
Βξαδηά ηνπ Εξεπλεηή 

 

Τν εξγαζηήξην Μικποεπεξεπγαστών και Υλικού ηνπ Πολστετνείοσ Κρήτης αζρνιείηαη κε 

πιεηάδα δεηεκάησλ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνύλ ηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ 

θπθισκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πιηθνύ – ινγηζκηθνύ. Τα ηειεπηαία ρξόληα, 

ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα δηαηίζεληαη κέζσ ππεξεζηώλ Νέθνπο (Cloud Services), νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ πξόζβαζε ζε εμππεξεηεηέο (servers) πνπ δηαζέηνπλ θάξηεο βαζηζκέλεο ζε 

πιαηθόξκεο πιηθνύ αλαδηαηαζζόκελεο ινγηθήο (FPGAs). Οη εθαξκνγέο πνπ αλαπηύζζνληαη 

γηα απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ δύν βαζηθά θνκκάηηα: ην έλα απνηειεί ην ινγηζκηθό ην νπνίν 

εθηειείηαη ζηνπο επεμεξγαζηέο (CPUs) ησλ εμππεξεηεηώλ θαη ην δεύηεξν είλαη κηα 

εμεηδηθεπκέλε ζρεδίαζε ελόο θπθιώκαηνο πνπ πινπνηείηαη πάλσ ζηε θάξηα FPGA. Τν 

θύθισκα ηππηθά αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ πην επίπνλε ππνινγηζηηθά δηεξγαζία ηεο 

εθαξκνγήο ελώ ζηνλ γεληθνύ ζθνπό επεμεξγαζηή εθηεινύληαη όια ηα άιια ηκήκαηα ηεο 

εθαξκνγήο πνπ απαηηνύλ κεγαιύηεξε επειημία θαη επηθνηλσλία κε άιινπο πόξνπο (π.ρ. 

δίθηπν, αλάγλσζε θαη εγγξαθή δεδνκέλσλ ζην δίζθν, θηι). Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη 

ε κέγηζηε απόδνζε κε ην κηθξόηεξν θόζηνο ζε πόξνπο θαη ελέξγεηα. Γηα ηνύην θαη ν ηνκέαο 

απηόο παξνπζηάδεη ηαρύηαηε 

αλάπηπμε θαη δηάδνζε, κε 

απνηέιεζκα πιένλ ζρεδόλ όινη νη 

πάξνρνη ππεξεζηώλ Νέθνπο λα 

πξνζθέξνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα. 

Ταπηόρξνλα όκσο, ε αλάπηπμε 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη ε δηάζεζε 

ηνπο ζην επξύ θνηλό κέζσ ησλ 

ππεξεζηώλ Νέθνπο, ζπλνδεύεηαη θαη 

από θαίξηεο πξνθιήζεηο. 

Σπγθεθξηκέλα, κέρξη ηώξα, ν θάζε 

ελνηθηαζηήο/ρξήζηεο απνθηά 

πξόζβαζε ζην ζύλνιν ησλ πόξσλ 

ελόο νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο 

FPGA κε απνηέιεζκα, νη όπνηνη 

πιενλάδνληεο πόξνη, λα κέλνπλ 

αλαμηνπνίεηνη. Σθνπόο, ινηπόλ, ησλ παξόρσλ είλαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πόξσλ, κνηξάδνληαο ηνπο ζε πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο κε αληίζηνηρν ηξόπν πνπ 

έλαο ηππηθόο εμππεξεηεηήο κπνξεί λα εθηειεί πξνγξάκκαηα από δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο. 

Απηό θπζηθά ζεκαίλεη όηη αλαθύπηνπλ ζέκαηα αζθαιείαο θαζόηη κπνξεί λα ππάξρνπλ 

θαθόβνπινη ρξήζηεο/ζπλ-ελνηθηαζηέο ή απιά ρξήζηεο πνπ λα παξαβηάδνπλ θαλόλεο θαη λα 

δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ άιισλ ρξεζηώλ ή όινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γεληθόηεξα. 

Σπγθεθξηκέλα, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο επειημίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

πιαηθόξκεο (FPGA), έλαο θαθνήζεο ρξήζηεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηα θπθισκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα ππνθιέςεη δεδνκέλα από άιινπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ίδην ζύζηεκα. Αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα ηέηνηνπ ηύπνπ θαθόβνπιεο ελέξγεηαο απνηειεί 

ε επίζεζε πιατλνύ θαλαιηνύ (side-channel attack). 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο επίζεζε εθκεηαιιεύεηαη ην γεγνλόο όηη νη ελώ νη πόξνη πνπ δηαηίζεληαη ζε 

θάζε ρξήζηε είλαη ινγηθά απνκνλσκέλνη κεηαμύ ηνπο, ζε θπζηθό επίπεδν παξακέλνπλ 

ελσκέλνη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηεο παξάπιεπξεο παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο, όπσο ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ή ην ξεύκα πνπ ηξαβάεη έλα ζπγθεθξηκέλν θύθισκα, λα  κπνξνύλ λα 



παξαηεξεζνύλ θαη κέζσ απηώλ ησλ παξαηεξήζεσλ λα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην θύθισκα ή ηα δεδνκέλα πνπ 

απνζεθεύεη.  

Η θαηαλάισζε ηζρύνο είλαη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαθνινπζνύληαη από 

έλαλ θαθόβνπιν ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα ππνθιέςεη πιεξνθνξίεο από ην ππνςήθην ζύκα. 

Απηό νθείιεηαη ζε δπν παξάγνληεο. Ο πξώηνο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη, εληόο κηαο 

FPGA, ην δίθηπν δηαλνκήο ηζρύνο (Power Distribution Network) είλαη θνηλό γηα όιν ην 

νινθιεξσκέλν θύθισκα (θαη άξα γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά 

ηνπ ηκήκαηα). Ο δεύηεξνο ζρεηίδεηαη κε ην όηη ην επίπεδν ηεο ηζρύνο παξνπζηάδεη 

απμνκεηώζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγηθόηεηεο (πινπνηήζεηο δηαθνξεηηθώλ 

ρξεζηώλ) πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε κηα FPGA. Από ηελ πιεξνθνξία απηή, ν επηηηζέκελνο 

κπνξεί λα εμάγεη ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο από θάπνηα πινπνίεζε ζηόρν/ζύκα (γηα 

παξάδεηγκα πνύ απνζεθεύνληαη θάπνηα επαίζζεηα δεδνκέλα, πώο κεηαδίδνληαη, πνηα είλαη 

κέξε ηνπ θπθιώκαηνο πνπ γίλεηαη κηα επεμεξγαζία, θ.ά). 

Πξνθεηκέλνπ έλαο επηηηζέκελνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαλάισζε ηζρύνο, πξέπεη λα 

πινπνηήζεη έλα θύθισκα, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζαλ αηζζεηήξαο θαη ζα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

FPGA κε ην ζύκα. Οη πην δηαδεδνκέλνη ηύπνη αηζζεηήξσλ είλαη δπν. Ο πξώηνο, βαζίδεηαη 

ζηνλ αηζζεηήξα time-to-digital converter (TDC), ν νπνίνο απνηειείηαη από αληηζηξνθείο 

(inverters) πνπ δέρνληαη σο είζνδν έλα ξνιόη, θαη θαηαρσξεηέο (registers) νη νπνίνη 

θαηαγξάθνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο πνπ πξνθύπηνπλ. 

 
Ο δεύηεξνο ηξόπνο κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο ηζρύνο βαζίδεηαη ζηνπο ring oscillators 

(ROs). Έλαο ring oscillator απνηειείηαη από κνλό αξηζκό από αληηζηξνθείο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ κεηαβνιώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηε 

θαζπζηέξεζε δηάδνζεο ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θπθιώκαηνο.  

Αληηπξνζσπεπηηθή κέηξεζε ζηελ βαζηθή ηαιάλησζε ησλ ηηκώλ θαηαλάισζεο ηζρύνο γηα 

ηέηνηα θπθιώκαηα, είλαη ε παξαθάησ. Επηπιένλ, δηαθξίλνληαη νη δηαθπκάλζεηο επί ηεο 

βαζηθήο απηήο ηαιάλησζεο (θάπνηεο είλαη θπθισκέλεο), νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ παξνπζία 

(θαη ιεηηνπξγία) ελόο δεύηεξνπ θπθιώκαηνο ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα είλαη ππνςήθηνο 

ζηόρνο. Με βάζε, ινηπόλ ηα εμαγόκελα απηά δεδνκέλα, ν επηηηζέκελνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα 

λα ζπκπεξάλεη ην ηη είδνπο ιεηηνπξγίεο ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο πινπνίεζεο ελόο 

θαιόβνπινπ/αλππνςίαζηνπ ρξήζηε κε δπλεηηθά πνιπ άζρεκεο ζπλέπεηεο δεδνκέλνπ όηη νη 

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα είλαη θξίζηκεο ζε κηα ζεηξά απν πεξηπηώζεηο όπσο ηαηξηθέο 

εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ. 

 


