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Poziomy ochrony

I Poziom nieuprzywilejowany:
I brak dostępu do układów NVIC i SCB
I dostęp do niektórych obszarów pamięci i peryferii może być

ograniczony
I ograniczony dostęp do niektórych instrukcji

I Poziom uprzywilejowany – pełny dostęp do wszystkich
instrukcji i zasobów

I Po wyzerowaniu mikrokontroler pracuje na poziomie
uprzywilejowanym

I Są dwa wskaźniki stosu – po jednym dla każdego poziomu
ochrony
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Tryby pracy

I Tryb wątku (ang. thread mode)
I wykorzystywany do wykonywania aplikacji
I ustawiany po wyzerowaniu mikrokontrolera
I wykonanie w tym trybie może odbywać się na poziomie

uprzywilejowanym lub nieuprzywilejowanym
I jest używany stos główny lub stos procesu

I Tryb obsługi przerwań (ang. handler mode)
I wykorzystywany do obsługi przerwań
I po zakończeniu obsługi przerwania procesor powraca do trybu

wątku
I zawsze odbywa się na poziomie uprzywilejowanym
I zawsze jest wykorzystywany stos główny

I Więcej informacji na ten temat: PM0214 – Programming
manual
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Poziomy ochrony i tryby pracy

Źródło: http://sigalrm.blogspot.com
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Układ ochrony pamięci – MPU

I Przestrzeń adresowa może być podzielona na obszary
i podobszary

I Obszar ma przypisany typ i ewentualnie dodatkowy atrybut
XN

I Typy pamięci:
I pamięć zwykła – procesor może zmieniać kolejność operacji

zapisu i odczytu
I pamięć urządzenia – procesor zachowuje kolejność operacji

względem innych operacji do pamięci urządzenia lub pamięci
ze ścisłym porządkiem operacji

I pamięć ze ścisłym porządkiem operacji – procesor zachowuje
kolejność operacji względem wszystkich pozostałych operacji
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Układ ochrony pamięci – MPU

I Odpowiednio konfigurując MPU, można zmienić domyślną
organizację przestrzeni adresowej

I Zmiany mogą odbywać się także dynamicznie
I Rozkazy barierowe DMB, DSB oraz ISB umożliwiają wymuszenie

właściwej kolejności operacji na pamięci
I Więcej informacji na ten temat: PM0214 – Programming

manual
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Watchdog – strażnik

I Służy do wyprowadzania mikrokontrolera ze stanu zawieszenia
I Nie zwalnia od pisania poprawnego kodu!
I Mikrokontroler jest wyposażony w dwa układy strażników:

I strażnik niezależny
I strażnik okienkowy

I Każdy z nich ma licznik liczący w dół
I Gdy licznik strażnika osiąga określone wartości, mikrokontroler

jest zerowany
I Aby do tego nie dopuścić, oprogramowanie musi wcześniej

ustawić nową wartość licznika
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Strażnik niezależny

I Taktowany zegarem LSI (nominalnie 32 kHz, ale uwaga na
duży rozrzut!)

I Strażnik pozostaje aktywny w przypadku awarii zegara
głównego

I Strażnik działa także w trybach uśpienia stop mode i standby
I Po wyzerowaniu mikrokontrolera domyślnie nie jest aktywny
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Jak działa strażnik niezależny?

I Uruchomienie: zapis wartości 0xCCCC do rejestru IWDG->KR
I Licznik zaczyna zliczać w dół od wartości 0xFFF
I Gdy osiągnie wartość zero, mikrokontroler jest zerowany
I Zapis wartości 0xAAAA do rejestru IWDG->KR powoduje

ustawienie licznika na wartość rejestru IWDG->RLR . . .
I . . . i tym samym zapobiega wyzerowaniu mikrokontrolera
I Licznik znów zlicza w dół
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Konfigurowanie strażnika niezależnego

I Preskaler 4, 8, 16, 32, 64, 128 lub 256 konfigurowany za
pomocą rejestru IWDG->PR

I Wartość, od której ponownie zlicza strażnik, konfigurowana za
pomocą rejestru IWDG->RLR

I Zapis do tych rejestrów jest chroniony – trzeba najpierw
wpisać 0x5555 do rejestru IWDG->KR

I Zapis innej wartości (w tym także 0xAAAA!) do tego rejestru
ponownie blokuje możliwość modyfikacji rejestrów
konfiguracyjnych
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Przykład

I Sekwencja uruchamiająca strażnika:

IWDG->KR = 0x5555;
IWDG->PR = prescaler;
IWDG->RLR = reload;
IWDG->KR = 0xAAAA;
IWDG->KR = 0xCCCC;

I Uwaga: zmiany wartości rejestrów IWDG->PR oraz IWDG->RLR
przy włączonym strażniku wymagają dodatkowej
synchronizacji – patrz opis rejestru IWDG->SR w RM0383
Reference Manual
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Strażnik okienkowy

I Nieaktywny po wyzerowaniu mikrokontrolera
I Taktowany zegarem PCKL1
I Preskaler o wartościach 1, 2, 4 lub 8
I Wyposażony w 7-bitowy licznik zliczający w dół
I Aby uniknąć wyzerowania mikrokontrolera, trzeba dokonywać

zmian wartości licznika w ściśle określonych oknach czasowych
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Jak działa strażnik okienkowy?

I Licznik cały czas zlicza w dół (nawet, gdy strażnik jest
nieaktywny)

I Aktualna wartość licznika znajduje się w rejestrze WWDG->CR
I Gdy strażnik jest aktywny i najbardziej znaczący bit licznika

stanie się zerem (np. na skutek zmiany wartości licznika
z 0x40 na 0x3F), to mikrokontroler jest zerowany

I Wcześniej, gdy licznik osiąga wartość 0x40, jest ustawiany
znacznik WWDG SR EWIF w rejestrze WWDG->SR i może zostać
wygenerowane przerwanie o numerze WWDG IRQn

I Aby zapobiec wyzerowaniu mikrokontrolera, program musi
odpowiednio wcześnie zmienić wartość licznika

I Ale jeśli zrobi to, gdy wartość licznika jest większa niż wartość
pamiętana w rejestrze WWDG->CFR, to mikrokontroler także
zostanie wyzerowany!

14.13



Aktywowanie strażnika okienkowego

I Należy ustawić bit WWDG CR WDGA w rejestrze WWDG->CR
I Aktywując licznik, trzeba zarazem zadbać o ustawieniu

najbardziej znaczącego bitu licznika, w przeciwnym razie
mikrokontroler zostanie od razu wyzerowany
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Bit-banding – manipulowanie pojedynczymi bitami

I Odwzorowuje każdy bit z obszaru bit-band na najmniej
znaczący bit czterobajtowego słowa w obszarze bit-band alias

I W przestrzeni adresowej są dwa obszary bit-band
i odpowiadające im obszary bit-band alias

I Pierwszy obszar to 1 MiB RAM o adresach od 0x20000000
do 0x200FFFFF odwzorowywany na 32 MiB o adresach od
0x22000000 do 0x23FFFFFF

I RAM jest mniej niż 1 MiB, więc cała pamięć operacyjna jest
odwzorowywana

I Drugi obszar to początkowe 1 MiB przestrzeni adresowej
układów peryferyjnych o adresach od 0x40000000 do
0x400FFFFF odwzorowywany na 32 MiB o adresach od
0x42000000 do 0x43FFFFFF

I Niektóre peryferie leżą w przestrzeni nieodwzorowywanej

14.15



Bit banding – manipulowanie pojedynczymi bitami peryferii

I Przydatne makra

#define _BBA(base, offset) \
(PERIPH_BB_BASE + \
32U * ((base) - PERIPH_BASE + (offset)))

#define _BB(address, bit) \
(*(volatile uint32_t*)((address) + 4U * (bit)))

I Przykład dla bitu 8 w rejestrze CSR układu peryferyjnego PWR

#define PWR_CSR_BB_ADDRESS \
_BBA(PWR_BASE, 0x04U)

#define PWR_CSR_EWUP_BB \
_BB(PWR_CSR_BB_ADDRESS, 8U)
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Bit banding – manipulowanie pojedynczymi bitami peryferii

I Modyfikowanie wartości bitu

PWR_CSR_EWUP_BB = bit_value;

PWR_CSR_EWUP_BB = 0;

PWR_CSR_EWUP_BB = 1U;

I Odczytywanie wartości bitu

uint32_t bit_value;

bit_value = PWR_CSR_EWUP_BB;

if (PWR_CSR_EWUP_BB) {
...
}
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