
INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

11..  FFIIAABBIILLIITTAATTEE,,  MMEENNTTEENNAABBIILLIITTAATTEE,,  
DDIISSPPOONNOOBBIILLIITTAATTEE  

 
Dezvoltarea rapidă a aparaturii electronice a condus la preocupări 

susţinute în domeniul fiabilităţii produselor, de cîteva zeci de ani fiabilitatea 
reprezentând o ramură separată a ştiinţei. Definirea fiabilităţii comportă două 
aspecte: unul cantitativ şi unul calitativ. Din punct de vedere cantitativ, 
fiabilitatea unui dispozitiv (sistem) reprezintă probabilitatea  ca acesta să îşi 
îndeplinească funcţiunile pentru care a fost realizat, în mod corespunzător, până 
la momentul de timp 

( )tP

t , în condiţii de utilizare specificate. 
În mod normal, un produs este însoţit de un manual tehnic, în care sunt 

specificate condiţiile în care produsul poate lucra (temperatura, umiditatea, 
şocuri, tensiune de alimentare, etc.). La studiul fiabilităţii unui produs trebuie 
respectate condiţiile specificate de fabricant. 

Din punct de vedere calitativ, fiabilitatea reprezintă proprietatea, aptitu-
dinea unui produs de a-şi îndeplini in mod corespunzător funcţiunile pentru care 
a fost proiectat, o anumită perioadă de timp, în condiţii de utilizare specificate. 

Dintre obiectivele fiabilităţii trebuie amintite: 
• studiul defectelor sistemelor (mecanisme de defectare, cauze, influenţa 

defectelor, combaterea lor); 
• aprecierea comportării sistemelor în funcţionare, în raport de condiţiile 

de exploatare; 
• realizarea unor modele fiabilistice ale produselor, pe baza cărora se 

calculează fiabilitatea lor, existând astfel posibilitatea comparării 
diferitelor variante şi structuri. 

Se observă că noţiunea de bază cu care operează fiabilitatea este defectul. 
Ca urmare a apariţiei unui defect, un sistem îşi poate pierde total capacitatea de 
funcţionare  (de exemplu: defectarea microprocesorului central la un microcal-
culator), sau îşi înrăutăţeşte performantele (de exemplu: defectarea unei unităţi 
de disc flexibil la un sistem cu mai multe unităţi). 

Din punct de vedere probabilistic, un defect reprezintă un eveniment a 
cărui realizare conduce la modificarea performanţelor sistemului, în sensul 
înrăutăţirii lor. 

Starea de defecţiune a unui sistem poate fi părăsită ca urmare a unor 
acţiuni de reparare, sau nu, când defectul nu mai poate fi remediat (de exemplu: 
un circuit hibrid încapsulat ermetic, la care s-a defectat o componentă trebuie 
inlocuit integral). Dacă sistemul poate fi reparat, se spune că avem de-a face cu 
un proces de restabilire, fiind implicat conceptul de mentenabilitate, care 
reprezintă aptitudinea sistemelor, exprimată calitativ sau cantitativ, de a fi 
reparate, după apariţia unui defect, ca urmare a unor acţiuni de mentenanţă. 
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În tehnica de calcul mentenabilitatea se referă la module şi sisteme şi mai 
puţin la componente. 

Starea  de  funcţionare sau defectare a unui sistem este caracterizată la 
modul cel mai general, de conceptul de disponibilitate, concept ce înglobează 
atât fiabilitatea, cât şi mentenabilitatea. 

Prin definiţie, din punct de vedere cantitativ, disponibilitatea reprezintă 
probabilitatea ca un sistem cu restabilire să se afle în funcţiune la momentul de 
timp t , în condiţii de exploatare şi de mentenanţă specificate. Calitativ 
disponibilitatea reprezintă aptitudinea unui sistem cu restabilire de a fi în 
funcţiune la un moment de timp dat, în condiţii de exploatare şi de mentenanţă 
date. 
 

11..11  CCAATTEEGGOORRIIII  DDEE  FFIIAABBIILLIITTAATTEE      
 

În funcţie de modalitatea folosită pentru calculul fiabilităţii sistemelor, 
putem distinge mai multe categorii de fiabilitate: 

• Fiabilitatea estimată - este fiabilitatea unui  sistem calculată cu 
mijloace statistico-matematice. Utilizarea unui model matematic cât 
mai apropiat de sistemul real, conduce la rezultate cu un grad de 
încredere ridicat. 

• Fiabilitatea extrapolată - reprezintă fiabilitatea unui sistem 
determinată prin extinderea fiabilităţii estimate la durate şi condiţii de 
exploatare diferite de cele folosite pentru obţinerea fiabilităţii estimate. 
Gradul de încredere în rezultate depinde de realismul mecanismului de 
exploatare. 

• Fiabilitatea precalculată (preliminară) - este fiabilitatea calculată 
pornind de la concepţia sistemului, a bazei de date despre structura 
acestuia şi despre condiţiile de utilizare. 

• Fiabilitatea tehnică (nominală) - reprezintă fiabilitatea determinată în 
urma încercărilor, în condiţii de fabricaţie, în conformitate cu 
regimurile de funcţionare prevăzute în documentaţia tehnică. Este, 
deci, fiabilitatea la producător. 

• Fiabilitatea operaţională - este fiabilitatea determinată prin 
prelucrarea datelor referitoare la un număr mare de produse, aflate la 
diverşi beneficiari, în condiţii reale de exploatare. Se mai numeşte 
fiabilitate reală, sau fiabilitate la beneficiar. 
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11..22  CCLLAASSIIFFIICCAARREEAA  SSIISSTTEEMMEELLOORR  DDIINN  PPUUNNCCTT  DDEE  VVEEDDEERREE  
FFIIAABBIILLIISSTTIICC  

 
Sistemele pot fi clasificate în mai multe categorii în funcţie de 

comportarea în exploatare şi de utilizarea lor, de modul de exploatare, de 
influenţa defecţiunilor asupra comportării sistemului. 

• Funcţie de comportarea în exploatare şi de utilizarea lor, distingem: 
a) sisteme fără restabilire - capacitatea de funcţionare  
b) nu se mai restabileşte în procesul exploatării după apariţia defec-

ţiunii (de exemplu: componentele electronice); 
c) sisteme cu restabilire - funcţionarea poate fi reluată după apariţia 

unei defectiuni (de exemplu:prin înlocuirea unor componente). 
• Funcţie de modul de exploatare, deosebim: 

a) sisteme cu servire - au personal de supraveghere a funcţionării (de 
exemplu: în centrele de calcul); 

b) sisteme fără servire - nu  există personal pentru intervenţii (de 
exemplu: sistemele aflate pe sateliţi, sonde spaţiale). 

• Funcţie de influenţa defecţiunilor asupra comportamentului 
sistemului, avem: 
a) sisteme simple - la apariţia unei defecţiuni sau îşi pierd capacitatea 

de funcţionare, sau îşi continuă funcţiile la parametri normali (în 
acest caz existând facilităţi de tolerare a defectelor). Sunt sisteme 
cu două stări: funcţionare,nefunctionare; 

b) sisteme complexe - la apariţia unei defectiuni sistemul continuă să 
funcţioneze, dar cu capacitate redusă (performanţe degradate). 
Această categorie de sisteme pot avea mai mult de două stări. 

 

11..33  CCLLAASSIIFFIICCAARREEAA  DDEEFFEECCŢŢIIUUNNIILLOORR  
  
  Pot fi puse în evidenţă mai multe categorii de defectiuni, conform 
următoarelor criterii de clasificare: 

• Durata defecţiunii: 
a) temporare: se datorează unor factori perturbatori, sau unor regimuri 

anormale de lucru; dispar odată cu îndepărtarea cauzelor (de 
exemplu: blocarea unui calculator datorită unor paraziţi pe reţea, ce 
au trecut prin sursa de alimentare); 

b) intermitente: au un caracter temporar şi sunt greu de  depistat (de 
exemplu: contacte imperfecte, lipituri reci); 

c) rateuri: au un caracter temporar de scurtă durată;sunt  determinate 
de perturbaţii scurte şi se înlătură de la sine; 
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d) stabile (definitive): dispar numai în urma reparării; sunt urmări ale 
modificărilor ireversibile din componente. 

• Legătura statistică între defecţiuni: 
a) independente: apariţia defecţiunii nu este provocată de apariţia unei 

alte defecţiuni; 
b) dependente: apariţia unei defecţiuni face mai probabilă apariţia 

altor defecţiuni. 
• Legătura cauzală între defecţiuni: 

a) primare: nu sunt provocate de alte defecţiuni şi pot cauza, ele 
însele, alte defecţiuni; 

b) secundare: determinate de alte defecţiuni. 
• Uşurinţa de detectare: 

a) evidente: se descoperă prin control vizual sau la punerea sub 
tensiune (de exemplu: un modul ieşit din conector); 

b) ascunse: se depistează cu aparate speciale. 
• Modul de apariţie: 

a) instantanee: nu pot fi prevăzute în urma examinării caracteristicilor 
sistemului; 

b) progresive: rezultat al avariei lente a parametrilor datorită uzurii şi 
îmbătrânirii. Se pot detecta la verificările periodice. 

• Gradul de reducere a capacităţii de funcţionare: 
a) parţiale: nu conduc la dispariţia totală a funcţiei cerute; se reduce 

calitatea serviciilor, dar produsul poate fi încă folosit; 
b) totale: produsul nu mai satisface funcţia cerută şi este scos din uz. 

• Caracterul defecţiunii: 
a) catastrofală: se pierde brusc capacitatea de funcţionare (e 

instantanee şi totală); 
b) parametrică: are loc o depăşire în timp a limitelor impuse 

parametrilor (e progresivă şi parţială), conducând în timp la o 
defectare catastrofală. 

• Volumul şi caracterul restabilirii: 
a) dereglare: regimul normal de lucru este alterat datorită ajustării 

necorespunzatoare a unor elemente de reglaj; 
b) deranjament (cădere): determinată de modificările ireversibile în 

structura unor componente; se poate înlătura numai prin înlocuirea 
elementului defect; 

c) avarie: determinată de erori grave în exploatare sau de fabricaţia 
incorectă; necesită timp îndelungat pentru restabilire. 

Multitudinea factorilor ce pot provoca apariţia unei defecţiuni fac ca 
momentul de apariţie al defecţiunii să poată fi considerat un eveniment aleator. 
Amploarea defecţiunii, ca şi numeroasele acţiuni implicate în restabilire, conduc 
la modelarea timpului de reparare tot cu ajutorul evenimentelor aleatoare. 
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22..  EELLEEMMEENNTTEE  DDEE  FFIIAABBIILLIITTAATTEE    
  

Înainte de a trece la prezentarea bazelor matematice ale teoriei fiabilităţii, 
se vor enumera mărimile fundamentale de interes. 

După cum s-a afirmat anterior, noţiunea de bază cu care se lucrează în 
fiabilitate este defecţiunea. Momentele de producere ale defecţiunilor sunt 
distribuite aleator în timp. Principala variabilă aleatoare, legată de defecţiuni, 
este T , timpul de funcţionare fără defecţiuni. 

Alte mărimi asociate sunt: 
•  - funcţia densitate de probabilitate a defecţiunilor;  considerând 

intervalul 
( )tf

( ]iii tt,t ∆+ ,  reprezintă raportul dintre viteza de variaţie a 
numărului de supravietuitori în intervalul specificat şi numărul de produse 
din lotul considerat în studiu, . 

( )tf

N

 ( ) ( ) ( ) ( ]iii
i

iii tt,tt,
N
1

t
ttntntf ∆+∈⋅

∆
∆+−

=  (2.1) 

în care  reprezintă numărul de produse în stare de funcţionare la 
momentul  

( )itn
it ; ( )ii ttn ∆+  reprezintă numărul de produse în stare de funcţio-

nare la momentul , iar ii tt ∆+ ( ) ( )iii ttntn ∆+−  reprezintă numărul de 
defecte (căderi) în intervalul ( ]iii tt,t ∆+ . 

•  - funcţia de repartiţie, reprezentând probabilitatea ca sistemul să nu mai 
fie în stare de funcţionare la momentul 

( )tF
t . 

  (2.2) ( ) ( )∫
t

0

dxxf=tF

•  - funcţia de fiabilitate a sistemului, ( )tR ( ) tF1=tR ( )− , reprezentând 
probabilitatea ca sistemul să se afle în stare de funcţionare la momentul t , el 
operând în condiţii specificate. 

•  sau  - rata căderilor (intensitatea defecţiunilor); reprezintă raportul 
dintre numărul de căderi în intervalul   

( )tz ( )tλ
( ]iii tt,t ∆+  şi numărul de specimene 

aflate în stare de funcţionare la începutul intervalului, împărţit la lungimea 
intervalului. Caracterizează în mod dinamic viteza de producere a 
defecţiunilor. 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( ]iii

ii

iii t+t,tt,
t
1

tn
ttn-tn=tz ∆∈

∆
⋅

∆+
 (2.3) 

Sunt valabile relaţiile: 

 ( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )∫∫ −−

⋅

t

0

t

0

dxxzdxxz

etz=tf;e=tR;
tR
tf=tz  (2.4) 
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•  - timpul mediu de bună funcţionare, definit astfel: MTBF

  (2.5) ( ) ( )dttR=dtttf=MTBF
00
∫∫
∞∞

• MTTR  - timpul mediu de reparare. Reprezintă media tuturor timpilor 
necesari pentru repunerea în funcţionare a unui sistem, după apariţia unei 
defecţiuni, considerând o perioadă de observare infinit de lungă. 

•  - funcţia de disponibilitate a sistemului. Reprezintă probabilitatea ca 
un sistem să fie funcţional la momentul 

( )tA
t , avându-se în vedere şi 

posibilitatea reparării sistemului, în caz de defecţiune. 
• - disponibilitatea pe interval. Este probabilitatea ca sistemul să 

funcţioneze corect în intervalul 
( )τtA

( )τ+t,t : 

 ( ) A(x)dx1=A
+t

t
t ∫

τ

τ
τ  (2.6) 

• - coeficientul de disponibilitate: A

 
MTTR+MTBF

MTBF=A(t)lim=A
t ∞→

 (2.7) 
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33..  BBAAZZEELLEE  MMAATTEEMMAATTIICCEE  AALLEE  TTEEOORRIIEEII  
FFIIAABBIILLIITTĂĂŢŢIIII    

33..11  VVAARRIIAABBIILLEE  AALLEEAATTOOAARREE  
 

Fie Ω  o mulţime finită sau numărabilă. Atunci, o variabilă aleatoare poate 
fi descrisă ca fiind o funcţie , având ca domeniu de definiţie mulţimea părţilor 
lui , cu valori reale, astfel încât 

ξ
Ω ( ) ( )Ω∈∀ Px , este definită probabilitatea 

. ( )xP ≤ξ
 ( ) R→Ωξ P:  (3.1) 

Pentru cazul mulţimilor finite sau numărabile, este uşor de definit o 
funcţie de probabilitate, specificând valoarea pentru fiecare element sau subset. 

Pentru cazul când mulţimea Ω  nu mai este numărabilă, nu se mai poate 
specifica probabilitatea pentru fiecare element. Ca urmare, se introduce funcţia 
de repartiţie pentru variabila aleatoare ξ , notată ( )xF . 
 ( ) ( )xPxF ≤ξ=  (3.2) 

Deoarece pentru o variabilă aleatoare continuă , probabilitatea 
, faptul că uneori apare semnul egal, iar uneori nu apare, este lipsit 

de semnificaţie. 

ξ
( ) 0xP 0 ==ξ

 

33..22  FFUUNNCCŢŢIIAA  DDEE  RREEPPAARRTTIIŢŢIIEE..  DDEENNSSIITTAATTEEAA  DDEE  
PPRROOBBAABBIILLIITTAATTEE  

 
Pentru orice , se defineşte funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare 

, reprezentând probabilitatea ca variabila aleatoare să ia valori mai mici sau 
egale cu x. 

R∈x
ξ

 ( ) ( )xPxF ≤ξ=  (3.3) 
  Proprietăţile funcţiei de repartiţie sunt: 
•  este monoton crescătoare: ( )xF
 ( ) ( ) ( )212121 xFxFx,x,xx ≤⇒∈≤∀ R  (3.4) 
• Fiind o probabilitate,  îndeplineşte următoarele condiţii: ( )xF
 ( ) ( ) 1=xFlim0;=xFlim

xx +∞→−∞→
 (3.5) 

 ( ) 1xF0 ≤≤  (3.6) 
Conform acestor proprietăţi, rezultă că graficul funcţiei de repartiţie are, 

aproximativ, forma reprezentată în figura 3.1. 
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F(x)

x

1

0  
Figura 3.1 - Graficul funcţiei de repartiţie. 

 
În cadrul fiabilităţii, de obicei pe abscisă se află timpul de observare şi 

atunci funcţia  este definită numai pentru . ( )xF 0x ≥
• ( ) ( ) (aF-bF=b<aP ≤ξ ) 
• Dacă există o funcţie pozitivă ( )xf , integrabilă pe R , cu proprietatea că, 

, se verifică egalitatea: ( ) 0x ≥∀

  (3.7) ( ) ( )duuf=xF
+

-
∫
∞

∞

atunci  se numeşte densitate de repartiţie sau densitate de probabilitate 
pentru variabila aleatoare . Rezultă imediat următoarele proprietăţi: 

( )xf
ξ

  (3.8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1=dxxfdx;xf=b<aP0;xf;xF=xf
+

-

b

a
∫∫
∞

∞

≤ξ≥′

Proprietatea se referă la variabilele aleatoare continue. 
Pentru cazul variabilelor aleatoare discrete este necesară cunoaşterea 

valorile pe care le ia variabila aleatoare şi probabilităţile de realizare:  

  (3.9) ( ) ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
LL

LL

n21

n21

xpxpxp
xxx

în care  reprezintă valorile  variabilei aleatoare ; iar 
 reprezintă probabilitatea realizării evenimentului 

. 

{ KK ,n,,2,1i,x i ∈ }
}

ξ
( ) { KK ,n,,2,1i,xp i ∈

{ }KK ,n,,2,1i,x i ∈
Se poate asocia densitatea de repartiţie ( ) ( )xpxf =  şi funcţia de repartiţie: 

 ( ) ( ) ( )∑
≤

≤ξ
xx

i
i

xp=xP=xF  (3.10) 
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În figurile 3.2 şi 3.3 se prezintă densitatea de probabilitate şi funcţia de 
repartiţie pentru o variabilă aleatoare ce poate lua patru valori. 
 

f(x)

x
0 x1 x2 x3 x4  

f(x)

x
0 x1 x2 x3 x4  

Figura 3.2 Figura 3.3 
 

S-a remarcat anterior că, dacă funcţia ( )xF  este derivabilă peste tot, atunci 
avem de-a face cu o variabilă aleatoare continuă. Dacă, însă,  este 
derivabilă exceptând un număr individual de puncte (figura 3.4), variabila 
aleatoare se numeşte mixtă. 

( )xF

Trebuie remarcat că funcţia ( )xF  este continuă la stânga pe întreg 
domeniul de definiţie. 
 

F(x)

x

1

0x1 x2 x3 x4  
Figura 3.4 - Graficul funcţiei de repartiţei pentru o variabilă aleatoare mixtă. 
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33..33  VVAALLOOAARREEAA  MMEEDDIIEE  AA  UUNNEEII  VVAARRIIAABBIILLEE  AALLEEAATTOOAARREE  
 

Fie ξ  o variabilă aleatoare discretă, având distribuţia următoare: 

 3.11) ( ) ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ξ

LL

LL

n21

n21

xpxpxp
xxx

:  (

Dacă seria: 

  (3.12) ( ) ∑∑
+∞

=

+∞

=
=

1n
nn

1n
nn xpxxp

este convergentă, atunci ea reprezintă valoarea medie a variabilei aleatoare şi se 
notează cu m  sau  ( )ξM .

Dacă variabila aleatoare este continuă, cu densitatea de probabilitate ( )xf , 
atunci media ei este: 

  (3.13) ( ) ( )dxxxf=M=m
+

-
∫
∞

∞

ξ

Pentru o variabilă aleatoare mixtă: 
 ( ) ( )

( )
∫∑ξ
C

'

n
nn dxxxF+xp=M=m  (3.14) 

unde suma se efectuează în punctele de discontinuitate, iar integrala pe 
intervalele de continuitate. 
 

Exemplu: fie  suma punctelor feţelor 
celor două zaruri obţinută la o aruncare. 

{ }12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2=ξ

 
Variabila aleatoare , care ia ca valoare suma celor două zaruri la o 

aruncare, are următoarea distribuţie: 
ξ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ξ

36
1

36
2

36
3

36
4

36
5

36
6

36
5

36
4

36
3

36
2

36
1

12111098765432
:  

Valoarea medie a acestei variabile aleatoare este: 

36
112+

36
211+

36
310+

36
49+

36
58+

36
67+

36
56+

36
45+

36
34+

36
23+

36
12=m  

 

33..44  DDIISSPPEERRSSIIAA  UUNNEEII  VVAARRIIAABBIILLEE  AALLEEAATTOOAARREE  
 

Fie  o variabilă aleatoare discretă ce poate lua valori  cu 
probabilităţile , 

ξ ix

ip R∈i . Se defineşte dispersia ei şi se notează cu  (sau 2σ ( )ξD ) 
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numărul ( )[ ]2mM −ξ , adică dispersia variabilei aleatoare ( )2m−ξ . 
Pentru o variabilă aleatoare discretă, rezultă: 

 ( )∑ ⋅−σ
n

n
2

n
2 pmx=  (3.15) 

  Dacă ξ  este o variabilă aleatoare continuă, atunci: 

  (3.16) ( ) ( ) ( )∫
+∞

∞−

−ξσ dxxfmx=D= 22

unde  reprezintă densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare, iar ( )xf

  (3.17) ( )dxxxf=m
+

-
∫
∞

∞

este valoarea ei medie. Se arată uşor că: 
 ( ) ( )[ ]222 M-M= ξξσ  (3.18) 
deoarece avem: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +dxxxfm2dxxfx=dxxfm+2mxx=dxxfm-x=
+

-

2
+

-

22
+

-

2
+

-

2 ∫∫∫∫
∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

−−σ

  (3.19) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ 222222
+

-

2 MM=mM=m+m2mM=dxxfm+ ξ−ξ−ξ⋅−ξ∫
∞

∞

]

Pentru o variabilă aleatoare mixtă: 
 ( ) ( ) ( )

( )
∫∑ −+−=σ
C

'22
nn

2 dxxFmxmxp  (3.20) 

 

33..55  MMOOMMEENNTTUULL  DDEE  OORRDDIINN  kk  
 

Dacă ξ  este o variabilă aleatoare discretă, se numeşte moment de ordin k , 
şi se notează cu  sau , valoarea definită de: km ( )ξkM

  (3.21) ( ) ( ) ∑
+∞

=
=ξ=ξ=

1n
n

k
n

k
kk pxMMm

Dacă  este o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de probabilitate 
, atunci: 

ξ
( )xf

  (3.22) ( ) ( )∫
+∞

∞−

=ξ= dxxfxMm k
kk

Pentru o variabilă aleatoare mixtă, rezultă: 
 ( ) ( )

( )
∫∑ +=ξ=
C

'k

n
n

k
nkk dxxFxpxMm  (3.23) 

Momentul de ordinul întâi reprezintă chiar valoarea medie a variabilei 
aleatoare. 
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33..66  MMOOMMEENNTTUULL  CCEENNTTRRAATT  DDEE  OORRDDIINNUULL  kk  
  

Fie  o variabilă aleatoare discretă. Se defineşte momentul centrat de 
ordinul  astfel: 

ξ
k

  (3.24) ( )∑
+∞

=
−=µ

1n
n

k
nk pmx

în care m  reprezintă valoarea medie a variabilei aleatoare ξ . 
Dacă variabila aleatoare ξ  este continuă, atunci: 

  (3.25) ( ) ( )dx.xfmx k
+

-
k −=µ ∫

∞

∞

Dacă variabila aleatoare ξ  este mixtă: 
 ( ) ( ) ( )

( )
∫∑ −+−=µ
C

k

n
n

k
nk dxxfmxpmx  (3.26) 

Se observă că: 
 ( ).m-m kk ξ=µ  (3.27) 

De asemenea: 
  (3.28) 2

2 σ=µ
care a fost anterior definită. În teoria fiabilităţii sunt foarte importante mărimile 

 şi . Se mai utilizează şi abaterea medie patratică: m 2σ

 .= 2σσ  (3.29) 
 

33..77  CCOOEEFFIICCIIEENNTTUULL  DDEE  VVAARRIIAAŢŢIIEE  
  

Fie  o variabilă aleatoare cu media  şi abaterea medie pătratică . Se 
defineşte coeficientul de variaţie, ca fiind: 

ξ m 2σ

 .=
µ
σ

η  (3.30) 

 
Vor fi enumerate în continuare câteva propoziţii mai importante din 

cadrul teoriei probabilităţilor, care vor fi utile în viitor. 
Dacă n1i,Hi ÷=  sunt  evenimente care se exclud reciproc şi dacă 

evenimentul  se poate realiza numai dacă unul dintre evenimentele 
n

A
n1i,Hi ÷= , se realizează, atunci: 

 ( ) ( ) ([∑
=

⋅=
n

1i
ii HAPHPAP )] (3.31) 
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unde ( iHAP ) reprezintă probabilitatea realizării evenimentului , în ipoteza 
că s-a realizat 

A
n1i,Hi ÷= , iar ( )iHP  reprezintă probabilitatea realizării 

evenimentului n1i,Hi ÷= . Formula de mai sus poartă numele de formula 
probabilităţii totale. 

Dacă ( AHP i ) reprezintă probabilitatea de realizare a evenimentului 
n1i,Hi ÷= , în ipoteza că A  s-a realizat, atunci: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )[ ]

( ) ( )
( )AP

HAPHP

HAPHP

HAPHPAHP ii
n

1j
jj

ii
i

⋅
=

⋅

⋅
=

∑
=

 (3.32) 

şi aceasta reprezintă formula lui Bayes. 
Formulele de mai sus au şi un echivalent pentru cazul continuu. Asfel, 

dacă un eveniment  depinde de valorile unei variabile aleatoare ξ , ce are 
densitatea de probabilitate , atunci este valabilă formula integrală pentru 
probabilitatea totală: 

A
( )xf

 ( ) ( ) ( )[∫
+∞

∞−

⋅= dxxfxAPAP ]  (3.33) 

unde ( xAP ) reprezintă probabilitatea realizării evenimentului , în condiţia 
. 

A
x=ξ

Teorema lui Bayes devine: 

 ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )∫

∞+

∞−

⋅

⋅
=

⋅
=

dxxfxAP

xAPxf
AP

xAPxfxfA  (3.34) 

unde  reprezintă densitatea de probabilitate pentru variabila aleatoare ce 
denotă realizarea evenimentului . Acest eveniment, rezultat al unei experienţe, 
depinde de valorile unei variabile aleatoare 

( )xfA

A
ξ  ce are densitatea de probabilitate 

 ( )xf .
În continuare se prezintă diferite repartiţii probabilistice, cu aplicaţii 

în fiabilitate şi în controlul de calitate. 
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33..88  RREEPPAARRTTIIŢŢIIII  DDIISSCCRREETTEE  

33..88..11  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  BBIINNOOMMIIAALLĂĂ  
 

Se consideră o serie lungă de evenimente care se repetă în condiţii 
identice. Repartiţia binomială furnizează probabilitatea apariţiei unui eveniment, 
de un anumit număr de ori, în seria de experienţe. 

Să presupunem că au avut loc  experienţe independente, în fiecare din 
ele evenimentul urmărit având aceeaşi probabilitate de apariţie, . Numărul de 
apariţii al acestui eveniment este o variabilă aleatoare, 

n
p

ξ , ce poate lua valorile 
. Probabilitatea ca în cele  experienţe, evenimentul dorit să se 

producă de   ori, , este: 
n,,2,1,0 K n

k nk ≤
 ( ) ( ) ( ) knkk

nn p1pkpkP C −−===ξ  (3.35) 
Se observă că aceste probabilităţi reprezintă tocmai  termenii dezvoltării 

binomului . ( )[ ]np1p −+
Distribuţia variabilei aleatoare este atunci: 

  (3.36) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅

ξ − n1n1
n

n pqpq
n10

:
C L

L

unde , reprezintă probabilitatea ca evenimentul să nu se producă. p1q −=
Funcţia de repartiţie este: 

  (3.37) ( ) [ ]

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥>⋅

<
= ∑

=

− 0xndaca,qp

0xdaca,0
xF x

0i

inii
nC

Valoarea medie este: 

  (3.38) ( ) ( )∑
=

−−⋅⋅⋅=ξ=
n

0i

inii
n p1piMm C

Pentru calculul ei, se consideră egalitatea: 

  (3.39) ( ) ∑
=

−⋅⋅⋅=+
n

0i

iniii
n

n qxpqpx C
care se derivează. Se obţine: 

  (3.40) ( ) ∑
=

−−− ⋅⋅⋅⋅=+
n

0i

in1iii
n

1n qxpiqpxnp C
Pentru  şi  se obţine: 1x = p1q −=

  (3.41) ( ) pnmpnp1pi
n

0i

inii
nC ⋅=⇒⋅=−⋅⋅⋅∑

=

−

Pentru calcularea dispersiei se foloseşte relaţia: 
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 ( ) ( )[ ] ( ) ( )∑
=

−−⋅⋅=ξξ−ξ=σ
n

0i

inii
n

22222 p1piM;MM C  (3.42) 

Din relaţia (3.40), prin înmulţire cu , rezultă: x

  (3.43) ( ) ∑
=

−− ⋅⋅⋅⋅=+
n

0i

iniii
n

1n qxpiqpxnpx C
Derivând această egalitate se obţine: 

  (3.44) ( ) ( )( ) ∑
=

−−−− ⋅⋅⋅⋅=+−++
n

1i

in1iii
n

22n21n qxpiqpx1nxnpqpxnp C
Pentru  în această ultimă expresie se obţine: 1x =

 ( ) ( )∑
=

− ξ=⋅⋅⋅=−+
n

1i

21nii
n

22 Mqpip1nnnp C  (3.45) 

Deci: 
 ( ) ( )[ ] ( ) npqp1nppnnppnnpMM 22222222 =−=−−+=ξ−ξ=σ  (3.46) 

Coeficientul de variaţie rezultă: 

 
np

p1
np
q

np
npq

m
−

===
σ

=η  (3.47) 

 
Exemplu: Într-un lot de tranzistoare sunt 5% tranzistoare care au factorul 

 în afara intervalului specificat în catalog. Care este probabilitatea de a găsi 4 
tranzistoare din 20, cu  în afara intervalului din catalog? Dar probabilitatea ca 
toate tranzistoarele să corespundă catalogului, pentru 

0β

0β

0β ? 
Probabilitatea ca, la o extragere, să obţinem un trazistor cu   în afara 

intervalului este p = 0,05. Se aplică repartiţia binomială. 
0β

( ) ( ) ( ) ( ) 0246,095,005,0p1p4p 1644
20

1644
2020 CC ==−=  

( ) ( ) ( ) 3585,095,0p1p0p 202000
2020 C ==−=  

 

33..88..22  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  MMUULLTTIINNOOMMIIAALLĂĂ  
 

Această repartiţie reprezintă o generalizare a repartiţiei binomiale. 
Modelul (exemplul) cel mai frecvent este al unei urne cu bile de mai multe 
culori, să presupunem r  culori şi  bile din culoarea , jn j rj1 ≤≤ . Notând: 

  (3.48) ∑
=

=
r

1j
jnN

Probabilitatea ca la o extragere să se obţină o bilă de culoarea  este: j
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N
n

n

n
cazuri de  totalnumarul

favorabilecazurilor  numarulp j
r

1j
j

j
j ===

∑
=

 (3.49) 

Să presupunem că au avut loc  extrageri, după fiecare extragere 
punându-se bila extrasă înapoi în urnă, asigurându-se astfel independenţa 
extragerilor. 

n

Se pune problema de a afla care este probabilitatea ca, în urma acestor 
extrageri, să se obţină  bile de culoarea 1,  bile de culoarea , ... ,  bile 
de culoarea 

1k 2k 2 rk
r . Bineînţeles că: 

 n  (3.50) k
r

1i
i =∑

=

Ordinea de apariţie a bilelor nu interesează. Se poate demonstra că 
probabilitatea acestui eveniment este: 

 ( ) r21 k
r

k
2

k
1

r21
r21n ppp

!k!k!k
!nk,,k,kP ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
= K

K
K  (3.51) 

Aceste probabilităţi determină repartiţia multinomială, expresia de mai 
sus reprezentând termenul general din dezvoltarea polinomului: 
  (3.52) ( n

r21 xxx +++ K )
Pentru 2r =  se obţine repartiţia binomială. 
 

33..88..33  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  GGEEOOMMEETTRRIICCĂĂ  
 

Considerăm repetarea unei experienţe de  ori, în condiţii identice. 
Probabilitatea ca un anumit eveniment, a cărui probabilitate de realizare în 
cursul unei experienţe este , să apară exact o dată în cursul celor n  experienţe 
este dată de repartiţia geometrică: 

n

p

 ( ) 1np1pP −−⋅=  (3.53) 
Notând p1q −= , avem următoarea distribuţie: 

 3.54) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ − LL

LL
1n2 pqpqpqp

n321
:  (

Funcţia de repartiţie este: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( n
nn

1i

1i
n

1i

1i p11
p11

p11pp1pp1pxF −−=
+−
−−

⋅=−=−⋅= ∑∑
=

−

=

− )  (3.55) 

Media rezultă: 

 ( ) ( ) ( )
p
1kqpp1kpp1kpMm

1k

1k

1k

1k

1k

1k ==−=−=ξ= ∑∑∑
∞

=

−
∞

=

−
∞

=

−  (3.56) 
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Dispersia rezultă: 

 ( )[ ] ( ) ( )[ ] 2
2222

p
p1MMmM −

=ξ−ξ=−ξ=σ  (3.57) 

iar coeficientul de variaţie: 

 p1
m

−=
σ

=η  (3.58) 

 
Exemplu: Considerăm că avem nevoie de un tranzistor bun pe care îl 

luăm dint-un lot de  tranzistoare. Pentru aceasta folosim un aparat de încercat 
tranzistoare, care indică dacă tranzistorul este bun sau defect. Probabilitatea ca 
un tranzistor să fie defect este  . Notând cu 

n

p ξ  variabila aleatoare care indică 
numărul de tranzistoare încercate, până a fost găsit unul funcţional, să i se 
construiască tabloul de distribuţie şi să i se calculeze media şi dispersia. 

Solutie: Avem următorul tablou de distribuţie: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ξ −1n2 pqpqpqp

n321
:

L

L
 

unde . p1q −=
 

33..88..44  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  HHIIPPEERRGGEEOOMMEETTRRIICCĂĂ  
 

Se consideră o mulţime de  elemente, dintre care  sunt grupate într-o 
clasă, pe anumite considerente. Repartiţia hipergeometrică furnizează 
probabilitatea ca, dintr-un  eşantion de  elemente,  să fie din acea clasă: 

N 1N

n k

 ( )
C
CC

n
N

kn
NN

k
N 11kP

−
−⋅

==ξ  (3.59) 

Media şi dispersia acestei repartiţii sunt: 

 

1N
nN

N
N1

N
nN

N
nNm

112

1

−
−

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=σ

=
 (3.60) 

 
Exemplu: Se consideră un lot de de rezistenţe, dintre care  sunt 

defecte. Fie ξ  variabila aleatoare  reprezentând numărul de rezistenţe defecte 
dintr-un lot de 50  de bucăţi. Să se identifice legea de repartiţie. 

200 %5

Soluţie: Sunt în total  rezistenţe, dintre care: 200N =

10200
100

5N%5N1 =⋅==  
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sunt defecte şi 19010200NN 1 =−=−  sunt bune. 
Un  eşantion de  rezistenţe conţine 50 k  defecte şi k50 −  bune.  

Cu cele rezistenţe în stare validă se pot forma  grupe de 1NN − CC k50
190

k50
NN 1

−−
− =

k50 −  rezistenţe. Cu cele  defecte se pot forma   grupe de 1N CC k
10

k
N1

= k  
rezistenţe. Numărul posibil de cazuri care să conţină k  rezistenţe defecte este: 

CCCC k
10

k50
190

k
N

k50
NN 11

⋅=⋅ −−
−  

Numărul total de cazuri este:  CC 50
200

50
N =

Probabilitatea de a avea k  rezistenţe defecte în grupul de  selectate este: n

( )
C

CC
C
CC

50
200

k50
190

k
10

n
N

kn
NN

k
N 11kP

−−
− ⋅

=
⋅

==ξ  

deci se obţine repartiţia hipergeometrică. 
  

33..88..55  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  PPOOIISSSSOONN  
 

O variabilă aleatoare discretă ξ  are o repartiţie Poisson, dacă: 

 ( ) ( ) 0;
!k
ekkPkf >λ

⋅
⋅λ==ξ=

λ−

 (3.61) 

unde . { }K,2,1,0k ∈
Această repartiţie rezultă din repartiţia binomială, când: , 

astfel încât: 
0p,n →∞→

ttanconspn =λ=⋅  (legea numerelor rare). Funcţia de repartiţie 
este: 

 ( ) ( ] 0n,n,1nx;
!k

exF
1n

0k

k >−∈λ= ∑
−

=

λ−

 (3.62) 

Media  acestei variabile aleatoare rezultă: 

 ( ) λ=λ=
−

λ
λ=λ⋅= λλ−

∞

=

−
λ−

∞

=

λ−

∑∑ ee
!1k

e
!k

ekm
1k

1k

1k

k  (3.63) 

deci λ=m . Dispersia este: 

( )[ ] ( )[ ] ( ) ( ) =λλ+λ−=λλ−=λ−ξ=−ξ=σ ∑∑
∞

=

λ−∞

=

λ−

0k

k22

0k

k2222

!k
ek2k

!k
ekMmM  

( )( ) =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
λ

+−+λ−λ=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ λ
+

λ
λ−

λ
λ= ∑∑∑∑

∞

=

λλλ−
∞

=

∞

=

∞

=

λ−

1k

k
22

0k

k
2

0k

k

0k

k
2

!1k
11ke2ee

!k
k

!k
k2

!k
e

( ) ( ) ( ) λ=λ−+λ+λ−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
λ

λ+
−

λ
λ+λ−= λλλλ−

∞

=

−∞

=

−
λλ− ∑∑ eeee

!2k!1k
ee 22

2k

2k
2

1k

1k
2 (3.64) 
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Repartiţia Poisson are o importanţă deosebită în cadrul fluxurilor de 
evenimente, care vor fi tratate ulterior. 
 

33..99  RREEPPAARRTTIIŢŢIIII  CCOONNTTIINNUUEE  

33..99..11  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  UUNNIIFFOORRMMĂĂ  
 

O variabilă aleatoare ξ  are o repartiţie uniformă pe intervalul [ , dacă 
densitatea de repartiţie este: 

]b,a

 ( ) ( ]
( ]⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∉

∈
−=

b,axdaca0

b,axdaca
ab

1
xf  (3.65) 

Expresia funcţiei de repartiţie este: 

 ( )

( )

( )

( )⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

>=
−

=

≤<
−
−

=

≤==

=

∫∫

∫

∫∫
∞−∞−

bxdaca1du
ab

1duuf

bxadaca
ab
axduuf

axdaca0du0duuf

xF
b

a

b

a

x

z

xx

 (3.66) 

 

F(x)

f(x)

x

x

1
b-a

0

1

a

a

b

b

 
Figura 3.5 - Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie pentru repartiţia 

uniformă. 
 

Media este: 

 ( )
2

ba
2
x

ab
1dx

ab
xdxxxfm

b

a

2b

a

+
=⋅

−
=

−
== ∫∫

∞+

∞−

 (3.67) 
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Dispersia este: 

 ( ) ( ) ( )
12

abdx
ab
2

bax
dxxfmx

2b

a

2

22 −
=

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
=−=σ ∫∫

∞+

∞−

 (3.68) 

Distibuţia uniformă este inerentă în măsurătorile făcute cu instrumente cu 
diviziuni mari, când măsurătoarea trebuie  rotunjită, de exemplu la cel mai 
apropiat întreg sau la numărul corespunzător diviziunii celei mai apropia-
te. În acest caz există o distribuţie uniformă a erorii de rotunjire în intervalul 
( )2

l,2
l +− , unde  reprezintă valoarea unei diviziuni. l

 
Exemplu: Să considerăm un sistem de calcul funcţionând după un ceas 

având forma din figura 3.6. 

t

t1 t2

Clock

 
Figura 3.6 - Forma de undă a semnalului de ceas 

 
Atunci când semnalul de ceas are nivelul "0" (intervalul ), sunt luate în 

consideraţie eventualele cereri de întrerupere. Să se găsească probabilitatea ca o 
cerere de întrerupere să fie luată în evidenţă imediat. De asemenea, să 
determinam caracteristicile variabilei aleatoare , reprezentând timpul de 
aşteptare până la luarea în evidenţă. 

2t

T

Soluţie: Momentul în care apare o cerere de întrerupere este 
uniform distribuit în intervalul ( )21 tt,0 + , ca în figura 3.7. 
 

f(t)

t

1
t +t
__________

1 2

t +t1 2  
Figura 3.7 - Densitatea de probabilitate pentru momentul sosirii unei 

întreruperi. Se presupune că nu există nici o sincronizare între emiterea unei 
cereri de întrerupere şi ceasul sistemului. 
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Probabilitatea ca o întrerupere să fie luată imediat în evidenţă este 
21

1

tt
t
+

. 

Variabila aleatoare T , timp de aşteptare, este o variabilă aleatoare mixtă. 

Ea poate lua valoarea  cu probabilitatea 0
21

2

tt
t
+

 sau poate lua orice valoare în 

intervalul ( , distribuită uniform, cu probabilitatea )1t,0
21

1

tt
t
+

. 

Graficul funcţiei  este reprezentat în figura 3.8. ( )xF
 

F(t)

t
t10

1
t

t +t
2

1 2

__________

 
Figura 3.8 - Graficul funcţiei ( )xF . 

 
Rezultă: 

 ( )
( )
( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈
+

∉
=

1
21

1

t,0t,
tt

1
t,0t,0

t'F  

 Media rezultă ca: 

 ( ) ( )21

2
1

t

0 2121

2

tt2
ttdt

tt
1

tt
t0Mm

1

+
=

+
+

+
⋅=ξ= ∫  

iar dispersia: 

 ( ) ( )∫ +
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+
+

⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−=σ
1t

0 21

2

21

2
1

21

2

2

21

2
12 tdt

tt
1

tt2
tt

tt
t

tt2
t0  

 

33..99..22  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  NNOORRMMAALLĂĂ  
 

O variabilă aleatoare ξ  este distribuită normal, cu parametrii  şi m 2σ , 
dacă densitatea de probabilitate este: 

 ( )
( )

2

2

2
mx

e
2

1xf σ

−
−

⋅
πσ

=  (3.69) 
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În figura 3.9 este reprezentată grafic ( )xf . 
 

f(x)

X
0 m m+σm-σ  

Figura 3.9 - Densitatea de probabilitate pentru repartiţia normală. 
 

Funcţia de repartiţie este: 

 ( )
( )

∫
∞−

σ

−
−

⋅
πσ

=
x

2
mx

dte
2

1xF 2

2

 (3.70) 

Valoarea medie: 

 ( ) ( )
( )

∫∫
∞+

∞−

σ

−
−∞+

∞−

⋅
πσ

==ξ dxex
2

1dxxxfM 2

2

2
mx

 (3.71) 

Efectuînd substituţia: 
( ) ( ) ( ) ( ) +∞=∞+ϕ−∞=∞−ϕσ=ϕ⇒+σ=ϕ= ,,t'mttx  

rezultă: 

 ( ) ( ) ∫∫∫
∞+

∞−

−∞+

∞−

−∞+

∞−

σ

σ
−

π
+⋅

π
σ

=σ⋅⋅+σ
πσ

=ξ dte
2
mdtet

2
dtemt

2
1M 2

t
2
t

2
t 22

2

22

 (3.72) 

0dtet 2
t2

=⋅∫
∞+

∞−

−
, fiind integrala  pe  un  interval  simetric dintr-o funcţie impară, 

iar π=∫
∞+

∞−

−
2dte 2

t2

 (integrala lui Poisson). 

Deci, . ( ) mM =ξ
Dispersia rezultă: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

∫∫
∞+

∞−

σ

−
−∞+

∞− πσ
−=−=ξ dxe

2
1mxdxxfmxD 2

2

2
mx

22  (3.73) 

Folosind aceeaşi substituţie obţinem: 
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( ) 22
t2

2
t2

'

2
t2

2
t

2
2

dte
2

dtet
2

dtet
2

dtet
2

D
2222

σ=
π

σ
+⋅

π
σ

−=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

π
σ

=
π

σ
=ξ ∫∫∫∫

∞+

∞−

−∞+

∞−

−∞+

∞−

−∞+

∞−

−
 

 Se poate arăta că: 

 ( ) ( )∫∫
+∞

∞−

σ+

σ−

= dxxf
100

73,99dxxf
3m

3m

 (3.74) 

adică aria limitată de grafic, axa  şi dreptele Ox σ−= 3mx  şi σ+= 3mx  
reprezintă aproximativ  din întrega arie limitată de graficul lui şi 
axa . 

%73,99 ( )xf  
Ox

O proprietate interesantă asociată cu repartiţia normală este următoarea: 
dacă  sunt variabile aleatoare independente repartizate normal, având 
mediile  şi dispersiile  şi dacă  sunt constante, 
atunci variabila aleatoare 

n1 ,, ξξ K

n1 m,,m K 2
n

2
1 ,, σσ K n1 a,,a K

  (3.75) ∑
=

ξ⋅=ξ
n

1k
kka

este, de asemenea, repartizată normal, având media  şi dispersia . m 2σ

  (3.76) 
∑

∑

=

=

σ⋅=σ

⋅=
n

1k

2
k

2
k

2

n

1k
kk

a

mam

Dacă  este o variabilă aleatoare repartizată normal, atunci probabilitatea ca ea 
să aibă valorile cuprinse într-un interval 

ξ
( )b,a  este: 

 ( ){ }
( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−

φ−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−

φ=
π

=
πσ

=∈ξ ∫∫
σ
−

σ
−

−
σ

−
− mambdte

2
1dxe

2
1b,aP

mb

ma

2
tb

a

2
mx 2

2

2

 (3.77) 

unde funcţia 

 ( ) ∫
−

π
=φ

x

0

2
t

dte
2
1x

2

 (3.78) 

se numeşte funcţie eroare şi are valorile tabelate. Această funcţie are 
următoarele proprietăţi: 

( ) ( ) ( ) ( ) 5,0xx00 =∞+φφ−=−φ=φ  
Dacă intervalul ( )b,a  este centrat în punctul m , adică este de forma 

, atunci: ( )dm,dm +−

 ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
φ=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−φ−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
φ=<−ξ=+<ξ<−

d2dddmPdmdmP  (3.79) 

Funcţia de repartiţie  se poate exprima cu ajutorul funcţiei ( )xF ( )xφ , 
astfel: 
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 ( ) ( ) ( ) 5,0mxmxxPxF +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−

φ=∞−φ−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−

φ=<ξ<∞−=  (3.80) 

Când legea normală este folosită în fiabilitate, pentru variabile aleatoare 
dependente de timp, definirea are sens numai pentru 0t ≥ . 

Funcţia de repartiţie este atunci: 

 ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
φ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−

φ== ∫
mmtdxxftF

t

0

 (3.81) 

Funcţia de fiabilitate este: 
 ( ) ( )tF1tR −=  (3.82) 
iar intensitatea defecţiunilor este: 

 ( ) ( )
( )

( )

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
φ+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−

φ−

πσ==

σ

−
−

mmt1

e
2

1

tR
tftz

2

2

2
mt

 (3.83) 

 
Exemplu: Tranzistoarele de un anumit tip (e.g. BC 109C) sunt verificate 

să aibă factorul de amplificare în curent continuu, 0β , cuprins între o limită 
minimă,  şi una maximă, min0β max0β  ( 800380 ÷  pentru BC 109C, la un curent 

). Ştiind că în urma procesului de fabricaţie, valoarea factorului mA2IC = 0β  
reprezintă o variabilă aleatoare distribuită normal, cu media  şi dispersia m 2σ : 

( )
9

2
m

2
min0max02

max0min0

β−β
=σ

β+β
=

 

să se găsească probabilitatea ca un tranzistor să fie respins ca necorespunzator. 
 

Soluţie: Probabilitatea ca un tranzistor să aibă 0β  corespunzător este: 

( ) =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−β

φ−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
−β

φ=β<β<β
mmP min0max0

max00min0  

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
β−β

φ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
β−β

φ−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
β−β

φ=
2

2
22

min0max0max0min0min0max0  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛φ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β−β

⋅
β−β

φ=
2
323

2
2

min0max0

min0max0  

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛φ=β<β<β

2
32P max00min0  

Probabilitatea ca tranzistorul să fie respins este: 
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( ) 13362,086638,021
2
321P1p max00min0 =⋅−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛φ−=β<β<β−=  

 

33..99..33  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  EEXXPPOONNEENNŢŢIIAALLĂĂ  
 

O variabilă aleatoare continuă este distribuită exponenţial dacă are 
densitatea de probabilitate de forma: 
  (3.84) ( ) 0t,0,etf t ≥>λ⋅λ= λ−

Funcţia de repartiţie este: 

 ( ) ( ) t

t

0

xt

0

x
t

0

e1edxedxxftF λ−
λ−

λ− −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
λ

−⋅λ=⋅λ== ∫∫  (3.85)  

Deci: 
 ( ) ( ) ( ) tt etR0t,e1tF λ−λ− =⇒≥∀−=  (3.86) 

Media rezultă: 

 
λ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
λ

−=
λ

λ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
λ

−⋅⋅λ=⋅λ⋅=
+∞λ−∞+ λ−+∞λ−

λ−
∞+

∫∫
1edteetdtetm

0

t

0

t

0

t
t

0

 (3.87) 

Deci: 

 MTBF1m =
λ

=  (3.88) 

Dispersia este: 

=
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
−

λ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
λ

−⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
−⋅λ=λ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
−=σ ∫∫

∞+
λ−

+∞
λ−

λ−
∞+

0

t

0

t2
t

0

2
2 dte1t2e1tdte1t  

2
0

t

22
0

t

0

t

2

1e121
dte

2e1
t2

1

λ
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

λλ
+

λ
−

λ
=

λ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

λ
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
λ

−+
λ

=
+∞λ−∞+

λ−

+∞λ−

∫  

z(t) f(t) F(t)

t t0 t

λ 1

 
Figura 3.10 - Distribuţia exponenţială. 
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Se obţine, prin urmare: 

 1
m

,1,1m 2
2 =

σ
=η

λ
=σ

λ
=  (3.89) 

Intensitatea defecţiunilor este atunci: 

 ( ) ( )
( ) .ct

e
e

tR
tftz t

t

=λ=
⋅λ

== λ−

λ−

 (3.90) 

 
Exemplu: Momentele de timp la care un calculator se  defectează sunt 

distribuite aleator. Durata timpului de funcţionare dintre  două defecţiuni are 
densitatea de probabilitate . Pentru ca un job să fie rezolvat, 
este nevoie ca să putem rula un timp 

( ) 0t,etf t ≥λ= λ−

t∆  pe calculator fără defecţiuni. Dacă în 
intervalul t∆  apare o defecţiune, atunci job-ul este rulat de la început. Un defect 
este detectat numai în timpul t∆  cât rulează calculatorul. Dacă  este variabila 
aleatoare reprezentând timpul necesar pentru soluţionarea unui job, să i se 
identifice repartiţia şi să i se calculeze media. 

T

 
Soluţie: Probabilitatea ca la momentul t  calculatorul să fie defect este: 

( ) ( ) t
t

0

e1dxxftF λ−−== ∫  

iar probabilitatea ca el să funcţioneze este: 
( ) ( ) tetF1tR λ−=−=  

Probabilitatea ca în intervalul ( t,0 )∆  să nu apară un defect este: 
( ) tetRp ∆λ−=∆=  

Variabila aleatoare T  poate lua numai valori multiplii întregi ai lui t∆ , deci 
urmează o lege discretă, având tabloul de distribuţie de mai jos: 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−
∆∆∆

−
KK

LK
1np1pp1pp

tnt2t
:T  

şi media: 

( ) ( ) ( ) t
2

1k

1k

1k

1k et
p
t

p
1tpp1ktptkp1pTM ∆λ−

+∞

=

−
+∞

=

− ⋅∆=
∆

=∆=−∆=∆−= ∑∑  

 

33..99..44  RREEPPAARRTTIIŢŢIIAA  RRAAYYLLEEIIGGHH  
 

Pentru această repartiţie avem următoarea densitate de probabilitate: 

 ( ) 2

2

2
t

2 ettf σ
−

⋅
σ

=  (3.91) 

unde  este un parametru al distribuţiei. σ
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Rezultă atunci funcţia de repartiţie: 

 ( ) ( ) 2

2

2

2

2

2

2
t

t

0

2
xt

0

2
x

2

t

0

e1edxexdxxftF σ
−

σ
−

σ
−

−=−=⋅
σ

== ∫∫  (3.92) 

Funcţia de fiabilitate este: 

 ( ) ( ) 2

2

2
t

etF1tR σ
−

=−=  (3.93) 
şi intensitatea defecţiunilor: 

 ( ) ( )
( ) 2

t
tR
tftz

σ
==  (3.94) 

deci creşte liniar cu timpul. 

 ( ) ( )
22

2dxedtedttRdtttfMTBFm
0

2
x

0

2
t

00

2

2

2

π
σ=

π
σ=σ===== ∫∫∫∫

∞+ −∞+
σ

−∞+∞+

 (3.95) 

Se observă că, pentru valori de timp mari, funcţia de fiabilitate de la 
repartiţia Rayleigh are valori mai mici decât la repartiţia exponenţială şi, de 
asemenea, scade mai rapid. Pentru valori mici de timp situaţia se inversează. 
Aceasta înseamnă ca un sistem care trebuie să funcţioneze numai o perioadă 
scurtă de timp este recomandabil să folosească componente pentru care timpul 
între defecţiuni este distribuit după legea Rayleigh. 
 

33..99..55  DDIISSTTRRIIBBUUŢŢIIAA  WWEEIIBBUULLLL  
 

Acest model matematic acoperă un număr destul de mare de repartiţii ale 
duratelor de viaţă. Se utilizează cu foarte bune rezultate în studiul uzurii 
materialelor, al repartiţiilor defecţiunilor tuburilor cu vid, etc. Densitatea de 
repartiţie este: 

 ( ) ∞<≤≤>>⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−

xu0;0m;0x;e
x

ux
x
mxf 0

x
ux1m

00

m

0  (3.96) 

Pentru  rezultă . ux < ( ) 0xf =
Funcţia de repartiţie este: 

 ( )

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−=−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
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= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−

∫

m

0

m

0

m

0 x
uxx

0

x

0

x
ut

x
ux1m

00

e1edte
x

ux
x
m

ux,0

xF  (3.97) 

Pentru  şi 0u = 1m =  coincide cu repartiţia exponenţială negativă, iar pentru 
 şi 0u = 2m =  cu distribuţia Rayleigh. 
Media rezultă: 
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( ) ( )
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 (3.98) 

Facem substituţia: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) +∞=∞+ϕ=ϕ=ϕ⇒+=ϕ=
−

;u0;y
m
xy'yxuyx

1
m
1

0m
1

0  (3.99) 

Atunci: 

 ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +Γ⋅+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +Γ⋅⋅+=+=ξ ∫

∞+ −− 1
m
1xu1

m
1m

m
xudyy

m
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0
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1
m
1

0y  (3.100) 

unde 

  (3.101) ( ) 0;dxex
0

x1 >α=αΓ ∫
+∞

−−α

reprezintă funcţia Euler de speţa a doua. 
Dacă distribuţia se utilizează în fiabilitate, considerând 0tx >= , rezultă: 
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1m
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x
ut

x
ut

x
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x
mtz;etR;e1xF

m

0

m

0

−
⎟⎟
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33..1100  SSUUPPRRAAPPUUNNEERRII  DDEE  RREEPPAARRTTIIŢŢIIII  
 

În majoritatea cazurilor, fiabilitatea sistemelor este caracterizată de unele 
distribuţii pe intervale limitate de timp. Astfel, de exemplu, în perioada de rodaj, 
timpii de producere a defectelor pot urma distribuţia Weibull; În perioada de 
funcţionare normală ei pot urma repartiţia exponenţială negativă şi în perioda de 
îmbătrânire pot urma repartiţia normală. Se foloseşte atunci suprapunerea 
repartiţiilor timpilor de apariţie a defectelor. 

Să considerăm suprapunerea a două repartiţii exponenţiale pentru timpi de 
defectare. Avem: 
  (3.103) ( ) .constc,c;;ecectf 2121

t
22

t
11

21 =λ<λλ+λ= λ−λ−

  (3.104) ( ) ( ) t
2

t
121

t

0

21 ececccdxxftF λ−λ− −−+== ∫
  (3.105) ( ) ( ) t

2
t

121
21 ececcc1tR λ−λ− +++−=

Cum: 
 ( ) 21 cc10R +=⇒=∞  (3.106) 
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Deci: 
  (3.107) ( ) t

2
t

1
21 ecectR λ−λ− +=

Intensitatea defecţiunilor rezultă: 

 ( ) ( )
( ) t

2
t

1

t
22

t
11

21

21

ecec
ecec

tR
tft λ−λ−

λ−λ−

+
λ+λ

==λ  (3.108) 

Pentru t  mare, deoarece 21 λ<λ , rezultă că termenii în care apare 2λ  se 
pot neglija şi rezultă . ( ) 1t λ=λ

Pentru valori mici ale lui t , 

 ( ) ( )
( ) 12211

21

2211tt cc
cc
cc

tR
tft1e,e 21 λ>λ+λ≈

+
λ+λ

==λ⇒≈λ−λ−  (3.109) 

Deci descreşte în timp de la valoarea ( )tλ 2211 cc λ+λ  pentru 0t =  până la 
 pentru 1λ t  mare. 

 
λ( )t

λ1

c1λ +1 c2λ2

t
0  

Figura 3.11 - Suprapuneri de repartiţii. 
 

33..1111  FFLLUUXXUURRII  DDEE  EEVVEENNIIMMEENNTTEE  
 

Un flux de evenimente reprezintă o succesiune de evenimente ce se 
produc unele pe altele, la momente aleatoare de timp. 

În particular, dacă evenimentele considerate sunt defectele ce survin la un 
sistem, se obţine un flux de defecte. 

Exemple de fluxuri de evenimente sunt defctele ce se produc la un 
calculator, apelurile la un post telefonic, etc. 

Un flux de evenimente poate fi reprezentat pe axa timpului prin 
momentele  de apariţie a evenimentelor i . it
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t
t1

T1

t2

T2

t3

T3

t4

T4

tn-1 tn

Tn Tn+1

tn+10  
Figura 3.12 - Fluxuri de evenimente. 

 
Intervalele dintre evenimente sunt modelate prin valorile unei variabile 

aleatoare . T
Un flux de evenimente se numeşte staţionar dacă probabilitatea de 

apariţie a  evenimente într-un interval de timp n τ  depinde numai de  şi de 
mărimea lui  şi nu depinde de poziţia intervalului pe axa timpului. 

n
τ

Un flux de evenimente se numeşte ordinar dacă probabilitatea de apariţie 
a două sau mai multe evenimente în intervalul elementar t∆  este neglijabilă în 
raport cu probabilitatea ca în acel interval să apară un eveniment. Alfel spus, 
într-un interval foarte mic, t∆ , nu poate apare mai mult de un eveniment. 

Un flux de evenimente se numeşte fără efecte posterioare dacă 
probabilitatea de apariţie a  evenimente în timpul n τ  nu depinde de numărul 
evenimentelor precedente şi de modul în care ele au fost distribuite înaintea 
acestui interval. Aceasta înseamnă că momentele de timp la care se produc 
evenimentele sunt independente unele de altele. 

Un flux de evenimente se numeşte simplu sau elementar dacă este 
staţionar, ordinar şi fără efecte posterioare. 

Cele mai importante mărimi care caracterizează un flux de evenimete sunt 
intensitatea fluxului şi parametrul fluxului. 

Intensitatea fluxului, , reprezintă numărul mediu de evenimente din 
unitatea de timp. 

F

Parametrul fluxului, , se defineşte cu formula: ( )tλ

 ( ) ( )
t

tt,tPlimt 1

0t ∆
∆+

=λ
→∆

 (3.110) 

unde  reprezintă probabilitatea ca intervalul ( tt,tP1 ∆+ ) ( )tt,t ∆+  să apară un 
eveniment. 

În cele mai multe cazuri, la fluxurile reprezentând defectări ale 
componentelor electronice şi ale sistemelor de calcul, intensitatea şi parametrul 
fluxului coincid. 

Pentru fluxul simplu sunt valabile următoarele proprietăţi: 
• intensitatea fluxului coincide cu parametrul fluxului  ( )λ=F ;
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• repartiţia intervalului de timp dintre două evenimente consecutive este 
exponenţială, adică: 

 ( ) tetf λ−⋅λ=  (3.111) 
• evenimentele aleatoare ce constituie fluxul sunt repartizate Poisson: 

 ( ) ( ) t
n

n e
!n

ttP λ−⋅
λ

=  (3.112) 

unde  este probabilitatea ca până la momentul ( )tPn t  să fi apărut exact 
 evenimente; n

• variabila aleatoare 

  (3.113) ∑
=

=
k

1i
iTT

reprezentând intervalul de timp dintre apariţia primului eveniment şi apariţia 
evenimentului  are densitatea de probabilitate: k

 ( ) ( )
( ) 0t;e

!1k
ttf t

1k

k >
−

λ
λ= λ−

−

 (3.114) 

Această distribuţie are următorii parametri: 

 
k

1kkm 2
2 =η

λ
=σ

λ
=  (3.115) 

Un flux de evenimente ordinar şi fără efecte posterioare formează un flux 
Poisson. Rezultă, deci, că fluxul elementar este un caz particular de flux Poisson 
şi anume un flux Poisson staţionar. 

Să arătăm că, într adevăr, în cazul fluxului simplu se obţine o distribuţie 
Poisson. 

Fluxul fiind staţionar şi ordinar, rezultă că într-un interval de timp t∆ , 
poate apare maximum un eveniment, cu o probabilitate de forma t∆⋅λ  (depinde 
de mărimea intervalului t∆  şi nu depinde de poziţia pe axa timpului, adică 

). constant=λ
Vrem să determinăm probabilitatea ( )tPn  ca la momentul t  să existe  

evenimente. 
n

În procesul Poisson suntem interesaţi de numărul de evenimente în timp, 
probabilitatea unui eveniment într-un timp foarte scurt t∆ , care reprezintă 
parametrul procesului (exemple de procese Poisson sunt: numărul atomilor care 
transmută în descompunerea radioactivă a unei substanţe, numărul de defectări 
pentru un grup de componente funcţionând în rezervă, etc.). Evenimentele sunt 
discrete şi timpul este continuu; rezultă deci un model cu stări discrete - timp 
continuu. 

În cazul a  evenimente la timpul 0 tt ∆+  putem scrie:  
 ( ) ( ) ( )tPt1ttP 00 ∆λ−=∆+  (3.116) 
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reprezentând probabilitatea apariţiei a  evenimente la timpul 0 t , ( )tP0 , 
multiplicată cu probabilitatea să nu apară nici un eveniment în intervalul t∆ , 
adică t1 ∆λ−  ( t∆λ  fiind probabilitatea să apară un singur eveniment în 
intervalul t∆ , probabilitatea să apară mai multe fiind neglijabilă). 

Probabilitatea de apariţie a unui eveniment la momentul de timp tt ∆+  
este: 
 ( ) ( ) ( ) ( )tPt1ttPttP 101 ∆λ−+∆λ=∆+  (3.117) 
putând apărea un eveniment în două feluri:  

• nu a fost nici un eveniment la momentul t , ( )tP0 , şi a apărut unul în 
intervalul t∆ , t∆⋅λ , sau 

• a apărut deja un eveniment până la momentul t , , şi nu a mai 
apărut niciunul în intervalul 

( )tP1

t∆ , t1 ∆⋅λ− . 
Este clar că ultima ecuaţie poate fi generalizată în cazul apariţiei a  

evenimente la momentul 
n

tt ∆+ : 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ...3,2,1n;tPt1ttPttP n1nn =∆λ−+∆λ=∆+ −  (3.118) 

Ecuaţiile cu diferenţe finite descriu un sistem cu timp discret, acesta fiind 
divizat în intervale t∆ , dar trecând la limită pentru t  tinzând către zero, obţinem 
un sistem de ecuaţii diferenţiale care descriu într-adevăr un proces Poisson cu 
timp continuu. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tP
t

tPttPttPtPttP 0
00

000 λ−=
∆

−∆+
⇒∆λ−=−∆+  (3.119) 

şi 

 ( ) ( ) ( )( ) tPtPlim ( )
t

tPttPlim 000t

00

0t
λ−=λ−=

∆
−∆+

→∆→∆
 (3.120) 

sau 

 ( ) ( ) ( )tPtP
dt

tdP
0

'
0

0 λ−==  (3.121) 

Procedând analog: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) tttPttPtPttP n1nnn ∆÷∆λ−∆λ=−∆+ −  (3.122) 
şi trecând la limită: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )tPtPtPtPlim
t

tPttPlim n1nn1n0t

nn

0t
λ−λ=λ−λ=

∆
−∆+

−−→∆→∆
 (3.123) 

sau: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ...3,2,1n,tPtPtP
dt

tdP
n1n

'
n

n =λ−λ== −  (3.124) 

Ecuaţiile (3.121) şi (3.124) reprezintă un sistem de ecuaţii diferenţiale, 
care împreună cu condiţiile iniţiale, descriu complet procesul. 
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Dacă nu există evenimente în timpul studiului, t = 0, n = 0 şi P0(0) = 1, 
P1(0) = P2(0) = P3(0) = ... =  Pn(0) = 0, iar dacă, de pildă, se începe cu 3 
evenimente la t = 0 atunci P3(0) = 1, P0(0) = P1(0) = P4(0) = ... = Pn(0) = 0. 

Vom rezolva sistemul utilizând metoda coeficienţilor nedeterminaţi. 

 ( ) ( ) t
0

s
stststst AetPeAeAeAe

dt
d λ−

λ−=

=⇒λ−=⇒λ−=  (3.125) 

Combinaţia iniţială fiind 
 ( ) ( ) t

0
0

0 etP1AAe10P λ−λ− =⇒==⇒=  (3.126) 
ceea ce spune că probabilitatea să fie zero evenimente în timpul t scade 
exponenţial cu t. 

Pentru cazul în care n = 1, ecuaţia (3.124) devine: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tPtPtPtPtPtP
dt

tdP
01

'
1

'
110

1 λ=λ+⇒=λ−λ=  (3.127) 

iar prin înlocuire rezultă: 
 ( ) ( ) t

1
'

1 etPtP λ−λ=λ+  (3.128) 
Soluţia particulară a acestei ecuaţii este de tipul . tBte λ−

Înlocuind: 

 ( ) ttt BteBeBte
dt
d λ−λ−λ− λ−=  (3.129) 

în ecuaţie se obţine: 

  (3.130) ( ) t
1

B
tttt tetPeBteBteBe λ−

=λ
λ−λ−λ−λ− λ=⇒λ=λ+λ−

Condiţia iniţială fiind P1(0) = 0, rezultă A = 0 şi deci: 
 ( ) t

1 tetP λ−λ=  (3.131) 
Se poate arăta uşor, prin inducţie, că avem: 

 ( ) ( )
!n

ettP
t

n
n

λ−

λ=  (3.132) 

Se va arăta în continuare că, pentru cazul procesului Poisson, parametrul 
λ este tocmai intensitatea defecţiunilor. 

Ecuaţia 
 ( ) t

0 etP λ−=  (3.133) 
furnizează probabilitatea ca la momentul t să apară 0 evenimente, respectiv, 
dacă evenimentele sunt defecţiuni, probabilitatea ca la momentul t sistemul să 
fie în funcţiune, cu alte cuvinte tocmai funcţia de fiabilitate; deci: 
 ( ) ( )tRetP t

0 == λ−  (3.134) 
Am arătat înainte că între funcţia de fiabilitate şi funcţia de repartiţie 

există relaţia , deci ( ) ( )tF1tR −= ( ) ( ) te1tR1tF λ−−=−= . 
Din definiţia densităţii de repartiţie avem însă că: 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) tt ee1
dt
dtf

dt
tdFtf λ−λ− λ=−=⇒=  (3.135) 

Intensitatea defecţiunilor a fost detrminată ca 

 ( ) ( )
( )tR
tftz =  (3.136) 

deci, 

 ( ) ( )
( ) λ=

λ
== λ−

λ−

t

t

e
e

tR
tftz  (3.137) 

Un alt flux important de evenimente este fluxul lui Palm. Un flux de 
evenimente se numeşte recurent, sau flux Palm, dacă este ordinar şi dacă 
intervalele de timp între evenimente succesive sunt variabile aleatoare 
independente. 

Densitatea de probabilitate pentru intervalele de timp este dată de 
repartiţia Eelang de ordinul k: 

 ( ) ( ) t
n

k e
!k

ttf λ−λ
λ=  (3.138) 

O altă proprietate pentru un flux Palm este că, dacă 

 ( ) ( ) ( )
T
1tlimtlimdacă

tt
=λ⇒λ∃

∞→∞→
 (3.139) 

unde T reprezintă valoarea medie a intervalelor de timp dintre evenimente. 
Rezultă că, după un anumit timp, un flux Palm se stabilizează. 

Dacă fluxul total rezultă din suprapunerea unui număr mare de fluxuri 
independente de intensitate mică, ce satisfac condiţiile de ordinaritate şi 
staţionaritate, atunci el se apropie foarte mult de un flux simplu. Aceasta este 
foarte important pentru sistemele electronice complexe, constituite dintr-un 
număr foarte mare de componente, pentru care fluxurile de defecte sunt ordinare 
şi staţionare, având intensităţi ale defecţiunilor de valori mici. Pentru sistemul 
global fluxul de defecte constă din fluxurile componentelor lui şi, conform 
proprietăţii anterioare referitoare la ( )tlim

t
λ

∞→
, rezultă că un astfel de flux se 

apropie de un flux simplu. Aceasta implică faptul că sistemele complexe au o 
fiabilitate cu repartiţie exponenţială. 

Dacă fluxurile independente sunt ordinare, atunci parametrul fluxului total 
este suma parametrilor fluxurilor independente, adică: 

  (3.140) ( ) ( )∑
=

λ=λ
n

1i
i tt

unde n reprezintă numărul fluxurilor independente. 
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33..1122  MMOODDEELLEE  MMAARRKKOOVV11  
 

Un model Markov caracterizează un sistem cu ajutorul a două variabile 
aleatoare: starea sistemului şi timpul de observare. Cum fiecare dintre aceste 
variabile aleatoare poate să fie continuă sau discretă, rezultă atunci patru tipuri 
de modele obţinute din combinaţiile posibile ale celor două variabile aleatoare. 
Dacă modelul este cu stare discretă şi timp discret se mai numeşte şi lanţ 
Markov. Atunci când sistemul are starea discretă şi timpul de observare este 
continuu, se obţine un proces Markov. Acesta este cazul cel mai important teoria 
fiabilităţii şi el va fi aprofundat în continuare. 

O caracteristică de bază a oricărui model Markov  este că, dacă sistemul 
se află într-o anumită stare la momnetul t0, atunci probabilitatea ca acesta să se 
afle într-o altă stare la momentul t > t0, depinde numai de starea prezentă (la 
momentul t0) şi nu depinde de modul în care sistemul a ajuns în această stare. 
Deci, pentru un model Markov, viitorul depinde numai de prezent şi nu de 
istoria anterioară prezentului. 

33..1122..11  LLAANNŢŢUURRII  MMAARRKKOOVV  
 

Dacă starea sistemului şi timpul de observare sunt variabile aleatoare 
discrete, atunci se obţine un lanţ Markov. Un exemplu tipic de lanţ Markov este 
drumul unei particule de-a lungul unei axe. La momente stabilite de timp acestă 
particulă se poate deplasa un pas în dreapta, cu probabilitatea p sau un pas în 
stânga, cu probabilitatea 1 − p. Dacă notăm cu X variabila aleatoare discretă ce 
reprezintă poziţia pe axă, atunci ea poate fi reprezentată grafic ca în figura 3.13. 
 

t

x(t)

0

 
Figura 3.13 - Drumul aleator al unei particule. 

                                           
1 Andrei Andreevici Markov (1856-1892), matematician rus care a avut contribuţii importante 
în domeniul teoriei numerelor, analizei matematice şi teoriei probabilităţilor. 
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În cazul unui lanţ Markov, procesul stohastic poate fi descris prin 
secvenţa de stări pe care o parcurge sistemul: 
 ( ) ( ) ( ),...kX,...,2X,1X  (3.141) 
unde X(k) reprezintă starea sistemului după k paşi (variabilă aleatoare discretă), 
iar argumentul reprezintă momentele discrete de timp la care pot avea loc 
tranziţii. 

Se consideră un sistem care poate avea numai un număr finit  de stări Si, i 
= 1÷n. Deci, 
 ( ) { } ( ) N∈∀÷=∈ k,n1iSkX i  (3.142) 
Se notează cu pi(k) probabilitatea ca sistemul să se afle în starea Si, după exact k 
paşi, adică: 
 ( ) ( )( )ii SkXPkp ==  (3.143) 
Rezultă imediat relaţia: 

  (3.144) ( ) 1kp
n

1i
i =∑

=

adică, după k paşi, sistemul se află în mod sigur într-una din stările Si, i = 1÷n. 
Probabilităţile pi, i = 1÷n, reprezintă probabilităţile stărilor şi, în general 

se cunosc valorile lor, pi(0), la momentul începerii procesului. Astfel, de 
exemplu, dacă sistemul se află în starea S2 la începutul procesului, atunci: 
p2(0) = 1 şi p1(0) = p3(0) = ... = pn(0) = 0. 

Pentru un lanţ Markov sunt caracterizante probabilităţile de tranziţie din-
tr-o stare alta. Notăm cu pij probabilitatea ca sistemul să treacă din starea i în 
starea j. Dacă aceste probabilităţi nu depind de numărul de paşi efectuaţi anterior 
(sunt constante în timp) şi depind numai de starea iniţială şi de starea finală, 
atunci lanţul se numeşte omogen. 
 ( ) ( ){ }ijij S1kXSkXPP =−==  (3.145) 

Aceste probabilităţi formează o matrice n × n, numită matrice de tranziţie: 

  (3.146) 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

nn2n1n

n22221

n12111

ppp

ppp
ppp

L

MOMM

L

L

Această matrice are următoarea proprietate: 

  (3.147) ( ) ( ) n1i;P1kpkp
n

1j
ijji ÷=−= ∑

=

Probabilitatea ca sistemul să parcurgă un anumit şir de stări 
ik1i0i S,...,S,S  

este: 
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 ( ) ( ) ( ){ } ( ) ik1ik2i1i1i0i0iik1i0i p...pp0pSkX,...,S1X,S0XP −⋅⋅⋅⋅====  (3.148) 
Un lanţ Markov este convenabil să fie reprezentat sub forma unui graf 

orientat, în care nodurile reprezintă stările sistemului, iar arcele reprezintă 
tranziţiile posibile de la o stare la alta (figura 3.14). 
 

Exemplu: Un calculator, ce are cuplate o imprimantă şi un plotter, poate fi 
privit ca un sistem care se poate afla într-una din următoarele stări: 

• S1 − calculatorul, imprimanta şi plotter-ul sunt funcţionale; 
• S2 − imprimanta este defectă şi pot fi rulate numai programe utilizând 

plotter-ul; 
 

S1

S2

S3

S4

0,4

0,4

0,8
0,8

0,3

0,3
0,2

0,2

0,6

 
Figura 3.14 - Reprezentarea unui lanţ Markov sub forma unui graf orientat. 

Numerele reprezintă probabilităţile de tranziţie. 
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S1

S2

S3

S4

0,1
0,2

0,2

0,3

0,1

 
Figura 3.15 - Graful asociat lanţului Markov. 

 
• S3 − plotter-ul este defect şi pot fi rulate numai programe utilizând 

imprimanta; 
• S4 − calculatorul este defect sau imprimanta şi plotter-ul sunt defecte, 

sistemul nemaiputând fi utilizat. 
În momentul iniţial sistemul se află în starea S1 şi el este controlat la 

momente fixate de timp, t1, t2, t3. Sistemul poate fi modelat cu un lanţ Markov cu 
trei paşi (momentele de timp după cele trei controale). Graful asociat este 
reprezentat în figura 3.15. 

Se cer probabilităţile stărilor sistemului după cele trei controale. Nu se iau 
în considerare eventuale acţiuni de reparare. 
 

Soluţie: Avem următoarele probabilităţi de tranziţie: 
p12 = 0,1; 
p13 = 0,2; 
p14 = 0,3; 
p11= 1 − p12 − p13 − p14 = 1 − 0,1 − 0,2 − 0,3 = 0,4; 
p21 = 0; 
p23 = 0; 
p24 = 0,2; 
p22 = 1 − p21 − p23 − p24 = 1 − 0,2 = 0,8; 
p31 = 0; 
p32 = 0; 
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p34 = 0,1; 
p33 = 1 − p31 − p32 − p34 = 1 − 0,1 = 0,9; 
p41 = 0; 
p42 = 0; 
p43 = 0; 
p44 = 1 − p41 − p42 − p43 = 1. 

Probabilităţile iniţiale ale stărilor sunt: 
p1(0) = 1, p2(0) = p3(0) = p4(0) = 0. 

Aplicăm formula recurentă: 

( ) ( )∑
=

⋅−=
n

1j
ijji P1kpkp  

Obţinem: 
p1(1) = p1(0)×P11 + p2(0)×P21 + p3(0)×P31 + p4(0)×P41 = 1×0,4 = 0,4; 
p2(1) = p1(0)×P12 = 1×0,1 = 0,1; 
p3(1) = p1(0)×P13 = 1×0,2 = 0,2; 
p4(1) = p1(0)×P14 = 1×0,3 = 0,3. 

Verificare: p1(1) + p2(1) + p3(1) + p4(1) = 1. 
p1(2) = p1(1)×P11 = 0,4×0,4 = 0,16; 
p2(2) = p1(1)×P12 + p2(1)×P22 = 0,4×0,1 + 0,1×0,8 = 0,12; 
p3(2) = p1(1)×P13 + p3(1)×P33 = 0,4×0,2 + 0,2×0,9 = 0,26; 
p4(2) = p1(1)×P14 + p2(1)×P24 + p3(1)×P34 + p4(1)×P44 = 0,4×0,3 +  0,1×0,2 + 
0,2×0,1 + 0,3×1 = 0,3. 

Verificare: p1(2) + p2(2) + p3(2) + p4(2) = 1. 
p1(3) = p1(2)×P11 = 0,16×0,4 = 0,064; 
p2(3) = p1(2)×P12 + p2(2)×P22 = 0,16×0,1 + 0,12×0,8 = 0,112; 
p3(3) = p1(2)×P13 + p3(2)×P33 = 0,16×0,2 + 0,26×0,9 = 0,226; 
p4(3) = p1(2)×P14 + p2(2)×P24 + p3(2)×P34 + p4(2)×P44 = 0,16×0,3 + 0,12×0,2 + 
0,26×0,1 + 0,46×1 = 0,558. 

Verificare: p1(3) + p2(3) + p3(3) + p4(3) = 1. 
 

33..1122..22  PPRROOCCEESSEE  MMAARRKKOOVV  
 

În cazul în care sistemul analizat are un număr finit sau numărabil de stări, 
iar timpul de observare este continuu, se obţine un proces Markov. În acestă 
situaţie, probabilitatea tranziţiei dintr-o stare în alta, la un anumit moment de 
timp este întodeauna nulă. Deoarece variabila aleatoare timp este continuă, nu 
mai putem vorbi de probabilitate de tranziţie, ci de densităţi ale probabilităţii de 
tranziţie, : ijλ
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( ) ( ){ }

t
StX;SttXP

lim ij

0tij ∆

==∆+
=λ

→∆
 (3.149) 

Dacă densităţile  sunt constante în timp, procesul Markov se numeşte 
omogen. 

ijλ

Procesul Markov poate fi reprezentat,la fel ca şi un lanţ Markov, printr-un 
graf orientat având stările sistemului ca noduri. Arcele grafului reprezintă în 
acest caz densităţile probabilităţilor de tranziţie ijλ , din starea Si în starea Sj. 
Sistemul este caracterizat de probabilităţile stărilor. Considerând un sistem cu n 
stări Si, i = 1÷n; probabilităţile stărilor sunt pi(t), i = 1÷n, în care pi(t) reprezintă 
probabilitatea ca la momentul t sistemul să se afle în starea Si. 

Vom deduce aceste probabilităţi ca un caz limită al unui lanţ Markov, 
când intervalul de observare ∆t tinde la zero. 

Probabilitatea ca sistemul să treacă din starea Si în starea Sj, în intervalul 
infinit mic ∆t, este, cu o foarte bună aproximaţie, ijλ  ∆t. 

Considerăm următoarele evenimente: 
• E1 - sistemul face o tranziţie în starea Si la momentul t + ∆t; 
• E2 - sistemul face o tranziţie din starea Si la momentul t + ∆t; 

  (3.150) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
==

∆λ=∆λ=
n

1j
iji2

n

1j
ijj1 ttpEP;ttpEP

şi reprezintă probabilitatea ca sistemul să se afle în starea i la momentul t, pi(t), 
înmulţită cu probabilitatea ca sistemul să facă o tranziţie din starea Si. 

• 2E  - evenimentul ca sistemul să fie în starea Si la momentul t şi să 
facă o tranziţie la momentul t + ∆t. 

 ( ) ( ) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∆λ−⋅= ∑

=

n

1j
iji2 t1tpEP  (3.151) 

Atunci evenimentul E, reprezentând faptul că sistemul se află în starea Si 
la momentul t + ∆t, rezultă reuniunea evenimentelor disjuncte E1 şi 2E . Avem: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∆λ−+∆λ=∪==∆+ ∑∑

==

n

1j
iji

n

1j
ijj21i t1tpttpEEPEPttp  (3.152) 

  (3.153) ( ) ( ) ( ) ( ) ∑∑
==

λ∆−λ∆=−∆+
n

1j
iji

n

1j
jijii ttptpttpttp

 ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
==

λ−λ=
∆

−∆+ n

1j
iji

n

1j
jij

ii tptp
t

tpttp  (3.154) 

Trecând la limită în ultima egalitate, pentru ∆t tinde la zero şi obţinem: 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
λ−λ=

∆
−∆+

∑∑
==→∆→∆

n

1j
iji

n

1j
jij0t

ii

0t
tptplim

t
tpttplim  (3.155) 

 
adică: 

 ( ) ( ) ( ) n1i;tptp
dt

tdp n

1j
iji

n

1j
jij

i ÷=λ−λ= ∑∑
==

 (3.156) 

Acest sistem de ecuaţii diferenţiale poartă numele de ecuaţiile Chapman-
Kolmogorov2. 

Acestui sistem de ecuaţii i se adaugă şi setul de condiţii iniţiale pi(0), i = 
1÷n. 

Ecuaţiile Chapman-Kolmogorov pot fi uşor scrise pornind de la graful 
asociat sistemului, folosind următoarea regulă: 

• derivata probabilităţii unei stări este egală cu suma tuturor 
“probabilităţilor” care conduc de la orice stare în starea 
considerată din care se scade suma tuturor “probabilităţilor” care 
conduc din starea considerată în alte stări. Ghilimelele au fost puse 
deoarece termenul a fost impropriu folosit, având de fapt derivatele 
unor probabilităţi (densităţi de probabilitate). 

În general, este convenabil să se presupună că tranziţiile sistemului sunt 
provocate de nişte fluxuri de evenimente. În acest caz, densităţile probabilităţilor 
de tranziţie , provin de la fluxurile de evenimente. ijλ

Dacă procesul durează un timp îndelungat, este interesant de cunoscut 
comportamentul probabilităţilor stărilor, pi(t), pentru t tinzând către infinit, adică 
 ( ) n1i;ptplim iit

÷==
∞→

 (3.157) 

Dacă aceste limite există, înseamnă că după un anumit timp suficient de 
mare, procesul se stabilizează. Sistemul trece dintr-o stare în alta, însă 
probabilităţile stărilor nu se mai modifică. Aceste limite reprezintă în mod 
relativ timpul mediu pe care îl petrece sistemul în fiecare stare. 

Un sistem pentru care există limitele probabilităţilor stărilor pentru t 
tinzând către infinit se numeşte sistem ergodic, iar procesul stocastic respectiv 
se numeşte proces ergodic. 

Pentru un sistem ergodic rezultă că probabilitatea de a se afla într-o 
anumită stare, după un timp suficient de lung, nu depinde de starea din care se 
pleacă. 

Nu este suficient ca un sistem să fie omogen pentru ca să fie şi ergodic. 
Pentru determinarea ergodicităţii stările sistemului sunt împărţite în stări 
esenţiale şi stări neesenţiale. Acestă clasificare a stărilor a fost descrisă, 
                                           
2 Sydney Chapman (1888-1970), matematician englez cu cercetări de matematică aplicată. 
Andrei Nicolaevici Kolmogorov, matematician rus cu lucrări importante în domeniul teoriei 
probabilităţilor. 

 - 41 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

aproximativ în acelaşi timp, de A.N. Kolmogorov pentru lanţurile Markov 
având o mulţime numărabilă de stări şi de W. Doeblin pentru lanţurile Markov 
cu număr finit de stări. 

Se notează cu Pij(n) probabilitatea ca sistemul să treacă din starea Si în 
starea Sj, în exact n paşi. 

O stare Si se numeşte neesenţială sau de tranziţie dacă există o stare Sj şi 
un număr n astfel încât Pij(n) > 0, dar Pji(m) = 0, pentru orice m. Pentru un 
proces Markov, când timpul este continuu, în locul numărului de paşi, n, se 
poate considera un interval de timp ∆, în care să aibă loc tranziţia din starea Si în 
starea Sj. Din definiţie, rezultă că o stare neesenţială poate fi atinsă de sistem, 
însă odată părăsită, nu se mai revine în ea. 

Stările S1 şi S2 din figura 3.16 reprezintă exemple de stări neesenţiale. 
Toate stările care nu sunt neesenţiale se numesc esenţiale.Rezultă deci că 

o stare Si este esenţială dacă nu există nici o altă stare Sj, în care să se ajungă pe 
un drum oarecare din Si, fără ca sistemul să mai poată reveni în Si. Stările S3 şi 
S4 din figura 3.16 sunt exemple de stări esenţiale. 

Dacă Si şi Sj sunt două stări esenţiale şi, pentru cazul discret, există două 
numere naturale m şi n, astfel încât Pij(n) > 0, Pji(m) > 0,atunci stările Si şi Sj se 
numesc comunicante. Această relaţie este tranzitivă. Stările S3 şi S4 din figura 
3.16 sunt stări comunicante, în timp ce stările S3 şi S4 din figura 3.17, deşi sunt 
esenţiale, nu sunt stări comunicante. 
 

S1

S2

S3

S4

λ21

λ24

λ23

λ13

λ34

λ43

λ41

λ12

 
Figura 3.16 - Reprezentarea unui proces Markov. 
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S1

S2 S3

S4
 

Figura 3.17 - Diagrama de tranziţii asociată. 
 

Se poate demonstra că, pentru un sistem cu număr finit de stări, condiţia 
necesară şi suficientă pentru ergodicitate este ca toate stările esenţiale să fie 
comunicante. 

Pentru stările neesenţiale limitele probabilităţilor stărilor sunt zero, 
deoarece odată părăsită o stare neesenţială nu se mai revine în ea. 

În cazul în care un sistem este ergodic, limitele probabilităţilor stărilor se 
pot obţine din ecuaţiile Chapman-Kolmogorov, în care se anulează toate 
derivatele. Se obţine astfel un sistem liniar de n ecuaţii cu n necunoscute. Mai 
trebuie considerată şi ecuaţia 

  (3.158) 1p
n

1j
j =∑

=

care trebuie întotdeauna verificată. Sistemul caracterizat prin graful din figura 
3.16 este ergodic, în timp ce sistemul având graful din figura 3.17 nu este 
ergodic. 

Dacă sistemul are un număr infinit de stări, atunci condiţia enunţată 
anterior nu mai este suficientă şi mai trebuie adăugate restricţii suplimentare. 

Când coeficienţii  sunt funcţii de timp, deci procesul nu mai este 
omogen, ecuaţiile Chapman-Kolmogorov sunt dificil de rezolvat. Vom prezenta 
în continuare un caz de rezolvare a unor ecuaţii difernţiale de ordinuk întâi, cu 
coeficienţi variabili în timp. 

ijλ
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33..1122..33  EECCUUAAŢŢIIII  DDIIFFEERREENNŢŢIIAALLEE  CCUU  CCOOEEFFIICCIIEENNŢŢII  
VVAARRIIAABBIILLII  ÎÎNN  TTIIMMPP  

 
În general sunt greu de rezolvat deoarece necesită substituţii, punerea 

soluţiilor sub formă de serie. În acest caz particular avem doar ecuaţii difernţiale 
de ordinul întâi, iar soluţia poate fi obţinută utilizând metoda factorilor 
integranţi. 

O ecuaţie de ordinul întâi: 

 ( ) ( )tfyta
dt
dy

=+  (3.159) 

poate fi rescrisă sub următoarea formă: 

 ( )tfy
dt
dp

p
1

dt
dy

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+  (3.160) 

unde p este o nouă variabilă ce va fi legată de a(t). 
Ecuaţia (3.160) poate fi acum pusă acum sub forma: 

 ( ) (tfpy
dt
d

p
1

=⋅ ) (3.161) 

deoarece: 

 ( )
dt
dyy

dt
dp

p
1p

dt
dyy

dt
dp

p
1py

dt
d

p
1

+⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=⋅  (3.162) 

sau: 

 ( ) ( ) ( ) ( )dttpfpyd,tpfpy
dt
d

==  (3.163) 

relaţie ce poate fi integrată: 
 ( ) ( ) ( ) cdttpfpydttpfpyd +=⇒= ∫∫∫  (3.164) 
în care c este constanta de integrare, sau: 

 ( )
p
cdttpf

p
1y += ∫  (3.165) 

Pentru a-l elimina pe p, se utilizează substituţia făcută: 

 ( )ta
dt
dp

p
1

=⋅  (3.166) 

şi rezultă: 

 ( ) ( ) ( ) ( )∫=⇒=⇒=⇒= ∫∫∫ dttaepdttaplndtta
p

dpdtta
p

dp  (3.167) 

Ecuaţiile (3.165) şi (3.167) reduc soluţia oricărei ecuaţii de ordin întâi la două 
integrări succesive: 
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 ( ) ( ) ( ) ( )
p
cdttpf

p
1yeptfyta

dt
dy dxxa +==⇒=+ ∫∫  (3.168) 

 

33..1122..44  PPRROOCCEESSEE  DDEE  NNAAŞŞTTEERREE  ŞŞII  DDEE  MMOOAARRTTEE  
 

Se consideră un sistem care poate avea un număr finit sau numărabil de 
stări: . În intervalul de timp unic, ,...S,S 10 t∆ , sistemul aflat în starea  poate 
trece în starea , cu probabilitatea 

kS
1kS + tk∆λ , poate trece în starea , cu 

probabilitatea , sau poate rămâne în starea , cu probabilitatea 
. Probabilitatea ca sistemul aflat în starea  să treacă în alte 

stări decât cele specificate este neglijabilă. Avem de-a face cu un proces Markov 
care, pentru cazul unui număr finit de stări, are graful reprezentat în figura 3.18. 

1kS −

tk∆µ kS
( t1 kk ∆µ+λ− )

0n

kS

S-a presupus că , 00 =µ =λ  şi nici nu au mai fost reprezentate. 
Coeficienţii kλ  şi  se presupune că sunt dependenţi de kµ k , dar 

independenţi de t , ceea ce conduce la un proces Markov omogen. 
Procesul stocastic descris mai sus poartă numele de proces de naştere şi de 

moarte. Dacă starea  denotă o populaţie de kS k  elemente, atunci o tranziţie în 
starea  reprezintă o naştere, iar o tranziţie în starea  reprezintă o moarte.  1kS + 1kS −

Un exemplu îl constituie mulţimea calculatoarelor aflate în funcţiune în-
tr-o instituţie. Atunci când unul se defectează înseamnă că are loc o moarte, iar 
când unul este reparat are loc o naştere. 
 

S1

S2S3 S5S4

 
Figura 3.18 - Exemplu de proces Markov. 
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Dacă ( ) 0i,0i ≥∀=µ , atunci vom avea de-a face cu un proces de naştere 
pură. Dacă ( ) 0i,0i ≥∀=λ , atunci avem de-a face numai cu un proces de 
moarte. Grafului din figura 3.18, care descrie un proces ergodic, îi corespund 
următorul sistem de ecuaţii diferenţiale (Chapman-Kolmogorov): 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1nk1,tptptp
dt

tdp

tptp
dt

tdp

kkk1k1k1k1k
k

0011
0

−≤≤∀µ+λ−µ+λ=

λ−µ=

++−−

M  (3.169) 

Rezolvarea acestui sistem, adaugând ecuaţia de normalitate: 

  (3.170) ( ) 1tp
n

0i
i =∑

=

şi setul de condiţii iniţiale 
 ( ) ( ) ( )0p0p0p n10 L  (3.171) 
conduce la probabilităţile stărilor, ( )tpk . 

Procesul fiind ergodic, există limitele probabilităţilor pentru t tinzând 
către infinit. Aceste limite se pot afla din ecuaţiile Chapman-Kolmogorov, în 
care se anulează derivatele. Se obţine: 

 

0n

1i
i

1n

0i
i

n

0
21

10
2

0
1

0
1

pp

pp

pp

∏

∏

=

−

=

µ

λ
=

µµ
λλ

=

µ
λ

=

M  (3.172) 

Înlocuind aceste expresii în ecuaţia: 

 1 (3.173) p
n

0i
i =∑

=

rezultă: 

 

∏

∏

=

−

=

µ

λ
++

µµ
λλ

+
µ
λ

+

=

n

1i
i

1n

0i
i

21

10

1

0

0

1

1p

L

 (3.174) 
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44..  CCAALLCCUULLUULL  FFIIAABBIILLIITTĂĂŢŢIIII  SSIISSTTEEMMEELLOORR  
 
 În general, sistemele electronice sunt foarte complexe şi pentru calculul 
fiabilităţii ele trebuie descompuse în entităţi funcţionale mai simple. Vom 
prezenta două metode de calcul a fiabilităţii sistemelor: o metodă bazată pe 
modelul structural şi o metodă care foloseşte procesele Markov. 
 

44..11  CCAALLCCUULLUULL  FFIIAABBIILLIITTĂĂŢŢIIII  SSIISSTTEEMMEELLOORR  PPEE  BBAAZZAA  
MMOODDEELLUULLUUII  SSTTRRUUCCTTUURRAALL  

 
Sistemul se descompune în unităţi a căror funcţionare este independentă 

de celelalte. Legătura dintre unităţi (blocuri) nu depinde de modul în care ele 
sunt conectate, ci de modul în care concură la buna funcţionare a sistemului. 
Astfel, dacă pentru buna funcţionare a unui sistem descompus în n  blocuri, 
trebuie ca toate să funcţioneze, atunci blocurile se conectează în serie din punct 
de vedere fiabilistic (figura 4.1). 
 

1 2 3 n

 
Figura 4.1 - Structura serie. 

 
Exemplu: Considerăm circuitul din figura 4.2: 

 

a
b

c

x

y

P2

P3

P1
R1

R2

+VCC

+VCC 
Figura 4.2 - Schema circuitului exemplificat. 

 
Pentru buna lui funcţionare, trebuie să funcţioneze: poarta  şi poarta  

şi poarta  şi rezistenţa  şi rezistenţa  şi sursa de alimentare  
1P 2P

3P 1R 2R CCV .
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Atunci în modelul fiabilistic, acestea reprezintă blocuri legate în serie (figura 
4.3). 
 

P1 R1P2 R2 VCCP3

 
Figura 4.3 - Modelul fiabilistic pentru circuitul din figura 4.2. 

 
În cazul în care un sistem (subsistem) compus din n  unităţi este 

funcţional dacă cel puţin o unitate funcţionează, atunci cele  unităţi se 
consideră legate în paralel din punct de vedere fiabilistic (figura 4.4). 

n

 

1

2

n
 

Figura 4.4 - Structura paralel. 
 

În cadrul sistemelor complexe pot apare atât structuri serie cât şi structuri 
paralel. De asemenea, pot apare structuri care nu pot fi asimilate nici ca serie, 
nici ca paralel, numite structuri nedecompozabile. Câteva exemple sunt 
prezentate în figura 4.5. 
 

Exemplu: Considerăm circuitul din figura 4.6. 
Rezistenţele  şi  sunt astfel alese încât este suficient să funcţioneze 

corect una dintre ele pentru ca poarta  să funcţioneze. Se presupune că 
defectarea unei rezistenţe se face prin întreruperea ei, acesta fiind cazul cel mai 
frecvent. În felul acesta, defectarea unei rezistenţe nu duce la căderea sistemului. 
Pentru ca acest circuit să funcţioneze corect, trebuie să funcţioneze poarta  şi 
poarta  şi sursa  şi rezistenţa , sau să funcţioneze poarta  şi poarta 

 şi sursa  şi rezistenţa  

1R 2R
2P

1P
2P CCV 1R 1P

2P CCV 2R .
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Rezultă atunci modelul structural al sistemului din figura 4.6, prezentat în 
figura 4.7: 
 

1 2

3
1

2

3

1 2

3 4

5

 
Figura 4.5 - Structuri nedecompozabile. 

 

a
b

xP2

P1
R1 R2

+VCC

 
Figura 4.6 - Exemplu de circuit. 

 

P1

R1

P2

R2

VCC

 
Figura 4.7 - Modelul structural al sistemului din figura 4.6. 

 
Exemplu: Un sistem este compus din opt blocuri şi funcţionează corect 

dacă următoarele blocuri sunt funcţionale: 
(1 ∧ 2 ∧3 ∧ 4 ∧ 5) ∨ (1 ∧ 2 ∧ 6 ∧ 4 ∧ 5) ∨ (1 ∧ 2 ∧ 7 ∧ 8) 
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Să se deseneze modelul structural echivalent. 
Soluţie: Modelul rezultat în urma descrierii anterioare este cel prezentat în 

figura 4.8: 
 

1 2 3 4 5

6

7 8
 

Figura 4.8 - Modelul structural pentru sistemul descompus în opt blocuri. 
 

În continuare vom calcula fiabilitatea structurilor serie, paralel, r din n şi 
nedecompozabile. Vor fi utilizate următoarele notaţii: 

ii pR =  - fiabilitatea blocului funcţional  (probabilitatea de bună 
funcţionare pentru blocul funcţional i ); 

i

iii p1qQ −==  - probabilitatea de defectare a blocului funcţional ; i
R  - fiabilitatea sistemului; 
Q  - probabilitatea ca sistemul să se defecteze. 

 

44..11..11  FFIIAABBIILLIITTAATTEEAA  SSTTRRUUCCTTUURRIIII  SSEERRIIEE  
 

Pentru un sistem serie, compus din n blocuri funcţionale, să funcţioneze 
corect, trebuie ca toate blocurile să funcţioneze: 

( ) n21S pppn21PR ⋅⋅⋅=∧∧∧= KK  
blocurile fiind independente. Deci: 

  (4.1) ∏∏
==

==
n

1i
i

n

1i
iS RpR

  (4.2) (∏∏
==

−−=−=−=
n

1i
i

n

1i
iSS q11p1R1Q )

  (4.3) ( ) ( ) ( ) KKK −+++++++−=− −
=

∏ n1n3121n21

n

1i
i qqqqqqqqq1q1

Dacă blocurile au o fiabilitate ridicată, atunci  se apropie de 1 şi 1ip iq−  
sunt numere mici, apropiate de zero. Putem deci neglija termenii care conţin 
produse de două sau mai multe . Obţinem deci: iq
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  (4.4) ( )[ ∑
=

=+++−−=
n

1i
in21S qqqq11Q K ]

În cazul în care blocurile componente ale sistemului au timpi de defectare 
repartizaţi exponenţial, acesta fiind cazul cel mai frecvent, rezultă: 
  (4.5) t

i
ieR λ−=

  (4.6) t
ttn

1i

t S

n

1i
i

n

1i
i

i eeeeR λ−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
λ−λ−

=

λ− ====
∑∑
==∏

Deci sistemul, pe ansamblu, urmează tot o repartiţie exponenţială, având 
intensitatea defecţiunilor 

  (4.7) ∑
=

λ=λ
n

1i
iS

 

44..11..22  FFIIAABBIILLIITTAATTEEAA  SSTTRRUUCCTTUURRIIII  PPAARRAALLEELL  
 

O structură paralel, compusă din n blocuri, funcţionează în cazul în care 
cel puţin un bloc este funcţional. Vom calcula probabilitatea , ca sistemul să 
se defecteze. Pentru ca acesta să se defecteze trebuie să se defecteze blocul 1 şi 
blocul  şi ... şi blocul . 

PQ

2 n

 ( ) ∏
=

=∧∧∧=
n

1i
iP qn21PQ K  (4.8) 

blocurile fiind presupuse independente în funcţionare şi în defectare, iar 
n1i,qi ÷=  reprezintă probabilităţile de defectare ale blocurilor. Atunci 

fiabilitatea sistemului este: 

  (4.9) ( ) (∏∏∏
===

−−=−−=−=−=
n

1i
i

n

1i
i

n

1i
iPP R11p11q1Q1R )

 
Exemplu: Considerăm un sistem compus din două blocuri funcţionale 

identice, conectate în paralel, ca în figura 4.9, fiecare având fiabilitatea R. 
 

1

2
 

Figura 4.9 – Structura paralel compusă din două blocuri identice. 
 

 - 51 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

Soluţie: Fiabilitatea acestei structuri este: 
( )( ) 212121P ppppp1p11R −+=−−−=  

deoarece în cazul nostru 
1R0;RRR2RRpp 2

P21 <≤>−=⇒==  
 

44..11..33  FFIIAABBIILLIITTAATTEEAA  SSTTRRUUCCTTUURRIIII  rr  DDIINN  nn  
 

O structură simplă şi destul de răspândită se obţine în cazul în care un 
sistem format din  blocuri (componente) necesită pentru buna funcţionare cel 
puţin 

n
r  componente valide. Evident nr ≤ . În continuare vom analiza cazul în 

care cele  blocuri sunt identice şi independente, având aceeaşi probabilitate de 
bună funcţionare, . Probabilitatea ca, din cele  blocuri, să funcţioneze exact 

n
p n

r  este: 
 ( ) ( ) rnrr

nn p1prP C −−=  (4.10) 
fiind dată de repartiţia binomială. 

Sistemul funcţionează dacă sunt valide r  blocuri, sau 1r +  blocuri, sau ..., 
sau n  blocuri. Deci: 

  (4.11) ( )∑
=

−−=
n

rk

knkk
n p1pR C

În cazul în care nr =  înseamnă că toate cele  blocuri trebuie să fie 
funcţionale şi se obţine structura serie. Dacă 1

n
r = , adică este suficient să 

funcţioneze un singur bloc, se obţine structura paralel. 
 

44..11..44  FFIIAABBIILLIITTAATTEEAA  SSTTRRUUCCTTUURRIILLOORR  
NNEEDDEECCOOMMPPOOZZAABBIILLEE  

 
Structurile nedecompozabile se reduc tot la structuri serie şi paralel, prin 

utilizarea formulei probabilităţii totale: dacă n1i,Hi ÷=  sunt  evenimente 
care se exclud reciproc şi dacă evenimentul A  se poate realiza numai dacă unul 
dintre evenimentele 

n

n1i,Hi ÷= , se realizează, atunci: 

 ( ) ( ) ([∑
=

⋅=
n

1i
ii HAPHPAP )] (4.12) 

unde ( iHAP ) reprezintă probabilitatea realizării evenimentului , în ipoteza 
că s-a realizat 

A
n1i,Hi ÷= , iar ( )iHP  reprezintă probabilitatea realizării 

evenimentului n1i,Hi ÷= . 
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În cazul nostru,  reprezintă evenimentul ca sistemul S să funcţioneze. 
Pentru început, ca evenimente independente considerăm doar două evenimente: 

A

•  - blocul i  funcţionează sigur; 1H
•  - blocul i  este defect sigur. 2H

Atunci probabilitatea ca sistemul să funcţioneze este: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )iSPR1iSPRHSPHPHSPHPSPR ii2211 −+=+==  (4.13) 

Trebuie menţionat că, în modelul structural un bloc care funcţionează 
sigur se înlocuieşte cu un scurtcircuit, iar un bloc care este defect sigur se 
înlocuieşte cu o întrerupere. 
 

Exemplu: Să se calculeze fiabilitatea sistemului al cărui model structural 
este reprezentat în figura 4.10. 
 

R1 R2

R3 R4

R5

 
Figura 4.10 - Exemplu de sistem cu structură nedecompozabilă. 

 
Soluţie: Vom considera următorul sistem de evenimente: 
•  - blocul 5  funcţionează sigur, 1H ( ) 51 RHP = ; 
•  - blocul 5  este defect sigur, 2H ( ) 52 R1HP −= . 

Probabilitatea ca sistemul să funcţioneze, adică fiabilitatea sistemului, va fi: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )5SPR15SPRHSPHPHSPHPSPR 552211 −+=+==  (4.14) 

( 5SP )  se calculează pe modelul reprezentat în figura 4.11, în care blocul 5  a 
fost înlocuit cu un scurtcircuit. 
 

R1 R2

R3 R4

 
Figura 4.11 - Modelul structural pentru calculul ( )5SP . 
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Blocurile 1 şi  sunt conectate în paralel. Idem, blocurile 2  şi . 3 4

 
424224

313113

RRRRR
RRRRR

−+=
−+=

 (4.15) 

În continuare, cele două blocuri sunt conectate în serie, aşa cum rezultă 
din analiza figurii 4.12. 
 ( ) ( )( )424231312413 RRRRRRRRRR5SP −+−+==  (4.16) 
 

R13 R24

 
Figura 4.12 - ( )5SP . 

 
Probabilitatea ( )5SP  se calculează pe modelul din figura 4.13, în care blocul 5  
a fost înlocuit cu o întrerupere. 
 

R1 R2

R3 R4

 
Figura 4.13 - Modelul structural pentru calculul ( )5SP . 

 
Blocurile 1 şi  sunt conectate în serie: 2 2112 RRR = . Idem blocurile  şi 

: . Cele două blocuri rezultate sunt conectate în paralel, conform 
figurii 4.14. 

3
4 4334 RRR =

 

R12

R34

 
Figura 4.14 - ( )5SP . 

 
Deci: 
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 ( ) 4321432134123412 RRRRRRRRRRRR5SP −+=−+=  (4.17) 
Rezultă: 
 ( ) ( )( ) +−+−+== 424231315 RRRRRRRRRSPR  
 ( )( 432143215 RRRRRRRRR1 )−+−+  (4.18) 

Dacă blocurile funcţionale sunt identice şi deci: 
 rRRRR 4321 ====  (4.19) 
atunci rezultă: 
 ( ) ( )( ) ( )2r2r5r2rrr2r1rr2rR 2324222 ++−=−−+−=  (4.20) 

În cazul unui sistem mai complex se pot considera două sau mai multe 
blocuri pentru sistemul de evenimente . Pentru cazul a două blocuri,  şi , 
avem: 

iH i j

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )+−+−+= j,iSPR1Rj,iSPRR1j,iSPRRSP jijiji  

 ( )( ) ( )j,iSPR1R1 ji −−+  (4.21) 

Analog se procedează pentru mai multe blocuri. 
 

44..22  CCAALLCCUULLUULL  FFIIAABBIILLIITTĂĂŢŢIIII  SSIISSTTEEMMEELLOORR  UUTTIILLIIZZÂÂNNDD  
MMOODDEELLEE  MMAARRKKOOVV  

 
Calculul fiabilităţii sistemelor pe baza modelelor Markov comportă 

următoarele etape: 
• definirea stărilor sistemului; 
• desemnarea grafului orientat asociat sistemului; 
• scrierea şi rezolvarea sistemului de ecuaţii diferenţiale Chapman - 

Kolmogorov. 
La modul cel mai general, unui sistem cu  blocuri i se pot asocia 

stări, reprezentând toate combinaţiile posibile de funcţionare / nefuncţionare 
pentru cele n  blocuri. Nu toate stările au însă semnificaţie fizică pentru un 
sistem particular. În funcţie de structura sistemului numărul de stări poate fi 
sensibil redus. Astfel, pentru o configuraţie paralel, este util ca starea  să 
reprezinte starea în care sunt 

n n2  

kS
k  blocuri defecte, deci un sistem cu  blocuri va 

avea  stări: . Probabilităţile de tranziţie rezultă din 
particularităţile sistemului analizat. 

n
1n + nk10 S,,S,,S,S KK

Pentru o structură serie, când defectarea unui bloc determină căderea 
întregului sistem, se pot defini stările astfel:  reprezintă starea în care blocul kS
k  este defect. Pentru un sistem cu  componente rezultă  stări. În funcţie de 
configuraţia sistemului pot rezulta şi alte moduri de definire a stărilor. Ultimele 
două etape au fost deja studiate detaliat în capitolul referitor la modelele 

n n
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Markov. 
 

44..33  CCOONNSSIIDDEERRAAŢŢIIII  AASSUUPPRRAA  TTIIMMPPUULLUUII  MMEEDDIIUU  DDEE  BBUUNNĂĂ  
FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE  

 
Vom încerca să apreciem modul în care structurile anterior amintite 

influenţează timpul mediu de bună funcţionare (MTBF). Conform definiţiei: 

  (4.22) ( ) ( )
( )

∫∫∫
∞+ −∞+∞+ ∫

===
0

dxxz

00

dtedttRdtttfMTBF

t

0

în care  reprezintă intensitatea defecţiunilor. ( )tz
• Pentru structura serie: 

 4.23) ( ) ( )
( ) ( )∫ ∑∑∫ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−

=

== === ∏
t

0

n

1i
i

n

1i

t

0
i dxxzdxxzn

1i
i eetRtR  (

Rezultă atunci: 

  (4.24) 
( )

∫
∞+ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−∫ ∑

==
0

dxxz

dteMTBF

t

0

n

1i
i

Pentru cazul: 

 ( )
∑

=
∑λ

==⇒=λ=

=

∞+

=

λ−

∫
∑
=

n

1i i

0
n

1i
i

t

ii

MTBF
1

11dteMTBF.cttz
n

1i
i

 (4.25) 

adică . ( ) n,,2,1i,MTBFMTBF i K=∀<
Dacă  sunt funcţii care diferă mult între ele, atunci  este mai 

dificil de evaluat. 
( )tzi MTBF

• În cazul structurii paralel, expresia fiabilităţii este: 

  (4.26) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∏∑∑∏
=

+

≠
===

−++−=−−=
n

1k
k

1n
n

ji
1j,i

ji

n

1i
i

n

1i
i tR1tRtRtRtR11tR L

Folosind intensităţile defecţiunilor, rezultă: 

  (4.27) ( )
( ) ( ) ( )( )

( )
( )∫∑∫∫

=
−

+

≠
=

+−

=

−

−++−= ∑∑
t

0

n

1i
i

t

0
ji

t

0
i dxxz

1n
n

ji
1j,i

dxxzxzn

1i

dxxz

e1dtedtetR L

Dacă , atunci: ( ) .cttz ii =λ=

 ( )
∑

∑∑
=

+

≠
== λ

−++
λ+λ

−
λ

= n

1i
i

1n
n

ji
1j,i ji

n

1i i

1111MTBF L  (4.28) 

 - 56 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

Dacă în plus, n1i,i ÷=λ=λ , se obţine: 

 ( )∑
=

+ ⋅−⋅
λ

=
n

1k

k
n1k

k
11MTBF C  (4.29) 

Se demonstrează că această expresie este echivalentă cu următoarea: 

 ( ) ( ) L+
+

−++=⋅
λ

= ∑∑
== 1nn12

1
n2
1nln557,0

k
1,

k
11MTBF

n

1k

n

1k
 (4.30) 

• Pentru structura r din n, formula fiabilităţii este: 

   ( ) ( ) ( )( ) =−=−= ∑∑
=

−

=

−
n

rk

kn
kk

k
n

n

rk

knkk
ntotal tR1tRp1pR CC

  (4.31) 
( ) ( )
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knttkk
n

n
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kn
dxxzdxxzk

k
n e1ee1e CC

t

0

t

0

dacă . ( ) constanttz =λ=
Pentru un caz concret, se desfac parantezele, se ordonează expresia, iar 

apoi MTBF se calculează integrând termen cu termen. 
Pentru alte cazuri, MTBF este dificil de calculat, chiar dacă toate 

intensităţile defecţiunilor sunt constante. O metodă constă în exprimarea 
formulei fiabilităţii, folosind grupări serie sau paralel şi integrarea termen cu 
termen a acestei expresii. 
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55..  MMOODDAALLIITTĂĂŢŢII  DDEE  CCRREEŞŞTTEERREE  AA  
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTĂĂŢŢIIII  SSIISSTTEEMMEELLOORR  

 
Fiabilitatea şi mentenabilitatea unui produs trebuie avute în vedere încă 

din faza de concepţie a unui produs şi urmărite de-a lungul procesului de 
fabricaţie şi mai departe, la beneficiar. 

Procesul de creştere a fiabilităţii presupune luarea în considerare a testelor 
hardware, a defectelor ce apar, a corectării proiectării urmată din nou de testare. 
Elementele distincte ce trebuie urmărite sunt: 

• detecţia erorilor hardware; 
• analiza cauzelor producerii lor; 
• reconsiderarea proiectării avându-se în vedere problemele apărute; 
• implementarea acţiunilor corective pentru înlăturarea producerii 

defectelor. 
Creşterea disponibilităţii sistemelor de calcul se poate realiza prin 

asigurarea unei fiabilităţi ridicate a produsului la ieşirea din fabrică şi prin 
proiectarea pentru uşurarea mentenabilităţii, ceea ce conduce atât la micşorarea 
timpului de punere în funcţiune a sistemului, cât şi la micşorarea timpului de 
reparare la apariţia unui defect. 

Dintre metodele utilizate menţionăm: 
• realizarea unor scheme cât mai simple, cu un număr redus de 

componente şi, implicit, cu o fiabilitate ridicată; 
• crearea de scheme care admit toleranţe mari ale parametrilor 

elementelor şi ale acţiunii factorilor externi; 
• eliminarea componentelor ce prezintă mortalitate infantilă; 
• alegerea unor componente de calitate superioară, cu valori scăzute ale 

intensităţii defecţiunilor şi folosirea unui regim de funcţionare adecvat 
(uşurarea regimului de funcţionare conduce la scăderea intensităţii 
defecţiunilor; 

• utilizarea unor sisteme cu rezervare (redondante). În esenţă constă din 
folosirea unor blocuri de rezervă ce înlocuiesc, în caz de defectare, 
blocul de bază; 

• proiectarea sistemelor în vederea testării, asigurându-se un grad înalt 
de mentenabilitate. 
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55..11  SSEELLEECCŢŢIIAA,,  CCOONNTTRROOLLUULL  ŞŞII  ÎÎMMBBĂĂTTRRÂÂNNIIRREEAA  
CCOOMMPPOONNEENNTTEELLOORR  

 
Un sistem electronic se compune dintr-o diversitate de componente care, 

în general, pot fi alese dintr-un sortiment destul de larg. Fiabilitatea globală a 
sistemului este strâns legată de fiabilitatea componentelor folosite. 

Selecţia şi controlul componentelor reprezintă o sarcină complexă la care 
participă inginerii specialişti în componente, analiştii defectărilor, inginerii de 
fiabilitate şi inginerii proiectanţi.  

Există numeroase recomandări pentru selecţia şi controlul componentelor. 
câteva legi de bază au în vedere următoarele: 

• determinarea tipului componentelor ce trbuie să îndeplinească animite 
funcţii într-un mediu de operare specificat. Astfel, se foloseşte o 
anumită componentă în mediu marin şi o alta pentru condiţii de 
laborator, chiar dacă, din punct de vedere electric, au aceeaşi funcţie; 

• se determină secţiunile critice, în care defectarea unor componente are 
implicaţii majore în siguranţa în funcţionare şi în fiabilitate; 

• se studiază modul de procurare a componentelor şi timpul de obţinere. 
Se preferă componente standardizate, furnizate de mai mulţi fabricanţi; 

• se estimează stresul la care vor fi supuse componentele în aplicaţie; 
• se determină nivelul de fiabilitate necesar pentru componente în 

aplicaţie; 
• se determină modul cel mai eficient de “îmbătrânire” a componentelor. 
Îmbătrânirea componentelor ţine seama de modul în care variază în timp 

intensitatea defecţiunilor. S-a constatat că intensitatea defecţiunilor variază în 
timp, pentru cele mai multe cazuri, după aşa numită curbă “cadă de baie”, 
reprezentată în figura 5.1. 

Pe grafic se pot distinge trei zone. Prima, denumită perioada de 
mortalitate infantilă sau de tinereţe, se caracterizează prin valori mari ale 
intensităţii defecţiunilor, datorate în general unor defecte ascunse din materiale, 
unor deficienţe de fabricaţie, etc. Urmează perioada de maturitate, în care 
intensitatea defecţiunilor este aproximativ constantă şi, în final, perioada de 
bătrâneţe când, datorită uzurii, intensitatea defecţiunilor creşte foarte mult. 

Producătorul poate acţiona în două moduri pentru a minimiza efectul 
primei zone: folosind teste pentru ridicarea calităţii produsului şi teste pentru 
îmbătrânirea accelerată a produsului. 

Testele de calitate se referă la reducerea numărului de echipamente care 
se pot defecta infantil, printr-o inspecţie atentă a fabricaţiei şi prin testarea 
convenţională. 
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z(t)

timp

I II III

 
Figura 5.1 - Curba “cadă de baie” pentru intensitatea defecţiunilor. 

 
Îmbătrânirea are ca scop descoperirea componentelor, blocurilor 

predispuse la defecţiune şi parcurgerea accelerată a primei zone din graficul 
intensităţii defecţiunilor. Această acţiune constă din aplicarea unor teste cu grad 
ridicat de stres, care conduc la căderea componentelor cu defecte incipiente, fără 
a afecta integritatea echipamentului. Stresul poate consta într-o temperatură 
ridicată, în vibraţii, etc. În figura 5.2 se poate observa modul în care stresul, 
temperatura în acest caz, influenţează variaţia intensităţii defecţiunilor. 
 

z(t)

timp

100 CO

125 CO

225 CO

 
Figura 5.2 - Influenţa stresului asupra intensităţii defecţiunilor. 

 
Ideea acţiunii de îmbătrânire este că piesele inferioare se vor defecta, iar 

cele superioare vor rezista, nivelul stresului fiind ales în mod corespunzător 
pentru a nu degrada componentele bune. Piesele care nu se defectează înseamnă 
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că au o fiabilitate corespunzătoare şi se presupune că s-a trecut prima zonă de 
variaţie a intensităţii defecţiunilor. 

Îmbătrânirea poate fi efectuată la fabricantul de componente sau la 
fabricantul de echipamente. Oricum, este preferabil ca fabricantul de 
echipamente să verifice fiabilitatea componentelor. 

Atunci când se suspectează prezenţa anumitor mecanisme de defectare, ca 
urmare a procesului particular de fabricaţie, trebuie alese teste de îmbătrânire 
care să detecteze acele componente presupuse ca nefiabile. 

Testele cu grad ridicat de stres se aplică în toate fazele de fabricaţie, 
conform următorilor paşi: 

• recepţia şi testarea componentelor - se înlătură componentele care nu 
rezistă la teste; 

• testarea modulelor din care se compune echipamentul - se înlătură 
defectele care apar şi pasul este reluat până nu mai apar defecţiuni; 

• testarea întregului echipament - se înlătură defecţiunile care apar şi 
pasul este reluat până nu mai apar defecţiuni. 

Trebuie menţionat că persoanele implicate în selecţia testelor aplicate 
trebuie să cunoască în profunzime toţi paşii procesului de fabricaţie, defectele 
posibile la fiecare pas, ponderea unui anumit defect în mulţimea totală a 
defectelor. 

O altă metodă de creştere a fiabilităţii sistemelor constă în depistarea 
componentelor care contribuie la majoritatea defectelor. În general, mai puţin de 
10% din tipurile de componente folosite provoacă între 50% şi 80% din 
defecte. Aceste componente se înlocuiesc cu altele de calitate superioară. 
 

55..22  UUŞŞUURRAARREEAA  RREEGGIIMMUULLUUII  DDEE  FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE  
 

Intensitatea defecţiunilor are valori cu atât mai mici cu cât componenta 
operează la parametri inferiori celor nominali. 

Uşurarea regimului de funcţionare poate fi îndeplinită fie reducând gradul 
de stres în operare, fie mărind puterea, capacitatea componentei. 

Un factor de stres ce trebuie avut în vedere pentru toate cazurile este 
temperatura, ce influenţează puternic intensitatea defecţiunilor. În afară de 
aceasta, pentru fiecare componentă există un anumit factor de stres ce 
influenţează în mod decisiv intensitatea defecţiunilor. Astfel, pentru rezistenţe se 
defineşte raportul dintre puterea de operare şi cea nomonală, pentru capacităţi 
raportul dintre tensiunea de operare şi cea nominală, pentru semiconductoare 
raportul dintre puterea de operare şi cea nominală. 

În catalogul de componente şi circuite electronice se dau în mod uzual 
nişte curbe cu recomandări pentru regimul de utilizare, în funcţie de anumiţi 
factori critici de mediu. 
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În figura 5.3 se dă un exemplu de asemenea curbă pentru microcircuite la 
care, conform specificaţiei de catalog, temperatura maximă a joncţiunii este de 
125oC. Se observă existenţa a trei regiuni: A, B şi C. Regiunea A este cea 
recomandată, pentru care raportul fiabilitate-cost furnizează margini de 
siguranţă optime. Regiunea B poate fi şi ea utilizată, însă pe termen lung 
fiabilitatea se degradează. Zona C este interzisă pentru utilizare. Aceste zone de 
funcţionare pot diferi, pentru aceeaşi componentă, în funcţie de natura aplicaţiei. 
În figura 5.3 este dat un exemplu pentru rezistenţe cu film metalic în trei feluri 
de aplicaţii: la suprafaţa pământului, în aviaţie şi spaţiale. 
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Figura 5.3 – Regimuri de utilizare pentru rezistenţe fixe, din film metalic. 

 

55..33  MMĂĂRRIIRREEAA  FFIIAABBIILLIITTĂĂŢŢIIII  PPRRIINN  RREEZZEERRVVAARREE  
 

Fiabilitatea sistemelor poate fi sensibil mărită prin utilizarea rezervării 
(redondanţei). Aceasta presupune proiectarea suplimentară a uneia sau a mai 
multor căi de propagare a semnalelor prin sistem, prin adăugarea de elemente în 
paralel. 

Costul sistemului se măreşte, întrucât sunt adăugate elemente 
suplimentare, dar scade costul reparaţiilor neplanificate. 

Există mai multe scheme de rezervare care pot fi utilizate, în funcţie de 
aplicaţie. 
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Clasificarea tehnicilor de rezervare se poate face după diferite criterii: 
• după modul de conectare a rezervelor în sistem: 

• rezervare cu conectare permanentă: Rezervele sunt conectate în 
permanenţă pe elementul de bază. Nu sunt necesare elemente 
suplimentare (externe) care să îndeplinească funcţiile de detecţie a 
unui defect, decizie şi comutare pe un element de rezervă. Acest 
grup poate fi divizat mai departe în următoarele categorii: 

• rezervare paralelă: 
• simplă; 
• duplex; 
• bimodală: 

• serie-paralel; 
• paralel-serie; 

• rezervare cu votare: majoritară: 
• simplă; 
• adaptabilă; 
• cu porţi de conectare. 

• rezervare cu conectare la înlocuire: Până la apariţia defectului 
rezervele nu sunt conectate, sau sunt conectate parţial în sistem. 
În acest caz sunt necesare elemente suplimentare pentru a 
detecta un defect şi a lua decizia de comutare în scopul cuplării 
unui bloc de rezervă în locul celui defect. 

• după condiţiile în care lucrează rezervele până la defecţiune: 
• rezervare încărcată (fierbinte). Rezervele lucrează în condiţii şi 

solicitări identice cu elementele de bază. Un exemplu îl constituie 
avionul cvadrimotor, din care numai două sunt necesare, însă 
funcţionează toate patru pentru eliminarea timpilor morţi de punere 
în funcţiune la defectarea unuia. În acest caz deosebirea dintre 
elementul de bază şi cel de rezervă este pur formală, oricare motor 
putând fi considerat element de bază sau de rezervă; 

• rezervare uşurată (caldă). Rezervele lucrează în condiţii şi solicitări 
uşurate faţă de elementele de bază. Un exemplu îl constituie roata 
de rezervă a unui automobil: este umflată, dar nu este supusă 
solicitărilor mecanice şi termice din timpul mersului; 

• rezervare neîncărcată (rece). Rezervele aşteaptă intrare în sistem în 
stare de repaus, nefiind supuse solicitărilor. În acest fel rezervele nu 
se pot defecta în starea de aşteptare (prezintă intensităţi ale 
defecţiunilor extrem de mici). 
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55..44  AANNAALLIIZZAA  UUNNOORR  SSCCHHEEMMEE  DDEE  RREEZZEERRVVAARREE  

55..44..11  RREEZZEERRVVAARREEAA  PPAARRAALLEELLĂĂ  SSIIMMPPLLĂĂ  
 

Este o rezervare la nivel de sistem, în care sistemul de bază este rezervat 
cu sisteme identice, dar independente din punct de vedere al funcţionării (figura 
5.4). 
 

1

2

k

R

R

R
 

Figura 5.4 - Rezervarea paralelă simplă. 
 

Bineînţeles, defecţiunile care apar pot provoca numai întreruperea, din 
punct de vedere fiabilistic, a blocului respectiv. Acest tip de rezervare asigură o 
protecţie împotriva defectelor hardware ireversibile la echipamentele ce trebuie 
să funcţioneze continuu. Fiabilitatea sistemului global este: 
 ( )k

S R11R −−=  (5.1) 
în care R  este fiabilitatea unui sistem, iar k  numărul de sisteme. 

În cazul în care intensitatea defecţiunilor ( ) constanttz =λ= , rezultă: 

 ( )kt
S

t e11ReR λ−λ− −−=⇒=  (5.2) 
Din aceste expresii rezultă că ( )tRS  este întotdeauna mai mare decât 

. De asemenea,  creşte încet când numărul rezervelor creşte, iar 
dispersia este şi ea mai mare decât în cazul unui singur element, conform 
expresiilor: 

( )tR SMTBF

 ∑∑
== λ

=σ
λ

=
k

1i
22

2
S

k

1i
S i

11;
i
11MTBF  (5.3) 

În figura 5.5 este reprezentată fiabilitatea sistemului cu rezervare paralelă 
simplă, pentru diferite valori ale numărului de rezerve, k . 
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Figura 5.5 - Fiabilitatea pentru rezervarea paralelă simplă. 
 

Avantajele acestei rezervări constau în simplitatea ei, în câştigul important 
în fiabilitate faţă de cazul unui singur element şi în faptul că se poate aplica atât 
la circuitele analogice, cât şi la cele digitale. 

Dintre dezavantaje trebuie amintite: structura este sensibilă la împărţirea 
tensiunii pe elemente; este dificil de prevenit propagarea defectelor; în 
proiectare trebuie considerate probleme suplimentare care să permită cuplarea în 
paralel. 
 

55..44..22  RREEZZEERRVVAARREEAA  PPAARRAALLEELLĂĂ  DDUUPPLLEEXX  
 

Această rezervare se foloseşte de obicei în interiorul calculatoarelor 
numerice, pentru a preveni ca un defect logic apărut într-un loc să se propage 
mai departe. În figura 5.6 se prezintă structura unei rezervări duplex. 

Elementele care se rezervă sunt  şi , funcţionând în paralel. Ele sunt 
identice, având fiabilitatea . Un detector de eroare sesizează eventualele 
diferenţe între cele două elemente şi comandă o logică de diagnostic, care 
determină şi dezactivează elementul incorect. 

1A 2A
AR

Din punct de vedere fiabilistic, structura duplex se prezentă ca în figura 
5.7. 
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Figura 5.6 - Structura rezervării duplex. 

 

A

A SW

SW

Logic
diagnostic

ă

Grup
ŞI-SAU

Grup
ŞI-SAU

Detector
eroare

RA RSW

RLD RDE

RGSS

 
Figura 5.7 Modelul fiabilistic pentru rezervarea duplex. 

 
Grupul ŞI-SAU are modelul fiabilistic prezentat în figura 5.8. 
 

ŞI

SAU
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SAU
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Figura 5.8 Modelul fiabilistic pentru grupul ŞI-SAU. 

 
Avem următoarea fiabilitate pentru grupul ŞI-SAU: 

 SISAUSAUSISAUSAUGSS RRRRRRR
2121

−+=  (5.4) 
Rezultă atunci că structura duplex are fiabilitatea: 
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 ( ) ( )2
GSSGSSDELD

2
SW

2
ASWADUPLEX RR2RRRRRR2R −−=  (5.5) 

unde: 
• RA  - fiabilitatea elementului A; 
• RSW - fiabilitatea comutatorului reprezentat ca o poartă ŞI; 
• RLD - fiabilitatea logicii de diagnostic; 
• RDE - fiabilitatea detectorului de eroare; 
• RGSS - fiabilitatea grupului ŞI-SAU. 
Avantajele structurii duplex sunt: 
• structura funcţionează chiar dacă apar n-1 defecte; 
• prezintă protecţie la defecte atât pentru scurtcircuite, cât şi pentru 

întreruperi; 
• nu permite propagarea erorilor; 
• unităţile defecte pot fi reparate fără a opri întreg sistemul. 
Ca dezavantaje ale structurii duplex putem menţiona: 
• necesită o logică sau un program de diagnostic; 
• are o complexitate ridicată datorită elementelor de comutaţie, 

detectorului de eroare şi necesităţilor de existenţă a datelor redondante. 
 

55..44..33  RREEZZEERRVVAARREEAA  BBIIMMOODDAALLĂĂ  
 

Acest tip de rezervare este recomandabil la nivelul blocurilor şi 
componentelor. Rezervarea bimodală serie-paralel oferă protecţie împotriva 
defectărilor prin scurtcircuit, în timp ce rezervarea bimodală paralel-serie oferă 
protecţie împotriva defectării prin întreruperi. 
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k-1 rezerve

1 2 3 n

1 2 3 n

1 2 3 n

1

2

k
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Figura 5.9 - Rezervarea bimodală serie-paralel şi paralel-serie. 
 

Expresiile funcţiilor de fiabilitate pentru rezervarea bimodală serie-
paralel, RSP şi paralel-serie, RPS, rezultă în urma unor calcule foarte simple. 
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  (5.6) 
( )[ ]∏

∏

=

=

−−=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

n

1i

k
iPS

kn

1i
iSP

R11R

R11R

În figura 5.10 sunt reprezentate grafic RSP, RPS şi R. 
 

R(t)

timp

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
1/ =MTBFλ 2/λ

R (t)S

R (t)SP

R (t)PS

 
Figura 5.10 - Graficul fiabilităţii bimodale pentru 2kn ==  şi 

( ) constanttz =λ= . 
 

Se observă că această rezervare este recomandabilă pentru timpi de 
misiune nu prea mari, când există într-adevăr un câştig în fiabilitate. RPS scade 

rapid sub R, iar după 
λ

≅
1t  şi RSP scade sub R. Rezervarea bimodală prezintă ca 

dezavantaje introducerea de noi dificultăţi în proiectare şi faptul că se aplică 
numai la nivel de blocuri şi componente. 

O structură de rezervare care se aplică tot la nivel de blocuri şi de 
componente identice este rezervarea alunecătoare. Sistemul are n blocuri 
identice care trebuie să funcţioneze şi k blocuri de rezervă, care se pot conecta în 
locul oricăror elemente de bază defecte (figura 5.11). 

Sistemul este funcţional dacă există cel puţin n blocuri funcţionale. Atunci 
fiabilitatea sistemului este: 

  (5.7) ( )∑
+

=

−+
+ −=

kn

ni

iknii
knRA R1RR C

Este necesar să fie considerate şi fiabilităţile elementelor de decizie a 
conectării, care apar în serie în modelul fiabilistic. 
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Figura 5.11 - Rezervarea alunecătoare. 

 
 

55..44..44  RREEZZEERRVVAARREEAA  CCUU  VVOOTTAARREE  MMAAJJOORRIITTAARRĂĂ  
 

În cazul acestei rezervări informaţia de prelucrat la mai multe canale cu 
aceeaşi funcţie, în număr impar, iar la ieşirea acestora se compară răspunsurile 
obţinute (figura 5.12). Se consideră răspuns corect cel de la ieşirea majorităţii 
canalelor. Rezervarea se aplică în general pentru circuitele logice ce trebuie să 
funcţioneze intermitent sau continuu şi la care trebuie să se asigure o fiabilitate 
foarte bună pe timp scurt. Pentru buna funcţionare a structurii este necesar să 
funcţioneze cel puţin n blocuri. Presupunând blocurile identice, cu fiabilitatea R, 
iar blocul de decizie cu fiabilitatea RBD, rezultă: 

  (5.8) ( ) ( ) BD

1n

0i

ii1n2i
1n2BD

1n2

ni

i1n2ii
1n2RVM RR1RRR1RR CC ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −= ∑∑

−

=

−−
−

−

=

−−
−

În cazul în care blocurile nu sunt identice, se fac separat calcule pentru 
toate combinaţiile care asigură funcţionarea schemei. Astfel, pentru cazul 2 din 
3, când blocurile nu sunt identice (figura 5.12), notând cu C,B,AC;B,A,  stările 
de funcţionare, respectiv de nefuncţionare ale celor trei elemente, stărilor care 
asigură funcţionarea sunt: 

•  cu probabilitatea  ABC CBA RRR ;
• BCA  cu probabilitatea ( ) CBA RRR1 − ; 
• CBA  cu probabilitatea ( ) CBA RR1R − ; 
• CAB  cu probabilitatea ( )CBA R1RR − . 
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Figura 5.12 

 
Rezultă atunci: 
 ( BDCBACBCABA32 RRRRRRRRRRR )−++=  (5.9) 

De obicei, elementul de decizie are fiabilitatea mult mai mare decât restul 
structurii şi se poate aproxima că: 
 1 (5.10) R BD →

Vom calcula funcţia de fiabilitate pentru blocuri identice, cu intensitatea 
defecţiunilor constantă, pentru două cazuri: 

• votarea 2 din 3; 
• votarea 3 din 5, 

şi le vom reprezenta grafic împreună cu fiabilitatea unui singur element, 
. ( ) tetR λ−=

 ( ) t3t233
3

22
332 e2e3RCR1RCR λ−λ− −=+−=  (5.11) 

 ( ) ( ) 54355
5

44
5

233
553 R6R15R10RCR1RCR1RCR +−=+−+−=  (5.12) 

Deci 
 t5t4t3

53 e6e15e10R λ−λ−λ− +−=  (5.13) 
În figura 5.13 sunt reprezentate grafic ( ) ( )tR,tR 5332  şi  ( )tR .
Să analizăm în ce condiţii este avantajoasă rezervarea 2 din 3. Ea convine 

pentru: 
 ( ) ( ) 01R3R2RR2R3tRtR 20R32

32 >−+−⎯⎯→⎯>−⇒> >  (5.14) 

Rădăcinile ecuaţiei sunt 1,
2
1 . 

Pentru ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈ 1,

2
1R  avem ( ) ( )tRtR 32 >  şi rezervarea este convenabilă, iar 

pentru ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∈

2
1,0R  avem ( ) ( )tRtR 32 <  şi rezervarea nu mai convine. 
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Când 
2
1R = , atunci RR 32 = . Pentru cazul când , 

obţinem 

( ) constanttz =λ=

2
1e t =λ− , ,2lnt =λ

λ
=

693,0t . 

Deci, pentru timpi mai mari decât 
λ
693,0 , fiabilitatea rezervării cu votare 

2 din 3 scade sub cea a unui singur element. 
Se observă că rezervarea cu votare majoritară este avantajoasă pentru 

timpi scurţi de misiune, când prezintă un câştig mare în fiabilitate. 
Prin proiectare se poate asigura indicarea elementelor defecte, care pot fi 

reparate. În felul acesta, fiabilitatea sistemului poate fi considerabil mărită. 
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Figura 5.13 - Graficul ( ) ( )tR,tR 5332  şi ( )tR . 

 
Vom calcula timpul mediu de bună funcţionare pentru rezervarea cu 

votare majoritară, presupunând că intensitatea defecţiunilor este constantă şi 
deci fiabilitatea unui element este ( ) tetR λ−= . De asemenea, se presupune că 

. 1R BD →

 ( ) ( )∑
=

λ−λ−−−
− −=

n

1i

itti1n2i
1n2RVM e1eCR  (5.15) 

 ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
== ∑∑∫

=

−

=
−

∞+ i

0j

j
ij

1n

0i

i
1n2

0
RVMRVM ji1n2

C1C1dttRMTBF  (5.16) 

Această relaţie se poate simplifica la forma: 
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 ∑∑
−

=

−

= +
⋅=

+λ
=

1n

0i

1n

0i
RVM in

1MTBF
in

11MTBF  (5.17) 

 ( ) ( ) ( ) 1n,1
in

11n,
n
1

in
10i,

n
1

in
1 n

0i

n

0i

n

0i
>∀<

+
⇒>∀<

+
⇒>∀<

+
∑∑∑
===

 (5.18) 

Rezultă: 
 ( ) 1n,MTBFMTBFRVM >∀<  (5.19) 
adică timpul mediu de bună funcţionare pentru orice rezervare cu votare 
majoritară este mai mic decât timpul mediu de bună funcţionare al unui bloc. 

Anterior funcţiile de fiabilitate au fost calculate fără a se presupune 
existenţa acţiunilor de mentenanţă. Vom calcula, în continare, utilizând procesul 
Markov, fiabilitatea unei structuri cu rezervare prin votare 2 din 3, considerând 
intensităţile defecţiunilor şi reparării constante. Elementul de decizie se 
presupune cu fiabilitate ridicată. 

În figura 5.14 este reprezentat graful procesului Markov, ce modelează 
rezervarea 2 din 3. 
 

S0 S1 S2

2λ3λ

µ  
Figura 5.14 - Modelul Markov pentru calculul fiabilităţii structurii de rezervare 

2 din 3. 
 

S0 reprezintă starea când sunt zero sisteme defecte, S1 starea cu un sistem 
defect şi S2 starea cu două sisteme defecte, când echipamentul nu mai 
funcţionează. Deoarece calculăm fiabilitatea (probabilitatea ca sistemul să 
funcţioneze continuu până la momentul t) şi nu disponibilitatea (probabilitatea 
de a fi în funcţiune la momentul t, chiar dacă anterior au fost unele scoateri din 
uz), revenirea din starea S2 nu mai interesează. 

Dacă  sunt disponibilităţile stărilor, atunci fiabilitatea 
sistemului este: 

( ) 3,2,1i,tpi =

 ( ) ( )tptpR 10R32 +=  (5.20) 
Din graful prezentat în figura 5.14, rezultă următorul sistem de ecuaţii 

Chapman-Kolmogorov: 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )tp2
dt

tdp

tp2tp3
dt

tdp

tp3tp
dt

tdp

1
2

10
1

01
0

λ=

µ+λ−λ=

λ−µ=

 (5.21) 

Lui i se adaugă ecuaţia de normalitate: 
 ( ) ( ) ( ) 1tptptp 210 =++  (5.22) 
şi setul de condiţii iniţiale: 

 
( )
( )
( ) 00p

00p
10p

2

1

0

=

=

=

 (5.23) 

Aplicând transformata Laplace sistemului de ecuaţii diferenţiale, se 
obţine: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )sP2ssP

sP+2sP3s1-sP

sP3sP1ssP

12

10

010

λ=

µλ−λ=

λ−µ=−

 (5.24) 

Din primele două ecuaţii rezultă: 

 ( ) ( ) 221220 6)s(5s
3sP;

6)s(5s
2ssP

λ+µ+λ+
λ

=
λ+µ+λ+

µ+λ+
=  (5.25) 

 5.26) ( ) R∈⇒λµ+µλ=λ−µλ=∆ 2,1
2222 s0>10+24+5  (

 R∈
λµµλ±µ+λ−

=⇒+
2

10++)(5s0>s,s0;>ss
22

2,12121  (5.27) 

Aplicând transformata Laplace inversă, obţinem: 

 
( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( )tsts

21
0

ts
1

ts
1

21
0

11

11

ee
ss

3tp

es++2es++2
ss

1tp

−
−
λ

=

µλ−µλ
−

=
 (5.28) 

Atunci fiabilitatea sistemului este: 

 ( ) ( ]es5es5[
ss

1R ts
2

ts
1

21
S32

21 +µ+λ−+µ+λ
−

= )  (5.29) 

Se observă că dacă nu există mentenanţă, atunci λ−=λ−==µ 3s,2s,0 21  
şi 
 t3t2

32 e2e3R λ−λ− −=  (5.30) 
rezultat obţinut anterior. 
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În figura 5.15 este reprezentată grafic fiabilitatea rezervării cu votare cu 
reparare, pentru diferita valori ale lui µ . 
 

R(t)

timp

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
2/λ 4/λ 6/λ1/λ 3/λ 5/λ

µ=200λ
µ=100λ

µ=50λ

µ=10λ

µ=0

 
Figura 5.15 - Fiabilitatea rezervării cu votare 2 din 3 când există acţiuni de 

mentenanţă. 
 

Se observă o îmbunătăţire majoră a fiabilităţii faţă de cazul unui element 
fără reparare şi chiar faţă de cazul votării 2 din 3 fără reparare. În acest caz, al 
reparării, sistemul poate fi folosit şi pentru timpi îndelungaţi de misiune. 

Dintre dezavantajele rezervării cu votare majoritară trebuie menţionată 
necesitatea unui bloc de votare cu fiabilitate ridicată, acesta constituind un 
element serie în modelul fiabilistic. 

55..44..55  RREEZZEERRVVAARREEAA  CCUU  CCOONNEECCTTAARREE  LLAA  ÎÎNNLLOOCCUUIIRREE  
 

În cazul rezervării cu conectare la înlocuire, presupunem că există un 
modul de bază (modelul se poate extinde apoi şi pentru mai multe) şi o serie de 
module de rezervă care se află în stare de repaus până la defectarea bazei, când 
comutatorul introduce o rezervă în sistem. 

Presupunem că: 
• în repaus ; ( ) 0tz =
• comutatorul, deocamdată, are fiabilitatea ( ) 1tR C = ; 
• până la momentul în care este introdus în sistem, elementul de rezervă 

are fiabilitatea ( ) 1tR R = . 
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Figura 5.16 - Rezervarea cu conectare la înlocuire. 

 

55..44..55..11  SSIISSTTEEMMEE  CCUU  UUNN  SSIINNGGUURR  EELLEEMMEENNTT  DDEE  RREEZZEERRVVĂĂ  
 

Notăm  fiabilitatea elementului de bază şi  fiabilitatea 
elementului de rezervă. 

( )tR B ( )tR R

Împărţind intervalul  în intervale elementare de lăţime [ t,0 ] τd , rezultă că 
sistemul funcţionează în intervalul [ ]t,0  dacă se produce unul din următoarele 
evenimente disjuncte: 

•  - elementul de bază funcţionează corect în intervalul [ ]  1e t,0 :
 ( ) ( )tRep B1 =  (5.30) 
•  - elementul de bază se defecteazîn intervalul 2e [ ]τ+ττ d,  şi cel de rezervă 

introdus în locul său funcţionează corect în intervalul [ ; notăm 
probabilitatea ca să se defecteze elementul de bază în intervalul [ ]

]t,τ bp  
τ+ττ d, , 

, unde  ( ) ττ= dfp bb

 ( ) ( ) ( )
τ

τ
−=

τ
τ

=τ
d

dR
d

dFf Bb
b  (5.31) 

şi  probabilitatea ca elementul de rezervă să funcţioneze în 
intervalul 

rp
[ ]t,τ , ( )τ−= tRp Rr . 
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Deoarece acest eveniment se poate produce în oricare interval 
elementar din [ , rezultă că: ]

p  (

t,0

 5.32) ( ) ( ) ( )∫∫ ττ−τ=τ=
t

0
Rb

t

0
rb2 dtRfdppe

Rezultă că fiabilitatea sistemului este: 

 5.33) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ττ−τ+=
t

0
RbBS dtRftRtR  (

Dacă considerăm fiabilitatea comutatorului diferită de unitate, rezultă: 

  (5.34) ( ) ( ) ∫ τ⋅=
t

0
rbC2 dpptRep

adică comutatorul trebuie să fie funcţional în intervalul [ ]t,0  şi deci fiabilitatea 
sistemului rezultă: 

 5.35) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ττ−τ⋅+=
t

0
RbCBS dtRftRtRtR  (

 
Aplicaţie: distribuţia exponenţială în care: 

 ( ) ( ) t
R

t
B

RB etR;etR λ−λ− ==  (5.36) 
Rezultă: 

 ( ) ( ) t

BR

Bt

BR

R
t

0

tt
B

t
S

RBRBB eedeeetR λ−λ−τ−λ−λ−λ−

λ−λ
λ

−
λ−λ

λ
=τλ+= ∫  (5.37) 

( ) ( ) ( ) RB0

t

BRR

B

0

t

BRB

R

0
S

11eedttRMTBF RB

λ
+

λ
=

λ−λλ
λ

+
λ−λλ

λ
−==

+∞

λ−

+∞

λ−
∞+

∫ (5.38) 

 RBS MTBFMTBFMTBF +=  (5.39) 
În cazul în care cele două module sunt identice: 

 ( ) ( ) t
RB etRtR λ−==  (5.40) 

prin înlocuire rezultă imediat: 
  (5.41) ( ) ( ) modulRBS

t MTBF2MTBF2MTBF2MTBF;et1tRS ===λ+= λ−

 

55..44..55..22  SSIISSTTEEMM  CCUU  DDOOUUĂĂ  MMOODDUULLEE  DDEE  RREEZZEERRVVĂĂ  
 

Pe lângă elementul de bază ( ) există încă două module ( ). Este 
evident că sistemul se comportă ca cel anterior ( ), dipunând la rândul său 
de o rezervă neîncărcată ( ). 

1R 32 R,R
21 R,R

3R
Fiabilitatea ansamblului ( ) se exprimă cu relaţia: 21 R,R
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 5.42) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ττ−τ+=
t

0
21112 dtRftRtR  (

Considerând ansamblul ( ) de bază, cu rezerva ( ), fiabilitatea 
sistemului rezultă tot pe baza aceleiaşi relaţii: 

21 R,R 3R

 5.43) ( ) ( ) ( ) ( )∫ ττ−τ+=
t

0
31212S dtRftRtR  (

în care: 

 ( ) ( )
dt

tdRtf 12
12 −=  (5.44) 

Considerând că modulele sunt identice şi sunt caracterizate de distribuţia 
exponenţială: 
 ( ) ( ) ( ) t

321 etRtRtR λ−===  (5.45) 
rezultă că: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) t212
12

t
12 te

dt
tdRtf;et1tR λ−λ− λ==λ+=  (5.46) 

Prin înlocuire se obţine: 

 ( ) t
22

S e
2
tt1tR λ−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ λ
+λ+=  (5.47) 

 modulS MTBF3MTBF ⋅=  (5.48) 
 

55..44..55..33  SSIISSTTEEMM  CCUU  kk--11  MMOODDUULLEE  DDEE  RREEZZEERRVVĂĂ  
 

Generalizând rezultatul obţinut anterior, se poate obţine o relaţie de 
recurenţă care permite evaluarea fiabilităţii: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) k2i,dtRtftRtR
t

0
i1i,S1i,Si,S ÷=ττ−+= ∫ −−  (5.49) 

exprimând fiabilitatea sistemului format din i blocuri, iar 

 ( ) ( )
dt

tdR
tf 1i,S

1i,S
−

− −=  (5.50) 

Pentru ki =  se obţine funcţia de fiabilitate a sistemului, care pentru 
distribuţia exponenţială este: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
t

k1kk1

1k21t

1k12

k32
k,S

k1 eeR λ−

−

−λ−

λ−λλ−λ
λλλ

++
λ−λλ−λ

λλλ
=

K

K
L

K

K  (5.51) 

adică: 
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 ∑ ∏
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=

λ−

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

λ−λ
λ

=
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k
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1i

t

ji

i
k,S

ieR  (5.52) 

iar timpul mediu de bună funcţionare: 

  (5.53) ∑
=

=
k

1i
iMTBFMTBF

În cazul în care toate modulele sunt identice, adică: 
 λ=λ=λ==λ=λ=λ − k1k321 L  (5.54) 
rezultă: 

 ( )
( )

t
k

1j

1j

k,S e
!1j

tR λ−

=

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

λ
= ∑  (5.55) 

 
λ

=
kMTBF  (5.56) 

Se constată că: 

 ( )
( ) 1Re

!1j
tk S

t
k

1j

1j

→⇒→
−

λ
⇒+∞→ λ

=

−

∑  (5.57) 

 

55..44..66  FFIIAABBIILLIITTAATTEEAA  SSIISSTTEEMMEELLOORR  CCUU  RREEZZEERRVVAARREE  
AACCTTIIVVĂĂ  UUŞŞUURRAATTĂĂ  

 
Deoarece metoda de evaluare a fiabilităţii sistemelor cu rezervare activă 

uşurată este foarte asemănătoare cu cea de la fiabilitatea sistemelor cu rezervare 
neîncărcată, vom considera doar cazul sistemului format din două module: 

• de bază, caracterizat de funcţia de fiabilitate ( )tR1 ; 
• de rezervă, caracterizat prin două funcţii de fiabilitate: 

• în rezervă, în regim uşurat ( )tR n2 , 
• în sistem, în regim încărcat ( )tR 2 . 

Împărţind intervalul (  în intervale elementare de lăţime ]t,0 τd , rezultă că 
sistemul funcţionează în perioada ( ]t,0  dacă se produce unul din următoarele 
evenimente disjuncte: 

•  - modelul de bază funcţionează corect în intervalul (  1e ]t,0 :
( ) ( )tRep 11 =  

•  - modelul de bază se defectează în oricare interval ( ) şi cel 
de rezervă nu se defectează nici în intervalul 

2e τ+ττ d,  
( ]τ,0  şi nici în intervalul 

: ( )t,τ
•  - probabilitatea ca să se defecteze baza în 1p ( )τ+ττ d, : ( ) ττ df1 ; 
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•  - probabilitatea ca să funcţioneze rezerva în 2p ( ]τ,0 :  ( )τn2R ;
•  - probabilitatea ca să funcţioneze rezerva în 3p ( ]t,τ : . ( )τ−tR 2

Deoarece acest eveniment se poate produce în oricare interval elementar 
din ( , rezultă: ]t,0

 5.58) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ τ−τττ==
t

0
2n21

t

0
3212 tRRdfpppep  (

iar fiabilitatea sistemului este suma ( ) ( )21 epep + . 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
τ
τ

−=τττ−ττ+= ∫ d
dRf;dtRRftRtR 1

t

0
2n211S  (5.59) 

În cazul în care sistemul este caracterizat prin distribuţii exponenţiale ale 
timpilor de bună funcţionare ale modulelor, rezultă fiabilitatea: 

 ( ) ( )[ ]tt

2n21

1t
S

n2121 eeetR λ+λ−λ−λ− −
λ−λ+λ

λ
+=  (5.60) 

Dacă cele două module sunt identice: 

 ( ) ( )
n

tt

n
nn221

11MTBF;ee11tRS, n

λ+λ
+

λ
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

λ
λ

+=⇒λ=λλ=λ=λ λ−λ− (5.61) 

 

55..55  MMĂĂRRIIRREEAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTĂĂŢŢIIII  SSIISSTTEEMMEELLOORR  PPRRIINN  
PPRROOIIEECCTTAARREE  

 
O metodă extrem de eficace pentru creşterea disponibilităţii sistemelor 

este proiectarea adecvată în vederea creşterii testabilitaţii. Există două implicaţii 
profunde generate de facilitarea testabilităţii: 

• mărirea productivităţii prin punerea rapidă în funcţiune a modulelor, 
folosind un testor automat; 

• micşorarea timpului de reparare la apariţia unui defect. 
Ca un procentaj al costului, pe ciclul total de viaţă pentru un produs, se 

estimează că testarea reprezintă un procent ce variază între 10% şi 60%, în 
funcţie de poziţia în ciclul de viaţă al produsului. 

Din punct de vedere cantitativ, testabilitatea reprezintă o măsură pentru 
uşurinţa cu care se pot scrie şi executa programe de test, ca şi pentru depistatea 
şi izolarea defectelor. 

În prezent, o practică larg răspândită este aceea de a se adăuga (10÷15)% 
componente suplimentare, necesare numai pentru uşurarea testării. În timp ce 
costul acestor componente nu este prea mare, se poate reduce însă, în mod 
drastic, timpul de testare. Subliniem încă o dată necesitatea folosirii unui 
echipament de testare automată (ATE). În figura 5.17 este prezentată o schemă 
generală de testare a unui modul cu ATE. 
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Figura 5.17 - Testarea modulelor cu ATE. 

 
Un echipament de test automat cuprinde, în mod normal, un calculator la 

care sunt adăugate interfeţe specializate pentru a se permite cuplarea la o 
variatate de module. Pentru fiecare modul de testat se scrie un program specific 
de test. Modulului i se aplică nişte stimuli (semnale de intrare) şi apoi se citesc 
răspunsurile. Pentru o unitate funcţională se cunosc răspunsurile corecte. În 
acest fel se pot detecta modulele defecte. Testorul are acces la unitatea de testat 
pe la conectorii acesteia. Dacă semnalele de la conectori nu sunt suficiente 
pentru diagnoză, atunci se folosesc şi fire individuale care se leagă în diferite 
puncte ale circuitului care se testează. 

Experienţa specialiştilor care proiectează şi testează sisteme electronice a 
condus la un set de sfaturi ce trebuie avute în vedere în proiectare pentru a se 
putea efectua o testare facilă cu ajutorul unui echipament de testare automată. 
Aceste ghiduri de proiectare urmăresc îmbunătăţirea iniţializării, vizibilităţii 
(observabilităţii) şi controlabilităţii pentru modulul ce urmează a fi testat. 

Iniţializarea înseamnă setarea unei poziţii de start cunoscute pentru 
nodurile unui circuit. În testarea circuitelor digitale cu memorie, cum ar fi 
numărătoarele, registrele de deplasare şi circuitele basculante bistabile, este 
important de ştiut starea de la care se pleacă, acesta influenţând evoluţia 
ulterioară. Este necesar atunci să se furnizeze capacitatea de aducere a acestor 
elemente la o poziţie cunoscută, în urma unei activităţi externe. 

Vizibilitatea reprezintă posibilitatea unui echipament extern de a 
monitoriza operarea internă a unei unităţi sub test. 

Controlabilitatea reprezintă posibilitatea ca un echipament extern să poată 
modifica starea internă a unei unităţi aflate sub test. 
 

1. Maximizarea caracteristicilor de controlabilitate şi observabilitate 
ale proiectării. 

Exemple de puncte de control într-un circuit logic sunt: 
• intrările de CLOCK şi SET/RESET pentru elementele cu memorie ca 

numărătoare, registre de deplasare şi CBB; 
• intrările de selecţie la elementele de multiplexare/demultiplexoare; 
• liniile de comandă ale circuitelor three-state; 
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• intrările ENABLE/HOLD la microprocesoare; 
• intrările ENABLE şi READ/WRITE la memorii; 
• intrările de control, adrese şi date la o structură cu magistrală. 
Exemple de puncte cheie de observare într-un circuit logic sunt: 
• ieşirile elementelor cu memorie ca numărătoare, registre de deplasare 

şi CBB; 
• ieşirile unor elemente de prelucrare cum ar fi generatoarele de paritate, 

codificatoarele de prioritate şi multiplexoarele; 
• orice noduri logic redondante; 
• nodurile cu fan-out mare; 
• căile de reacţie globală. 
Odată cunoscute aceste puncte cheie, pasul următor constă în modificarea 

proiectării de bază pentru îmbunătăţirea observabilităţii şi controlabilităţii. 
 

Intrare nefolosită

Poartă
nefolosită

Pin plantat Pin plantat  
Figura 5.18 - Maximizarea caracteristicilor de controlabilitate şi observabilitate.
 

Câteva metode ilustrate pentru îmbunătăţirea accesului au în vedere: 
• pinii din chip-uri sau din conectorii de plăci neutilizaţi; 
• socluri dual-in-line cu conectori ce pot fi îndepărtaţi; 
• pini plantaţi pentru observare sau control; 
• izolarea prin driver-e three-state cu pini pentru control şi observare; 
• clip-uri cu unul sau mai mulţi pini ce pot fi legaţi pe integrat direct; 
• utlilizarea unor pini atât pentru observare, cât şi pentru control. 
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A

A

B

B

 
Figura 5.19 - Utilizarea unor pini atât pentru observare, cât şi pentru control. 

 
Dacă A este “0” logic, atunci B poate fi comandat din exterior, după cum 

dorim, prin forţarea nivelului dorit. 
• folosirea demultiplexoarelor pentru îmbunătăţirea controlului. În acest 

fel se limitează numărul de fire de legătură cu testorul. 
• pentru îmbunătăţirea observabilităţii şi limitatea numărului de fire de 

legătură cu testorul se pot utiliza multiplexoarele. 
 

DEMUX

SEL

Semnale
funcţionale
normale
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control

 
Figura 5.20 - Folosirea demultiplexoarelor pentru îmbunătăţirea controlului. 

 - 83 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

MUX

SEL

Semnale
funcţionale
normale

Semnale de
test pentru
observare

 
Figura 5.21 - Folosirea demultiplexoarelor pentru îmbunătăţirea 

observabilităţii. 
 

Dacă accesul este extrem de limitat, atunci în locul multiplexoarelor poate 
fi utilizat un generator de paritate. Acesta are proprietatea că orice schimbare 
singulară a unei intrări provoacă schimbarea ieşirii. Alegerea adecvată a 
punctelor de test poate conduce chiar la localizarea defectului, nu numai la 
semnalarea lui. 

O altă metodă care limitează numărul de fire necesare numai pentru test 
utilizează registre de deplasare. 
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Serial IN
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pentru test

Creşterea controlabilităţii
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D7

CLK
LD

Serial OUT

Clock
Load

Paralel IN

De la circuitul
sub test

SER

Intrări de observare

Creşterea observabilităţii

 
Figura 5.22 - Utilizarea registrelor de deplasare pentru creşterea controlabilităţii 

şi observabilităţii. 
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Metodele anterioare pot fi combinate în funcţie de necesităţi atunci când 
accesul este limitat, însă sunt necesare semnale pentru control. De exemplu: 
 

DEMUX

SEL

Semnale
funcţionale
normale

Semnale de
test pentru
control

Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

CLK
CLR

A
B

 
Figura 5.23 - Metode combinate de creştere a controlabilităţii şi observabilităţii.
 

2. Evitarea redondanţei logice. 
Un nod de circuit este logic redondant dacă toate valorile de ieşire ale 

circuitului sunt independente de valoarea logică a nodului, pentru toate 
combinaţiile de valori de intrare sau secvenţe de stări. 

Redondanţa logică poate apare în circuite neintenţionat sau uneori 
intenţionat, de exemplu pentru a marca o condiţie de hazard static. 

Problema care apare la testare este aceea că nu se poate, prin definiţie, să 
obţinem o valoare de ieşire dependentă de valoarea logică a nodului redondant, 
ceea ce înseamnă că anumite condiţii de defect pe nod nu pot fi observate. Un 
prim rezultat problemă este că, în urma defectului pe nodul redondant, poate 
apărea condiţia de hazard ce se dorea eliminată. 

În figura următoare se poate observa un asemenea caz. 
Avem funcţia logică f : 

 bc+caca+bc+abf ==  (5.62) 
La ieşire nu se poate propaga defectul: ieşirea porţii 1 blocată la "1". 

Pentru aceasta ar trebui să facem a = 1, b = 1. Atunci poarta 2 sau 3 va avea “0” 
la ieşire şi se va împiedica propagarea defectului. Un defect de tip blocat la “1” 
pe ieşirea porţii 1 provoacă apariţia unui scurt impuls nedorit la ieşirea porţii 4 
atunci când c trece din “1” în “0”, iar a = 1, b = 1. 

Lăţimea acestui impuls este determinată de diferenţa timpilor de 
propagare a semnalului şi, dacă ieşirea porţii 4 acţionează o intrare SET sau 
RESET a unui CBB, ar putea schimba starea acestuia. Poarta 1 era folosită 
tocmai în acest scop. Pentru acest circuit trebuie să avem observabilă şi ieşirea 
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porţii 1, nu numai a porţii 4. 
 

a b c

- blocat la “1”Q1

Q2

Q3

Q =f4

Q5

1

2

3

4
5

 
Figura 5.24 - Exemplu de circuit în care există noduri logic redondante. 

 

c

- blocat la “1”Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

 
Figura 5.25 - Diagrama temporală de funcţionare a circuitului din figura 5.24.

 
O altă problemă legată de redondanţa logică este aceea că un defect 

nedetectabil pe un nod redondant poate masca detectarea unui defect ce în mod 
normal putea fi detectat. 
 

3. Separarea fizică a circuitelor analogice de cele digitale. 
Strategiile de test, ca şi testoarele pentru circuite analogice diferă de cele 

pentru circuite digitale.Cele două tipuri de circuite trebuie ţinute separat, chiar 
dacă coexistă pe aceeaşi placă de circuit imprimat (cum este cazul 
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convertoarelor analog-numerice, de exemplu). Acestă recomandare se face 
întrucât fronturile semnalelor de pe liniile digitale pot provoca probleme de 
diafonie dacă sunt ţinute în vecinătatea celor analogice. Este recomandabil ca 
semnalele analogice ce urmează a fi convertite numeric să fie observabile 
separat. De asemenea, semnalele numerice ce urmează a fi convertite în semnal 
analogic trebuie să fie observabile ca semnale digitale. În felul acesta, cele două 
secţiuni, analogică şi digitală, pot fi testate separat. 
 

4. Partiţionarea sistemelor mari în subsisteme mici pentru a se reduce 
efortul de testare. 

Generarea unui test pentru un circuit electric este dependentă de numărul 
de componente din circuit. Efortul de generare a testului este proporţional cu  
unde  reprezintă numărul de componente din circuit şi 

an ,
n a  reprezintă un număr 

cuprins între 2 şi 3. Timpul de execuţie a testului este de asemenea dependent de 
numărul de componente, scăzând odată cu micşorarea acestuia. 

Astfel, dacă avem un circuit electronic conţinând n componente pe care îl 

împărţim în două subcircuite cu 
2
n  componente, reducerea efortului de testare 

este de: 

 
4
1

n
2
n

2
n

3

33

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 (5.63) 

deci, efortul de testare se diminuează de patru ori. 
Partiţionarea logică a circuitului iniţial trebuie să se bazeze pe 

recunoaşterea unor subfuncţii şi poate fi îndeplinită fizic prin încorporarea unor 
facilităţi de izolare şi de control a liniilor de CLOCK, RESET şi chiar a liniilor 
de alimentare.O secţiune a unui circuit poate fi separată logic de alta prin 
intermediul buffer-elor three-state, porţilor de control şi multiplexoarelor, aşa 
cum se arată mai departe. 
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Figura 5.26 - Partiţionarea sistemelor mari în subsisteme mici pentru reducerea 

efortului de testare. 
 

5. Iniţializarea facilă pentru elemente cu memorie. 
Iniţializarea reprezintă condiţia necesară pentru orice program practic de 

test şi pentru orice simulare a funcţionării. În mod ideal ar trebui să putem seta 
orice element cu memorie din circuit într-o stare de start cunoscută. 

Se întâmplă uneorica,  pe plachete, liniile individuale de SET şi RESET 
să fie legate împreună la VCC printr-o rezistenţă, ceea ce face imposibilă 
iniţializarea cu ajutorul acestor linii. În figura de mai jos se arată unele probleme 
legate de iniţializarea circuitelor basculante bistabile. 

Iniţializarea poate fi făcută aplicând un impuls “0” pe linia de SET sau 
RESET. Acesta necesită însă un fir zburător de la testor. Ultimele variante 
prevăd şi iniţializarea la cuplarea alimentării. 
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Figura 5.27 - Iniţializarea facilă a elementelor de memorare. 

 
De multe ori trebuie ca, în funcţionare normală, anumite intrări să fie 

legate la “0”, fiind necesar, totuşi, la testare să fie trecute şi în “1”. Legarea lor 
directă la masă face imposibil acest deziderat. Atunci o sursă de “0” logic ce 
poate fi comandată este cea reprezentată mai jos: 
 

+VCC

 
Figura 5.28 - Exemplu de circuit utilizat pentru iniţializare. 

 
De exemplu, o memorie EPROM cu pinul Chip Enable legat la masă nu 

mai poate fi dezactivată. 
Chiar dacă se prevede facilitatea de iniţializare la cuplarea alimentării, 

este util să fie prevăzută şi posibilitatea iniţializării de la testor, deoarece este 
neplăcut să oprim şi să pornim sistemul la fiecare iniţializare. 

O altă problemă cu iniţializarea apare atunci când starea unui element 
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depinde de satera altuia, aşa cum este cazul numărătoarelor asincrone. Dacă nu 
se prevede accesul independent pentru iniţializarea fiecărui bistabil, se poate 
face totuşi o iniţializare trimiţând impulsuri de numărare până când testorul 
recunoaşte o anumită stare de start. 
 

6. Asigurarea facilităţilor de întrerupere a buclelor de reacţie. 
Căile de reacţie globală complică atât generarea testelor, cât şi diagnoza 

defectelor. Există numeroase metode de întrerupere şi control a buclelor de 
recţie. În figura următoare sunt prezentate câteva dintre acestea. 
 

Circuit logic
cu reacţie

+VCC+VCC
+VCC inhibare

de la testorstimul de
la testor

Circuit logic
cu reacţie

Circuit logic
cu reacţie

inhibare
de la testor

+VCC

Circuit logic
cu reacţie

+VCC
inhibare
de la testor

Circuit logic
cu reacţie

 
Figura 5.29 - Facilităţi de întrerupere a buclelor de reacţie globală. 

 
7. Evitarea utilizării circuitelor basculante monostabile. 
Utilizarea circuitelor basculante monostabile în circuitele logice conduce 

la numeroase probleme de testare. 
O primă problemă este reprezentată de necesitatea observabilităţii directe 

a ieşirii monostabilului, în scopul testării duratei impulsului generat. Dacă nu 
este posibil să fie realizată observabilitatea directă, atunci la testare se recurge la 
un fir zburător. 

Altă problemă este: chiar dacă ieşirea este direct observabilă perioada 
poate fi prea rapidă pentru testor. Acestă problemă poate fi realizată fie prin 
folosirea unui latch după monostabil pentru a reţine impulsul, fie prin 
adăugarea, cu un clip, a unei noi capacităţi în paralel cu cea existentă, ceea ce 
duce la lăţirea impulsului. 
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Figura 5.30 - Evitarea utilizării în proiectare a circuitelor basculante 

monostabile. 
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Figura 5.31 - Evitarea utilizării în proiectare a circuitelor basculante 

monostabile (continuare). 
 

Uneori, lăţimea impulsului este foarte mare. În acestă situaţie se pune 
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problema scurtării lui, pentru a micşora durata testului. Aceasta se poate realiza 
cu un clip extern ce pune o rezistenţă în paralel cu cea existentă pe placă. 

O altă problemă apare atunci când după un CBM cu constantă de timp 
mare, este legat în cascadă un CBM cu constantă de timp mică. 

Semnalele generate de cel de-al doilea CBM nu pot fi vizualizate pe un 
osciloscop sau preluate de un analizor automat de undă. Trebuie prevăzută 
posibilitatea izolării monostabilelor. 
 

TRIGG

OUT

CBM

+VCC

+VCC
+VCCinhibare

de la testor stimul de
la testor

TRIGG

OUT

CBM

+VCC

TRIGG

OUT

CBM

+VCC

TRIGG

OUT

CBM

+VCC

Jumper

 
Figura 5.32 - Evitarea utilizării în proiectare a circuitelor basculante 

monostabile (continuare). 
 

Dacă nu poate fi evitată utilizarea circuitelor basculante monostabile, 
trebuie cel puţin asigurat accesul direct la linia de RESET. 
 

8. Evitarea utilizării în proiectare a componentelor singulare. 
Componentele singulare sunt componente special selectate sau ajustate 

pentru a satisface anumite condiţii pe o placă particulară. Ca exemple de 
asemenea componente pot fi menţionate: potenţiometrele multitură, inductanţe 
variabile, trimeri, etc. Prezenţa lor impine intervenţia manuală a operatorului şi 
deci mărirea duratei de testare. Astfel, un program de test trebuie să măsoare o 
întârziere dependentă de elementele reglabile, să afişeze rezultatul, să ceară 
intervenţia operatorului şi să aştepte confirmarea acestuia pentru reluarea 
măsurătorii. 
 

9. Evitatea programelor de test dependente de conţinutul dispozitivelor 
ROM sau PAL. 

Circuitele ROM sau PAL sunt folosite pentru înlocuirea circuitelor 
combinaţionale implementate cu porţi elementare. Pot fi folosite, de asemenea, 
cu reacţie pentru a realiza un comportament secvenţial particular. Utilizarea lor 
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conduce la scăderea numărului de circuite de pe plachete. 
Din punct de vedere al testării există, totuşi, alte considerente. Primul ar fi 

acela că aceste elemente pot să nu conţină setul precis de "0" şi "1" necesar 
pentru a permite crearea unei căi senzitive particulare undeva în circuit. Dacă 
acesta este cazul, atunci programul de test este forţat să treacă ieşirile lor în 
starea high-Z, comandând pinul ENABLE, şi cu ajutorul unui clip prins peste 
chip să furnizeze acces testorului la pinii de ieşire. 
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Figura 5.33 - Evitarea programelor de test dependente de conţinutul memoriilor 

ROM sau PAL. 
 

Controlul liniei ENABLE şi suprapunerea unui clip extern este important 
şi din alt punct de vedere. Conţinutul ROM sau PAL de pe plachete se poate 
schimba de la o revizie la alta, ceea ce ar conduce la dependenţa programelor de 
test de fiecare revizie. 
 

10. Terminarea cu rezistenţe a tuturor intrărilor nefolosite şi a ieşirilor 
three-state sau open-colector. 

Intrările nefolosite ale circuitelor logice trebuie întotdeauna conectate la 
VCC sau la masă printr-o rezistenţă convenabilă. Aceasta se face pentru a 
îndepărta riscul apariţiei zgomotului pe intrările nefolosite şi al emiterii pe ieşiri. 

Terminarea intrărilor nefolosite este importantă pentru şi scopurile 
testării, pentru a face posibil accesul testorului în controlul comportamentului 
circuitului. Trebuie ca terminarea să se facă printr-o rezistenţă, pentru a permite 
testorului să pună intrarea respectivă la nivel “1”, respectiv “0”. 

Ieşirile folosite sau nefolosite de la circuitele cu trei stări sau open-
colector trebuie, de asemenea, să fie terminate cu o rezistenţă la VCC, pentru a 
preveni valori logice inconsistente, care ar conduce la semnături inconsistente pe 
un analizor de semnătură. 
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Dacă sistemul este constituit din plachete legate împreună prin 
intermediul unei magistrale, atunci, de obicei, rezistenţele de terminare se găsesc 
pe modulul emiţător sau pe magistrală. În acest caz la testare trebuie folosit un 
adaptor special pentru terminarea acestor linii, dacă testorul nu are facilităţi de 
tip trage-sus şi trage-jos. O altă modalitate constă în asigurarea prin proiectare 
pe fiecare modul plachetă a unui soclu în care se pot plasa rezistenţe atunci când 
se efectuează testarea şi îndepărtarea lor în funcţionarea normală, când există 
rezistenţe terminale pe o singură plachetă. 
 

55..66  SSFFAATTUURRII  PPEENNTTRRUU  AAPPLLIICCAARREEAA  TTEESSTTEELLOORR  ŞŞII  
DDEEPPIISSTTAARREEAA  DDEEFFEECCTTEELLOORR  

 
1. Localizarea defectelor echivalente pe un acelaşi circuit integrat. 
Dacă diagnoza defectelor se face prin corelarea răspunsului circuitului cu 

nişte intrări într-un dicţionar de defecte, atunci este util să grupăm defectele 
echivalente pe acelaşi circuit integrat. În acest fel numai este necesară utilizarea 
în continuare a unei sonde logice ghidate de operator, pentru a distinge care 
poartă este defectă. Practic este totuşi necesar să localizăm modulul defect 
pentru a ne asigura că defectul nu provine de la traseele cablajului imprimat. 
Acesta invalidează oarecum sfatul prezentat anterior. Totuşi, în anumite 
circumstanţe, gruparea defectelor echivalente poate fi utilă, adică acolo unde se 
ştie că un element particular este susceptibil la defectare. Aceasta este în mod 
particular adevărat pentru un set de porţi cu ieşirile legate împreună (open-
colector). 
 

2. Controlul direct al testorului la circuitul de clock. 
Pentru circuitele care au semnalul de clock generat pe placă de la un 

oscilator este necesar în mod uzual să putem înlocui semnalul de clock intern cu 
unul generat extern de testor. 
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Figura 5.34 - Accesul testorului la circuitul de ceas al sistemului. 
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În acest mod, viteza de operare a sistemului poate fi redusă, scăzută chiar 
până la operarea pas cu pas, dacă este necesar. Faptul menţionat are importanţă 
nu numai în aplicarea testului, ci şi în faza de depanare a generării testului. 
Câteva modalităţi de înlocuire a semnalului de clock intern sunt prezentate în 
continuare. 
 

3. Evitarea ambiguităţii diagnosticului unui grup de componente 
(SAU-cablat, ŞI-cablat şi linii cu fan-out mare). 

Cazurile enumerate mai sus prezintă ambiguităţi în diagnosticarea 
componentei defecte. Dacă este posibil, ele trebuie evitate. Câteva exemple de 
îmbunătăţire a proiectării sunt prezentate în continuare. 
 

+VCC +VCC

+VCC

 
Figura 5.35 - Evitarea ambiguităţii diagnosticului unui grup de componente. 

 
Este recomandabil ca porţile ale căror ieşiri sunt legate împreună să 

provină din cât mai puţine circuite, dacă este posibil să fie situate pe acelaşi 
circuit. În acest fel, dacă mai multe porţi se defectează în urma atingerii 
accidentale a modulului de ieşire cu o altă tensiune, se înlocuiesc doar puţine 
componente. 
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4. Întreruperea lanţurilor mari de numărare. 
În figura următoare se arată cum un numărător de 16 biţi, construit din 

două numărătoare de 8 biţi legate în cascadă, a fost reproiectat pentru a permite 
testarea separată a celor două numărătoare. 
 

Numărător 8 biţi Numărător 8 biţi
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Clock IN Clock INCarry

… …
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Carry

…
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Figura 5.36 - Întreruperea lanţurilor mari de numărătoare. 

 
Pentru a testa numărătorul iniţial, trebuie aplicate  impulsuri de 

numărare. Pentru numărătorul reproiectat sunt necesare 
1216 +

( )122 8 +  impulsuri de 
numărare. Reducerea de timp rezultă: 

 ( )
128

1
2
1

12
122

716

8

=≅
+
+  (5.65) 

Se observă deci o reducere importantă a timpului de testare. Reducerea de 
timp este şi mai vizibilă atunci când trebuie să setăm numărătorul la o anumită 
stare, necesară pentru teste asociate altor circuite. Ar fi chiar util accesul la 
preîncărcare, dacă există o asemenea facilitate. 
 

5. Folosirea de buffer-e pentru semnale de intrare senzitive la fronturi. 
Numeroase semnale de control pentru elementele cu memorie, cum ar fi 

semnalele de clock, specifică timpul maxim de creştere sau de cădere al 
impulsului. Dacă aceste semnale vin direct de la conectorii de magistrală, atunci 
poate fi necesară folosirea unor circuite pentru îmbunătăţirea fronturilor. 
 

6. Proiectarea atentă a cablajului plăcii pentru a reduce oboseala 
operatorului şi a furniza accesul fizic. 

Pentru a reduce oboseala operatorului atunci când se încearcă depistarea 
defectelor cu o sondă logică manipulată de operator, este utilă plasarea regulată 
a componentelor (pe linii şi pe coloane). De asemenea orientarea componentelor 
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trebuie să fie mereu aceeaşi, de exemplu cu pinul 1 plasat stânga sus. Mai apar 
probleme când operatorul trece de la un chip cu 14 pini la unul cu 16 pini, însă 
nu se poate sugera o soluţie sigură pentru aceasta. O posibilitate ar fi marcarea 
cu culori diferite a chip-urilor cu 16 pini, respectiv a celor cu 14 pini sau 
gruparea acestor categorii în coloane separate. 

Conectoarele utilizate trebuie să fie standardizate, iar masa şi alimentările 
cu diferite tensiuni trebuie să ocupe mereu aceleaşi poziţii. Sunt unele testoare 
care nu pot comanda individual fiecare pin, ci grupe de pini. De aceea se 
recomandă ca liniile de intrare de la magistrală să fie fizic adiacente, pentru a 
putea fi comandate simultan de testor. De asemenea trebuie să existe o 
identificare clară a plăcii şi a versiunii sale de modificare, a reţelei (grilei) de 
identificare a componentelor şi de inscripţionare pe placă a elementelor discrete. 

Pentru plăcile care urmează să fie reparate cu ajutorul sondei ghidate este 
util ca toate componentele şi traseele de circuit imprimat să fie vizibile de pe o 
singură parte (acest lucru nu este posibil pentru plachete multistrat). Vizibilitatea 
componentelor este necesară pentru sonda convenţională (de nivele logice), iar 
vizibilitatea traseelor este necesară pentru sonda de curent. Pentru orice sondă, 
pentru a se putea face contact, trebuie să se evite acoperirea traseelor cu 
substanţe protectoare neconductive. 

Punctele de test de pe placă ce nu sunt disponibile la conector trebuie 
grupate fizic cât mai apropiat pentru a simplifica necesităţile de interfaţare cu 
fire separate (zburătoare). Acesta se poate realiza prin utilizarea unui soclu gol 
la care vin semnalele de test, sau prin utilizarea unei reţele regulate de pini de 
roluire, la care se vine cu un conector adecvat. Uneori este necesar să avem 
acces la o componentă prin intermediul unui clip single-pin sau multi-pin. Din 
acestă cauză trebuie să ne asigurăm că există suficient loc pentru clip. De obicei, 
circuitele integrate nu pun probleme, nefiind situate prea apropiat. Dificultăţi 
apar uneori la elementele discrete care pot fi grupate prea strâns, făcând 
imposibilă folosirea clip-ului. 

În final, se recomandă ca dispozitivele complexe să se monteze pe socluri, 
pentru a putea fi îndepărtate în timpul aplicării testelor şi pentru a putea fi uşor 
înlocuite în cazul defectării. Aceste avantaje pot fi însă anihilate de riscul 
îndoirii pinilor la reintroducerea în soclu, de orientare greşită, de a pune alt chip. 
Dacă aceste riscuri devin prea mari, atunci este mai bine să se lipească aceste 
componente, având grijă să existe posibilitatea izolării lor electrice. 
 

7. Furnizarea unei linii de scurt-circuit pentru a verifica alinierea 
conectorului la testor. 

De obicei operatorul verifică dacă placa este bine aliniată şi dacă 
orientarea este cea corespunzătoare, însă este util dacă acest lucru poate fi făcut 
şi de programul de test, înainte de aplicarea tensiunilor de alimentare. 
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linie de scurtcircuit

 
Figura 5.37 - Furnizarea unei linii de scurt-circuit pentru a verifica alinierea 

conectorului la testor. 
 

Un mod de a realiza acest lucru este folosirea a doi pini din conector, care 
nu sunt utilizaţi, între care se face un scurt-circuit. Programul de test verifică 
existenţa acestei legături. 
 

8. Menţinerea unei interfeţe simple cu testorul. 
Interfaţa standard între placă şi testor asigură aplicarea unor stimuli pe 

intrările primare, culegerea răspunsurilor pe ieşirile primare şi uneori 
distribuirea tensiunilor de alimentare. În plus mai pot exista şi alte cerinţe 
specializate pentru interfaţă, cum ar fi conductori zburători pentru contact în 
diferite locuri de pe placă, conectori pe mai mult de o faţă a plăcii,elemente 
buffer, componente de prindere, conectori de mai multe tipuri, etc. Deşi aceste 
facilităţi pot fi furnizate pentru a uşura o problemă particulară de testare, ele 
reprezintă o complicaţie din punct de vedere al inginerului care se ocupă cu 
testarea, precum şi din punct de vedere al costului. Aceşti conductori pot, de 
asemenea, să introducă încărcări capacitive considerabile pe placa de testat. 
Maxima inginerească “keep it simple” se aplică atât acest caz, cât şi în toate 
celelalte. 
 

9. Evitarea utilizării de circuite din familii diferite pe aceeaşi placă. 
Familiile logice diferite necesită valori de prag diferite şi, uzual, tensiuni 

de alimentare diferite. Folosirea a două sau mai multe familii logice pa aceeaşi 
placă poate, de aceea, să cauzeze diferite complicaţii la interfaţare. O soluţie, în 
cazul în care amestecul de circuite din familii logice diferite este inevitabil, este 
aceea de a ne asigura că toate intrările şi ieşirile primare sunt cel puţin 
compatibile TTL. 
 

10.  Limitarea fan out-ului componentelor cu unu mai puţin decât 
maxim. 

Dacă ieşirea unei componente este încărcată exact la maximum, atunci 
adăugarea unei sonde pe acel nod poate fi suficientă pentru a supraîncărca 
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ieşirea şi a cauza degradarea semnalului. Pentru a evita această problemă, se 
recomandă ca o componentă să fie încărcată cu mai puţin o sarcină în 
comparaţie cu numărul maxim. 
 

11.  Furnizarea circuitelor ce asigură unele facilităţi pentru alte circuite 
pe acelaşi modul cu circuitul beneficiar. 

Furnizarea unor facilităţi cum ar fi ciclurile de reîmprospătatre pentru 
memoriile MOS dinamice, trebuie să se facă pe aceeaşi placă pe care sunt şi 
dispozitivele ce le necesită. Aceasta înlocuieşte obligaţia de a furniza testorul 
aceste facilităţi, problemele fiind: 

• din punct de vedere hardware, de a furniza atât ciclurile de 
reîmprospătare cât şi execuţia testelor propriu-zise; 

• din punct de vedere al programelor de test, necesitatea încorporării 
unor CALL-uri repetate la subrutine de reîmprospătare. 

 
12.  Cunoaşterea posibilităţilor şi limitărilor testorului. 
Pentru testare, chip-ul sau placa trebuie să fie interfaţate electric cu 

testorul. Caracteristici importante pentru testor sunt: 
• viteza maximă cu care un pin driver/senzor poate fi schimbat din 

modul driver în mod senzor. Această caracteristică este importantă 
pentru comanda şi citirea liniilor bidirecţionale; 

• în ce măsură evenimentele dinamice, cum ar fi impulsurile rapide pot 
fi captate şi măsurate; 

• pinii driver pot fi uzual schimbaţi de la o stare la alta fie individual, fie 
colectiv. Modul normal este cel individual, însă, ocazional, poate fi 
necesar şi cel colectiv; 

• schimbările din “0” în “1” şi din “1” în “0” ale pinilor driver vor avea 
timpi de creştere şi de cădere măsurabili, uzual fixaţi de slew-rate 
pentru amplificatoarele operaţionale ce comandă pinul. Aceşti timpi 
pot să difere de la un pin la altul, însă, în orice caz, ei limitează viteza 
maximă la care pot fi făcute schimbările; 

• pinii senzor pot opera cu unul sau două praguri de referinţă pentru a 
identifica valorile “0” în “1” logic în circuitul sub test. Aceste valori de 
prag trebuie să fie programabile şi în anumite cazuri, poate fi necesar 
ca aceste valori să fie redefinite în timpul execuţiei programelor de 
test; 

• dacă circuitul de testat conţine un oscilator independent, este util ca 
testorul să poată lucra după acest clock, adică să se sincronizeze cu el; 

• dacă este necesar să se repete anumite secvenţe de bază, cum ar fi 
ciclurile de reîmprospătare la MOS RAM, trebuie controlat dacă 
testorul poate furniza aceste secvenţe, executând în acelaşi timp şi 
programele de test; 
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• impulsul STROBE este o caracteristică importantă a testorului. El 
determină momentul la care modificările de valori sunt transmise 
circuitului prin pinii driver şi momentul la care valorile de intrare sunt 
reţinute. Este necesar să putem modifica lăţimea acestui impuls, pentru 
a acoperi unele întârzieri din circuitul sub test şi frecvenţa lui, pentru a 
putea face unele măsurări de timp. Atât lăţimea cât şi frecvenţa 
impulsului STROBE vor avea valori maxime şi minime; 

• pinii driver/senzor vor mai avea şi alte limitări electrice, cum ar 
fi:curentul maxim absorbit sau generat, marginile de zgomot, 
ondulaţiile maxime negative şi pozitive ale tensiunii, impedanţa 
caracteristică pe care o prezintă ca sarcină; 

• existenţa facilităţilor trage-sus, trage-jos cu ajutorul unor rezistenţe la 
pinii driver/senzor. Aceste facilităţi sunt necesare pentru testarea stării 
de mare impedanţă la circuitele three-state şi open-colector. 

 
13.  Acordarea unei atenţii speciale plăcilor ce vor fi testate pe un testor 

“in-circuit”. 
Testarea în circuit este o metodă folosită în mod curent pentru 

identificarea defectelor pe plăcile având plantate piesele, cu defecte rezultate în 
urma procesului de asamblare. Scopul unui testor în circuit este de a testa fiecare 
componentă de pe placă, analogică sau digitală, izolate de celelalte componente 
de pe placă. Accesul electric la componente se face prin intermediul unui pat de 
cuie care asigură contactul direct între pinii driver/senzor ai testorului şi faţa 
plăcii pe care nu sunt plantate componente. Componentele analogice pasive sunt 
izolate electric printr-o tehnică numită guarding. 
 

R1

R2 R3

A B

 
Figura 5.38 - Exemplu de circuit ce ridică probleme de testare “in-circuit”. 

 
În mod normal măsurarea unei componente plasate într-un circuit 

nealimentat, conduce la valori dependente de schema în care este conectată. 
Astfel în exemplul următor, dacă vom dori să măsurăm rezistenţa R1 şi cuplăm 
un instrument între punctele A şi B, acesta va indica valoarea ( )321 RRR + . 
Pentru o măsurare corectă, trebuie izolate rezistenţele R2 şi R3. Aceasta se face 
utilizându-se proprietatea amplificatorului opraţional de a avea intrările 
aproximativ echipotenţiale. Scema de principiu pentru măsurare este 
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următoarea: 
 

R1

R2 R3

A
B

V1 V2

R

+

_
AO

 
Figura 5.39 - Adaptarea ATE pentru testare “in-circuit”. 

 
Aplicându-se în punctul A o tensiune V1 de la un generator ideal de 

tensiune, se anulează efectul rezistenţei R2. Efectul rezistenţei R3 este de 
asemenea nul, R3 fiind conectată între un punct de masă şi un punct de masă 
virtuală. 

 1
1

2 V
R
RV −=  (5.66) 

şi nu depinde de R2 şi R3. 
Componentele digitale sunt izolate forţând intrările lor la valorile dorite şi 

citirea ieşirilor. Metodologia constă în testarea mai întâi a eventualelor 
scurtcircuite sau întreruperi fără să se alimenteze placa, după care se aplică 
tensiune modulului aflat sub test şi se testează fiecare componentă individual. 
Orice defect în acest stadiu se presupune că se datorează componentei testate sau 
vecinilor ei imediaţi din punct de vedere electric. 

Scopul de bază al unui testor în circuit este de a curăţa placa de defectele 
de fabricaţie. Testorul nu este capabil să verifice funcţionarea globală a plăcii, 
adică modul în care componentele funcţionează colectiv. Acesta este rolul 
următorului testor, care are acces la placă pe la conector şi, eventual, cu fire 
zburătoare. 

Din cauza impotanţei testării în circuit, este deosebit de util să se ia în 
consideraţie unele reguli de proiectare sau caracteristici de fabricaţie care să 
îmbunătăţească testabilitatea. Cele mai multe din regulile prezentate în 
continuare maximizează accesul la componentele de pe placă, acordând atenţie 
la cablajul fizic şi construirea plăcii. 
• Plantarea plăcilor cu componente pe o singură faţă: patul de cuie, care 

operează cu vid, devine aproape imposibil de folosit dacă este cuplat la o faţă 
pe placă pe care sunt plantate componente. 

• Decupările tehnologice trebuie să fie poziţionate pentru a permite alinierea 
corectă a patului de cuie: multe din problemele care apar la folosirea 
testoarelor în circuit sunt determinate de contactul electric nefiabil datorat 
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alinierii necorespunzătoare. 
• Modelul particular în care este utilizat un element în circuit nu trbuie să 

împiedice folosirea caracteristicilor elementului în scopul testării: uneori, un 
element nu este utilizat integral în circuit - intrări nefolosite conectate la “0” 
sau la “1”, după cum este necesar, porţi nefolosite. Modul în care aceste 
intrări sunt conectate la nivelele logice dorite nu trebuie să împiedice 
controlul din afară, dacă acesta este necesar. De asemenea, pinii porţilor 
nefolosite trebuie să fie accesibili pe faţa neplantată a plăcii pentru a face 
contact cu patul de cuie. 

• Se va avea în vedere ca planul de masă să nu fie fragmentat: în condiţiile de 
test în circuit, ieşirilr elementelor pot conduce curenţi anormal de mari care 
pot injecta zgomot în planul de masă. Aceste zgomote pot provoca tranziţii 
nedoritr undeva în circuit, putându-se concluziona că circuitul este defect. 
Acest aspect este în mod particular adevărat pentru circuitele logice cu 
imunitate mică la zgomot, ca de exemplu familia ECL (Emiter Coupled 
Logic). 

 
14.  Furnizarea unei documentaţii clare asupra proiectării. 
Inginerul proiectant trebuie să sigure o documentaţie clară care să 

însoţească proiectarea circuitului. În particular, documentaţia trebuie să 
urmărească următoarele puncte: 

• specificarea funcţională completă a circuitului, incluzând explicarea 
numelor semnalelor acolo unde se crede necesar; 

• diagrame de timp şi toleranţe, arătând rezultatele acţiunilor de control; 
• detalii despre orice proiectare în jurul circuitului şi specificarea părţilor 

ce pot fi modificate în viitor; 
• furnizarea diagramelor logice împreună cu identificarea căilor de recţie 

globală / locală şi explicarea oricăror simboluri logice nestandard; 
• detalii despre cerinţele surselor de alimentare, cum ar fi ordinea de 

cuplare / decuplare pentru sursele multinivel, curentul maxim necesar, 
orice alte nivele specifice de tensiune; 

• elementele ROM sau PAL trebuie să fie descrise printr-o expresie 
funcţională booleană. Dacă acestă expresie nu este disponibilă, se va 
furniza un listing hexazecimal al tabelei de adevăr; 

• o strategie de test recomandată, plus detalii despre orice autotest, 
siguranţă la defectare sau facilităţi de tolerare a defectelor. 
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66..  PPRROOIIEECCTTAARREEAA  ÎÎNN  VVEEDDEERRAA  TTEESSTTĂĂRRIIII  --  
RREECCOOMMAANNDDĂĂRRII  PPEENNTTRRUU  CCIIRRCCUUIITTEE  LLSSII//VVLLSSII  

 
Progresul în microelectronică a condus la apariţia a numeroase circuite 

integrate care conţin mii, zeci sau sute de mii de tranzistoare (LSI / VLSI). Dacă 
numărul de circuite de pe o placă nu a scăzut considerabil, în schimb a crescut 
complexitatea lor ceea ce are drept rezultat un efort mărit de testare. 

Proictanţii au la îndemână ultimele apariţii în domeniul circuitelor, în 
timp ce personalul de testare are sisteme mai înapoiate, rezultând o nouă 
dificultate la testare. 

Toate recomandările de proiectare valabile pentru circuite SSI (Small 
Scale Integration) şi MSI (Medium Scale Integration) îşi menţin valabilitatea, 
ele putând fi aplicate pentru structura internă a circuitelor LSI (Large Scale 
Integration). Apar însă o serie de probleme noi care fac să existe unele 
recomandări specifice circuitelor LSI/VLSI. 

Avantajul modulelor cu circuite LSI este că, dat fiind gradul lor mare de 
integrare, modulul rezultă aproape gata partiţionat pentru testare. După ce se 
verifică faptul că nu există defecte de tip blocat la “0” sau blocat la “1” pe liniile 
de aderse, date sau comenzi se poate da controlul unui echipament de testare 
automată care poate exersa câteva instrucţiuni. În cazul în care pe placă există 
memorie ROM, în urma efectuării unei sume de control se stabileşte dacă este 
operaţională. După validarea operaţională pentru un nucleu restrâns, se poate 
lansa un program de autotest conţinut în memoria ROM şi care controlează 
resursele existente pe placă. Această facilitate are ca rezultat reducerea 
complexităţii interfeţei cu un echipament extern de test. 

Complexitatea circuitelor LSI ridică însă şi unele probleme: fiind în 
general secvenţiale, aceste circuite au implementate intern lanţuri mari de 
numărătoare care nu pot fi întrerupte din exterior; datorită arhitecturii lor 
orientate spre magistrală cele mai multe circuite operează cu trei nivele de ieşire: 
“0”, “1” şi mare impedanţă; un acelaşi pin poate fi folosit într-o situţie ca 
emiţător (driver) şi în alta ca receptor. 

Utilizarea circuitelor LSI a condus la apariţia unui nou set de mecanisme 
de defectare, în afara celor uzuale de tip blocat la “0”, respectiv la “1”. Acestea 
sunt denumite defecte software şi includ senzitivitatea căilor, senzitivitatea la 
zgomot şi defectele intermitente. Aceste tipuri de defecte conduc la noi 
probleme în testare cum ar fi necesitatea testării funcţionale dinamice, pentru a 
putea opera circuitele la frecvenţa maximă sau la o frecvenţă apropiată de 
aceasta. De asemenea sunt necesare secvenţe foarte lungi, multe mii sau 
milioane de paşi, pentru a putea fi detectate orice condiţii de defectare. 

Comune pentru toate aceste circuite sunt următoarele principii: 
• furnizarea controlului la liniile de clock; 
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• furnizarea accesului la magistralele de adrese şi date; 
• furnizarea accesului la linia SYNC sau funcţia echivalentă; 
• furnizarea accesului la liniile RESET, HOLD şi INTERRUPT; 
• furnizarea mijloacelor de a trece circuitele în starea de mare 

impedanţă; 
• furnizarea rezistoarelor trage sus pe liniile cu trei stări de pe 

magistrale; 
• furnizarea controlului la liniile Chip Select; 
• partiţionarea circuitelor statice de cele cu clock; 
• partiţionarea secţiunilor cu circuite analogice. 
Una dintre cele mai eficace tehnici pentru facilitatea testării este 

furnizarea unui autotest în memoria ROM sau într-o memorie ROM separată, 
instalată la testare, sau asigurarea posibilităţii ca sistemul de test să poată emula 
un ROM. În acest fel, dacă microprocesorul este bun, el poate fi folosit în 
scopul testării. 

Recomandările pentru circuite LSI/VLSI ţin seama tot de conceptele de 
sincronizare, partiţionare, vizibilitate, controlabilitate şi iniţializare. Ele vor fi 
relevate în mod concret pe câteva familii de microprocesoare. 
 

66..11  FFAAMMIILLIIAA  MMIICCRROOPPRROOCCEESSOORRUULLUUII  88008866  
 

Acesta este un microprocesor pe 16 biţi. În afara măririi cuvântului de 
date faţă de microprocesoarele pe 8 biţi, există unele modificări interne care 
provoacă creşterea complexităţii. Dintre acestea menţionăm: 

• fiind proiectat pentru a lucra atăt în configuraţii maximale, cât şi 
minimale, microprocesorul 8086 are un număr de pini care pot avea 
semnificaţii diferite, funcţie de starea pinului MN/MX (pinul 33). 
Acest pin stabileşte configuraţia în care se utilizează microprocesorul; 

• CPU a fost împărţită în două părţi, numite Execution Unit (EU - 
Unitatea de execuţie) şi Bus Interface Unit (BIU - Unitatea de interfaţă 
cu magistrala); 

• 8086 poate avea propria memorie locală şi poate să împartă, de 
asemenea, un sistem comun de memorie într-o configuraţie 
multiprocesor. Acesasta înseamnă că trebuie avută o atenţie deosebită 
în proiectarea unui sistem cu 8086 pentru a ne asigura controlul la 
toate elementele de memorie. 

Acest microprocesor utilizează multiplexarea liniilor de date şi de adrese, 
ceea ce crează probleme atât la interfaţarea cu echipamentul de test, cât şi la 
scrierea programelor de test. 8086 este totuşi unul din puţinele microprocesoare 
la care s-a avut în vedere o proictare minimală pentru testabilitate, sub forma 
pinului TEST. Câteva din facilităţile oferite de acest pin sunt: 
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• starea WAIT pentru unitatea de execuţie care poate fi iniţiată via 
software (spre deosebire de starea WAIT generată hard cu ajutorul 
liniei READY). Acestă stare cauzează ignorarea unei secvenţe 
continue de semnale de ceas. Unitatea de interfaţă cu magistrala (BIU) 
este totuşi activă şi poate fi folosită pentru a umple coada de 
instrucţiuni, permiţând iniţializarea soft a unităţii de execuţie. Starea 
WAIT se termină prin aplicarea unui nivel logic coborât pe linia 
TEST (pinul 23). Pentru a putea folosi această capabilitate din punct 
de vedere al testabilităţii, trebuie ca inginerul de test să poată iniţia un 
program care să inducă stări de WAIT imediat după ce a avut loc 
operaţia de RESET. Prin proiectare se poate asigura acest lucru fie 
plasând memoriile ROm pe socluri, fie furnizând accesul la liniile 
Chip Select. În acest fel programatorul testelor poate folosi stimuli de 
la echipamentul de test pentru a iniţia stările WAIT programate şi a 
îndeplini iniţializările soft pe placă; 

• starea WAIT poate fi folosită pentru a sincroniza două sau mai multe 
procesoare într-un sistem multiprocesor sau pentru a sincroniza 
procesorul cu sistemul de test. Astfel, unitatea de execuţie poate fi 
încărcată prin intermediul unităţii de interfaţă cu magistrala cu 
subrutine simple, a căror execuţie poate fi controlată cu ajutorul 
pinului TEST. Execuţia începe prin aplicarea unui nivel logic coborât 
pe acest pin. 

La fel ca la toate microprocesoarele, prima se efectuează operaţia de 
RESET. 8086 are o intrare asincronă de RESET, care poate fi forţată la nivel 
logic ridicat la orice moment. Starea “1” trebuie menţinută cel puţin patru 
perioade de ceas şi operaţia RESET începe când pinul RESET este forţat la 
“0”. 

Un exemplu de strategie de test pentru microprocesorul 8086 poate fi 
următoarea: se generază operaţia RESET, se introduce o instrucţiune de WAIT 
de la locaţia FFFF0 (de exemplu, de la echipamentul de test) şi apoi se 
exersează fiecare porţiune a microprocesorului cu programe simple. 

• pune pinul TEST la “1”; 
• introdu primul test: WAIT, instrucţiune-date,...,instrucţiune-date (se 

testează numărătorul de program); 
• se pulsează pinul TEST în “0”; 
• controlează rezultatul; 
• introdu următorul test: WAIT, instrucţiune-date,...,instrucţiune-date 

(se testează ALU). 
Echipamentul de test automat poate provoca execuţia fiecărei mici 

subrutine de test, pulsând un “0” logic pe pinul TEST şi controlând rezultatele 
când unitatea de execuţie a introdus următoarea stare WAIT. 

Punctele de control necesare pentru testabilitatea microprocesorului 8086 
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includ: 
• linia de cerere de întrerupere nemascabilă, NMI; 
• linia de cerere de întrerupere mascabilă, INT; 
• ceasul sistemului provenind de la echipamentul de test sau, mai des, de 

la circuitul generator 8284, CLK; 
• linia de întrerupere pentru test, TEST; 
• linia de iniţializare, RESET; 
• linia de cerere de WAIT, READY. 
Punctele de vizibilitate necesare, în afara magistralei de adrese/date, 

includ: 
• ieşirea octet superior/stare, BHE/S7; 
• linia de control a citirii (pentru a permite dialogul corect cu 

echipamentul de test şi pentru strobarea datelor la momentul potrivit), 
RD; 

• pinii de la 24 la 29, ieşiri cu scop multiplu. Utilizarea lor de 
echipamentul de test automat va depinde de starea liniei MN/MX. 

Multe din aceste puncte de vizibilitate pot fi trecute în three-state pentru a 
permite testarea altor circuite de pe placă folosind tehnicile de partiţionare 
descrise. 

Sistemele cu 8086 generează ceasul cu ajutorul circuitului 8284. Punctele 
de control necesare pentru acest circuit includ: 

• CSYNC  - linia de sincronizare a ceasului; 
• EFI  - intrarea de ceas externă; 
• FIC  - linia de selectare a sursei ceasului; 
• RES  - intrarea de reset; 
• RDY1 şi RDY2 - intrările pentru starea WAIT; 
• AEN1 şi AEN2 - pentru validarea semnalelor RDY1 şi RDY2 
Recomandarea de a putea furniza ceas de la testor este uşor de urmat cu 

8224 datorită liniei EFI. Frecvenţa semnalului furnizat la linia EFI trebuie să fie 
de trei ori mai mare decît frecvenţa lui 8086. Prin proiectare trebuie asigurată 
posibilitatea deconectării cuarţului sau reţelei RC. 

Completarea unui sistem minimal cu 8086 necesită folosirea unui 8288, 
controlor de magistrală. Toate ieşirile acestui circuit care sunt în mod normal 
legate la magistrală, pot fi trecute în three-state dacă există controlul asupra 
pinului IOB. Dacă sistemul utilizează circuitul 8288 în modul I/O BUS, atunci 
pinul IOB nu trebuie legat direct la VCC ci printr-o rezistenţă. 

Când se testeză o plachetă cu microprocesorul 8086 mergând la frecvenţă 
mare, circuitul 8288 furnizează un semnal AMWC (Advanced Memory Write 
Control), care este un impuls de ceas înaintea semnalului normal de scriere 
pentru 8086. Acesta permite echipamentului de testare automată să-şi pregătescă 
datele în avans faţă de ieşirile lui 8086, simplificându-se astfel necesităţile de 
strobare. 
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Alte puncte de control unde accesul este necesar ar fi: 
 

• CLK - intrare de ceas; 
• AEN -  
• CEN - linia de selecţie. 

 
Pentru a izola 8288 de restul sistemului trebuie să se aplice pe intrări 

următoarele semnale: 

001

IOBCENAEN  
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77..  TTOOLLEERRAARREEAA  DDEEFFEECCTTEELLOORR  ÎÎNN  SSIISSTTEEMMEELLEE  DDEE  
CCAALLCCUULL  

 
Utilizarea pe scară din ce în ce mai mare a sistemelor de calcul a condus 

la necesităţi speciale privind fiabilitatea sau disponibilitatea acestor sisteme. 
Decizia de a utiliza o structură care să tolereze unele defecte presupune o 

analiză comparativă a costului implementării tolerării defectelor şi a costului 
consecinţelor apariţiei unui defect. Această analiză este strict dependentă de 
aplicaţie. Sunt exemple numeroase de aplicaţii necesitând sisteme cu 
performanţe în domeniul fiabilităţii. Câteva categorii sunt descrise în continuare. 

• Aplicaţii necesitând o disponibilitate ridicată: există numeroase cazuri 
când este permisă o pierdere ocazională a unor obiecte (date, mesaje, 
rezultate ale unor calcule) pentru un utilizator, dar nu este permisă 
căderea întregului sistem sau a unei baze mari de date. Exemple: 
sistemele care controlează comutarea liniilor telefonice. 

• Aplicaţii necesitând o fiabilitate ridicată: în misiunile spaţiale şi în 
alte aplicaţii similare, nu este posibilă întreţinerea şi repararea. 
Calculatoarele trebuie să funcţioneze, totuşi, câţiva ani, chiar în ciuda 
producerii unor defecţiuni. În aceste cazuri, de obicei se utilizează în 
mod masiv redondanţa. Unele sisteme apelează la o diagnoză de la o 
bază terestră, urmată de o comandă externă de reconfigurare, în timp 
ce altele au implementat un algoritm automat de acoperire a erorii. 

• Aplicaţii critice: Cazul cel mai frecvent este al aplicaţiilor de timp real 
la procesele industriale când, ca urmare a apariţiei unui defect, pot fi 
luate decizii pereclitând vieţi umane sau provocând pagube extrem de 
mari. În aceste cazuri, pe lângă corectitudinea deciziilor, mai este 
impus şi timpul de răspuns al sistemului la modificarea unor parametri 
de intrare. Există următoarea clasificare a calculatoarelor, ce are în 
vedere comportamentul lor la apariţia unui defect: 
• calculatoare integre - nu dau la ieşire date sau comenzi false în 

cazul apariţiei unui defect, dar pot ieşi din funcţiune pentru a 
realiza acest lucru; 

• calculatoare persistente - furnizează servicii continue în cazul unei 
defecţiuni, dar pot da la ieşire date false sau se pot opri un scurt 
timp pentru reconfigurare; 

• calculatoare persistente/integre - o combinaţie între cele două 
categorii menţionate anterior; 

• calculatoare de înaltă fiabilitate - marchează toate erorile care apar. 
În funcţie de aplicaţie se alege un sistem de calcul dintr-una din aceste 

categorii. 
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• Aplicaţii în domeniul procesării semnalelor: Aceste aplicaţii necesită 
sisteme cu performanţe deosebite. Construirea unor calculatoare 
superperformante, cu viteze foarte mari şi cu o complexitate ridicată 
are ca urmare scăderea fiabilităţii acestor sisteme, dacă nu sunt 
prevăzute facilităţi de tolerare a defectelor. Astfel, supercalculatorul 
CRAY - 1 avea MTBF de numai 4 ore. 

Asigurarea unor performanţe deosebite de fiabilitate se poate asigura prin 
evitarea defectelor (fault avoidance) sau prin tolerarea defectelor (fault 
tolerance). 

Modul tradiţional îl reprezintă evitarea defectelor, care se referă îndeosebi 
la hardware. În acest scop se utilizează componente foarte fiabile, eventual care 
au traversat perioada de mortalitate infantilă şi care sunt utilizate sub capacitatea 
maximă. Asamblarea componentelor şi modulelor este minuţios efectuată şi 
controlată. Se pot lua protecţii suplimentare de ecranare pentru evitarea 
interferenţelor. Sistemele sunt supuse teste comprehensive, care să elimine 
defectele hardware şi software. Toate acestea conduc la creşterea preţului de 
cost şi metodele folosite trebuie să ţină seama de acest lucru. Inerent, la un 
asemenea sistem, pot apărea unele defecţiuni care se elimină prin acţiuni de 
mentenaţă, timp în care sistemul este indisponibil. În figura 7.1 se prezintă 
modul în care decurg în timp activitatea unui sistem netolerant la defecte. 
 

se produce
un defect

se produce
un defect

eroare 1

eroare 2

detecţie

diagnostic

reconfigurare

acoperire
defect

repornire

gata
reparare

reintegrareeroare 1

sistem disponibil

sistem disponibilMTTRMTTD

MTTF

timp

Figura 7.1 - Desfăşurarea în timp a activităţii unui sistem netolerant la defecte.
 

O altă metodă de îmbunătăţire a performanţelor de fiabilitate o constituie 
implementarea toleranţei la defecte. Pentru aceasta sunt adăugate componente 
hardware şi software suplimentare, cu rolul de a evita ca sistemul să ajungă într-
o stare eronată, chiar în prezenţa unui defect. 

Nu există o reţetă generală pentru implementarea tolerării defectelor, 
existând o mare varietate de metode utilizate. Vom încerca să facem o 
prezentare generală a unor paşi în vedera implementării caracteristicii de tolerare 
a defectelor. 

Metodologia de implementare a defectelor cuprinde: 
• specificarea scopului fiabilizării sistemului: Acestă etapă presupune 

identificarea claselor de defecte care urmează a fi tolerate. Nu se pune 
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problema tolerării oricărui defect, deoarece ar rezulta un sistem prea 
scump. Iniţial, tolerarea defectelor se limita aproape întotdeauna la 
defecte fizice: schimbări nespecificate şi nedorite ale valorilor uneia 
sau mai multor variabile logice din sistem. Acestea sunt cauzate de 
fenomene de defectare fizică, afectând una sau mai multe componente. 
Ele pot determina schimbări permanente sau temporare. Cu timpul 
însă, s-a pus problema tolerării defectelor programelor, ca şi a 
defectelor de proiectare. Pentru aceasta se utilizează proiectarea N-
versională. 

• detecţia erorilor şi identificarea defectului ce le-a provocat; 
• recuperarea din eroare a sistemului; 
• evaluarea şi rafinarea sistemului. 
Din categoria defectelor fizice distingem: 
• defecte fizice permanente, cauzate de modificări ireversibile în 

componente; 
• defecte logice determinate, de tip blocat la “1” şi blocat la “0”; 
• defecte logice nedeterminate, la care valorile variabilelor alternează în 

dezacord cu specificaţiile; 
• defecte locale, ce afectează o singură variabilă logică; 
• defecte distribuite, afectând mai multe variabile logice şi care se 

manifestă în special la circuite LSI şi VLSI, fiind datorate 
interferenţelor sau defectării unor elemente critice (generatoare de 
ceas, surse de alimentare, etc.); 

• defecte tranzitorii. 
 

77..11  EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  SSIISSTTEEMMEE  TTOOLLEERRAANNTTEE  LLAA  DDEEFFEECCTTEE::  
SSIISSTTEEMMEE  AAUUTTOONNOOMMEE  DDEESSCCEENNTTRRAALLIIZZAATTEE  

 
Din principiile şi metodele enumerate pentru implementarea caracteristicii 

de tolerare a defectelor, a decurs o serie întregă de arhitecturi şi metode de 
control. Unele dintre ele includ sistemele multiprocesor utilizate mai ales în 
aviaţie şi aplicaţii spaţiale. Totuşi multe din aceste sisteme au o parte supervizor 
pentru controlul resurselor comune, astfel că dacă această parte se defectează 
atunci cade întregul sistem. 

Un alt concept folosit în unele sisteme multiprocesor este descentralizarea 
autonomă, dezvoltată pentru structurarea şi controlul sistemelor distribuite, 
tolerante la defecte. Potrivit acestui concept, o stare normală a sistemului mare 
permite întotdeauna existenţa unor subsisteme defecte. În acest caz, tolerarea 
defectelor poate fi atinsă împărţind întregul sistem într-un asemenea mod încât 
fiecare subsistem să fie capabil să-şi guverneze partea alocată din sistem, dacă 
un alt subsistem se defectează. Acestă cerinţă impune următoarea condiţie: 

 - 111 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

sistemul trebuie să fie compus din subsisteme uniforme şi fiecare dintre acestea 
trebuie să-şi controleze singur partea proprie, bazat numai pe informaţiile locale, 
astfel încât să nu existe nici module supervizoare şi nici resurse comune. 

În proiectarea unui sistem autonom descentralizat trebuie avute în vedere 
următoarele principii: 

• controlabilitate autonomă: oricare din resurse sau magistrale de 
legătură s-ar defecta, resursele rămase pot continua operarea fără a 
primi sau transmite comenzi la oricare altă resursă; 

• coordonabilitate autonomă: oricare din resurse sau magistrale de 
legătură s-ar defecta, resursele rămase pot coopera numai între ele 
pentru a continua operarea. 

Pentru a se putea realiza aceste principii, derivate din conceptul 
descentralizării autonome, fiecare resursă trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

• uniformitate - pentru a menţine operarea în ciuda defectării oricărei 
resurse, fiecare dintre acestea are o structură uniformă în hardware şi 
software şi este uniform şi simetric combinată în sistem; 

• egalitate - resursele şi magistralele de interconectare nu trebuie să 
depindă de echipamente specifice, cum ar fi arbitrii de magistrală 
pentru controlul şi coordonarea cu alte resurse. Hardware-ul şi 
software-ul de control este acelaşi pentru fiecare celulă; 

• localitate - fiecare resursă se autocontrolează, conectează magistralele 
şi cooperează cu altele bazându-se numai pe informaţii locale. Astfel, 
nu este necesară sincronizarea ceasului resurselor. 

 

77..22  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  TTOOLLEERRĂĂRRIIII  DDEEFFEECCTTEELLOORR  PPRRIINN  
DDIIVVEERRSSIITTAATTEE  

 
Folosirea unor module hardware sau software care lucrează în paralel şi 

votarea rezultatelor poate conduce la unele probleme. Astfel, o greşeală în 
proiectarea hardware face ca toate modulele, sistemele să se comporte identic şi 
elementul de votare să furnizeze un rezultat eronat, fără a se cunoaşte acest 
lucru. De asemenea, o eroare prezentă într-un program care se execută simultan 
pe mai multe unităţi, va face ca toate rezultatele să fie identice, deşi incorecte. 

O modalitate de a evita aceste probleme este utilizarea unor elemente 
hardware şi software, care să execute aceeaşi funcţie, dar care să nu fie identice. 
Este recomandabil ca aceste elemente să fie realizate de echipe, respectiv de 
persoane diferite, care să utilizeze tehnici, algoritmi, abordări diferite. În acest 
fel, se obţine o fiabilitate ridicată, fără a exista pretenţia de eliminare aproape 
totală a erorilor de proiectare şi programare, ceea ce ar conduce la un preţ foarte 
ridicat. 
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Această idee nu este chiar nouă, ea fiind sugerată pentru prima dată de 
Dionysius Lardne într-un articol intitulat “Babbage's Calculating Engine”, 
publicat în iulie 1834: “Controlul cel mai eficace pentru depistarea erorilor 
apărute în procesul de calcul este de a efectua aceleaşi calcule pe calculatoare 
separate şi independente; rezultatul controlului este cu atât mai decisiv  cu cât 
calculele sunt efectuate prin metode diferite”. 

Utilizarea efectivă a acestei metode, cunoscută mai ales sub numele de 
programare N-versională, este însă de dată mai recentă. Implementarea 
tolerării defectelor priveşte sistemul de calcul sub trei aspecte: timp, hardware şi 
software. Prin timp înţelegem execuţia unui program o dată sau de mai multe 
ori. Cazul cel mai frecvent este al unui program (1S), executat o singură dată 
(1T), pe un calculator (1H), adică 1T/1H/1S. Pentru cazul execuţiei pe o 
structură cu rezervare, având N module identice pe care se execută N copii ale 
aceluiaşi program, notaţia precedentă devine 1T/NH/NS. 

În multe cazuri, pentru eliminarea defectelor tranzitorii, se reia execuţia 
unui program şi se compară rezultatele (NT/1H/1S). O altă folosită este 
încărcarea şi execuţia unei copii a programului (2T/1H/2S), care înlătură 
pericolul ca în urma defectelor tranzitorii să fie afectat chiar programul şi nu 
numai rezultatele. Dacă programul are însă un defect de proiectare, atunci, ori de 
câte ori datele de intrare conduc programul în starea eronată, se vor obţine 
rezultate greşite de fiecare dată. Compararea lor îşi pierde eficienţa. Eliminarea 
tuturor erorilor din program este, practic, imposibil de făcut, costul verificării şi 
validării programelor fiind exorbitant. O soluţie constă în utilizarea unor 
programe diferite, care să realizeze acelaşi job, scrise de oameni diferiţi, 
eventual cu algoritmi diferiţi. De asemenea, o eroare de proiectare într-un 
calculator, face ca toate N calculatoarele identice utilizate să se comporte la fel, 
adică eronat. Utilizarea unor calculatoare compatibile, dar de la proiectanţi 
diferiţi, constituie o bună soluţie. 

Cazul general al utilizării diversităţii este: XT/YDH/ZDS. 
Astfel, pentru evitarea unei erori din program, se pot executa cele N 

versiuni de programe şi, ca urmare a unui test de acceptare, un algoritm de 
decizie selectează răspunsul corect (NT/1H/NDS). Aceste discuţii nu sunt 
valabile pentru aplicaţiile de timp real, când nu avem timp să executăm N 
variante de program, fiind solicitat un răspuns rapid. 

Există trei probleme principale ce concură la eliminarea erorilor utilizând 
divdrsitatea: 

• tehnici de implementare a programelor independente, algoritmi diferiţi, 
limbaje de programare diferite şi altele similare; 

• programatori şi proiectanţi care să lucreze independent, fără să 
comunice între ei, pentru a nu se induce erori de înţelegere a 
problemei; 

• specificarea iniţială a problemei fără ambiguităţi. 
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Cea mai dură şi care provoacă cele mai multe dificultăţi este specificarea 
problemei. Există deja limbaje formale şi neformale care să faciliteze 
specificarea problemei şi care, cu ajutorul calculatorului, permit evitarea unor 
inconsistenţe şi ambiguităţi. Utilizarea programării N-versionale conduce la 
scăderea costului software-ului executat într-un mediu cu înalt profesionalism şi 
cu testare puternică pentru depistarea erorilor. 
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88..  SSIISSTTEEMMEE  DDEE  CCAALLCCUULL  TTOOLLEERRAANNTTEE  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  

88..11  IINNTTRROODDUUCCEERREE  
 

Sistemele de calcul constau dintr-o multitudine de componente hardware 
şi software. În multe sisteme, defectele unor astfel de componente pot determina 
o comportare globală neanticipabilă potenţial distructivă, precum şi la 
indisponibilitatea sistemului. 

Unele sisteme sunt proiectate să fie tolerante la defecte: ele sunt 
caracterizate de un comportament bine definit atunci când componentele se 
defectează sau sunt mascate faţă de utilizatori, continuând să ofere serviciul 
standard specificat în ciuda apariţiei defectelor componentelor. Este cazul 
proceselor de tranzacţii on-line, controlul proceselor, calculatoare bazate pe 
comunicaţiile comunităţilor de utilizatori, etc. Pentru a minimiza pierderile 
datorate comportamentului imprevizibil sau indisponibilitatea serviciului, 
utilizatorii se bazează pe sistemele tolerante la defecte. Pentru a asigura tolerarea 
defectelor, arhitectura unui sistem distribuit încorporează componente 
redundante de procesare. 

O problemă majoră în proiectarea şi verificarea sistemelor tolerante la 
defecte o constituie identificarea dependenţelor. Se spune că o componentă a 
sistemului este dependentă de altă componentă dacă comportamentul corect al 
primeia necesită operarea corectă a celei de-a doua. 

Nici un sistem nu poate tolera toate defectele posibile, astfel încât este 
esenţial ca defectele să fie considerate din stadiul de definiţie a cerinţelor şi a 
procesului de proiectare. Defectele pot fi clasificate, bazându-ne pe localitate 
(componente atomice, sistemul, operatorul, mediul), pe efect (timpii, datele) sau 
pe cauză (proiectare, defectare). Alte criterii posibile de clasificare a defectului 
includ durata (tranzitorie, persistentă) şi efectul asupra stării sistemului 
(căderea, amnezia, amnezia parţială, etc.). 

Defectele îşi au originea într-o componentă a sistemului sau într-un 
subsistem, în mediul de operare sau în interacţiunea dintre sistem şi utilizator, 
operator sau alt subsistem. 

Detectarea defectului este în mod obişnuit primul pas în tolerarea 
defectelor. Chiar dacă alte elemente ale sistemului previn efectele negative ale 
unui defect prin compensarea lui, este important să se detecteze şi să se înlăture 
defectele din cadrul sistemului. 

Dependenţa de sistemele de calcul a întregii specii umane a crescut atât de 
mult, încât devine foarte greu de imaginat, dacă nu chiar imposibil, revenirea la 
utilizarea unor mijloace rudimentare. Când un computer utilizat pentru rezervarea 
locurilor în traficul aerian se defectează, de exemplu, linia aeriană nu mai poate 
efectua atribuirea locurilor rezervate, sau rezervarea locurilor rămase vacante, pe 
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baza unor tabele realizate manual de către funcţionării acesteia. 
Utilizatorul sistemului de calcul trebuie să fie capabil să înţeleagă avantajele 

şi limitările artei de proiectare fiabilistică şi să determine impactul acestor avantaje 
şi limitări asupra aplicaţiilor sau calculului manual şi să precizeze cerinţele de 
fiabilitate ale sistemului, astfel încât aplicaţiile sau calculele să fie realizate cu 
succes. 
 

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

  
Sistemele de calcul digitale au caracteristici speciale, care determină 

modul de defectare al acestora şi ce mecanisme de tolerare a defectelor sunt mai 
potrivite să fie utilizate. Primele sisteme digitale erau sisteme discrete. Spre 
deosebire de sistemele continue, cum ar fi sistemele analogice, ele operează în 
paşi discontinui. În al doilea rând, sistemele digitale codează informaţia. Spre 
deosebire de sistemele continue, valorile sunt reprezentate printr-o serie de 
simboluri codate. În al treilea rând, sistemele digitale îşi pot modifica 
comportamentul în funcţie de informaţia procesată. 

Întrucât sistemele digitale sunt sisteme discrete, rezultatele pot fi testate 
sau comparate înainte de a fi eliberate spre lumea exterioară. În timp ce 
sistemele analogice trebuie să aplice continuu valori limitate sau regulate, un 
sistem digital poate substitui un rezultat înaintea trimiterii unei valori de ieşire. 
Cât timp există posibilitatea construirii calculatoarelor digitale care operează 
asincron (fără un ceas master pentru secvenţierea operaţiilor interne), în 
practică, toate calculatoarele digitale sunt secvenţiate de la un semnal de ceas. 
Această dependenţă de un semnal de ceas face ca o sursă cu un ceas precis să fie 
la fel de importantă ca sursa de alimentare, dar mai înseamnă, de asemenea, că 
secvenţele identice de instrucţiuni ocupă în mod esenţial aceeaşi cantitate de 
timp. Unul din cele mai obişnuite mecanisme de tolerare a defectelor, timeout-
ul, foloseşte această proprietate pentru a măsura inactivitatea programului.  

Faptul că sistemele digitale codează informaţia este extrem de important. 
Cea mai importantă implicare a codării informaţiei este aceea că sistemele 
digitale pot stoca cu acurateţe informaţia pentru perioade lungi de timp, o 
capabilitate care nu este posibilă în cadrul sistemelor analogice. Aceasta mai 
înseamnă, de asemenea, că sistemele pot stoca copii identice ale informaţiei şi se 
aşteaptă ca acestea să fie încă identice după scurgerea unei perioade substanţiale 
de timp.  

Informaţia codată în sistemele digitale poate fi redondantă, folosind mai 
multe coduri reprezentând aceeaşi valoare. Codarea redondantă este cea mai 
puternică unealtă disponibilă pentru a ne asigura că informaţia din sistemele 
digitale nu a fost modificată în timpul stocării sau retransmisiei. Codarea 
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redondantă poate fi implementată la mai multe nivele ale unui sistem digital. La 
cele mai joase nivele, se realizează o proiectare atentă a modelului codului ataşat 
blocurilor de informaţie digitală, care pot permite unui hardware specializat să 
corecteze defectele pentru un număr de comunicaţii diferite sau defecte ale 
stocării, incluzând schimbările unui singur bit, respectiv schimbările mai multor 
biţi adiacenţi. Paritatea pentru accesul aleator la memorie este un exemplu 
comun a unei astfel de codări. Întrucât un singur bit de informaţie poate avea 
consecinţe la nivelele superioare, un programator poate coda informaţia 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 denumită şi gestionarea redondanţei. 
Redondanţa reprezintă prevederea capabilităţilor funcţionale care nu vor fi 
necesare într-un mediu fără defecte. Redondanţa este necesară, dar nu suficientă 
pentru tolerarea defectelor. De exemplu, în cadrul unui sistem de calcul pot fi 
prevăzute funcţii sau ieşiri redondante, astfel încât cel puţin un rezultat să fie 
corect în prezenţa unui defect. Dacă utilizatorul trebuie să examineze rezultatele 
şi să îl selecteze pe cel corect, atunci singurul mod de tolerare a defectelor va fi 
cel efectuat de utilizator. 

Gestionarea redondanţei sau toleranţa la defecte implică următoarele 
acţiuni: 

• detecţia defectului: procesul care determină că a apărut un defect; 
• diagnosticarea defectului: procesul care determină ce a cauzat 

propagarea defectului, sau care localizează la nivel de subsistem sau de 
componentă defectul; 

• conţinutul defectului: procesul care previne propagarea defectelor de la 
originea lor până la un punct din sistem, unde poate avea un efect 
asupra serviciului oferit utilizatorului; 

• mascarea defectului: procesul care asigură că doar valorile corecte se 
vor propaga în sistem, în ciuda unei componente defecte; 

• compensarea defectului: dacă apare un defect şi este propagat în cadrul 
unui subsistem, se poate să fie necesar ca sistemul să prevadă un 
răspuns pentru a-l compensa; 

• repararea defectului: procesul prin care sunt înlăturate defectele dintr-
un sistem. În sistemele proiectate pentru tolerarea defectelor, acestea 
sunt reţinute înainte de a fi propagate la o extensie la care serviciul 
sistemului este afectat. Acest lucru lasă o porţiune din sistem 
neutilizată, datorită defectelor reziduale. Dacă apar subsecvenţe ale 
defectelor, sistemul poate să nu fie în stare să facă faţă situaţiei datorită 
acestor resurse pierdute, mai puţin în cazul în care acestea sunt 
corectate printr-un proces de refacere care asigură faptul că nu mai 
rămâne nici un defect în resursele sau în stările sistemului. 

Măsura gestionării cu succes a redondanţei sau a tolerării defectelor este 
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acoperirea, care reprezintă probabilitatea apariţiei unui defect al sistemului. O 
estimare simplistă a acoperirii este dată doar de contorizarea numerelor de 
succese ale redondanţei dintr-un sistem. Estimări mai sofisticate ale acoperirii 
contorizează şi abilitatea sistemului de a funcţiona mai departe în prezenţa 
defectelor. Modelul folosit în mod uzual este modelul proceselor Markov, în 
care fiecare defect sau acţiune reparatorie, determină ca sistemul să efectueze o 
tranziţie într-o nouă stare. Deoarece pentru fiecare etaj este generată o stare 
distinctă, în fiecare defect şi proces de reparare posibile, modelele Markov, chiar 
şi pentru un sistem simplu, pot consta din mii de stări. Sunt disponibile unelte 
sofisticate de analiză pentru aceste modele şi pentru o descriere mai compactă a 
sistemului folosind modele Markov, cum ar fi reţelele Petri. Implementarea 
acţiunilor descrise mai sus, depind de forma de redondanţă implicată, cum ar fi 
redondanţa spaţiului sau redondanţa timpului. 

Multe mecanisme de tolerare a defectelor implică fie redondanţa spaţiului, 
fie redondanţa timpului, bazate pe o sursă de timp precisă. Probabil, nici o 
îmbunătăţire a hardware-ului nu are un efect mai mare asupra mecanismelor 
toleranţelor la defecte decât un circuit de ceas. O decizie timpurie în dezvoltarea 
unui sistem tolerant la defecte ar trebui să 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 şi pentru implementarea protocoalelor de 
reparare. Dacă serviciul de timp nu este tolerant la defecte, atunci  trebuie să fie 
adăugate intervale de timp adiţionale sau să fie implementate protocoale 
asincrone complexe, care se bazează pe procesul de efectuare a anumitor calcule 
pentru a efectua o estimare a  timpului. Proiectanţii sistemelor multiprocesor 
trebuie să decidă prevederea unui serviciu de ceas global, tolerant la defecte, 
care menţine pentru sistem o sursă consistentă de timp, sau să rezolve conflictele 
de timp prin metode ad-hoc. 

Este posibilă realizarea politicilor referitoare la conţinutul defectului, 
pentru defecte individuale, prin împărţirea unui sistem în regiuni conţinând 
defecte, cu sau fără nici o dependenţă între regiuni. 

Regiunile conţinând defecte încearcă să prevină propagarea datelor 
defecte prin limitarea cantităţii de comunicaţie între regiuni, pentru o 
monitorizare mai atentă a mesajelor şi propagarea defectelor resurselor prin 
eliminarea resurselor partajate. În unele proiectări ultra-dependente, fiecare 
regiune conţinând defecte are unul sau mai multe procesoare izoltate fizic şi 
electric, memorii, surse de alimentare, ceasuri şi legături de comunicaţie. 
Singurele resurse care sunt strâns coordonate în astfel de arhitecturi sunt 
ceasurile, fiind luate precauţii extinse pentru a ne asigura că mecanismele de 
sincronizare a ceasurilor nu permit propagarea defectelor între regiuni. 
Propagarea alterării datelor este inhibată de către copiile localizate redondant ale 
programelor critice, în diferite regiuni conţinând defecte, precum şi acceptarea 
datelor de la alte copii doar dacă copiile independente multiple produc acelaşi 
rezultat. 
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Defectele sistemului sunt observabile atunci când acestea se propagă în 
afara graniţelor sistemului. Scopul toleranţei la defecte este de a intercepta 
propagarea defectelor, astfel încât defectele să nu se mai manifeste şi acest lucru 
se realizează în mod obişnuit prin substituirea funcţiilor care au fost afectate de 
un defect particular, cu funcţii redondante. Ocazional, un defect poate afecta 
destule funcţii redondante pentru a nu mai fi posibilă selectarea fiabilă a unui 
rezultant care nu este eronat şi sistemul va susţine un defect comun. Un defect 
comun rezultă dintr-un singur defect (sau un set de defecte). Sistemele de calcul 
sunt vulnerabile la defectele resurselor comune, dacă acestea se bazează pe o 
singură sursă de alimentare,  un singur ventilator sau o singură interfaţă de 
intrare-ieşire. 

Codarea este principala armă din arsenalul tolerării defectelor. Deciziile la 
nivel scăzut ale codării sunt luate de proiectanţii memoriilor şi procesoarelor, 
atunci când ei selectează mecanismele de detecţie şi corecţie ale erorilor pentru 
memorii şi magistralele de date. Protocoalele de comunicaţie oferă o varietate de 
opţiuni de detectare şi corectare, incluzând codarea unor blocuri mari de date 
pentru a opri defectele continue şi pentru a permite reîncercări multiple, în cazul 
în care facilităţile de corectare a erorilor nu pot recunoaşte defectele. Facilităţile 
comunicaţiei prelungite ar trebui să constituie suplementul tehnicilor de codare 
care înregistrează valorile critice ale sistemului, folosind un model unic, care 
este preferabil să nu fie creat aleator.  

Mecanismul de detectare a defectelor folosit influenţează activităţile 
toleranţei la defecte (diagnosticarea, conţinutul, mascarea, compensarea şi 
refacerea). Două posibile mecanisme pentru detectarea defectelor sunt 
constituite de: 

• teste de acceptabilitate; 
• comparări. 
Testele de acceptabilitate reprezintă mecanisme generale de detectare a 

defectelor prin aceea că ele pot fi folosite chiar dacă sistemul este compus dintr-
un procesor singular (neredondant). Programul sau subprogramul este executat 
şi rezultatul este subiectul unui test. Dacă rezultatul trece testul, execuţia 
continuă normal. Un test de acceptabilitate eşuat reprezintă un simptom al 
defectului. Un test de acceptabilitate este mult mai eficient dacă se bazează pe 
faptul că poate fi derivat independent din funcţia care va fi testată şi poate fi 
calculat mult mai simplu ca funcţia care va fi testată (adică auto-multiplicarea 
unui rezultat pentru a verifica rezultatul unei funcţii). 

Un test de acceptabilitate nu poate, în general, să determine care este 
defectul. Poate spune doar că ceva nu funcţioneză normal. 

Un test de acceptabilitate prevede o barieră pentru propagarea unui defect. 
Continuarea execuţiei unui program care va fi testat nu este permisă decât atunci 
când unele forme de reîncercare trec cu succes testul de acceptabilitate. Dacă 
nici o alternativă nu trece testul de acceptabilitate, subsistemul eşuează şi acest 
lucru este de preferat să se facă transparent. Defectarea transparentă permite 
 - 119 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

restului sistemului să continue operaţia (acolo unde este posibil), fără restricţii 
legate de ieşirile eronate ale componentele defecte. 

Un test de acceptabilitate maschează cu succes o valoare defectă dacă 
acesta conduce la un proces de reîncercare sau la un rezultat alternativ nou, 
corect, în intervalul timpului limită setat pentru declararea defectului. 

Un program care eşuează într-un test de acceptabilitate poate fi înlocuit 
printr-unul alternativ. Dacă programul alternativ trece testul de acceptabilitate, 
rezultatul său poate fi folosit pentru compensarea rezultatului original. Este de 
notat că programele alternative rulează în timpul unui proces de reîncercare şi 
pot să aibă la ieşiri o valoare “sigură” pentru a compensa defectele sistemului. 
 

88..33  RREEPPAARRAARREEAA  UUNNUUII  DDEEFFEECCTT  
 

Testele de acceptabilitate sunt folosite, în mod obişnuit, pentru construirea 
unui bloc de refacere. Un bloc de refacere prevede reluarea execuţiei 
programului din starea anterioară execuţiei funcţiei defecte. Aceasta repară 
starea defectă şi rezultatul. Când un rezultat eşuează în urma testului de 
acceptabilitate, programul poate fi executat încă o dată înainte de a părăsi blocul 
de refacere. Dacă noul rezultat trece testul de acceptabilitate, se poate spune că 
defectul detectat a fost tranzitoriu. Dacă software-ul este suspectat de erori, un 
program alternativ poate fi executat în locul fragmentului de program original. 
Dacă este folosit un singur procesor, starea procesorului trebuie să fie iniţializată 
corespunzător la începutul funcţiei în discuţie. Un mecanism numit cache-ul de 
refacere a fost propus pentru a se putea realiza acest lucru. Un cache de refacere 
memorează starea procesorului la intrarea în fiecare bloc de refacere. De aceea, 
un cache de refacere este cea mai bună implementare hardware. Acolo unde 
sunt disponibile procesoare multiple, procesele de reîncercare pot lua forma 
restartării programului pe un procesor de backup şi a izolării procesorului defect. 
Blocurile de refacere pot fi conectate în cascadă, astfel încât pot fi încercate mai 
multe alternative atunci când un astfel de rezultat eşuează la testul de 
acceptabilitate. 

Comparaţia reprezintă o posibilă alternativă a testelor de acceptabilitate 
pentru detectarea defectelor. Dacă sursa principală de defectare este considerată 
a fi procesorul hardware, atunci sunt folosite procesoare multiple pentru a 
executa acelaşi program. Rezultatele calculelor sunt comparate; o neportivire 
indică prezenţa unui defect. Această comparare poate implica trei sau mai multe 
procesoare funcţionând simultan. Mecanismul folosit pentru această situaţie 
este, în general, cel de votare. Dacă defectele de proiectare a software-ului 
reprezintă sursa majoră de defectare, comparaţia este realizată între rezultatele 
versiunilor multiple ale software-ului în discuţie, formând un mecanism 
cunoscut ca programarea N-versională. 
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Diagnosticarea defectului cu ajutorul comparării este realizată prin 
compararea între perechi (pair-wise) sau de compararea prin votare. Uzual, se 
foloseşte: 

• compararea între perechi (pair-wise): când apare o neportivire pentru 
o pereche, este imposibil de a spune care dintre procesoare s-a 
defectat. Atunci întreaga pereche trebuie declarată defectă; 

• compararea prin votare: când trei sau mai multe procesoare rulează 
acelaşi program, procesorul a căror valori nu se potrivesc cu valorile 
celorlalte este diagnostificat ca fiind cel defect. 

 

88..33..11  VVOOTTAARREEAA  
 

Votarea poate fi centralizată sau descentralizată. Votarea centralizată este 
uşor de implementat, fie software, fie hardware, dar rezultă într-un singur punct 
al defectului, o violare a mai multor specificaţii calificative care au fost cerute. 
Este posibilă compensarea pentru un voter total al defectului, folosind o 
abordare master-slave, care înlocuieşte un voter transparent cu un voter în 
aşteptare. 

Votarea descentralizată evită defectul într-un singur punct, dar necesită un 
consens între mai mulţi agenţi de votare, fie hardware, fie software, cu scopul 
evitării replicării defectelor. Pentru a se atinge un consens, voter-ele trebuie să 
fie sincronizate pentru a interschimba mai multe mesaje. În cazul cel mai 
defavorabil, în care până la f procesoare sunt defecte, se permite trimiterea 
rezultatelor de nepotrivire către alte procesoare participante la procesul de 
consens, trebuind să fie prevăzute 3f+1 votere distribuite, pentru a se atinge 
starea de consistenţă interactivă. Consistenţa interactivă cere ca fiecare procesor 
care nu este defect să furnizeze un rezultat, cu care toate procesoarele care nu 
sunt defecte să fie de acord, pentru acelaşi set de valori de intrare. Sunt necesare 
procese similare pentru a menţine consensul numărului de membrii rămaşi în 
grup, pe procesoarele distribuite. 

Orice metodă pentru implementarea tolerenţei la defecte împlică, în final, 
un cost suplimentar, sub forma unor resurse suplimentare. Motivul principal 
pentru care toleranţa la defecte a fost utilizată atât de puţin în cadrul sistemelor 
de uz general este costul prohibitiv comparat cu costul maşinii. Vom prezenta în 
continuare două metode de implementare a toleranţei la defecte: 

• replicarea; 
• verificarea prin puncte de control. 
Dacă o singură copie a unei aplicaţii este în curs de execuţie şi suferă un 

defect, atunci aplicaţia se defectează. Cu toate acestea, dacă două copii ale 
aplicaţiei sunt executate în paralel, fiecare se poate defecta, lăsând pe cealaltă să 
completeze task-ul. În mod similar, prin execuţia a N copii ale aplicaţiei, N-1 
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dintre acestea se pot defecta şi rezultatul returnat va fi încă corect. 
Această metodă, mai degrabă simplistă, pentru implementarea toleranţei 

la defecte este atractivă din mai multe motive. În primul rând, dacă replicarea 
este tratată de către sistemul de operare, nu sunt necesare modificări ale 
aplicaţiei. În al doilea rând, prin modificarea numărului de copii executate poate 
fi ajustat numărul de defecte ce urmează să fie tolerate. În al treilea rând, toate 
aplicaţiile se execută cu cea mai mare viteză şi orice defect nu va afecta viteza 
de execuţie a celorlalte. Acest lucru este foarte important pentru aplicaţiile în 
timp real. 

Costul replicării este evident: resursele necesare procesării. Dacă două 
copii sunt executate concurent, atunci trebuie să fie disponibile un număr de 
două ori mai mare de procesoare. Dacă aplicaţia a fost executată pe maşini 
paralele, aceasta va reduce efectiv dimeniunea lor, cu un factor de doi - o 
penalitate mare plătită pentru defectările rare. 
 

88..33..22  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  UUTTIILLIIZZÂÂNNDD  PPUUNNCCTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  
 

În ciuda execuţiei instanţelor multiple ale aplicaţiei, verificarea periodică 
prin puncte de control achiziţionează un “instantaneu” (snapshot) din programul 
rulat şi îl salvează pe disk (sau pe alte medii independente de defecte). Acest 
“instantaneu” conţine o copie completă a tuturor datelor programelor active, 
fişierelor, etc. Dacă aplicaţia va eşua, punctul de control poate fi refăcut şi 
execuţia poate fi restartată, folosind acest instantaneu ca punct de plecare. 

Verificarea cu puncte de control este atractivă pentru mai multe motive. În 
primul rând, verificarea cu puncte de control poate fi tratată de către sistemul de 
operare, nefiind necesare modificări ale aplicaţiei. În al doilea rând, perioada 
dintre două puncte de control succesive poate fi variată pentru a prevedea un 
compromis între overhead-ul punctelor de control, care este proporţional cu 
frecvenţa defectelor şi durata pierderilor (dacă timpul dintre punctele de control 
este T, atunci un defect poate cauza în cel mai rău caz, ca aplicaţia să aibe 
nevoie de un timp suplimentar T pentru a se finaliza). În al treilea rând, defectele 
multiple pot creşte numărul instantaneelor care sunt preluate, fiecare instantaneu 
adiţional permiţând tolerarea altui defect. 

Cu verificarea prin puncte de control, costul aparent nu este aşa de mare 
ca la replicare. Aici, costurile predominante sunt determinate spaţiul suplimentar 
pentru copiile punctului de control, plus timpul procesor pentru realizarea 
acestor copii. 

Costul total al celor două faze nu trebuie să depăşească costul cerut de 
aplicaţie (replicarea necesită, de asemenea, un spaţiu suplimentar pentru 
instanţele individuale), dar deoarece procesorul este responsabil de generarea 
punctului de control, execuţia aplicaţiei va dura mai mult, chiar dacă nu există 
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defecte. 
Redondanţa procesorului reprezintă, încă, o metodă generală foarte 

puternică pentru confruntarea cu o largă varietate de moduri de defectare a 
sistemului. Proiectanţii pot folosi procesoare comerciale pentru a adăuga şi a 
implementa toleranţa la defecte la nivelul acestuia, ceea ce duce la evitarea 
implementării toleranţei la defecte chiar în structura sa. Consideraţiile globale 
includ tolerarea defectelor în software prin mijloace funcţionale redondante, dar 
şi prin proiectări software diferite. 

Suportul arhitectural este necesar dacă defectele din cadrul procesoarelor 
sau din cadrul software-ului trebuie să fie tolerate eficient. În multe cazuri, 
toleranţa la defecte este necesară doar în unele momente. Atunci când este 
necesară, acest nivel al tolerării defectelor poate fi variabil, depinzând de 
circumstanţe. Astfel, configuraţiile rigide de procesoare pentru tolerarea 
defectelor pot fi înlocuite cu scheme în care procesoarele sunt folosite mult mai 
flexibil. În cazul în care tolerarea defectelor nu este necesară, această 
flexibilitate poate fi translatată în multiprocesare, în care vom avea procesoare 
disponibile fie de la o singură maşină, fie de la maşini paralele multiple. O astfel 
de capabilitate, în care toleranţa la defecte este foarte eficientă şi foarte flexibilă, 
reprezintă o toleranţă la defecte selectivă. Soluţiile software intensive au fost în 
general cele mai viabile metode pentru implementarea toleranţei la defecte 
selective. Până în prezent, soluţiile hardware intensive nu au fost luate serios în 
considerare. Pentru a oferi server-elor aplicaţiei software serviciul procesorului, 
un sistem de operare are nevoie de resurse hardware, cum ar fi unitatea centrală 
de prelucrare, memoria, controller-ele de intrare-ieşire şi controller-ele de 
comunicaţie. Unele arhitecturi hardware înblobează mai multe din aceste 
resurse într-o singură unitate care poate fi înlocuită. Alte arhitecturi realizează 
pentru fiecare din aceste resurse o singură unitate în parte, care poate fi 
înlocuită. Printr-o unitate hardware înlocuibilă înţelegem o unitate fizică care se 
defectează independent faţă de alte unităţi şi care poate fi înlăturată din carcasa 
calculatorului, fără a afecta alte resurse şi care poate fi adăugată unui sistem 
pentru a-i creşte performanţele, capacităţile şi disponibilităţile. 

Scopul final al unităţilor hardware înlocuibile este de a le permite 
acestora să fie înlăturate fizic (fie datorită unui defect, fie datorită mentenaţe 
preventive sau a unei creşteri orizontale) şi de a putea fi inserate la loc într-un 
sistem fără a întrerupe activitatea server-elor, rulând la un nivel foarte ridicat de 
abstractizare. Adesea, acest deziderat este prea costisitor sau chiar imposibil de 
atins. Următorul scop este de a ne asigura că serviciul oferit de server-ele 
hardware în fiecare unitate înlocuibilă are o semantică corespunzătoare a 
defectului, cum ar fi căderea sau omisia, astfel încât nivelele înalte de 
abstractizare software să ofere un overhead scăzut al mascării defectului 
hardware, bazat pe o astfel de semantică a defectelor. Depinzând de necesitatea 
implicării unor ingineri calificaţi pentru a înlătura sau a instala o unitate 
înlocuibilă, ele s-au clasificat în domeniu înlocuibil (field replaceable), care 
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necesită intervenţia unui inginer din domeniu şi înlocuibile de către clienţi 
(customer replaceable), care nu necesită intervenţia unui inginer din domeniu. 

Un mijloc de protejare a datelor este utilizarea de proceduri care să 
permită refacerea automată dintr-un defect hardware. Există trei nivele de 
ierarhizare a sistemelor tolerante la defecte, fiecare nivel de redondanţă 
determinând scăderea probabilităţii pierderii datelor: 

• sisteme tolerante la defecte de nivel 1: Fixarea imediată (Hot Fix). 
Asigură faptul că datele nu sunt salvate pe blocurile defecte ale 
harddisk-urile server-elor; 

• sisteme tolerante la defecte de nivel II: oglindirea şi duplicarea 
discurilor. Oglindirea discurilor (Disk mirroring) protejează împotriva 
defectelor harddisk-urilor, prin împerecherea a două harddisk-uri pe 
acelaşi canal. Discurile operează în tandem, stocând şi actualizând în 
mod constant fişiere. Duplexarea discurilor (Disk duplexing) 
împerecheză două discuri pe canale diferite, ceea ce protejează datele 
de un defect al harddisk-ului sau al canalului care conectează 
harddisk-ul la server-ul NetWare; 

• sisteme tolerante la defecte de nivel III: oglindirea server-ului. 
Prevede protecţia pentru defectul server-ului, cu un al doilea identic 
care îi ia locul imediat pentru efectuarea operaţiilor în reţea, atunci 
când server-ul primar se defectează. 

• fiecare nivel de protecţie a sistemelor tolerante la defecte include 
nivelele anterioare. Astfel, sistemele tolerante la defecte de nivel III 
(System Fault Tolerant Level III - SFT III) includ protecţia de nivel I şi 
II. 

Pentru SFT I, fixarea imediată (Hot Fix) este o metodă NetWare folosită 
pentru a se asigura stocarea în siguranţă a datelor. Blocurile de date sunt 
redirectate într-o secţiune a unei zone rezervate pentru acest scop, Hot Fix, 
nefiind necesar ca server-ul să încerce stocarea datelor în blocurile defecte. 
Implicit, 2% din spaţiul partiţiei discului este setat pentru zona de redirectare 
Hot Fix (Hot Fix Redirection Area). Hot Fix-ul este întotdeauna activ, mai puţin 
atunci când discul se defectează şi este neoperativ sau atunci când zona de 
redirectare este plină. Hot Fix-ul, împreună cu verificarea citirii după scriere, 
permit unui harddisk să menţină integritatea datelor. 

Pentru SFT II, oglindirea discurilor implică duplicarea datelor de pe 
partiţia NetWare pe un alt harddisk. Când sunt oglindite, două sau mai multe 
discuri de pe acelaşi canal sunt împerecheate. Blocurile de date scrise pe discul 
original (primar) sunt scrise, de asemenea, pe discul duplicat (secundar). 
Discurile operează în tandem, stocând şi actualizând periodic aceleaşi fişiere. 
Dacă unul dintre discuri se defectează, celălalt poate continua operarea fără 
pierderea datelor sau fără o întrerupere. Oglindirea, în sine, nu garantează 
protecţia datelor. Dacă ambele discuri se defectează în acelaşi timp sau dacă 
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calculatorul, însuşi, se defectează, se vor pierde oricum datele. Dacă unul din 
discuri se defectează, sistemul de operare trimite un mesaj de avertizare către 
consolă, semnalizând defecţiunea, pentru ca protecţia oferită de oglindire să 
poată fi restabilită cât mai repede cu putinţă. Deoarece oglindirea duplică discuri 
pe acelaşi canal, aceasta nu protejează împotriva defecţiunilor care pot apărea 
de-a lungul canalului dintre discuri şi server-ul NetWare. O problemă în canal 
va cauza o defecţiune pe ambele discuri. 

Duplexarea discului este o metodă de a duplica date pentru a oferi 
protecţia acestora. Duplexarea discurilor constă din copierea datelor pe două 
harddisk-uri, fiecare conectat pe un canal separat. Aceasta protejează datele 
împotriva defectării unui harddisk sau a unui canal de legătură dintre disk şi 
server-ul NetWare (canalul harddisk-ului include controller-ul de disk şi cablul 
interfeţei). Dacă o componentă a unui canal se defectează, celălalt disc poate 
continua să opereze fără pierderi de date sau întreruperi, fiind conectat pe un 
canal diferit. Sistemul de operare trimite un mesaj de avertizare către consolă 
când unul din drive-uri s-a defectat. După o defecţiune, protecţia oferită de 
duplexare trebuie refăcută cât mai repede posibil. 
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Figura 8.1 - Oglindirea discurilor. 

 
Duplexarea, în sine, nu garantează protecţia datelor. Dacă amândouă 

canalele de discuri se defectează în acelaşi timp, sau dacă calculatorul se 
defectează, se vor pierde oricum datele. 

Duplexarea discului permite ca aceleaşi date să fie scrise pe toate discurile 
simultan. Deoarece discurile sunt pe canale diferite, transferul de date este mai 
rapid decât prin oglindire, unde datele sunt scrise secvenţial pe discuri, pe 
acelaşi canal. Duplexarea discului permite de asemenea căutări rapide. Cererile 
de citire multiple sunt de asemenea partajate între discurile duplexate, pentru 
procesarea simultană. 
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Oglindirea server-ului este o configuraţie SFT III care oferă un server 
secundar şi identic care preia imediat operaţiile de reţea atunci când server-ul 
primar se defectează. Oglindirea server-ului necesită două server-e de reţea 
configurate similar. Acestea trebuie să fie sincronizate în termeni de viteză a 
unităţii centrale, memoriei şi capacităţii de stocare. Server-ele nu necesită să fie 
identice în termeni de tip de procesor, nivel de revizie al acestuia sau frecvenţa 
ceasului. Oricum, pentru performanţe mai bune sunt recomandate server-e 
identice. Dacă două server-e sunt diferite, atunci SFT III lucrează la viteza 
server-ului cel mai lent. Server-ele trebuie să fie conectate direct prin 
intermediul unei legături oglindite. Server-ele SFT III pot fi amplasate pe 
segmente diferite de reţea, atât timp cât ele partajează o legătură dedicată, 
oglindită şi fiecare poate accesa celălalt server. 

Protecţia datelor realizează siguranţa datelor din reţea. NetWare-ul 
protejează datele în primul rând printr-o menţinere a directoarelor de fişiere 
duplicate şi printr-o redirectare a datelor din blocuri defecte, în blocuri sigure pe 
harddisk-ul server-ului NetWare. Pentru protecţia datelor împotriva defectelor 
de suprafaţă, harddisk-urile NetWare stochează datele în blocuri de 4, 8, 16, 32 
sau 64 de kocteţi. Aceste blocuri sunt locaţii specifice pentru stocarea datelor pe 
suprafaţa magnetică a discului. Datorită citirii şi scrierii constante a datelor pe 
disc, unele blocuri îşi pierd capacitatea de a stoca date. NetWare-ul previne ca 
datele să fie scrise în blocuri nesigure printr-o angajare a două operaţii 
complementare cunoscute ca verificarea citirii după scriere şi Hot Fix. Aceste 
operaţii fac ca discul să menţină aceeaşi integritate de date pe care a avut-o când 
a fost testat şi instalat. 
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Figura 8.2 - Duplexarea discurilor. 
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Datele scrise sunt comparate cu datele din RAM

Blocul de date este scris pe disk
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Figura 8.3 – Verificarea prin citire după scriere. 

 
Verificarea prin citire după scriere este realizată prin citirea imediată a 

datelor de pe disc după scriere şi compararea acestora cu datele originale care 
există încă în memorie. Dacă datele de pe disc sunt identice cu cele din 
memorie, se consideră că operaţia de scriere este terminată cu succes, datele din 
memorie fiind şterse şi are loc următoarea operaţie de intrare-ieşire. Dacă datele 
de pe disc nu sunt identice cu cele din memorie, sistemul de operare determină 
(după efectuarea reîncercărilor de rigoare) că blocul discului de stocare este 
defect. Operaţia Hot Fix redirectează blocul original de date (care se găseşte 
încă în memorie) către zona Hot Fix, unde datele pot fi stocate corect. Zona de 
redirectare Hot Fix este o porţiune mică din spaţiul de stocare a discului, 
rezervată ca zonă de redirectare. Verificarea citirii după scriere şi Hot Fix-ul 
sunt transparente. Supervizorul reţelei sau operatorul consolei poate vedea 
activitatea Hot Fix în SERVMAN sau MONITOR. 
 

Locaţia blocului defect este înregistrată

Dacă verificarea eşuează, atunci datele
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Figura 8.4 - Hot Fix. 
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88..33..33  CCOONNSSIIDDEERRAAŢŢIIIILLEE  ““HHOOTT  SSWWAAPP””  
 

Proliferarea recentă a sistemelor de alimentare ““hot swap” indică o 
creştere a necesităţii pentru o operare continuă a sistemului. Această cerinţă ia în 
considerare corelarea mai multor funcţii care implică ingineria umană, cât şi 
performanţa magistralei de alimentare. Subiecte cum ar fi factorul de formei de 
undă şi greutatea, forţa de inserţie/extracţie a conectorului şi mecanismele de 
retenţie a modulului sunt în mod tipic intangibile. Un factor adiţional îl 
reprezintă folosirea conectorilor auto-aliniaţi, cu mecanisme integrate sau 
separate ale cheilor mecanice, pentru a preveni inserarea incorectă a unui modul. 
Un scop final este acela de a permite o înlocuire transparentă a modului defect, 
aceasta realizându-se cu o afectare minimală a magistralei de alimentare.  

Depinzând de modul de decuparea unităţilor hardware înlocuibile ale 
arhitecturii unui sistem, este posibilă distingerea între o decupare brută şi fină a 
arhitecturilor. Într-un decupaj arhitectural brut, unele unităţi înlocuibile conţin 
mai multe servere hardware elementare, cum ar fi unitatea centrală de 
prelucrare, memoria, controller-e de intrare/ieşire şi controller-e de 
comunicaţie. Într-un decupaj arhitectural fin, fiecare server hardware elementar 
este o unitate înlocuibilă în sine. Câteva exemple comerciale de decupaj brut al 
arhitecturii sunt sistemele TANDEM, DEC VAX Cluster şi IBM MVS/XRF. 
Exemple de decupaje arhitecturale fine sunt sistemele STRATUS şi SEQUOIA. 
Arhitectura procesorului TANDEM conţine unitatea centrală de prelucrare, 
memoria, magistrala şi controller-e intrare/ieşire în unităţi înlocuibile singulare. 
Aceste unităţi pot comunica între ele printr-o magistrală duală numită Dynabus. 
Hard disk-ul, streamer-ul, comunicaţia şi controller-ul de terminal sunt unităţi 
autoînlocuibile. În timp ce în sistemele de vârf TANDEM, unităţile de unitate 
centrală de prelucrare/memorie sunt înlocuibile, în mai noile şi mai puţin 
performante sisteme CLX, ele devin înlocuibile de către client. Ideile cheie 
referitoare la arhitectura TANDEM sunt următoarele:  

• asigurarea existenţei a două căi de acces disjuncte dinspre orice 
controller de terminal, către orice server fizic de care este nevoie 
pentru interpretarea comenzilor utilizatorului, cum ar fi unitate centrală 
de prelucrare, memorie, disc sau streamer; 

• gruparea server-elor în mai multe perechi pentru mascarea defectului. 
Sistemul de operare implementează algoritmi de gestionare a parităţii 
şi decide care resurse joacă un rol activ în interpretarea comenzilor 
utilizatorului şi care resurse joacă un rol de backup.  

Sistemul de operare foloseşte o combinaţie de tehnici ierarhice şi de 
mascare în grup, pentru a masca defectele cauzate de utilizator resurselor 
hardware: dacă una dintre resursele hardware pe calea activă se defectează, 
atunci sistemul de operare foloseşte cealaltă cale pentru a continua să ofere 
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servicii utilizatorilor afectaţi. Spre exemplu, dacă un server  software care 
interpretează comenzile utilizatorului foloseşte un anumit controller şi acesta se 
defectează, sistemul operativ maschează defecţiunea printr-o redirectare a 
accesului către celălalt controller de disc. De asemenea, sistemul de operare se 
poate asigura că defectele de disc, magistrală sau controller de magistrală sunt 
mascate dintr-un proces de aplicaţia la un nivel mai înalt. Dacă o unitate 
înlocuibilă de unitate centrală de prelucrare/memorie se defectează, orice server 
de software executând un task pe unitatea respectivă se defectează la rândul lui. 

Arhitectura hardware se asigură că există o altă unitate de unitate centrală 
de prelucrare/memorie cu acces la resursele solicitate de către server-ul defect. 
Dacă un server defect este primar într-o grupă care implementează un serviciu 
de sistem de operare, cum ar fi operaţia de intrare/ieşire pentru disc, defectarea 
acestuia este mascată automat dintr-un server  utilizator de la un nivel mai înalt, 
prin promovarea backup-ului acestuia la rolul primar. Întrucât server-ele de 
aplicaţie la nivel de utilizator, în general, nu sunt implementate de către 
perechile de procese, pentru a evita complicaţiile asociate cu verificarea 
periodică prin puncte de control a programării, defecţiunea server-ului de 
aplicaţie este vizibilă pentru utilizatori umani, care trebuie să aştepte până când 
aceste server-e sunt repornite. 

Duplicarea resurselor hardware cerute de server-ele software face ca 
arhitectura TANDEM să fie tolerantă la defecţiuni singulare: orice defecţiune a 
unei unităţi hardware înlocuibile, poate fi tolerată cu condiţia ca nici o altă a 
doua unitate să nu se defecteze. Folosirea grupurilor perechi de server-e pentru a 
implementa servicii de sisteme de operare face posibilă, de asemenea, mascarea 
unei fracţiuni semnificative a defectului server-ului de sistem de operare, 
cauzate de defecte de proiectare software reziduale. Toleranţa faţă de defecţiuni 
singulare nu înseamnă că sunt imposibil de mascat două sau mai multe defecte 
simultane ale unităţilor hardware înlocuibile. Spre exemplu, defectarea 
simultană a două server-e de controller-e de disc ataşate la discuri distincte 
poate fi macată de la nivele mai înalte ale server-elor software. Toleranţa la 
defecţiuni singulare înseamnă că arhitectura garantează mascarea oricărei 
defecţiuni singulare a unei unităţi hardware înlocuibile, dar nu garantează că 
oricare două defecţiuni simultane de unităţi înlocuibile pot fi mascate. Asta 
înseamnă că există defecţiuni duble care nu pot fi mascate. Spre exemplu, dacă 
două unităţi înlocuibile de controller de disc pentru unitate centrală de 
prelucrare/memorie sunt ataşate la acelaşi disc defect, atunci orice serviciu care 
depinde de acesta va deveni, de asemenea, nedisponibil. Toate celelalte 
arhitecturi de sisteme comerciale care vor fi discutate în continuare sunt 
tolerante la defecte singulare. 

La arhitectura procesorului VAX Cluster, domeniul unităţilor înlocuibile 
este întreg sistemul VAX (conţinând unitatea centrală de prelucrare, memoria 
principală şi controller-ele LAN), toate controller-ele de stocare (conţinând 
microprocesoare, driver-e pentru dispozitive specifice şi, de asemenea, 
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controllere LAN) sau toate controller-ele de terminal. 
Într-un sistem VAX Cluster pot fi folosite două tipuri de LAN (Local 

Area Network): o interconectare a calculatorului (Computer Interconect), de 
mare viteză şi un cuplor Ethernet de viteză redusă. Pentru ca un sistem Cluster 
VAX să fie tolerant la defecte, este nevoie de LAN-uri duale pentru conectarea 
procesoarelor la controller-ele de stocare. Într-o manieră similară arhitecturii 
TANDEM, ideea este de a asigura existenţa a cel puţin două căi disjuncte de 
acces de la orice controller de terminal la orice resurse fizice (cum ar fi unitatea 
centrală de prelucrare, memoria, discul sau streamer-ul) şi care sunt folosite de 
către server-ul software care interpretează comenzile utilizatorului. 

Defectele unităţii hardware înlocuibile sunt mascate printr-o combinaţie 
de tehnici ierarhice şi de mascare a grupului. Discurile pot fi portate dual la 
diferite controller-e de stocare, astfel încât, dacă un alt controller se defectează, 
sistemul de operare poate redirecta procesele de intrare/ieşire către un controller 
alternativ. Un defect permanent al interconectării unui computer este mascat 
similar la nivelul sistemului de operare, prin redirectarea traficului către o 
interconectare alternativă a calculatorului. Dacă un sistem VAX se defectează, 
atunci toate server-ele software care rulau se defectează, de asemenea. Orice alt 
sistem VAX, cu o capacitate suficientă în cluster poate deveni activ în rularea 
acestor servere, dar ele trebuie să fie restartate explicit, cum a fost în cazul 
server-elor utilizator din sistemul TANDEM. Astfel, pentru ambele arhitecturi 
TANDEM şi VAX Cluster, defectele singulare corespunzătoare unităţilor 
înlocuibile ale unităţii centrale de prelucrare/memoriei pot duce la defectarea 
server-elor de pe un nivel mai ridicat al aplicaţiei şi aceste defecte sunt vizibile 
utilizatorilor umani. 

Sistemul XRF oferă un serviciu de baze de date IMS continuu, prin 
folosirea mascării grupului: un grup de două servere IMS rulează pe două 
procesoare de vîrf conectate punct la punct printr-o reţea locală, pentru a 
prevedea serviciul IMS. Unul din aceste server-e, cel primar, interpretează 
cererile utilizatorului şi are o vedere actualizată a stării aplicaţiei, în timp ce un 
alt server, cel de backup, rămâne în urmă în ceea ce priveşte starea aplicaţiei 
curente. Backup-ul menţine aceste cunoştinţe prin citirea unui fişier log generat 
de primar. Acest aranjament permite defectelor hardware şi ale sistemului de 
operare să fie mascate faţă de utilizatorii serviciului IMS. 

A treia idee constă în folosirea mascării grupului la nivel hardware prin 
împerecherea server-elor hardware elementare cu semanticile apariţiei sau 
omisiei defectelor. Aceasta permite ca unele din defectele server-ului hardware 
să fie mascate de la nivelele software mai înalte. De exemplu, în scopul 
prevederii unui serviciu al procesorului tolerant la defecte, pentru server-ele 
software, două servere CPU (Central Processing Unit) cu sematicile defectelor 
(fiecare dintre ele fiind implementat printr-o pereche de microprocesoare ce 
executată instrucţiunile într-un pas de închidere (lock-step), pentru o comparare 
continuă a rezultatelor lor) sunt organizate ca un grup mascat. 
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Fiecare membru al grupului recepţionează aceeaşi secvenţă de intrare. În 
absenţa defectelor membrilor, se acceptă ieşirea fiecăruia. Dacă un membru 
înregistrază o cădere (detectată ca o neconcordanţă între două microprocesoare 
care îl implementează), ieşirea este preluată de un alt membru. În mod similar, 
bancurile de memorie cu semantici pentru defectele de tip omitere la citire 
(implementate prin folosirea a doi biţi de detecţie/un bit de corecţie a codurilor) 
pot fi duplexate pentru a obţine un serviciu de stocare tolerant la un defect 
singular, cu semantici pentru defectul de tip omitere la citire. Nu toate defectele 
server-ului hardware elementar sunt mascate direct la nivel hardware. De 
exemplu, defectele discului sunt mascate ierarhic la nivelul sistemului de 
operare, întrucât la nivelele hardware inferioare nu sunt suficiente informaţii de 
stare pentru a permite să aibă loc mascarea unui grup hardware. O magistrală 
duală, denumită Stratabus, permite unităţilor înlocuibile ale unui procesor să 
auto-comunice, în ciuda oricărui defect singular al magistralei. O reţea locală 
duală denumit Stratalink permite procesoarelor să auto-comunice în ciuda 
oricărui defect singular al acesteia.  

Terminalele pot fi conectate opţional la un procesor printr-o pereche de 
magistrale de comunicaţie conectate în mod redondant la două controller-e de 
comunicaţie, ataşate procesorului Stratabuses. Acest lucru permite sistemului să 
mascheze un singur controller de comunicaţie sau defectele magistralei, fără a 
cere utilizatorului să se mute de la un terminal la altul. Un defect hardware 
dublu sau un defect al sistemului de operare poate cauza o cădere a sistemului de 
operare. În acest caz, toate server-ele utilizatorilor care foloseau serviciile 
oferite de acel sistem de operare vor fi de asemenea defectate. 

Serviciile CPU şi controller-ului de intrare/ieşire sunt implementate de 
către o pereche de multiprocesoare care execută acelaşi şir de instrucţiuni printr-
un pas de închidere şi o comparare continuă a rezultatelor, ca în arhitectura 
STRATUS. Aceasta asigură că serviciile hardware CPU şi ale controller-ului 
de intrare/ieşire, folosite de server-ele sistemului de operare au semantici ale 
defectelor de tip cădere. Server-ele memoriei se bazează pe coduri 
detectoare/corectoare de erori pentru a implementa, cu o probabilitate foarte 
mare, semanticile defectelor de tip omitere la citire. Server-ele individuale ale 
CPU, memoriei şi controller-ului de intrare/ieşire sunt asamblate ca unităţi 
înlocuibile de către clienţi. Comunicaţia tolerantă la defecte între unităţile 
replicabile este oferită de către o magistrală duală de sistem. Fiecare magistrală 
este compusă dintr-un segment procesor care conectează unitaţile CPU, un 
segment de memorie care conectează elementele de memorie şi elementele de 
intrare/ieşire şi un segment global care conectează magistralele menţionate 
anterior prin intermediul interfeţelor master (MI - Master Interface) şi slave (SI 
- Slave Interface). Amândouă interfeţele, master şi slave, oferă o izolare 
electrică pentru segmentele de magistrală adiacente, pentru a evita erorile. 
Sistemul de operare foloseşte tehnici ierarhice de mascare pentru a “ascunde” 
orice defect singular al server-ului hardware, dintr-un proces software ierarhic 
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superior. 
 De exemplu, când un server CPU cade, sistemul de operare va încerca 

automat restartarea server-ului software care a fost executat de către CPU defect 
pe alt server CPU, prin folosirea punctului de control salvat anterior al stării 
server-ului. Pentru asigurarea faptului că acele actualizări ale stării sistemului 
respectă căderile CPU este adoptată o tehnică de shadowing. Aceasta necesită 
ca sistemul de operare să menţină două copii ale stării unui server software, pe 
două unităţi de memorie diferite. Pentru a masca defectele omiterii citirii la 
memorie, toate paginile de date care se pot scrie sunt duplicate pe elemente 
fizice diferite de memorie şi toate citirile sau paginile executabile sunt de 
asemenea stocate pe disc. Dacă un element de memorie se defectează, pagina de 
date care nu va putea fi citită este recuperată fie pe alt element de memorie, fie 
pe disc, depinzând de modul în care pagina a fost doar scrisă, sau doar citită, sau 
executabilă. 

Sistemul de operare poate, de asemenea, să mascheze defecte singulare 
ale discului prin duplicarea paginilor discului pe discuri duale portate, ataşate la 
controller-e de intrare/ieşire diferite. Prin această modalitate, sistemul de 
operare poate masca orice defect singular al unităţii de înlocuire a hardware-
ului, cât timp cel puţin două server-e CPU, două server-e de controller-e de 
intrare/ieşire şi două server-e de memorie funcţionează corect şi toate defectele 
care apar sunt în totalitate recuperate înainte cu o secundă de apariţia defectului. 
Când numărul de lucrări corecte ale server-elor hardware scade sub acest prag, 
sistemul de operare poate continua să asigure serviciul procesorului, cu 
semanticile defectului de tip cădere/performanţă, atât timp cât cel puţin un 
server CPU, un server de controller de intrare/ieşire şi un server de memorie 
continuă să lucreze corect. Dacă apar defecte multiple concurente, sau dacă 
serviciul CPU, memoriei sau controller-ului de intrare/ieşire nu mai este 
disponibil datorită faptului că CPU, memoria sau controller-ul de intrare/ieşire 
s-au defectat, sistemul de operare şi, implicit, toate server-ele software de nivel 
superior se vor defecta. Defecte ale serviciului procesorului pot să apară şi 
datorită unei proiectări defectuoase a sistemului de operare. 
 

88..44  IIPPOOTTEEZZEE  AALLEE  DDEEFFEECCTTEELLOORR  UUNNIITTĂĂŢŢIILLOORR  
HHAARRDDWWAARREE  ÎÎNNLLOOCCUUIIBBIILLEE  

 
Cei care dezvoltă software-ul sistemului de operare presupun, în mod 

tipic, că server-ele CPU, de intrare/ieţire şi ale controller-ului de comunicaţii au 
semantici ale defectelor de tip cădere, că elementele de memorie au semantici 
ale defectelor de tip omitere la citire, că discurile au semantici ale defectelor de 
căutare şi semantici ale defectelor de tip omitere la citire/scriere şi că 
magistralele de comunicaţie şi liniile de comunicaţie au semantici ale defectelor 
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de tip omitere sau omitere/performanţă. Statisticile disponibile din acest 
domeniu arată că, pentru sisteme de procesare a tranzacţiilor comerciale on-line, 
caracterizate prin timpi de cădere de ordinul minutelor sau orelor pe an, aceste 
presupuneri ale defectelor sunt adecvate. Toate sistemele menţionate anterior fac 
aceste presupuneri. 

Astfel, sematici puternice ale defectelor hardware permit proiectanţilor 
sistemului să folosească tehnicile cunoscute de mascare ierarhică, pentru a 
masca defectele server-ului hardware, cum ar fi duplexarea stocării pentru 
mascarea pierderii datelor replicate pe două server-e de memorie sau server-e de 
disc, cu semantici ale defectului de tip omitere a citirii/scrierii, sau circuite 
virtuale pentru mascarea defectelor de tip omitere sau performanţă a 
comunicaţiei, prin folosirea time-out-urilor, secvenţelor numerice, confirmărilor 
şi reîncercărilor. Mai mult, când mascarea nu este posibilă, semantici puternice 
ale defectelor server-ului hardware, cum ar fi omiterea şi căderea, permit 
programatorilor sistemului să asigure faptul că sistemul de operare şi serviciile 
de comunicaţie pe care ei le-au implementat, prezintă semantici puternice ale 
defectelor.  

De exemplu, CPU şi controller-ele de disk cu semantici ale defectelor de 
tip cădere şi semantici ale defectelor de tip omitere a citirii/scrierii, asigură un 
nivel ridicat al serviciului stocării stabile, cu operaţii de scriere care sunt 
atomice şi care respectă căderile: orice întrerupere a scrierii, datorată unei 
căderi, este, mai degrabă, eliminată prin completare sau nu este efectuată deloc. 
Un astfel de serviciu al stocării stabile poate fi folosit de către alte server-e de 
nivel înalt pentru implementarea tranzacţiilor, prin bazarea pe tehnici de refacere 
a bazei de date, cum ar fi log-area înaintea scrierii şi realizarea în două faze. În 
mod similar, serviciile de comunicaţie de nivel scăzut cu datagrame, cu 
semantici ale defectelor de tip omitere/performanţă, permit implementarea 
circuitelor virtuale de nivel înalt, cu semantici ale defectelor de tip cădere. 

În spatele acestor ipoteze restrictive referitoare la semantica defectelor 
unor unităţi hardware înlocuibile primare, complexitatea şi costul detecţiei, 
diagnozei şi refacerii din defectele elementare ale server-ului hardware cresc 
nivelele pe care mulţi le consideră ca neacceptabile pentru multe aplicaţii 
comerciale în procesul de tranzacţii on-line şi în telecomunicaţii. 

În scopul detectării defectelor în magistrale, linii de comunicaţie, memorii 
şi server-e de disc, toate arhitecturile despre care am discutat anterior folosesc 
coduri detectoare de erori. Acestă tehnică de detectare a erorilor este bine 
înţeleasă. Există o literatură de specialitate bogată pentru codurile detectoare de 
erori, acest subiect părând să fi atins cu fermitate starea de maturitate. Pentru a 
detecta defectele în server-ele hardware, sisteme cum ar fi IBM, VAX şi 
sisteme de vârf TANDEM, folosesc coduri detectoare de erori, în timp ce 
sistemele mai noi, cum ar fi STRATUS, SEQUOIA, TANDEM CLX şi DEC 
VAX-3000 folosesc duplicarea pasului de închidere cu comparaţii. 

În timp ce codurile detectoare de erori par să rămână metoda aleasă pentru 
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detectarea erorilor în stocări şi în server-ele hardware de comunicaţie, cum ar fi 
memoriile, disk-urile, magistralele şi liniile de comunicaţie, ele par să ia calea 
duplicării şi potrivirii în circuite complexe, cum ar fi CPU şi controller-ele de 
dispozitive şi de comunicaţie, bazate pe microprocesoare separate (off-the shelf 
microprocessor). Un motiv pentru această comportare este acela că duplicarea şi 
coincidenţa par să ofere o aproximare mai bună a semanticilor defectelor de tip 
cădere pentru aceste server-e complexe, în comparaţie cu codurile detectoare de 
erori. De aceea, în timp ce pentru CPU şi controller-ele de intrare/ieşire bazate 
pe coduri detectoare de erori există posibilitateai ca datele de pe o magistrală sau 
de pe un dispozitiv de stocare în timpul ultimilor “câţiva” ciclii înaintea 
defectării să fie eronate, duplicarea şi coincidenţa, prin folosirea circuitelor 
comparatoare cu autotestare, elimină virtual posibilitatea unei astfel de 
manifestări. Costul aceastei capabilităţi excelente de detectare a defectelor este 
acela că mai este nevoie de două server-e hardware identice, plus compararea 
logică, în schimbul unui singur server elementar pentru cazul circuitului de 
detectare a erorilor. 

Pe lângă prevederea unei garantări mai mari a semanticii defectelor pentru 
server-e complexe, cum ar fi CPU şi controller-ele de intrare/ieşire, duplicarea 
şi coincidenţa prezintă un număr de alte caracteristici alternative. Absenţa 
circuitului de detectare a erorilor în serverele fizice elementare reduce 
complexitatea acestora, ducând la creşterea fiabilităţii şi la o reducere a 
costurilor de testare şi proiectare. Eliminarea circuitului de detecţie a erorilor va 
face, pe de altă parte, ca serverele să fie mai rapide. Un alt motiv pentru 
utilizarea duplicării pasului de închidere este disponibilitatea unor 
microprocesoare rapide şi ieftine, care nu au multe circuite de detectare a 
erorilor. Împerechind aceste componente externe şi adăugând un comparator, 
acestea pot fi mai ieftine decât dezvoltarea proiectării proprietăţilor procesorului 
cu capabilităţi elaborate pentru detectarea erorilor. Mai mult, împerecherea 
procesoarelor externe permite fabricanţilor de sisteme de calcul să determine o 
îmbunătăţire rapidă în viteza cipurilor şi să-şi actualizeze promt liniile de 
produse, odată ce vor deveni disponibile pe piaţă noi cipuri.  

Un ultim avantaj al duplicării pasului de închidere este creşterea 
îmbunătăţirii calităţii software-ului. Când orice defect elementar al server-ului 
hardware este detectat prompt, ca o neconcordanţă înainte de a apărea orice date 
defecte, este uşor să se folosească o metodă care să determine datele care sunt 
ambigue, pentru defectele cauzate de erorile proiectării software, nefiind 
observată nici o neconcordanţă între procesoarele hardware şi, atunci, cu o 
probabilitate crescută, defectul este datorat unei erori de proiectare a software-
ului. Aceasta este în contrast flagrant cu ce se manifestă în arhitecturile de 
procesoare tradiţionale, bazate pe coduri corectoare de erori. Întrucât în astfel de 
sisteme, defectele hardware poate duce la un defect nedetectabil al datelor, 
datorat latenţei detectării defectului, o clasă largă de defecte ale sistemului 
atribuite software-ului sunt cauzate, de fapt, de către hardware. Cunoaşterea 
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faptului că defectele sistemului pot, cu o probabilitate semnificativă, să 
“mascheze” defectele de proiectare a software-ului, poate crea dificultăţi 
serioase în diagnosticarea corectă a defectelor sistemului. În acest caz, 
proiectanţii sistemului de operare pot da vina pe proasta funcţionare a hardware-
ului pentru defectele sistemului pe care nu le pot diagnostifica şi, de asemenea, 
ei pot da vina pe sistemul de operare pentru defectele pentru care hardware-ul 
funcţionează aparent corect. 
 

88..55  MMAASSCCAARREEAA  DDEEFFEECCTTEELLOORR  DDEE  CCĂĂTTRREE  UUNNIITTĂĂŢŢIILLEE  
HHAARRDDWWAARREE  ÎÎNNLLOOCCUUIIBBIILLEE  

 
Este posibilă implementarea mecanismelor de gestiune a redondanţei cu 

mascarea defectelor server-elor hardware direct în hardware, de exemplu, prin 
folosirea grupării tehnicilor de mascare, cum ar fi triplarea fizică a server-elor 
hardware, cu o semantică arbitrară şi votarea sau duplexarea server-elor 
hardware, cu semantici ale defectelor de tip cădere (care la rândul lor vor fi 
implementate de perechiile de server-e bazate pe duplicare şi coincidenţă). 
Aceasta permite ca defectele singulare ale procesorului să fie mascate la nivele 
de abstractizare software mai înalte şi să crească media timpului dintre defecte, 
pentru serviciul raw al procesorului.  

Trebuie notat că, oricum, triplarea sau logica cvadrupă nu elimină nevoia 
tratării defectelor servicului procesorului la nivelele aplicaţiei software, în 
acelaşi fel ca implementarea serviciul cu un procesor neredondant. De aceea, 
astfel de defecte vor apărea mai puţin frecvent, dar totuşi vor apărea şi vor trebui 
să fie tratate. De exemplu, dacă tranzacţiile implementate la nivelul serviciului 
unei baze de date trebuie să fie atomice, cu respectarea căderilor serviciului 
procesorului, codul pentru implementarea semanticii defectelor tranzacţiei va 
trebui să fie scris, posibil bazat pe facilităţile de log-are şi refacere oferite de 
către subcomponentele sistemului de operare în care serviciul procesorului este 
implementat prin folosirea unei structuri simple sau cvadruple a CPU. Mai 
trebuie notat, de asemenea, că triplarea sau logica cvadruplă hardware nu este 
utilă în asigurarea toleranţei la defecte pentru sistemul de operare şi pentru 
nivelul de aplicaţie. 

Mai multe sisteme încearcă mascarea defectelor server-ului hardware la 
nivelul sistemului de operare, astfel încât server-ele aplicaţiei software să poată 
continua să ruleze fără întrerupere. De exemplu, sistemele de operare SEQUOIA 
şi MVS folosesc o combinaţie de metode de mascare ierarhice şi de grupare, 
pentru a “ascunde” defectele singulare ale CPU de la un nivel superior al server-
elor software, prin restartarea unui server care rulează pe CPU defect printr-o 
manieră transparentă pentru acel server. Similar, este realizată mascarea 
defectelor CPU, magistralei sau a controller-ului de disc de către sistemele de 
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operare din arhitectruile TANDEM, VAX Cluster şi IBM XRF. De aceea, 
alegerea metodelor mascării defectelor server-ului hardware la nivelul 
sistemului de operare poate asigura toleranţa la defecte, nu numai a hardware-
ului, ci şi a defectelor server-ului sistemului de operare, netrebuind să rezolve 
problema ridicată de cum să se asigure toleranţa la defecte pentru serviciile de 
aplicaţie. 

Folosirea grupurilor de aplicaţii software redondante permit mascarea la 
cel mai înalt nivel de abstractizare: nivelul aplicaţiei, ambele tipuri de defecte: 
hardware, sistemul de operare şi server-ul de aplicaţie. Ideea constă în 
implementarea oricărui serviciu care va putea fi disponibil utilizatorilor, în ciuda 
defectelor hardware şi software, printr-un grup de server-e software redondante, 
care rulează pe host-uri hardware cu procesoare distincte şi care menţin 
informaţia redondantă privitoare la starea globală a serviciului. Când un membru 
al grupului se defectează, fie datorită unui defect hardware de nivel scăzut sau a 
unui serviciu software, fie datorită unui defect rezidual de proiectare în program, 
membrii grupului care supravieţuiesc suficiente informaţii de stare pentru a 
continua să asigure serviciul respectiv. De aceea, abordarea mascării defectelor 
server-ului la cel mai înalt nvel, nivelul aplicaţiei, este mult mai “puternică”, 
prin aceea că poate masca atât defectele server-ului hardware, cât şi a celui 
software, în interiorul sistemelor comerciale de succes. Doar sistemele tolerante 
la defecte TANDEM şi IBM XRF folosesc grupările server. 

Pe parcursul ultimilor câţiva ani, calculatoarele paralele şi staţiile de lucru 
cluster au atras din ce în ce mai multă atenţie pentru aplicaţii performante. 
Principalele avantaje ale acestor sisteme sunt constituite de un raport bun preţ - 
performanţă, bazat pe folosirea (în mare parte) a componentelor standard. Un alt 
avantaj este scalabilitatea, mergând de la sisteme mici şi până la sisteme mari. 
Chiar şi în cazul mediilor bazate pe staţii de lucru pe scară redusă, există 
probablilitatea ca un defect să nu poată fi neglijat, datorită acestor sisteme care 
sunt uzual folosite de către utilizatori multiplii în acelaşi moment de timp. 

Prin toleranţa software la defecte din cadrul nivelului aplicaţiei se înţelege 
un set de componente software ale nivelului aplicaţie folosit pentru detectarea şi 
refacerea din defectele care nu sunt tratate de hardware sau de nivelele 
sistemului de operare ale unui sistem de calcul. Aceste defecte duc la căderea 
unui proces al aplicaţiei sau la blocarea lui. De asemenea, include defectele 
software ale aplicaţiei, la fel de bine ca defectele din subcomponentele hardware 
şi din nivelele sistemului de operare, dacă aceste defecte nu sunt detectate pe 
nivelele respective. S-au definit patru nivele ale toleranţei software la defecte, 
bazate pe disponibilitatea şi pe consistenţa datelor unei aplicaţii în prezenţa unor 
astfel de defecte. Vom descrie în continuare trei componente software 
reutilizabile, care oferă până la trei nivele de toleranţă software la defecte.  

Astăzi, creşte din ce în ce mai mult cererea de realizare a software-ului 
care să aibă un grad cât mai mare de tolerare a defectelor. Din punctul de 
vederea al utilizatorului, toleranţa la defecte are două dimensiuni: 
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disponibilitatea şi consistenţa datelor. De exemplu, utilizatorii unui sistem de 
telefonie bazat pe switch-uri solicită continuu disponibilitatea, în timp ce clienţii 
unei maşini de schimbat monezi solicită cel mai mare grad al consistenţei 
datelor. Sistemele în timp real care necesită o funcţionare sigură, cum ar fi 
reactoarele centralelor nucleare şi sistemele de control al zborului, vor avea 
nevoie de nivele ridicate atât pentru disponibilitate cât şi pentru consistenţa 
datelor. Multe alte aplicaţii vor necesita un grad mai scăzut pentru toleranţa la 
defecte, atât pentru disponibilitate. Direcţiile generale de orientare sunt acelea de 
a creşte aceste nivele, cum ar fi costurile, performanţa, tehnologiile şi alte 
consideraţii inginereşti care sunt permise. 

Disponibilitatea şi consistenţa datelor din aplicaţii este prevăzută în mod 
tradiţional prin hardware-ul tolerant la defecte şi sistemul de operare folosit de 
către aplicaţii pentru execuţia lor. Noile direcţii care au apărut pe piaţă au 
schimbat aceste metode tradiţionale. Hardware-ul şi sistemele de operare 
comerciale au devenit mult mai fiabile, cu un caracter distribuit şi mai puţin 
scumpe. Noile sisteme software de aplicaţii sunt orientate acum mai mult spre 
reţea şi sunt distribuite, cea mai mare parte pe sisteme client-server. De 
asemenea, multe din aceste aplicaţii sunt construite din componente refolosibile, 
ale căror surse nu sunt cunoscute celor care dezvoltă aplicaţia. Datorită acestei 
complexităţi în software-ul aplicaţiilor, proporţia defectelor datorate erorilor 
aplicaţiilor software este în creştere. Tipul de argumente capăt-la-capăt implică 
faptul că este necesară tolerarea defectelor în aplicaţiile software pentru a se 
putrea trata astfel de defecte. Cu cât dependenţele societăţii faţă de astfel de 
aplicaţii distribuite cresc, cererile pentru sisteme tolerante la defecte mai fiabile 
şi mai economice vor creşte şi ele. 

Toleranţa la defecte în nivelele sistemului de operare sau bazelor de date 
este adesea realizată prin folosirea sistemelor de fişiere replicate, a tratării 
excepţiilor, ascunderea discurilor, punctelor de control bazate pe tranzacţii şi 
refaceri, precum şi prin alte rutine ale sistemului. Aceste metode şi tehnologii 
manipulează defectele apărute doar în subcomponentele hardware, în nivelele 
sistemului de operare şi al bazei de date. 

Creşterea numărului de defecte care apar în nivelul aplicaţiei software va 
duce la căderea sau blocarea procesului aplicaţiei. Software-ul, spre deosebire de 
hardware, nu are proprietăţi fizice. Datorită naturii permanente a unei proiectări 
eronate, s-a făcut o presupunere generală că defectele cauzate de erorile software 
sunt de asemenea permanente. Aceasta duce la folosirea unei diversităţi în 
proiectare, pentru suportul toleranţei defectelor. Cu această diversitate în 
proiectare, dacă un modul nu-şi mai poate oferi serviciul, atunci alte module 
care au o proiectare diferită sunt folosite pentru asigurarea serviciului respectiv. 
Sunt cunoscute două metode pentru diversitatea proiectării, cea bazată pe 
blocuri de refacere şi programarea N-versională. 

Oricum, defectele determinate de aceste erori software pot fi tranzitorii, 
adică defectul poate să nu reapară dacă software-ul este reexecutat pe aceeaşi 
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intrare; aceasta este o tehnică des folosită în hardware pentru mascarea 
defectelor hardware tranzitorii. 

 

88..66  MMOODDEELLUULL  TTOOLLEERRAANNŢŢEEII  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  
 

În următoarele paragrafe s-au considerat doar aplicaţiile de tip client-
server, rulând într-o reţea de calculatoare (noduri) într-un sistem distribuit. O 
astfel de aplicaţie are un proces server şi mai multe procese client executate în 
nivelul utilizator (nivelul aplicaţie), peste hardware-ul furnizat şi sistemele de 
operare. Pentru a prelua serviciile, procesele client trimit mesaje procesului 
server. În fiecare din aceşti paşi ai mesajelor proceselor, procesul server 
efectuează calculul şi procesarea datelor necesare şi trimite înapoi un răspuns 
dacă este necesar. Uneori, aceste proceduri sunt denumite aplicaţii ale 
procesului server. 

Gradul în care sunt folosite într-o aplicaţie task-urile tolerante software la 
defecte determină disponibilitatea şi consistenţa datelor pentru acea aplicaţie. 
Este, de asemenea, folositoare stabilirea unei clasificări a diferitelor nivele ale 
toleranţei software la defecte. Vom defini în continuare următoarele patru nivele 
bazate pe experimentele efectuate la AT&T. 
 
Nivelul 0: Nici o toleranţă la defecte în aplicaţia software 
În acest nivel, când procesul care execută aplicaţia cade sau se blochează, 
trebuie să fie restartat manual de la starea sa internă iniţială. Aplicaţia poate să 
lase datele într-o stare incorectă sau inconsistentă datorită timing-ului căderii şi 
poate dura mult timp până la restartare, datorită procedurilor de inţializare foarte 
elaborate. 
 
Nivelul 1: Detecţia automată şi restartarea 
Când o aplicaţie cade sau se blochează, eroarea este detectată şi aplicaţia este 
restartată dintr-o stare internă iniţială pe acelaşi procesor, dacă acest lucru este 
posibil, sau pe un procesor de backup dacă acesta este disponibil. În acest nivel, 
starea internă a unei aplicaţii nu este salvată şi atunci, procesul este restartat la 
starea internă iniţială. Aşa cum am menţionat, restartarea împreună cu 
reiniţializarea este lentă. Restartarea stării interne poate să nu reflecte toate 
mesajele care au fost procesate în execuţia anterioară şi, de aceea, poate să nu fie 
consistentă cu datele persistente. Diferenţa între Nivelul 0 şi 1 este aceea că 
detecţia şi restartarea sunt automate în nivelul 1, şi de aceea, disponibilitatea 
aplicaţiei este mai mare pe nivelul 1 decât pe nivelul 0. 
 
Nivelul 2: Nivelul 1 plus verificarea periodică cu puncte de control, logarea şi 
refacerea stării interne 
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În plus faţă de ce este disponibil pe nivelul 1, starea internă a procesului 
aplicaţiei este verificată periodic cu puncte de control, adică datele volatile 
critice sunt salvate şi mesajele aplicaţiei sunt logate. După ce este detectat un 
defect, aplicaţia este restartată la cea mai recentă stare internă verificată cu 
puncte de control şi mesajele logate sunt reprocesate pentru a aduce închiderea 
aplicaţiei la starea la care a căzut. Disponibilitatea aplicaţiei şi consistenţa 
datelor volatile sunt mai ridicate la nivelul 2 decât cele de pe nivelul 1. 
Nivelul 3: Nivelul 2 plus refacerea datelor persistente 
În plus faţă de ceea ce este disponibil în nivelul 2, datele persistente ale 
aplicaţiei sunt replicate pe un disc de backup conectat la un nod backup, astfel 
fiind păstrată consistenţa cu datele de pe nodul primar, în timpul unei funcţionări 
normale a aplicaţiei. În cazul unui defect şi a refacerii rezultate pentru aplicaţia 
din nodul backup, discul backup aduce datele persistente ale aplicaţiei ca 
închidere pentru starea în care a avut loc căderea aplicaţiei. 
 
Nivelul 4: Operaţii continue fără nici un fel de întrerupere 
Acest nivel al toleranţei software la defecte garantează cel mai ridicat grad de 
disponibilitate şi consistenţă a datelor, care este cerut, de exemplu, în sistemele 
de timp real cu securitate critică. De multe ori, aceasta este asigurată de către 
procesele replicate ale aplicaţiei, cum ar fi blocul de refacere sau software-ul cu 
N-versiuni. Tehnologiile descrise în această secţiune nu oferă acest nivel al 
toleranţei la defecte, nefiind recomandată o folosire exclusivă a lor în astfel de 
aplicaţii. 
 

88..77  PPEERRFFOORRMMAANNŢŢAA  
 

Când se evaluează un mecanism de tolerare la defecte pentru un mediu de 
calcul paralel trebuie să se ţină seama că performanţa este o raţiune de a exista a 
calculului paralel. Într-un mediu de calcul partajat cu utilizatori multiplii, 
consumarea resurselor este de asemenea un subiect de discuţie. Orice resurse 
folosite pentru a asigura tolerarea defectelor pentru o aplicaţie nu pot fi folosite 
de altă aplicaţie. O proiectare care implică un overhead mare, calcule de refacere 
din defecte care se desfăşoară încet sau folosirea unei cantităţi mari de resurse, 
nu va fi folosită dacă preţul este prea mare. 

Pentru a determina performanţa unei metode de tolerare a defectelor, s-a 
testat performanţa unei aplicaţii sintetice în bandă de asamblare, folosind şi 
implementarea cu tolerare la defecte şi cea fără tolerare la defecte (care s-a luat 
ca linie de bază). S-au testat implementările tolerante la defecte printr-un 
scenariu care cuprindea absenţa defectelor şi apoi prezenţa unui singur defect, 
pentru a determina caracteristicile timpului de refacere pentru metode diferite, în 
timp ce se foloseşte o gamă de valori pentru parametrii cheilor acestor 
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mecanisme. 
 

8.7.1 SSIISSTTEEMMEE  TTOOLLEERRAANNTTEE  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  FFOOLLOOSSIINNDD  
LLOOGGAARREEAA  MMEESSAAJJEELLOORR  ŞŞII  PPUUNNCCTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL 

 
Prin implementarea toleranţei la defecte într-un sistem de calcul, se 

asigură supravieţuirea proceselor în execuţie, pe durata apariţiei unui defect în 
cadrul sistemului. În absenţa caracteristicii de tolerare a defectelor, un program 
de aplicaţie executat în paralel pe procesoare multiple, într-un sistem distribuit, 
poate să se defecteze în întregime, chiar dacă defectul s-a produs doar la 
execuţia unei secţiuni a aplicaţiei care rula pe un singur procesor. Deşi ideea 
includerii caracteristicii de tolerare a defectelor în cadrul sistemelelor distribuite 
nu este nouă, multe metode existente restrâng tipurile de programe de aplicaţii 
suportate sau micşorează semnificativ şi, în acelaşi timp drastic, performanţele 
acestor programe în absenţa defectelor. Importanţa metodelor de asigurare a 
toleranţei la defecte cu overhead scăzut constă tocmai în faptul că diminuează 
puţin performanţele programelor de aplicaţie distribuite pe care le foloseşte. 
Dacă, în schimb, implementarea toleranţei la defecte adaugă un overhead 
substanţial în cadrul sistemului, se poate ajunge în situaţia să nu mai fie utilizată 
de multe tipuri de programe de aplicaţie. Din aceste cauze, se preferă metode de 
asigurare a toleranţei la defecte în sisteme care să poată fi utilizate cu uşurinţă 
pentru programele de aplicaţii deja existente, fără a mai fi nevoie de schimbări 
sau fără a necesita efortul de elaborare a unor aplicaţii noi. 

O clasă de metode de asigurare a toleranţei la defecte în sistemele 
distribuite foloseşte logarea mesajelor (message logging) şi puncte de control 
(checkpoints). Au fost dezvoltate metode generale noi pentru demonstrarea şi 
înţelegerea comportării şi corectitudinii acestor mecanisme de tolerare a 
defectelor, de proiectare şi implementare şi, de asemenea, de evaluare a 
performanţelor acestora, bazate pe modelul prezentat în continuare. Aceste 
metode sunt transparente şi introduc un overhead mic. Principalul avantaj constă 
în faptul că nu necesită hardware suplimentar. 

În general, într-un sistem care foloseşte logarea mesajelor şi puncte de 
control pentru a asigura tolerarea defectelor, fiecare mesaj primit de un proces 
este înregistrat într-un mesaj de log, iar starea fiecărui proces este salvată 
ocazional ca un punct de control. Fiecărui proces i se atribuie un punct de 
control individual, nefiind necesară nici o coordonare între punctele de control 
aparţinând diferitelor procese. Mesajele log-ate şi punctele de control sunt 
stocate prin diverse mijloace pentru a “supravieţui” oricărui defect din care 
sistemul să poată să se refacă, cum ar fi scrierea lor pe un suport de stocare 
stabil. 

Refacerea unui proces dintr-un defect folosind aceste mesaje log-ate şi 
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punctele de control se bazează pe ipoteza că execuţia procesului este 
deterministă între recepţiile mesajelor de intrare. Acest  lucru este îndeplinit 
dacă două procese care pornesc din aceeaşi stare şi care primesc aceeaşi 
secvenţă de mesaje de intrare, produc aceeaşi secvenţă de mesaje de ieşire şi se 
termină în aceeaşi stare. Starea unui proces este astfel complet determinată de 
starea sa de pornire şi de secvenţa de mesaje recepţionate. 

Un proces defect este restaurat folosind puncte de control anterioare ale 
procesului şi folosind mesajele de log primite de proces ulterioare acelor puncte 
de control şi înainte de producerea defectului. Prima dată, starea unui proces 
defect este reîncărcată de la un punct de control pe alte procesoare disponibile. 
Procesului îi este atunci permis să îşi înceapă execuţia şi secvenţa de mesaje log-
ate, primite original de proces ulterior acestui punct de control, sunt reluate din 
log şi date tot lui. Mesajele reluate trebuie să fie recepţionate de către proces în 
timpul refacerii în aceeaşi ordine în care ele au fost recepţionate anterior 
producerii defectului. Procesul recuperat este reexecutat din această stare a 
punctelor de control, bazată pe aceleaşi mesaje de intrare, în aceeaşi ordine şi, 
astfel, ajunge, într-un mod determinist, în starea determinată de aceste secvenţe 
ale mesajelor recepţionate original. În timpul reluării execuţiei, procesul va 
retrimite orice mesaj transmis în timpul execuţiei originale anterior manifestării 
defectului. Aceste mesaje duplicate trebuie detectate şi ignorate de receptorii săi 
sau sistemul trebuie să nu permită retransmiterea lor în timpul refacerii. 

Problema refacerii cu returnare (rollback-recovery) în sistemele cu 
transfer de mesaje a determinat efectuarea a numeroase cercetări. Tehnicile de 
refacere cu returnare pot fi clasificate în două categorii. 
Prima categorie este refacerea cu returnare bazată pe puncte de control, care 
foloseşte, în exclusivitate, pentru stările de restaurare ale sistemului acele stări 
deja controlate. În funcţie de momentele de alegere a punctele de control, 
acestea pot fi împărţite în puncte de control necoordonate, puncte de control 
coordonate şi puncte de control  induse de comunicaţie. 

A doua categorie este refacerea cu returnare bazată pe log-uri, care 
foloseşte puncte de control şi mesaje log-ate. Log-urile permit protocolului de 
refacere să reconstituie stările care nu au fost verificate prin intermediul 
punctelor de control. Se cunosc trei clase de procedee de refacere cu returnare 
bazate pe log-uri: logări pesimiste, logări optimiste şi logări cauzale, depinzând 
de nivelul de sincronizare impus de către protocol la execuţia sistemului. Aceste 
tehnici de refacere cu returnare bazate pe log-uri folosesc overhead-ul adiţional 
pentru a permite accesul mai rapid la ieşire şi o localizare extinsă a refacerii. De 
asemenea, caracteristicile protocolului bazat pe log-area mesajelor care este 
folosit în sistem, determină  multe caracteristici solicitate protocoalelor de 
refacere din defect, bazate pe puncte de control. 

Refacerea cu returnare asigură tolerarea defectelor printr salvarea 
periodică a stării procesului în timpul execuţiei fără defecte şi printr restartarea 
dintr-o stare salvată anterior producerii defectului pentru a reduce pierderile de 
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informaţie. Starea procesului salvat se numeşte punct de control (checkpoint), 
iar procedura de repornire dintr-o stare controlată anterior se numeşte refacere 
cu returnare (rollback-recovery). Un punct de control poate fi salvat în mediile 
de stocare stabilă sau stocare volatilă ale altui proces, aceasta depinzând de 
modalitatea în care se va face tolerarea defectelor. Pentru aplicaţiile ştiinţifice, 
care necesită un timp îndelungat de rulare, punctele de control şi refacerea cu 
returnare pot fi folosite pentru a minimiza timpii totali de execuţie în prezenţa 
defectelor. Pentru aplicaţii care oferă servicii gen misiuni critice, punctele de 
control şi refacerea cu returnare pot fi folosite pentru a îmbunătăţi 
disponibilitatea serviciului prin realizarea unei refaceri mai rapide, reducând 
timpii de cădere ai acestuia. 

Refacerea cu returnare în sistemele cu transfer de mesaje devine mai 
complicată ca urmare a propagării datorată comunicaţiilor inter-procese. Când 
transmiţătorul unui mesaj m este returnat la o stare anterioară transmiterii lui m, 
procesul receptor trebuie, de asemenea, să fie returnat la o stare anterioară 
recepţiei lui m, altfel stările celor două procese vor fi neconsistente, deoarece ele 
vor arăta că mesajul m nu a fost trimis dar a fost primit, ceea ce este imposibil 
într-o execuţie corectă fară defecte. În alte cazuri, propagarea în cascadă poate 
forţa sistemul să repornească din starea iniţială, pierzându-se astfel toate 
lucrările executate până la producerea defectului. Această situaţie este întâlnită 
sub denumirea de “efectul de domino”. Apariţia efectului de domino este un caz 
foarte nefavorabil, deoarece toate punctele de control alese ar putea fi înlăturate, 
nefiind folositoare pentru protecţia aplicaţiei împotriva pierderii tuturor 
lucrărilor realizate înaintea producerii defectului. 

În sistemele bazate pe transferul mesajelor, dacă fiecare proces participant 
are propriul său 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 
constă în folosirea punctelor de control coordonate: procesele în execuţie în 
cadrul sistemului îşi coordonează punctele lor de control pentru a forma o stare 
consistentă cât mai largă. Asemenea seturi de puncte de control pot fi folosite 
pentu a restrânge efectul de propagare a returnării. O posibilă alternativă constă 
în puncte de control induse de comunicaţie, care forţează ca fiecare proces să 
dispună de puncte de control bazate pe unele mesaje pe care le primeşte de la 
alte procese. Această metodă nu necesită un sistem cu întindere mare şi, din 
acest motiv, poate fi scalat mai bine. Punctele de control sunt determinate astfel 
încât să existe întotdeauna o stare consistentă şi să nu poată apărea “efectul de 
domino”. 

Toate aceste aspecte constituie refacerea cu returnare bazată pe puncte 
de control. În contrast cu cele prezentate, refacerea cu returnare bazată pe 
log-uri foloseşte modelul execuţiei deterministe pe secţiuni (PWD - PiceWise 
Deterministic Execution Model). În acest model, fiecare execuţie a unui proces 
constă dintr-o secvenţă de intervale de stare deterministe, fiecare secvenţă 
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pornind de la apariţia unui eveniment nedeterminist. Prin logarea şi reluarea 
evenimentelor nedeterministe, în ordinea originală, un proces îşi poate recreea 
determinist evenimentul stării anterioare defectului în ipoteza că acesta nu a fost 
controlat. Refacerea cu returnare bazată pe log-uri permite, în general, unui 
sistem de a avea o stare de refacere ulterioară celui mai recent set de puncte de 
control consistente şi, de aceea, este des folosită pentru aplicaţii care 
interacţionează frecvent cu lumea exterioară. Lumea exterioară constă din toate 
dispozitivele de intrare şi de ieşire care nu pot fi returnate. 

Protocoalele bazate pe logarea pesimistă a mesajelor realizează logarea 
mesajelor sincron. Protocolul garantează că orice proces defect poate fi 
recuperat în mod individual, fără a afecta stările altui proces care nu a eşuat şi 
previne procesele să se lanseze până când logarea este completă. Aceste 
protocoale sunt denumite “pesimiste”, deoarece presupun faptul că un defect 
poate apărea la orice moment de timp, fiind posibilă apariţia defectului chiar 
înainte ca logarea să fie realizată necesară. 

Protocoalele bazate pe logarea pesimistă a mesajelor au avantajul că sunt 
capabile să restaureze sistemul după un defect fără a afecta stările oricărui alt 
proces care nu s-a defectat. Din moment ce un proces poate să fie refăcut din cel 
mai recent punct de control al său, trebuie salvat doar un singur punct de control 
pentru fiecare proces, iar partea de reluare a execuţiei necesară pentru a 
completa refacerea din orice defect poate fi controlată prin frecvenţa cu care 
sunt înregistrate noile puncte de control. Principalul dezavantaj al acestui 
protocol este acela de degradare a performanţelor datorată sincronizării. 

Protocoalele bazate pe logarea optimistă a mesajelor operează asincron. 
Receptorul unui mesaj nu este blocat, mesajele fiind log-ate după recepţie, de 
exemplu prin gruparea mai multor mesaje şi scrierea lor printr-o singură 
operaţie, într-un mediu de stocare stabilă. Cu toate acestea, starea curentă a 
procesului poate fi refăcută doar dacă au fost log-ate toate mesajele primite de 
proces de la ultimul punct de control şi, astfel, unele execuţii ale unui proces 
defect pot să fie pierdute dacă înainte de apariţia defectului loga-rea nu a fost 
completă. Aceste protocoale sunt denumite “optimiste”, deoarece ele asigură 
faptul că logarea fiecărui mesaj primit de un proces va fi completă înainte ca 
procesul să eşueze, fiind foarte eficiente în asemenea cazuri. Asemenea logării 
pesimiste a mesajelor, fiecare proces defect este refăcut individual şi nici un alt 
proces, în afară de cele defecte, ne este returnat în timpul refacerii. 

Protocoalele bazate pe logarea optimistă a mesajelor au avantajul unei 
reduceri semnificative a overhead-ului cauzată de logarea mesajelor, spre 
deoasebire de protocoalele de logare pesimistă. În timpul logării asincrone a 
mesajelor după recepţie, nu este necesară nici o întârziere pentru sincronizare. 
Deşi protocoalele bazate pe logarea optimistă necesită o procedură mult mai 
complexă de refacere a sistemului după un defect, aceasta este folosită doar când 
apare un defect. Folosirea protocoalelor cu logare optimistă a mesajelor este 
recomandată în sistemele în care prioritară este performanţa în lipsa defectelor, 
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iar defectele nu sunt frecvente. Principalul dezavantaj al protocoalelor bazate pe 
logarea optimistă a mesajelor este acela că refacerea din defect poate dura mult 
timp până, timp în care pot fi solicitate mai multe procese returnate. De 
asemenea, acest procedeu poate necesita mai mult spaţiu pentru stocarea 
punctelor de control şi a mesajelor logate, în timp ce orice proces poate fi forţat 
să revină într-un punct de control mai apropiat decât cel mai recent punct de 
control şi toate mesajele primite de proces de la acel punct de control să trebuie 
salvate în log. 

Logarea optimistă a mesajelor reprezintă un tip de algoritm optimist sau 
calcul optimist. Algoritmii optimişti sunt folosiţi şi în alte domenii, printre care 
se pot enumera mecanismele de control concurent, paralelismul automat al 
programelor pentru multiprocesoare şi sisteme distribuite, simularea 
evenimentelor discrete distribuite, dezvoltarea de ultilitare software şi 
protocoalele de reţea pentru transferuri masive de date. 
 

88..77..22  MMOODDEELLUULL  SSIISSTTEEMMUULLUUII  ŞŞII  MMOODDEELLUULL  DDEEFFEECCTTUULLUUII  
 

Un sistem bazat pe transfer de mesaje constă dintr-un număr fix de 
procese care comunică doar prin mesaje. Notăm cu N numărul total de procese 
din sistem. Procesele cooperează între ele pentru a executa o aplicaţie distribuită 
şi, de asemenea, interacţionează cu lumea exterioară prin recepţia sau 
transmiterea mesajelor de intrare şi de ieşire respective. Figura 8.5 ilustrază un 
exemplu de sistem constând din trei procese, în care liniile orizontale reprezintă 
execuţiile proceselor iar săgeţile dintre procese reprezintă mesajele manipulate. 
 

Mesajul de intrare

Sistem cu transfer de mesaje

Mesajul de ieşireLumea exterioară

P0 m´

m
P2

P1Procese

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

 
Protocoalele de refacere cu returnare presupun că în reţea comunicaţia 

este imună la partiţionare. Ipotezele diferă în cazul fiabilităţii comunicaţiilor 
interprocese. Unele protocoale presupun că acest subsistem de comunicaţii 
furnizează mesaje fiabile în ordine FIFO (First In First Out). Alte protocoale 
presupun că acest subsistem de comunicaţii poate pierde, duplica sau reordona 
mesajele. Aceste două interpretări diferite duc la metode şi măsuri diferite de 
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tratare a mesajelor în tranzit, care vor fi descrise în continuare. 
Un proces poate eşua, caz în care el îşi pierde toate stările volatile, 

oprindu-şi execuţia conform unui model de oprire eronată. Procesele au acces la 
un sistem de stocare stabilă care poate face faţă defectelor. Informaţia de stare 
care a fost salvată pe acest dispozitiv în timpul execuţiei fără defecte poate fi 
folosită pentru refacere. Numărul proceselor tolerante la defecte poate varia de 
la un proces la N procese şi de aceea protocolul de refacere trebuie adecvat 
conceput. Alegerea protocolului de refacere poate fi influenţat şi de modul în 
care defectele care apar în timpul refacerii pot fi şi ele tolerate. 
 

88..77..33  SSIISSTTEEMMEE  CCUU  SSTTĂĂRRII  CCOONNSSIISSTTEENNTTEE  
 

Stările unui sistem bazat pe transferul de mesaje formează colecţia de stări 
individuale ale tuturor proceselor participante şi a stărilor tuturor canalelor de 
comunicaţie. Intuitiv, un sistem cu stări consistente poate apărea în execuţia 
unui calcul distribuit. De exemplu, tăietura din figura 8.6a reprezintă o stare 
consistentă a celor trei procese din figura 8.5, în timp ce tăietura din figura 8.6b 
reprezintă o tăietură inconsistentă, deoarece, procesul P2 este reprezentat ca şi 
cum ar fi primit mesajul m, dar starea procesului P1 nu reflectă transmiterea 
mesajului. 
 

Figura 8.6 - (a) Tăietură consistentă; (b) Tăietură inconsistentă. 
 

Mesajele care au fost trimise, dar nu au fost recepţionate, pot să nu 
constituie cauza pentru care stările sistemului să devină inconsistente. Aceste 
mesaje se numesc mesaje în tranzit (de exemplu, mesajul m’ care respectă 
tăietura din figura a). O stare consistentă a sistemului poate include mesaje în 
tranzit, în funcţie de modelul de sistem propus şi de necesitatea asigurării 
fiabilităţii canalelor de comunicaţie. Pentru canale de comunicaţie fiabile, o stare 
consistentă trebuie să includă mesajele în tranzit, deoarece în orice execuţie 
corectă acestea vor fi întotdeauna trimise la destinaţia corespunzătoare. Un 
protocol de comunicaţie fiabil poate manipula doar mesajele în tranzit care sunt 
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potenţial pierdute în timpul unei execuţii fără defecte în canalele de comunicaţii 
cu pierderi. Mesajele în tranzit pierdute datorită proceselor eronate trebuiesc să 
fie manipulate separat în raport cu protocolul de refacere cu returnare. Dar pe de 
altă parte, dacă modelul presupune canale de comunicaţii cu pierderi, atunci 
omiterea mesajelor în tranzit din starea sistemului nu ar trebui să cauzeze nici o 
inconsistenţă. În asemenea modele nu se garantează că într-o execuţie legală 
subsistemul de comunicaţie va trimite toate mesajele la destinaţiile respective. 
De exemplu, în figura 8.6b, mesajele în tranzit pierdute datorită refacerii cu 
returnare nu mai pot fi distinse de cele cauzate de canalele de comunicaţii cu 
pierderi. Un protocol de comunicaţie fiabil la un nivel mai ridicat poate garanta 
transmiterea ambelor tipuri de mesaje. 

O stare inconsistentă reprezintă o stare care nu poate apărea niciodată, 
oricare ar fi procesul de execuţie corectă. Stările inconsistente pot apărea ca 
urmare a defectelor. De exemplu, inconsistenţa din figura 8.6b poate apare dacă 
procesul P1 eşuează după trimiterea mesajului m la P2. Scopul fundamental al 
oricărui protocol de refacere cu returnare este acela de a aduce sistemul într-o 
stare consistentă atunci când apar inconsistenţe datorate defectelor. Este 
suficient ca starea reconstituită să fie una care se manifestă înaintea apariţiei 
defectului într-o execuţie legală. 
 

88..88  TTOOLLEERRAANNŢŢAA  LLAA  DDEEFFEECCTTEE  ŞŞII  NNIIVVEELLEE  RRAAIIDD  
 

88..88..11  GGLLOOSSAARR  DDEE  TTEERRMMEENNII  RRAAIIDD  
 
Active-active array controllers - controlere externe multiple pentru matrice de 
discuri, fiecare din ele accesănd independent dispozitivul de stocare cu scopul de 
a realiza toleranţa la erori şi performanţe ridicate. În cazul puţin probabil al 
defectării unui controller, celelalte controlere sunt capabile de a oferi acces 
neîntrerupt la întregul sistem de stocare a datelor. Controlerele active oferă 
redundanţă şi, de asemenea, performanţe aproape duble faţă de un singur 
controler (inclusiv controlerele activ-pasive) pentru că fiecare dintre ele pot 
accesa datele independent. 
Active-pasive array controlers - oferă funcţionalitatea de failover a unui 
controler extern de matrice de discuri, similară cu cea a unui drive hot-spare (sau 
altă componentă redundantă). Un controler activ-pasiv este alimentat cu energie 
(dar nu este utilizat) şi stă în aşteptare pentru a prelua sarcinile controlerului 
principal în cazul unei defecţiuni a acestuia. Controlerele activ-pasive nu aduc 
nimic în plus din punct de vedere al performanţei, doar redundanţa (toleranţa la 
erori). 
Array adapter - un dispozitiv hardware bazat (de obicei) pe o conexiune la bus-
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ul PCI - card-uri add-on, cipuri ASIC sau o combinaţie a acestora - care face 
conversia între protocoalele şi timing-urile bus-ului de memorie şi cele ale bus-
ului I/O. Utilizate de obicei în serverele entry-level, aceste dispozitive conţin şi 
un coprocesor RAID care preia de la procesor cea mai mare parte a operaţiilor 
RAID - de exemplu, scrierea pe discul secundar în RAID 1 sau calculul parităţii 
în RAID 5. Array adapter-ul îmbunătăţeşte performanţa sistemului în comparaţie 
cu soluţiile software RAID incluse în sistemele de operare în reţea, cum ar fi 
Netware sau Windows NT. 
Bootable array - o matrice de discuri care include discurile sistem şi permite 
server-ului să booteze de pe acestea, protejând în acelaşi timp datele şi sistemul 
de fişiere în cazul unei defecţiuni.  
Clustering - conceptul de utilizare a unor calculatoare independente care 
lucrează împreună cu un singur sistem logic. Clustering-ul este de obicei 
implementat pentru a rezolva probleme de scalabilitate şi disponibilitate 
(toleranţa la erori). 
Capacitate de stocare utilă - capacitatea de stocare utilizabilă pentru datele 
utile (exceptând spaţiul necesar pentru mirroring sau date de paritate). De 
exemplu, în cazul mirroring-ului (RAID 1 şi 0/1) spaţiul de stocare util este de 
50% (cealaltă jumătate fiind folosită pentru redundanţă). În contrast, la RAID5 
capacitatea utilă este de “n-1”, unde “n” reprezintă numărul total de discuri iar 
“1” este discul (sau capacitatea echivalentă de pe mai multe discuri) utilizat 
pentru datele de paritate. Pe măsură ce numărul de discuri din matrice creşte, 
capacitatea utilă reprezintă un procent din ce în ce mai mare din capacitatea 
totală. 
Cold swap - alimentarea trebuie întreruptă înainte de scoaterea sau introducerea 
unei componente. 
Disk/data striping - distribuirea datelor în mod egal pe mai multe discuri pentru 
îmbunătăţirea performanţelor. Referită şi ca RAID 0, data striping nu dispune de 
nici un fel de redundanţă astfel încât nu oferă nici o protecţie a datelor în cazul 
unui defect (fault tolerance). 
Downtime - interval de timp în care o reţea nu poate fi utilizată ca urmare a unui 
defect sau a altei cauze. 
Duplexing - oglindirea datelor pe doua host adapter-e. Este utilizat numai în 
sistemele RAID software (de obicei incluse în sistemele de operare de reţea ca 
Netware sau Windows NT). 
Dynamic Sector Repair - permite unui sistem RAID să localizeze sectoarele 
defecte de pe un harddisk, să repare datele în mod transparent pentru utilizator şi 
să marcheze respectivele sectoare ca defecte pentru a nu mai fi folosite în viitor. 
ECC (Error Correction Code) - se referă la detecţia şi corecţia erorilor de 
paritate din memoria RAM sau cache (de exemplu în SIMM-uri). În functie de 
SIMM există paritate pe un singur bit sau pe doi biţi - în primul caz erorile pot fi 
doar detectate, în al doilea caz sunt detectate si corectate automat. 
External array controller - În contrast cu bus-based array adaters sau 
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microprocessor-based array controllers, controlerele de matrici de discuri 
externe se găsesc în carcasa proprie (externa) a matricii RAID. Aceasta se 
conectează la calculatorul gazdă printr-o interfaţă SCSI sau serială (cum ar fi 
Fibre Channel). Acestea dispun de un procesor propriu care degrevează 
procesorul calculatorului de toate operaţiile RAID (comenzi I/O şi operaţii 
RAID specifice). Sunt folosite de obicei în serverele medii şi mari, mai ales în 
clustere de servere. 
Failed-drive mode - un mod de operare cu performanţe reduse în care se 
găseşte o matrice de discuri după o defecţiune. 
Failover - înlocuirea automată a unei componente defecte cu una funcţională. 
Cel mai adesea este utilizată în contextul unor controlere externe redundante. 
Dacă un controler se defectează, mecanismul failover permite celui de-al doilea 
controler să preia sarcinile celui defect. 
Fault tolerance - capacitatea unui sistem de a continua să-şi exercite funcţiile în 
cazul în care una sau mai multe componente se defectează. 
Fibre Channel - interfaţa serială de mare viteză capabilă de rate de transmisie 
de pâna la 100 MB/sec. 
Host adapter - dispozitiv hard (cum ar fi o placă add-on sau ASIC) - bazat pe 
magistrală (PCI, EISA, ISA) - care face conversia între protocolul şi timing-ul 
magistralei de memorie şi cel al magistralei I/O. 
Hot spare - proprietate a unui sistem RAID care permite configurarea unui 
harddisk (sau a altei componente) pentru înlocuirea sau refacerea automată (în 
contrast cu hot swap) după o defecţiune. Utilizatorul poate rămâne conectat 
online şi să continue să acceseze datele. 
Hot swap - facilitatea unui sistem de stocare de a permite scoaterea sau 
schimbarea unui harddisk (sau a altei componente)  în timpul accesului la date. 
Spre deosebire de hot spare aceasta este o operaţie manuală. 
JBOD (Just a Bunch Of Drives) - o matrice de discuri fără redundanţa datelor. 
Microprocessor-based array controller - în contrast cu un array adapter, acest 
dispozitiv conţine un microprocesor (de exemplu Intel i960) pentru a prelua 
comenzile I/O şi operaţiile RAID de la procesorul principal. Utilizat de obicei în 
servere medii şi mari. 
Mirroring - cunoscut şi ca RAID1 (sau duplexing, când sunt utilizate două host 
adapter-e). Redundanţa completă este obţinută prin duplicarea datelor de pe 
discul primar pe un disc secundar. Costurile implicate de această dublare a 
capacităţii de stocare pot fi ridicate când se utilizează mai mult de două discuri. 
Paritate - o formă de redundanţă a datelor utilizată în nivelele RAID 2, 3, 4 şi 5 
pentru refacerea datelor de pe un disk defect dintr-o matrice. 
MTBF (Mean Time Between Failure) - indicator utilizat pentru a măsura 
fiabilitatea (“speranţa de viaţă”) medie a unei componente dintr-un calculator. 
MTBF nu este la fel de porivit pentru a măsura fiabilitatea unei matrici de 
discuri ca MTDL, MTTR sau MTDA (a se vedea mai jos) pentru că nu ia în 
considerare capacitatea acestor dispozitive de a reface datele după o cădere. 
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MTDA (Mean Time between Data Access) - timpul mediu până la căderea 
unei componente ne-redundante, care conduce la imposibilitatea de a accesa 
datele, dar fără pierderea sau coruperea acestora. 
MTDL (Mean Time to Data Loss) - timpul mediu până la căderea unei 
componente a unei matrici, care produce pierderea sau coruperea datelor. 
MTTR (Mean Time To Repair) - timpul mediu necesar pentru a readuce o 
matrice de discuri fault tolerant la starea de funcţionare normală. 
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) - termen lansat în 1987 de 
cercetătorii de la Berkeley University pentru a descrie o serie de arhitecturi 
neredundante (numerotate de la 0 la 5) utilizate în matrici de harddisk-uri (disk 
arrays) tolerante la defecte (fault tolerant). 
Read-ahead cache - tehnica de anticipare şi citire în avans a datelor de pe un 
mediu de stocare şi scriere a lor într-o memorie cache, înainte ca procesorul să 
aibă nevoie de ele. 
Redundant - dublare a unui harddisk (sau altei componente) care oferă un mod 
de refacere a funcţionalităţii sistemului în cazul unei defecţiuni. 
S.M.A.R.T. (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - 
harddisk-urile cu această facilitate pot prevedea anumite defecte pe baza unor 
valori de prag stabilite de producător. Aceasta permite, de exemplu, înlocuirea 
unui harddisk înainte ca acesta să se defecteze. 
Software-based array - o matrice de harddisk-uri în care toate funcţiile de 
administrare, inclusiv calculul parităţii, sunt realizate de procesorul serverului. 
Acest sistem are un preţ scăzut, dar încărcarea procesorului este ridicată, iar 
facilităţile de toleranţă la defecte sunt limitate. Sistemele high-end îl folosesc din 
ce în ce mai puţin. 
Warm Swap - posibilitatea de a scoate sau înlocui un harddisk în timp ce acesta 
este alimentat. Activitatea magistralei trebuie întreruptă (de obicei prin 
intermediul unei aplicaţii cuprinse în soft-ul de management al matricii de 
discuri) pentru a asigura integritatea datelor în timpul înlocuirii harddisk-ului. 
Este utilizat atunci când nu sunt suportate facilităţile de hot swap. 
 

88..88..22  PPRREEZZEENNTTAARREEAA  NNIIVVEELLEELLOORR  RRAAIIDD  
 

88..88..22..11  RRAAIIDD  00::  DDIISSCCUURRII  ÎÎMMPPĂĂRRŢŢIITTEE  ÎÎNN  FFÂÂŞŞIIII  FFĂĂRRĂĂ  
TTOOLLEERRAANNŢŢĂĂ  LLAA  DDEEFFEECCTTEE    

 
 La fel ca seturile de volume, seturile de fâşii (stripe sets) permit realizarea 
de volume utilizănd mai multe hard-diskuri. Cu toate acestea, seturile de fâşii 
stochează datele într-un mod cu totul diferit, utilizând o tehnică denumită 
striping (distribuire pe făşii). Figura 8.7 de mai jos prezintă modul de lucru al 
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acestei tehnici. 

 
Figura 8.7 - RAID 0. 

 
 În acest caz, datele scrise sunt separate în fâşii, care sunt scrise în mod 
secvenţial pe toate discurile conţinute de setul de fâşii. Ca rezultat, un fişier este 
de fapt răspândit pe toate discurile din setul de fâşii. 
 Această “farămiţare” a fişierelor duce la creşterea performanţelor. 
Discurile consumă mult timp doar pentru mişcarea capetelor în căutarea pistei 
cu informaţia dorită. Atunci cănd aceste căutări sunt distribuite pe mai multe 
discuri, timpul necesar pentru obţinerea fişierului este redus cu un factor 
aproximativ egal cu numărul de discuri. Câştigul de viteză este vizibil, în special 
în cazul aplicaţiilor care citesc frecvent date de pe disc.  
 Deoarece datele sunt distribuite pe mai multe discuri, segmentele de disc 
de pe diferitele discuri trebuie să fie de aceeaşi mărime. Atunci când unele 
segmente sunt mai mari decât altele, porţiuni ale anumitor segmente nu sunt 
utilizate. În Windows NT, aplicaţia Disk Administrator verifică întotdeauna 
dacă segmentele care sunt adăugate unui set de fâşii au aceeaşi dimensiune. 
 Distribuirea pe fâşii prezintă unele dezavantaje faţă de lucrul cu seturi de 
volume - fiabilitatea unui set de fâşii este mai scazută decât cea a unui disc 
individual. De asemenea, dacă un singur disc se defectează, toate datele din setul 
de fâşii sunt pierdute. 
 

CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 
• RAID 0 implementează  un vector 

de discuri împărţite pe fâşii, datele 
fiind “fărâmate” în blocuri şi 
fiecare bloc este scris pe un disc 
separat. 

• Performanţa I/O este substanţial 
îmbunătăţită prin împărţirea încăr-
cării I/O de-a lungul mai multor 
canale şi drive-uri. 

• Cea mai bună performanţă este 

• Nu este un  RAID “real” deoarece 
NU este tolerant la defecte. 

 
 
 
• Căderea unui singur disc va duce la 

o pierdere a tuturor datelor dintr-un 
vector. 

 
• Niciodată nu trebuie utilizat în 

 - 150 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

obţinută când datele sunt împărţite 
în fâşii cu mai multe controllere cu 
numai un drive per controller. 

• Nu implică o calculare suplimenta-
ră a parităţii. 

• Proiectare foarte simplă 
• Uşor  de implementat 

medii de lucru critice. 
 

 

Aplicaţii 

• Producerea şi editarea video  
• Editarea de Imagini 
• Aplicaţii pentru tipărire  
• Orice aplicaţie care necesită o lăţime de bandă largă.  

  
 Această metodă împarte datele în blocuri de 64 K şi le distribuie în mod 
egal, cu o anumită frecvenţă şi într-o anumită ordine, pe toate discurile din grup 
(array). Cu toate acestea, nu se asigură toleranţa la defecte, deoarece nu există o 
redundanţă a datelor. Dacă o partiţie din set se defectează, toate datele se pierd. 
 Un set de benzi combină mai multe spaţii libere neformatate într-o singură 
unitate logică, distribuind datele pe toate unităţile de disc, simultan. În Windows 
NT, un set de benzi necesită cel puţin două unităţi fizice, dar poate folosi până la 
32 de unităţi. Seturile de benzi pot combina zone aflate pe diferite tipuri de 
unităţi, cum ar fi SCSI, ESDI (Enhanced Small Device Interface) şi IDE. 
Figura de mai jos ilustrează trei hard-discuri folosite pentru a crea un set de 
fâşii. În acest caz, datele au un volum de 192 K. Primii 64 K sunt scrişi pe o 
fâşie (stripe) de pe discul 1, următorii 64 K pe o bandă de pe discul 2 şi ultimii 
64 K pe o bandă de pe discul 3. 
 

 
Figura 8.8 - Metoda de împărţire a discurilor în benzi combină zone aflate pe 

mai multe unităţi de disc. 
 

Împărţirea fâşiilor în benzi prezintă două avantaje. În primul rând, din mai 
multe partiţii mici este alcătuită o partiţie mare, ceea ce duce la o folosire mai 
eficientă a spaţiului pe disc. În al doilea rând, existenţa mai multor controllere 
de disc îmbunătăţeşte performanţele. 

RAID de nivel 0 este proiectat pentru a furniza o rată I/O mare, o soluţie 

 - 151 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

de vector de discuri cu rata de transfer rapid, fără însă protecţia datelor. 
La acest tip de matrice de discuri, transferul de date de la sistemul gazdă 

este împărţit de către controllerul matricii şi răspândit de-a lungul fiecărei unităţi 
de disc în segmente a căror mărime depinde de adâncimea blocului definit. 
Transferuri mici de date vor necesita numai una sau două unităţi de disc, în 
vreme ce transferurile mari de date vor utiliza întregul grup. “Citirile” şi 
“Scrierile” pe unităţile de disc pot fi efectuate în paralel sau independent una de 
alta, permiţând un acces concurent la unităţile de disc. Avantajul unei matrici 
RAID de nivel 0 constă în faptul că pot fi procesate mai multe transferuri mici 
pentru a obţine un grad de suprapunere ducând la creşterea ratei de I/O, deoarece 
fiecare grup de unităţi de disc pot lucra la un transfer I/O independent.  

Un transfer lung către o matrice care lucrează la mai multe transferuri 
mici rămâne în coada de aşteptare pânp când toate unităţile de disc devin 
disponibile pentru a-l procesa. Nu există protecţie de date furnizată cu acest tip 
de matrice de discuri, ceea ce înseamnă că o eşuare a unităţii de disc va duce la 
un dispozitiv inaccesibil şi uneori la căderea sistemului.  
 Următoarea diagramă prezintă cum scrierea a patru kilobytes va fi 
răspândită de către controllerul matricii de-a lungul tuturor unităţilor de disc. 
Acest transfer necesită ca toate cele patru unităţi de disc să fie disponibile 
înainte ca acesta să fie executat. Desenul ilustrează de asemenea patru scrieri 
independente de un kilobyte care se suprapun fiecare în timp, ducând la 
creşterea ratei de transfer. 
 

 
Figura 8.9 - RAID 0. 
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88..88..22..22  RRAAIIDD  11::  MMIIRRRROORRIINNGG  ŞŞII  DDUUPPLLEEXXIINNGG  
 

Pentru o performanţă mai bună, controller-ul trebuie să poată să efectueze 
două citiri concurente separate pentru perechea oglindită sau două scrieri 
duplicate pentru perechea oglindită. 
 

 
Figura 8.10 - RAID 1. 

 
CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Scriere sau două citiri posibile 
pentru perechea oglindită. 

• Rată de două ori mai mare la citire 
decât la un singur disc, aceeaşi rată 
de scriere cu a unui singur disc. 

• 100% reduntanţă a datelor ceea ce 
înseamnă că nu este necesară 
reconstruirea datelor în cazul 
defectării discului, ci numai o 
copiere a discului înlocuit. 

• Rata de transfer per bloc este egală 
cu a unui singur disc 

• Cea mai simplă proiectare a 
subsistemului de stocare de tip 
RAID. 

• Dintre toate tipurile RAID are cel 
mai mare ECC (cod cu corectarea 
erorilor) - ineficient 

• În mod normal, funcţiile RAID sunt 
efectuate de către software-ul de 
sistem, încărcând CPU-ul şi 
scăzând performanţele sistemului. 
De aceea este de preferat o
implementare hardware.  

• Nu suportă hot-swap pentru discuri 
stricate când se implementează 
software 

 

Aplicaţii 

• Contabilitate 
• Plăţi 
• Finanţe 
• Orice aplicaţie care necesită o disponibilitate mare. 

 
RAID 1 este proiectat pentru a furniza o soluţie cu o disponibilitate 

mare a matricii de discuri prin oglindirea discului.  
Acest tip de matrice de disc utilizează o configuraţie cunoscută ca 
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oglindire de disc, în care o copie a datelor de pe un disc este stocată pe un alt 
disc. Următoarea diagramă prezintă o matrice de disc de RAID de nivel unu. 
 

 
Figura 8.11 - RAID 1. 

 
În cazul defectării unui disc, controller-ul vectorului de discuri va comuta 

automat toate activităţile de intrare ieşire ale sistemului către discul care mai 
funcţionează.  Repararea şi sincronizarea discului defectat trebuie efectuată 
pentru a reface datele din starea iniţială. Avantajul cheie al utilizatorului este o 
disponibilitate mare a datelor în cazul oglindirii discului, deoarece se extinde 
timpul de disponibilitate al sistemului prin salvarea sistemului de la căderi în 
cazul erorilor unităţii de disc. Alte implementări pentru RAID1 duplică nu 
numai mecanismul de disc ci şi controllerul de disc şi alimentarea pentru a 
furniza un nivel crescut de protecţie în cazul unei erori hardware. Unele soluţii 
vor oglindi întreaga matrice, fiind o masură suplimentară în cazul protecţiei 
datelor şi chiar pentru o disponibilitate mai sporită a datelor. Un dezavantaj al 
oglindirii discului îl reprezintă costul înalt pentru duplicarea unităţilor de disc, 
care dublează preţul per megabyte faţă de o soluţie care nu face oglindirea 
datelor. 
 Seturile de discuri în oglindă constau din două unităţi care reprezintă  
fiecare imaginea oglindită a celuilalt. Toate datele de pe cele două discuri sunt 
identice. Sunt posibile două configuraţii hardware diferite: 

• ambele discuri sunt conectate la acelaşi controller de disc - în acest 
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caz, defectarea controllerului de disc opreşte funcţionarea ambelor 
discuri, iar setul de discuri în oglindă devine indisponibil; 

• fiecare disc este conectat la un controller de disc separat - dacă 
unul dintre controllere se defectează, discul ataşat celuilalt controller 
continuă să funcţioneze, iar setul de discuri în oglindă rămâne 
funcţional. Această configuraţie este denumită duplicarea discului 
(disc duplexing). 

Seturile de discuri în oglindă şi seturile de fâşii cu control de paritate sunt 
la fel de tolerante la defecte. Seturile de discuri în oglindă tind să fie mai rapide 
la scrierea datelor, deoarece nu trebuie creată partiţia de control după paritate, ca 
în cazul fâşiilor. Seturile de fâşii cu control de paritate tind să fie mai rapide la 
citirea datelor, deoarece căutarea pe disc se face simultan pe mai multe discuri.  
Seturile de discuri în oglindă reprezintă singura configuraţie tolerantă la defecte 
care poate fi utilizată în cazul partiţiei sistem a unui server. Seturile de fâşii nu 
permit operaţia de încărcare a sistemului de operare. 
 Atunci când unul dintre discurile care aparţin unui set de discuri în 
oglindă sau unui set de fâşii cu control de paritate se defectează, discul defect 
este cunoscut sub numele de disc orfan (orphan). Modul în care trebuie acţionat 
pentru repararea setului depinde de tipul setului. La defectarea unuia dintre 
discurile care aparţin unui set în oglindă, discurile trebuie separate. Această 
operaţie abandonează lucrul în oglindă, revenind astfel la lucrul cu un volum 
standard. Membrul valid al setului (cel care continuă să funcţioneze) păstrează 
litera de disc ce fusese alocată setului. Se poate stabili apoi o nouă relaţie în 
oglindă cu un disc care-l înlocuieşte pe cel defect sau cu un alt disc din sistem. 
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Figura 8.12 - RAID 1. 

88..88..22..33  RRAAIIDD  22::  CCOODD  HHAAMMMMIINNGG  CCUU  CCOORREECCTTAARREEAA  EERROORRIIII  
 

d  e d
corectarea erorii înregistrat pe discurile EC
c ir orii
c e
 

 

Fiecare bit de date este scris pe un
e la 0 până la 3). Fiecare cuvânt d

 o unitate de disc (4 în acest exemplu: 
 ate are propriul cod Hamming cu 

C (coduri de corectare a erorii). La 
) verifică corectitudinea datelor sau it e, codul ECC (cod cu corectarea er

or ctează erorile de disc. 
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Figura 8.13 - RAID 2. 

 
CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Corectare “din mers”  a erorilor de 
date. 

 

• Raport foarte mare între discuri 
ECC şi discuri de date cu mărimi 

• nt posibile rate de transfer de 
date extrem de mari. 

• Proiectare relativ simplă a 
controllerului comparativ cu RAID 
de nivele 3, 4 şi 5 

mai mici - ineficient. 
• Cost foarte mare - necesită rată de 

transfer foarte mare pentru a se 
justifica. 

• Rata tranzacţiei este egală cu aceea 
a unui disc în condiţii optime (cu 
sincronizarea axei). 

Su

 

 
Blocul de date este “subdivizat” (împărţit în fâşii) şi este scris pe unităţile 

de disc. Paritatea fâşiei este generată la scriere, înregistrată pe discul de paritate 
şi este verificată la citire. 
 

  

88..88..22..44  RRAAIIDD  33::  TTRRAANNSSFFEERR  PPAARRAALLEELL  CCUU  PPAARRIITTAATTEE    

 
Figura 8.14 - RAID 3. 
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CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 
• Rată de transfer de date foarte mare 

la citire. 
• Rată de transfer de date foarte mare

la scriere. 
• Eşuarea discului are un impact 

scăzut asupra aplicaţiilor 
prelucrate. 

• Rata tranzacţiei este egală cu cea 
mai bună rată a unei unităţi de disc 
simple (dacă axele sunt 
sincronizate) 

• Complexitate medie la proiectarea 
controllerului. 

• Foarte dificil de implementat ca 
RAID software. 

 

Aplicaţii 

• Producţia video   
• Editare de imagini  
• Editare video 
• Orice aplicaţie care necesită multe materiale prelucrate. 

 
RAID3 este proiectat pentru a furniza o rată mare de transfer şi o soluţie  

de matrice de discuri cu o disponibilitate crescută. Acest tip de matrice 
utilizează o unitate de disc separată pentru protecţia datelor pentru a stoca datele 
codificate. Unitatea de disc pentru protecţia datelor stochează sub o formă 
codificată datele de pe toate unităţile de disc pentru a permite reconstrucţia 
datelor în cazul unei defecţiuni. Mecanismul de antrenare al discului este 
sincronizat astfel încât toate capetele de citire / scriere din matrice citesc sau 
scriu pe acelaşi sector  de date în paralel. 
 Fiecare transfer de date este divizat de către controllerul matricii şi 
distribuit byte cu byte de-a lungul tuturor discurilor de date din matrice. 
Sistemul gazdă vede matricea ca o singură unitate de disc de capacitate mare. 
Rata reală de transfer depinde de lungimea de bandă a magistralei gazdă şi de 
modelul de date al sistemului. Fiecare operaţie de scriere implică toate unităţile 
de disc din matrice, deoarece noile date codificate trebuie să fie scrise pe 
unitatea de disc pentru protecţia datelor. Citirea implică de asemenea toate 
discurile din matrice.  

În exemplul de mai jos, este prezentată o configuraţie tipică pentru o 
matrice de discuri care realizează protecţia datelor. Caracteristica protecţiei 
datelor din acest exemplu furnizează  imunitate la defecţiunea discului pentru 
patru unităţi de disc de date. 
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AID 3. Figura 8.15 - R

 
  o unitate de disc de date s
reconstruieşte informaţiile pierdute de pe fectă utilizând o 
formă codificată a datelor. Matricea poa
performanţelor sistemului până când n r 
probabilitatea statistică de apariţie a e
Sistemul îsi dă seama că a apărut o defe  
efectat poate fi înlocuită la următorul service sau iîtr-o perioadă mai liberă a 

sist te 
intr ce 
datele. În caz ază protecţia 

atelor, toate datele utilizatorilor continuă să rămână accesibile pe celelalte 
ăţi

ă. Costul pentru fiecare megabyte de stocare 
şte  datorită unităţii de disc 

dedicată protecţiei datelor care nu poate fi utilizată pentru utilizarea stocării 
datelor utilizatorilor. De exemplu, într-un mecanism RAID 5 cu protecţia 
datelor, se pierd 25 % din costurile de stocare. Aceasta datorită faptului că 
utilizatorul poate stoca date numai pe patru dintre unităţile de disc. Alte 
componente ale matricii de discuri pot fi de asemenea duplicate pentru a preveni 
oprirea curentului şi  defectarea controllerului. Există flexibilitate în proiectarea 
acestui tip de matrice, depinzând de necesităţile utilizatorului. 
 

Dacă e defectează, controllerul matricii 
unitatea de disc de

te opera în acest mod fără o scădere a 
u apare o altă defecţiune, da

un i noi defecţiuni este foarte mică. 
cţiune şi unitatea de disc care s-a

d
emului chiar şi dacă sistemul este on-line. O altă unitate de disc es
odusă pentru a o înlocui pe cea defectă şi controllerul matricii va refa

ul unei defecţiuni a unei unităţi de disc care efectue
d
unit  de disc. Este important de observat că pentru unele matrici de discuri, de-
a lungul acestei activităţi, sistemul continuă să rămână disponibil pentru o 
procesare normala. Alte matrici necesită ca alimentarea să fie oprită în timp ce 

nitatea de disc defectă este înlocuitu
utilizabil la acest tip de matrice de discuri cre
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88..88..22..55  RRAAIIDD  44::  DDIISSCCUURRII  DDEE  DDAATTEE  II   CCUU  

 
d

rând de blocuri este generată la scriere,  paritate şi 
v i
 

NNDDEEPPEENNDDEENNTTEE
DDIISSCCUURRII  CCUU  PPAARRIITTAATTEE  PPAARRTTAAJJAATTĂĂ  

Fiecare bloc întreg este scris pe un isc de date. Paritatea pentru acelaşi 
înregistrată pe discul de

er ficată la citire. 

 
Figura 8.17 - RAID 4. 

 
CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 
 Ra

este egală cu cea a unui singur disc.

88..88..22..66  RRAAIIDD  55::  DDIISSCCUURRII  DDEE  DDAATTEE  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEE  CCUU  
BBLLOOCCUURRII  DDEE  PPAARRIITTAATTEE  DDIISSTTRRIIBBUUIITTĂĂ  

 
Fiecare bloc de date întreg este scris pe un disc de date; paritatea pentru 

blocuri din acelaşi rând este generată la scriere, înregistrată într-o locaţie 
distribuită şi verificată la citire. 
 

• tă de transfer la citire foarte 
mare.  

• Rată totală de transfer la citire 
mare.  

 

• Proiectarea controllerului destul de 
complexă. 

• Cea mai scazută rată de scriere şi 
cea mai scăzută rată totală de 
transfer la scriere. 

• Refacere dificilă şi ineficientă a 
datelor în caz de eroare a discului. 

• Rata de transfer la citirea blocului 
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Figura 8.18 - RAID 5. 

 
CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Cea mai bună rată  pentru operaţii 
de citire a datelor 

• Rată medie de trans
operaţii de scriere 

 Ra

• Eroarea de disc are un impact 
mediu asupra rezultatului 

complex controller în ceea 
te proiectarea  

 

fer pentru • Cel mai 
ce priveş

• port scăzut între discuri ECC 
(Paritate) şi discuri de date ceea ce 
înseamnă o eficienţă sporită 

• Ra  

• Dificil de refăcut în cazul defectării 
discului (comparativ cu RAID 1) 

• Rată de transfer a blocurilor de date 
tă totală de transfer bună identică cu rata unui singur disc. 

Aplic iaţ i 

• Servere de Fişiere şi Aplicaţii  
• Servere de baze de date 
• Servere de WWW, E-mail, şi Ştiri  
• Servere Intranet 
• Cel mai configurabil nivel RAID  

 
 RAID 5 este proiectat pentru a furniza o rată mare de transfer, rată 
moderată de I/O şi o soluţie de matrice de unităţi de disc cu disponibilitate 
înaltă.  
 Proiectarea pentru RAID 5 este similară cu cea pentru RAID 0, doar că 
RAID 5 conţine caracteristici suplimentare care oferă protecţia datelor. RAID 5 
realizează citiri şi scrieri pe unităţile de disc în paralel sau independent una de 
alta, depinzând de mărimea transferului de la sistemul gazdă şi de adâncimea 
blocului specificată de către controller. Aceasta înseamnă că citirile şi scrierile 
concurente se pot produce pentru transferuri mici, dar transferurile mari necesită 
toate unităţile de disc. Atât datele cât şi informaţiile codate referitoare la 
rotecţia datelor sunt rp

matrice. 
ăspândite de-a lungul tuturor unităţilor de disc din 
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AID 5. Figura 8.19 

Controller-ul matricei administrea

uie să fie după cum urmează: 
• pentru blocul de date zero, datele codificate sunt stocate p

disc unu; 
• codul blocului de

- R
 
 ză ra informaţiilor 
codificate. De exemplu, codul controllerului şi secvenţa de stocare a datelor 
treb

e unitatea de 

 date unu este stocat pe unitatea de disc doi; 
stocat pe unitatea de disc trei; 

dul blocului de date trei este stocat pe unitatea de disc patru şi aşa 
mai departe.  

Matricea pentru RAID 5 poate în aceste cazuri să scadă performanţele 
pentru scriere, depinzând de aplicaţiile sistemului. Pentru o scriere care implică 
un bloc mic de date, unităţile de disc este nevoie sa fie citite, noul cod calculat şi 
apoi noua informaţie cu privire la cod rescrisă. Acest ciclu de acces la disc 
“CITIRE-MODIFICARE-SCRIERE” reprezintă acţiuni suplimentare pentru 
citiri de dimensiuni mici, în comparaţie cu proiectarea RAID 3. Oricum, pentru 
citiri de date de dimensiuni mici care implică doar câteva unităţi de disc, se 
produc citiri “concurente” mai bune, deoarece matricea poate procesa mai multe 
operaţii. 

În cazul unei defectări a unităţii de disc într-o matrice RAID 5, datele 
pierdute sunt recalculate cu ajutorul informaţiilor codate asemănător cu matricea 
RAID 3.  
 

 generarea şi stoca

• codul blocului de date doi este 
• co
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88..88..22..77  RRAAIIDD  66::  DDIISSCCUURRII  DDEE  DDAATTEE  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEE  CCUU  
 SSCCHHEEMMEE  DDEE  PPAARRIITTAATTEE  DDIISSTTRRIIBBDDOOUUĂĂ UUIITTEE  

IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  
 

 
Figura 8.20 - RAID 6. 

 
CAR C

• RAID 6 este o extensie a nivelului 
RA
de
doua 
indep

• Da l
bl d
ca  
al doilea set de paritate şi scris pe 
to  
o tol
rid a
er  

• So ţ
critic

ă a controller-

ei de-a 

tă implementări RAID 6 în 

 

A TERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 

ID 5 care permite o toleranţă la 
• Proiectare complex

ului 
fecte suplimentară utilizând o a 

schemă de paritate distribuită 
endent. 

• Performanţe foarte slabe la scriere 
• Necesită N+2 discuri pentru 

te e sunt împărţite la nivel de 
implementare datorită cel
doua parităţi 

oc e-a lungul unui set de discuri, • Nu exis
 şi la RAID 5 şi este calculat un scopuri comerciale 

ate discurile. RAID 6 furnizează 
eranţă la defecte extrem de 

ic tă şi poate suporta mai multe 
ori de disc simultan. 
lu ie perfectă pentru aplicaţii 

e. 
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88..8..22..88  RRAAIIDD  77::  MMAATTRRIICCEE  IINNDDEE
22  HHAARRDDDDIISSKKUURRII  DD

8 PPEENNDDEENNTTĂĂ  DDIISSTTRRIIBBUUIITTĂĂ  ++  
EE  PPAARRIITTAATTEE  

 

 
Figura 8.21

RACTERISTICI ARHITECT

 - RAID 7. 
 
CA URALE

cro
re sunt efectuate prin intermediul unei 

eză mare; 
 exista pe orice canal; 
orientat integral pe un sistem de operare 

p real, existând un microprocesor încorporat care controlează 

ână la 12 interfeţe gazdă); 
e discuri); 

aţie controlat de sistemul de operare în timp real 
încorporat; 

istem e
C stand

• Magistrală de transfer de date internă de mare viteză; 
• Generarea parităţii este integrată în cache; 
• Administrare bună: agentul SNMP permite monitorizarea şi 

administrarea de la distanţă. 
 

CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 
• Performanţa la scriere este cu 25% 

pânp la 90 % mai bună decât 
performanţa unui singur disc şi de 
1.5 până la 6 ori mai bună decât a 
celorlalte nivele RAID 

• Performanţa la scriere se 
imbunătăţeşte odată cu creşterea 

• Soluţie proprietate a unui singur 
producător 
Cost extrem de ridicat per MB 

• Garanţie foarte scurtă 
• Nu există servicii pentru utilizatori 
• Trebuie să existe un UPS pentru a 

preveni pierderea datelor  

: 
ne, controlate independent; • Toate transferurile I/O sunt asin

• Toate operaţiile de citire şi scri
magistrale de vit

e

• Discuri de paritate dedicate pot
• Procesul de implementare este 

în tim
matricea; 

• Conectivitate: Interfeţe gazdă (P
• Capacitate liniară (Până la 48 d
• Canal de comunic

• S
P

el  deschise utilizează unităţi de disc SCSI standard, magistrale 
ard şi memorii SIMM; 
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numărului de discuri din matrice. 
• 

suplimentar 
parităţii. 

 

88..88..22..99  RRAAIIDD  1100::  FFIIAABBIILLIITTAATTEE  FFOOAARRTTEE  MMAARREE  CCOOMMBBIINNAATTĂĂ  
CCUU  PPEERRFFOORRMMAANNŢŢEE  ÎÎNNAALLTTEE  

 

Nu este necesar un transfer de date 
pentru manipularea 

 
Figura 8.22 - RAID 10. 

 
ARACTERISTICI / AVANTAJE 
RAID 10 este imple

 
C

• mentat ca o 

• 

• bţinute datorită 

• nă acolo unde a 

• 

căderea peformanţelor. 

 

DEZAVANTAJE 
Foarte scumpe 

matrice împărţită în fâşii a cărei 
segmente sunt matrici RAID 1 
RAID 10 are aceleaşi caracteristici 
în ceea ce priveşte toleranţa la 
defecte ca şi RAID 1 
Rate mari de I/O o
segmentelor împărţite în fâşii 
(RAID 1) 
Poate fi o soluţie bu
fost implementat RAID 1 dar este 
nevoie de un plus de performanţă în 
ceea ce priveşte viteza. 

• Toate discurile trebuie să se mişte 
în paralel cu pista corespunzătoare 
ducând la s

 

Aplicaţii • Servere de baze de date necesitând performanţe înalte şi 
toleranţă la defecte, dar nu foarte voluminoase. 
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88..88..22..1100  RRAAIIDD  5533::  RRAATTEE  MMAARRII  DDEE  II//OO  ŞŞII  PPEERRFFOORRMMAANNŢŢEE  
BBUUNNEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERRUULL  DDEE  DDAATTEE  

 

 
Figura 8.23 - RAID 53. 

 
CARACTERISTICI / AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• RAID 53 ar trebui să se numească 
RAID03 deoarece este implementat 
ca o matrice împărţită pe fâşii 
(RAID 0), segmentele acesteia 
fiind matrici RAID 3 

• RAID 53 are caracteristici în ceea 
ce 

• Costuri ridicate pentru implemen-
tare  

• Toate axele discurilor trebuie 
sincronizate, fapt ce limitează 
alegerea discurilor 

• Împărţirea în octeţi duce la o 
priveşte toleranţa la defecte 

asemănătoare cu cele de la RAID 3 
• Datorită segmentelor matricii 

RA

utilizare slabă a capacităţii 
formatate. 

 
ID 3, sunt obţinute rate bune de 

transfer al datelor. 
• Datorită împărţirii pe fâşii ca la 

RAID 0, se obţin rate mari de I/O 
pentru cereri mici . 

• Poate fi o soluţie bună acolo unde a 
fost implementat RAID 3 dar este 
nevoie de un plus de performanţă în 
ceea ce priveşte viteza. 

 

88..88..33  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  NNIIVVEELLEELLOORR  RRAAIIDD  LLAA  SSIISSTTEEMMUULL  
DDEE  OOPPEERRAARREE  WWIINNDDOOWWSS  NNTT  

 
Protecţia împotriva defectării sistemelor reprezintă o măsură necesară 
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pentru orice instalare deoarece timpul şi costul implicate în refacere poate fi 
foarte mare. 

Când se defectează un sistem, se pot recupera datele, cu condiţia să se fi 
implementat un sistem de toleranţă la defecte. Toleranţa la defecte constă în 
posibilitatea unui sistem de a continua să functioneze fără pierderea datelor în 
cazul 

o partiţie diferită sau pe 
o unit

defecte pot fi setate pe diferite nivele pentru securitatea 
atelor.  

Sistemele tolerante la defecte sunt împărţite în cinci nivele. Aceste nivele 
sunt cunoscute ca matrici redundante de discuri ieftine (Redundant Arrays of 
Inexpensive Disks = RAID). RA ai multe discuri cu capacităţi de 
tocare

oferă 

nătăţite. 
Unele implementări hardware permit înlocuirea unităţii de disc defecte 

fără a opri sistemul. În orice caz, implementările RAID hardware pot fi destul de 
scumpe şi pot limita un calculator la soluţia unui singur producător. 

Sistemul de operare Windows NT Server suportă numai RAID1 (disk 
mirroring) şi RAID5 (disk striping). Alegerea uneia dintre cele două metode 
depinde de nivelul de securitate necesar şi de hardware-ul disponibil. Costul per 
megabyte pentru RAID 5 este mai ieftin decât pentru RAID1. RAID5 oferă 
performanţe mai bune la citire deoarece datele sunt distribuite de-a lungul mai 
multor unităţi de disc. Oricum, calcularea informaţiilor referitoare la paritate 
încetineşţe performanţele la scriere. 

Aşadar, primul nivel de toleranţă la defecte suportat de sistemul de 
operare Windows NT este RAID1. Acest nivel este cunoscut şi sub numele de 
disk mirroring în care datele sunt duplicate pe discuri separate. RAID1 poate de 
asemenea să “oglindească” par  şi de sistem. Disk mirroring 
ecesită cel puţin două unităţi de disc. În cazul defectării discului, timpul 

necesa

unei defecţiuni. 
Sistemul de operare Windows NT Server conţine utilitare care protejează 

datele astfel încât o defectare a unităţii de hard disc să nu ducă la defectarea 
sistemului. Datele pot fi protejate prin duplicarea lor pe 

ate de disc din cadrul unei matrici de discuri. O matrice de discuri este un 
grup de unităţi de disc utilizat pentru a crea un sistem tolerant la defecte. 
Sistemele tolerante la 
d

ID combină m
s  mai mici pentru a reduce costul total al stocării. Fiecare nivel RAID 

o combinaţie de performanţă, încredere şi cost. Toleranţa la defecte de tip 
RAID poate fi implementată ca o soluţie software sau hardware. Folosind 
Windows NT Server, RAID este o soluţie software de toleranţă la defecte. Se 
poate obţine toleranţă la defecte utilizând hardware. Unii producători 
implementează  RAID 5 direct în partea hardware. Aceste metode sunt specifce 
producătorilor şi trec peste driverele software din Windows NT Server. De 
aceea, ele oferă performanţe îmbu

tiţiile de boot
n

r pentru refacerea datelor de pe discul oglindit este foarte scurt. Tot ceea 
ce trebuie făcut este înlocuirea discului defect cu discul oglindit. Dacă se 
defectează controllerul de disc, setul de discuri va fi inaccesibil. Se poate instala 
un al doilea controller în calculator, astfel încât fiecare disc din set să aibă 
 - 167 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

propriul controller. Astfel, se protejează setul în oglindă împotriva defectării 
contro  duplexing (duplexarea discului). 
Duple

ntajul principal pentru disk mirroring este acela că este disponibil numai 
50% d

ot fi 
utiliza
asemenea
pe hard d

Pen
administr ra 8.24) din 
Admin t
 

llerului, această metodă numindu-se disk
xarea discului reduce traficul magistralei şi îmbunătăţeşte performanţele. 

Dezava
in spaţiul unităţilor de disc. 
Pentru a implementa disk mirroring, trebuie creat un set în oglindă. P
te diferite tipuri de hard-discuri cum ar fi SCSI, ESDI sau IDE. De 

, trebuie ca cel de-al doilea hard disc să aibă cel puţin atâta spaţiu liber 
isc cât are discul care urmează să fie oglindit.  
tru a oglindi o partiţie, mai întâi trebuie intrat cu parola de 

ator. Apoi, se intră în utilitarul Disk Administrator (figu
is rative Tools. 

 
Figura 8.24 - 

 
Fereastra utilitarului Disk Administrator este afişată. Pentru a selecta 

porţiunea de disc care urmează să fie oglindită, se selectează partiţia F: de pe 
discul1. Pentru a specifica spaţiul liber de pe cel de-al doilea disc, se ţine apasată 
tasta CTRL şi se face clic cu mouse-ul pe spaţiul liber de pe discul2. Din menul 
superior, se selectează meniul Fault Tolerance. În meniul Fault Tolerance, se 
selectează Establish Mirror. Noua partiţie are aceeaşi literă de unitate de disc ca 
şi partiţia oglindită (figura 8.25) 
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Figura 8.25 - 

 
Pen

Change N
neformat
în care ce
pierd vre

Sep

tru a crea setul de discuri în oglindă, se selectează comanda Commit 
ow din meniul Partition. Noua partiţie oglindită este afişată ca fiind 

ată (Unformatted). Starea partiţiei rămâne acceeaşi, până în momentul 
le două partiţii sunt sincronizate. Dacă partiţiile dintr-un set în oglindă 

odată sincronizarea, Windows NT le sincronizează automat. 
ararea unui set de discuri în oglindă 

Pentru a separa discurile dintr-un set de discuri în oglindă se procedează 

Se selectează setul de discuri în oglindă; 
Se selectează comanda Break Mirro

astfel: 
• 
• r din meniul Fault Tolerance; 

nteti sigur că vreţi să separaţi cele două discuri 

•   

• anda Commit Changes Now din meniul Partition 

epanarea seturilor de discuri în oglindă

• Aplicaţia Disk Administrator va afişa următorul mesaj: This will end 
mirroring and create two independent partitions. Are you sure you 
want to break the selected mirror? ?(Vor fi create două partiţii 
independente. Su
selectate?). Se selectează Yes pentru a confirma opţiunea; 
Se selectează Yes după afişarea următorului mesaj: Do you wish to  
continue with this operation? (Doriţi să continuaţi operaţia?); 
Se selectează com
pentru a separa setul de discuri în oglindă; 

• După efectuarea modificărilor, computerul trebuie repornit. 
După repornirea calculatorului, Disk Administrator afişează două partiţii 

independente, în loc de setul de discuri în oglindă.  
D  

 
oglind  
(orphan). 
etului. Dacă unul dintre discurile care aparţin set în oglindă se defectează, 

discur
e 

Atunci când unul dintre discurile aparţinătoare unui set de discuri în 
ă se defectează, discul defect este cunoscut sub numele de disc orfan

Modul în care etului depinde de tipul  trebuie acţionat pentru repararea s
s

ile trebuie separate. Această operaţie abandonează lucrul în oglindă, 
revenind astfel la lucrul cu un volum standard. Membrul valid al setului (cel car
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continuă să funcţioneze) păstrează litera de disc ce fusese alocată setului. Se 
poate 

 cu un alt disc din sistem. 

a sistemului 
de ope r
discuri în  o dischetă de încărcare a sistemului 
de ope r
astfel înc
sistemulu alculator x86, se copiază din directorul 
rădăci  
NTDETE SYS (dacă există) , BOOT.INI. 

Read onl
 
[boo
timeou
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT40 
[ope
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT40=”Windows 
NT S

adaptorului. Deoarece 

stabili apoi o nouă relaţie în oglindă cu un disc care-l înlocuieşte pe cel 
defect sau
 Dacă partiţia sistem este protejată printr-un set de discuri în oglindă, iar 
discul principal se defectează, se poate utiliza un disc de încărcare 

ra e în caz de urgenţă, pentru a porni serverul utilizând copia din setul de 
 oglindă. Mai întâi, trebuie creată

ra e, conţinând fişierele adecvate. Apoi trebuie editat fişierul BOOT.INI, 
ât să poată fi încărcat de pe disc. Pentru a crea o discheta de încărcare a 
i de operare pentru un c

nă al partiţiei sistem următoarele fişiere, pe o dischetă formatată: NTLDR, 
CT.COM, NTBOOTDD.

Editarea fişierului BOOT.INI: Mai întâi se elimină atributele System şi 
y. Un exemplu de fişier BOOT.INI: 

t loader]  
t=30 

rating systems] 

erver Version 4.0” 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT40=”Windows 
NT Server Version 4.0 [VGA mode]” /basevideo 
 

Fişieul BOOT.INI conţine informaţii care ajută NTLDR să găsească 
partiţia sistem. Informaţia se află în intrări cum ar fi: 

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) 
Acesta este un nume ARC (ARC name) - un format care este împrumutat 

de la calculatoarele RISC. Fiecare câmp din numele ARC defineşte o 
caracteristică a partiţiei sistem: 

• multi(n) = Acest câmp are valoarea multi(n) pentru sisteme care nu 
sunt SCSI şi pentru sisteme SCSI care utilizează un BIOS SCSI. Acest 
câmp are valoarea scsi(n)  pentru sisteme SCSI care nu utilizează un 
BIOS SCSI. Dacă serverul are numai un controller de disc, atunci nu 
va avea valoarea 0. Controllerele suplimentare de disc vor fi 
numerotate de la 1 la 3. Se modifică acest câmp dacă partiţia oglindită 
este ataşată la un alt controller de disc. 

• Disk(o) = Pentru SCSI, o reprezintă numărul de magistrală SCSI 
pentru adaptoare SCSI cu magistrale multiple. Se modifică o pentru a 
reflecta adresa SCSI a dispozitivului care conţine partiţia în oglindă. 
Pentru multi, o este întotdeauna 0. 

• Rdisk(p) = {pentru SCSI, p este întotdeauna 0. Pentru mulţi, p este 
numărul de ordine al discului în cadrul 
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adaptoarele IDE şi ESDI suportă numai două discuri, p va avea 
valoarea 0 sau 1. 

• Partition(q) = Se editează q pentru a indica numărul partiţiei 
principale de pe discul care conţine oglinda partiţiei sistem. Partiţiile 
sunt numerotate de la 0 la 3. Partiţiile extinse şi partiţiile neutilizate nu 
sunt numerotate. 

După modificarea fişierului BOOT.INI de pe discheta de încărcare a 
sistemului de operare în caz de urgenţă, aceasta (discheta) se utilizează pentru 
iniţializarea sistemului. Dacă încărcarea sistemului de operare eşuează, ecranul 
e umple de numere, incluzând şi următorul mesaj: 

***STOP 0x000006B (0xC00000D, 0x0000002, 0x00000000, 
0x00000000)PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED 

(procesul 1 de iniţializare a eşuat) 

s
 

 
Dacă acest mesaj de eroare nu apare, înseamnă că discheta de încărcare a 

sistemului de operare nu este configurată corect pentru iniţializarea sistemului. 
 

Restaurarea unei partiţii sistem defecte de pe un sistem de discuri în 
oglindă  
 Dacă discul principal al setului de discuri în oglindă se defectează, acesta 
se înlocuieşte. Pentru a restaura apoi sistemul, se procedează astfel: 

• Se reporneşte sistemul utilizând discheta de încărcare a sistemului de 
operare pentru cazuri de urgenţă; 

• Se utilizează aplicaţia Disk Administrator pentru a separa setul de 
discuri în oglindă. Deoarece s-a separat oglinda partiţiei sistem, se 
poate reiniţializa serverul; 

• Se restabileşte oglindirea dintre discul 0 şi partiţia oglindită şi se iese 

ia de lucru oglindită; 

caz
afe

Wi

din Disk Administrator; 
• Se reporneşte sistemul utilizând aceeaşi dischetă de încărcare. Partiţia 

indă a discului 0 este regenerată din partiţogl
• Se utilizează din nou Disk Administrator pentru a separa oglinda; 
• Se modifică literele de disc ale partiţiilor care reprezintă părţi ale 

setului în oglindă, astfel încât partiţia de pe discul 0 să fie discul C, iar 
cealaltă partiţie din setul oglindit să aibă atribuită o altă literă; 

• Se iese din Disk Administrator; 
• Se reiniţializează sistemul. 
Fişierul BOOT.INI de pe discheta de încărcare a sistemului de operare în 

 de urgenţă trebuie actualizat ori de câte ori apar schimbări în partiţii care 
ctează calea ARC spre partiţia ce oglindeşte partiţia sistem. 

Următorul nivel de toleranţă la defecte suportat de sistemul de operare 
ndows NT este RAID5. Acesta este numit set de fâşii cu paritate. Acest nivel 
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nec l puţin trei unităţi de disc şi poate suporta maxim 32 de unităţi de 
isc. Paritatea este utilizată pentru a reconstrui datele în cazul defectării unui 

disc. La RAID5, datele şi informaţiile referitoare la paritate sunt ambele scrise 
de-a lungul tuturor discurilor din matrice. Informaţiile sunt aranjate astfel încât 
atât datele cât şi informaţiile referitoare la paritate sunt stocate pe discuri 
diferite.  

Dacă o unitate de disc se defectează, se pot reface complet datele utilizând 
datele şi informaţiile referitoare la paritate de pe discurile rămase. Setul de fâşii 
cu paritate oferă cea mai bună performanţă pentru operaţiile de citire. Oricum, 
are performanţe destul de scăzute la operaţiile de scriere deoarece sistemul 
necesită mai multă memorie pentru a calcula paritatea. Spre deosebire de 
RAID1, RAID5 nu permite crearea unui set de fâşii pentru partiţia sistem şi 
partiţia de boot.  
 RAID 5 este foarte potrivit în cazul în care este necesar un cost relativ 
scăzut al sistemului tolerant la defecte şi permite o regenerare rapidă a 
informaţiilor în cazul defectării sistemului. Este un sistem tolerant la defecte 
care nu influenţează viteza operaţiilor de citire/scriere.  
 Pentru crearea sistemului RAID 5 trebuie să existe cel puţin trei unităţi de 
disc. Înainte de a crea seturi de fâşii cu paritate, trebuie să ne asigurăm că fiecare 
hard-disk are acelaşi spaţiu disponibil pe disc. De asemenea, spaţiul liber pe 
fiecare unitate de disc nu trebuie să fie partiţionat. Trebuie să existe cel puţin 5 
MB liberi pe disc pentru a putea crea un set de fâşii cu paritate. Utilitarul Disk 
Administrator crează seturi de fâşii cu paritate utilizând partiţii de mărime egală 
care reprezintă un multiplu al celei mai mici partiţii din set. Pentru a crea un set 
de fâşii cu paritate, mai întâi trebuie să ne conectăm ca administrator la 
controlorul de domeniu. 
 

88..88..44  EEVVAALLUUAARREEAA  PPEERRFFOORRMMAANNŢŢEELLOORR  UUNNOORR  SSIISSTTEEMMEE  
RRAAIIDD  FFOOLLOOSSIINNDD  WWIINNBBEENNCCHH9977  

 
Testarea s-a efectuat pe un sistem dual Pentium PRO la 200 Mhz, 256 Kb 

de 
 
evaluate trei configuraţii diferite: mai întâi a fost evaluată performanţa pentru o 

im
ult nei plăci Adaptec AAA-130.  

Rezultatele sunt date pentru diferite configuraţii RAID. Pentru discurile 
din clasa medie,  rezultatele sunt prezentate mai jos: 
 

esită ce
d

 
cache per CPU si 128 MB EDO la 60 ns. Toate testările s-au făcut pe un server 

aplicaţii Windows NT 4.0 pe care era instalat Service Pack 2.  
Programul de evaluare a performanţelor utilizat a fost WinBench. Au fost 

singură unitate de disc, apoi au fost evaluate performanţele pentru 
plementarea software sub sistemul de operare Windows NT 4.0 server iar 
ima evaluare s-a făcut după instalarea u
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Figura 8.26   

 
 Utilizând WinBench 97 şi rulând-ul de mai multe ori s-a demonstrat că 
rezultatele obţinute sunt aceleaşi cu o eroare de ±1%. 
Concluzii : 
• Acolo unde performanţa discurilor reprezintă un factor major în alegerea 

configuraţiei sistemului, se observă performanţa foarte bună comparativ cu 
performanţa unui singur disc obţinută pentru RAID 0 utilizând adaptorul 
Adaptec AAA-130. 

• RAID 0 obţine rezultate foarte bune raportat la numărul de discuri din 
matrice şi are cele mai bune performanţe. Pentru RAID 1, un disc este 
“oglinda” celuilalt. Datele sunt scrise pe ambele discuri ale matricii RAID 0 
şi datele pot fi citite de pe fiecare disc. Capacitatea efectivă pentru o matrice 
RAID 1 este exact jumătate din capacitatea discurilor din matrice. Dacă se 
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privesc rezultatele obţinute cu o matrice RAID 1 raportate la cele ale unui 
singur disc, acestea sunt comparabile deşi pentru RAID 1 costul per Mb este 
dublu.  

 

 
Figura 8.27   

 
• RAID 0/1 este o configuraţie hibridă care oferă o combinaţie între 

performanţele bune obţinute pentru RAID 0 şi toleranţa la defecte oferită de 
RAID 1. Numărul minim de discuri pentru a putea configura o astfel de 
matrice este patru. 

• Pentru o configuraţie RAID 5 pentru N discuri, rezultatele sunt cu foarte 
puţin mai slabe decât pentru RAID 0 cu N-1 discuri. RAID 5 furnizează 
protecţia datelor împotriva defectelor. 
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88..99  CCLLUUSSTTEERRIINNGG  DDEE  SSEERRVVEERREE  --  PPRREEZZEENNTTAARREE  
 
 Un cluster reprezintă un tip de sistem paralel sau distribuit care este 
format din calculatoare interconectate, utilizat ca o singură resursă unificată de 
calcul. Cu alte cuvinte, un grup de calculatoare legate împreună astfel încât să 
partajeze şi să administreze un set de resurse care pot suporta un anumit număr 
de utilizatori în acelaşi timp. 
 O soluţie de clustering cu disponibilitate mare se bazează pe un cluster cu 
două noduri, în care ambele noduri sau servere pot accesa aceleaşi dispozitive de 
stocare, dar un singur server la un moment dat controlează dispozitivele de 
stocare partajate de ambele servere. Dacă unul din cele două servere se 
defectează, serverul care încă funcţionează îşi ia automat asupra sa controlul 
resurselor care erau utilizate de serverul care s-a defectat, timp în care îşi 
controlează propriile resurse. Serverul care s-a defectat poate fi apoi reparat 
offline fără pierderea timpului şi a eficienţei de lucru, deoarece accesul la datele 

caţiile serverului sunt încă disponibile. 
 După ce serverul care s-a defectat este din nou operaţional, poate fi 
reinstalat în cluster. Resursele între cele două servere s

şi apli

unt realocate şi serverul 
îşi poate relua operaţiile normale. 
 

 
Figura 8.28 -  

Clustering reprezintă o configuraţie a unui grup de servere independente 
astfel încât acestea apar într-o reţea ca o singură maşină. Acest grup este 
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administrat ca un singur sistem, partajează un nume comun şi este proiectat 
special pentru a tolera defectarea componentelor şi pentru a suporta adăugarea 
sau scoaterea componentelor într-un mod care este transparent utilizatorilor. 

Microsoft Cluster Server este alcătuit din nouă obiecte esenţiale proiectate 
pentru a asigura o mare disponibilitate, încredere şi uşurinţă în administrare. 
Într-un

mare disponibilitate pentru o reţea cu 
nodur

şurinţă în administrare pentru Windows 
NT 4.

 

r şi va lucra 

 cluster, dacă o anumită resursă sau set de resurse se defectează, într-un 
mod inteligent, sistemul alege unde şi cum să ruleze aplicaţii în reţea. Prin 
intermediul tehnicii de clustering, se poate utiliza unul din cele două noduri 
pentru rularea anumitor servicii, timp în care se face întreţinerea celuilalt nod şi 
apoi se va repune în funcţiune nodul care a fost întreţinut fără a afecta serviciile.  
Pe scurt, tehnica de clustering furnizează o 

i multiple prin simplificarea gestionării unui singur spaţiu de adresa 
Caracteristica principală pentru Microsoft Cluster Server este o 

configuraţie hardware simplificată, utilitare care pot fi utilizate de la distanţă, 
suport pentru produse din familia Microsoft BackOffice şi soluţii de clustering 
pentru toate nivelele cerute de client. Această ultimă caracteristică este 
proiectată pentru a elimina barierele de cost şi complexitate. Utilitarele ce pot fi 
utilizate de la distanţă oferă un plus de u

0 şi 5.0, de exemplu, migrarea a jumătate de cluster la un moment dat. Se 
poate implementa în Windows NT 4.0 pentru o jumatate de cluster, apoi se 
efectuează o testare regresivă până ce se constată că maşina rulează în condţtii 
bune, după care se trece la implementarea celeilalte părţi în Windows 5.0.  

Acesta este tipul de misiune critică necesar pentru mail sau alte servicii 
asemănătoare. Trebuie să se facă o testare înainte de a face o migrare completă, 
tehnica de clustering oferă un mod efectiv pentru a efectua această testare. De 
fapt, atât timp cât o aplicaţie nu are un comportament nesatisfăcător în ceea ce 
priveşte performanţele, se poate instala sub Microsoft Cluster Serve
bine după foarte puţine modificări. 
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PC-uriClient

Server A Server B

Carcasa Disc A

Carcasa Disc B

Administrare Cluster

MSCS Cluster

 
Figura 8.29   

 
O nouă  serie de instrumente software oferă redundanţă la nivel de server 

şi de placă de reţea (NIC), asigurând o mai mare disponibilitate a propriului 
server NT. Treizeci de secunde sunt o nimica toată în viaţa de zi cu zi, dar 
pentru mulţi dintre administratorii de reţea reprezintă o rotunjire anuală a 
timpil

          

ă: serverele în configuraţie 
cluste

roduse care să reprezinte fiecare tip de ofertă, 
angaja

or de inactivitate din reţea, valoare care, în cazul unei depăşiri, le poate 
periclita cariera. După diversele estimări, timpii morţi dintr-o reţea valorează 
circa 4 miliarde de dolari. În medie, o singură sincopă în activitatea unei reţele 
din sectorul vânzărilor industriale costă 140.000 $, iar în sectorul de asigurare a 
securităţii duce la pierderi de 450.000 $. 

  Încercând să profite de aceste conjucturi, în paralel cu creşterea 
popularităţii pachetului Windows NT Server, o mică industrie înfloreşte în 
vederea furnizării de hardware şi software utile în procesul de îmbunătăţire a 
toleranţei la erori şi a disponibilităţii serverelor NT privite uzual ca servere Web 
sau ca servere pentru aplicaţii tradiţionale. 
            Multe dintre produse atacă o problemă de baz

r, ceea ce conduce la garantarea disponibilităţii serverului, chiar şi atunci 
când un sistem sau o aplicaţie în regim critic eşuează. Tot ca o consecinţă 
directă, se întrevede păstrarea conexiunii de reţea a serverului, chiar şi în situaţia 
căderii plăcii de reţea. 
            Această descriere conţine rezultatele testelor efectuate de The Tolly 
Group. Au fost selectate două p

te în regim de laborator. La categoria servere în clustering, au fost 
examinate produsul Microsoft Cluster Server (MSCS), cunoscut mai degrabă 
sub numele de Wolfpack, şi concepţia firmei Bright Tiger Technologies - 
ClusterCATS - o ofertă puternică ce se adresează serverelor Web bazate pe NT. 
Atenţia a fost concentrată mai mult pe MSCS, fiind singurul software de 
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clustering integrat în sistemul de operare al serverului. Alegerea pentru 
Cluste

therExpress PRO/100 a lui Intel Corp. 

CS permite funcţionarea în comun a două servere, ca un 
singur

ă diverse resurse, care pot fi apoi o entitate fizică sau 
logică

entium Pro ca servere Web rulând o aplicaţie simulată 
e tranzacţionare Stocbroker. Fiecare server a fost echipat cu 64 MB de 

memorie de lucru, cu 2,1 GB
suport exter
         Ca software, serverele au rulat Windows NT Server 4.0 Enterprise 
ditio

le s-au conectat la un comutator SuperStack II Switch 3300, care 
susţin

ost oprit serverul A. 
I-au tr

 în cluster. 

suporte o m

rCATS s-a bazat pe definirea unei noi clase de software care aduce 
facilităţile de clustering la nivelul serverelor Web de tip NT. 

Pentru a asigura toleranţa la erori la nivel de placă de reţea (NIC), s-au 
analizat două dintre cele mai inovatoare oferte: Duo ANA-6922A PCI a lui 
Adaptec Inc. şi E

La circa trei ani de la prima discuţie pe aceasta temă, Microsoft a lansat 
recent MSCS. Integrat ca un servicu în cadrul sistemului NT Server 4.0 
Enterprise Edition, MS

 sistem logic, partajând un subsistem matriceal de discuri şi rulând ca 
rezervă activă unul pentru celălalt. 

Compatibilitatea hardware cu MSCS este limitată, deci nu se pot alătura 
oricare două servere, punând deasupra lor produsul MSCS. Cu ajutorul lui 
MSCS, serverele NT adopt

 furnizoare de servicii pentru clienţi, cum este cazul unui disc ataşat SCSI, 
al unui set de aplicaţii sau al unei partajări de fişiere. 

Când cade un server, MSCS işi transferă resursele către serverul în 
rezerva activă. Pentru evaluare, s-a configurat o pereche de servere Data General 
Corp. AviiON 200 MHz P
d

 de memorie de stocare locală şi cu 1,9 GB de 
n pe un disc partajat. 

  
E n (Service Pack 3), Microsoft Message Queue (MSMQ) şi Internet 
Information Server (IIS) 3.0. 

Servere
ea şi o conexiune downstream a unei staţii de lucru-client, utilizată pentru 

a introduce comenzi comerciale. Cele două servere s-au legat printr-un cablu 
SCSI la o matrice de discuri partajate. 

Pentru a testa capacitatea de recuperare a erorilor, a f
ebuit 16 secunde programului MSCS de pe serverul B pentru a pricepe că 

partenerul său a dispărut. Un motiv al acestei durate mari a fost faptul că, 
implicit, serverul de backup fusese configurat pentru a intra în misiune abia 
după a treia încercare de interogare a camaradului lovit. Software-ul MSCS 
poate fi setat astfel încât serverul de backup să intre în acţiune mai repede. 

După ce s-a confirmat dispariţia colegului de cluster, au mai trecut 76 de 
secunde pentru ca aplicaţiile şi procesele care rulau pe serverul A să fie 
recuperate pe serverul B. Microsoft este de părere că un server eşuat îşi revine la 
normal după 30 de secunde. În testul nostru, MSCS a consumat un timp dublu 
pentru că perioada de recuperare este foarte mult dependentă de aplicaţiile şi de 
procesele de server care rulează

Cluster-ul a fost configurat ca un server de activităţi strategice, capabil să 
ultime de aplicaţii şi alte resurse. După ce a fost întrerupt primul 
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server, fiecare resursă a trebuit să fie repornită pe serverul de backup. 
Utilizatorii au fost astfel lăsaţi fără acces la unele aplicaţii, baze de date şi fişiere 
pentru mai mult de 90 de secunde. În concluzie, trebuie să se determine cât timp 
pot st

şi cu pachetul software MSMQ (cunoscut sub numele de cod 
Falcon

 mesaje care cuprinde tranzacţiile rămase de executat. Imediat ce 
s-a înl

ă informaţiile referitoare la activitatea anterioară a acestor resurse. În 
cazul 

adresele IP statice sau cele protejate permanent de un server 
DHCP

NT pr

tru sarcina unui server şi furnizarea 

a utilizatorii fără acces la fiecare aplicaţie, în funcţie de decizia privind 
alocarea resurelor pe diversele servere. 

Pe lângă facilităţile de recuperare, software-ul MSCS poate redistribui un 
grup de resurse către un server principal sau preferat odată ce acesta a revenit în 
funcţionare. Se poate seta un server din cluster ca favorit, pentru a suporta un 
grup specific de resurse, inclusiv aplicaţii, partajări de fişiere sau de discuri. 

Grupul de teste a definit serverul B din cluster ca principal, alocându-i 
drepturile de a suporta un grup de fişiere partajat. Cu aceste resurse care rulau, s-
a întrerupt funcţionarea serverului B. MSCS a trecut la recuperarea pe serverul 
A a grupului de fişiere partajate. Apoi s-a repornit serverul B, s-a conectat la 
domeniul NT de lucru şi s-a obţinut realocarea resurselor pe acesta. 
MSCS lucrează 

). Când se rulează pe un cluster de servere aplicaţii de timp real, MSMQ 
este încărcat pe servere şi ataşat staţiilor de lucru-client. 

Când se defectează un server pe care rula o aplicaţie de timp real, 
programul MSMQ de pe un client detectează pierderea serviciului şi creează 
local o listă de

ăturat eroarea, software-ul clientului aduce tranzacţiile din listă pe noul 
server. 

O trăsătură de bază a pachetului MSCS este capacitatea oferită 
utilizatorilor de a conecta resursele de cluster la un registru NT, în care se 
memoreaz

unei deconectări, serverul de backup se documentează în registru şi reţine 
ceea ce executau aplicaţiile, discurile sau celelalte resurse, astfel încât să ofere 
din nou serviciul la starea sa. 

Un dezavantaj al pachetului MSMQ este faptul că nu se înţelege cu 
serverele bazate pe protocolul Dynamic Host Configuration (DHCP). Sunt 
suportate doar 

. 

88..99..11  CClluusstteerrCCAATTSS  
 

În paralel cu software-ul ataşat pachetului NT Server Enterprise Edition, 
firma Bright Tiger aduce un alt tip de clustering pentru serverele Web bazate pe 

in produsul ClusterCATS (Content, Applications and Transaction Smart). 
ClusterCATS permite crearea şi gestionarea pachetului SmartCluster, a 

grupurilor de servere, aplicaţiilor, bazelor de date sau a altor resurse care sunt 
accesibile în diverse locaţii. ClusterCATS are multe funcţii, dar funcţiile sale de 
bază sunt asigurarea managementului pen
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capabilităţilor de înlăturare a eşecurilor. 
Mai mult, software-ul permite multiplicarea uşoară şi deseori automată a 

tuturor serverelor Web sau a unui anumit conţinut de server Web. 
Pentru testarea capabilităţilor de înlăturare a eşecurilor, în prima etapă s-au setat 
două servere Web NT şi s-au multiplicat conţinuturile fiecăruia. Serverele Web 
s-au conectat la o reţea Fast Ethernet cu ajutorul clienţilor de tip browser 
Internet Explorer. Mediul creat a simulat un intranet, deşi software-ul este 
proiec

re serverul Web 
alterna

ii către o pagina 
Web p

eb din funcţionare 
entru întreţinere, ClusterCATS va memora în cache variabilele sesiunii (nume 

utilizator, număr carte de credit, datele comenzii) şi va asigura finalizarea 
tuturor tranzacţiilor în derula ea serverului. ClusterCATS 
sigură, de asemenea, recuperarea bazelor de date din Oracle sau SQL rezidente 

nectivity. Prin utilizarea agentului 

t seta două praguri: o limită minimă care permite serverului 

tat pentru a lucra la fel de bine şi prin Internet. 
În timp ce ClusterCATS opera pe cele două servere, unul dintre 

echipamente a fost scos din serviciu pentru întreţinere. În consecinţă, 
ClusterCATS a redirecţionat toate cererile HTTP către serverul de backup. 
Singura cheie pe care browserul-client a transferat-o căt

tiv a fost identificatorul URL afişat pe display-ul serverului de backup. 
Pentru a vedea cum recuperează ClusterCATS tranzacţiile din mid-

stream, testul a cuprins o aplicaţie care simula un proces de comandă. Tipic, 
când cade un server Web, utilizatorii işi pierd sesiunile şi nu se pot reconecta. 
Cu ClusterCATS, un server de backup va redirecţiona utilizator

rin care îi va informa despre pierderea datelor din tranzacţie şi îi va instrui 
în vederea reintroducerii datelor din comandă. 

În alt scenariu, dacă se va dori scoaterea unui server W
p

re, înainte de eliminar
a
pe site-urile Web bazate pe NT. 

Firma Bright Tiger are în plan oferirea suportului pentru bazele de date 
compatibile cu Open Database Con
ClusterCATS Monitor se poate configura o probă care să monitorizeze întreaga 
bază de date sau să selecteze tabele. În cazul în care proba detectează pierderea 
serviciului pentru baza de date, se redirecţionează cerinţele către o bază de date 
duplicat de pe un server Web alternativ. 

În vederea evaluării, a fost interogată o bază de date pentru datele unor 
produse şi pentru lansarea unei comenzi. Căutarea produselor s-a început pe 
serverul Web 1, timp în care s-a întrerupt accesul către baza de date SQL de pe 
acesta. Tranzacţia a continuat neintrerupt până ce s-au transferat cerinţele pe 
serverul Web 2. 

În vârful facilităţilor de recuperare, ClusterCATS gestionează versiunile 
de conţinut: redirecţionează cerinţele utilizatorilor către serverul Web care 
conţine datele curente. 

ClusterCATS facilitează echilibrarea sarcinii între serverele Web. 
Administratorii po
Web să redirecţioneze o parte din interogări în timp ce acesta devine mult prea 
ocupat şi una maximă care elimină toate cererile suplimentare atunci când 
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serverul atinge acest prag. 
S-a creat pragul minim la 10% din capacitate, prin aceasta înţelegând că 

după depăşirea cotei de 10% din capacitatea de procesare, serverul Web 
redirecţionează toate celelalte cereri HTTP către un server alternativ. Pe 

i de acumulare de porturi, care cresc 
rgim

dispăr

e vedere al specialiştilor care au efectuat testul, 
EtherE

c la un server Pentium 133 MHz 

parcursul testului, clientul Web a transferat cererile HTTP către celălalt server 
fără nici un impediment. 
 

88..99..22  AADDAAPPTTOOAARREE  ""FFAAUULLTT  TTOOLLEERRAANNCCEE""  
 

Deşi software-ul de clustering ne ajută atunci când serverul intră în 
panică, pentru a spori toleranţa la erori este nevoie şi de protecţia conexiunii 
server-reţea. 

Companii ca 3Com, Intel, Adaptec si ZNYX pun la dispoziţie adaptoare 
care asigură link-uri Fast Ethernet redundante sau conexiuni care suportă 
produsul Fast EtherChannel al lui Cisco. De obicei, conexiunile mobile ale unui 
server susţin doar link-uri alternative la inelul dublu FDDI. 

Pentru crearea redundanţei la nivel de port şi link, mulţi dintre producători 
oferă acum funcţii de echilibrare a sarcinii ş
lă ea de bandă dintre server şi comutatorul asociat. Produsele examinate - 
Duo ANA-6922A PCI (Adaptec) şi EtherExpress PRO/100 (Intel) - reprezintă 
şcoli de proiectare cu abordări diferite. 

Duo ANA-6922A PCI se apropie de metoda aplicată de ZNYX, 3Com 
sau de alţii care populează o singură cartelă cu multiple porturi Fast Ethernet (4 
la Adaptec). Cartela ocupă numai un slot PCI şi permite astfel păstrarea altor 
sloturi ale serverului. Beneficiul oferit de creşterea densităţii porturilor pe 
cartela cântăreşte mai mult decât riscul teoretic al căderii cartelei prin care ar 

ea link-urile redundante. 
Pe de altă parte, Intel suportă numai un singur link Fast Ethernet pe 

cartelăă ceea ce duce la ocuparea a două sloturi de server pentru legăturile 
redundante ale acestuia. Evident, Intel scoate în faţă conexiunea de backup care 
rămâne intactă deoarece se realizează pe o placă fizică distinctă. 

Din punctul d
xpress PRO/100 este mai bine proiectată pentru scopul propus, eliminând 

posibilitatea ca un slot de bus PCI să devină singurul punct critic de funcţionare. 
Adaptoarele Intel şi Adaptec au fost testate în diverse scenarii. Factorul comun a 
fost comportarea dispozitivelor la trecerea pe link-ul de rezervă după ieşirea din 
scenă a portului/link-ului de comutaţie sau chiar a comutatorului însuşi. 
Prima scenă: s-a cuplat cartela de reţea adapte
cu numele Micron Millennia (echipat cu 64 MB de memorie de lucru şi cu 1,2 
GB pe suportul de stocare). Serverul a rulat cu Windows NT 4.0 Server (Service 
Pack 3) şi cu IIS 3.0. S-au configurat două conexiuni Fast Ethernet între 
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adaptorul Adaptec şi switch-ul 3Com SuperStack II 3000. S-a conectat la switch 
şi un c

cu testele anterioare căăerii portului. 
Testul

 proiectele 
viitoar

 de la sine şi eşecul legăturilor principală şi secundară 
ale ser

 2 prin 
propri

ază. Cauza este faptul că vânzătorii 
adapto

ata 
oricân

lient PC. 
După iniţierea unui transfer download de 300 MB de pe server către client 

s-a deconectat legătura primară Fast Ethernet şi s-a verificat angajarea legăturii 
secundare. Recuperarea legăturii s-a produs după trei secunde. După aceea s-a 
copiat prin drag-and-drop fişierul de pe server pe client şi s-a deconectat din nou 
portul primar. 

În final, s-au comparat prin comanda NT comp dimensiunile fişierelor şi 
s-a verificat apariţia transferului fără hopuri. Un analizor specializat a confirmat 
transmisia tuturor cadrelor şi le-a comparat 

 s-a repetat pe adaptoarele Intel. Recuperarea s-a produs între 4 şi 6 
secunde. 

Conectarea link-urilor redundante de server a mers mai mult decăt bine 
pentru adaptoarele testate, rămânând unele detalii de lămurit în

e. O metodă de abordare mai eficientă trebuie să fie implementată prin 
conectarea fiecărui link de server la un comutator distinct, astfel încât căderea 
unui switch să nu atragă

verului. 
Testul a dovedit că serverele pot asigura trafic comutat la nivelul
ile legături redundante, fără întreruperea serviciilor. Ambele adaptoare de 

server au intrat în bucluc cu legăturile redundante atunci când au fost conectate 
la comutatoare fizice distincte, legate printr-un router intermediar. Corolar: nu se 
pot seta conexiuni redundante de server prin comutatoare diferite dacă acestea 
aparţin de subreţele distincte. 

Pe durata testelor în acest scenariu, nici un produs nu a comutat către un 
link de backup când s-a alterat link-ul de b

arelor difuzează pe reţea pachetele descoperite pentru a fi siguri că 
legătura primară este intactă. Totuşi, acest trafic difuzat este observat pe un 
router şi nu este transferat între subreţele. 

Toate produsele NT testate la capitolul toleranţa la erori au fost 
impresionante. Bright Tiger, prin ClusterCATS, oferă un nivel al toleranţei la 
erori destinat serverelor de mare performanţă din domeniul comerţului 
electronic. Software-ul este puternic în special în cazul menţinerii aplicaţiilor de 
intrare-ieşire sau a proceselor de tranzacţionare bazate pe Web. De fapt, 
matricea serviciilor de toleranţă la erori trebuie săătransforme serverul într-un 
produs de business-class de navigat prin Web. Microsoft pare a fi învingătorul 
prin MSCS. 

Pachetul software oferă serviciile necesare în procesul de recuperare a 
erorilor prin menţinerea în stare de rezervă activă a unui server de backup g

d să intervină în sprijinul serverului principal căzut în misiune. Totuşi, 
experienţa a arătat ca MSCS va necesita o cizelare din partea utilizatorilor 
pentru a aduce timpul de revenire la normal în limite decente. 

La capitolul adaptoarelor pentru creşterea toleranţei la erori, Adaptec va 
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oferi cel mai atractiv raport preţ/performanţă cu Duo ANA-6922A PCI. Atuul 
său este prezenţa a mai multe porturi pe aceeaşi cartelă, dacă nu deranjează prea 
tare probabilitatea de cădere a acestei cartele. În caz contrar, cartela cu cea mai 
bună toleranţă la căderi este EtherExpress PRO/100 de la Intel. 

Fără subiectivitate faţă de vreun produs, imaginea de ansamblu ne arată că 
toate aceste instrumente oferă servicii cu disponibilitate foarte mare, care vor 
face serverul NT capabil să susţină aplicaţii de regim critic. 
 

88..1100  CCOONNCCLLUUZZIIII  
 
 Pe măsură ce companiile vor rula din ce în ce mai multe aplicaţii mission 
critical, ele vor continua să depindă de soluţii RAID pentru asigurarea toleranţei 
la erori şi a rezistenţei la defecte majore. 
 Adoptarea pe scară largă din ce în ce mai largă a matricilor de discuri 
(disk arrays) pentru stocarea datelor critice, a fost determinata de un anumit 
număr de factori. Pe măsură ce aplicaţiile creează fişiere din ce în ce mai mari, 
capacitatea dispozitivelor de stocare trebuie să crească proporţional. Utilizatorii 
adaugă noi harddisk-uri, ceea ce duce la creşterea probabilităţii de defectare. În 
plus, 

nei astfel de matrici de discuri simple era mai bună 
decât 

it tip de aplicaţii si platforme, fiecare are 
caract

creşterea vitezei procesoarelor a făcut ca rata de transfer între acestea şi 
mediile de stocare să devină insuficientă, creând ştrangulari în fluxul de date. 
<matricile de discuri răspund acestor provocări oferind o combinaţie optimă de 
fiabilitate, scalabilitate şi capacitate de stocare.  
 Tehnologia RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) a fost definită 
pentru prima dată de un grup de oameni de ştiinţă de la University of California 
at Barkeley în 1987. Aceştia au studiat posibilitatea de a utiliza două sau mai 
multe harddisk-uri astfel incât acestea să apară sistemului gazdă ca fiind un 
singur dispozitiv. 
 Deşi performanţele u

a unui singur harddisk cu capacitate echivalentă, fiabilitatea era 
inacceptabil de mică. Pentru a rezolva această problemă, inginerii de la Berkeley 
au propus arhitecturi redundante, care să ofere o cale de a obţine toleranţa la 
erori (fault tolerance). 
 Pe lângă definirea nivelelor RAID de la 1 la 5, oamenii de ştiinţa au 
studiat data striping - distribuirea (partajarea) datelor pe o matrice de discuri 
neredundante. Cunoscută ca RAID 0, această configuraţie nu oferă nici un 
mecanism de protecţie a datelor, dar permite un flux maxim pentru aplicaţiile 
care realizează transferuri masive de date, cum ar fi producţia video digitală.  
 Nici unul dintre nivelele RAID nu este inerent superior celorlalte. Fiecare 
este potrivit pentru un anum

eristici de cost, performanţa şi fiabilitate care răspund unei anumite nevoi. 
Fiecare din aceste nivele poate satisface doar unul sau două din aceste criterii. 
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Pentru aplicaţiile client / server, sistemele bazate pe nivelele RAID 1, 0/1 si 5 
sunt cele mai uzuale (RAID 5 este excepţia - oferind cea mai bună combinaţie 
de preţ, performanţă şi fiabilitate pentru cele mai multe servere). Aceasta pentru 
că sistemele de operare de reţea cele mai populare - cum ar fi Windows NT 
Server sau Novell Netware - administrează datele în moduri similare cu cele în 
care funcţionează aceste arhitecturi RAID. 
 

ata striping) pe mai multe discuri fără nici o 
inform

1 realizează toleranţa la erori altfel decât RAID0,3 sau 5. În 
RAID

 cu cea a unui 
singur

iilor de stocare mai curând decât rata de transfer. MTBF-ul unui 

Tehnologia RAID nu poate evita defectarea harddisk-urilor , dar oferă o 
măsură de siguranţă, făcând posibilă refacerea datelor în timp real, fără pierderi.  
 Rezistenţa la defecte a matricilor de discuri poate fi îmbunătăţită 
semnificativ şi prin alegerea incintei potrivite care găzduieşte harddisk-urile. 
Cele care oferă facilităţi pentru unităţi hot-swappable, surse de alimentare şi 
ventilatoare redundate, pot mări mult timpul de funcţionare fără întrerupere a 
matricilor. Etaloane ca MTDL, MTDA, MTTR şi MTBF oferă o măsură a 
performanţelor acestora. 

RAID 0 nu a fost definit de inginerii de la Berkeley, dar a devenit un 
termen comun. Este o matrice de discuri independentă, fără redundanţă, care 
accesează datele de pe toate harddisk-urile la nivel de blocuri de date. Pentru a 
realiza acest lucru este scris / citit primul bloc de date pe / de pe al doilea 
harddisk ş.a.m.d, RAID 0 se adresează doar creşterii fluxului de date şi 
capacităţii de stocare. 

Datele sunt partajate (d
aţie redundantă. La acest nivel nu există nici un fel de toleranţă la erori. 

Dacă apare un defect la unul din harddisk-uri, întregul sistem se prăbuşeşte. La 
fel s-ar fi întâmplat şi dacă datele s-ar fi găsit pe un singur disc. Avantajul 
principal al matricii de discuri este transferul mai rapid de date. Acesta creşte cu 
creşterea numărului de unităţi din lanţul SCSI. 
Tehnologia RAID 

1, când se face scrierea datelor pe disc, se face şi o copie exactă a acestora 
pe un al doilea disc (mirro disk- disc oglindă) în mod automat şi transparent 
pentru sistem, aplicaţie sau utilizator. Discul oglindă devine astfel o copie exactă 
a discului principal.  

Interfaţa cu discurile se poate face cu unul sau două controlere. Un singur 
controler oferă o performanţă de citire / scriere asemănătoare

 harddisk. Dacă se folosesc doua controlere (câte unul pentru fiecare 
harddisk = duplexing), se reduce riscul de a avea un singur dispozitiv care, în 
cazul unui defect, ar duce la căderea ambelor harddiskuri. De asemenea, 
duplexing-ul poate îmbunătăţi rata de transfer prin scrierea / citirea alternativă a 
datelor pe / de pe cele două unităţi. Comparativ, în cazul unui singur controler, 
performanţa la scriere este mai redusă pentru că datele trebuie scrise întâi pe 
discul principal şi apoi pe discul “oglindă”. 

Discurile oglindite au fost utilizate de majoritatea sistemelor de procesare 
a tranzacţiilor, tolerante la erori. Acestea sunt o încercare de a îmbunătăţi 
fiabilitatea med
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aseme

dezavantaj este că numai jumătate din capacitatea de stocare este 
efectiv

e. În plus, performanţa la citire 
poate 

mai mare poate fi obţinută dacă cele două discuri ale unei perechi 
sunt c

şi ca 
RAID

 dedicate 
stocăr

itate 
standard, RAID 2 nu oferă avantaje semnificative comparativ cu arhitectura 
RAID 3. În prezent, producătorii au renunţat să mai fabrice matrici RAID 2. 

În RAID 3 datele sunt distribuite pe mai multe harddisk-uri, la nivel de bit 
sau byte. Unul din harddisk-urile din matrice asigură protecţia datelor păstrând 
byte-ul de verificare a parităţii pentru fiecare unitate de alocare. La fel ca la 
RAID 0, discurile sunt accesate simultan, dar există în plus harddisk-ul de 
paritate. Datele sunt scrise / citite pe / de pe toate unităţile, iar bitul de paritate 
este calculat şi comparat cu cel de pe discul de paritate (la citire) sau scris pe 
respectivul disc (la operaţia de scriere). Astfel, pentru fiecare byte scris se 
calculează un bit de paritate pentru a menţine paritatea datelor. Aceasta permite 
ca matricea de discuri şi sistemul să fie 100 % funcţionale şi în cazul defectării 
unui harddisk din matrice. În acest caz, se poate continua citirea sau scrierea de 
pe celelalte unităţi, Bitul de paritate permite refacerea datelor de pe discul 
defect. Înlocuirea unităţii defecte se poate face online (hot-swapped), după care 
controlerul matricii de discuri reconstruieşte datele pe acesta. 

Avantajul RAID 3 faţă de nivelele anterioare este că procentul ocupat de 
informaţia redundantă (de paritate) din totalul capacităţii de stocare descreşte pe 
masură ce creşte numărul harddisk-urilor. De asemenea, dispune de căi paralele 
de transmitere a datelor, oferind astfel rate de transfer ridicate pentru aplicaţiile 

nea sistem depăşeşte cu mult pe cel al unui harddisk obişnuit. 
Spre deosebire de alte nivele RAID, datele sunt “reparabile” dacă se 

defectează un singur harddisk şi pot fi refăcute, în anumite condiţii, în cazul 
căderii ambelor discuri. 

Marele 
 utilă şi mărirea acesteia se poate face numai în perechi de discuri. 
Între nivelele AID, nivelul 1 oferă cea mai mare disponibilitate a datelor 

pentru că sunt menţinute două copii complet
fi imbunătăţită dacă controlerul matricii de discuri permite citirea 

simultană de pe ambele unităţi ale unei perechi. La scriere va apărea o uşoară 
scădere de performanţă, comparativ cu scrierea pe un disc obişnuit. O 
disponibilitate 

onectate la magistralele I/O separate. 
RAID 2 stochează datele pe un grup de discuri împărţindu-le în “felii”, de 

obicei de mărimea unui sector. Un cod Hamming pentru fiecare “felie” este 
stocat pe un disc separat, check disk. Codul permite detectarea şi corectarea 
erorilor fără duplicarea completă a datelor. Acest nivel este referit uneori 

 0+1 deoarece combină avantajele ambelor tehnologii - disponibilitatea 
datelor şi performanţa ridicată. Poate fi adaptat fie pentru un mediu cu cereri 
numeroase de acces la date, fie pentru transferul unor volume mari de date. 
Datele sunt partajate pe mai multe harddisk-uri, câteva dintre ele fiind

ii informaţiilor de detectare şi corecţie a erorilor (ECC- Error Checking 
and Correction) pentru fiecare sector. Oricum, pentru ca cele mai multe dintre 
harddisk-urile actuale au incluse facilităţi ECC la nivel de sector ca facil
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care mani ărită 
cu câte

La RAID l datelor) sunt 
ci decăt la alte sisteme şi rotaţia platanelor harddisk-urilor este 

incro tăţi rata de transfer. Acest lucru o face potrivită 
pentru

tile la nivel 
de sec este utilizat pentru 
stocar
date. Căi  datelor şi distribuţia datelor pe harddisk-urile 
din m sau bloc permit efectuarea de operaţii 
indepe

n 
matric cest lucru permite suprapunerea în 
timp a

Aceasta tate generală, aplicabilă mai ales acolo unde 
raport c entru 
transfe r l de procesare a 
tranza i
trebie să -ul respectiv. Astfel, harddisk-ul 
de par t
ale inform . În acest caz, RAID 5 este o soluţie mai bună deoarece 
inform

ă nu oferă avantaje 
ID 5.  

RAID 5 combină fluxul masiv de date oferit de RAID 0 - prin 
art el de bloc - cu mecanismul de refacere a datelor prin 

 Acest nivel de toleranţă la erori integrează 
l de sector cu partajarea datelor şi a informaţiilor de 

paritat a avea deci o unitate dedicată stocării 
 p itate.  permite multiple operaţii de intrare / iesire 

lux de date îmbunătăţit, cu menţinerea 
atrice este accesat doar atunci când 

trebui

porită la citire într-un mediu cu solicitări intense de acces. 
Datori

a unui număr mare de fişiere mici. 
Rat icată pentru că nu mai există ştrangularea de la RAID4 
datorată drive-ului de paritate. Deşi RAID 5 este mai eficient din punct de 

pulează fişiere de dimensiuni mari. Capacitatea matricii poate fi m
 un singur harddisk sau în grupuri.  

 3, unităţile de alocare a spaţiului (şi de transfer a
mai mi
s nizată pentru a îmbună

 aplicaţii CAD / CAM sau grafice. 
În RAID 4, informaţia de paritate este întreţesută cu datele u
tor sau bloc de date. Ca şi la RAID 3, un singur drive 
ea datelor redundante, folosind un byte de paritate pentru fiecare bloc de 

le paralele de transfer a
atrice la nivel de sector 
ndente pe diversele unităţi şi executarea în paralel a operaţiilor de intrare / 

iesire. RAID4 este identic cu RAID3 cu excepţia faptului că se utilizează unităţi 
de alocare mai mari, astfel încăt informaţiile pot fi citite de pe un harddisk di

e independent de discul de paritate. A
 operaţiilor de citire. 
RAID 4 oferă performanţe ridicate de citire şi relativ bune de scriere. 

este o soluţie de utili
ul itiri / scrieri este ridicat. Astfel, RAID 4 este o alegere bună p
ru i de blocuri de date mici, tipice pentru sistemu

cţi lor. Performanţele la scriere sunt scăzute, pentru că la fiecare scriere 
se scrie şi bitul de paritate pe harddisk

ita e devine o frână în calea performanţei când sunt necesare multe scrieri 
aţiei de paritate

aţia de paritate este distribuită pe toate discurile disponibile. RAID 4 
aproape că nu a fost implementat în practică pentru c
semnificative faţă de RA

Tehnologia 
p ajarea datelor la niv
intermediul informaţiilor de paritate.
informaţia de paritate la nive

e pe toate harddisk-urile fără 
informaţiilor de ar  Aceasta
concurente ceea ce conduce la un f
integrităţii datelor. Un disc anume din m

e scrise / citite date sau informaţii de paritate pe / de pe acesta. 
În RAID 5 discurile pot răspunde independent cererilor de acces, ceea ce 

oferă o performanţă s
tă informaţiilor de paritate, o matrice RAID 5 poate supravieţui căderii 

unui disc fără pierderea datelor sau întreruperea accesului la acestea. Punctul 
forte al acestei tehnologii este manipulare

a de transfer este rid

 - 186 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

vedere al costurilor, pentru că nu mai este necesar un drive separat pentru 
paritate, performanţa la scriere are de suferit. Fiecare operaţie de scriere necesită 
4 acce

 3 este slabă 

 maximă a capacităţii se obţine atunci când matricea are 
mai discuri. La un număr mai mare aceasta este asemănătoare 
nive

ry Board), aşa cum îi spune şi numele, este un 
org ltativ, format în 1992, cu scopul de a promova utilizarea şi 
înţeleg educare, standardizare şi 
cert embri printre care se găsesc producători 
de: mainframe-uri, software precum şi 
univer nicaţii şi de studiere a pieţei. 

eforturilor RAB de a stabili standarde generale pentru proiectarea 
şi im ători care au realizat 
sist ate pentru 
a nu anţe mai 
bune. 

 o 
clasifi

melor decât tehnologia care stă la baza acestora. În cazul în care aceasta va 
fi a nivelele RAID de la 0 la 6 vor mai fi referite doar din punct de 
ved

le constau din 3 categorii principale şi o sub-categorie asociată. 
La niv  
RA n harddisk se defectează, datele şi accesul la acestea se menţin 
într-un mod care permite unei aplicaţii să ruleze la un nivel acceptabil de 
perfor

e, aplicaţia continuând să funcţioneze la un nivel 
de p

 permite unei zone să preia “fără hopuri” funcţionalitatea 
alte arecum asemănător funcţionării unui cluster de 
calc

 categorii poate avea un semn plus care semnifică 

se independente la disc. Întâi, datele vechi şi informaţia de paritate este 
citită de pe discuri separate. Apoi este calculată noua paritate. În fine, noile date 
şi informaţiile de paritate sunt scrise pe discuri separate. Mulţi producători de 
sisteme RAID utilizează caching-ul pentru a compensa performanţele slabe la 
scriere. În acest caz este important ca acesta să fie susţinut de un sistem UPS 
(Uniteruptible Power Supply). 

În aplicaţiile grafice, dezavantajul RAID 5 faţă de RAID
performanţă la scriere datorată informaţiilor de paritate distribuite, astfel încât 
RAID 5 este de obicei întâlnit în aplicaţii cu număr mare de operaţii de citire / 
scriere scurte. Utilizarea

 puţin de 7 
lului RAID3. 

RAB (RAID Adviso
anism consu

erea tehnologiei RAID (prin 3 programe: 
ificare). În prezent are peste 50 de m

harddisk-uri, controlere, PC-uri, 
sităţi, companii de telecomu
În ciuda 

plementarea sistemelor RAID, au existat produc
eme în afara specificaţiilor. Adesea, aceştia au avut motive intemei
 adera la standardele RAB, în special pentru a putea oferi perform

Oricum, aceasta înseamnă că există câteva pseudo-nivele RAID care pot 
produce confuzie. Ca rezultat al acestei confuzii, RAID a decis să introducă

care complet nouă care va sublinia mai curând funcţionalitatea practică a 
siste

probată, 
ere istoric.  

Noile nive
elul cel mai de jos se găseşte FAILURE RESISTANT, descris şi ca Pure

ID - dacă u

manţă.  
Categoria de mijloc este FAULT TOLERANT, în care toate 

componentele sunt redundant
erformanţă superior categoriei anterioare.  

La nivelul cel mai de sus, DISASTER TOLERANT descrie un sistem 
împărţit în zone, care

ia care s-a defectat (o
ulatoare). 

Fiecare din cele trei
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funcţi mnă că 
fiecare

tă de distrugerea completă a clădirii în 
care ul unui dezastru: cutremur, incendiu, etc). 

ltimii 8-9 ani, tehnologia RAID şi-a dovedit robusteţea şi fiabilitatea 
într-o gamă largă de sisteme de calcul. Pe măsură ce companiile folosesc din ce 
în c plicaţii mission critical, ele vor continua să depindă de soluţii 
RA erori şi rezistenţa la defecte majore. 

ficare a RAB va ajuta utilizatorii fără cunoştinţe tehnice să 
apre in perspectiva afacerii pe care 
o de te existente astăzi. 

onalităţi adiţionale. De exemplu, FAULT TOLERANT+ însea
 zonă trebuie să se găsească la o distanţă de cel puţin 10 km faţă de 

celelalte (de exemplu, pentru a nu fi afecta
 se găseşte o altă zonă, în caz

În u

e mai mult a
ID pentru a asigura toleranţa la 

Noua clasi
cieze mai bine facilităţile tehnologiei RAID d
rulează şi să evite confuzia creată de diversele varian
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99..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  NNIIVVEELLEELLOORR  RRAAIIDD  LLAA  
UULL  DDEE  OOPPEERRAARREE  LLIINNUUXX  

 
u RAID 

l de linux care suportă RAID, initrd si /dev/loopx 
2-2.0.31 – suport pentru raid 1,4 si 5 

pre3-0.42 – utilitare pentru a crea si a întreţine dispozitive 
entaţie). 

.gz  
 descrie metoda de implementare în care se vor include în 

kernel tot ce este necesar pentru a se rula de la boot-are fără a se incărca nici un 
mod ea kernelului va avea puţin peste 300 K compresat. 

entru ROOT RAID 
aşi: 

i configurată şi montată corect 

e sistemul de fişiere de dezvoltare pe sistemul de salvare 
urm

 
 
 

 mnt/etc 
 cp

ările în fstab pentru a arăta /dev/md0 ca dispozitiv 
rădă e asigurăm că partitia (partiţiile) utilizată pentru boot-are 
este ab. 

etc/raidboot.conf care descrie configuraţia de boot-are raid. 
Ace nţină comentarii pe primele trei linii, după care nu mai 
con r raidboot.conf: 

 /dev/sda2 

SSIISSTTEEMM

Cerinţe pentr
• un kerne
• raid145-97102
• raidtools-

raid (şi docum
• raidboot-0.01.tar
Mai jos se

ul. În acest caz, imagin
Un start rapid p
Se vor efectua următorii p
• se compilează kernel-ul cu partea de raid activată şi cu suport pentru 

subsistemul de discuri 
• se testează dacă matricea raid va f
• se construieşte sistemul de operare pe sistemul raid 
• se corectează intrările în fstab pentru a face /dev/md0 ca dispozitiv 

rădacină 
• trebuie sa fim siguri ca partiţia(partiţiile) utilizate pentru bootare sunt 

incluse în fstab 
Se copiază de p

atoarele fişiere şi noul sistem raid după cum urmează: 
 cd /root/raidboot 
 mkdir mnt 

gzip -d rescue.clean 
losetup /dev/loop0  rescue.clean 
mount /dev/loop0    mnt 

Se copiază urmatoarele fişiere:  
cp -p /etc/*  

 -p /etc/rc.d/* mnt/etc/rc.d 
 cp -a /lib/modules/* mnt/lib/modules 

Se corectează intr
cină Trebuie să n
 inclusă în fst

Se crează /
st fişier nu poate să co
tează. Exemplu de fişie
/dev/sda1
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raidboot 
ra

ate numai după cele trei linii de configurare. Linia 
unu rtiţiile) care contin sistemul de salvare raid ‘initrd’. 
Oricum

u a încărca sistemul de salvare. Linia doi conţine calea către 
info re a fişierului raidboot. Linia trei reprezintă numele 
fişie xemplu raid1.conf, raid5.conf). 
 down” aşa cum este descris mai jos si se copiază în 
/etc raid. Se “demontează” sistemul de 

.clean rescue 

lvat pe partiţiile raidboot. 
int(1)/raidboot 

e.gz /mnt_point(2)/raidboot 

ză starea de referinţă pe partiţia raidboot: 
idboot/raidgood.ref 

mdstat | grep md0 > /mnt_point(1)/raidboot/raidgood.ref 
e din urmă, se configurează programul de bootare intitulat 

“Pa are a timpilor de boot-are” şi se reboot-ează sistemul.  
ă directorul raidboot, după care se intră în 

el: 

oot 
aidboot 

nt2 pentru a se utiliza pentru montare. 

işier destul de lung pentru a face instalarea sistemului. 
Ace emul final de fişiere de 
salvare. (în acest caz 24 mb). 

ul cu un dispozitiv de ciclare şi se generează un sistem 
de f

dev/loop0 
nt /dev/loop0 mnt 

id5.conf 
Comentariile pot fi plas

 reprezintă partiţia (pa
, nu este necesar să se booteze de pe aceste partiţii. Deoarece sistemul de 

salvare nu încape pe floppy, este necesar să se ştie care partiţii urmează să fie 
utilizate pentr

rmaţiile de configura
rului de configurare raid. (de e

Apoi se crează “rc.rai
/rc.d pe sistemul de salvare, dezvoltare şi 

salvare şi se arhivează. 
umount mnt 
losetup -d /dev/loop0 
mv rescue
gzip rescue 

Se copiază fişierul sa
cp rescue.gz /mnt_po
cp rescu

Se activează matricea raid: 
mdadd -ar 

Se salvea
cat /proc/mdstat | grep md0 > /mnt_point(1)/ra
cat /proc/

În cel
rametrii de configur

Din directorul rădacină, se creaz

cd /root 
mkdir raidb
cd r

Se crează două directoare mnt si m
mkdir mnt 
mkdir mnt2 

Se crează un f
sta va avea o lungime puţin mai mare decât sist

dd if=/dev/zero of=build bs=1024k count=24 
Se asociază fişier

işiere de tip ext2. 
losetup /dev/loop0 build 
mke2fs -v -m0 -L initrd /
mou
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La instalare se selectează pachetele necesare pentru suportul raid. 
area bibliotecii ‘linuxthreads-0.71’. Se 

salv
0.71 

stall 

.h $(INCLUDEDIR)/pthread.h 
ll semaphore.h $(INCLUDEDIR)/semaphore.h 

$(INCLUDEDIR)/pthread.h 
ore.h 

nclude/sched.h || install sched.h $(INCLUDEDIR)/sched.h 
.h  

.h 

 $(LIBDIR)/$(SHLIB0) 
LIB0) 

ll $(LIB) $(BUILDIR)$(LIBDIR)/$(LIB) 
BDIR)/$(SHLIB) 

/$(SHLIB) $(BUILDIR)$(LIBDIR)/$(SHLIB0) 

REDLIBDIR) 

) install 

; $(MAKE) MANDIR=$(BUILDIR)$(MANDIR) install 
 
Instalarea utilitarelor raid 

stalare îl reprezintă instalarea utilitarelor raid 
(rai t scriptul “configure”: 

igure --sbindir=/root/raidboot/mnt/sbin --prefix=/root/raidboot/mnt/usr 

entru a 
ope

 /root/raidboot/mnt/sbin 

Următorul pas constă în instal
ează fişierul original şi se aplică diff. 
cd /usr/src/linuxthreads-
patch 
make 
make in
BUILDIR=/root/raidboot/mnt 
#BUILDIR= 
install pthread
insta
install pthread.h $(BUILDIR)
install semaphore.h $(BUILDIR)$(INCLUDEDIR)/semaph
test -f /usr/i
test -f $(BUILDIR)/usr/include/sched.h || install sched
$(BUILDIR)$(INCLUDEDIR)/sched
install $(LIB) $(LIBDIR)/$(LIB) 
install $(SHLIB) $(SHAREDLIBDIR)/$(SHLIB) 
rm -f
ln -s $(SHAREDLIBDIR)/$(SHLIB) $(LIBDIR)/$(SH
insta
install $(SHLIB) $(BUILDIR)$(SHAREDLI
rm -f $(BUILDIR)$(LIBDIR)/$(SHLIB0) 
ln -s $(SHAREDLIBDIR)
ifneq ($(BUILDIR),) 
ldconfig -r ${BUILDIR} -n $(SHA
else 
cd man; $(MAKE) MANDIR=$(MANDIR
endif 
cd man

Următorul pas în in
dtools-0.42). Trebuie rula
cd /usr/src/raidtools-0.42 
conf
make 
make install 

Legăturile fişierului în makefile trebuie eliminate şi re-legate p
ra corespunzător: 
cd
ln -fs mdadd mdrun 
ln -fs mdadd mdstop 
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Se vor elimina din noul sistem de fişiere fişierele si directoarele care nu 
sunt necesare.  

t+found 

re/locale 
sr/X* 

ar/log/packages 

n fişierul curent în sistemul 
de f re. Acestea ar putea fi create utilizând mknode. 

a /dev/md* /root/raidboot/mnt/dev 
implu corespunzător lui initrd. 

um, există un sistem de fişiere reutilizabil gata pentru a fi adaptat la 
nec m de fişiere poate fi utilizat pentru salvare. 
Dis uie să-l repare. Se crează 
sist ă: 

t/raidboot 
 

rează un sistem de 
fişie

trd /dev/loop1 
 /dev/loop1 mnt2 

re construit în ‘bare.fs’. 
a mnt/* mnt2 

ul ‘bare.fs’ înainte de adaptarea la necesităţi astfel încât 
o v  fişiere creat nu mai este 
nec i şters: 

oot/raidboot 

ev/loop0 

cd /root/raidboot/mnt 
rm -r home/ftp/* 
rm -r los
rm -r usr/doc 
rm -r usr/info 
rm -r usr/local/man 
rm -r usr/man 
rm -r usr/openwin 
rm -r usr/sha
rm -r u
rm -r var/man 
rm -r v
rm -r var/log/setup 
rm -r var/log/disk_contents 

Ultimul pas copiază dispozitivele /dev/md* di
işiere de salva
cp -

Se crează un sistem de fişiere s
Ac

esităţi. Odată adaptat, acest siste
pozitivul raid a devenit corupt si utilitarele raid treb
emul de fişiere şi se monteaz
cd /roo
dd if=/dev/zero of=bare.fs bs=1024k count=16

Se asociază fişierului un dispozitiv de ciclare şi se gene
re de tip ext2: 
losetup /dev/loop1 bare.fs 
mke2fs -v -m0 -L ini
mount

Se copiază sistemul de fişie
cp -

Se salvează sistem
iitoare actualizare să fie uşor de făcut. Sistemul de
esar şi poate f
cd /r
umount mnt 
umount mnt2 
losetup -d /d
losetup -d /dev/loop1 
rm build 
cp bare.fs rescue 
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gzip -9 bare.fs 
Crearea sistemului de fişiere initrd pentru boot / salvare: 

p /dev/loop0 rescue 
mo

ste necesar ca directorul /etc să nu aibă fişiere jurnal, fişiere de erori sau 
fişie ele două comenzi crează câteva mesaje de avertizare, 
igno

tc 
cp

ăcina dispozitivului. 

FaultExit () { 
   /

        echo ${Line} 

 / ext2 defaults 1 1" 
  fi 

    

    

cedurii de avertizare: 

****************************' 

    

SplitKernelArg () { eval $1='$( IFS=,; echo $2)' } 

    

losetu
unt /dev/loop0 mnt 
E

re *~. Următoar
rându-le: 

cp -dp /etc/* mnt/e
 -dp /etc/rc.d/* mnt/etc/rc.d 

mkdir  mnt/lib/modules 
cp -a  /lib/modules/2.x.x mnt/lib/modules 

 Pentru a face ca discul de salvare să boot-eze, dispozitivul raid trebuie 
doar să se copieze fişierul script executabil linuxrc în răd
Mai jos este prezentat un exemplu de script linuxrc: 

#!/bin/sh 
   

bin/cat /etc/fstab | { 
      while read Line 
      do 
          if [ -z "$( echo ${Line} | /usr/bin/grep md0 )" ]; then 
      
          else 
              echo "/dev/ram0
        
      done 

  } > /etc/tmp.$$ 
      /bin/mv /etc/tmp.$$ /etc/fstab 
echo 0x100>/proc/sys/kernel/real-root-dev 
          /bin/umount /proc 

      exit 
  } 
#definirea pro
Warning () { 
      echo '*****
      echo -e " $*" 

  echo '*********************************' 
  } 

SplitConfArgs () { 
  RaidBootType=$1 

      RaidBootDevice=$2 
      RaidConfigPath=$3 
  } 
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CMDLINE=`/bin/cat /proc/cmdline` 
eter in $CMDLINE; do 

    

if 
 fisierul RAID.conf 

  S
otType} ${RaidBootDevice} /mnt 

  #
uired file \'raidboot.etc\' \ 

dBootDevice}/${RaidConfigPath} \\n \ 

RaidConfigPath}/raidboot.etc 

işierului raidX.conf 
figPath}/raidboot.cfg ]; then 

 missing from ${RaidBootDevice}/${RaidConfigPath}\\n \ 
ice 

    
.conf ) 

      read RaidStatusPath 
      read RaidConfigEtc 
      } < /mnt/${RaidConfigPath}/raidboot.cfg 
  fi 
  popd 
  /bin/umount /mnt 
# Setarea unui indicator în cazul în care nu este localizat fişierul care 
# conţine starea matricii raid 
# 
  RAIDOWN="raidboot.ro nu a fost gasit" 
  RAIDREF="raidgood.ref nu a fost gasit" 

  for Param
  Parameter=$( IFS='='; echo ${Parameter} ) 

      case $Parameter in 
          Raid*) SplitKernelArg $Parameter;; 
      esac 
  done 

[ -z "${Raid_Conf}" ]; then 
   #Averitsment: Lipseste
      FaultExit 
  fi 

plitConfArgs $Raid_Conf 
/bin/mount -t ${RaidBo
pushd /etc 
if [ ! -f /mnt/${CaleConfigRaid}/raidboot.etc ]; then 

 bad news, this file should be here 
      Warning req
      missing from ${Rai
else 
      /bin/tar -xf /mnt/${
  fi 
# starea căii si numelui f
  if [ ! -f /mnt/${RaidCon
  # nu a fost găsit fişierul 

RaidBootDevs=$RaidBootDev
  RaidStatusPath=$RaidConfigPath 

      for RaidConfigEtc in $( ls raid*
      do break; done 
  else 
      { 
      read RaidBootDevs 
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  for Device in ${RaidBootDevs} 

işie afle în ‘fstab’ deoarece 
ă te rantă a sistemului 

 

en 
Path}/raidboot.ro` 

B  

e oz id 
ck /etc/${RaidConfigEtc} 

  # Se activează matricea (matricile) RAID 
 "$Raid_ALT" ]; then 

r 

erori 

um lculat astfel: 
 + spozitiv_minor 

  echo "/dev/md0 montat ca rădăcină" 

  do 
  # aceste tipuri de sisteme de f re ar trebui să se 
  # partiţiile trebuie s  fie monta pentru o oprire în sigu
  # raid
/bin/mount ${Device} /mnt 
      if [ -f /mnt/${RaidStatusPath}/raidboot.ro ]; th
          RAIDOWN=`/bin/cat /mnt/${RaidStatus
          RAIDREF=`/bin/cat /mnt/${RaidStatusPath}/raidgood.ref` 
          /bin/umount /mnt 
          break 
      fi 
      /bin/umount /mnt 
  done 
  # Testarea pentru o oprire in siguranţă  
  if [ "${RAIDOWN}" != "${RAIDREF}" ]; then 
      Warning shutdown ERROR ${RAIDOWN} 
      FaultExit 
  fi 
for Device in ${Raid ootDevs}
  do 
      /bin/mount ${Device} /mnt 
      /bin/rm -f /mnt/${RaidStatusPath}/raidboot.ro 
      /bin/umount /mnt 
  done 
  # Se scrie un bloc p  toate disp itivele ra
/sbin/mkraid -f --only-superblo

 if [ -z
      /sbin/mdadd -a
  else 
      /sbin/mdadd $Raid_ALT 
  fi 
if [ $? -ne 0 ]; then 
     #Avertisment: unele dispozitive RAID au 
     FaultExit 
  fi 
  # Totul este OK, kernelul va monta /dev/md0 
  # kernel-ul trebuie informat să comute către /dev/md0 ca dispozitiv 
  # rădăcină 
  # Valoarea 0x900 reprezintă n ărul dispozitivului ca
  #  256*numar_dispozitiv_major  numar_di
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  echo 0x900>/proc/sys/kernel/real-root-dev 
/bin/umount /proc 
  exit 

Acesta a fost fişie ul linuxrcr . Se adaugă ‘linuxrc’ la dispozitivul de boot 
itrd. 

cd

t 
utiliza

şi semnifică 
ca dis

tricii raid, se inserează un apel în 

e demontat. 
############# raid boot ######################### 

  #

wn 

####################### 
e raid, pe sistemul de fişiere de 

alvare care este deja montat pe /root/raidboot/mnt si pe sistemul de dezvoltare 
ifică salvarea etc/fstab. Trebuie ca 

salv ectă. 
e salvare pe partiţia dos si totul ar trebui să fie 

gata pentru a boota dispozitivul raid ca root. 

Se c
ăcut este de a crea fişierul de configurare 

raid
 
Con  

plu 4 unităţi de disc SCSI cu partiţie de boot 
dup . Se va implementa RAID5. Fişierul 
raid rmător: 

in
 /root/raidboot 

chmod 777 linuxrc 
cp -p linuxrc mnt 

Deoarece nu există partiţii linux in afară de md0, partiţiile de boot sun
te pentru a stoca starea sistemului raid. Se poate scrie un fişier pentru 

fiecare partiţie de boot care să conţină starea matricii md la oprire 
pozitivul md a fost remontat read-only. Acest lucru permite sistemului să 

fie în sigurantă dacă unul dintre hard-discuri se defectează. 
 Scriptul de oprire este modificat pentru a apela “rc.raidown” care salvează 
informaţiile necesare pentru a reboota cu succes şi pentru a monta dispozitivul 
raid. 

Pentru a captura starea de oprire a ma
“rc.raidown” după orice instrucţiune case (dacă există) dar înainte ca sistemul de 
fişiere să fi

  ########
 

    if [ -x /etc/rc.d/rc.raidown ]; then 
      /etc/rc.d/rc.raido
    fi 
  ################## sfarsitul raid boot ##

Se copiază fişierul rc pe noua matric
s
dacă se află pe acelaşi calculator. Se mod

area mdtab să fie cor
Apoi se copiază discul d

umount mnt 
losetup -d /dev/loop0 
gzip -9 rescue 
opiază rescue.gz pe partiţia de boot. 

Tot ceea ce rămâne de f
boot.conf şi de a testa noul sistem de fişiere prin rebootare.  

figurarea fişierului raidboot.conf
Vom considera ca exem

licată pe discurile sda1 si sdb1
boot.conf va arăta în felul u
/dev/sda1 /dev/sdb1 
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linux 
raid5.conf 

Comentariile pot să apară numai după primele 3 linii.  Linia 1 conţine 
part mul de salvare raid init.rd. Linia 3 arată tipul de raid care va 
fi configurat (în cazul acesta raid5). Există 2 variabile ale kernelului pentru 
sist

a1, raidboot 
ză către dispozitivul de boot raid şi fişierul de 

con
lea de configurare' 

0,/dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3 
etrii sunt incluşi în fişierul de configurare 

lilo
ppend="Raid_Conf=msdos,/dev/sda1,raidboot" 

dev/sdd3" 
os conţine următorul arbore pentru linux: 

c:\

rescue.gz 
t.cfg 

raidboot.etc 

c:\
 
Con

e cu plăci de baza identice. 
RAID 5:       4 HDDx4.2Gb wide scsi 
RAID 1:       2 HDDx7Gb Maxtor 
Uni sunt alocaţi indicatori de către linux: 
pentru RAID 5: de la ‘sda’ până la ‘sdd’ pentru cele 4 discuri scsi 
pentru RAID 1: ‘hda’ si ‘hdc’ 
  

iţia care are siste

emul de salvare si RAID. 
Raid_Conf=msdos, /dev/sd

Această variabilă punctea
figurare. Formatul este: 
'tip-sistem_de_fişiere,dispozitiv, ca
Raid_ALT=-r,-p5,/dev/md

Când se boot-eaza cu lilo, param
 sub următoarea formă: 

a
append="Raid_ALT=-r,-p5,/dev/md0,/dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /

Sistemul d
raidboot.bat 

c:\raidboot\loadlin.exe 
c:\raidboot\zimage 
c:\raidboot\
c:\raidboot\raidboo
c:\raidboot\
c:\raidboot\raidgood.ref 

raidboot\raidstat.ro       (numai la oprire)  

figurarea sistemului RAID 
Vor fi configurate două sistem

tăţilor de disc le 
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RA
Dis

ID 5 
pozitiv Sistem Mărime Scop  

/dev meg partiţie de boot 
* /d ea mai jos) 
/dev/s ţie primară raid 5-1 
----------------------sda2------------------------------ 
* /dev  swap 113 meg spaţiu SWAP 
* /d 16 meg test raid5-1 
======================================================== 
/dev/s  boot 16 meg partiţie de boot duplicată 
* /d 130 meg (a se vedea mai jos) 
/dev ative 4 gig  partiţie primară raid 5-2 
----------------------sdb2--- ---- 
* /d
* /d e 
=== ================== 
* /d eg (a se vedea mai jos) 
/dev/s
----
* /d  artiţie root  
* /d  

= 

/dev/s 4 
---- - -----s
* /d /usr/src 
* /d 5-4 
 

istem Mărime Scop  

/sda1 dos boot 16 
ev/sda2 extended 130 meg (a se ved

da3 linux native 4 gig  parti

/sda5 linux
ev/sda6 linux native 

db1 dos
ev/sdb2 extended 
/sdb3 linux n

-----------------------
ev/sdb5 linux swap 113 meg spaţiu SWAP 
ev/sdb6 linux nativ 16 meg test raid5-2 
===================================
ev/sdc2 extended 146 m

dc3 linux native 4 gig  partiţie primară raid 5-3 
------------------sdc2------------------------------ 
ev/sdc5 linux swap 130 meg p
ev/sdc6 linux native 16 meg test raid5-3

=======================================================
* /dev/sdd2 extended 146 meg (a se vedea mai jos) 

dd3 linux native 4 gig  partiţie primară raid 5-
---------- -- dd2------------------------------ 
ev/sdd5 linux swap 130 meg 
ev/sdd6 linux native 16 meg test raid

RAID 1 
Dispozitiv S
/dev
* /d
/dev 126meg partiţie root 
/dev g  raid1-1 
---- ----------- 
* /d test raid1-1 
* /d
======================================================== 
/dev a1 astfel încât partiţia poate fi făcută activă                    
dac e defectează. 
* /d (a se vedea mai jos) 
/dev

/hda1 dos  16meg partiţie de boot 
ev/hda2 extended 126meg (a se vedea mai jos) 
/hda3 linux  
/hda4 linux  6+gi

------------------hda2-------------------
ev/hda5 linux  26meg 
ev/hda6 linux swap 100meg 

/hdc1 este o copie exactă a lui hd
ă hda s
ev/hdc2 extended 126meg 
/hdc3 linux  126meg /usr/src 
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/dev raid1-2 
---- ----------------------------- 
* /d
* /dev/hdc6 linux swap 100meg 
 

easă astfel încat în cazul în care 
oric  se defectează, sistemul va continua să ruleze şi să 
boo ă pierderea datelor. 

 rula. 
 pe ecran sau /dosx/raidboot/raidstat.ro va 

info
ctează, partitia dos de boot 

treb ozitiv de 
boo poziţia xda. O alternativă ar fi ca sistemul să 
booteze de pe o unitate de flopy disc utilizând imaginea initrd de pe unitatea de 
disc fel: 

in/mkraid /etc/raid<it/x/.conf -f --" 
pen lizat acest lucru, se 
introduce: 

starea matricii pentru a verifica daca totul este in regulă, se 
înlo tatea de disc defectă este 
repa

Apo te din nou ok: 
own -r now 

 
Con  RAID   

/dev/md0 

parităţii 

onstruirea in timpul funcţionării 

3 

ice                  /dev/sdb3 
              1 

/hdc4 linux  6+gig  
------------------hdc2-
ev/hdc5 linux  26meg test raid1-2 

Schema de partiţionare de mai sus a fost al
are dintre unităţile de disc
teze cu un efort minim şi făr

Dacă se defectează o singură unitate de disc, sistemul de salvare va
Examinarea mesajului de

rma  utilizatorul in legatură cu starea matricii defecte. 
Dacă sda1 (raid5) sau hda1 (raid1) se defe

uie făcută activă şi biosul trebuie să recunoască noua partiţie ca disp
t sau trebuie mutată fizic pe 

 bootabila rămasă. Sistemul raid poate fi apoi făcut din nou activ ast
"/sb

tru a reconstrui superblocul(-rile) rămase. Odată rea

mdadd -ar 
Examinând 

cuieşte matricea cu starea curentă pana când uni
rată sau înlocuită.  
cat /proc/mdstat | grep md0 > /dosx/raidboot/raidgood.ref 
i, se rebootează şi sistemul es
shutd

struirea sistemului de fişiere
        /etc/raid5.conf 
          # configuraţie raid-5 
          raiddev                 
          raid-level              5 
          nr-raid-disks           4 
          chunk-size              32 
          # Algoitmul de înlocuire a 
          algoritm-paritate  
          # Discuri de înlocuire pentru rec
          #nr-discuri-inlocuire      0 
          device                   /dev/sda
          raid-disk               0 
          dev
          raid-disk 
          device                  /dev/sdc3 
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          raid-disk               2 
          device                  /dev/sdd3 
          raid-disk              3 
 /etc/raid1.conf 
         # configurare raid-1 

    d       

dc4 

 
Pro  fişiere RAID 
Pen

ază dispozitivul RAID: 

 /dev/sdc3 /dev/sdd3 

s /dev/md0 

nt -t ext2 /dev/md0 /md 
Se crează fişierele de referinţă utilizate la bootare: 

md0 > /dosa/raidboot/raidgood.ref 
ca

le 

ID: 
ools-0.42 

-sbindir=/md/sbin --prefix=/md/usr 

d mdrun 

* /md/dev 
gă configuraţia sistemului din sistemul curent (se ignora erorile) 

          raiddev                 /dev/md0 
          raid-level              1 
          nr-raid-disks           2 
          nr-spare-disks          0 
      evice            /dev/hda4 
          raid-disk               0 
          device                  /dev/h
          raid-disk               1 

cedurile pas cu pas pentru construirea sistemelor de
tru RAID 5: 

Se crează şi se formate
mkraid /etc/raid5.conf 
mdcreate raid5 /dev/md0 /dev/sda3 /dev/sdb3
mdadd -ar 
mke2f
mkdir /md 
mou

cat /proc/mdstat | grep 
t /proc/mdstat | grep md0 > /dosb/raidboot/raidgood.ref 
Se instalează 'pthreads' 

cd /usr/src/linuxthreads-0.71 
Se editează Makefi

BUILDIR=/md 
make 
make install 

Se instalează utilitareale RA
cd /usr/src/raidt
configure -
cd /md/sbin 
rm mdrun 
rm mdstop 
ln -s mdad
ln -s mdadd mdstop 

Se crează /dev/mdx 
cp -a /dev/md

Se adau
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cp -dp /etc/* mnt/etc 
cp -dp /etc/rc.d/* mnt/etc/rc.d         (se include noul rc.6) 

/modules 
b/modules/2.x.x mnt/lib/modules  

Se editează urmatoarele fişiere: 

stab 

onf 

 se corectează ip#, mask, gateway, etc... 
 se elimină secţiune stare sistem de fişiere 

testează dacă partitia de root este read-only 

e avertizare ca ramdisk-ul este montat rw.          
rc.xxxxx altele dacă este necesar 

zintă 
daca este necesar 

Avertisment: Procedura de mai sus mută parolele pe noul sistem de fişiere.  
Avertisment: Nu ar trebui să faceţi acest lucru din motive de securitate. 

ează orice director pentru montarea /dev/disk…   
<--- radacina pentru noul sistem de fisiere 

r dosa pt. partiţia dos 

 fisiere este complet. Trebuie salvată starea de referinţă md 
pe ot ‘real’ şi se poate boota. Se montează partiţiile dos pe 
dos

id 1 
/dev/sda2 /start -t ext2 

difică superbloc" 

o "se rulează ckraid --fix" 

mkdir  mnt/lib
cp -a  /li

cd /md 
Fără reţea 

etc/f
etc/mdtab 

Cu reţea  
etc/hosts 
etc/resolv.c
etc/hosts.equiv  şi fişierele conexe 
etc/rc.d/rc.inet1
etc/rc.d/rc.S 
# Se 
# remove /etc/mtab*  

Aceasta elimină mesajul d
etc/rc.d/
root/.rhosts  dacă pre
home/xxxx/xxxx altele 

Se cr
cd /md  
mkdi
mkdir dosb pt. oglindirea partiţiei dos 

Noul sistem de
dispozitivul de ro
a şi dosb 
cat /proc/mdstat | grep md0 > /dosa/raidboot/raidgood.ref 
cat /proc/mdstat | grep md0 > /dosb/raidboot/raidgood.ref 
mdstop /dev/md0 
# test & oprire root ra
/bin/mount 
   if [ -f /start/root.raid.ok ]; then 
   echo "raid ok, se mo
   rm /start/root.raid.ok 
   /sbin/mkraid /etc/raid1.conf -f  
  else 
   ech
   /sbin/ckraid --fix /etc/raid1.conf 
  fi 
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  echo "se demontează /start" 

_______________ 

o "se adaugă md0 pentru sistemul de fişiere root" 

ernelul că va fi comutat /dev/md0 ca dispozitiv 
ă, valoarea 0x900  

6*număr_dispozitiv_major + număr_dispozitiv_minor. 
ot-dev 

roc astfel încât ram-discul să poată fi dealocat. 

oc 

  exit 
--- end linuxrc ---------------------------------- 

hidere swap." 

mount -a -tnonfs 
`" = "umsdos" ]; then 

t,ro / 
 

 -n /dev/sda2 /start -t ext2 
 /start/root.raid.ok 

sfârşit rc.6 ------------------------ 
 

OUNTPNT/etc/mtab 
c/ppp* 

UNTPNT/etc/sendmail* 

UNTPNT/etc/dos* 
OT/dev $ROOT/lib $ROOT/bin $MOUNTPNT 

2>>

____________________________________________________ 

  /bin/umount /start 
  # __________________________
  # 
  ech
  /sbin/mdadd /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1 
  echo "se porneşte md0" 
  /sbin/mdrun -p1 /dev/md0 
  # trebuie informat k
  # rădăcin
  # 25
/bin/echo 0x900>/proc/sys/kernel/real-ro
  #  se demonteaza /p
  echo "se demontează /proc" 
  /bin/umount /pr
  /bin/echo "Se montează /dev/md0 (major 9, minor 0) ca rădăcină" 

  ------------
rc.6 
    echo "Inc
    swapoff -a 
    echo "Se demontează sistemul de fişiere local." 
    u
if [ ! "`mount | head -1 | cut -d ' ' -f 5
      mount -n -o remoun
    fi
    # Salvare stare raid 
    echo "Salvare stare RAID" 
    /bin/mount
    touch
    /bin/umount -n /start 
-------------- 
cp -a $ROOT/etc $MOUNTPNT 2>cp.stderr 1>cp.stdout
  rm -rf $M
  rm -rf $MOUNTPNT/et
  rm -rf $MOUNTPNT/etc/termcap 
  rm -rf $MO
  rm -rf $MOUNTPNT/etc/rc.d 
  rm -rf $MO
  cp -a $ROOT/sbin $RO
cp.stderr 
  1>>cp.stdout 
  # _______
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  #  RAID: va avea nevoie de mkraid si ckraid 
kraid $ROOT/usr/sbin/ckraid $MOUNTPNT/sbin 

p.stdout 
dir $MOUNTPNT/var $MOUNTPNT/var/log $MOUNTPNT/var/run 

$M
utmp $MOUNTPNT/etc/mtab 

d a+r $MOUNTPNT/var/run/utmp $MOUNTPNT/etc/mtab 
/log/utmp 

-s /var/log/utmp $MOUNTPNT/etc/utmp 
rd $MOUNTPNT/etc/utmp $MOUNTPNT/var/log/utmp 

$M
  mkdir $MOUNTPNT/proc 

MOUNTPNT/proc 
ul de boot real va fi montat temporar în /start 

tă la oprire  # 

ste nevoie de linuxrc 

OUNTPNT/linuxrc 
mod 777 $MOUNTPNT/linuxrc 

 
Slac

  cp -a $ROOT/usr/sbin/m
  2>>cp.stderr 1>>c
  mk
OUNTPNT/initrd 
  touch $MOUNTPNT/var/run/
  chmo
  ln -s /var/run/utmp $MOUNTPNT/var
  ln 
  ls -lst
OUNTPNT/var/run/utmp 

  chmod 555 $
# dispozitiv
 #  pentru a verifica starea raid salva
  mkdir $MOUNTPNT/start 
#  e
  if [ -x ./my.linuxrc ]; then 
    cp -a ./my.linuxrc $M
    ch
  else 
     ln -s /bin/sh $MOUNTPNT/linuxrc 
  fi 

kware - /etc/rc.d/rc.6 
Acest fişier este executat de către init când se ajunge la nivelul de rulare 

0(o ele, vor fi demontate 
sistemele de fişiere şi apoi fie se opreşte, fie se rebootează. 

bin:/etc:/bin:/usr/bin 

um a fost apelat 

  command="halt" 

="Rebootare." 
            command=reboot 

prire) sau 6(reboot-are). Vor fi distruse toate proces

    # Se setează calea 
    PATH=/s
stty onlcr 
    echo "Se rulează scriptul de oprire $0:" 
    # Se află c
    case "$0" in 
          *0) 
                  message="Sistemul este oprit" 
                
                  ;; 
          *6) 
                  message
      
                  ;; 
          *) 
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                  echo "$0: se apeleaza ca \"rc.0\" or \"rc.6\" " 
    

raidown ]; then 

###### sfarsit  ############################## 
ate procesele 

l că toate procesele au fost 

a toate procesele 

uotaoff ] 

    

bin/accton ] 

re, se scrie în wtmp o rebootare 

 
ează local 

usr/lib/zoneinfo/localtime /etc 
turor sistemelor de fişiere aflate la distanţă 

montează sistemele de fişiere aflate la distanţă." 
-a -tnfs & 

ele de fişiere locale" 
tnonfs 

 vor remonta volumele UMSDOS  

mount,ro / 

########## pentru matrice raid ######################### 
d cunoscute (exceptând root care nu va fi  

              exit 1 
                  ;; 
    esac 
# 
  if [ -x /etc/rc.d/rc.
     /etc/rc.d/rc.raidown 
  fi 
  ############
    # Se distrug to
# INIT a informat deja utilizatorii despre faptu
# distruse 
      if [ "$1" != "fast" ]; then # oprirea nu a distrus înc
      killall5 -15 
      killall5 -9 
    fi 
    # Se încearcă oprirea conturilor şi cotei 
    if [ -x /usr/sbin/q
    then 

      echo "Se opreşte cota" 
          /usr/sbin/quotaoff -a 
    fi 
    if [ -x /s
    then 
/sbin/accton 
    fi 
    # Înainte de a demonta sistemele de fişie
    # sau o oprire 
    $command -w
    # Se salv
    [ -e /usr/lib/zoneinfo/localtime ] && cp /
    # Demontare asincronă a tu
    echo "Se de
    umount 
swapoff -a 
    echo "Se demontează sistem
    umount -a -
    # Nu se
if [ ! "`mount | head -1 | cut -d ' ' -f 5`" = "umsdos" ]; then 
      mount -n -o re
    fi 
  ######
  # Se opresc toate matricile rai
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  # oprită) 
  if [ -x /sbin/mdstop ]; then 
    echo "Se opresc sistemele raid"  
    /sbin/mdstop -a 

####################################################### 
 

 "Se opreşte UPS-ul" 

it 1 

m se opreşte sau se rebootează 
ssage" 

-f /etc/fastboot ] && echo "La următoarea bootare, fsck va fi forţat." 

################################ 
 
/etc

  fi 
  ###
     if [ -f /etc/powerstatus ]; then
      echo
      /sbin/powerd -q 
      ex
    fi 
    # Acu
    echo "$me
    [ ! 
    $command -f 
  ############### sfarsit rc.6 #

/init.d/halt
  /etc/init.d/halt 
  #! /bin/sh 
  PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 
  ######### Se salvează informaţii referitoare la starea raid ########## 

g toate procesele 
TERM " 

 scrie o inregistrare de rebootare în /var/log/wtmp. 

tează sistemele de fişiere" 

############# 
oot care nu va fi 

  # 
  if [ -x /etc/rc.d/rc.raidown ]; then 
     /etc/rc.d/rc.raidown 
  fi 
  # Se distru
  echo -n "Se trimite către toate procesele un semnal 
  killall5 -15 
sleep 5 
  echo -n "Se trimite către toate procesele semnalul KILL " 
  killall5 -9 
  # Se
  halt -w 
/etc/init.d/urandom stop 
  echo -n "Se dezactivează swap-ul " 
  swapoff -a 
echo -n "Se demon
  umount -a 
mount -n -o remount,ro / 
  ################ pentru matrici raid ############
  # Se opresc toate matricile raid cunoscute (exceptând r
  # oprită) 
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  if [ -x /sbin/mdstop ]; then 

############# 

monitor poweroff 

 -d -f 
############## 

 
/etc

    echo "Se opreşte raid" 
    /sbin/mdstop -a 
  fi 
  #############################################
if [ -x /etc/init.d/ups-monitor ] 
  then 
          /etc/init.d/ups-
  fi 
  halt
  ############# sfârşit oprire ######

/init.d/reboot 
  #! /bin/sh 
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 
  ############ Se salvează starea sistemului raid ############## 

[ -x /etc/rc.d/rc.raidown ]; then 

TERM către toate terminalele " 

ite către toate procesele semnalul KILL" 
lall5 -9 

t -n -o remount,ro / 
 opresc toate matricile raid cunoscute (exceptând root care nu va fi 

n 

#################################### 
o -n "Rebootare... " 

  # 
  if 
     /etc/rc.d/rc.raidown 
  fi 
  # Se distrug toate procesele 
  echo -n "Se trimite semnalul 
  killall5 -15 
 sleep 5 
  echo -n "Se trim
  kil
  # Se scriu înregistrările de bootare în /var/log/wtmp. 
  halt -w 
/etc/init.d/urandom stop 
swapoff -a 
  echo "done." 
  echo -n "Se demontează sistemele de fişiere... " 
  umount -a 
  echo "done." 
  moun
# Se
# oprită) 
  if [ -x /sbin/mdstop ]; the
    echo "Oprire raid" 
    /sbin/mdstop -a 
  fi 
  ######################
  ech
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  reboot -d -f -i 
captura starea opririi matricii raid, chiar inainte de sistemele de 

fişie
TATUS=`/bin/cat /proc/mdstat | /usr/bin/grep md0` 

 ce toate sistemele de fişiere sunt demontate 

 de fişiere dos ca RW 
 / 

ontat 

S} > /dosa/raidboot/raidstat.ro 
 

t -n /dosc 

resc toate dispozitivele raid exceptând root. Starea lui root este 
trec idstat.ro. Mai jos este prezentat scriptul opririi 
com

/sh 

:" 
ost apelat 

) 
"Sistemul este oprit" 

        command="halt" 

a \"rc.0\" sau  \"rc.6\" " 
        exit 1 

Pentru a 
re trebuie inserat: 
RAIDS
După
# root rămâne RO 
# se montează sistemele
mount -n -o remount,ro
mount -n /dosa 
mount -n /dosc 
# se crează în duplicat indicatorul RO m
# conţine starea de oprire a matricii raid 
echo ${RAIDSTATU
echo ${RAIDSTATUS} > /dosc/raidboot/raidstat.ro
umount -n /dosa 
umoun
# Se opresc toate matricile raid (exceptând root) 
echo "Oprire raid" 
mdstop -a 

Se op
ută la urmatoarea bootare în ra
plete pentru raid1: 
#! /bin
# Se setează calea 
    PATH=/sbin:/etc:/bin:/usr/bin 
stty onlcr 
    echo "Se rulează scriptul de oprire $0
    # Trebuie aflat cum a f
    case "$0" in 
          *0
                  message=
          
                  ;; 
          *6) 
                  message="Rebootare" 
                  command=reboot 
                  ;; 
          *) 
                  echo "$0: se apelează c
          
                  ;; 
    esac 
    # Se distrug toate procesele 
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    # Lucrare corecta fără pasul în care trebuiau distruse procesele  
mat utilizatorul că procesele au fost distruse 

1" != "fast" ]; then # oprirea încă nu a distrus toate procesele 
ll5 -15 

fi 
    

    

    # Înainte de demontarea sistemelor de fişiere, se scrie o rebootare sau se 
    # duce  inregistrarea la wtmp 
    and -w 
    

oot/raidgood.ref' 
STATUS=`/bin/cat /proc/mdstat | /usr/bin/grep md0  

  

 nu se remonta volumele rădăcină UMSDOS  
    if [ ! "`mount | head -1 | cut -d ' ' -f 5`" = "umsdos" ]; then 
      mount -n -o remount,ro / 
    fi 
    # dispozitivul rădăcină rămâne montat 
    # montare RW a sistemelor de fişiere dos 
    echo "Se scrie read-only  indicatorul de boot RAID" 
    mount -n /dosa 
    mount -n /dosc 
    # se crează o copie a indicatorului RAID montat RO 
    # conţine starea opririi matricii raid 
    echo ${RAIDSTATUS} > /dosa/raidboot/raidstat.ro 
    echo ${RAIDSTATUS} > /dosc/raidboot/raidstat.ro 
    umount -n /dosa 

    # deoarece INIT deja a infor
if [ "$
      killa
      killall5 -9 
    

    if [ -x /usr/sbin/quotaoff ] 
    then 
/usr/sbin/quotaoff -a 
    fi 

if [ -x /sbin/accton ] 
    then 
/sbin/accton 
    fi 

$comm
# Se salvează local 

    [ -e /usr/lib/zoneinfo/localtime ] && cp /usr/lib/zoneinfo/localtime /etc 
    # demontare asincronă a tuturor sistemelor de fişiere aflate la distantă 
    echo "Se demontează sistemele de fişiere aflate la distantă" 
    umount -a -tnfs & 
    # 'cat /proc/mdstat | grep md0 > {your boot vol}/raidb
        RAID
# se capturează starea sistemului raid  
# se sterge mdtab
swapoff -a 
    echo "Se demontează sistemele locale de fişiere" 
    umount -a -tnonfs 
    # A
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    umount -n /dosc 
    # Se opresc toate matricile RAID (exceptând root) 
    echo "Se opreşte sistemul raid" 
    mdstop -a 
    # Se verifică dacă este o situaţie de cădere de tensiune 
    if [ -f /etc/power_is_failing ]; then 
      echo "Se opreste UPS-ul" 
      /sbin/powerd -q 
      exit 1 
    fi 
    # Acum se opreşte sau se bootează. 
    echo "$message" 
    [ ! -f /etc/fastboot ] && echo "La urmatoarea bootare, va fi fortată fsck" 
    $command -f 
return do_md_run (minor, (int) arg); 
       case STOP_MD: 
  -      return do_md_stop (minor, inode); 
  - 
  +      err = do_md_stop(minor, inode); 
  +      if (err) { 
  +        printk("md: enabling auto mdstop for %s\n", 
  kdevname(inode->i_rdev)); 
  +        md_dev[minor].auto_mdstop = 1; 
  +      } 
  +      return err; 
  + 
       case BLKGETSIZE:   /* Se întoarce mărimea dispozitivului */ 
       if  (!arg)  return -EINVAL; 
       err=verify_area (VERIFY_WRITE, (long *) arg, sizeof(long)); 
     sync_dev (inode->i_rdev); 
     md_dev[minor].busy--; 
  +  if (!md_dev[minor].busy && md_dev[minor].auto_mdstop) { 
  +       do_md_stop(minor, inode); 
  +       md_dev[minor].auto_mdstop = 0; 
  +  } 
   } 
   static int md_read (struct inode *inode, struct file *file) 
int                  repartition; 
     int                  busy; 
     int                  nb_dev; 
  +  int                  auto_mdstop; 
     void                 *private; 
   }; 
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rc.raidown 
#! /bin/sh 

if [ -f /etc/raidboot.conf ] 
  

  then 
    { 
    read RaidBootDevs 
   
    read RaidConfigEtc 
    

ază starea sistemului raid  
    p md0` 
    
    h
    for
    do 
RBm ounts | /usr/bin/grep ${Device} ) 
    
    

dStatusPath} ]; then 

    
e dezvolta 'fstab' din ramdisk 

    

sistemul de salvare 
    

    o
  # Se
      { 
      /bin/echo ${RaidBootDevs} 
    
    

 read RaidStatusPath 

} < /etc/raidboot.conf 
       cat /proc/mdstat | grep md0 > 
# se capture

RAIDSTATUS=`/bin/cat /proc/mdstat | /usr/bin/gre
mkdir /tmp/raid$$ 
ec o "Writing RAID read-only boot FLAG(s)." 

 Device in ${RaidBootDevs} 

ount=$( cat /proc/m
  if [ -n ${RBmounts} ]; then 
    RBmount=$( echo ${RBmount} | cut -f 2 -d ' ' ) 

      else 
        RBmount="/tmp/raid$$" 
        mount ${Device} ${RBmount} 
      fi 
    if [ -d ${RBmount}/${Rai
  # Se crează indicatorul raid montat read-only = starea opririi matricii raid 

  echo ${RAIDSTATUS} > ${RBmount}/${RaidStatusPath}/raidboot.ro 
  # A nu s

  if [ -f /linuxrc ]; then 
        FSTAB= 
      else 
        FSTAB=fstab 
      fi 
      pushd /etc 
  # Se salvează fişierele etc pentru 

  /bin/tar --ignore-failed-read \ 
          -cf ${RBmount}/${RaidStatusPath}/raidboot.etc \ 
          raid*.conf mdtab* ${FSTAB} lilo.conf 

  p pd 
 crează un nou raidboot.cfg 

  /bin/echo ${RaidStatusPath} 
  /bin/echo ${RaidConfigEtc} 
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      } > ${RBmount}/${RaidStatusPath}/raidboot.cfg 
      /bin/umount ${RBmount} 
    fi 
    

mo ecunoaşte 
al şi nu depinde de fişierele de startup 

i de parametrii din imaginea initrd. 
 Un parametru Raid_Conf trecut c ătre kernel la bootarea 

rc (raidboot.etc şi raidboot.cfg plasate de 
ătre scriptul de oprire). raidboot.etc conţine următoarele fişiere arhivate cu tar: 

(dacă este nevoie)  

poa ste necesar când sistemul se defectează. raidboot.cfg 
conţine numele partiţiei de pe care se bootează ca si calea celorlalte fişiere raid 
folosite la pornire de către linuxrc. Acest fişier este în mod normal creat de către 
fişierul de oprire si dacă este necesar poate fi creat manual. 
raidboot.cfg 

done 
    rmdir /tmp/raid$$ 
fi 

Aceasta este forma complexă a fişierului linuxrc pentru sistemul raid 
ntat ca rădăcină. Trebuie prelucrat cu ‘bash’ sau alt shell care r

funcţii shell. Avantajul este că este univers
ş

ătre linuxrc de c
lilo sau loadlin conţine un indicator către dispozitivele de boot si locaţia celor 
două fişiere raidboot cerute de linux
c

raid* 
mdtab* 
fstab 
lilo.conf 

aflate pe sistemul principal care este transferat în directorul /etc. Acest fişier 
te fi editat dacă e

 
/dev/bootdev1 /dev/bootdev2 [/dev/bootdev3 ... ] 
raid-status/path 
name_of_raidX.conf_file 
Calea / starea sistemului RAID nu include numele directorului în care s-a 

facut montarea. Fişierul raidX.conf se află în /etc şi este utilizat de ckraid şi 
mkraid. 
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1100..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  CCLLUUSSTTEERRIINNGG--UULLUUII  DDEE  
SSEERRVVEERREE  LLAA  SSIISSTTEEMMUULL  DDEE  OOPPEERRAARREE  WWIINNDDOOWWSS  

NNTT  EENNTTEERRPPRRIISSEE  EEDDIITTIIOONN  
 

Instalarea produsului Microsoft Cluster Server 
 
 Se presupune că  conexiunea de reţea cu protocolul TCP/IP între cele 
două servere a fost stabilită cu succes. Procesul de instalare se desfăşoară după 
cum urmează: 

• se instalează software-ul MSCS la primul nod; 
• se instalează software-ul MSCS la al doilea nod; 
• se porneşte utilitarul Cluster Administrator pentru a vedea dacă 

instalarea s-a desfăşurat cu succes; 
• se instalează utilitarul Cluster Administrator pe sistemul aflat la 

distanţă; 
• s
Dup  externe, 

rmea  
sistem
sesiuni de

stalarea MSCS pe primul nod

e actualizează software-ul MSCS. 
ă ce s-au asignat litere de drive pentru discurile partajate

u ză instalarea software-ului MSCS pe calculatoare. Ambele servere rulează 
ul de operare Windows NT Server Enterprise Edition şi sunt deschise 

 lucru ca administrator. 
 
In  

primul o
Da

principal 
principal 
arcursul ului de instalare. 

Caracteristici referitoare la domenii:

 
Această procedură prezintă procedurile de instalare pentru MSCS pentru 
 n d.  

că se instalează MSCS într-o configuraţie în care un nod va fi controler 
de domeniu (PDC), se instalează MSCS mai întâi pe PDC (controler 
de domeniu). MSCS are nevoie de PDC pentru autentificare pe 

 procesp
 

 
 

Cele două servere trebuie să fie membre ale aceluiaşi domeniu. Un server 
poate fi membrul unui singur cluster. Într-un cluster sunt posibile următoarele 
configuraţii de servere: 

• un controler principal de domeniu (PDC) şi un controler de salvare de 
domeniu (BDC); 

• două BDC; 
• două servere autonome 
De asemenea, trebuie să fie disponibile poarta configurată şi serverul de 
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nume de domeniu (DNS) (sau server WINS). Dacă nu, anumiţi paşi în procesul 
de instalare pot lua câteva minute în vreme ce MSCS efectuează rezoluţia de 
nume. 

Paşii pentru a instala MSCS pe primul nod sunt după cum urmează: 
• se inserează CD-ul nr.2 de la Windows NT 4.0 Enterprise Edition în unitatea 

CD-ROM din nodul A, se rulează Start > Programs > Administration 
Tools (Common) > Enterprise Edition Installer sau se execută 
NHLOADER.EXE din fereastra de rulare sau din linia de comandă. 

• se apasă Continue. Apare figura A2.1. 
 

 
A2.1 - Programul de instalare pentru Enterprise edition 
ta de întreprindere). 

Figura 
(varian
 
• din ferea

Server şi se 
• după aceea  nr. 2 pentru varianta de 

întreprind e
• este afişată 

Apare figura

stra Enterprise Edition Installer, se bifează Microsoft Cluster 
apasă butonul Start Installation. 
se va indica locaţia fişierelor pe CD-ul

er .  
fereastra Microsoft Cluster Server Setup. Se selectează Next. 
 A2.2. 
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Figura A2.2 - Este suportat numai Hardware-ul certificat. 

 
• se apasă I agree şi apoi Next. Apare figura A2.3: 
 

 
Figura A2.3 - Crearea unui nou cluster. 

 e xt. Apare figura A2.4: 
 
• se sel ctează Form a new cluster apoi se apasă Ne
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Figura A2.4 - Introducerea  numelui clusterului. 

 
• în căsuţa de text se tastează orice nume dorit pentru noul cluster. În acest 

exemplu am folosit IBM_CLUSTER. Se apasă Next. 
• va apărea o listă în care va trebui să se defineasca directorul în care fişierele 

referitoare la cluster vor fi stocate. Acest director trebuie să se afle pe o 
unitate de disc locală. Se poate accepta ca prestabilit directorul 
C:\WINNT\CLUSTER. Se selectează Next. Va apărea figura A2.5: 
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A2.5 - Ecranul de deschidere a unei sesiuni de lucru Figura 

MSCS. 
 

. Numele de 
e să 
e a 

nat serverul când a fost instalat sistemul de operare Windows 
ului şi parola după care se apasă 

• vor trebui completate un nume de utilizator şi o parolă
utilizator ales nu trebuie neapărat să fie Administrator, dar trebui
aibă privilegii de administrator, şi domeniul este domeniul în car
fost asig
NT. Se tastează numele utilizator
Next. 

• parola este solicitată o singură dată. Dacă este introdus un caracter 
altul decât cel intenţionat, va trebui anulată instalarea şi pornită din 
nou. Apare figura A2.6: 
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Fig A. 

 apasă Next pentru a continua când selecţiile sunt cele 
corespunzătoare configuraţiei dorite. Apare figura A2.7: 

 

ura A2.6 - Discuri partajate ale clusterului pentru SS
 

• aici se specifică ce unităţi de disc vor fi partajate între nodurile 
clusterului. Se

 
Figura A2.7 - Discul necesar pentru SSA. 

• se selectează unitatea de disc partajată unde vor fi stocate fişierele 
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pentru clusterul permanent. În acest caz, stocarea acestor fişiere se va 
face pe D: (cu eticheta QUORUM). Se selectează unitatea de disc 
corespunzătoare şi se apasă Next pentru a continua. Va apărea figura 
A2.8: 

 

 
Figura A2.8 - Urmează căutarea plăcilor de reţea. 

 
t pentru a căuta toate plăcile de reţea. Va apărea figura • se apasă Nex

A2.9: 
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Figura A2.9 ăcii de reţea publice. 

 
• în fiecare calculator, trebuie să existe cel puţin două plăci de reţea 

• se utilizează pentru toate comunicaţiile (Cluster şi Client) – 
placa va fi utilizată pentru comunicaţii interne între nodurile 
clusterului şi pentru accesul clientului. 

• se utilizează numai pentru comunicaţiile clusterului intern 
(numai cluster) – Informaţiile între nodurile clusterului vor fi 
interschimbate cu ajutorul acestei plăci. Accesul clientului este 
obţinut prin alte plăci de reţea. 

• se utilizează numai pentru accesul clientului – Clienţilor le este 
permis accesul la cluster prin intermediul acestei plăci. 
Informaţiile clusterului intern vor fi interschimbate prin 
intermediul altor plăci. 

• în acest exemplu, două plăci Ethernet 10/100 au fost utilizate pentru 
fiecare nod. Placa utilizată pentru accesul clientului a fost configurată 
pe aţii interne 
între nodurile clusterului a fost configura unicaţii 

- Definirea pl

instalate. Trebuie stabilit care dintre ele va fi utilizată pentru 
comunicaţia clusterului şi cealaltă (celelalte) pentru accesul clientului. 
Alegerile posibile sunt: 

ntru “toate comunicaţiile”. Placa utilizată pentru comunic
tă “numai pentru com

interne clusterului. 
• figura A2.9 prezintă prima placă găsită pe calculator. Placa Ethernet 

din acest exemplu este numită IBMFE1. Se poate introduce numele 
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reţelei care se doreşte a fi utilizată pentru a identifica combinaţia 
adreselor placă / adresă IP. 
se introduce ce nume se doreşte pentru reţea, de exemplu Public, se 
marchează căs

• 
uţa Enable for cluster use, apoi se selectează una dintre 

opţiunile care descrie cum va fi utilizată placa. În acest exemplu, se 
ă Use for all communications. Se alege Next. Va apărea selecteaz

figura A2.10. 
 

 
Figura A2.10 - Definirea plăcii de reţea private. 

 
• când mai mult de o placă de reţea este configurată ca în acest exemplu, 

ferestre suplimentare pentru NIC-urile rămase vor necesita 
configurare. Se introduce numele reţelei pentru cea de-a doua placă, 
cum ar fi Private. Se marchează căsuţa Enable for cluster use şi se 
selectează Use only for internal cluster communications. 

Observaţie: Dacă există o singură placă selectată pentru comunicaţiile 
interne ale clusterului, va apărea un mesaj de avertizare: Numai o 

istă mai 
multe plăci, pot fi reconfigurate pentru a evita defectarea tuturor. 
singură placă este configurată pentru uz intern. Dacă ex

• se selectează Next. Va apărea figura A2.11: 
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Figura A2.11 - Prioritatea plăcilor de reţea. 

 
• în acest moment, trebuie avută în vedere reţeaua care urmează să fie 

utilizată astfel încât aceasta să aibă cea mai mare prioritate. Aceasta 
este reţeaua privată. Se selectează Private şi apoi Up pentru a-i atribui 
reţelei private cea mai mare prioritate. Se apasă Next. Va apărea figura 
A2.12: 
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Figura A2.12 - Adresa IP cu care se administrează clusterul. 
 

• acum va trebui introdusă adresa IP şi masca de subreţea pentru a fi 
utilizate pentru a administra clusterul. Se selectează din lista numele 
reţelei pe care o vor utiliza clienţii. De exemplu: 

adresa IP: 9.9.9.5 

Obs  acest exemplu, masca de subreţea utilizată pentru 
r a poate necesita utilizarea unei 
adrese de clasa C. 

• aceasta este adresa IP cu care clusterul poate fi accesat de către alte 
calculatoare din reţea. În primul rănd, este utilizată în scopuri de 

lte 
adrese IP virtuale  adresa IP pentru întregul 
cluster, nu numai pentru un singur calculator. Dacă conectarea se face 
prin intermediul unei adrese IP specifice serverului, va fi pierdută 
conexi  conexiunea se 
face pr sul la resursele 
cluster gura A2.13. 

masca de subreţea: 255.0.0.0 
reţea: Public 

ervaţie: Deşi în
eţeaua publică  este 255.0.0.0, reţeau

administrare. Pentru acces normal al clientului, se vor defini a
. Se observă că aceasta este

unea când se defectează serverul. Oricum, dacă
intr-o adresa IP a clusterului, se va continua acce
ului, indiferent pe care nod rulează. A se vedea fi

 
Figura A2.13 - Adrese IP virtuale MSCS. 

 
• această adresă IP este în completarea adreselor calculatoarelor şi 

trebuie să fie o adresă validă din reţea. Se va completa şi masca de 
subreţea. Se apasă Next pentru a continua.   

• în acest moment, toate informaţiile necesare pentru a instala MSCS au 
fost adunate. Se apasă Finish. Programul de instalare va copia toate 
fişierele necesare de pe cd-rom. Se va instala şi programul de 
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administrare a clusterului (Cluster Administrator) care va fi utilizat 
pentru a administra clusterul. 

• când instalarea s-a terminat, va apărea o fereastră care va anunţa că 
instalarea s-a desfăşurat cu succes şi va trebui reboot-at calculatorul 
pentru ca toate modificările să aibă efect. Se apasă OK. 

• serviciul Cluster Service va fi pornit automat 
• se instalează Service Pack 4 şi se restartează calculatorul. 

Observaţie: Trebuie ca nodul A să ruleze înainte de a instala MSCS 
pe nodul B. 

 
Instalarea MSCS pentru cel de-al doilea nod 
 

Instalarea MSCS pentru nodul B este similară cu cea pentru nodul A. 
Pentru a instala MSCS pentru nodul B se efectuează următoarele instrucţiuni: 

• se rulează Start > Programs > Administration Tools (Common) >
Ente luster Server 
şi apoi Start Installation. 

 
rprise Edition Installer, se selectează Microsoft C

• se indică locaţia fişierelor pe CD-ul nr. 2. Se apasă OK. 
• se selectează Next în ecranul de bun venit. Se apasă Accept şi Next 

când se reaminteşte că numai configuraţiile certificate sunt suportate. 
Apare figura A2.14: 

 

 
Figura A2.14 - Asocierea celui de-al doilea cluster. 

 
• se selectează Join an existing cluster, apoi se alege Next. Apare 
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figura A2.15: 
 

 
Figura A2.15 - Specificarea numelui clusterului. 

 
• se introduce numele clusterului specificat la instalarea nodului A. În 

acest exemplu s-a utilizat IBM_CLUSTER. Se apasă  Next. Va apărea 
o listă unde va trebui introdus directorul în care fişierele clusterului vor 
fi stocate. Acest director trebuie să se afle pe o unitate de disc locală. 
Se poate accepta ca prestabilit: C:\WINNT\CLUSTER. Se apasă Next. 
Va apărea figura A2.16: 
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Figura A2.16 - Ecranul de deschidere a unei sesiuni de lucru MSCS. 

 
• se introduce parola corespunzătoare contului de administrator. Numele 

utilizatorului şi numele domeniului sunt deja specificate, bazate pe 
ţ

Ne
Obs
introdu

• nformaţiile au fost 

să 
pro terului. 

• o fereastră va informa că 

ca 
• ser utomat la iniţializare 
• se oot-ează. 

 
Dezin

informa iile specificate pe parcursul instalării nodului A. Se apasă 
xt. 

ervaţie: Nu se va cere o verificare a parolei, astfel încât trebuie 
să corect. 

va apărea o fereastră care va informa că toate i
colectate. Se apasă butonul Finish şi programul de instalare va începe 

copieze toate fişierele necesare. De asemenea, va fi instalat 
gramul de administrare a clus

când procesul de instalare a luat sfârşit, 
MSCS a fost instalat cu succes şi va trebui rebootat calculatorul pentru 

toate modificările să aibă efect. Se apasă OK. 
viciul Cluster Service va fi pornit a
instalează Service Pack 4 şi se reb

stalarea 

Dacă va trebui dezinstalat MSCS, pentru a evita problemele, mai întâi 
e efectuate următoarele:  
• se utilizează Add/Remove Progra

 

trebui
ms din Control panel pentru a 

elim
• pentru ambele noduri ale clusterului, se elimină fişierele rămase din 

ina MSCS 
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directorul în care au fost instalate fişierele (de exemplu, 
C:\WINNT\CLUSTER). Se verifică şi fişierele ascunse. 

• se şterg fişierele jurnal de pe discul partajat sau se formatează discul. 
 
Testarea Instalării Clusterului 

Există două proceduri pentru a testa instalarea clusterului. Primul test 
e mutarea  grupului clusterului de pe un nod pe un altul. Cel de-al doilea 
plică oprirea nodului B. 

ea grupului clusterului 
Pentru a testa instalarea clusterului, trebuie mutat grupul clusterului de pe 
_A pe NODE_B şi apoi preluarea proprietăţii g

 

includ
test im
mutar

NODE rupului. Pentru a testa 
instalarea, se

 

 efectuează următorii paşi: 
• trebuie să existe conexiuni Windows NT pe ambele servere. De pe 

NODE_A, se selectează Start > Programs > Administrative Tools > 
Cluster Administrator. Va apărea figura A2.17: 

 
Figura A2.17 - Conectarea la Cluster. 

• se introduce fie numele clusterului (IBM_CLUSTER în acest 
exemplu), fie un

 

ul din numele serverelor (în acest caz NODE_A sau 
NODE_B). Se apasă Open. Va apărea figura A2.18: 
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Figura A2.18 ogr mul de administrare a clusterului. 

•  că am e n duri sunt ista  în erea tra. acă şat 
od, ci rob il c  există o problema. Se foloseşte 
T Ev Viewer şi starea serviciului Cluster Server pentru 
vere ntr a ep a ob a S ve c toate 

conexiunile hardware. Î ig  A 8  lă ş ub o  Groups 
ă st ărea 

: 
 

 - Pr a
 

se observă bel o   l te  f s D  este afi
un singur n a ntu p ab ă
Windows N ent 
ambele ser  pe u  d ist pr lem . e rifi ă 

n f ura 2.1 , se rge te s arb rele
şi se selecteaz Clu er Group în fereastra din dreapta. Va ap
figura A2.19

 
Figura pul us ru i

• c cu b ul  d pt l m us lu  Cluster Group şi 
ă P e .  proprietarul grupului 

ui este N E_A. 

A2.19 Gru -  cl te lu . 
 

se face cli uton din rea a a o e-u i pe
se selecteaz rop rties  Se obs  cervă ă
clusterul OD
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Figura A2.20 
 

- Proprietăţile  grupului clusterului. 

a este online, aşa 

• se face din nou clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Cluster 
Group, dar de această dată se selectează Move Group. Starea 
grupului va fi offline apoi online deoarece proprietarul resursei este 
schimbat de la NODE_A la NODE_B. 

u• ac m NODE_B este deţinătorul grupului, iar stare
m este pr zentat în figura A2.21: cu e
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Figura A2.21 - Grupul clusterului este acum deţinut de nodul 
B. 
 
Oprirea nodului B 

• oprirea nodului B (sau a nodului A) va transfera toate resursele către 
nodul care supravieţuieşte , nodul A (sau nodul B). Acelaşi rezultat ar 
surveni dacă serverul a fost oprit. 

• se iese din programul de administrare a clusterului care rulează pe 
nodul A, se opreşte nodul B. 

• pe parcursul procesului de oprire, ar trebui văzute grupurile de resurse 
care au fost transferate de la nodul B la nodul A, aşa cum este 
prezentat în figura A2.22: 

 

 
Figura A2.22 - Nodul B offline. 
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Programul Cluster Administrator pe un sistem aflat la distanţă 
 
 Dacă se doreşte administrarea clusterului de pe un alt sistem din reţea, se 
poate instala Cluster Administrator pe o staţie de lucru. Staţia de lucru trebuie să 
aibă instalat cel puţin Windows NT Server 4.0 sau Windows NT Workstation 
4.0. 

Pentru a instala MSCS Cluster Administrator, se realizează următorii paşi: 
pentru a începe procesul de instalare, se rulează următorul program de pe discul 
nr. 2 al sistemului de operare Windows NT Server Enterprise Edition: 
\MSCS\CLUSTER\I386\SETUP.EXE. Instalarea va continua după apăsarea 
opţiunii Next. Va apărea figura A2.23: 
 

 
Figura A2.23 - Instalarea clientului de administrare a clusterului. 

 

irector sau se apasă Next pentru a 
continua. 
va fi afişată o fereastră care informează că ţiile au fost 
cole ă Finish şi programul va instala programul Cluster 
Adm

 
 

• programul de instalare a detectat că acesta nu reprezintă un nod al 
clusterului, astfel încât va considera că se doreşte numai instalarea 
clientului. Se va specifica un d

•  toate informa
ctate. Se apas
inistrator. 

• trebuie reinstalat Service Pack 4. 
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11  

 

11.. PPRREEZZEENNTTAARREEAA  MMIICCRROOCCOONNTTRROOLLLLEERRUULLUUII  
8800CC555522  ((PPHHIILLIIPPSS))  

1111..11  AARRHHIITTEECCTTUURRAA  HHAARRDDWWAARREE  AA  
MMIICCRROOCCOONNTTRROOLLLLEERRUULLUUII  8800CC555522  

 

1111..11..11  MMEEMMOORRIIAA  IINNTTEERRNNĂĂ  AA  MMIICCRROOCCOONNTTRROOLLLLEERRUULLUUII  
8800CC555522  

 

1111..11..11..11  MMEEMMOORRIIAA  DDEE  PPRROOGGRRAAMM  ((PPRROOGGRRAAMM  MMEEMMOORRYY))  
 

PROGRAM MEMORY

INTERNAL EXTERNAL

(  = 1)EA

EXTERNAL

(  = 0)EA

INTERNAL DATA MEMORY EXTERNAL DATA MEMORY

00 h

INTERNAL
DATA RAM

0000 h

7F h

FF h
SFR

0000 h

1FFF h

2000 h

FFFF h FFFF h

OVERLAPPED
MEMORY SPACE

 
Fig. A11.1 Memoria microcontroller-ului 80C552. 

 
Familia 8XC552 conţine 8 kocteţi de memorie de program implementată 

intern, memorie ce poate fi extinsă la 64 kocteţi prin utilizarea unei memorii 
EPROM externă (fig. A3.1). Atunci când pinul EA este forţat la nivel ridicat, 
microcontroller-ul citeşte instrucţiunile (ciclu de fetch) din memoria internă de 
program dacă adresa acestora este inferioară valorii 1FFFH. Locaţiile cu adrese 
cuprinse între 2000H şi FFFFH corespund memoriei externe de program. Atunci 
când pinul EA este forţat la nivel coborât, toate ciclurile de fetch (ciclurile de 
citire a instrucţiunii) sunt executate din memoria externă de program. Locaţiile 
de memorie de program cu adresele 0003H şi 0007H sunt utilizate de rutinele de 
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tratare a întreruperilor. 
 

1111..11.. ..22  MMEEMMOORRIIAA  DDEE  DDAATT   ((DDAATTAA  MMEEMMORRYY))  11 EE O
 

Microprocesorul conţine o memorie internă cu citire/scriere cu adrese 
cuprin  se între 00H şi FFH. Aceasta este organizată pe trei secţiuni: 

• zona inferioară a memoriei de date, cu capacitatea de 128 octeţi, având 
adrese cuprinse între 00H şi 7FH. Adresarea acestei zone zone de 
memorie se poate face direct sau indirect; 

• moriei de date, cu capacitatea de 128 octeţi. zona superioară a me
Această zonă de memorie poate fi adresată numai indirect; 

• zona re acitatea de 128 gistrelor destinate funcţiilor speciale, cu cap
octeţi. 

Cei 128 octeţi ai zonei inferioare a memoriei de date sunt organizaţi 
astfel:  

• primii 32 de octeţi (cu adrese cuprinse între 00H şi 1FH) sunt împărţiţi 
în 4 bancuri de căte 8 octeţi numite şi registre generale şi care pot fi 
apelate în instrucţiuni ca R0-R7. Selectarea unuia dintre bancuri la un 
moment dat se realizează cu ajutorul a doi biţi din cuvântul de stare al 
progamului (PSW). Aceste registre pot fi accesate şi la nivel de bit; 

• 16 adrese cuprinse între 20H şi 2FH, care pot fi adresaţi şi ca octeţi cu 
un spaţiu de 128 de biţi cu adrese cuprinse între 00H şi 7FH. 

Zona superioară de memorie şi zona registrelor destinate funcţiilor 
speciale împart acelaşi spaţiu al adreselor de memorie cuprinse între 80H şi 
FFH, deşi ele sunt entităţi fizice distincte. Nu toţi cei 128 octeţi ai zonei 
registrelor cu funcţii speciale sunt implementaţi fizic. Registrele destinate 
funcţiilor speciale ale căror adrese se termină în 0H sau 8H pot fi adresate şi la 
nivel de bit. 

Pe lângă cei 256 de octeţi de date ai memoiei interne, microprocesorul 
poate adresa şi până la 64 Kocteţi de memorie externă de date. Adresele 
memoriei de date externă pornesc tot de la 0000H. Adresa pentru memoria 
externă poate fi pe un octet sau pe doi octeţi. Liniile portului de intrare-ieşire P0 
se folosesc multiplexat pentru a obţine octetul inferior al adresei de memorie, 
respectiv octetul de date citit/scris în memorie. În cazul în care adresa de 
memorie est  e de un octet (octet conţinut într-unul din registrele generale ale 
bancului de registre activ), acesta se poate folosi în conjuncţie cu un număr de 
linii ale portului de intrare-ieşire P2 care paginează memoria. Dacă adresa este 
pe doi octeţi, aceasta este conţinută în registrul destinat funcţiilor speciale 
DPTR, iar adresarea memoriei se relizează folosind cele 16 linii ale porturilor de 
intrare-ieşire P0 şi P2. 
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1111..11..11..33  RREEGGIISSTTRREELLEE  CCUU  FFUUNNCCŢŢIIII  SSPPEECCIIAALLEE  
 

Cele mai multe dintre cele 56 de registre speciale se folosesc pentru 
controlul hardware-ului de periferice aflat pe cip. Altele sunt registre aritmetice 
(ACC, B, PSW), indicator al stivei (SP), indicatoare de date (DPH, DPL). 16 
dintre aceste registre pot fi adresate la nivel de bit. În continuare vor fi 
prezentate registrele cu funcţii speciale cele mai des folosite. 

Acumulatorul - este registrul implicit pentru multe instrucţiuni. În 
cadrul unei instrucţiuni este apelet cu numele A. Adresa sa directă este 
E0H. Poate fi adresat şi la nivel de bit. Conţinutul său devine 00H la 
resetarea microprocesorului. 

Registrul B - este utilizat obligatoriu în instrucţiunile de înmulţire 
şi împărţire. Poate fi folosit şi în alte instrucţiuni. Adresa directă este F0H. 
Poate fi adresat şi la nivel de bit. Conţinutul său devine 00H la resetarea 
microprocesorului. 

Cuvântul de stare al programului (PSW) - conţine informaţia de 
stare. Denumirile şi semnificaţiile celor 8 biţi ai PSW sunt date mai jos: 

 
(MSB)       (LSB) 

CY AC F0 RS1 RS0 OV - P 
 

• CY (PSW.7) - indicatorul de transport din bitul cel mai 
semnificativ al acumulatorului, în cazul instrucţiunilor aritmetice; 

• AC (PSW.6) - indicatorul de transport auxiliar. Se foloseşte pentru 
operaţii în BCD; 

• F0 (PSW.5) - indicatorul 0 folosit de utilizator; 
• RS1 (PSW.4) şi RS2 (PSW.3) - folosiţi pentru selecţia bancului 

activ al registrelor generale. Sunt setaţi sau resetaţi prin program 
pentru a selecta bancul dorit; 

• OV (PSW.2) - indicatorul de depăşire; 
• P (PSW.0) - indicatorul de paritate. Este setat sau resetat prin 

hardware la fiecare ciclu de instrucţiune pentru a indica numărul de 
1 (par sau impar) din acumulator. 
Adresa directă a PSW este D0H. 
Indicatorul de stivă (SP) - este un registru de 8 biţi. Este 

incrementat înainte de execuţia unei instrucţiuni PUSH sau CALL. Este 
decrementat după execuţia unei instrucţiuni POP sau RET. La resetarea 
microprocesorului este iniţializat la valoarea 07H, deci stiva începe de la 
adresa 08H. Poate fi încărcat prin program, deci stiva poate începe de la 
orice adresă. Adresa directă este 81H. 

Indicatorul pentru date (DPTR) - este format din doi octeţi, cel de 
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adresă mai mare fiind apelat ca DPH, iar cel de adresă mai mică fiind 
apela  memoriei t ca DPL. El păstrează o adresă de 16 biţi pentru apelarea
RAM externe (dacă aceasta există). Poate fi manevrat ca un singur 
registru de 16 biţi sau ca două registre de 8 biţi. Adresa directă este 82H. 

Registrele porturi P0÷P5 - sunt registrele latch pentru porturile de 
intrare-ieşire P0÷P5. Când se scrie o informaţie într-un bit al unui registru, 
aceasta apare la pinul de intrare-ieşire corespunzător. Când se citeşte 
informaţia de la un port de intrare-ieşire, aceasta este memorată în 
registrul port corespunzător. La resetarea microprocesorului registele P  la 0
P4 sunt iniţializate cu valoarea 00H. Adresele directe ale acestor registre 
sunt: P  - 80H, P  - 90H, P  - A0H, P  - B0H, P  - C0H, P  - C4H. 0 1 2 3 4 5

Registrele P0÷P3 sunt adresabile şi la nivel de bit. 
Buffer serial de date (S0BUF) - este compus de fapt din două 

registre separate de 8 biţi având aceeaşi adresă directă, unul pentru 
transmisie şi altul pentru recepţie, folosite pentru interfaţa serială SIO0. 
Când un octet de date este scris în S0BUF, acesta este introdus în buffer-
ul pentru transmisie şi delanşează începutul transmisiei seriale a acestuia. 
Când se realizează o citire din S0BUF, se citeşte conţinutul buffer-ului de 
recepţie. Adresa directă este 99H. 

Registrele de control - exită mai multe astfel de registre care conţin 
biţi de control şi de stare pentru întreruperi, temporizatoare/numărătoare şi 
porturi seriale. Ele vor fi descrise la funcţiunile corespunzătoare. 

Registrele de temporizare - există trei perechi de registre de câte 8 
biţi T  (TH , TL ), T  (TH0 0 0 1 1, TL1), T2 (TMH2, TML2) numărătoare pe 16 
biţi, şi un registru numărător pe 8 biţi T3. T3 este folosit ca watchdog 
pentru reiniţializarea sistemului după un anumit interval de timp 
convenabil ales, în cazul când acesta s-a blocat şi nu a putut fi reîncărcat 
temporizatorul T3. 

 
Tabelul A3.1 Registrele microcontroller-ului 80C552. 

Simbol Descriere 
Adresa 
directa Adresa bit, simbol sau functie alternativa port 

Valoare 
RESET 

ACC Accumulator E0 H E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 00 H 
ADCH A/D converter High C6 H A/D.9 A/D.8 A/D.7 A/D.6 A/D.5 A/D.4 A/D.3 A/D.2 xxxxxxxx B 
ADCON A/D control C5 H A/D.1 A/D.0 ADEX ADCI ADCS ADR2 ADR1 ADR0 xx000000 B 
B B register F0 H F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 00 H 
CTCON Capture control EB H CTN3 CTP3 CTN2 CTP2 CNT1 CNP1 CNT0 CNP0 00 H 
CTH3 Capture 3 High CF H         xxxxxxxx B 
CTH2 Capture 2 High CE H         xxxxxxxx B 
CTH1 Capture 1 High CD H         xxxxxxxx B 
CTH0 Capture 0 High CC H         xxxxxxxx B 
CMH2 Compare 2 High CB H         00 H 
CMH1 Compare 1 High CA H         00 H 
CMH0 Compare 0 High C9 H         00 H 
CTL3 Capture 3 Low AF H         xxxxxxxx B 
CTL2 Capture 2 Low AE H         xxxxxxxx B 
CTL1 Capture 1 Low AD H         xxxxxxxx B 
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CTL0 Capture 0 Low AC H         xxxxxxxx B 
CML2 Compare 2 Low AB H         00 H 
CML1 Compare 1 Low AA H         00 H 
CML0 Compare 0 Low A9 H         00 H 
DPTR: 
DPH 
DPL 

Data pointer 
Data pointer High 
Data pointer Low 

 
83 H 
82 H 

         
00 H 
00 H 

AF AE AD AC AB AA A9 A8 IEN0 Interrupt enable 0 A8 H 
EA EAD ES1 ES0 ET1 EX1 ET0 ET1 

00 H 

EF EE ED EC EB EA E9 E8 IEN1 Interrupt enable 1 E8 H 
ET2 EMC2 EMC1 EMC0 ECT3 ECT2 ECT1 ECT0 

00 H 

BF BE BD BC BB BA B9 B8 IP0 Interrupt priority 0 B8 H 
-- PAD PS1 PS0 PT1 PX1 PT0 PX0 

x0000000 B 

FF FE FD FC FB FA F9 F8 IP1 Interrupt priority 1 F8 H 
PT2 PCM2 PCM1 PCM0 PCT3 PCT2 PCT1 PCT0 

00 H 

P5 Port 5 C4 H ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 ADC3 ADC2 ADC1 ADC0 xxxxxxxx B 
C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 P4 Port 4 C0 H 

CMT1 CMT0 MSR5 MSR4 MSR3 MSR2 MSR1 MSR0 
FF H 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P3 Port 3 B0 H 
RD WR T1 T0 INT1 INT0 TXD RXD 

FF H 

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 P2 Port 2 A0 H 
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 

FF H 

97 96 95 94 93 92 91 90 P1 Port 1 90 H 
SDA SCL RT2 T2 CT3I CT2I CT1I CT0I 

FF H 

87 86 85 84 83 82 81 80 P0 Port 0 80 H 
AD7 AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 AD0 

FF H 

PCON Power control 87 H SMOD -- -- WLE GF1 GF0 PD IDL 00xx0000 B 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PSW Program status word D0 H 
CY AC F0 RS1 RS0 OV F1 P 

00 H 

PWMP PWM prescaler  FE H         00 H 
PWM1 PWM 1 register FD H         00 H 
PWM0 PWM 0 register FC H         00 H 
RTE Reset/toggle enable EF H TP47 TP46 RP45 RP44 RP43 RP42 RP41 RP40 00 H 
SP Stack pointer 81 H         07 H 
S0BUF Serial 0 data buffer 99 H          

9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98 S0CON Serial 0 control 98 H 
SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 

00 H 

S1ADR Serial 1 address DB H SLAVE ADDRESS GC 00 H 
SIDAT Serial 1 data DA H         00 H 
S1STA Serial 1 status D9 H SC4 SC3 SC3 SC1 SC0 0 0 0 F8 H 

DF DE DD DC DB DA D9 D8 SICON Serial 1 control D8 H 
CR2 ENS1 STA STO SI AA CR1 CR0 

00 H 

STE Set enable EE H TG47 TG46 SP45 SP44 SP43 SP42 SP41 SP40 C0 H 
TH1 Timer 1 High 8D H         00 H 
TH0 Timer 0 High 8C H         00 H 
TL1 Timer 1 Low 8B H         00 H 
TL0 Timer 0 Low 8A H         00 H 
TMH2 Timer 2 High ED H         00 H 
TML2 Timer 2 Low EC H         00 H 
TMOD Timer mode 89 H GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 00 H 

8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 TCON Timer control 88 H 
TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

00 H 

TM2CON Timer 2 control EA H T2IS1 T2IS0 T2ER T2B0 T2P1 T2P0 T2MS
1 

T2MS
0 00 H 

CF CE CD CC CB CA C9 C8 TM2IR T2 interrupt flag  
register 

C8 H 
T20V CMI2 CMI0 CMI0 CTI3 CTI2 CTI1 CTI0 

00 H 

T3 Timer 3 FF H         00 H 
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1111..11..22  SSTTRRUUCCTTUURRAA  ŞŞII  LLUUCCRRUULL  CCUU  PPOORRTTUURRIILLEE  DDEE  
IINNTTRRAARREE--IIEEŞŞIIRREE  

 
În fig. A3.2 este prezentată structura microcontroller-ului 80C552. 

Semnificaţiile detaliate ale porturilor sunt prezentate în cele ce urmează. 
Portul P0 - este un port bidirecţional cu drena în gol de 8 biţi. Dacă se 

scrie 1 în el tranzistorul de ieşire este blocat şi ieşirea este în starea de impedanţă 
ridicată. În cazul folosirii unei memorii externe (de program - ROM sau de date 
- RAM), pinii portului P0 sunt multiplexaţi între octetul inferior de adresă 
(A0÷A7) şi octetul de date citit sau scris din sau în memorie. Poate fi accesat şi la 
nivel de pin ca P0.0÷P0.7. 

Portul P1- este un port bidirecţional de 8 biţi. Pinii P1.0÷P1.5 sunt prevăzuţi 
cu rezistenţă internă de pull-up, iar biţii P1.6 şi P1.7 sunt cu drena în gol. Pinii 
acestui port pot îndeplini şi următoarele funcţii alternative: 

• P1.0÷P1.3 pot fi şi CT0I÷CT3I, adică semnale de intrare pentru 
temporizatorul T2 în modul captură (vezi funcţionarea timer-ului T2); 

• P1.4 poate fi şi intrare externă de numărare a temporizatorului T2, 
numită chiar T2; 

• P1.5 poate fi şi intrare de reset a temporizatorului T2, adică RT2; 
• P1.6 poate fi SCL, adică semnal de ceas pentru interfaţa serială SIO1; 
• P1.7 poate fi SDA, adică linia de date a interfeţei seriale SIO1. 
Portul P2 - este un port de 8 biţi, bidirecţional, cu rezistenţe interne de 

pull-up. În cazul adresării unei memorii externe, conţine octetul superior al 
adresei A8÷A15. 

Portul P3 - este un port bidirecţional de 8 biţi, cu rezistenţe interne de 
pull-up. Alternativ pinii săi pot îndeplini următoarele funcţii: 

• P3.0 poate fi RxD, adică intrare de date pentru interfaţa serială, full 
duplex, SIO0; 

• P3.1 poate fi TxD, adică ieşire de date pentru SIO0; 
• P3.2 poate fi INT0\, adică prima întrerupere externă; 
• P3.3 poate fi INT1\, adică a doua întrerupere externă; 
• P3.4 poate fi T0, adică intrarea de numărare externă pentru 

temporizatorul T0; 
• P3.5 poate fi T1, adică intrarea de numărare externă pentru 

temporizatorul T1; 
• P3.6 poate fi WR\, adică semnalul de comandă a scrierii în memoria de 

date (RAM) externă; 
• P3.7 poate fi RD\, adică semnalul de comandă a citirii din memoria 

externă de date (RAM). 
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Fig. A11.2 Structura microcontroller-ului 80C552. 

 
Portul P4 - este un port bidirecţional de 8 biţi, cu rezistenţe interne de 

pull-up.  
Portul P5 - este un port de 8 biţi numai de intrare. Pinii acestui port pot fi 
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şi ADC0÷ADC7, adică 8 canale analogice de intrare ale convertorului analogic-
numeric incorporat. 

Operaţiunea de citire-modificare-scrire la un port. Unele instrucţiuni 
care citesc un port, citesc regisrul pentru funcţii speciale corespunzător, iar altele 
citesc direct starea la momentul respectiv a pinului. Insrucţiunile care citesc 
registrul sunt acelea care citesc o valoare pe care eventual o modifică şi apoi o 
scriu din nou în registru. Acestea se numesc instrucţiuni “citeşte-modifică-
scrie”. Următoarele instrucţiuni acţionează asupra registrului pentru funcţii 
speciale corespunzător, atunci când în ele apare numele unui port de intrare-
ieşire: ANL, ORL, XRL, JBC, CPL, INC, DEC, DJNZ, MOV PX.Y,C (scrie În 
bitul Y al portului X transportul (CARRY), CLR PX.Y (scrie 0 în bitul Y al 
portului X), SET PX.Y (scrie 1 în bitul Y al portului X). Nu este foarte evident 
că ultimele 3 instrucţiuni de mai sus sunt de tipul “citeşte-modifică-scrie”, dar 
ele sunt deoarece execuţia lor constă în citirea tuturor celor 8 biţi ai registrului, 
modificarea corespunzătoare a bitului dorit şi rescrierea rezultatului în registru. 
Acest lucru se realizează astfel, pentru că, dacă s-ar citi valoarea semnalului la 
pin (care de fapt reprezintă valoarea bitului corespunzător al registrului pentru 
funcţii speciale asociat portului), din cauza circuitelor comandate nivelul de 
tensiune ar putea să nu fie cel corespunzător (de exemplu dacă pinul comandă în 
bază un tranzitor care are emitorul la masă, iar bitul corespunzător din registru ar 
fi “1”, tensiunea pe pin ar fi egală cu tensiunea unei joncţiuni pn polarizată 
direct, adică 0,6-0,7 volţi, care evident nu este un nivel corespunzător lui “1”. 
 

1111..11..22..11  PPRROOGGRRAAMMAARREEAA  ŞŞII  UUTTIILLIIZZAARREEAA  
TTEEMMPPOORRIIZZAATTOOAARREELLOORR  

 
Aşa cum s-a spus în paragraful relativ la registrele pentru funcţii speciale, 

microprocesorul 80552 are 4 registre temporizatoare / numărătoare. Ele sunt 
descrise în continuare. 

Temporizatorul 0 şi temporizatorul 1 Ambele pot fi configurate să 
funcţioneze ca temporizatoare sau ca numărătoare de evenimente. Configurarea 
este realizată cu ajutorul registrului de control a modului TMOD (el are adresa 
directă 89H), aşa cum este indicat mai jos: 
 

 (MSB)       (LSB) 
gate C/T M1 M0 gate C/T M1 M0

Temporizator 0 Temporizator 1 
unde: 

• gate - temporizatorul/numărătorul “x” este activat numai dacă bitul 
TRx din registrul de control TCON are valoarea “1” şi acest bit are 
valoarea “0” sau semnalul de pe pinul INTx/ are valoarea “1” (vezi 
portul de intrare-ieşire P3);  
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• C/T - când acest bit are valoarea “0” registrul funcţionează ca 
temporizator, iar semnalul de numărare este dat de oscilatorul 
microprocesorului divizat cu 12, care astfel incrementează registrul  
corespunzător la fiecare ciclu maşină. Dacă acest bit are valoarea “1” 
registrul funcţionează ca numărător, fiind incrementat la fiecare 
tranziţie din “0” în “1” a semnalului de pe pinul T0 sau T1 (vezi portul 
de intrare ieşire P3). Semnalul de pe acest pin este testat o dată pentru 
fiecare ciclu maşină în starea S5 faza P2 a ciclului, dar numărătorul este 
efectiv incrementat abia în starea S3 faza P1 a ciclului următor celului 
care a detectat tranziţia 1-0 a semnalului T1. De aceea frecvenţa 
maximă de numărare este 1/24 din frecvenţa oscilatorului 
microprocesorului. Pentru a putea fi detectată tranziţia, semnalul 
trebuie să stea în “0” o durată cel puţin egală cu a ciclului maşină 
(adică 12 perioade ale oscilatorului); 

• M1, M0 - selectează unul unul din cele patru moduri posibile de 
operare descrise în continuare. 

Modul 0. Este atunci când M1=0 şi M0=0. El este identic pentru 
ambele temporizatoare. În acest mod cele două numărătoare pe 8 biţi 
THx şi TLx sunt conectate în cascadă, dar TLx funcţionează ca un 
numărător pe cinci biţi (deci un divizor cu 32), folosindu-se numai 
primii 5 biţi ai acestuia. Când numărătorul trece din starea în care toţi 
biţii sunt pe “1” în starea când toţi biţii sunt pe zero, se setează 
indicatorul de întrerupere TFx din registrul de control TCON (TCON.7 
pentru TF1 şi TCON.5 pentru TF0); 

Modul 1. Este atunci când M1=0 şi M0=1. Este identic cu modul 
0, doar că TLx se foloseşte ca numărător pe 8 biţi (se obţine deci un 
numărător pe 16 biţi). El este identic pentru temporizatoarele 0 şi 1; 

Modul 2. Este atunci când M1=1 şi M0=0. Este identic pentru 
ambele temporizatoare. În acest mod se foloseşte numai registrul TLx 
ca un numărător pe 8 biţi cu reîncărcare automată. Conţinutul acestuia 
trece din  FFH în 00H, se setează TFx şi se încarcă în TLx conţinutul 
lui THx, fără a fi afectat conţinutul lui THx. THx poate fi încarcat prin 
program; 

Modul 3. Este atunci când M1=1 şi M0=1. În acest mod 
temporizatorul 1 îşi opreşte numărarea, conservându-şi conţinutul. Este 
ca şi când TR1 ar fi egal cu “0”. Temporizatorul 0 fucţionează ca două 
numărătoare de 8 biţi independente. TH0 este incrementat de semnalul 
oscilatorului microproceso-rului divizat cu 12, dacă TR1=1. La 
trecerea conţinutului lui de la valoare FFH la 00H este setat TF1. TL0 
po =0, fie de ate fi incrementat fie de semnalul de la oscilator dacă C/T
semnalul aplicat la pinul T1 dacă C/T=1. Incrementarea are loc dacă 
TR1=1 şi gate=0 sau INT0/=1. La schimbarea conţinutului de la 
valoarea FFH la 00H este setat TF0. 
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Funcţionarea celor două temporizatoare este controlată de registrul 
TCON. Configuraţia acestuia este dată în continuare: 
  

 (MSB)       (LSB) 
TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0

 
• TF1 şi TF0 sunt setate aşa cum s-a arătat mai sus, şi sunt resetate prin 

hardware atunci procesorul intră în rutina de întrerupere; 
• TR1 şi TR0 inhibă (când sunt egale cu 0) sau permit numărarea (când 

sunt egale cu 1) a temporizatorului corespunzător. Sunt setate sau 
resetate prin program. 

 

1111..11..22..22  IINNTTEERRFFAAŢŢAA  SSEERRIIAALLĂĂ  SSIIOO00  
 

Aceasta este o interfaţă full-duplex, adică poate transmite şi recepţiona 
date simultan. Are buffer la recepţie, deci poate începe recepionarea unui nou 
octet de date înaite ca cel deja recepţionat să fie preluat. Aşa cum s-a menţionat 
în paragraful referitor la registrele cu funcţii speciale (vezi registrul SBUF), o 
scriere în SBUF încarcă registrul pentru transmisia datelor, iar citirea din SBUF 
se face din registrul de recepţie a datelor, separat fizic de cel transmisie. 
Interfaţa serială SIO0 poate lucra în 4 moduri posibile. Acestea sunt următoarele: 

Modul 0. Este atunci când SM0=0 şi SM1=0 (biţii 7 respectiv 6 din 
registrul de control al interfeţei SCON - unul din registrele pentru funcţii 
speciale). În acest mod interfaţa serială funcţionează semiduplex. Se 
transmit câte 8 biţi. Pe linia RxD (P3.0) se emit şi se recepţionează date. 
Semnalul de ceas al transmisiei/recepţiei se transmi-te/recepţionează pe 
linia TxD (P3.1). Transmisia este iniţiată prin scrierea unui octet de date în 
registrul SBUF. Ceasul pentru transmisie are o frecvenţă egală cu 1/12 din 
frecvenţa oscilatorului. La sfârşitul transmisiei celor 8 biţi de date se 
setează bitul de întrerupere TI (bitul 1 din SCON), care apoi trebuie şters 
prin program. Recepţia este validată atunci când bitul REN (bitul 4 din 
SCON) este 1 (el este setat şi resetat prin program) şi bitul de întrerupere 
pentru recepţie RI (bitul 0 din SCON) este 0 (el este trecut în 1 la sfârşitul 
recepţionării celor 8 biţi de date şi trebuie trecut în zero prin program). 
Datele sunt emise începând cu bitul cel mai puţin semnificativ. 

Modul 1. E SM1=1. În acest mod ste atunci când SM0=0 şi 
transmisia este asincronă pe 10 biţi: un bit de start având valoarea 0, 8 biţi 
de date (primul este cel mai puţin semnificativ) şi un bit de stop având 
valoarea 1. Datele sunt emise pe linia TxD şi recepţionate pe linia RxD. 
Recepţia este iniţiată la detectarea unei tranziţii din 1 în 0 a liniei RxD, 
dacă bitul REN=1. Octetul de date este încărcat în SBUF, iar bitul de stop 
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este introdus în RB8 (adică bitul 2 din SCON) şi poziţionează în 1 bitul de 
întrerupere pentru recepţie RI (discutat la modul zero) dacă acesta era 0, şi 
dacă SM2=0 (bitul 5 din SCON, setat sau resetat prin program) sau bitul 
de stop recepţionat este 1. Rata transmisiei este dată de semnalul de 
depăşire (TF1) al temporizatorului 1. Transmisia este iniţiată prin scrierea 
unui octet de date în SBUF. În momentul transmisiei bitului de stop se 
poziţionează în 1 bitul de întrerupere la transmisie SI. Recepţia este 
iniţiată în urma detecţiei unei tranziţii 1-0 pe linia RxD. 

Modul 2. Este atunci când SM0=1 şi SM1=0. În acest mod 
tramsmisia este full duplex, asincronă, cu 11 biţi transmişi (pe linia TxD) 
şi recepţionaţi pe linia RxD), astfel: un bit de start egal cu 0, 8 biţi de date 
(primul e ea bit de date ste cel mai puţin semnificativ), un al noul
programabil şi un bit de stop egal cu 1. Cel de al noulea bit de date în 
cazul transmisiei reprezintă conţinutul lui TB8 (bitul 3 din SCON), iar în 
cazul recep ei este introdus înţi  RB8. Transmisia este iniţiată prin scrierea 
unui octet de date în SBUF. În timpul transmisiei bitului de stop este setat 
TI. Recep  este identică cu cea din modul 1, numai că în RBţia 8 se 
introduce al nouălea bit de date. Încărcarea datelor recepţionate în SBUF 
şi RB8 şi setarea lui RI este validată numai dacă RI=0 şi, SM2=0 sau al 
nouălea bit de date este 1. Altfel octetul de date recepţionat se pierde. 
Rata de transmisie poate 1/32 din frecvenţa oscilatorului dacă SMOD=1 
(bitul 7 din registrul pentru funcţii speciale PCON) sau 1/64 din frecvenţa 
acestuia dacă SMOD=0.  

Modul 3. Este atunci când SM0=1 şi SM0=1. El este identic cu 
modul 2, cu singura deosebire că rata transmisiei de semnalul de depăşire 
TF1 al timerului T1. 

 
OBSERVAŢIE: În cazul modurilor 1 şi 3 când este folosit 

temporizatorul 1 pentru fixarea ratei de transmisie, întreruperea acestuia trebuie 
dezactivată. El poate fi folosit ca “temporizator” sau “numărător” în oricare din 
cele 3 moduri posibile de funcţionare. De obicei este folosit ca “temporizator” în 
modul 2 cu autoî ransmisie se calculează cu ncărcare. În acest caz rata de t
formula: 

 ([ )]1HT25612
f

32
2 OSC

SMOD

−×
×  (A3.1) 
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1111..11..22..33  IIEEŞŞ E OODDUULLAATTEE  ÎÎNN  DDUURRAATTĂĂ  IIRRIILLE  MM
 

Microcontroller-ul 80C552 posedă două canale de ieşire modulate în 
du . Aceste ri generează imrată  ieşi pulsuri ale căror durate şi factori de umplere 
pot fi programate. Frecvenţa de repetiţie a impulsurilor este controlabilă prin 
intermediul registrului PWMP,având lungimea de 8 biţi. Expresia frecvenţei 
impulsurilor de ieş

 

ire este dată de următoarea ecuaţie: 

( ) 255PWMP12
f

f OSC
PWM ×+×

=  (A3.2) 

Registrul PWMP asigură semnalul de ceas pentru un numărător; atât 
registrul PWMP, cât şi numărătorul fiind comune pentru ambele canale de 
ieşire. Numărătorul funcţionează modulo 255. Valoarea de 8 biţi a 
numărătorului este comparată cu două registre, PWM0 şi PWM1, asociate  
fiecare câte unui canal de ieşire. Dacă conţinutul acestor registre este mai mare 
decât valoarea curentă a numărătorului, atunci semnalele de ieşire sunt forţate la 
nivel coborât. În schimb, dacă conţinutul acestor registre este mai mic, sau cel 
puţin egal, cu valoarea curentă a numărătorului, atunci semnalele de ieşire sunt 
forţate la nivel ridicat - HIGH. Ca urmare, duratele impulsurilor de ieşire sunt 
determinate de conţinutul registrelor PWM0 şi PWM1, denumite şi registre de 
prescalare. 

Prin integ ea semnalelor de la ieşirile modulate în durată se poate obţine rar
un convertor digital-analog dual. 

În fig. A3.3 esteprezentată diagrama funcţională a celor două canale de 
ieşire modulate în durată. 
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. A11.3 Structura ieşirilor modulate în durată. Fig
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Încărcarea registrelor de prescalare cu valorile 00H sau FFH determină ca 

ieşirile canalelor să rămână constante la nivel ridicat sau coborât. 
Reprogramarea registrelor de prescalare determină modificarea imediată a 

ieşirilor modulate, nefiind nevoie să se aştepte până la terminarea perioadei 
curente. 

Factorul de umpler r de la ieşire rezultă ca fiind: 

 

e al impulsurilo

PWM255
PWM
−

=γ  (A3.3) 

 

1111..11..22..44  SSECŢIUN
MICROCONT

ECŢIUNEEAA  AANNAALLOOGGIICCĂĂ  AA  
MICROCONTRROOLLLLEERRUULLUUII  

 
Secţiunea analogică este reprezentată de un multiplexor analogic şi de un 

convertor analog-digital cu aproximaţii succesive, cu rezoluţia de 10 biţi, ce 
furnizează rezultatul în cod binar direct (fig. A3.4). 

Tensiunea de referinţă a convertorului analog-digital se aplică structurii 
prin intermediul unui pin dedicat acestei manipulări. 

Un ciclu de conversie durează 50 de ciclii maşină, ceea ce înseamnă 
aproximativ 50 µs pentru frecvenţa ceasului de 11,0592 MHz. Codul binar de 
ieşire nu prezintă discon r a convertorului analog-tinuităţi în funcţia de transfe
digital. 

Atât intrări  cât şi intrarea convertorului le multiplexorului analogic,
analog-digital acceptă tensiuni de intrare în gama (0 ÷ +5)V. 

Conversia analog-digitală este efectuată prin metoda aproximaţiilor 
succesive; în fig. 4.5 sunt reprezentate elementele componente ale convertorului 
analog-digital cu aproximaţii succesive. Structura conţine un convertor digital-
analogic (DAC) care converteşte conţinutul registrului de aproximaţii succesive 
într-o tensiune VDAC. Această tensiune este comparată cu tensiunea de intrare, 
Vin; ieşirea comparatorului este furnizată circuitului de comandă a registrului de 
aproximaţii succesive, care controlează funcţionarea acestuia. 

O conversie este iniţiată prin setarea bitului ADCS (ADC Start) din 
registrul ADCON (A/D Control). Acest bit poate fi modificat atât prin software, 
cât şi prin hardwar binat. e sau com

Declanşarea unei conversii analog-digitale exclusiv prin mijloace 
software se poate face doar atunci când bitul ADCON.5 (ADEX) este setat la 
“0”; începerea un ea bitului de ui ciclu de conversie se efectuează prin setar
control ADCS. La iniţierea prin software a unei conversii, aceasta este demarată 
la începutul ciclului maşină care urmează celui în care a fost setat bitul ADCS. 

Declanşarea unei conversii analog-digitale prin mijloace combinate 
software-hardware se poate face doar atunci când bitul ADCON.5 = “1”; 
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iniţierea unui ciclu de conversie poate fi efectuată fie la fel ca în cazul 
precedent, prin setarea bitului de start (ADCS), fie prin aplicarea unui front 
crescător pinului extern STADC. În această ultimă situaţie, frontul aplicat 
trebuie precetat de un nivel logic coborât, care să dureze minimum un ciclu 
maşină, respectiv urmat de un nivel logic ridicat, cu durata de minimum un ciclu 
maşină. Tranziţia l ciclului aplicată pinului STADC este recunoscută la sfârşitu
maşină curent, iar conver tul următorului ciclu maşină. sia este iniţiată la începu

Următoarele tru iniţializarea  două cicluri maşină sunt folosite pen
convertorului analog-digital. La sfârşitul primului ciclu, se citeşte indicatorul de 
stare ADCS; dac  indicatorul esteă  citit pe durata efectuării unei conversii, 
rezultatul citirii acestui indicator constă în poziţionarea acestuia în “1”. La 
sfârşitul celui de-al doilea ciclu maşină începe eşantionarea semnalelor de 
intrare. 
 

ADCHADCON

STADC AVREF- AVREF+ AVDD AVSS

MUX 10-Bit A/D ConverterADC0
ADC1
ADC2

ADC6

ADC4
ADC5

ADC7

ADC3

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

D
1

A
D

R
0

A
D

R
1

A
D

R
2

D
0

D
2

D
3

D
4

D
5

D
6

D
7

D
8

D
9

AA A
D

E
X

D
C

I
D

C
S

Internal Bus
 

4 Secţiunea analogică a microcontroller-ului 80C552. Fig. A11.
 

Pe durata următoarelor 8 cicluri maşină este eşantionată tensiunea de 
intrare aplicată pinului, anterior selectat, al portului P5. Această tensiune trebuie 
să rămână stabilă pe această durată pentru a se obţine un rezultat corect. Se 
admite o viteză de variaţie a tensiunii eşantionate de cel mult 10V/ms. 

În continuare, se efectuează conversia analog-digitală propriu-zisă. 
Aceasta se desfăşoară prin setarea bitului cel mai semnificativ la “1”, de către 
circuitul de control al registrului de aproximaţii succesive; ieşirea registrului 
SAR este converti  de tă într-o tensiune proporţională şi comparată cu tensiunea
intrare. Dacă aceasta este mai mare, bitul MSB rămâne setat la “1”; în caz 
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contrar, acest bit e  a importanţei ste resetat. Procesul continuă în ordine inversă
biţilor, până când toţi cei zece biţi a ent, rezultatul u fost testaţi. În acest mom
conversiei este conţinut în registru de ii succesive.  aproximaţ

Sfârşitul conversie mnalizată prin setarea i analog-digitale pe 10 biţi este se
bitului ADCI (ADCON.4) în cadrul registrului de comenzi şi stare. Cei mai 
semnificativi 8 biţi ai rezultatului sunt memoraţi în registrul ADCH. Cei mai 
puţin semnificativi doi biţi sunt memoraţi în biţii ADCON.7 şi ADCON.6 ai 
registrului de co torul poate ignora cei mai puţin menzi şi stare. Utiliza
semnificativi doi biţi ai rezultatului şi poate utiliza doar cei mai semnificativi 8 
biţi, memoraţi în registrul ADCH. 

Fig. A3.6 ilustreaz urarea procesului de conversie analog-digitală ă desfăş
cu aproximaţii succesive. 

În orice situaţie, durata unei conversii este de 50 ciclii maşină. Bitul de 
sfârşit de conversie, ADCI, este setat, iar bitul de start conversie, ADCS, este 
resetat după 50 de cicluri maşină de la poziţionarea pe nivel ridicat al acestuia 
din urmă. 

Biţii de control ADCON.0, ADCON.1 şi ADCON.2 sunt utilizaţi pentru 
co da intrăman rilor de selecţie ale multiplexorului analogic, de tip 8:1. 

O rutină de conversie aflată în desfăşurare nu este afectată de o comandă 
de start, indifere de natura sa (hardware sau software). nt 

Rezultatul proces de conversie rămâne obţinut la încheierea unui 
neafectat, cu bitul ADCI poziţionat pe “1”, chiar dacă se comandă intrarea în 
modul “inactiv” (idle). 

La intrarea în e lucru “idle” sau “power-down” al modul d
microcontroller-ului, o conversie analog-digitală aflată în plin proces de 
desfăşurare este ultatele parţiale obţinute până acum sunt întreruptă. Rez
iremediabil pierdute, nefiind transferate în registrele rezultat şi/sau în registrul 
de comenzi şi stare. 

Convertorul analog-digital dispune de pini proprii de alimentare (AVDD şi 
AVSS) şi de doi pini pentru tensiunea de referinţă externă (Vref+ şi Vref-). 
Rezultatul conversiei poate fi calculat prin utilizarea următoarei caracteristici de 
transfer: 
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−
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×
−

×
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Prin utilizarea numai a celor mai semnificativi 8 biţi ai rezultatului, 
conţinuţi în registrul ADCH, caracteristica de transfer devine: 
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Fig. A11.5 Convertorul analog-digital. 
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11.6 Organigrama de desfăşurare a unei conversii. Fig. A
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1111..11..22..55  MMĂĂSSUURRAA ERRVVAALLEELLOORR  DDEE  TTIIMMPP  PPRRIINN  
UUTTIILLIIZZAARREE SSTTRREELLOORR  DDEE  CCAAPPTTAARREE  AA  

EENNTTEELLOORR  

RREEAA  IINNTTE
AA  RREEGGII

EEVVEENNIIMM
 

Atunci când at sub forma unui  un eveniment extern recursiv este reprezent
front crescător  desc sau recător care este aplicat unuia dintre cei patru pini de 
captare a evenim ntelor, inte ervalul de timp dintre două evenimente poate fi 
măsurat folosind temporizatorul T2 şi unul dintre cele patru registrele de captare 
a evenimentelor, CT0, CT1, CT2 sau CT3. La apariţia unui eveniment, 
conţinutul timer-ului T2 este transferat în registrul de captare a evenimentelor 
selectat şi este generat un semnal de întrerupere specific acestui registru, CT0I, 
CT1I, CT2I sau CT3I.  Indicatorii de stare anterior menţionaţi reprezintă patru 
dintre cei 8 biţi ai registrului de funcţii speciale, denumit TM2IR. 
 

CT1 CT2 CT3

C

C

Timer T2

CT0I INT

off

T2
2

16-bit overflow interrupt

fOSC

CT1I CT2I CT3IINT INT INT

CT1I CT2I CT3ICT

Prescaler
8-bit overflow interrupt

RT
T2ER
External reset enable

INT INT INT
Comparator Comparatoromparator

M0 (Set) CM1 (Reset) CM2 (Toggle)

0I

CT0

1:12

 
 Secţiunea de captare a evenimentelor şi comparare a 

microcontrollerului 80C552. 
Fig. A11.7

 
Această rutină de întrerupere poate fi folosită pentru calcularea 

intervalului de timp corespunzător, dacă se cunoaşte valoarea anterioară a timer-
ului T2. Pentru o frecvenţă a ceasului de 12 MHz programarea timer-ului poate 
fi făcută astfel încât acesta să furnizeze indicaţii de depăşire la fiecare 524 ms. 
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Dacă intervalul de timp d  succesive este mai scurt de 524 intre două evenimente
ms, atunci calculul inter rte simpu, rutina de întrerupere valului de timp este foa
fiind mult mai scurtă. Pentru intervale de timp mai mari de 524ms, trebuie 
utilizată o extensie a timer-ului T2. 

Timer-ul T2 este conectat la patru registre de 16 biţi, menţionate anterior 
şi, de asemenea la de 16 biţi (fig. 2.7).  trei registre de comparare, cu lungimea 
Registrele de comparare potfi folosite pentru a seta, reseta sau comuta pinii de 
ieşire ai portului P4
 

1111..22  PPRREEZZEENNTTAARREEAA  SSEETT NNSSTTRRUUCCŢŢIIUUNNII  AALL  
MMIICCRR UUII  8800CC5511  

 la anumite intervale preprogramate de timp. 

UULLUUII  DDEE  II
OOCCOONNTTRROOLLLLEERR--UULL

 
1 ACALL addr11 
Funcţia:  Absolute Call 
Descriere:  Apelează necondiţionat o subrutină localizată la adresa 

indicată. Instrucţiunea incrementează contorul programului 
de două ori, pentru a obţine adresa următoarei instrucţiuni, 
apoi încarcă în stivă rezultatul pe 16 biţi (primul octet este cel 
mai puţin semnificativ) şi incrementează pointerul stivei de 
două ori. Adresa destinaţie e obţinută prin concatenarea 
succesivă a celor 5 biţi mai semnificativi ai contorului 
programului, după incrementare, biţii 7÷5 ai codului operaţiei 
şi octetul al doilea al instrucţiunii. Subrutina apelată trebuie 
să înceapă în acelaşi bloc (de dimensiune 2 kocteţi) al 
memoriei de program ca şi primul octet al instrucţiunii care 
urmează instrucţiunii ACALL. Nu se afecteaza indicatorii de 
condiţie. 

Exemplu:  Iniţial registrul pointer de stivă, SP, conţinea valoarea 07H. 
Eticheta SUBRTN e localizată în memorie la adresa 0345H. 
După e cţiunii: xecuţia instru

ACALL SUBRTN 
la locatia 0123H, SP va conţine valoarea 09H, locaţiile 
interne RAM 08H şi 09H vor conţine 25H şi, respectiv 01H, 
iar  PC va contine 0345H. 

Octeţi:   2 
Ciclii maşină:  2 
Codare: a10 a9 a8 1 0 0 0 1 a7 a6 a5 a4  a3 a2 a1 a0

Operaţii:  ACALL 
(PC) ← (PC)+2 
(SP) ← (SP)+1 
(SP) ← (PC ) 7÷0
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(SP) ← (SP)+1 
(SP) ← (PC ) 15÷8

(PC ) ← ad10÷0 resa blocului 
 
2 ADD  A, <scr-byte> 
Funcţia:  Adunare 
Descriere:  Instru dună acumulatorul cu octetul indicat, cţiunea ADD a

lăsând rezultatul în acumulator. Indicatorii de transport şi de 
transport auxiliar sunt setaţi, respectiv dacă există un 
transport de la bitul 7 sau de la bitul 3, şi sunt resetaţi dacă nu 
există transport. Când se adună întregi fără semn, indicatorul 
de transport indică depăşire. Indicatorul de depăşire, OV, este 
setat dacă este un transport la bitul 6, dar nu mai departe de 
bitul 7, sau un transport de la bitul 7, dar nu provenit de la 
bitul 6. În celelalte situaţii, OV este resetat. Când se adună 
întregi cu semn, indicatorul OV semnalizează un număr 
negativ ca sumă a doi operanzi pozitivi, sau o sumă pozitivă 
ca rezultat a adunării a doi operanzi negativi. Sunt permise 4 
moduri de adresare a operandului sursă: adresare prin 
registru, adresare directă, adresare indirectă prin registru sau 
adresare imediată. 

Exemplu:  000011B) iar Acumulatorul conţine valoarea 0C3H (11
registr 1010B). Instrucţiunea: ul 0 conţine 0AAH (1010

ADD A, R0
va determina ca valoarea conţinută de acumulator să fie 6DH 
(01101101B), cu indicatorul AC resetat şi atât indicatorul de 
transport, cât şi OV, setate la 1. 

 
3 ADDC A, <scr-byte> 
Funcţia:  Adunare cu indicatorul de transport  
Descriere:  Instrucţiunea ADDC adună acumulatorul cu octetul indicat şi 

cu indicatorul de transport, lăsând rezultatul în acumulator. 
Indicatorii de transport şi de transport auxiliar sunt setaţi, 
respectiv dacă există un transport de la bitul 7 sau de la bitul 
3, şi sunt resetaţi dacă nu există transport. Când se adună 
întregi fără semn, indicatorul de transport indică depăşire. 
indicatorul de depăşire, OV, este setat dacă este un transport 
la bitul 6, dar nu mai departe de bitul 7, sau un transport de la 
bitul 7, dar nu provenit de la bitul 6. În celelalte situaţii, OV 
este resetat. Când se adună întregi cu semn, indicatorul OV 
semnalizează un număr negativ ca sumă a doi operanzi 
pozitivi, sau o sumă pozitivă ca rezultat a adunării a doi 
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operan  4 moduri de adresare a zi negativi. Sunt permise
operandului sursă: adresare prin registru, adresare directă, 
adresare indirectă prin registru sau adresare imediată. 

Exemplu:  trul 0 Acumulatorul conţine 0C3H (11000011B) şi regis
conţine 0AAH (10101010B) cu setarea indicatorului de 
transport. Instrucţiunea: 

ADDC   A, R0 
va determina ca acumulatorul să conţină valoarea 6EH 
(01101110B), cu indicatorul AC resetat, iar indicatorul de 
transport şi OV setate la 1. 

 
4 AJMP addr11 
Funcţia:  Absolute Jump 
Descrierea:  nsferă execuţia programului la adresa indicată, care AJMP tra

este formată la momentul rulării prin concatenarea celor 5 biţi 
mai s ntorului programului, PC, (după emnificativi ai co
increm e două ori a acestuia), biţii 7÷5 de cod ai entarea d
operaţ t al instrucţiunii. Destinaţia trebuie iei şi al doilea octe
să fie în acelaşi bloc de 2 kocteţi din memoria de program ca 
primul octet al instrucţiunii următoare instrucţiunii AJMP. 

Exemplu:  PADR e situată la locaţia de memorie 0123H. Eticheta JM
Instrucţiunea 

AJMP JMPADR 
este situată la locaţia 0345H şi va încarca contorul 
programului, PC, cu 0123H. 

 
5 ANL  <dest-byte>, <scr-byte> 
Funcţia:  ŞI LOGIC între variabile de tip octet 
Descriere:  ANL efectuează operaţia de ŞI LOGIC între variabilele de tip 

octet indicate şi încarcă rezultatul în variabila destinaţie. Nu 
afectează nici un indicator de condiţie. Cei doi operanzi 
permit 6 combinări de moduri de adresare. Când destinaţia 
este acumulatorul, sursa poate fi adresată prin registru, direct, 
indirect prin registru sau imediat; când destinaţia este o 
adresă directă, sursa poate fi acumulatorul sau o dată 
imediată. 
Notă: Când acea te utilizată pentru a stă instrucţiune es
modifica un port d a dată iniţială e ieşire, valoarea utilizată c
va fi c e la are. itită de la ieşire, nu d pinii de intr

Exemplu:  Dacă acumulatoru 1000011B) şi l conţine valoarea 0C3H (1
registrul 0 conţine valoarea 55H (01010101B) atunci 
instrucţiunea 

ANL A, R0 
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va determina ca acumulatorul să conţină valoarea 41H. Când 
destinaţia este un octet direct adresabil, această instrucţiune 
va reseta combinaţiile de biţi din orice locaţie RAM sau 
registru hardware. Octetul mascat care determină resetarea 
biţilor  va fi o constantă conţinută în instrucţiune sau o 
valoare creată în acumulator la rulare. Instrucţiunea 

ANL P1, #0111001B 
va reseta biţii 7, 3 şi 2 ai portului de ieşire 1. 

 
6  ANL  C, <scr-bit> 
Funcţia:  ŞI LOGIC între variabile de tip bit 
Descriere:  Dacă valoarea booleană a bitului sursă este un 0 logic, atunci 

resetează indicatorul de transport; altfel acest indicator 
rămâne în starea curentă. Simbolul ('/') precedind operandul, 
în limbaj de asamblare, indică faptul că complementul logic 
al bitului adresat e utilizat ca valoare sursă, fără însă ca bitul 
sursă operandul sursă este permisă să fie afectat. Pentru 
numai adresarea directă. 

Exemplu:  Seteaza indicatorul de transport dacă şi numai dacă P1.0=1, 
ACC.7=1 şi OV=0: 

MOV C, P1.0 ; incarca carry cu bitul 0 al portului 
1 

ANL C, ACC.7 ; SI cu bitul 7 al acumulatorului 
ANL C, /OV ; SI cu negatul indicatorului 

depasire. 
 
7 CJNE <dest-byte>, <scr-byte>,rel 
Funcţia:  Comparaţie şi salt dacă nu este egalitate 
Descriere:  Instrucţiunea CJNE compară cei doi operanzi şi determină un 

salt în execuţia programului dacă valorile lor nu sunt egale. 
Destinatia saltului este compusă prin adunarea deplasarii 
relative cu semn, în ultimul octet al instrucţiunii, cu 
conţin ogramului, PC, după incrementarea utul contorului pr
acestuia la adresa de start a următoarei instrucţiuni. 
Indicatorul de transport e setat dacă valoarea întregului fără 
semn a octetului destinaţie e mai mică decât valoarea 
întregului fără semn a <scr-byteâ; altfel, indicatorul de 
transport e resetat. instrucţiunea nu afectează nici un operand. 
Cei doi operanzi permit 4 combinaţii de moduri de adresare: 
acumulatorul poate fi comparat cu orice octet direct sau 
imediat adresabil, cu orice locaţie indirectă de RAM sau 
registrii de lucru pot fi comparaţi cu o constantă imediată. 

Exemplu:  Acumulatorul conţine valoarea 34H. Registrul 7 conţine 
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valoarea 56H. Prima instrucţiune din secvenţa: 
CJNE R7, #60H, NOT_EQ  
R7=60H 

NOT_EQ: JC REQ_LOW 
setează indicatorul de transport şi sare la instrucţiunea cu 
eticheta NOT_EQ. Prin testarea indicatorului de transport, 
aceast rmină dacă registrul R7 e mai mare ă instrucţiune dete
sau m t 60H. ai mic decâ
Dacă rezentă la portul 1 este 34 H, atunci data care a fost p
instrucţiunea 

WAIT: CJNE A, P1, WAIT 
resetează indicatorul de transport şi continuă cu următoarea 
instrucţiune din secvenţă, până când acumulatorul se egalează 
cu data citită din portul P1. Dacă în portul P1 au fost 
introduse alte valori, programul va bucla în acest punct până 
când data din portul P1 va deveni 34H. 

 
8 CLR  A 
Funcţia:  Resetează (iniţializează) acumulatorul 
Descriere:  Acumulatorul este resetat (toti biţii sunt 0). Nu este afectat 

nici un indicator de condiţie. 
Exemplu:  5CH (01011100B). Acumulatorul conţine valoarea 

Instrucţiunea: 
CLR A 

va d l acumulatorului să fie 00H etermina conţinutu
(00000000B). 

 
9 CLR  bit 
Funcţia:  Resetează bitul 
Descriere:  ţionat la 0). Nici un alt Bitul specificat este resetat (pozi

indicator de condiţie nu este afectat. Instrucţiunea CLR bit 
poate opera asupra indicatorului de transport sau asupra 
oricărui bit direct adresabil. 

Exemplu:  Portul 1 a fost înscris cu valoarea 5DH (01011101B). 
Instrucţiunea 

CLR P1,2 
va lăsa portul P1 setat la valoarea 59H (01011001B). 

 
 
10 CPL  A 
Funcţia:  Complementarea acumulatorului 
Descriere:  Fiecare bit al acumulatorului este complementat logic 

(complement faţă de 1). Biţii care anterior erau 1 devin 0, şi 
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invers. Nici un indicator de condiţii nu este afectat.  
Exemplu:  1100B). Acumulatorul conţine valoarea 5CH (0101
Instrucţiunea: 

CPL A 
va determina ca acumulatorul să conţină valoarea 0A3H 
(10100011B). 

 
11 CPL  bit 
Funcţia:  Complementează o variabilă de tip bit 
Descriere:  Instrucţiunea efectuează complementul variabilei de tip bit 

specificate. Un bit care era 1 devine 0, şi invers. Nu sunt 
afectaţi indicatorii de con-diţii.CLR poate opera asupra 
bitului de transport sau asupra oricărui alt bit direct adresabil. 
Notă: Când instrucţiunea este utilizată pentru a modifica un 
bit de ieşire, valoarea utilizată ca dată originală va fi citită ca 
dată de ieşire şi nu de la intrare. 

Exemplu:  Portul 1 a fost înscris anterior cu valoarea 5DH 
(01011101B).Secvenţa de instrucţiuni: 

CPL P1,1 
CPL P1,2 

va de tul să fie setat la valoarea 5BH termina ca por
(01011011B). 

 
12 DA  A 
Functia:  Ajustarea zecimală a acumulatorului 
Descriere:  nea DA A ajustează valoarea pe 8 biţi din Instrucţiu

acumulator, ca rezultat al ultimei instrucţiuni de adunare a 
două variabile (reprezentate în format BCD-împachetat), 
producând două cifre de câte 4 biţi. Pentru a se efectua 
instrucţiunea de adunare au fost folosite instrucţiunile ADD 
sau ADDC. Dacă biţii 3÷0 ai acumulatorului reprezintă un 
număr mai mare decât 9 (xxx1010÷xxx1111), sau dacă 
indicatorul AC este setat, se adună valoarea 6 la acumulator, 
producând astfel un digit optimal în format BCD. Această 
adunare internă va seta indicatorul de transport daca s-a 
propa  la cei mai puţin semnificativi 4 biţi gat o depăşire de
spre b cativi, dar altfel nu va reseta indicatorul iţii  mai semnifi
de transport. Dacă indicatorul de transport e setat în urma 
aceste  dacă cei 4 biţi mai semnificativi i operaţii, sau
reprez ai mare decât 9 (1010xxx÷1111xxxx), intă un număr m
aceşti mentaţi cu 6, producând digitul optimal biţi sunt incre
în format BCD. Indicatorul de transport va indica dacă suma 
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celor două variabile BCD originale este mai mare decât 100, 
permiţând sumarea zecimală în precizie multiplă. Indicatorul 
OV este afectat. Execuţia acestei instrucţiuni durează un 
singur ciclu. Elemetul de noutate este acela că această 
instrucţiune permite conversia zecimală adăugând 00H, 06H, 
60H sau 66H la conţinutul acumulatorului. 
Notă: Instrucţiunea DA A nu poate converti, pur şi simplu, 
un număr hexazecimal, conţinut  în acumulator, în format 
BCD. 

Exemplu:  Acumulatorul  are valoarea 56H (01010110B) reprezentând 
digiţii în format BCD împachetat ai numărului zecimal 56. 
Registrul R3 conţine valoarea 67H (01100111B), repre-
zentân rmat BCD împachetat ai numarului 67. d digiţii în fo
Indicatorul de transport este setat. Secventa de instrucţiuni: 

ADDC A,R3 
DA A 

va face o adunare în complement binar faţă de doi, având ca 
rezultat valoarea 24H (00100100B) indicând în format BCD 
împachetat numărul zecimal 24, cele mai mici două cifre ale 
sumei zecimale între 56, 67 şi transportul intern. Indicatorul 
de transport va fi setat, indicând că a apărut o depaşire 
zecimală. Suma reală între 56, 67 şi 1 este 124. Variabilele 
BCD pot fi  incrementate sau decrementate prin adăugarea lui 
01H sau 99H. Dacă iniţial acumulatorul conţine valoarea 
30H, secvenţa: 

ADD A, #99H 
DA A 

va de rul să conţină valoarea  99H termina ca acumulato
(30+99=129). Octetul mai puţin semnificativ al sumei poate 
fi interpretat ca fiind: 30-1=29. 

 
13 DEC  byte 
Funcţia:  Decrementare variabilă de tip octet 
Descriere:  Variabilade tip octet indicată este decrementată cu 1. O 

valoare initială de 00H va determina ca rezultatul să fie 
0FFH. Nu afectează nici un indicator. Sunt permise 4 moduri 
de adresare: acumulator, adresare prin registru, adresare 
directă, adresare indirectă prin registru. 
Notă: Când instrucţiunea este utilizată ca să modifice un port 
de ieşire, valoarea utilizată ca dată originală va fi citită de la 
ieşire, şi nu de la intrare. 

Exemplu:  Registrul R0 conţine valoarea 7FH (01111111B). Locaţiile 
interne RAM 7EH şi 7FH conţin valorile 00H şi 40H. 
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Instrucţiunile: 
DEC @R0 
DEC  R0 
DEC @R0 

vor lă  va a 7EH şi locaţiile interne sa registrul R0 setat la loare
RAM 7EH şi 7FH conţinând 0FFH şi 3FH. 

 
14 DIV  AB 
Funcţia:  Împărţire 
Descrierea:  Instrucţiunea DIV rte l fără semn, pe 8 biţi,  AB împa  întregiu

din acumulator  la pe ără semn din registrul  întregul,  8 biţi, f
B. După execuţia instrucţiunii, acumulatorul va conţine câtul 
împărţirii, iar registrul B restul. Indicatorul de transport şi OV 
vor fi resetate. 
Excepţie: Dacă registrul B conţinea iniţial valoarea 00H, 
valoarea returnată în acumulator şi registrul B vor fi 
subdefinite şi va fi setat indicatorul de depăşire. Indicatorul 
de transport va fi resetat în orice caz. 

Exe plu:  Acumulatorul conţine vm aloarea zecimală 251 (0FBH sau 
11111011B) şi registrul B conţine valoarea 18 (12H sau 
00010010B). Instructiunea: 

DIV AB 
va determina ca acumulatorul să conţină valoarea 13 (0DH 
sau 00001101B) şi valoarea 17 (11H sau 00010001B) in B. 
Atât indicatorul de transport, cât şi indicatorul OV vor fi 
ambii resetaţi. 

 
15 DJNZ <byte>, <rel-addr> 
Funcţia:  Decrementare şi salt dacă rezultatul nu este zero 
Descriere:  Instrucţiunea DJNZ decrementează octetul indicat şi 

determină un salt la adresa indicată de al doilea operand dacă 
valoarea rezultată nu e zero. O valoare iniţială 00H va deveni 
0FFH. Nu afectează indicatorii de condiţii. Destinaţia saltului 
va fi obţinută prin adăugarea valorii deplasării relative cu 
semn, în ultimul octet al instrucţiunii, la conţinutul PC, după 
incrementarea acestuia la adresa primul octet al instrucţiunii 
următoare. Operandul decrementat poate fi un registru sau 
direct octetul adresat. 
Notă: Atunci când această instrucţiune este utilizată ca să 
modifice un port de ieşire, valoarea utilizată ca dată iniţială 
va fi citită de la ieşire, nu de la pinii de intrare. 

Exemplu:  Locaţiile interne RAM 40H, 50H, 60H conţin respectiv 
valorile 01H, 70H, 15H. Secvenţa de instrucţiuni: 
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DJNZ 40H, LABEL_1 
DJNZ 50H, LABEL_2 
DJNZ 60H, LABEL_3 

va cauza un salt la instrucţiunea cu eticheta LABEL_2 cu 
valorile 00H, 6FH şi 15H în cele 3 locaţii RAM. Primul salt 
n-a fost făcut, pentru că rezultatul era 0. 
Această instrucţiune asigură o metodă simplă de a executa o 
buclă de program de un număr de ori, sau adăugarea printr-o 
singură instrucţiune a unei întârzieiri (între 2 şi 512 cicli 
maşină). Instructiunea: 

MOV R2, #8 
TOGGLE: CPL P1.7 

DJNZ R2, TOGGLE 
va schimba bitul P1.7 de 8 ori, determinând apariţia a 4 
impulsuri de ieşire la bitul 7 al portului de iesire P1. Fiecare 
puls inseamnă trei cicluri maşină, doi pentru execuţia 
instrucţiunii DJNZ şi unul pentru modificarea bitului. 

 
16 INC  <byte> 
Funcţia:  Incrementare octet 
Descriere:  Instrucţiunea INC incrementează cu 1 variabila octet 

indicată.O valoare iniţială de 0FFH va deveni în urma 
incrementării 00H.Nu se afectează nici un indicatorde 
condiţii. Sunt permise trei moduri de adresare: adresare prin 
registru, adresare directă, adresare indirectă prin registru. 
Notă: Atunci când această instrucţiune este utilizată ca să 
modifice un port de ieşire, valoarea utilizată ca dată iniţială 
va fi citită de la ieşire şi nu de la intrare. 

Exemplu:  1111110B). Locaţiile Registrul R0 conţine valoarea 7EH (0
interne RAM cu adresele 7EH şi 7FH conţin valorile 0FFH şi 
respectiv 40H. Secvenţa de instrucţiuni: 

INC @R0 
INC R0 
INC @R0 

va lăsa registrul R0 setat la 7FH şi locaţiile interne RAM cu 
adresele 7EH şi 7FH conţinând valorile 00H şi 41H. 

 
17 INC  DPTR 
Funcţia:  Incrementarea pointer-ului de date 
Descriere:  Instru mentează cu 1 pointerul de date (16 biţi). cţiunea incre

Este u  o incrementare  pe 16 biţi. O depăşire la octetul tilizată
mai p mnificativ al pointerului (DPL), de la valoarea uţin se
0FFH la 00H, va incrementa octetul mai semnificativ (DPH). 
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Nu sunt afectaţi  indicatorii de condiţii. Singurul registru care 
poate fi manipulat de această instrucţiune este pointerul de 
date, DPTR. 

Exe plu:  Registrele DPH şi DPL m conţin valorile 12H şi respectiv 
0FEH. Setul de instrucţiuni: 

INC DPTR 
INC DPTR 
INC DPTR 

va schimba conţinutul registrelor DPH şi DPL la valorile 13H 
şi respectiv 01H. 

 
18 JB  bit, rel 
Funcţia:  itul e setat la 1 Salt dacă b
Descriere:  Dacă bitul indicat e un 1 se efectuează un salt în program la 

adresa indicată, altfel se trece la executarea instrucţiunii 
următoare. Destinaţia saltului este obţinută prin adunarea 
deplasării relative cu semn, în al treilea octet al instrucţiunii, 
la conţinutul contorului de progam, PC, după incrementarea 
PC la valoarea primului octet al instrucţiunii următoare. Bitul 
de test nu este modificat şi nu se afectează nici un indicator. 

Exemplu:  Data de la portul de intrare P1 e 11001010B. Acumulatorul 
conţine valoarea 56. Secvenţa de instrucţiuni: 

JB P1.2, LABEL1 
JB ACC.2, LABEL2 

va cauza un salt al execuţiei programului la eticheta 
LABEL2. 

 
19 JBC  bit, rel 
Funcţia:  Salt dacă bitul e setat la 1 şi şterge bitul 
Des iere:  Dacă bitul incr dicat este 1, se efectuează un salt la adresa 

indicată. Altfel, se trece la executarea instrucţiunii următoare. 
Bitul nu va fi resetat dacă este deja 0.  Destinaţia saltului este 
obţinută prin adunarea deplasării relative cu semn, în al 
treilea octet al instrucţiunii, la conţinutul contorului de 
progam, PC, după incrementarea PC la valoarea primului 
octet al instrucţiunii următoare. Nici un indicator de condiţii 
nu este afectat. 
Notă: Când instrucţiunea este utilizată ca sa testeze un pin de 
ieşire, valoarea utilizată ca dată iniţială va fi citită de la ieşire, 
şi nu de la intrare. 

Exemplu:  Acum  valoarea 56H (01010110B). Setul de ulatorul conţine
instrucţiuni: 

JBC ACC.3, LABEL 1 
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JBC ACC.2, LABEL 2 
va face ca execuţia programului să continue de la 
instrucţiunea identificată prin eticheta LABEL2, cu 
acumulatorul modificat la valoarea 52H (01010010B). 

 
20 JC  rel 
Funcţia:  Salt dacă este setat indicatorul de transport 
Descriere:  icatorul de transport e setat, se efectuează un salt în Dacă ind

program, la adresa indicată. Altfel, se trece la executarea 
instrucţiunii următoare.  Destinaţia saltului este obţinută prin 
adunarea deplasării relative cu semn, în al doilea octet al 
instru ţinutul contorului de progam, PC, după cţiunii, la con
increm e două ori. Nu sunt afectaţi indicatorii de entarea PC d
condiţie. 

Exemplu:  enţa de instrucţiuni: Indicatorul de transport este resetat .Secv
JC LABEL1 
CPL C 
JC LABEL2 

va seta indicatorul de transport şi va face ca execuţia 
programului să continue cu instrucţiunea de la eticheta 
LABEL2. 

 
21 JMP  @A+DPTR 
Funcţia:  Salt indirect 
Descriere:  emn, al Instrucţiunea adună conţinutul pe 8 biţi, fără s

acumulatorului cu pointerul de date pe 16 biţi şi încarcă suma 
rezultată in contorul programului, PC. Conţinutul acestuia va 
reprezenta adresa instrucţiunii următoare. Adunarea pe 16 biţi 
se face astfel: transportul de la cei 8 biţi mai puţin 
semni biţii mai semnificativi. Nu se ficativi se propagă spre 
afectează indicatorii şi nu se schimbă conţinutul 
acumulatorului şi nici al pointerului de date. 

Exemplu:  În acumulator se află un număr oarecare, de la 0 la 
6.Următoarea secvenţă de instrucţiuni va efectua un salt la 
una din cele 4 instrucţiuni AJMP începând de la JMP_TBL. 

MOV DPTR, #JMP_TBL 
JMP @A+DPTR 
AJMP LABEL0 

JMP_TBL: AJMP LABEL1 
AJMP LABEL2 
AJMP LABEL3 

Dacă acumulatorul conţine 04H când începe această 
secvenţă, execuţia va sări la eticheta LABEL2. Amintim că 
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AJMP e o instrucţiune pe doi octeţi, deci instrucţiunea de salt 
va incepe la orice altă adresă. 

 
22 JNB  bit, rel 
Funcţia:  Salt dacă bitul nu e setat la 1 
Descriere Dacă bitul indicat este 0, se efectuează un s:  alt la adresa 

indicată. Altfel, se trece la executarea instrucţiunii următoare. 
Destinaţia saltului este obţinută prin adunarea deplasării 
relative cu semn, în al treilea octet al instrucţiunii, la 
conţinutul contorului de progam, PC, după incremen-tarea PC 
la valoarea primului octet al instrucţiunii următoare. Bitul 
testat nu este modificat. Nu este afectat nici un indicator de 
condiţii. 

Exemplu:  Data prezentă la portul P1 de intrare este 11001010B. 
Acumulatorul conţine valoarea 56H (01010110B). Secvenţa 
de instrucţiuni: 

JNB P1.3, LABEL1 
JNB ACC.3, LABEL2 

va face ca execuţia programului să continue de la 
instrucţiunea cu eticheta LABEL2. 

 
23 JNC  rel 
Funcţia:  Salt dacă indicatorul de transport nu este setat 
Descriere:  Dacă indicatorul de transport este 0, se sare instrucţiunea de 

la adresa indicată. Altfel, se trece la executatea instrucţiunii 
următoare. Destinaţia saltului este obţinută prin adunarea 
deplasării relative cu semn, în al doilea octet al instrucţiunii, 
la conţinutul contorului de progam, PC, după incrementarea 
PC de două ori, pentru a se ajunge la adresa primului octet al 
instrucţiunii următoare. Indicatorul de transport nu e 
modificat. 

Exemplu:  ul de transport este setat. Secvenţa de instrucţiuni: Indicator
JNC LABEL1 
CPL C 
JNC LABEL2 

va reseta indicatorul de transport şi va face ca execuţia 
programului să continue de la instrucţiunea specificată de 
eticheta LABEL2. 

 
24 JN  rel Z 
Funcţia:  Salt dacă conţinutul acumulatorului nu este 0 
Descriere:  Dacă unul dintre biţii acumulatorului este 1, se efectuează un 

salt la adresa indicată. Altfel, se continuă cu executarea 
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instrucţiunii urmă-toare. Destinaţia saltului este obţinută prin 
adunarea deplasării relative cu semn, în al doilea octet al 
instrucţiunii, la conţinutul contorului de progam, PC, după 
increm C de două ori .Acumulatorul nu se modifică entarea P
şi nici un indicator de condiţii nu este afectat. 

Exemplu:  00H. Instrucţiunile: Acumulatorul are valoarea 
JNZ LABEL1 
INC A 
JNZ LABEL2 

vor seta acumulatorul la valoarea 01H şi vor determina 
continuarea programului de la instrucţiunea cu eticheta 
LABEL2. 

 
25 JZ  rel 
Funcţia:  Salt d ul acumulatorului este zero acă conţinut
Descriere:  Dacă toţi biţii din acumulator sunt zero, se execută un salt la 

adresa indicată. Altfel, se continuă cu execuţia instrucţiunii 
următoare. Destinaţia saltului este obţinută prin adunarea 
deplasării relative cu semn, în al doilea octet al instrucţiunii, 
la conţinutul contorului de progam, PC, după incrementarea 
PC de două ori. Acumulatorul nu se modifică şi nici un 
indicator de condiţii nu este afectat. 

Exemplu:  Acumulatorul conţine iniţial valoarea 01H. Secvenţa de 
instrucţiuni: 

JZ LABEL1 
DEC A 
JZ LABEL2 

va det  acumulatorul să conţină valoarea 00H şi va ermina ca
face ca execuţia programului să continue cu instrucţiunea de 
la LABEL2. 

 
 
26 LCALL addr16 
Funcţia:  Long Call 
Descriere:  Instrucţiunea LCALL va apela o subrutină aflată la adresa 

indicată. Instrucţiunea incrementează cu trei contorul 
programului pentru  a genera adresa următoarei instrucţiuni, 
şi salvează rezultatul (pe 16 biti) în stivă (mai întâi octetul 
mai p ificativ). Se incrementează pointerul stivei cu uţin semn
2. Oc uţin semnificativ şi mai semnificativ, ai teţii, mai p
contorului programului, PC, sunt încărcaţi cu al doilea şi al 
treilea octet al instrucţiunii LCALL. Execuţia programului va 
continua cu instrucţiunea de la această adresă. Subrutina 
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poate începe oriunde în cei 64 kocteţi ai spatiului de memorie 
de program. Nu sunt afectaţi indicatorii de condiţie. 

Exemplu:  Iniţial, pointerul stivei are valoarea 07H. Eticheta SUBRTN 
este asociată locaţiei de memorie de program cu adresa 
1234H. După execuţia instrucţiunii: 

LCALL SUBRTN 
la locaţia  de memorie cu adresa 0123H, pointerul stivei va 
conţine 09H, locaţiile interne RAM cu adresele 08H şi 09H 
vor conţine 26H şi 01H, iar PC va conţine 1235H. 

 
27 LJMP addr16 
Funcţia:  Long Jump 
Descriere:  Instrucţiunea LJMP produce un salt necondiţionat la adresa 

indicată, prin încărcarea octeţilor mai puţin semnificativ şi 
mai semnificativ  ai contorului programului, PC, cu al doilea 
şi al treilea octet al instruc-ţiunii. Destinaţia poate fi oriunde 
în spaţiul de adresare al memoriei program de 64 kocteţi. Nu 
se afectează  indicatorii de condiţii. 

Exemplu:  Eticheta JMPADR e asociată instrucţiunii localizate la adresa 
1234H în memoria de program. Instrucţiunea: 

LJMP JMPADR 
va încărca contorul programului cu valoarea 1234H. 

 
28 MOV  <dest-byte>, <scr-byte> 
Funcţia:  Mută variabila sursă, de tip octet, în variabila destinaţie, de 

tip octet 
Descriere:  Variabila octet indicată prin al doilea operand este copiată în 

locaţia specificată de primul operand. Octetul sursă nu este 
afectat. Nu se afectează nici un registru sau indicator de 
condiţii. Este de departe cea mai flexibilă operaţiune. Permite 
14 combinaţii de moduri de adresare ale sursei şi destinatiei. 

Exemplu:  Locaţia internă RAM cu adresa 30H conţine valoarea 40H. 
Locaţia  internă RAM cu adresa 40H conţine valoarea 10H. 
Data de la portul de intrare P1 este 11001010B (0CAH). 
Instrucţiunile: 

MOV R0, #30H 
MOV A, @R0 
MOV R1, A 
MOV B, @R1 
MOV @R1, P1 
MOV P2, P1 

lasă valoarea 30H în registrul R0, 40H în acumulator şi 
registrul P1, 10H în registrul B şi 0CAH (11001010B) în 
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locaţia RAM cu adresa 40H şi în portul de ieşire P2. 
 
29 MOV  <dest-bit>, <scr-bit> 
Funcţia:  Mută data de tip bit de la sursă la destinaţie 
Descriere:  te Variabila booleană indicată prin al doilea operand es

copiat a specificată de primul operand. Unul dintre ă la locaţi
operanzi trebuie să fie indicatorul de transport, celălalt poate 
fi orice bit adresabil direct. Nici un alt registru sau indicator 
nu este afectat. 

Exemplu:  Indicatorul de transport este iniţial setat. Data prezentă la 
portul de intrare P3 este 11000101B. Data înscrisă anterior în 
portul de ieşire P1 este 35H (00110101B). Instrucţiunile: 

MOV P1.3, C 
MOV C, P3.3 
MOV P1.2, C 

vor lăsa indicatorul de transport resetat şi portul P1 la 
valoarea 39H (00111001B). 

 
30 MOV  DPTR,#data16 
Fun Încarcă poincţia:  terul de date cu o constantă pe 16 biţi 
Descriere:  Pointerul de date este încărcat cu constanta pe 16 biţi 

indicată. Aceasta se încarcă în al doilea şi al treilea octet al 
instrucţiunii. Al doilea octet (DPH) este octetul mai 
semnificativ, iar al treilea octet (DPL) conţine octetul mai 
puţin semnificativ al constantei specificate. Nu se afectează 
indicatorii. Este singura instrucţiune de tranfer pe 16 biţi. 

Exemplu:  Instrucţiunea: 
MOV DPTR, #1234H 

va încărca valoarea 1234H în pointerul de date. DPH va 
conţin a conţine 34H. e 12H şi DPL v

31 MOVC A,@A+<base-reg> 
Funcţia:  Mută octetul de cod 
Descriere:   MOVC încarcă acumulatorul cu un octet de cod Instrucţiunea

sau o constantă din memoria-program. Adresa octetului 
reprezintă suma conţinutului, pe 8 biţi, fără semn, al 
acumulatorului şi conţinutul, pe 16 biţi al registrului de bază, 
care poate fi pointerul de date sau contorul programului. In 
ultimul caz, PC este incrementat la adresa urmatoarei 
instrucţiuni dinaintea sumării cu acumulatorul. Altfel, 
registrul bază nu e modificat. Adunarea pe 16 biti se face 
astfel încât un transport de la cei 8 biţi mai puţin 
semnificativi să poată fi propagat la ceilalţi. Nu sunt afectaţi 
indicatorii de condiţii. 
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Exemplu:  In acumulator se găseşte o valoare cuprinsă între 0 şi 3. 
Următoarele instrucţiuni vor translata valoarea din 
acumulator înspre una din cele 4 valori definite la directiva 
DB (define byte): 

REL_PC: INC  A 
MOVC A, @A+PC 
RET 
DB  66H 
DB  77H 
DB  88H 
DB  99H 

Dacă subrutina este apelată cu acumulatorul având valoarea 
01H, va returna 77 în acumulator. Instrucţiunea INC A 
plasată înaintea instrucţiunii MOVC a permis “ocolirea” 
instrucţiunii RET din secvenţă. Dacă câţiva octeţi de cod 
separă începutul de instrucţiunea MOVC din secvenţă, 
numărul corespunzator va fi adăugat la acumulator. 

 
32 MOVX <dest-byte>,<scr-byte> 
Funcţia:  Mutare externă 
Descriere:  tre acumulator şi un Instrucţiunea MOVX transferă date în

octet al memoriei externe. Sunt două tipuri de instrucţiuni 
diferite, după cum se furnizează o adresare indirectă la RAM-
ul extern, pe 8 sau pe 16 biţi. In primul caz, conţinutul 
registr furnizează o adresă pe 8 biţi multiplexată elor R0 şi R1 
cu data din portul P0. 8 biţi sunt suficienţi pentru deco-darea 
extensiei I/O externe pe o arie de RAM mică. Pentru o arie 
mai mare, pinii porturilor pot fi utilizati pentru ieşirea biţilor 
mai semnificativi de adresă. Aceşti biţi vor fi controlaţi de o 
instrucţiune de ieşire care va urma  instrucţiunii MOVX. In al 
doilea caz,  pointerul de date generează o adresă pe 16 biţi. 
Portul P2 va marca ieşirea celor 8 biţi superiori de adresă 
(conţinutul DPH) iar portul P0 va multiplexa cei 8 biţi 
inferiori (DPL) cu cei de date. Registrul funcţiilor speciale P2 
va reţi  bufferul de ieşire P2 va emite ne conţinutul anterior, iar
conţinutul lui DPH. Această formulă e mai rapidă şi mai 
eficientă când se accesează zone de date foarte mari (mai 
mari de 64 kocteţi), deoarece nu este nevoie de instrucţiuni 
suplimentare pentru a seta porturile de ieşire. Este posibilă şi 
combinaţia celor ri de instrucţiuni MOVX. O zonă  două tipu
extinsă de memorie RAM şi liniile sale de adresă de ordin 
superior, administrate de portul P2, pot fi adresate prin 
pointerul de date, iar codul de ieşire al biţilor superiori de 
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adresă ai portului P2 va fi urmat de o instrucţiune MOVX 
utilizând registrele R0 sau R1. 

Exemplu:  O zonă de memorie  RAM externă, cu lungimea de 256 
octeţi, utilizând multiplexarea liniilor de adrese şi de date este 
conectată la portul P0 al microcontrollerului 8051. Portul P3 
asigură liniile de control pentru memoria RAM externă. 
Porturile P1 şi P2 sunt utilizate pentru intrările şi ieşirile 
normale. Registrele R0 şi R1 conţin valorile 12H şi respectiv 
34H. Locaţia cu adresa 34H a RAM extern conţine valoarea 
56H. Instrucţiunile: 

MOVX A,@R1 
MOVX @R0,A 

copiază valoarea 56H atât în acumultor, cât şi in locaţia RAM 
externă cu adresa 12H. 

 
33 MUL  AB 
Funcţia:  Înmulţire 
Descriere:  Instrucţiunea MUL AB înmulţeşte întregii pe 8 biţi din 

acumulator şi din registrul B. Octetul mai puţin semnificativ 
al produsului pe 16 biţi este lăsat în acumulator, iar octetul 
mai semnificativ în registrul B. Dacă produsul e mai mare 
decâ 255 (0FFH) indicatorul de depăşire este setat; altfel, este 
zero. Indicatorul de transport este întotdeauna resetat. 

Exemplu:  Iniţial, acumulatorul conţine valoarea 80 (50H), iar registrul 
B, valoa-rea 160 (0A0H). Instrucţiunea 

MUL AB 
va furniza produsul, 12.800 (3200H), registrul B devine 32H 
(00110010B) iar acumulatorul 00H. Indicatorul de depăşire 
este setat, iar cel de transport este zero. 

 
34 NOP 
Funcţia:  Nici o operaţie 
Descriere:  Execuţia continuă cu instrucţiunea următoare. In afara 

contorului de program, PC, care este incrementat, nici un 
registru sau indicator nu este afectat. 

Exemplu:  Este  nevoie de producerea unui puls de depăşire scurt pe 
bitul 7 al portului P2, durând exact 5 cicluri. O secvenţă 
SETB/CLR va genera un puls cu durata de un ciclu, la care 
trebuie adunati alţi patru, ca în secvenţa: 

CLR P2.7 
NOP 
NOP 
NOP 
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NOP 
SETB P2.7 

 
35 ORL  <dest-byte>, <scr-byte> 
Funcţia:  SAU LOGIC pentru variabile de tip octet 
Descriere:  Instrucţiunea ORL realizează funcţia SAU LOGIC între 

variabilele de tip octet indicate, încărcând rezultatul în octetul 
destinaţie. Nu se afectează nici un indicator de condiţii. Cei 
doi operanzi permit 6 combinaţii ale modurilor de adresare. 
Când destinaţia este acumulatorul, sursa poate fi adresată  ca 
registru, direct, registru-indirect sau imediat; când destinaţia 
este o adresă directă, sursa poate fi acumulatorul sau o data 
imediată. 
Notă: Atunci când această instrucţiune este utilizată ca să 
modifice un port de ieşire, valoarea utilizată ca dată iniţială 
va fi citită de la ieşire şi nu de la intrare. 

Exemplu:  Dacă acumulatorul conţine valaorea 0C3H (11000011B) şi 
registrul R0 valoarea 55H (01010101B), instrucţiunea 

ORL A,R0 
va lăsa în acumulator valoarea 0D7H(11010111B). 
Când destinaţia este un octet adresat direct, instrucţiunea 
poate seta combinaţii de biţi în orice locaţie RAM sau 
registru hardware. Şablonul biţilor care trebuie setaţi este 
determinat de un octet-mască, care poate fi o constantă în 
instrucţiune sau o variabilă creată în acumulator la rulare. 
Instrucţiunea: 

ORL  P1, #00110010B 
va seta biţii 5, 4 şi 1 ai portului de ieşire P1. 

 
36 ORL  C, <scr-bit> 
Funcţia:  SAU LOGIC pentru variabile de tip bit 
Descriere:  Instrucţiunea ORL C, bit setează indicatorul de transport dacă 

valoarea booleană e un 1 logic. Instrucţiunea nu modifică 
starea indicatorului de transport. Simbolul (“/”) precedând 
operandul, în limbaj de asamblare, indică faptul că se 
utilizează compementul logic al bitului adresat ca valoare 
sursă, fără ca bitul sursă să fie afectat. Nici un alt indicator nu 
e afectat. 

Exemplu:  Secvenţa prezentată setează indicatorul de transport dacă şi 
numai dacă P1.0=1, ACC.7=1, OV=0: 

ORL C, P1.0 
ORL C, ACC.7 
ORL C, /OV 
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37 POP  direct 
Funcţia:  Extragere din stivă 
Descriere:  Instrucţiunea citeşte conţinutul locatiei interne RAM adresată 

prin pointerul stivei, iar pointerul stivei este decrementat cu 
1. Valoarea citită este apoi transferată în octetul direct 
adresabil indicat. Nu se afectează nici un indicator de 
condiţii. 

Exemplu:  Pointerul stivei conţine iniţial valoarea 32H şi locaţiile 
interne RAM cu adresele 30H până la 32H conţin valorile 
20H, 23H, 01H. Instrucţiunile: 

POP DPH 
POP DPL 

lasă pointerul stivei setat la valoarea 30H şi pointerul de data 
la 0123H. In acest punct, instrucţiunea: 

POP SP 
va seta pointerul stivei la valoarea 20H. In acest caz special, 
pointerul stivei a fost decrementat la valoarea 2FH înainte de 
încărcarea cu valoarea extrasă (20H). 

 
38 PUSH direct 
Funcţia:  Salvare în stivă 
Descriere:  Pointerul stivei, SP, este incrementat cu 1. Conţinutul 

variabilei indicate e copiat în locaţia internă RAM adresată de 
pointerul stivei. Nici un alt indicator nu este afectat. 

Exemplu:  Intrând într-o rutină de întrerupere, pointerul stivei, SP, 
conţine valoarea 09H. Pointerul de date conţine valoarea 
0123H. Instrucţiunile: 

PUSH DPL 
PUSH DPH 

vor seta pointerul stivei la valoarea 0BH şi vor încărca 23H şi 
01H în locaţiile interne RAM cu adresele 0AH şi 0BH. 

 
39 RET 
Funcţia:  Revenire din subrutină 
Descriere:  Instrucţiunea RET extrage  succesiv  octeţii mai semnificativ 

şi mai puţin semnificativ ai adresei din stivă, decrementind 
pointerul stivei cu 2. Execuţia programului continuă de la 
adresa rezultată, în general instrucţiunea ce sccede 
instrucţiunile ACALL sau LCALL. Nici un indicator nu este 
afectat. 

Ex ne emplu:  Pointerul stivei conţine iniţial valoarea 0BH. Locaţiile inter
RAM cu adresele 0AH şi 0BH conţin valorile 23H şi, 
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respectiv 01H. Instrucţiunea RET va seta pointerul stivei la 
valoarea 09H, iar execuţia programului va continua de la 
locaţia cu adresa 0123H. 

 
40 RETI 
Funcţia:  Revenire din rutina de tratare a unei întreruperi 
Descriere:  Instrucţiunea RETI extrage succesiv octeţii mai semnificativ 

şi mai puţin semnificativ ai contorului programului, PC, din 
stivă şi reactivează logica de întreruperi să accepte întreruperi 
suplimentare, cu acelaşi nivel de prioritate ca cea tocmai 
procesată. Pointerul stivei e decrementat prin 2. Nici un alt 
registru nu este afectat. C ntul de stare a pruvâ ogramului, 
PSW, nu este reîncărcat automat cu starea sa anterioară 
tratării întreruperii. Execuţia programului continuă de la 
adresa rezultată, care e în general, instrucţiunea imediat 
următoare celei după care a fost detectată apelarea 
întreruperii. Dacă o întrerupere cu nivel de prioritate mai mic 
sau egal a apărut în timp ce se executa RETI, acea 
instrucţiune va fi executată înaintea revenirii din întrerupere. 

Exemplu:  Pointerul stivei conţine valoarea initială 0BH. O întrerupere a 
fost detectată în timpul instrucţiunii care se termină la locaţia 
cu adresa 0122H. Locaţiile interne RAM cu adresele 0  AH şi
0BH conţin valorile 23H şi respectiv 01H. Instrucţiunea: 

RETI 
va lăsa pointerul stivei setat la valoarea 09H şi va continua 
execuţia programului de la adresa 0123H. 

 
41 RL  A 
Funcţia:  Roteşte acumulatorul la stânga 
Descriere:  Cei 8 biţi ai acumulatorului sunt rotiţ cu un bit la stânga. 

Bitul 7 ajunge în poziţia bitului 0. Nici un indicator nu e 
afectat. 

Exemplu:  Acumulatorul conţine valoarea iniţială 0C5H (11000101B). 
Instruc-ţiunea: 

RL A 
va determina ca acumulatorul să conţină valoarea 8BH 
(10001011B), fără a afecta indicatorul de transport. 

 
42 RLC  A 
Funcţia:  Rotirea acumulatorului la stânga prin indicatorul de transport 
Descriere Cei 8 biţi ai acumulatorului şi indicatorul de transport sunt :  

amândoi rotiţi cu un bit la stânga. Bitul 7 ajunge în 
indicatorul de transport, iar acesta pe poziţia bitului 0. Nu 
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afecteaza nici un alt indicator. 
Exemplu:  Acumulatorul conţine valoarea iniţială 0C5H (11000101B), şi 

indicatorul de transport este 0. Instrucţiunea: 
RLC A 

va lăsa în acumulator valoarea 8BH (10001010B), cu setarea 
indicatorului de transport. 

 
43 RR  A 
Funcţie:  Rotirea acumulatorului la dreapta 
Descri e: reapta. er  Cei 8 biţi ai acumulatorului sunt rotiţi cu un bit la d

Bitul  0 ajunge în poziţia bitului 7. Nici un indicator nu e 
afectat. 

Exemplu:  Acumulatorul conţine valoarea 0C5H (11000101B). 
Instrucţiunea: 

RR A 
va seta acumulatorul la valoarea 0E2H (11100010B), cu 
indi o  t s r c  cat rul de ran po t neafe tat.

 
44 RRC  A 
Func Rotirea acumulatorului la dreapta prin indic  ţia:  atorul de

trans rpo t. 
D sc r a c t l ş n a rul de tra t e rie e:  Cei 8 biţi i a umula oru ui i i dic to  nsport sun

rotiţ m re ă u n la p  Bitu  0 n i î p un  c  u  bit  drea ta. l  ajunge î
indicatorul de transport, iar acesta în poziţia bitului 7. Nici un 
alt in c r  e e tdi ato  nu est  af cta . 

Exem Acum conţine valoarea 0C5H, iar transportul este 0. plu:  ulatorul 
Instrucţiunea: 

RRC A 
va determina ca a l să conţină valoarea 62H cumulatoru
(01100010B), cu indicatorul de transport setat la 1. 

 
45 SETB <bit> 
Funcţia:  Setează bitul specificat 
Descriere:  Instrucţiunea SETB setează bitul indicat la 1. SETB poate 

opera asupra indicatorului de transport sau oricărui alt bit 
direct adresabil. Nu afectează alţi indicatori. 

Exemplu:  Indicatorul de transport este resetat. Portul de ieşire P1 a fost 
înscris cu valoarea 34H (00110100B). Instrucţiunile: 

SETB C 
SETB P1.0 

vor seta indicatorul de transport la 1 şi data de ieşire la portul 
P1 va fi 35H (00110101B). 
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46 SJMP rel 
Funcţia:  Short Jump 
Descr e alt necondiţionat în ier :  Instrucţiunea SJMP determină un s

program, la adresa indicată. Destinaţia saltului este compusă 
prin sumarea deplasării cu semn, în al doilea octet al 
instrucţiunii, cu conţinutul contorului programului,  PC, după 
incrementarea PC de două ori. Saltul permis are o valoare de 
la -128 de octeţi (precedenţi instrucţiunii SJMP) la +127 
octeţi (următori instrucţiunii SJMP). 

Exemplu:  Eticheta RELADR e asociată instrucţiunii de la locaţia cu 
adresa 0123H. Instrucţiunea: 

SJMP RELADR 
va duce la locaţia cu adresa 0100H. După ce instrucţiunea 
este executată, PC va conţine valoarea 0123H. 

 
47 SUBB A, <src-byte> 
Funcţi  a: ădere cu împrumut.  Sc
Descriere:  Instrucţiunea SUBB va scădea atât variabila octet indicată, 

cât şi indicatorul de transport din acumulator, lăsând 
rezultatul în acumulator. SUBB setează indicatorul de 
transport (de împrumut) dacă este nevoie de un împrumut 
pentru bitul 7 şi sterge indicatorul C altfel (dacă C a fost setat 
înaintea execuţiei instrucţiunii SUBB, aceasta indică că a fost 
necesar un împrumut la pasul anterior, într-o scădere cu 
precizie multiplă, astfel încât transportul este scăzut din 
acumulator odată cu operandul sursă). Indicatorul AC e setat 
dacă a fost necesar un împrumut pentru bitul 3 şi resetat în 
caz contrar. Indicatorul OV e setat dacă e necesar un 
împrumut la bitul 6, dar nu la bitul 7, sau la bitul 7, dar nu la 
bitul6. La scăderea întregilor cu semn, OV indică un număr 
negativ când o valoare negativă e scazută dintr-o valoare 
pozitivă, sau un rezultat pozitiv când un număr pozitiv e 
scăzut dintr-un număr negativ. Operandul sursă permite 4 
moduri de adresare: prin registru, directă, indirectă prin 
registru, imediată. 

Exemplu:  Acumulatorul conţine valoarea 0C9H (11001001B), registrul 
R2 conţine valoarea 54H (01010100B) şi indicatorul de 
transport e setat. Instrucţiunea: 

SUBB A, R2 
va determina valoarea 74H (01110100B) în Acumulator, cu 
indicatorul de transport şi AC resetaţi, dar indicatorul OV 
setat. Se observă că: 

0C9H-54H =75H 
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Diferenţa între acest rezultat şi cel de mai sus este datorat 
faptului că indicatorul de transport (împrumut) a fost setat 
înaintea operaţiei. Dacă starea indicatorului de transport nu e 
cunoscută înainte de începerea unei scăderi în precizie simplă 
sau multiplă, va fi în mod explicit resetat de o instrucţiune: 

CLR   C. 
 
48 SWAP  A 
Funcţie:  Interschimb intern în acumulator 
D de câte 4 biţi, escriere:  Instrucţiunea SWAP A interschimbă câmpurile 

mai semnificativ şi mai puţin semnificativ, ale 
acumulatorului (biţii 7÷4 şi biţii 3÷0). Operaţia poate, de 
asemenea, să fie gândit  rotaţie pe 4 biţi. ă ca o instrucţiune de
Nici un indicator nu este afectat. 

Exemplu:  Acumulatorul conţine valoarea 0C5H (11000101B). 
Instrucţiunea: 

SWAP A 
determină în acumulator valoarea 5CH (01011100B). 

 
49 XCH  A, <byte> 
Funcţie:  Schimbă conţinutul acumulatorului cu o variabilă de tip octet 
Descriere:  Instrucţiunea XCH încarcă acumulatorul cu conţinutul 

variabilei indicate, scriind în acelaşi timp conţinutul original 
al acumulatorului în variabila de tip octet indicată. Operatorii 
sursă ş  destinaţie pot folosi adresarea prin regis ru, adi t resarea 
d e  i d ri  r .ir ctă sau n irect p n egistru  

Exemplu:  Registrul R0 conţine adresa ţine 20H. Acumulatorul con
valoarea 3FH (00111111B). Locaţia internă RAM cu adresa 
20H conţine aloarea  v 75H (01110101B). Instrucţiunea: 

XCH A,@R0 
v  cu adresa 20H să conţină a determina ca locaţia RAM
valoarea 3FH (00111111B) şi 75H (01110101B) în 
acumulator. 

 
50 XCHD A,@Ri 
Funcţia:  Schimbă digit 
Descriere:  Instr ă câm muc iunea XCHD schimbţ pul de 4 biţi ai puţin 

sem 0), reprezentând în nificativ al acumulatorului (biţii 3÷
general un digit hexazecimal sau BCD, cu acela al locaţiei 
interne RAM adresată indirect prin registrul specificat. 
Câmpul de 4 biţi mai semnificativ  (biţii 7÷4) ai registrelor nu 
sunt afectaţi. Nici u ste afectat. n indicator de condiţii nu e
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Exemplu ţine adresa 20H. Acumulatorul conţine :  Registrul R0 con
valoarea 36H (00110110B). Locaţia internă RAM cu adresa 
20H conţine valoarea 75H (01110101B). Instrucţiunea: 

XCHD A, @R0 
va determina ca locaţia RAM cu adresa 20H să conţină 
valoarea 76H (01110110B) şi acumulatorul 35H 
(00110101B). 

 
51 XRL  e> <dest-byte>, <src-byt
Funcţie:  SAU EXCLUSIV între variabile de tip octet 
Descr eier :  Instrucţiunea XRL realizează funcţia SAU EXCLUSIV la 

nivel de bit între variabilele octet indicate, incărcând 
rezultatul în octetul destinaţie. Nu afectează indicatorii de 
condiţii. Cei doi operanzi permit 6 combinaţii de moduri de 
adresare. Când destinaţia este acumulatorul, sursa poate fi 
adresată ca registru, direct, registru-indirect sau imediat; când 
destinaţia este o adresă directă, sursa poate fi acumulatorul 
sau o dată imediată. 
Notă: Atunci când această instrucţiune e utilizată ca să 
modifice un port de ieşire, valoarea utilizată ca dată iniţială 
va fi citită de la ieşire, nu de la intrare. 

Exemplu:  Acum latorul nţine v loarea C3H (1 0000u co a 0 1 11B) şi 
registrul R0 conţine valoarea 0AAH (10101010B). 
Instructiunea: 

XRL A, R0 
va determina ca acumulatorul să conţină valoarea 69H 
(01101001B). 
Când destinaţia e un octet direct adresabil, această 
ins ţiune ptruc oate încărca complementele logice  ale 
combinaţiilor de biţi în orice locaţie RAM sau registru 
hardware. Şablonul biţilor care vor fi complementaţi e 
determinat de un octet mască, ce poate fi atât o constantă 
conţinută în instrucţiune, cât şi o variabilă obţinută în 
acumulator în timpul rulării programului. Instrucţiunea: 

XRL P1, #00110001B 
va complementa biţii 5, 4 şi 0 ai portului de ieşire P1. 

  

1111..33  SS DDEE  DDEEZZVVOOLLTTAARREE  CCUU  MMIICCRROOCCOONNTTRROOLLLLEERR  

 
Sis încât 

IISSTTEEMM  
8800CC555522  

temul de dezvoltare iniţial, IMC500, a fost astfel conceput 
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permite dez ări 
industriale, 
automobi

Uti ndă pentru aplicaţiile care necesită 
un consum r

Pre sele de serie, cât şi 
pentru proto

În fig. A3.8 este prezentată structura generală a sistemului de dezvoltare 
IMC500. 

În g
exteriorul a s

Sistem
Hardware-u cu cristale 

pro
spr

din
mi
fol
 

voltarea rapidă a aplicaţiilor în domenii diverse - automatiz
aparate de măsură, industrie uşoară, medicină, industria 

lelor, domeniul casnic, etc. 
lizarea tehnologiei CMOS îl recoma

edus de energie şi care necesită imunitate ridicată la perturbaţii. 
ţul scăzut de cost îl recomandă atât pentru produ

tipuri şi unicate. 

fi . A3.9 este prezentată detaliat structura de interconexiune cu 
istemului de dezvoltare cu microcontroller 80C552. 
ul de dezvoltare este destinat în principal dezvoltării de programe. 

l suplimentar utilizat - de exemplu tastatura, afişaj 
lichide, etc. - permite unificarea din punct de vedere constructiv a diferitelor 

duse. Acest proces de unificare hardware direcţionează efortul de proiectare 
e programe de aplicaţie. 

Acest sistem de dezvoltare, bazat pe microcontroller-ul 80C552, acoperă 
 punct de vedere hardware şi software aplicaţiile dezvoltate cu 
croprocesoarele 80C31, 80C32 şi alte procesoare din familia 8051, putând fi 
osit la dezvoltarea de aplicaţii cu aceste procesoare. 
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Sistemul de dezvoltare realizat dispune de următoarele resurse hardware 
isti nice:

• microcontroller PCB80C552 (fără memorie internă de p , 
lucrând la o frecvenţă maximă a ceasului de 16 MHz; 

• frecvenţa ceasului sistemului de ezvoltar 11,05920
• memoria de date externă (DATA MEMO ă 

cu un circuit de tip M62256 , cu 
c pacitatea de 32 ko  un timp de acces de 35ns. 
S emoria de date, în cadrul sistemului de 

între adresele 8000H şi FFFFH. Selectarea 
memoriei RAM, activă pe nivel coborât, se efectuează cu semnalul 

şi c eraract ci teh  
rogram)

 d e 0 MHz; 
tică, RY), sta implementat

logie CMOSK AL, realizat în tehno
a  cteţi şi caracterizat de
paţiul de adresare ocupat de m

dezvoltare, este cuprins 

A15 , iar semnalele de control sunt WR  pentru scriere şi RDPSEN ⋅  
pentru citire (pentru a se putea rula din memoria RAM aplicaţiile 
transferate pe interfaţa serială de la PC); 

 externă (PROGRAM MEMORY), 
 un cir uit EPROM de tip 27C256, realizat în 

tehnologie C  cu it i caracterizat de un 
timp de acces de 70ns. Spaţiul de adrese ocupat de memoria de 
program extern

 c  iar semnalul de control este 

• memoria de program
mplementată ci u c

MOS,  capac atea de 32 kocteţi ş

ă în cadrul sistemului de dezvoltare, este cuprins între 
0000H şi 7FFFH. Selectarea memoriei RAM, activă pe nivel coborât, 
se efectuează u semnalul 15A , PSEN  
pentru citire. Memoria externă de program conţine programul de 
aplicaţie sau în faza de dezvoltare a acestuia conţine un program 

• interfaţă serială compatibilă RS-232 de mare viteză, full duplex, fără 
semnale de dialog, funcţionând doar cu protocol software; 

• bus

ndă în modul rapid -, frecvenţa maximă a ceasului serial este 
100

• tip 
ST

•  porturi paralele de ieşire de 8 biţi; 
• 1 port paralel de intrare de 8 biţi; 
• 

biţ i 
car ativ 
50 

• 8 ieşiri decodificate de selecţie porturi, specificate în cadrul tabelului 

monitor; 

 serial I2C (bus multimaster cu arbitrare de priorităţi şi viteză mare 
de transmisie - 100 kbytes pe secundă în modul standard şi 400 kbytes 
pe secu

 kHz. Destinaţia principală este comunicaţia cu circuite integrate 
sau controller-e, prevăzute cu interfaţa I2C, aflate în aceeaşi carcasă; 
memorie EEPROM serială, implemetată cu un circuit de 

24C04, realizat în tehnologie CMOS, cu capacitatea de 512 octeţi 
şi conectată la interfaţa I2C; 
2

8 intrări multiplexate la un convertor analog-digital cu rezoluţia de 10 
i, implementat în structura microcontroller-ului 80C552 ş
acterizat de un timp de conversie de 50 cicluri maşină (aproxim
µs); 
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A3.2; 
Dintre cele 8 semnale de decodificare

stru

 porturi ocupă un spaţiu de 
adrese cu dimensiunea de FFH, aşa după cum reiese din tabelul 
prezentat anterior. Dintre cele 8 semnale de selecţie sintetizate, în 

ctura sistemului de dezvoltare sunt utilizate doar 4, şi anume: 
• 0S  - semnal de selecţie pentru afişajul cu cristale lichide LCD; 
• 1S  - semnal de selecţie pentru portul de ieşire mai puţin 

semnificativ; 
• 2S  - semnal de selecţie pentru portul 
• 

de ieşire mai semnificativ; 

4S  - semnal de selecţie pentru portul de intrare; 
• 74 SS ÷ - neutilizate (disponibil ntru extee pe nsii hardware); 

 
 de porturi. 

Liniile de adrese A0 ÷ A15

Tabelul A3.2 Spaţiul de adrese pentru selecţiile

A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

Ieşire  
DCD 

Adresa 
(H) 

0 X X X X X X 1 0 0 0 X X X X X S0  100H..11FH

0 X X X X S1  120H..13FHX X 1 0 0 1 X X X X X 

0 X X X S2   X X X X 1 0 1 0 X X X X 140H..15FH

0 X X X X X X 1 0 1 1 X X X X X S3  160H..17FH

0 X X X S4  180H..19FH X X X 1 1 0 0 X X X X X 

0 X X X X X X X S5   X X X X 1 1 0 1 1A0H..1BFH

0 X X X X X X 1 1 1 0 X X X X X S6  1C0H..1DFH

0 X X 1 1 1 1 X X X X X S7   X X X X 1E0H..1FFH

MOV R ,#(A A0 7 6A5A4A3A2A1A0)B 
MOV @R0,A 

  MOV P2,#1 

 

dezvoltare, fie prin 
liniilor inferioare de adrese neutilizate A4 ÷ A0 şi 

ultiplexarea, respectiv demultiplexarea, intrărilor, respectiv a 
ieşirilor, p r e i şire  
semnificativ. Procesul de multiplexare se realizează bazat pe circuite 
cu 

• . Prin integrarea lor se pot 
obţ on ital-analogice de 8 biţi; 

• 3 n / counter; 

Extinderea numărului de porturi de intrare-ieşire poate fi făcută fie 
prin utilizarea semnalelor de selecţie disponibile, ceea ce conduce la 
încărcarea magistralei interne a sistemului de 
subdecodificarea 
m

o tului d ntrare, respectiv a portului de ie mai puţin

ieşiri de tip three-state, minimizând deci numărul de resurse 
hardware suplimentare necesare; 
2 i ate în duratăeşiri analogice de 8 biţi modul

ine două c vertoare dig
imer umărătoare de tip t
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• 1 watchdog ţiei 
eron ţelor; 

• 15 linii de întreruperi, dintre care 6 linii externe; 

• conectarea directă a unui afişaj cu cristale lichide. 
 

1111..33..11  DDOOMMEENNIIUULL  DDEE  AAPPLLIICCAABBIILLIITTAATTEE  
 

Echipamentul prezentat, poate fi uşor extins la un sistem de măsură şi 
control construit în j ui rocontroller tip 80C552, destinat unei largi 
clase de aplicaţii în: 

• mediul industrial: măsurarea / reglarea unor parametrii: temperatura, 
nivelul, turaţ

• procesul de învăţământ: pentru dotarea laboratoarelor de automatizări 
industriale; 

• dezvoltarea ro e plic . 
Echipamentul poate funcţiona independent sau conectat la un sistem de 

alcul ierarh
 

 

1111..33..22..11  UUNNIITTAATTEEAA  CCEENNTTRRAALLĂĂ  DDEE  PPRREELLUUCCRRAARREE    

Microcontroller de tip 80C552, cu frecven i 59  
ă, 32 Kocteţi; 

• 
 

1111..33.. AA  CCUU  PPRROOCCEESSUULL  CCOONNTTRROOLLAATT  

 semnal unificat în curent. Sistemul dispune de 
n nal IN _1 N_A , p  m  

semnal urent în domeniu  de un 
traductor. 

nd canalelor de intrare ADC0 şi ADC1 ale portului 

 programabil (mijloc de auto-deblocare în cazul execu
ate a programelor, datorită perturbaţiilor sau interferen

• reset la punerea sub tensiune; 

urul un  mic

ia etc.; 

 unor p gram de a aţii

c ic superior. 

1111..33..22  DDEETTAALLIIEERREEAA  RREESSUURRSSEELLOORR  SSIISSTTEEMMUULLUUII  

 
• ţa ceasulu  de 11,0 2 MHz;
• M
• Mem

emorie RAM extern
orie EPROM externă, 32 Kocteţi; 

Memorie EEPROM externă, 512 octeţi, conectată pe magistrala I2C. 

22..22  IINNTTEERRFFAAŢŢ
 
• 2 intrări analogice pentru

două i trări a ogice: _ANA şi I NA_2 entru ă easurar
elor de intrare în c l (4...20)mA, furnizate

Semnalele de intrare în curent sunt convertite intern în tensiune în 
domeniul (0,4...2)V. 

Acestea corespu
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P5 -ului 80C552.  al microcontroller
Manipularea conversiei A/D se face prin registrele ADCON şi 

ADCH. 
 
Caracteristici: 
1. Semnal de intrare: (4…20)mA 
2. Caracteristica de transfer a convertorului analog-digital:  

 
biti 8 pet reprezenta rezultatulcu ,

V
VV2N REFIN8 −

×= −
 (A3.6) 

V

VREF_F

−

−+

biti 10 pet reprezenta rezultatulcu ,
V

VV2N
RE

REFIN10 −
×= −

REF_REF+

în care 2VV;0,4VV REFREF_ == + şi INV  = (0,4...2)V;  
3. Furnizează tensiunea de alimentare a traductorului: 24V / max. 

S=1; 
3. Testarea s ş

 
Registrul A
Bit 7 (MSB)

A/D1 

100mA 
Demararea conversiei A/D implică programarea registrului 

ADCON. 
1. Selectarea canalului de intrare ( biţii ADR2…ADR0); 
2. Declanşarea software a conversiei: ADC

fâr itului conversiei: ADCI=1. 
Rezultatul conversiei este depus în registrele ADCH (AD9...AD2) 

şi ADCON (AD1, AD0). 

DCON. Adresa: C5H. Valoare la reset: xx000000H 
       Bit 0 (LSB)

A/D0 ADEX ADCI ADCS ADR2 ADR1 ADR0 
     0 0 0 - canal de intrare ADC0; 

0 0 1 - canal de intrare ADC1; 
 
1 1 1 - canal de intrare ADC7. 

    Setarea la 1 - declanşarea conversiei A/D; 
   0 - conversie în curs de desfăşurare; 

1 - sfârşit de conversie. 
  0 -conversie declanşată software; 

 

1 - conversie declanşată fie hardware prin intermediul semnalului STADC, fie 
     software ca în cazul precedent 

Bitul 0 (LSB) al rezultatului 
Bitul 1 al rezulta
 
Registrul A

it 7 (MSB)     Bit 0 (LSB)
A/D9 A/D8 A/D7 A/D6 A/D5 A/D4 A/D3 A/D2 

tului 

DCH. Adresa: C6H. Valoare la reset: xxxxxxxxH 
   B

Biţii mai semnificativi ai rezultatului conversiei 
 

Secvenţă de cod, în limbaj de asamblare, pentru conversia analog-
digitală: 

MOV A,#0  ; CONVERSIE A/D CANAL 0 
  MOV ADCON,A 
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  ORL 08H 
  MOV DCON,A 

 

IE A/D AL 1 
 MOV ON,A

ţe interne de pull-up, 
ndiţii externe. Sistemul dispune 

de do  intrări logice: IN_LOG_1 şi IN_LOG_2, pentru captarea unor 

2. in rile sunt prevăzute cu rezis e interne de pull-up; 

rii intrărilor implică citirea Port Intrări Logice. 

A,#
A

WAIT1: MOV A,ADCON 
  JNB ACC.4,WAIT1 

MOV A,ADCH

sau 
MOV A,#1  ; CONVERS  CAN

 ADC  
  ORL ,#08H 
  MOV ADCON,A 
WAIT1: MOV A,ADCON 

JNB ACC.4,WAIT1 
MOV A,ADCH 

A

• 2 intrări logice, compatibile TTL, cu rezisten
ctiv e nive ntru c rea un oa e p l, pe apta or c

uă
condiţii externe.  
 
Caracteristici:  

. s ale d are co tibile ; 1 emn e intr mpa TTL
tră tenţ

3. intrările sunt active pe nivel. 
Determinarea stă

 
P ogic resa: 1ort intrări l
Bit 7 (MSB) 

e. Ad
 

60H 
     Bit 0 (LSB)

X X X X X X In _L _ 2 In _Log_ 1og
Neutilizaţi Intrări logice 

 
Secvenţă de cod în limbaj de asamblare pentru citirea intr

gi
ărilor 

MOV  

 pe front, pentru măsurarea duratei între două 
ă conectării 

nu zor ltrasu  Sem l de re es  ti  
pozitiv cu amplitudine

• 1 intrare digitală, activă pe front, pentru măsurarea frecvenţei unui 
semnal periodic. Semnalul de intrare este de tip impuls pozitiv cu 
amplitudinea cuprinsă între (2...12)V sau de tip alternativ, cu 

plitudinea cuprinsă în intervalul (4...24)Vvv. Alternativ  
intrare poate fi reconfigurată hardware cu caracteristicile de la punctul 
anterior; 

Sistemul dispune de două canale de intrare pentru determinarea 
duratei între două evenimente externe succesive şi implicit a frecvenţei 
unui semnal de intrare. 

Primul canal este asociat cu registrele de captare CT0 şi CT1. 

lo ce: 
P2,#1 

MOV  R0,#60H 
MOVX  A,@R0 

• 1 intrare digitală, activă
evenimente externe succesive. Această intrare este dedicat
u i sen cu u nete. nalu intra te de p impuls

a cuprinsă între (2...12)V; 

am , această
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Al doilea canal este asociat cu registrele de captare CT2 şi CT3. 
Registrele de captare CT0, CT1, CT2 şi CT3 sunt cuplate cu timer-

i de captare 

Semnalele de captare poziţionează indicatorii de stare asociaţi 
CT TI1,  şi CTI3 ) din registrul TM2IR. 

onţinutului 

Fiecare canal are asociate două semnale: 
D_1, 

respectiv SEND_2. Aceste semnale iniţializează atât circuitele 

 câte o intrare pentru semnalul captat: ECHO_1 respectiv ECHO_2. Primul 
front crescător al semnalului de intrare activează semnalele de captare CT0I 
respectiv tiv CT2 a 
conţinutu  semnalele 
de captare CT1I respectiv CT3I. Al doilea front crescător al semnalului de 
int re CT1I respectiv CT3I  (are ca efect 
captarea în registrul CT1 respectiv CT3 a conţinutului timer-ului T2 la acest 
mome d

CHO_1) este activă pe front crescător şi 
este rezervată pentru măsurarea duratei între două evenimente externe 

Această intrare permite conectarea unui senzor de nivel cu 
icrosonic. 

fro

(2...12)V sau semnal periodic alternativ cu amplitudinea 
(4...24)Vvv. 
Iniţializarea secţiunii de captare implică: 

1. 

ul T2 şi captează starea acestuia la apariţia semnalulu
asociat CT0I, CT1I, CT2I şi CT3I.  

( I0, C  CTI2
Durata între evenimente rezultă din diferenţa c

registrelor de captare. 

• câte un semnal de ieşire pentru comanda captării, SEN

interne de captare ( semnalele de captare CT0I respectiv CT2I ) cât 
şi dacă este cazul, circuitele proprii senzorului conectat. 

•

 CT2I (are ca efect captarea în registrul CT0 respec
lui timer-ului T2 la acest moment de timp) şi iniţializează

rare activează semnalele de capta

nt e timp). 
Prima intrare (SEND_1, E

succesive. 

ultrasunete din seria -wms- al firmei M
A doua intrare (SEND_2, ECHO_2) este de asemenea activă pe 
nt crescător şi este rezervată măsurării frecvenţei unui semnal 

periodic. Această intrare permite conectarea unei sonde pentru 
măsurarea frecvenţei de tip optic sau inductiv sau a unui generator de 
semnal. 
 
Caracteristici:  
1. SEND_1 şi SEND_2: ieşiri open-colector; 
2. ECHO_1: intrare de semnal, impuls pozitiv, cu amplitudinea 

(2...12)V; 
3. ECHO_2: intrare de semnal, impuls pozitiv, cu amplitudinea 

dezactivarea întreruperilor provenite de la: 
• depăşirea superioară pe 8/16 biţi a conţinutului timer-ului T2. 
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• registrele de captare a evenimentelor. 
• circuitele de comparare a conţinutului timer T2 cu registrele de 

comparare. 
2. iniţializarea (încărcare cu 0) a timer-ului TML2/TMH2. 
3. programarea registrului CTCON astfel încât registrele de captare 

CT0, CT1, CT2 şi CT3 să fie activate pe fronturile crescătoare ale 
semnalului de intrare. 

4. programarea timer-ului T2 prin activarea acestuia, cu dezactivarea 
depăşirii pe 8/16 biţi, ceasul de numărare fiind constituit de un 

Notă: Registrele de comparare CM0...CM2 şi logica aferentă, contro-
late prin intermediul registrelor  RTE şi STE, pot fi utilizate pentru 

 
Registr
Bit 7 (M )

T2IS1 S0 

oscilator intern cu frecvenţa de 1/12 din frecvenţa oscilatorului 
microcontroller-ului urmat de un registru de divizare cu 2. 

supravegherea hardware a încadrării unor parametrii între limite 
programabile. 

ul TM2CON. Adresa EAH. Valoare la reset 00H 
SB        Bit 0 (LSB)

T2IS0 T2ER T2B0 T2P1 T2P0 T2MS1 T2M
      0 0 - Timer T2 oprit; 

0 1 - ceas = fOSC:12; 
1 0 - mod test; 
1 1 - ceas extern (T2). 

   rn sau extern); 
rn sau extern); 

 0 0 - ceas : 1 (inte
0 1 - ceas : 2 (inte
1 0 - ceas : 4 (intern sau extern); 
1 1 - ceas : 8 (intern sau extern). 

 re depăşire pe 8 biţi Timer T2   Indicator întrerupe
  Activare reset extern Timer T2; dacă este 1, T2 poate fi resetat cu un front 

crescător pe pinul RT2 (P1.5). 
 Selectare întrerupere de depăşire pe 8 biţi Timer T2 
Selectare în
 
Registr E
Bit 7 (M )

ET2 

trerupere de depăşire pe 16 biţi Timer T2 

ul I N1. Adresa E8H. Valoare la reset 00H 
SB        Bit 0 (LSB)

ECM2 ECM1 ECM1 ECT3 ECT2 ECT1 ECT0 
 

captare 0 

      Activare 
întrerupere 
registru 

    Activare întrerupere   

 
registru captare 1 

    Activare întrerupere registru captare 2
    Activare întrerupere registru captare 3 
   Activare întrerupere comparator 0 timer T2 
  Activare întrerupere comparator 1 timer T2 
 Activare întrerupere comparator 2 timer T2 
Activare într
 

erupere depăşire timer T2 

 - 283 -



INGINERIA CALCULATOARELOR – O ABORDARE DIN PUNCT DE VEDERE 
FIABILISTIC A ŞTIINŢEI CALCULATOARELOR 

Registrul C
Bit 7 (MSB)

CTN

TCON. Adresa EBH. Valoare la reset 00H 
       Bit 0 (LSB)

CTP3 CTN2 CTP2 CTN13  CTP1 CTN0 CTP0 
       Captare pe 

front ↑ al 
CT0I 

 
CT0I 

     Captare pe front ↓ al 

     Captare pe front ↑ al CT1I 
    Captare pe front ↓ al CT1I 
   Captare pe front ↑ al CT2I 
  Captare pe front ↓ al CT2I 
 Captare pe front ↑ al CT3I 
Captare pe front ↓ al CT3I 
 
Registrul RTE. Adresa EFH. Valoare la reset 00H 
Bit 7 (M )

TP4.7 
SB        Bit 0 (LSB)

TP4.6 RP4.5 RP4.4 RP4.3 RP4.2 RP4.1 RP4.0 
 

tat la 
egalita-tea 
CM1 şi 
T2 

      Dacă e 1,  
P4.0 e rese-

      Dacă e 1, P4.1 e resetat 
1 şi T2 la egalitatea CM

 galitatea     Dacă e 1, P4.2 e resetat la e
CM1 şi T2 

 1 şi T2    Dacă e 1, P4.3 e resetat la egalitatea CM
   Dacă e 1, P4.4 e resetat la egalitatea CM1 şi T2 
  Dacă e 1, P4.5 e resetat la egalitatea CM1 şi T2 
 Dacă e 1, P4.6 basculează la egalitatea CM2 şi T2 
Dacă e 1, P4.7 basculează la egalitatea CM2 şi T2 
 
Registrul STE. Adresa EEH. Valoare la reset 00H 

LSB)
P4.0 

Bit 7 (MSB)       Bit 0 (
TG4.7 TG4.6 SP4.5 SP4.4 SP4.3 SP4.2 SP4.1 S

       Dacă
P4.0

 e 1,  
 e setat 

galitatea la e
CM0 şi T2 

      Dacă e 1, P4.1 e setat la 
egalitatea CM0 şi T2 

     Dacă e 1, P4.2 e setat la egalitatea 
CM0 şi T2 

    Dacă e 1, P4.3 e setat la egalitatea CM0 şi T2 
   Dacă e 1, P4.4 e setat la egalitatea CM0 şi T2 
  Dacă e 1, P4.5 e setat la egalitatea CM0 şi T2 
 Basculare bistabil 
Bascula  bistabil re
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Registrul TM2IR. Adresa C8H. Valoare la reset 00H 
 7 (MSB)       Bit 0 (LSB)

CM1 
Bit

T2OV CM2 CMO CTI3 CTI2 CTI1 CTI0 
       Indicator 

întrerupere 
CTI0 

      Indicator întrerupere 
CTI1 

    Indicator întreruper e CTI2 
    Indicator întrerupere CTI3 
  Indicator întrerupere CM0  
  Indic rerupere CM1 ator înt
 Indicator întrerupe  re CM2
Indicator depăşire pe 16 biţi a timer-ului T2 
 

Demararea captării implică activarea semnalelor de comandă 
0 a bitului 0 respectiv 1 

o eşiri l

  Bit 0 (LSB)
Linie 4 Lin ie 2  Send _1 

Send_1 respectiv Send_2 prin bascularea 0-1-
i deal p rtulu  i ogice. 

 
Port ieşiri logice. Adresa: 140H 

it 7 (MSB)  B    
 ie 3 Lin Linie 1 Out _Log_ 2 Out_ Log_ 1 Send _2

  Comendă Captare 
 

Se anda 
tă
MOV  A,#x
MO P2,#
MOV  R0,#
MOVX  @R0,

• şire analogică în
• ş n ogică (0...16)mA. 

ate reconfigura hardware. 
 S l ispun ANA_1 şi 

nificat în 

A s ulate 
tfel: 
 

Ie rului de 
plere al semnalul espectiv PWM1. 

: 
1. Frecven semnalelor de la cele două ieşiri ( se recomandă alegerea 

ţe de lucru de aproximativ 1KHz ) este aceeaşi şi este 
rin i resa FEH), 

conform ecuaţiei:

cvenţă de program în limbaj de asamblare pentru com
 cap rii:

xxxxx00B 
V  1 

40H 
A 

 1 i  semnal unificat (4...20)mA; e
ie ulsuri de curent  1 ire a al tip PWM în imp

Alternativ, fiecare ieşire analogică se po
istemu  d e de două ieşiri analogice: OUT_

OUT_ANA_2 pentru generarea semnalelor de  semnal u
curent. 

se nale ceste m e obţin prin integrarea celor două ieşiri mod
în durată din cadrul structurii microcontroller-ului 80C552 as

_ANA_2 cu PWM1.OUT_ANA_1 corespunde cu PWM0, iar OUT
şirea în curent este proporţională cu valoarea facto

um ui generat pe calea PWM0 r
 
Caracteristici

ţa 
unei frecven
pr at  pogram ă ntermediul registrului PWMP (ad
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 ( ) 255PWMP12PW ×+×
f

f OSC  M = (A3.7) 

2. urata impulsur lor este determinată de registrelD i M0 şi PWM1 
(adresele FCH, respectiv FDH), fiind direct proporţională cu 
valoarea negată a acestora; 
Factorul de ump eterminat de 

e PW

3. lere al semnalelor de ieşire este d
ecuaţia: 

 i=  
PWM

i PWM255 − i

γ (A3.8) 

4. semnalul de  este izolat optic;  ieşire
maximă ad

A; 
e eşire î

 Î  varia ea OUT_ANA_1 
mA, iar  la ieşirea 

impulsuri de 

rată hardware 

şir nic (releu, 2x N.I./ 
N.D., 6A / 380V). 

comenzi externe: 
OUT_LOG_1 şi OUT_LOG_2. 

 
0V. 

de 
” 

0 (LSB)

5. sarcina misă:  500Ω; 
6. semnal analogic de ieşire: (4…20)m
7. semnal d  i n impulsuri: (0…16)mA. 
Nota: 1 n nta de echipare standard l. a ieşir
este generat un semnal unificat în curent, 4mA…20
OUT_ANA_2 este generat un semnal de tip PWM în 
curent 0mA…16mA. 

2. Alternativ, fiecare ieşire poate fi reconfigu
cu caracteristicile de la punctele 6 respectiv 7. 

• 2 ie i logice pentru comenzi externe, izolate galva

Sistemul dispune de două ieşiri logice pentru 

 
Caracteristici: 
1. Ieşirile sunt izolate galvanic. 
2. Comanda externă se face prin intermediul unei perechi de contacte

N.I / N.D ale unui releu şi admite o sarcină de max. 6A / 38
Generarea comenzilor externe implică activarea semnalelor 

comandă Out_Log_1 şi respectiv  Out_Log_2 prin poziţionarea în “1
a bitului 2 respectiv 3 al portului de ieşiri logice. 

 
Port ieşiri logice. Adresa: 140H 
Bit 7 (MSB)       Bit 

Linie 4 Linie 3 Linie 2 Linie 1 Out _Log_ 2 Out _Log_ 1 Send_2 Send_1 
 Comandă Ieşiri logice  

 
iere) se face cu următoarea Manipularea portului de ieşiri logice (scr

secvenţă de program în limbaj de
xxxx00xxB 

 asamblare: 
MOV  A,#
MOV  P2,#1 
MOV  R0,#40H 
MOVX  @R0,A 
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11 3 IINNTTEE

tasta ma cală 

Lin. 1 F1 7 8 9 

11 3  RRFFAAŢŢAA  CCUU  OOPPEERRAATTOORRUULL  ..33..22..
 
• tură triceală lo cu 16 taste, cu următoarea configuraţie: 
 

 Col. 1 Col. 2 Col.3 Col. 4

Lin. 2 F2 4 5 6 

Lin. 3 F3 1 2 3 

Lin. 4 F4 C 0 E 
 

a tastaturii Citire implică: 
cesivă în 0 a biţilor corespunzători liniilor prin 

p e ieşiri logice (coloanele sunt 
ţ ull-up); 

t ieşiri logice.  140H 
Bit 7 (MSB       Bit 0 (LSB)

e 2 og_ 0 Send_ 1 Send _0 

1. poziţionarea suc
rogramarea corespunzătoare a portului d
inute în 1 prin rezistenţe de p

2. citirea portului de intrare tastat
ultatului. 

ură; 
3. interpretarea rez

 
orP Adresa:

) 
Linie 4 Linie 3 Lini Linie 1 Out _Log_ 1 Out_ L

Linii tastatură matricială   
  

M o  face cu 
venţă

MOV R0,#40H 

7 (MS Bit 0 (LSB)
Linie 4 2 Col 1 

a e rtului de ieşiri digitale (scriere) se
re: 

nipular a p
următoarea sec  de program în limbaj de asambla

MOV A,#1110xxxxB 
MOV P2,#1 

MOVX @R0,A 

 
Port intrare tastatură. Adresa: 120H 

    Bit B)   
 Linie 3 Linie 2 Linie 1 Col 4 Col 3 Col 

Linii tastatură matricială Coloane tastatură matricială 
 

 Manipularea portului de intrare tastatură (citire) s
următ area se ven

e face cu 
ţăo c  de program în limbaj de asamblare: 

MOV P2,#1 
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MOV R0,#2
MOVX A,@R0 

0H 

la eric t ispune 
toarele 

n e pe ); 
 gene tor d  cara re, 1

M
e tor d  cara re p ter 

Gen
ile de 

microcontroller; 
rsor ON/OFF, 

Blin a u sor Sh
 circuitul este reseta

 afişa ui transmis de 
l r, mem  date (Display 

 pattern asociat ( o 
 p ncte) 

 Unitatea e afiş generator de 
e 

a area ite pe 
scrise în 

este transmis 
i m gistra  Starea 

unităţ  de a are e re, este 
at e l core ă.  

de afişa oziţia 
ac rului afişat du ai 

actere. 
rea 

rin 
Stare şi a 

egis te. 

str ţiuni. Adresa: 10
) 

• y m ip LCD, cu 2 linii x 16 caractere. Sistemul d
cu urmă

 disp  alfanu
de un display alfanumeric cu cristale lichide 
caracteristici: 

1. memo te  d ntru 80 de caractere, (Display Data RAM
haracter Generator 

rie i rnă de at
2. ra e cte 60 caractere, 5x7 puncte (C

RO
. gen x7 puncte (Charac

); 
3 ra e cte rogramabil, 8 caractere, 5

erator ROM); 
4. Display Data RAM şi Character generator ROM adresab

5 enzi: Clear Display, Cursor Home, Display ON/OFF, Cu
ar

. com
k Ch cter, C r ift, Display Shift; 

6. t la punerea sub tensiune; 
7. oscilator incorporat. 

 Unitatea de re recepţionează codul caracterul
cro  memoria internă demi contro le orează codul în

data RAM), converteşte codul caracterului într-un
ma ce u şi afişează caracterul. tri  5x7

d are dispune de asemenea de un 
caractere programabil  (Character Generator ROM) care p

ătre utilizator a 8 caractere speciale. 
ermit

definirea de c
 Pentru fiş unui caracter microcontroller-ul transm

magistrala de date comenzile de poziţionare care sunt în
Registrul de Instrucţiuni. Codul caracterului (ASCII) 
apo t pe te.to a la de date şi înscris în Registrul de Da

ii fiş ste citită din Registrul de Stare. Ca urma
afiş aract iţia specificat

 U tatea 
 c ru spondent codului transmis în poz
ni re incrementează / decrementează automat p

este necesară numcar te pă fiecare intrare astfel încât 
transmiterea succesivă a codului pentru afişarea unui şir de car

 Instrucţiunile de control a deplasării cursorului permit introduce
caracterelor de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. 

este coordonată de microcontroller p Unitatea de afişare 
intermediul Registrului de Instrucţiuni, Registrului de 
R ului d Datr e 

 
R l de In uc 0H. Display Clear egistru
DB7 (MSB) DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0(LSB

0 0 0 0 0 0 0 1 
Clear enter display area, Restore display from shift, Load address counter with 

D RA dr Execu
egistrul de Instrucţiuni. Adresa: 10

D M ad ess 00H. tion Time: max. 1,64 ms. 
R 0H. Display /Cursor Home 
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DB7 (MSB) DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0(LSB) 
0 0 0 0 0 0 1 X 

R  disp y sh oad address counter with DD 
n T

estore la from ift, L s 00H. 
im s

Regis Instrucţiuni. Adresa: 100H. Entry Mode Set 
DB2 DB1 DB0(LSB) 

RAM addres
Executio e: max. 1,64m . 
 

trul de 
DB7 (MSB) DB6 DB5 DB4 DB3 

0 0 0 0 0 1 I/D S 
S  c  a e tion and display shift mode. This operat

 I/D=0, Decrement / S=1,
pecify ursor dvanc  direc  take 

a ac data e ry. I/D  Display 

egistrul de Instrucţiuni. Adresa: 10
(MS D  B5 LSB) 

ion
place fter e h nt =1, Increment /
S . Exe tion Tim x. 40 s. hift On cu e: ma µ
 
R 0H. Display ON / OFF 

DB1 DB0(DB7 B) B6 D DB4 DB3 DB2 
0 0 0 0 1 D C B 

Specify and activation of display ( D ), cursor ( C ), and blinking of character at 

egistru a: 10
DB7 (MSB) B DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0(LSB) 

cursor position. Execution Time: max. 40µs. 
 

A esR l de Instrucţiuni. dr 0H. Display / Cursor Shift 
D 6 

0 0 0 1 S/C R/L X X 
Shift display or move cursor. S/C=1, Shift Display /S/C=0, Move Cursor. 
E on Time: max. 40µxecuti s. 

B7 (MS D DB0(LSB) 

 
egistrulR  de Instrucţiuni. Adresa: 100H. Function Set 

)  B5 D B B6 D DB4 DB3 DB2 DB1 
0 1 X 0 DL N 0 X 

S rf ata lendht (DL) and numbers of display lines (N). DL=1, 8et inte ace d
ine .  Exec tion T

 bits / 

DB0(LSB) 

N=1, Dual L s u ime: max. 40µs. 
 
Registrul de Instrucţiuni. Adresa: 100H. CG RAM Address Set 

(MSDB7 B) DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 
0 1 Acg: Caracter Generator RAM Address 

Load the Address Counter with CG RAM Address. Subsequent data is CG RAM 

ru  Adresa: 10
(MS D B5 

data. Execution Time: max. 40µs. 
 

egistR l de Instrucţiuni. 0H. DD RAM Address Set 
DB7 B) B6 D DB4 DB3 DB2 DB1 DB0(LSB) 

1 Add: Display Data RAM Address 
Load the Address Counter with DD RAM Address. Subsequent data is DD 

Ex n ime: m
egistrul de e :

DB7 (MSB) DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0(LSB) 

RAM data.  ecutio  T ax. 40µs. 
 

Star dresaR . A  102H. Busy Flag / Address Counter Read 

BF AC: Address Counter 

Read busy flag (BF) and contentsof address counter. Execution Time: max. 0µs. 
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Registrul de Da  ( Write) 01H. CG RAM / DD RAM Data Write te . Adresa: 1
(MS D B5 (LSB) DB7 B) B6 D DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

Write Data 

Write data to CG RAM or DD RAM. Execution Time: max. 40µs. 
 

ateR l de D  (Read). Adre 3H. CG RAM / DD RAM Data Read egistru sa: 10
(MS DB0(LSB) DB7 B) DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 

Read Data 

Read data from CG RAM or DD RAM. Execution Time: max. 40µs. 

RRFFAA LL  

• rială, u rata de transfer 
gra abilă

1111 SSUURR   

ftware disponibile: 
ul de operare MS-DOS: 

lor, A51.EXE şi variante (documentaţie); 
• compilator C, C51.EXE; 

in
pr ram nvers

tăţile anterioare, 

ru o platformă 
microcontroller 

sau 
NOTEPAD.EXE di une 

le 

clarate explicit resursele 
 

r rsă amblare 
micro ău va fi 

 

1111..33..22..44  IINN EE ŢŢAA  CCUU  UUNN  SSIISSTTEEMM  DDEE  CCAALLCCUUTT
 

 Comunicaţie se  standard RS232, full-duplex c
pro m . 

 

..33..33  RREE SSEE  SSOOFFTTWWAARREE..  UUTTIILLIIZZAARREE
 

Resursele so
• sub sistem

• asamb

• l k-er, L51.EXE; 
og co ie, OHS51.EXE; • 

• progam monitor, MT.EXE; 
• sub sistemul de operare WINDOWS: 

• Franklin Compiler 1997 (include toate facili
exclusiv program monitor). 

Faza de dezvoltare a unui program de aplicaţie pent
hardware coordonată de o unitate centrală de prelucrare cu 
80C552 constă din: 

• Scrierea programului cu ajutorul unui editor ASCII de texte, ca de 
exemplu EDIT.COM din sistemul de operare MS-DOS, 
NCEDIT.EXE din prgramul NORTON COMMANDER 

n sistemul de operare WINDOWS (se imp
utilizarea unui editor ASCII pentru a nu se introduce caractere specia
de control în sursa programului). 

În sursa programului de aplicaţie sunt de
suplimentare ale microcontroller-ului 8

ne declarativă la început. 
0C552 în raport cu 8051, într-o

secţiu
P gramu suo l de aplicaţie poate fi scris în limbajul de as

e sal familiei de controller-e 8051, caz în care numel
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PROGRAM.ASM sau într-o variantă specializată a li
m

mbajului C 
i de mi ele său va fi 

. 
limbaj de 

ecializat pentru 
ilia de microco 51.EXE 

PROGRAM.ASM 
În urma execut e aplicaţii, 
m 1.EXE
PR A .LST alizării 
eventualelor erori rezultate în urma procesului şi  
PR RA .OB i folosit în 
co tinuar entru

• sau, Compilarea sursei programului de aplicaţie, scris în limbaj C, cu 
l asamblorului C51.EXE, specializat pentru familia de 

mi C51.EXE PROGRAM.C 
• ţi pe baza 

intaxa: 
HS5

şi onstituie 
gr ul pr riu-z
Ca orice fişier î  header ce 
ţi te organizat 

s cifica urmat de 
pu gra ului ş

• Rula a pro ramu rea pe un 
calculator gazdă, de ii centrale 
cu m  are în primul rând 

troller 
cal de tip

tilizat pentru 
ă portul serial 

M cifică ortul serial 
od implicit 

u M1.
i unica iteza de 

8 biţi, fără 
dicată prin 

pentru famil a crocontroller-e 8051, caz în care nu
PROGRAM.C

• Asamblarea sursei programului de aplicaţie, 
asam

scris în 
blare, cu ajutorul asamblorului A51.EXE, sp

fam :  Antroller-e 8051, folosind sintaxa

ării asamblării programului sursă d
asa orul Abl 5  generează două fişiere: 
• OGR M , un fişier listă ce este destinat loc

 de asamblare 
• OG M J, un fişier de tip obiect, care va f

n e p  obţinerea formatului executabil; 

ajutoru
crocontroller-e 8051, folosind sintaxa: 

 Ob nerea formatului executabil, de tip INTEL HEX
XE cu s

, 
fişierului de tip OBJ, folosind programul OHS51.E

O 1.EXE PROGRAM.OBJ 
sau 

OHS51.EXE PROGRAM 
Este generat fi  ce cerul executabil PROGRAM.HEX

pro am op is de aplicaţie. 
n format HEX, acesta începe cu un

con  numă sne rul de octeţi ai programului, adresa la care e
programul ( ORG  prima linie), pe tă prin directiva  în
cor l pro m i se încheie cu o sumă de control. 

 re g lui PROGRAM.HEX presupune rula
 tip PC, a programului monitor al unităţ

icrocontroller 80C552, denumit MT.EXE, care
rolul de a stabili comunicaţia serială între sistemul cu microcon
şi latorucu l  PC. 

Sintaxa este: MT.EXE X 
în care X=1, , 3, 4 2 specifică indicativul portului serial u
comunicaţie (1 specifică portul serial COM1, 2 specific
CO 2, 3 spe  portul serial COM3, 4 specifică p

at în mCOM4). Dacă parametrul X lipseşte, este utiliz
port l serial CO  
Stab rea co  (pe vli m ţiei seriale între cele două sisteme
9600 bauds, folosind cuvinte de date cu lungimea de 
paritate, cu un bit de STOP şi protocol XON-XOFF) este in
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U esu display-ul 
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în format hexa (date trol. 
La tra  display-ul 
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ntroller-ului, 
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UU RR  SS EE  

p de tor (caracterul #). 
 Transferarea programului de aplicaţie. În acest stad

tre sistemul cu microcontroller programul de
folosind comanda de up-load F2 şi indicând 
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cal torulu a lungime co
ex ia ultimei, ât
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organizat programul în memoria de date a microco
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111..33 RRUUTTIINNEE  DDEE  BBAAZZĂĂ  PPEENNTTRRUU  MMAANNIIPPUULLAARREEAA  .4
RRRREESS RRSSEELLOO IISSTTEEMMUULLUUII  DDEE  DDEEZZVVOOLLTTAA

 
;***************************************************************** 
;*  PROGRAM CONVERSIE A / D 80C552 CU MONITOR 80X51 PE UN CANAL 
;*    DE INTRARE SELECTABIL SI AFISARE IN HEXA, PE TREI CIFRE, 
;*   A VALORII TENSIUNII DE INTRARE CONVERTITA PE PRIMII 8 BITI 
;***************************************************************** 
; Programul citeste de la tastatura locala una dintre  tastele apasate. 
; punzat r codu ui ei se selecteaza unul dintre cele 8 caCores o l  tast nale 
; analogice d  intrare (  codul tastei este 0..7), se convertese daca te 
; unea licata in i selectate (ADC0 ... ADC8) si stensi ap  trari e afiseaza 
; rezultatele conversiilor, sub forma hexa, pe trei cifre. 
; tr CO e gistru ce contine fanioanele de controRegis ul AD N est un re l a 
; conversiei, precum si cei mai putin semnificativi doi biti ai conversiei, 
; astfel: 
; ADCON.7 = bitul 1 al conversiei 
; ADCON.6 = bitul 0 al conversiei 
; ADCON.5 = 0 (start conversie numai soft) 
; ADCON.4 = 0 
; ADCON.3 = 1 (start conversie) 
; ADCON , ADCO .1 ON.0 - specifica canalul analogi.2 N , ADC c de intrare 
; ADCH - reg u rimii 8 biti semnificativi ai conversiei, d istr cu  p upa 
;  ce bitul ADCON.4=1. 
; Conform documentatiei microcontrollerului 80C552, pentru registrele ADCON 
; CH s- atribuit spatiul din memoria RAM interna de la adreselsi AD a e 0C5H, 
; ct 6Hrespe iv 0C . 
; ul u izator incepe de la adresa 8000H, deci acest program va Spati til fi 
; stocat incepand de la aceasta adresa. 
 ORG 8000H 
; declararea adreselor RAM ale resurselor suplimentare 
 ADCON  equ 0C5H 
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 ADCH  equ 0C6H 
; 
; progam principal 
 LJMP INIT  ; long jump la rutina de initializare 
    ; afisaj cu cristale lichide LCD 
IN ACALL INILCD  ; apel rutina de initializare afisaj IT:  
 ACALL CLRLCD  ; apel rutina stergere LCD  
 ACALL KEYBRD  ; citire tastatura 
ACH: CLR A  ; initializeaza acumulatorul cu 0 
 MOV ADCON,A  ; initializeaza registrul de comanda A/D 
 MOV A,R1  ; se pune in acumulator codul canalului 
    ; de intrare selectat de la tastatura 
 ORL A,#08H  ; bitii de control 
 MOV ADCON,A  ; start conversie prin software 
WAIT: MOV A,ADCON  ; A:=registrul de stare al A/D 
 JNB ACC.4,WAIT ; asteapta terminarea conversiei  
 MOV A,ADCH  ; citeste rezultatul conversiei 
 MOV A,ADCH  ; se restaureaza rezultatul conversiei 
 MOV B,#33H  ; impartire cu 51=255/5 
 DIV AB  ; obtine cifra unitatilor 
 PUSH ACC  ; salveaza cifra unitatilor in stiva 
 MOV A,B  ; reface restul 1 
 MOV B,#10  ; B:=10 
 MUL AB  ; inmultire cu 10 
 MOV R7,A  ; stocheaza octet inferior rezultat 
 MOV A,B  ; restaureaza octet superior rezultat 
 ANL A,#01H  ; test depasire 
 JNB ACC.0,LABEL1 ; salt continuare daca nu e depasire 
 ADD A,#4  ; calculul partii semnificative a catului 
LABEL1: CLR C  ; anuleaza CARRY 
 MOV R4,A  ; stocheaza partea semnificativa a catului 
 MOV B,#33H  ; impartire cu 51=255/5 
 MOV A,R7  ; restaureaza octet inferior rezultat 
 DIV AB  ; calculeaza cat 1 partial 
 ADD A,R4  ; calculeaza prima zecimala 
 PUSH ACC  ; salveaza prima zecimala in stiva 
 MOV A,B  ; reface restul 2 
 MOV B,#10  ; B:=10 
 MUL AB  ; inmultire cu 10 
 MOV R7,A  ; stocheaza octet inferior rezultat 
 MOV A,B  ; restaureaza octet superior rezultat 
 ANL A,#01H  ; test depasire 
 JNB ACC.0,LABEL2 ; salt continuare daca nu e depasire 
 ADD A,#4  ; calculul partii semnificative a catului 
LABEL2: CLR C  ; anuleaza CARRY 
 MOV R4,A  ; stocheaza partea semnificativa a catului 
 MOV B,#33H  ; impartire cu 51=255/5 
 MOV A,R7  ; restaureaza octet inferior rezultat 
 DIV AB  ; calculul cat 2 partial 
 ADD A,R4  ; calcul a doua zecimala 
 PUSH ACC  ; salveaza a doua zecimala in stiva 
 MOV A,R1  ; numarul canalului selectat 
 ACALL HEXASC  ; converteste in ASCII 
 MOV R4,A  ; stocheaza cod numar canal 
 MOV R2,#0C7H ; adresa pentru numar canal 
 ACALL WRCMD  ; pozitionare cursor 
 MOV A,R4  ; restaureaza cod numar canal 
 MOV R2,A  ; R2 contine codul de afisat 
 ACALL TRX  ; scrie la LCD numar canal 
 POP ACC  ; a doua zecimala 
 ACALL HEXASC  ; convertire cod ASCII 
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 MOV R4,A  ; stocheaza cod ASCII a doua zecimala 
 MOV R2,#0CDH ; adresa pentru a doua zecimala   
 ACALL WRCMD  ; pozitionare cursor 
 MOV A,R4  ; restaureaza cod a doua zecimala 
 MOV R2,A  ; R2 contine codul de afisat 
 ACALL TRX  ; scrie la LCD a doua zecimala 
 POP ACC  ; reface prima zecimala 
 ACALL HEXASC  ; converteste in cod ASCII 
 MOV R4,A  ; stocheaza codul primei zecimale 
 MOV R2,#0CCH ; adresa primei zecimale 
 ACALL WRCMD  ; pozitionare cursor 
 MOV A,R4  ; restaureaza codul primei zecimale 
 MOV R2,A  ; R2 contine codul primei zecimale 
 ACALL TRX  ; scrie la LCD prima zecimala 
 POP ACC  ; reface cifra unitati 
 ACALL HEXASC  ; converteste in cod ASCII 
 MOV R4,A  ; stocheaza codul unitatilor 
 MOV R2,#0CAH ; adresa scriere unitati 
 ACALL WRCMD  ; pozitionare cursor 
 MOV A,R4  ; restaureaza codul unitatilor 
 MOV R2,A  ; R2 contine codul unitatilor 
 ACALL TRX  ; scriere la LCD unitati 
 AJMP ACH  ; proces ciclic de conversie 
HEXASC:    ; rutina de conversie hexa-ascii 
 ANL A,#0FH  ; se mascheaza cei patru biti mai 
    ; semnificativi ai acumulatorului 
 JNB ACC.3,NOADJ ; daca bitul 3 = 0 salt la NOADJ 
 JB ACC.2,ADJ ; daca bitul 2 = 1 salt la ADJ 
 JNB ACC.1,NOADJ ; daca bitul 1 = 0 salt la NOADJ 
ADJ: ADD A,#07H  ; aduna acumulatorul cu #07H 
NOADJ: ADD A,#30H  ; aduna acumulatorul cu #30H 
 RET   ; revenire din rutina HEXASC 
 END   ; sfarsitul programului 

 
;************************************************************************** 
;*    PROGRAM DE TESTARE A IESIRILOR MODULATE IN DURATA 
;************************************************************************** 
; Se genereaza la canalul 0 (pinul 4 al 80C552), respectiv la canalul 1 
; (pinul 5 al 80C552)semnale cu ; frecventa specificata de continutul 
; registrului PWMP si cu factorul de umplere specificat de registrul ADCH, 
; ceea ce inseamna ca, prin integrarea iesirii canalelor, se poate 
; implementa un convertor D/A dual. 
; Definim registrele ce memoreaza parametri semnalelor generate ca fiind 
; locatii din memoria RAM interna a 80C552, avand adresele specificate in 
; catalog. 
; Factorul de umplere nu este acelasi pentru ambele calale de iesire; 
; factorul de umplere poate varia intre 0 ; si 100%, prin modificarea 
; continutului registrelor PWM0, PWM1. 
; Frecventa semnalului de iesire, acceasi pentru ambele canale, este 
; precizata prin intermediul continutului registrului PWMP, fiind data de 
; formula: f=fosc/(2*(1+PWMP)*255), in care fosc reprezinta frecventa 
; ceasului microcontrollerului (fosc=11,059MHz). 
; Semnalul este generat continuu la iesirile 4 si 5, deoarece parametrii au 
; fost memorati in registrele PWMP si PWM0, PWM1. 
; Spatiul utilizator incepe de la adresa 8000H, deci acest program va fi 
; stocat incepand de la aceasta adresa. 
 ORG 8000H 
; declararea adreselor RAM ale resurselor suplimentare 
 PWMP equ 0FEH 
 PWM0 equ 0FCH 
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 PWM1 equ 0FDH 
 MOV A,#20  ; se incarca acumulatorul cu #20 pentru 
    ; frecventa semnalului de iesire sa 
    ; fie 1kHz=11,059MHz/(2*(1+20)*255) 
 MOV PWMP,A  ; se programeaza registrul PWMP 
 MOV A,#55  ; incarca in acumulator valoarea imediata 55H 
 CPL A  ; se complementeaza acumulatorul 
    ; doarece iesirea PWM0 este negata 
 MOV PWM0,A  ; reconstituire semnal analogic 
 MOV A,#0AA  ; incarca in acumulator valoarea imediata AAH 
 CPL A  ; se complementeaza acumulatorul 
    ; doarece iesirea PWM1 este negata 
 MOV PWM1,A  ; reconstituire semnal analogic 
 END   ; sfarsitul programului 

 
;************************************************************************** 
;*       PROGRAM DEMONSTRATIV DE TESTARE SI PROGRAMARE 
;*    A UNUI AFISAJ CU CRISTALE LICHIDE CU DOUA LINII DE CATE 
;*     16 CARACTERE FIECARE, CUPLAT LA UN SISTEM DE DEZVOL- 
;*       TARE CU MICROCONTROLLER 80C552, CU MONITOR 80C51. 
;************************************************************************** 
; Dialogul cu afisajul LCD se efectueaza prin intermediul unor subrutine: 
; WRCMD - scrierea comenzii din registrul R2 la LCD 
; WRDAT - scrierea datelor din registrul R2 la LCD 
; WLCD - asteapta terminarea operatiunilor interne ale LCD 
; INLCD - initializarea LCD pentru transfer pe 8 biti. 
; Comenzile folosite sunt: 
; CLEAR - 1 
; CURSOR HOME - 2, 3 
; MODE - 1/INC/SHIFT 
; CONTROL - 1/DysplayON/CursorON/FlashON 
; SHIFT - 1/SHIFT/RIGHT/*/* 
; Spatiul utilizator incepe de la adresa 8000H, deci acest program va fi 
; stocat incepand de la aceasta adresa. 
 ORG 8000H 
; progam principal 
; 
 LJMP INIT  ; long jump la rutina de initializare 
    ; afisaj cu cristale lichide LCD 
INIT: ACALL INILCD  ; initializare afisaj 
 ACALL CLRLCD  ; apel rutina stergere LCD 
 ACALL SEC1  ; rutina de intarziere cu o secunda 
 MOV DPTR,#TEXT1 ; se memoreaza in DPTR adresa de in- 
    ; ceput a sirului de caractere TEXT1 
 ACALL MESAJ  ; apel rutina de afisare mesaj 
 ACALL CLEAR  ; apel rutina stergere temporizata 
 SJMP INIT  ; program care se executa ciclic 
INILCD:    ; rutina de initializare LCD. 
; Aceasta rutina trimite la LCD comanda #38H = 0011 1000B. Conform datelor 
; de catalog, acesta comanda seteaza urmatorii parametri ai afisajului: 
; - bitul 5 - defineste aceasta comanda (function set); 
; - bitul 4(DL-Data Length)=1 seteaza dialogul pe 8 biti 
;   intre procesor si LCD; 
; - bitul 3(N-Number of display lines)=1 seteaza numarul 
;   liniilor afisajului ca fiind 2^N=2; 
; - bitul 2(F-Character Font)=0 seteaza forma caracterului 
;   ca fiind 5*7 puncte 

MOV R2,#38H  ; incarca R2 cu cuvantul de comanda 
    ; pregatind dialogul pe 8 biti cu 
    ; driverele de afisaj 
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 ACALL WRCMD  ; transmite comanda anterioara la 
    ; port, efectuand programarea LCD 
 MOV R4,#50  ; o intarziere 
DEL4MS:    ; intarziere cu 4 ms, necesara functio- 
    ; narii display-ului LCD 
 ACALL DELAY  ; absolute call rutina DELAY 
 DJNZ R4,DEL4MS ; se decrementeaza registrul R4 si 
    ; salt la eticheta DEL4MS daca conti- 
    ; nutul acestuia este nenul 
 MOV R4,#4  ; se incarca R4 cu valoarea imediata 4 
LINI:    ; LINI seteaza modul de lucru al afisajului 
    ; cu cristale lichide LCD 
 ACALL WRCMD  ; se scrie comanda la driverele LCD 
 ACALL DELAY  ; apel rutina DELAY 
 DJNZ R4,LINI  ; se decrementeaza registrul R4 si salt 
    ; la eticheta LINI daca este nenul con- 
    ; tinutul acestui registru 
 ACALL WLCD  ; testarea starii driverelor LCD 
 MOV R2,#6  ; seteaza modul de lucru "entry" 
 ACALL WRCMD  ; transmite comanda la LCD 
 ACALL WLCD  ; testarea starii driverelor LCD 
 MOV R2,#0EH  ; seteaza modul "display on" 
 ACALL WRCMD  ; transmite comanda la LCD 
 ACALL WLCD  ; testarea starii driverelor LCD 
 MOV R2,#1  ; stergere LCD 
 ACALL WRCMD  ; transmite comanda la LCD  
 ACALL WLCD  ; testarea starii driverelor LCD 
 RET   ; revenire din subrutina INILCD 
WRCMD:    ; rutina WRCMD scrie o comanda la 
; driverele de afisaj, in urma verificarii starii acestora. Se selecteaza 
; afisajul LCD si comanda continuta de registrul R2 este transferata 
; driverelor din LCD 
 ACALL WLCD  ; se verifica starea driverelor (BF=0) 
 MOV A,R2  ; comanda continuta in registrul R2 e 
    ; transferata in acumulator 
 MOV P2,#1  ; se selecteaza portul LCD (S0=1) 
 MOV R0,#0  ; se selecteaza pe magistrala de adrese 
    ; cu A0 si A1 combinatia 0000 0000 B, 
    ; corespunzatoare scrierii unei comenzi 
    ; la driverele afisajului LCD 
 MOVX @R0,A  ; se scrie in driverele afisajului LCD 
    ; (la adresa stabilita anterior) comanda 
 RET   ; revenire din rutina WRCMD 
WLCD:    ; rutina ce testeaza daca este sau 
; nu posibila transmiterea unui nou caracter catre LCD, pe baza in 
; formatiilor furnizate de rutina RDCMD. Se testeaza bitul 7 (BF - Busy 
; Flag) al registrului de stare al LCD. 
; Daca BF=1, inseamna ca LCD efectueaza o operatie interna si, deci, nu 
; poate accepta un nou caracter. 
 ACALL RDCMD  ; apel rutina RDCMD 
 JB ACC.7,WLCD ; se verifica daca BF=1 si asteapta 
    ; trecerea lui in 0 (terminarea ope- 
    ; ratiunilor interne) 
 RET   ; revenire din subrutina WRCL 
RDCMD:    ; subrutina RDCMD selecteaza afisajul 
; si citeste din registru de stare starea curenta a driverelor acestuia, 
; informatie care este depusa in acumulator 
 MOV P2,#1  ; selectie port (S0=1) 
 MOV R0,#2  ; se realizeaza pe magistrala de adrese 
    ; selectia cu A0 si A1 (0000 0010 B), 
    ; pentru a se citi starea driverelor de 
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    ; afisaj LCD 
 MOVX A,@R0  ; se transfera in acumulator valoarea 
    ; gasita la adresa specificata anterior 
 RET   ; revenire din rutina RDCMD 
DELAY:    ; subrutina DELAY realizeaza o intarziere 
; cu 80 microsecunde 
 MOV R3,#17  ; registrul R3 este incarcat cu valoarea 
    ; imediata 17 
    ; 80E-6secunde = 17 * 2instructiuni NOP * 
    ; * 12 perioade de ceas/instructiune NOP* 
    ; 1/11.059MHz (perioada ceas procesor) 
LL1: NOP   ; no operation 
 NOP   ; no operation 
 DJNZ R3,LL1  ; se decrementeaza registrul R3 si se com- 
    ; para continutul sau cu 0. Daca rezultatul 
    ; compararii este 1, salt la eticheta LL1 
 RET   ; revenire din subrutina DELAY 
CLRLCD:    ; subrutina de stergere a afisajului 
; cu cristale lichide si setare a modului de afisare 
 MOV R2,#1  ; stergere afisaj LCD 
 ACALL WRCMD  ; transmite comanda la LCD 
 MOV R2,#1100B ; 1, display on, cursor off, flash off 
 ACALL WRCMD  ; transmite comanda la LCD 
 RET   ; revenire din rutina de CLRLCD 
TRX1:    ; subrutina de scriere sir de caractere 
; la afisajul cu cristale lichide LCD 
 CLR A  ; initializeaza acumulatorul cu 0 
 MOVC A,@A+DPTR ; muta in acumulator adresa gasita 
    ; la adresa @A+DPTR 
 CJNE A,#24H,TRCAR1 ; compara continutul acumulatorului 
    ; cu #24H (codul hexa al caracterului 
    ; $ - sfarsit de mesaj) si daca este 
    ; diferit se efectueaza salt la eticheta 
    ; TRCAR1 
 RET   ; iesire din subrutina TRX1 
TRCAR1: MOV R2,A  ; muta continutul acumulatorului in 
    ; registrul R2 
 ACALL WRDAT  ; apel subrutina de scriere date in 
    ; registrele afisajului LCD 
 INC DPTR  ; adresa urmatorului caracter de scris 
 SJMP TRX1  ; small jump la eticheta TRX1, pentru 
    ; a scrie urmatorul caracter 
TRX:    ; subrutina de afisare caracter la LCD 
 CLR A  ; initializeaza acumulatorul cu 0 
 MOV A,R2  ; muta in acumulator continutul regis- 
    ; trului R2 
 LJMP TRCAR  ; long jump la eticheta TRCAR 
LL7: RET   ; revenire din subrutina TRX 
TRCAR: MOV R2,A  ; muta in registrul R2 continutul Acc. 
 ACALL WRDAT  ; scrie in driverele de date ale LCD 
    ; codul caracterului de afisat 
 SJMP LL7  ; small jump la LL7: RET 
WRDAT:    ; subrutina WRDAT este identica cu 
; WRCMD dar este utilizata pentru scrierea la driverele LCD codul 
; caracterelor ce urmeaza a fi afisate 
 ACALL WLCD  ; testarea starii driverelor LCD 
 MOV P2,#1  ; se selecteaza portul LCD (S0=1) 
 MOV R0,#1  ; se selecteaza pe magistrala de adrese 
    ; cu A0 si A1 combinatia 0000 0001 B, 
    ; corespunzatoare scrierii unui caracter 
    ; la driverele afisajului LCD 
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 MOV A,R2  ; se transfera caracterul in acumulator 
 MOVX @R0,A  ; se transmite caracterul driverelor LCD 
 RET   ; revenire din rutina WRDAT 
MESAJ:    ; subrutina de afisare mesaj, continand 
; doua linii de cate 16 caractere la afisaj cu cristale lichide 
 ACALL TRX1  ; apel rutina de transmisie mesaj 
 MOV R2,#0C0H ; pozitionare pe a doua linie 
 ACALL WRCMD  ; scriere comanda pozitionare la LCD 
 INC DPTR  ; incrementare DPTR (linia a doua) 
 ACALL TRX1  ; apel rutina de transmisie mesaj 
 RET   ; revenire din subrutina MESAJ 
CLEAR:    ; subrutina de stergere si setare a modului 
; de lucru a afisajului cu cristale lichide LCD 
 ACALL SEC1  ; mentine starea afisajului 1 secunda 
 MOV R2,#1  ; comanda stergere display 
 ACALL WRCMD  ; scriere comanda la LCD 
 MOV R2,#2  ; cursor home pe prima linie 
 ACALL WRCMD  ; scrie comanda la LCD 
 RET   ; revenire din subrutina CLEAR 
SEC1:    ; rutina de intarziere cu 0,5 secunde 
; 0,5sec = (8 instr. NOP x 12 perioade ceas/NOP x 256 x 256)/11,059MHz 
 MOV R6,#255  ; se incarca registrul R6 cu #255 
LOOP1: MOV R7,#255  ; se incarca registrul R7 cu #255 
LOOP: NOP   ; 16 instructiuni NOP 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 NOP 
 DJNZ R7,LOOP  ; se decrementeaza registrul R7 si 
    ; daca este nenul, salt la LOOP 
 DJNZ R6,LOOP1 ; se decrementeaza registrul R6 si 
    ; daca este nenul, salt la LOOP1 
 RET   ; revenire din subrutina SEC3 
TEXT1: DB 'TESTARE DISPLAY$' ; text prezentare 1, linia 1 
 DB 'LCD 2lin.*16car$' ; text prezentare 1, linia 2 
 END   ; sfarsitul programului 

 
;************************************************************************** 
;*      PROGRAM DE CITIRE A UNEI TASTATURI, CU TREI LINII SI 
;*      PATRU COLOANE ( 12 TASTE FUNCTIONALE ), REALIZATA 
;*    PRIN INTERMEDIUL UNUI PORT DE IESIRE SI A PORTULUI DE 
;*    INTRARE AL MICROCONTROLLERULUI 80C552, CU MONITOR 
;*                PENTRU FAMILIA INTEL 80C51 
;************************************************************************** 
; program citire in bucla a unei tastaturi de 3 linii * 4 coloane, pana la 
; apasarea unei taste. 
; Rezultatul citirii este convertit in hexa si memorat in registrul R1, 
; urmand a fi afisat pe LCD. 
; Spatiul utilizator incepe de la adresa 8000H, deci acest program va fi 
; stocat incepand de la aceasta adresa. 
 ORG 8000H 
; progam principal de citire in bucla a tastaturii 
; citirea tastaturii, prin baleierea celor trei linii, citirea celor patru 
; coloane si verificare daca s-a tastat ceva. 
; prima linie 
NEXT: MOV A,#0E0H  ; initializeaza acumulatorul cu #0E0H 
    ; (se selecteaza prima linie de taste) 
 MOV P2,#1  ; selecteaza decodificatorul (A8=1) 
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 MOV R0,#20H  ; incarca R0 cu 0010 0000 B: 
    ; selectie port de iesire 1 (S1=0) 
 MOVX @R0,A  ; muta continutul acumulatorului 
    ; la portul de iesire 1 (AX0=0) 
 MOV P2,#1  ; selecteaza decodificatorul (A8=1) 
 MOV R0,#60H  ; incarca R0 cu 0110 0000B: 
    ; selecteaza portul de intrare 
 MOVX A,@R0  ; citeste in acumulator valorea gasita 
    ; la adresa specificata anterior 
 CPL A  ; complementeaza acumulatorul 
 MOV R3,A  ; salveaza valoarea in registrul R3 
 ANL A,#0FH  ; mascheaza bitii mai semnificativi 
    ; ai acumulatorului (codul liniei) 
 JZ NEXT1  ; daca A=0 (valoarea citita este 0FH- 
    ; nu s-a tastat nimic),salt la eticheta 
    ; NEXT1 (linia 1 de taste) 
 JNZ COL  ; daca continutul acumulatorului nu 
    ; este zero, salt la determinarea 
    ; codului HEXA al tastei, in functie 
    ; de linia activa si coloana pe care 
    ; este situata tasta apasata 
; a doua linie 
NEXT1: MOV A,#0D0H  ; se initializeaza acumulatorul cu #0D0H 
    ; se selecteaza a doua linie de taste) 
 MOV P2,#1  ; selecteaza decodificatorul (A8=1) 
 MOV R0,#20H  ; incarca R0 cu 0010 0000 B: 
    ; selectie port de iesire 1 (S1=0) 
 MOVX @R0,A  ; muta continutul acumulatorului 
    ; la portul de iesire 1 (AX0=0) 
 MOV P2,#1  ; selecteaza decodificatorul (A8=1) 
 MOV R0,#60H  ; incarca R0 cu 0110 0000B: 
    ; selecteaza portul de intrare 
 MOVX A,@R0  ; citeste in acumulator valorea gasita 
    ; la adresa specificata anterior 
 CPL A  ; complementeaza acumulatorul 
 MOV R3,A  ; salveaza valoarea in registrul R3 
 ANL A,#0FH  ; mascheaza bitii mai semnificativi 
    ; ai acumulatorului (codul liniei) 
 JZ NEXT2  ; daca A=0 (valoarea citita este 0FH) 
    ; salt la eticheta NEXT 
 JNZ COL  ; daca continutul acumulatorului nu 
    ; este zero, salt la determinarea 
    ; codului HEXA al tastei, in functie 
    ; de linia activa si coloana pe care 
    ; este situata tasta apasata 
; a treia linie 
NEXT2: MOV A,#0B0H  ; se initializeaza acumulatorul cu #0D0H 
    ; se selecteaza a treia linie de taste) 
 MOV P2,#1  ; selecteaza decodificatorul (A8=1) 
 MOV R0,#20H  ; incarca R0 cu 0010 0000 B: 
    ; selectie port de iesire 1 (S1=0) 
 MOVX @R0,A  ; muta continutul acumulatorului 
    ; la portul de iesire 1 (AX0=0) 
 MOV P2,#1  ; selecteaza decodificatorul (A8=1) 
 MOV R0,#60H  ; incarca R0 cu 0110 0000B: 
    ; selecteaza portul de intrare 
 MOVX A,@R0  ; citeste in acumulator valorea gasita 
    ; la adresa specificata anterior 
 CPL A  ; complementeaza acumulatorul 
 MOV R3,A  ; salveaza valoarea in registrul R3 
 ANL A,#0FH  ; mascheaza bitii mai semnificativi 
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    ; ai acumulatorului (codul liniei) 
 JZ NEXT  ; daca A=0 (valoarea citita este 0FH) 
    ; salt la eticheta NEXT (prima linie) 
 JNZ COL  ; daca continutul acumulatorului nu 
    ; este zero, salt la determinarea 
    ; codului HEXA al tastei, in functie 
    ; de linia activa si coloana pe care 
    ; este situata tasta apasata 
COL: JB ACC.0,COL0 ; salt la COL0, daca bitul 0 al acu- 
    ; mulatorului este 1 (s-a apasat o 
    ; tasta de pe coloana 0) 
 JB ACC.1,COL1 ; salt la COL1, daca bitul 1 al acu- 
    ; mulatorului este 1 (s-a apasat o 
    ; tasta de pe coloana 1) 
 JB ACC.2,COL2 ; salt la COL2, daca bitul 2 al acu- 
    ; mulatorului este 1 (s-a apasat o 
    ; tasta de pe coloana 2) 
 JB ACC.3,COL3 ; salt la COL3, daca bitul 3 al acu- 
    ; mulatorului este 1 (s-a apasat o 
    ; tasta de pe coloana 3) 
COL0: MOV R1,#00H  ; s-a apasat tasta de pe coloana 0 
 MOV A,R3  ; se reconstituie acumulatorul 
 SWAP A  ; se interschimba bitii mai semnificativi 
    ; cu cei mai putini semnificativi ai 
    ; acumulatorului 
 ANL A,#00001111B ; se mascheaza bitii mai semnificativi 
 JB ACC.1,LINIE1 ; salt daca tasta apasata era pe linia 1 
 JB ACC.2,LINIE2 ; salt daca tasta apasata era pe linia 3 
 SJMP PLAY  ; salt la rutina de afisare, tasta 0 
COL1: MOV R1,#01H  ; s-a apasat tasta de pe coloana 0 
 MOV A,R3  ; se reconstituie acumulatorul 
 SWAP A  ; se interschimba bitii mai semnificativi 
    ; cu cei mai putini semnificativi ai 
    ; acumulatorului 
 ANL A,#00001111B ; se mascheaza bitii mai semnificativi 
    ; pentru identificarea codului liniei 
 JB ACC.1,LINIE1 ; salt daca tasta apasata era pe linia 1 
 JB ACC.2,LINIE2 ; salt daca tasta apasata era pe linia 2 
 SJMP PLAY  ; salt la rutina de afisare, tasta 1 
COL2: MOV R1,#02H  ; s-a apasat o tasta de pe coloana 2 
 MOV A,R3  ; se reconstituie acumulatorul 
 SWAP A  ; se interschimba bitii mai semnificativi 
    ; cu cei mai putini semnificativi ai 
    ; acumulatorului 
 ANL A,#00001111B ; se mascheaza bitii mai semnificativi 
    ; pentru identificarea codului liniei 
 JB ACC.1,LINIE1 ; salt daca tasta apasata era pe linia 1 
 JB ACC.2,LINIE2 ; salt daca tasta apasata era pe linia 2 
 SJMP PLAY  ; salt la rutina de afisare, tasta 2 
COL3: MOV R1,#03H  ; s-a apasat o tasta de pe coloana 3 
 MOV A,R3  ; se reconstituie acumulatorul 
 SWAP A  ; se interschimba bitii mai semnificativi 
    ; cu cei mai putini semnificativi ai 
    ; acumulatorului 
 ANL A,#00001111B ; se mascheaza bitii mai semnificativi 
    ; pentru identificarea codului liniei 
 JB ACC.1,LINIE1 ; salt daca tasta apasata era pe linia 1 
 JB ACC.2,LINIE2 ; salt daca tasta apasata era pe linia 2 
 SJMP PLAY  ; salt la rutina de afisare, tasta 3 
LINIE1: MOV A,#04H  ; tasta apasata era pe linia 1 
 ADD A,R1  ; se aduna codul coloanei cu codul liniei 
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 MOV R1,A  ; codul hexa al tastei apasate este in R1 
 SJMP PLAY  ; salt la rutina de afisare, tastele 4..7 
LINIE2: MOV A,#08H  ; tasta apasata era pe linia 2 
 ADD A,R1  ; se aduna codul coloanei cu codul liniei 
 MOV R1,A  ; codul hexa al tastei apasate este in R1 
 SJMP PLAY  ; salt la rutina de afisare, tastele 8..B 
PLAY: AJMP NEXT  ; proces ciclic de citire a tastaturii 
END. 
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