
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformă de e-learning și curriculă e-content 
pentru învățământul superior tehnic 

Ingineria Calculatoarelor 

19. Sisteme de calcul tolerante la defecte 



INGINERIA CALCULATOARELOR � O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A �TIIN�EI CALCULATOARELOR 

88..  SSIISSTTEEMMEE  DDEE  CCAALLCCUULL  TTOOLLEERRAANNTTEE  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  

88..11  IINNTTRROODDUUCCEERREE  

 
Sistemele de calcul constau dintr-o multitudine de componente hardware 

�i software. În multe sisteme, defectele unor astfel de componente pot determina 
o comportare global� neanticipabil� poten�ial distructiv�, precum �i la 
indisponibilitatea sistemului. 

Unele sisteme sunt proiectate s� fie tolerante la defecte: ele sunt 
caracterizate de un comportament bine definit atunci când componentele se 
defecteaz� sau sunt mascate fa�� de utilizatori, continuând s� ofere serviciul 
standard specificat în ciuda apari�iei defectelor componentelor. Este cazul 
proceselor de tranzac�ii on-line, controlul proceselor, calculatoare bazate pe 
comunica�iile comunit��ilor de utilizatori, etc. Pentru a minimiza pierderile 
datorate comportamentului imprevizibil sau indisponibilitatea serviciului, 
utilizatorii se bazeaz� pe sistemele tolerante la defecte. Pentru a asigura tolerarea 
defectelor, arhitectura unui sistem distribuit încorporeaz� componente 
redundante de procesare. 

O problem� major� în proiectarea �i verificarea sistemelor tolerante la 
defecte o constituie identificarea dependen�elor. Se spune c� o component� a 
sistemului este dependent� de alt� component� dac� comportamentul corect al 
primeia necesit� operarea corect� a celei de-a doua. 

Nici un sistem nu poate tolera toate defectele posibile, astfel încât este 
esen�ial ca defectele s� fie considerate din stadiul de defini�ie a cerin�elor �i a 
procesului de proiectare. Defectele pot fi clasificate, bazându-ne pe localitate 
(componente atomice, sistemul, operatorul, mediul), pe efect (timpii, datele) sau 
pe cauz� (proiectare, defectare). Alte criterii posibile de clasificare a defectului 
includ durata (tranzitorie, persistent�) �i efectul asupra st�rii sistemului 
(c�derea, amnezia, amnezia par�ial�, etc.). 

Defectele î�i au originea într-o component� a sistemului sau într-un 
subsistem, în mediul de operare sau în interac�iunea dintre sistem �i utilizator, 
operator sau alt subsistem. 

Detectarea defectului este în mod obi�nuit primul pas în tolerarea 
defectelor. Chiar dac� alte elemente ale sistemului previn efectele negative ale 
unui defect prin compensarea lui, este important s� se detecteze �i s� se înl�ture 
defectele din cadrul sistemului. 

Dependen�a de sistemele de calcul a întregii specii umane a crescut atât de 
mult, încât devine foarte greu de imaginat, dac� nu chiar imposibil, revenirea la 
utilizarea unor mijloace rudimentare. Când un computer utilizat pentru rezervarea 
locurilor în traficul aerian se defecteaz�, de exemplu, linia aerian� nu mai poate 
efectua atribuirea locurilor rezervate, sau rezervarea locurilor r�mase vacante, pe 
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baza unor tabele realizate manual de c�tre func�ion�rii acesteia. 
Utilizatorul sistemului de calcul trebuie s� fie capabil s� în�eleag� avantajele 

�i limit�rile artei de proiectare fiabilistic� �i s� determine impactul acestor avantaje 
�i limit�ri asupra aplica�iilor sau calculului manual �i s� precizeze cerin�ele de 
fiabilitate ale sistemului, astfel încât aplica�iile sau calculele s� fie realizate cu 
succes. 
 

88..22  MMEETTOODDEE  GGEENNEERRAALLEE  UUTTIILLIIZZAATTEE  PPEENNTTRRUU  
TTOOLLEERRAARREEAA  DDEEFFEECCTTEELLOORR  ÎÎNN  SSIISSTTEEMMEELLEE  DDEE  CCAALLCCUULL  

  
Sistemele de calcul digitale au caracteristici speciale, care determin� 

modul de defectare al acestora �i ce mecanisme de tolerare a defectelor sunt mai 
potrivite s� fie utilizate. Primele sisteme digitale erau sisteme discrete. Spre 
deosebire de sistemele continue, cum ar fi sistemele analogice, ele opereaz� în 
pa�i discontinui. În al doilea rând, sistemele digitale codeaz� informa�ia. Spre 
deosebire de sistemele continue, valorile sunt reprezentate printr-o serie de 
simboluri codate. În al treilea rând, sistemele digitale î�i pot modifica 
comportamentul în func�ie de informa�ia procesat�. 

Întrucât sistemele digitale sunt sisteme discrete, rezultatele pot fi testate 
sau comparate înainte de a fi eliberate spre lumea exterioar�. În timp ce 
sistemele analogice trebuie s� aplice continuu valori limitate sau regulate, un 
sistem digital poate substitui un rezultat înaintea trimiterii unei valori de ie�ire. 
Cât timp exist� posibilitatea construirii calculatoarelor digitale care opereaz� 
asincron (f�r� un ceas master pentru secven�ierea opera�iilor interne), în 
practic�, toate calculatoarele digitale sunt secven�iate de la un semnal de ceas. 
Aceast� dependen�� de un semnal de ceas face ca o surs� cu un ceas precis s� fie 
la fel de important� ca sursa de alimentare, dar mai înseamn�, de asemenea, c� 
secven�ele identice de instruc�iuni ocup� în mod esen�ial aceea�i cantitate de 
timp. Unul din cele mai obi�nuite mecanisme de tolerare a defectelor, timeout-
ul, folose�te aceast� proprietate pentru a m�sura inactivitatea programului.  

Faptul c� sistemele digitale codeaz� informa�ia este extrem de important. 
Cea mai important� implicare a cod�rii informa�iei este aceea c� sistemele 
digitale pot stoca cu acurate�e informa�ia pentru perioade lungi de timp, o 
capabilitate care nu este posibil� în cadrul sistemelor analogice. Aceasta mai 
înseamn�, de asemenea, c� sistemele pot stoca copii identice ale informa�iei �i se 
a�teapt� ca acestea s� fie înc� identice dup� scurgerea unei perioade substan�iale 
de timp.  

Informa�ia codat� în sistemele digitale poate fi redondant�, folosind mai 
multe coduri reprezentând aceea�i valoare. Codarea redondant� este cea mai 
puternic� unealt� disponibil� pentru a ne asigura c� informa�ia din sistemele 
digitale nu a fost modificat� în timpul stoc�rii sau retransmisiei. Codarea 
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redondant� poate fi implementat� la mai multe nivele ale unui sistem digital. La 
cele mai joase nivele, se realizeaz� o proiectare atent� a modelului codului ata�at 
blocurilor de informa�ie digital�, care pot permite unui hardware specializat s� 
corecteze defectele pentru un num�r de comunica�ii diferite sau defecte ale 
stoc�rii, incluzând schimb�rile unui singur bit, respectiv schimb�rile mai multor 
bi�i adiacen�i. Paritatea pentru accesul aleator la memorie este un exemplu 
comun a unei astfel de cod�ri. Întrucât un singur bit de informa�ie poate avea 
consecin�e la nivelele superioare, un programator poate coda informa�ia senzitiv, 
cum ar fi indicatorii pentru module critice, sau simboluri speciale care nu pot fi 
create prin eroarea unui singur bit. 

Uneori, tolerarea defectelor mai este denumit� �i gestionarea redondan�ei. 
Redondan�a reprezint� prevederea capabilit��ilor func�ionale care nu vor fi 
necesare într-un mediu f�r� defecte. Redondan�a este necesar�, dar nu suficient� 
pentru tolerarea defectelor. De exemplu, în cadrul unui sistem de calcul pot fi 
prev�zute func�ii sau ie�iri redondante, astfel încât cel pu�in un rezultat s� fie 
corect în prezen�a unui defect. Dac� utilizatorul trebuie s� examineze rezultatele 
�i s� îl selecteze pe cel corect, atunci singurul mod de tolerare a defectelor va fi 
cel efectuat de utilizator. 

Gestionarea redondan�ei sau toleran�a la defecte implic� urm�toarele 
ac�iuni: 

�� detec�ia defectului: procesul care determin� c� a ap�rut un defect; 
�� diagnosticarea defectului: procesul care determin� ce a cauzat 

propagarea defectului, sau care localizeaz� la nivel de subsistem sau de 
component� defectul; 

�� con�inutul defectului: procesul care previne propagarea defectelor de la 
originea lor pân� la un punct din sistem, unde poate avea un efect 
asupra serviciului oferit utilizatorului; 

�� mascarea defectului: procesul care asigur� c� doar valorile corecte se 
vor propaga în sistem, în ciuda unei componente defecte; 

�� compensarea defectului: dac� apare un defect �i este propagat în cadrul 
unui subsistem, se poate s� fie necesar ca sistemul s� prevad� un 
r�spuns pentru a-l compensa; 

�� repararea defectului: procesul prin care sunt înl�turate defectele dintr-
un sistem. În sistemele proiectate pentru tolerarea defectelor, acestea 
sunt re�inute înainte de a fi propagate la o extensie la care serviciul 
sistemului este afectat. Acest lucru las� o por�iune din sistem 
neutilizat�, datorit� defectelor reziduale. Dac� apar subsecven�e ale 
defectelor, sistemul poate s� nu fie în stare s� fac� fa�� situa�iei datorit� 
acestor resurse pierdute, mai pu�in în cazul în care acestea sunt 
corectate printr-un proces de refacere care asigur� faptul c� nu mai 
r�mâne nici un defect în resursele sau în st�rile sistemului. 

M�sura gestion�rii cu succes a redondan�ei sau a toler�rii defectelor este 
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acoperirea, care reprezint� probabilitatea apari�iei unui defect al sistemului. O 
estimare simplist� a acoperirii este dat� doar de contorizarea numerelor de 
succese ale redondan�ei dintr-un sistem. Estim�ri mai sofisticate ale acoperirii 
contorizeaz� �i abilitatea sistemului de a func�iona mai departe în prezen�a 
defectelor. Modelul folosit în mod uzual este modelul proceselor Markov, în 
care fiecare defect sau ac�iune reparatorie, determin� ca sistemul s� efectueze o 
tranzi�ie într-o nou� stare. Deoarece pentru fiecare etaj este generat� o stare 
distinct�, în fiecare defect �i proces de reparare posibile, modelele Markov, chiar 
�i pentru un sistem simplu, pot consta din mii de st�ri. Sunt disponibile unelte 
sofisticate de analiz� pentru aceste modele �i pentru o descriere mai compact� a 
sistemului folosind modele Markov, cum ar fi re�elele Petri. Implementarea 
ac�iunilor descrise mai sus, depind de forma de redondan�� implicat�, cum ar fi 
redondan�a spa�iului sau redondan�a timpului. 

Multe mecanisme de tolerare a defectelor implic� fie redondan�a spa�iului, 
fie redondan�a timpului, bazate pe o surs� de timp precis�. Probabil, nici o 
îmbun�t��ire a hardware-ului nu are un efect mai mare asupra mecanismelor 
toleran�elor la defecte decât un circuit de ceas. O decizie timpurie în dezvoltarea 
unui sistem tolerant la defecte ar trebui s� fie aceea de a prevedea un serviciu 
fiabil de timp în interiorul sistemului. Un astfel de serviciu poate fi folosit ca un 
fundament pentru tolerarea defectelor �i pentru implementarea protocoalelor de 
reparare. Dac� serviciul de timp nu este tolerant la defecte, atunci  trebuie s� fie 
ad�ugate intervale de timp adi�ionale sau s� fie implementate protocoale 
asincrone complexe, care se bazeaz� pe procesul de efectuare a anumitor calcule 
pentru a efectua o estimare a  timpului. Proiectan�ii sistemelor multiprocesor 
trebuie s� decid� prevederea unui serviciu de ceas global, tolerant la defecte, 
care men�ine pentru sistem o surs� consistent� de timp, sau s� rezolve conflictele 
de timp prin metode ad-hoc. 

Este posibil� realizarea politicilor referitoare la con�inutul defectului, 
pentru defecte individuale, prin împ�r�irea unui sistem în regiuni con�inând 
defecte, cu sau f�r� nici o dependen�� între regiuni. 

Regiunile con�inând defecte încearc� s� previn� propagarea datelor 
defecte prin limitarea cantit��ii de comunica�ie între regiuni, pentru o 
monitorizare mai atent� a mesajelor �i propagarea defectelor resurselor prin 
eliminarea resurselor partajate. În unele proiect�ri ultra-dependente, fiecare 
regiune con�inând defecte are unul sau mai multe procesoare izoltate fizic �i 
electric, memorii, surse de alimentare, ceasuri �i leg�turi de comunica�ie. 
Singurele resurse care sunt strâns coordonate în astfel de arhitecturi sunt 
ceasurile, fiind luate precau�ii extinse pentru a ne asigura c� mecanismele de 
sincronizare a ceasurilor nu permit propagarea defectelor între regiuni. 
Propagarea alter�rii datelor este inhibat� de c�tre copiile localizate redondant ale 
programelor critice, în diferite regiuni con�inând defecte, precum �i acceptarea 
datelor de la alte copii doar dac� copiile independente multiple produc acela�i 
rezultat. 
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Defectele sistemului sunt observabile atunci când acestea se propag� în 
afara grani�elor sistemului. Scopul toleran�ei la defecte este de a intercepta 
propagarea defectelor, astfel încât defectele s� nu se mai manifeste �i acest lucru 
se realizeaz� în mod obi�nuit prin substituirea func�iilor care au fost afectate de 
un defect particular, cu func�ii redondante. Ocazional, un defect poate afecta 
destule func�ii redondante pentru a nu mai fi posibil� selectarea fiabil� a unui 
rezultant care nu este eronat �i sistemul va sus�ine un defect comun. Un defect 
comun rezult� dintr-un singur defect (sau un set de defecte). Sistemele de calcul 
sunt vulnerabile la defectele resurselor comune, dac� acestea se bazeaz� pe o 
singur� surs� de alimentare,  un singur ventilator sau o singur� interfa�� de 
intrare-ie�ire. 

Codarea este principala arm� din arsenalul toler�rii defectelor. Deciziile la 
nivel sc�zut ale cod�rii sunt luate de proiectan�ii memoriilor �i procesoarelor, 
atunci când ei selecteaz� mecanismele de detec�ie �i corec�ie ale erorilor pentru 
memorii �i magistralele de date. Protocoalele de comunica�ie ofer� o varietate de 
op�iuni de detectare �i corectare, incluzând codarea unor blocuri mari de date 
pentru a opri defectele continue �i pentru a permite reîncerc�ri multiple, în cazul 
în care facilit��ile de corectare a erorilor nu pot recunoa�te defectele. Facilit��ile 
comunica�iei prelungite ar trebui s� constituie suplementul tehnicilor de codare 
care înregistreaz� valorile critice ale sistemului, folosind un model unic, care 
este preferabil s� nu fie creat aleator.  

Mecanismul de detectare a defectelor folosit influen�eaz� activit��ile 
toleran�ei la defecte (diagnosticarea, con�inutul, mascarea, compensarea �i 
refacerea). Dou� posibile mecanisme pentru detectarea defectelor sunt 
constituite de: 

�� teste de acceptabilitate; 
�� compar�ri. 
Testele de acceptabilitate reprezint� mecanisme generale de detectare a 

defectelor prin aceea c� ele pot fi folosite chiar dac� sistemul este compus dintr-
un procesor singular (neredondant). Programul sau subprogramul este executat 
�i rezultatul este subiectul unui test. Dac� rezultatul trece testul, execu�ia 
continu� normal. Un test de acceptabilitate e�uat reprezint� un simptom al 
defectului. Un test de acceptabilitate este mult mai eficient dac� se bazeaz� pe 
faptul c� poate fi derivat independent din func�ia care va fi testat� �i poate fi 
calculat mult mai simplu ca func�ia care va fi testat� (adic� auto-multiplicarea 
unui rezultat pentru a verifica rezultatul unei func�ii). 

Un test de acceptabilitate nu poate, în general, s� determine care este 
defectul. Poate spune doar c� ceva nu func�ionez� normal. 

Un test de acceptabilitate prevede o barier� pentru propagarea unui defect. 
Continuarea execu�iei unui program care va fi testat nu este permis� decât atunci 
când unele forme de reîncercare trec cu succes testul de acceptabilitate. Dac� 
nici o alternativ� nu trece testul de acceptabilitate, subsistemul e�ueaz� �i acest 
lucru este de preferat s� se fac� transparent. Defectarea transparent� permite 
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restului sistemului s� continue opera�ia (acolo unde este posibil), f�r� restric�ii 
legate de ie�irile eronate ale componentele defecte. 

Un test de acceptabilitate mascheaz� cu succes o valoare defect� dac� 
acesta conduce la un proces de reîncercare sau la un rezultat alternativ nou, 
corect, în intervalul timpului limit� setat pentru declararea defectului. 

Un program care e�ueaz� într-un test de acceptabilitate poate fi înlocuit 
printr-unul alternativ. Dac� programul alternativ trece testul de acceptabilitate, 
rezultatul s�u poate fi folosit pentru compensarea rezultatului original. Este de 
notat c� programele alternative ruleaz� în timpul unui proces de reîncercare �i 
pot s� aib� la ie�iri o valoare �sigur�� pentru a compensa defectele sistemului. 
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