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88..66  MMOODDEELLUULL  TTOOLLEERRAANN��EEII  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  

 
În urm�toarele paragrafe s-au considerat doar aplica�iile de tip client-

server, rulând într-o re�ea de calculatoare (noduri) într-un sistem distribuit. O 
astfel de aplica�ie are un proces server �i mai multe procese client executate în 
nivelul utilizator (nivelul aplica�ie), peste hardware-ul furnizat �i sistemele de 
operare. Pentru a prelua serviciile, procesele client trimit mesaje procesului 
server. În fiecare din ace�ti pa�i ai mesajelor proceselor, procesul server 
efectueaz� calculul �i procesarea datelor necesare �i trimite înapoi un r�spuns 
dac� este necesar. Uneori, aceste proceduri sunt denumite aplica�ii ale 
procesului server. 

Gradul în care sunt folosite într-o aplica�ie task-urile tolerante software la 
defecte determin� disponibilitatea �i consisten�a datelor pentru acea aplica�ie. 
Este, de asemenea, folositoare stabilirea unei clasific�ri a diferitelor nivele ale 
toleran�ei software la defecte. Vom defini în continuare urm�toarele patru nivele 
bazate pe experimentele efectuate la AT&T. 
 
Nivelul 0: Nici o toleran�� la defecte în aplica�ia software 
În acest nivel, când procesul care execut� aplica�ia cade sau se blocheaz�, 
trebuie s� fie restartat manual de la starea sa intern� ini�ial�. Aplica�ia poate s� 
lase datele într-o stare incorect� sau inconsistent� datorit� timing-ului c�derii �i 
poate dura mult timp pân� la restartare, datorit� procedurilor de in�ializare foarte 
elaborate. 
 
Nivelul 1: Detec�ia automat� �i restartarea 
Când o aplica�ie cade sau se blocheaz�, eroarea este detectat� �i aplica�ia este 
restartat� dintr-o stare intern� ini�ial� pe acela�i procesor, dac� acest lucru este 
posibil, sau pe un procesor de backup dac� acesta este disponibil. În acest nivel, 
starea intern� a unei aplica�ii nu este salvat� �i atunci, procesul este restartat la 
starea intern� ini�ial�. A�a cum am men�ionat, restartarea împreun� cu 
reini�ializarea este lent�. Restartarea st�rii interne poate s� nu reflecte toate 
mesajele care au fost procesate în execu�ia anterioar� �i, de aceea, poate s� nu fie 
consistent� cu datele persistente. Diferen�a între Nivelul 0 �i 1 este aceea c� 
detec�ia �i restartarea sunt automate în nivelul 1, �i de aceea, disponibilitatea 
aplica�iei este mai mare pe nivelul 1 decât pe nivelul 0. 
 
Nivelul 2: Nivelul 1 plus verificarea periodic� cu puncte de control, logarea �i 
refacerea st�rii interne 
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În plus fa�� de ce este disponibil pe nivelul 1, starea intern� a procesului 
aplica�iei este verificat� periodic cu puncte de control, adic� datele volatile 
critice sunt salvate �i mesajele aplica�iei sunt logate. Dup� ce este detectat un 
defect, aplica�ia este restartat� la cea mai recent� stare intern� verificat� cu 
puncte de control �i mesajele logate sunt reprocesate pentru a aduce închiderea 
aplica�iei la starea la care a c�zut. Disponibilitatea aplica�iei �i consisten�a 
datelor volatile sunt mai ridicate la nivelul 2 decât cele de pe nivelul 1. 
Nivelul 3: Nivelul 2 plus refacerea datelor persistente 
În plus fa�� de ceea ce este disponibil în nivelul 2, datele persistente ale 
aplica�iei sunt replicate pe un disc de backup conectat la un nod backup, astfel 
fiind p�strat� consisten�a cu datele de pe nodul primar, în timpul unei func�ion�ri 
normale a aplica�iei. În cazul unui defect �i a refacerii rezultate pentru aplica�ia 
din nodul backup, discul backup aduce datele persistente ale aplica�iei ca 
închidere pentru starea în care a avut loc c�derea aplica�iei. 
 
Nivelul 4: Opera�ii continue f�r� nici un fel de întrerupere 
Acest nivel al toleran�ei software la defecte garanteaz� cel mai ridicat grad de 
disponibilitate �i consisten�� a datelor, care este cerut, de exemplu, în sistemele 
de timp real cu securitate critic�. De multe ori, aceasta este asigurat� de c�tre 
procesele replicate ale aplica�iei, cum ar fi blocul de refacere sau software-ul cu 
N-versiuni. Tehnologiile descrise în aceast� sec�iune nu ofer� acest nivel al 
toleran�ei la defecte, nefiind recomandat� o folosire exclusiv� a lor în astfel de 
aplica�ii. 
 

88..77  PPEERRFFOORRMMAANN��AA  

 
Când se evalueaz� un mecanism de tolerare la defecte pentru un mediu de 

calcul paralel trebuie s� se �in� seama c� performan�a este o ra�iune de a exista a 
calculului paralel. Într-un mediu de calcul partajat cu utilizatori multiplii, 
consumarea resurselor este de asemenea un subiect de discu�ie. Orice resurse 
folosite pentru a asigura tolerarea defectelor pentru o aplica�ie nu pot fi folosite 
de alt� aplica�ie. O proiectare care implic� un overhead mare, calcule de refacere 
din defecte care se desf��oar� încet sau folosirea unei cantit��i mari de resurse, 
nu va fi folosit� dac� pre�ul este prea mare. 

Pentru a determina performan�a unei metode de tolerare a defectelor, s-a 
testat performan�a unei aplica�ii sintetice în band� de asamblare, folosind �i 
implementarea cu tolerare la defecte �i cea f�r� tolerare la defecte (care s-a luat 
ca linie de baz�). S-au testat implement�rile tolerante la defecte printr-un 
scenariu care cuprindea absen�a defectelor �i apoi prezen�a unui singur defect, 
pentru a determina caracteristicile timpului de refacere pentru metode diferite, în 
timp ce se folose�te o gam� de valori pentru parametrii cheilor acestor 
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mecanisme. 
 

8.7.1 SSIISSTTEEMMEE  TTOOLLEERRAANNTTEE  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  FFOOLLOOSSIINNDD  
LLOOGGAARREEAA  MMEESSAAJJEELLOORR  ��II  PPUUNNCCTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL 

 
Prin implementarea toleran�ei la defecte într-un sistem de calcul, se 

asigur� supravie�uirea proceselor în execu�ie, pe durata apari�iei unui defect în 
cadrul sistemului. În absen�a caracteristicii de tolerare a defectelor, un program 
de aplica�ie executat în paralel pe procesoare multiple, într-un sistem distribuit, 
poate s� se defecteze în întregime, chiar dac� defectul s-a produs doar la 
execu�ia unei sec�iuni a aplica�iei care rula pe un singur procesor. De�i ideea 
includerii caracteristicii de tolerare a defectelor în cadrul sistemelelor distribuite 
nu este nou�, multe metode existente restrâng tipurile de programe de aplica�ii 
suportate sau mic�oreaz� semnificativ �i, în acela�i timp drastic, performan�ele 
acestor programe în absen�a defectelor. Importan�a metodelor de asigurare a 
toleran�ei la defecte cu overhead sc�zut const� tocmai în faptul c� diminueaz� 
pu�in performan�ele programelor de aplica�ie distribuite pe care le folose�te. 
Dac�, în schimb, implementarea toleran�ei la defecte adaug� un overhead 
substan�ial în cadrul sistemului, se poate ajunge în situa�ia s� nu mai fie utilizat� 
de multe tipuri de programe de aplica�ie. Din aceste cauze, se prefer� metode de 
asigurare a toleran�ei la defecte în sisteme care s� poat� fi utilizate cu u�urin�� 
pentru programele de aplica�ii deja existente, f�r� a mai fi nevoie de schimb�ri 
sau f�r� a necesita efortul de elaborare a unor aplica�ii noi. 

O clas� de metode de asigurare a toleran�ei la defecte în sistemele 
distribuite folose�te logarea mesajelor (message logging) �i puncte de control 
(checkpoints). Au fost dezvoltate metode generale noi pentru demonstrarea �i 
în�elegerea comport�rii �i corectitudinii acestor mecanisme de tolerare a 
defectelor, de proiectare �i implementare �i, de asemenea, de evaluare a 
performan�elor acestora, bazate pe modelul prezentat în continuare. Aceste 
metode sunt transparente �i introduc un overhead mic. Principalul avantaj const� 
în faptul c� nu necesit� hardware suplimentar. 

În general, într-un sistem care folose�te logarea mesajelor �i puncte de 
control pentru a asigura tolerarea defectelor, fiecare mesaj primit de un proces 
este înregistrat într-un mesaj de log, iar starea fiec�rui proces este salvat� 
ocazional ca un punct de control. Fiec�rui proces i se atribuie un punct de 
control individual, nefiind necesar� nici o coordonare între punctele de control 
apar�inând diferitelor procese. Mesajele log-ate �i punctele de control sunt 
stocate prin diverse mijloace pentru a �supravie�ui� oric�rui defect din care 
sistemul s� poat� s� se refac�, cum ar fi scrierea lor pe un suport de stocare 
stabil. 

Refacerea unui proces dintr-un defect folosind aceste mesaje log-ate �i 
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punctele de control se bazeaz� pe ipoteza c� execu�ia procesului este 
determinist� între recep�iile mesajelor de intrare. Acest  lucru este îndeplinit 
dac� dou� procese care pornesc din aceea�i stare �i care primesc aceea�i 
secven�� de mesaje de intrare, produc aceea�i secven�� de mesaje de ie�ire �i se 
termin� în aceea�i stare. Starea unui proces este astfel complet determinat� de 
starea sa de pornire �i de secven�a de mesaje recep�ionate. 

Un proces defect este restaurat folosind puncte de control anterioare ale 
procesului �i folosind mesajele de log primite de proces ulterioare acelor puncte 
de control �i înainte de producerea defectului. Prima dat�, starea unui proces 
defect este reînc�rcat� de la un punct de control pe alte procesoare disponibile. 
Procesului îi este atunci permis s� î�i înceap� execu�ia �i secven�a de mesaje log-
ate, primite original de proces ulterior acestui punct de control, sunt reluate din 
log �i date tot lui. Mesajele reluate trebuie s� fie recep�ionate de c�tre proces în 
timpul refacerii în aceea�i ordine în care ele au fost recep�ionate anterior 
producerii defectului. Procesul recuperat este reexecutat din aceast� stare a 
punctelor de control, bazat� pe acelea�i mesaje de intrare, în aceea�i ordine �i, 
astfel, ajunge, într-un mod determinist, în starea determinat� de aceste secven�e 
ale mesajelor recep�ionate original. În timpul relu�rii execu�iei, procesul va 
retrimite orice mesaj transmis în timpul execu�iei originale anterior manifest�rii 
defectului. Aceste mesaje duplicate trebuie detectate �i ignorate de receptorii s�i 
sau sistemul trebuie s� nu permit� retransmiterea lor în timpul refacerii. 

Problema refacerii cu returnare (rollback-recovery) în sistemele cu 
transfer de mesaje a determinat efectuarea a numeroase cercet�ri. Tehnicile de 
refacere cu returnare pot fi clasificate în dou� categorii. 
Prima categorie este refacerea cu returnare bazat� pe puncte de control, care 
folose�te, în exclusivitate, pentru st�rile de restaurare ale sistemului acele st�ri 
deja controlate. În func�ie de momentele de alegere a punctele de control, 
acestea pot fi împ�r�ite în puncte de control necoordonate, puncte de control 
coordonate �i puncte de control  induse de comunica�ie. 

A doua categorie este refacerea cu returnare bazat� pe log-uri, care 
folose�te puncte de control �i mesaje log-ate. Log-urile permit protocolului de 
refacere s� reconstituie st�rile care nu au fost verificate prin intermediul 
punctelor de control. Se cunosc trei clase de procedee de refacere cu returnare 
bazate pe log-uri: log�ri pesimiste, log�ri optimiste �i log�ri cauzale, depinzând 
de nivelul de sincronizare impus de c�tre protocol la execu�ia sistemului. Aceste 
tehnici de refacere cu returnare bazate pe log-uri folosesc overhead-ul adi�ional 
pentru a permite accesul mai rapid la ie�ire �i o localizare extins� a refacerii. De 
asemenea, caracteristicile protocolului bazat pe log-area mesajelor care este 
folosit în sistem, determin�  multe caracteristici solicitate protocoalelor de 
refacere din defect, bazate pe puncte de control. 

Refacerea cu returnare asigur� tolerarea defectelor printr salvarea 
periodic� a st�rii procesului în timpul execu�iei f�r� defecte �i printr restartarea 
dintr-o stare salvat� anterior producerii defectului pentru a reduce pierderile de 
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informa�ie. Starea procesului salvat se nume�te punct de control (checkpoint), 
iar procedura de repornire dintr-o stare controlat� anterior se nume�te refacere 
cu returnare (rollback-recovery). Un punct de control poate fi salvat în mediile 
de stocare stabil� sau stocare volatil� ale altui proces, aceasta depinzând de 
modalitatea în care se va face tolerarea defectelor. Pentru aplica�iile �tiin�ifice, 
care necesit� un timp îndelungat de rulare, punctele de control �i refacerea cu 
returnare pot fi folosite pentru a minimiza timpii totali de execu�ie în prezen�a 
defectelor. Pentru aplica�ii care ofer� servicii gen misiuni critice, punctele de 
control �i refacerea cu returnare pot fi folosite pentru a îmbun�t��i 
disponibilitatea serviciului prin realizarea unei refaceri mai rapide, reducând 
timpii de c�dere ai acestuia. 

Refacerea cu returnare în sistemele cu transfer de mesaje devine mai 
complicat� ca urmare a propag�rii datorat� comunica�iilor inter-procese. Când 
transmi��torul unui mesaj m este returnat la o stare anterioar� transmiterii lui m, 
procesul receptor trebuie, de asemenea, s� fie returnat la o stare anterioar� 
recep�iei lui m, altfel st�rile celor dou� procese vor fi neconsistente, deoarece ele 
vor ar�ta c� mesajul m nu a fost trimis dar a fost primit, ceea ce este imposibil 
într-o execu�ie corect� far� defecte. În alte cazuri, propagarea în cascad� poate 
for�a sistemul s� reporneasc� din starea ini�ial�, pierzându-se astfel toate 
lucr�rile executate pân� la producerea defectului. Aceast� situa�ie este întâlnit� 
sub denumirea de �efectul de domino�. Apari�ia efectului de domino este un caz 
foarte nefavorabil, deoarece toate punctele de control alese ar putea fi înl�turate, 
nefiind folositoare pentru protec�ia aplica�iei împotriva pierderii tuturor 
lucr�rilor realizate înaintea producerii defectului. 

În sistemele bazate pe transferul mesajelor, dac� fiecare proces participant 
are propriul s�u punct de control independent, atunci sistemul este succeptibil de 
efectul de domino. Acestea se numesc puncte de control necoordonate sau 
puncte de control independente. O modalitate de a evita efectul de domino 
const� în folosirea punctelor de control coordonate: procesele în execu�ie în 
cadrul sistemului î�i coordoneaz� punctele lor de control pentru a forma o stare 
consistent� cât mai larg�. Asemenea seturi de puncte de control pot fi folosite 
pentu a restrânge efectul de propagare a return�rii. O posibil� alternativ� const� 
în puncte de control induse de comunica�ie, care for�eaz� ca fiecare proces s� 
dispun� de puncte de control bazate pe unele mesaje pe care le prime�te de la 
alte procese. Aceast� metod� nu necesit� un sistem cu întindere mare �i, din 
acest motiv, poate fi scalat mai bine. Punctele de control sunt determinate astfel 
încât s� existe întotdeauna o stare consistent� �i s� nu poat� ap�rea �efectul de 
domino�. 

Toate aceste aspecte constituie refacerea cu returnare bazat� pe puncte 
de control. În contrast cu cele prezentate, refacerea cu returnare bazat� pe 
log-uri folose�te modelul execu�iei deterministe pe sec�iuni (PWD - PiceWise 
Deterministic Execution Model). În acest model, fiecare execu�ie a unui proces 
const� dintr-o secven�� de intervale de stare deterministe, fiecare secven�� 
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pornind de la apari�ia unui eveniment nedeterminist. Prin logarea �i reluarea 
evenimentelor nedeterministe, în ordinea original�, un proces î�i poate recreea 
determinist evenimentul st�rii anterioare defectului în ipoteza c� acesta nu a fost 
controlat. Refacerea cu returnare bazat� pe log-uri permite, în general, unui 
sistem de a avea o stare de refacere ulterioar� celui mai recent set de puncte de 
control consistente �i, de aceea, este des folosit� pentru aplica�ii care 
interac�ioneaz� frecvent cu lumea exterioar�. Lumea exterioar� const� din toate 
dispozitivele de intrare �i de ie�ire care nu pot fi returnate. 

Protocoalele bazate pe logarea pesimist� a mesajelor realizeaz� logarea 
mesajelor sincron. Protocolul garanteaz� c� orice proces defect poate fi 
recuperat în mod individual, f�r� a afecta st�rile altui proces care nu a e�uat �i 
previne procesele s� se lanseze pân� când logarea este complet�. Aceste 
protocoale sunt denumite �pesimiste�, deoarece presupun faptul c� un defect 
poate ap�rea la orice moment de timp, fiind posibil� apari�ia defectului chiar 
înainte ca logarea s� fie realizat� necesar�. 

Protocoalele bazate pe logarea pesimist� a mesajelor au avantajul c� sunt 
capabile s� restaureze sistemul dup� un defect f�r� a afecta st�rile oric�rui alt 
proces care nu s-a defectat. Din moment ce un proces poate s� fie ref�cut din cel 
mai recent punct de control al s�u, trebuie salvat doar un singur punct de control 
pentru fiecare proces, iar partea de reluare a execu�iei necesar� pentru a 
completa refacerea din orice defect poate fi controlat� prin frecven�a cu care 
sunt înregistrate noile puncte de control. Principalul dezavantaj al acestui 
protocol este acela de degradare a performan�elor datorat� sincroniz�rii. 

Protocoalele bazate pe logarea optimist� a mesajelor opereaz� asincron. 
Receptorul unui mesaj nu este blocat, mesajele fiind log-ate dup� recep�ie, de 
exemplu prin gruparea mai multor mesaje �i scrierea lor printr-o singur� 
opera�ie, într-un mediu de stocare stabil�. Cu toate acestea, starea curent� a 
procesului poate fi ref�cut� doar dac� au fost log-ate toate mesajele primite de 
proces de la ultimul punct de control �i, astfel, unele execu�ii ale unui proces 
defect pot s� fie pierdute dac� înainte de apari�ia defectului loga-rea nu a fost 
complet�. Aceste protocoale sunt denumite �optimiste�, deoarece ele asigur� 
faptul c� logarea fiec�rui mesaj primit de un proces va fi complet� înainte ca 
procesul s� e�ueze, fiind foarte eficiente în asemenea cazuri. Asemenea log�rii 
pesimiste a mesajelor, fiecare proces defect este ref�cut individual �i nici un alt 
proces, în afar� de cele defecte, ne este returnat în timpul refacerii. 

Protocoalele bazate pe logarea optimist� a mesajelor au avantajul unei 
reduceri semnificative a overhead-ului cauzat� de logarea mesajelor, spre 
deoasebire de protocoalele de logare pesimist�. În timpul log�rii asincrone a 
mesajelor dup� recep�ie, nu este necesar� nici o întârziere pentru sincronizare. 
De�i protocoalele bazate pe logarea optimist� necesit� o procedur� mult mai 
complex� de refacere a sistemului dup� un defect, aceasta este folosit� doar când 
apare un defect. Folosirea protocoalelor cu logare optimist� a mesajelor este 
recomandat� în sistemele în care prioritar� este performan�a în lipsa defectelor, 
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iar defectele nu sunt frecvente. Principalul dezavantaj al protocoalelor bazate pe 
logarea optimist� a mesajelor este acela c� refacerea din defect poate dura mult 
timp pân�, timp în care pot fi solicitate mai multe procese returnate. De 
asemenea, acest procedeu poate necesita mai mult spa�iu pentru stocarea 
punctelor de control �i a mesajelor logate, în timp ce orice proces poate fi for�at 
s� revin� într-un punct de control mai apropiat decât cel mai recent punct de 
control �i toate mesajele primite de proces de la acel punct de control s� trebuie 
salvate în log. 

Logarea optimist� a mesajelor reprezint� un tip de algoritm optimist sau 
calcul optimist. Algoritmii optimi�ti sunt folosi�i �i în alte domenii, printre care 
se pot enumera mecanismele de control concurent, paralelismul automat al 
programelor pentru multiprocesoare �i sisteme distribuite, simularea 
evenimentelor discrete distribuite, dezvoltarea de ultilitare software �i 
protocoalele de re�ea pentru transferuri masive de date. 
 

88..77..22  MMOODDEELLUULL  SSIISSTTEEMMUULLUUII  ��II  MMOODDEELLUULL  DDEEFFEECCTTUULLUUII  

 
Un sistem bazat pe transfer de mesaje const� dintr-un num�r fix de 

procese care comunic� doar prin mesaje. Not�m cu N num�rul total de procese 
din sistem. Procesele coopereaz� între ele pentru a executa o aplica�ie distribuit� 
�i, de asemenea, interac�ioneaz� cu lumea exterioar� prin recep�ia sau 
transmiterea mesajelor de intrare �i de ie�ire respective. Figura 8.5 ilustraz� un 
exemplu de sistem constând din trei procese, în care liniile orizontale reprezint� 
execu�iile proceselor iar s�ge�ile dintre procese reprezint� mesajele manipulate. 
 

Mesajul de intrare

Sistem cu transfer de mesaje

Mesajul de ie�ireLumea exterioar�

P0 m´

m

P2

P1Procese

 
Figura 8.5 - Sistem cu transfer de mesaje cu trei procese. 

 
Protocoalele de refacere cu returnare presupun c� în re�ea comunica�ia 

este imun� la parti�ionare. Ipotezele difer� în cazul fiabilit��ii comunica�iilor 
interprocese. Unele protocoale presupun c� acest subsistem de comunica�ii 
furnizeaz� mesaje fiabile în ordine FIFO (First In First Out). Alte protocoale 
presupun c� acest subsistem de comunica�ii poate pierde, duplica sau reordona 
mesajele. Aceste dou� interpret�ri diferite duc la metode �i m�suri diferite de 
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tratare a mesajelor în tranzit, care vor fi descrise în continuare. 
Un proces poate e�ua, caz în care el î�i pierde toate st�rile volatile, 

oprindu-�i execu�ia conform unui model de oprire eronat�. Procesele au acces la 
un sistem de stocare stabil� care poate face fa�� defectelor. Informa�ia de stare 
care a fost salvat� pe acest dispozitiv în timpul execu�iei f�r� defecte poate fi 
folosit� pentru refacere. Num�rul proceselor tolerante la defecte poate varia de 
la un proces la N procese �i de aceea protocolul de refacere trebuie adecvat 
conceput. Alegerea protocolului de refacere poate fi influen�at �i de modul în 
care defectele care apar în timpul refacerii pot fi �i ele tolerate. 
 

88..77..33  SSIISSTTEEMMEE  CCUU  SSTT��RRII  CCOONNSSIISSTTEENNTTEE  

 
St�rile unui sistem bazat pe transferul de mesaje formeaz� colec�ia de st�ri 

individuale ale tuturor proceselor participante �i a st�rilor tuturor canalelor de 
comunica�ie. Intuitiv, un sistem cu st�ri consistente poate ap�rea în execu�ia 
unui calcul distribuit. De exemplu, t�ietura din figura 8.6a reprezint� o stare 
consistent� a celor trei procese din figura 8.5, în timp ce t�ietura din figura 8.6b 
reprezint� o t�ietur� inconsistent�, deoarece, procesul P2 este reprezentat ca �i 
cum ar fi primit mesajul m, dar starea procesului P1 nu reflect� transmiterea 
mesajului. 
 

Figura 8.6 - (a) T�ietur� consistent�; (b) T�ietur� inconsistent�. 
 

Mesajele care au fost trimise, dar nu au fost recep�ionate, pot s� nu 
constituie cauza pentru care st�rile sistemului s� devin� inconsistente. Aceste 
mesaje se numesc mesaje în tranzit (de exemplu, mesajul m� care respect� 
t�ietura din figura a). O stare consistent� a sistemului poate include mesaje în 
tranzit, în func�ie de modelul de sistem propus �i de necesitatea asigur�rii 
fiabilit��ii canalelor de comunica�ie. Pentru canale de comunica�ie fiabile, o stare 
consistent� trebuie s� includ� mesajele în tranzit, deoarece în orice execu�ie 
corect� acestea vor fi întotdeauna trimise la destina�ia corespunz�toare. Un 
protocol de comunica�ie fiabil poate manipula doar mesajele în tranzit care sunt 
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poten�ial pierdute în timpul unei execu�ii f�r� defecte în canalele de comunica�ii 
cu pierderi. Mesajele în tranzit pierdute datorit� proceselor eronate trebuiesc s� 
fie manipulate separat în raport cu protocolul de refacere cu returnare. Dar pe de 
alt� parte, dac� modelul presupune canale de comunica�ii cu pierderi, atunci 
omiterea mesajelor în tranzit din starea sistemului nu ar trebui s� cauzeze nici o 
inconsisten��. În asemenea modele nu se garanteaz� c� într-o execu�ie legal� 
subsistemul de comunica�ie va trimite toate mesajele la destina�iile respective. 
De exemplu, în figura 8.6b, mesajele în tranzit pierdute datorit� refacerii cu 
returnare nu mai pot fi distinse de cele cauzate de canalele de comunica�ii cu 
pierderi. Un protocol de comunica�ie fiabil la un nivel mai ridicat poate garanta 
transmiterea ambelor tipuri de mesaje. 

O stare inconsistent� reprezint� o stare care nu poate ap�rea niciodat�, 
oricare ar fi procesul de execu�ie corect�. St�rile inconsistente pot ap�rea ca 
urmare a defectelor. De exemplu, inconsisten�a din figura 8.6b poate apare dac� 
procesul P1 e�ueaz� dup� trimiterea mesajului m la P2. Scopul fundamental al 
oric�rui protocol de refacere cu returnare este acela de a aduce sistemul într-o 
stare consistent� atunci când apar inconsisten�e datorate defectelor. Este 
suficient ca starea reconstituit� s� fie una care se manifest� înaintea apari�iei 
defectului într-o execu�ie legal�. 
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