  .گردید
هاي نشانگر خطا نامگذاري  هایی استفاده شد که ثبات ثبات
ها در هنگام رخداد هر یک از  محتویات این ثبات. اند شده

گانه، به مقداري برخالف حالت معمول تغییر  خطاهاي شش
. گردد تا رخداد خطا آشکار گردد امر سبب می کند که این می

  .ذکر شده است ]14[تی در یب ثبات تک 22اسامی این 
فرآیند تشخیص و تعیین نوع خطاي رخ داده، شامل دو مرحله 

 - بایست در یک فلیپ در مرحله اول، یک اشکال می. است
کننده ارتباطی تزریق  کنترل) یک بیت از یک ثبات(فالپ 

این اشکال تزریق شده حداقل رخداد یک نوع  گردد؛ و چنانچه
خطا را باعث شود، در مرحله دوم نوع خطا یا خطاهاي به وقوع 

  .گردد پیوسته تعیین می
براي انجام تزریق اشکال در مرحله اول، از ابزار تزریق اشکال 

SINJECT ]15[  استفاده گردید؛ که استفاده از این ابزار شامل
  :باشد سه گام می
گردد و تبادل اطالعات  اندازي می زمانی که شبکه راه: گام اول
هاي نشانگر خطا  شود، رفتار و نحوه تغییر مقادیر ثبات آغاز می

و نیز واحد محافظ گذرگاه مرکزي ثبت و  4در گره شماره 
  .گردد ذخیره می
در قدم دوم، براي بررسی اثرات اشکال، دوباره شبکه : گام دوم

گردد، سپس در بازه زمانی  عات آغاز میاندازي و تبادل اطال راه
بعد از سیکل اول ارتباطی تا قبل از سیکل سوم، در زمانی 

بیتی گذرا به یک بیت از یکی از  تصادفی، یک اشکال تغییر تک
کننده ارتباطی واحد محافظ گذرگاه مرکزي  هاي کنترل ثبات

  هاي نشانگر خطا در این واحد و درگره تزریق شده و رفتار ثبات
  .گردد ثبت و ذخیره می 4شماره 
در آخرین گام از مرحله اول، رفتار شبکه در هر دو : گام سوم

ناشی از گام (و با اشکال ) ناشی از گام اول(حالت بدون اشکال 
مورد مقایسه قرار گرفته و چنانچه تفاوتی وجود داشته ) دوم

شده در نظر  باشد، اشکال تزریق شده به عنوان یک اشکال فعال
شود؛ ولی در غیر این صورت، اشکال تزریق شده به  رفته میگ

  .گردد محاسبه می 1عنوان یک اشکال پاك شده
هاي فوق، اگر اشکال تزریق شده فعال شده  پس از طی گام

باشد، مرحله دوم که در آن نوع خطاي رخ داده تعیین 
هاي  الزم به ذکر است که بررسی. گردد، آغاز خواهد شد می

 FlexRayشان داده است که در قرارداد ارتباطی انجام شده ن
تواند به رخداد بیش از یک نوع خطا  شده می یک اشکال فعال

به عنوان مثال، چنانچه یک اشکال سبب رخداد . گرددمنجر 
خطاي توقف گردد با احتمال بسیار زیاد خطاهاي دیگري نظیر 
خطاي نقض کرانه، خطاي محتوایی و حتی خطاي نحوي نیز 

  .واهد دادرخ خ
براي اینکه بتوان به نتایج قابل اطمینان و دقیقی در مورد 

هاي واحد محافظ گذرگاه  پذیري یک بیت از ثبات میزان آسیب
مرکزي در برابر اشکال دست یافت، الزم است تعداد زیادي 

                                                             
1 Overwritten 
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اشکال بر روي این بیت تزریق گردد و مراحل اشاره شده بارها 
  . و بارها تکرار گردند

  سازي ج پیادهنتای -5
ها از ابزار  سازي سازي شبکه مورد نظر و انجام شبیه براي پیاده

ModelSim 5.5 سازي انجام شده شامل  شبیه. استفاده گردید
سیکل ارتباطی بوده است که به منظور رسیدن به حالت  5

بیتی گذرا در زمانی تصادفی و در  پایدار، اشکاالت تغییر تک
انتهاي سیکل دوم، تزریق شده و بازه انتهاي سیکل اول تا 

سازي تا پایان سیکل پنجم براي اطمینان از اینکه  سپس شبیه
  .اشکال تزریق شده اثر خود را نشان دهد، ادامه یافته است

براي رسیدن به نتایج دقیق و قابل اعتماد، بر روي هر بیت 
کننده ارتباطی موجود در  هاي در دسترس کنترل تک ثبات تک

بار تزریق اشکال تغییر  50گذرگاه مرکزي، واحد محافظ 
بیتی گذرا انجام گردید؛ لذا به طور کلی به تعداد  تک

بیتی و چندبیتی  تک هاي اشکال بر روي تمام ثبات 138,300
کننده ارتباطی واحد محافظ گذرگاه مرکزي تزریق شده  کنترل

است که میزان حساسیت به اشکال هر ماژول واحد محافظ 
ارائه شده است؛ که در این جدول، ) 1(دول گذرگاه در ج

میزان حساسیت هر ماژول به اشکال از محاسبه نسبت تعداد 
شده به آن  هاي تزریق شده به تعداد اشکال هاي فعال اشکال

  .ماژول بدست آمده است

دهد که حساسیت کلی  مشاهده اطالعات این جدول نشان می
گذرگاه مرکزي  کننده ارتباطی واحد محافظ هاي کنترل ماژول

 POCاست؛ و این در حالی است که در درون آن، ماژول % 3/6
است و این یعنی اینکه % 6/22داراي حساسیت به اشکال 

  .طراحی این ماژول نیازمند توجه بیشتري است
دهد که  نشان میهاي این جدول  دادهاز طرف دیگر، بررسی 

بیشترین  POCکمترین حساسیت و ماژول  CODECژول ما
  . باشند ساسیت به اشکال را دارا میح

، گردیدنکته جالب دیگري که در این تزریق اشکال مشاهده اما 
شده در واحد  هاي فعال از اشکال% 3/83این است که در حدود 

هاي شبکه نیز نشان  محافظ گذرگاه مرکزي، اثر خود را در گره
ان ، میز)2(جدول . اند اند؛ و در واقع انتشار پیدا کرده داده

هاي  اي از گره را به عنوان نماینده 4انتشار خطا به گره شماره 

دهند  هاي این جدول نشان می دهد؛ که داده شبکه، نشان می
 CHIدر ماژول اشکال که بیشترین انتشار خطا ناشی از رخداد 

واحد محافظ گذرگاه مرکزي و کمترین میزان انتشار، در زمانی 
  .بوده است FSPاژول م بوده است که محل رخداد اشکال

 

  

را به ازاي  خطاهاانواع رخداد تعداد و میزان نیز ) 3(دول ج
د؛ که در آنها میزان رخداد یک نده نشان می ها ماژول تک تک

نوع خطا در یک ماژول از نسبت بین تعداد رخداد آن نوع خطا 
شده در آن ماژول محاسبه  هاي فعال شکالبه تعداد کل ا

گردد، خطاي  مشاهده می) 3(همانطور که در جدول  .گردد می
و % 3/80سازي و پس از آن خطاي نحوي به ترتیب با  همگام

% 9/0بیشترین میزان رخداد و خطاي تعارض با % 1/44
نکته دیگري که توجه به آن . اند کمترین میزان رخداد را داشته

ترین  که مخرب د این است که رخداد خطاي توقفاهمیت دار

کننده ارتباطی واحد  هاي کنترل حساسیت به اشکال ماژول: 1جدول 
  محافظ گذرگاه مرکزي

میزان حساسیت 
 (%)به اشکال 

هاي  تعداد اشکال
 شده فعال

هاي  تعداد اشکال
 شده تزریق

  ماژول

8/13 4745 34350 CHI 
0/1 340 32450 CODEC 
6/2 1264 47850 CSP 
9/5 435 7400 FSP 
9/6 764 11050 MAC 
6/22 1178 5200 POC 

 مجموع 138,300 8726 3/6

 
   4 میزان انتشار خطا از واحد محافظ گذرگاه مرکزي به گره: 2جدول 

میزان 
انتشار 

 (%)اشکال 

هاي  تعداد اشکال
ده در  گره ش فعال

 4شماره 

هاي  تعداد اشکال
شده در   فعال

CBG*  
  ماژول

6/91 4345 4745 CHI 
9/32 112 340 CODEC 
6/88 1120 1264 CSP 
4/12 54 435 FSP 
7/82 632 764 MAC 
7/85 1010 1178 POC 
 مجموع 8726 7273 3/83

* CBG: Central Bus Guardian 
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است؛ که این % 1/13رود، داراي نرخ رخداد  خطا به شمار می
به نسبت  POC در ماژول در حالی است که رخداد این خطا

 که باشد را دارا می%) 9/78(بیشترین احتمال ها،  دیگر ماژول
ل دهنده لزوم توجه بیشتر به طراحی این ماژو این نکته نشان

  .باشد می

  بندي جمع - 6

محافظ مرکزي گذرگاه، تکنیک مرسومی است  واحد استفاده از
پذیري اشکال و   که در همبندي ستاره براي افزایش تحمل

. شود جلوگیري از رخداد خرابی پرحرفی به کار گرفته می
پذیري  بنابراین در این مقاله سعی شده است تا میزان تحمل

، FlexRayدر قرارداد ارتباطی این واحد در برابر اشکال 
از . ترین ماژول آن به اشکال معرفی گردد گیري و حساس اندازه

طرف دیگر در این مقاله سعی شده است تا میزان انتشار 
ها شبکه نیز مورد بررسی  داده در این واحد به گره خطاهاي رخ

قرار داده شود؛ و در نهایت سعی گردیده تا میزان و نوع هر 
   .رخ داده دراثر تزریق اشکال، تعیین گردندطاهاي کدام از خ
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 کننده ارتباطی واحد محافظ گذرگاه مرکزي هاي کنترل داده در ماژول خطاهاي رخمیزان و نوع : 3جدول 

 خطاي تعارض خطاي محتوایی خطاي توقف سازي خطاي همگام خطاي نحوي
خطاي نقض 

 کرانه
هاي  اشکال
 ماژول  شده فعال

 تعداد % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد % تعداد %

2/43 2051 0/88 4177 2/2 103 2/11 533 0 0 0/4 191 4745 CHI 
3/55 188 5/18 63 0 0 5/38 131 0 0 2/11 38 340 CODEC 
3/69 876 100 1264 0 0 0 0 0 0 0 0 1264 CSP 
6/15 68 2/20 88 5/11 50 0/23 100 5/11 50 5/19 85 435 FSP 
1/74 566 4/62 477 4/8 64 4/2 18 1/4 31 6/10 81 764 MAC 
5/8 100 4/79 935 9/78 929 9/1 23 0 0 7/5 67 1178 POC 
 مجموع 8726 462 3/5 81 9/0 805 2/9 1146 1/13 7004 3/80 3849 1/44

 


