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77..  TTOOLLEERRAARREEAA  DDEEFFEECCTTEELLOORR  ÎÎNN  SSIISSTTEEMMEELLEE  DDEE  
CCAALLCCUULL  

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

la necesit��i speciale privind fiabilitatea sau disponibilitatea acestor sisteme. 
Decizia de a utiliza o structur� care s� tolereze unele defecte presupune o 

analiz� comparativ� a costului implement�rii toler�rii defectelor �i a costului 
consecin�elor apari�iei unui defect. Aceast� analiz� este strict dependent� de 
aplica�ie. Sunt exemple numeroase de aplica�ii necesitând sisteme cu 
performan�e în domeniul fiabilit��ii. Câteva categorii sunt descrise în continuare. 

�� Aplica�ii necesitând o disponibilitate ridicat�: exist� numeroase cazuri 
când este permis� o pierdere ocazional� a unor obiecte (date, mesaje, 
rezultate ale unor calcule) pentru un utilizator, dar nu este permis� 
c�derea întregului sistem sau a unei baze mari de date. Exemple: 
sistemele care controleaz� comutarea liniilor telefonice. 

�� Aplica�ii necesitând o fiabilitate ridicat�: în misiunile spa�iale �i în 
alte aplica�ii similare, nu este posibil� între�inerea �i repararea. 
Calculatoarele trebuie s� func�ioneze, totu�i, câ�iva ani, chiar în ciuda 
producerii unor defec�iuni. În aceste cazuri, de obicei se utilizeaz� în 
mod masiv redondan�a. Unele sisteme apeleaz� la o diagnoz� de la o 
baz� terestr�, urmat� de o comand� extern� de reconfigurare, în timp 
ce altele au implementat un algoritm automat de acoperire a erorii. 

�� Aplica�ii critice: Cazul cel mai frecvent este al aplica�iilor de timp real 
la procesele industriale când, ca urmare a apari�iei unui defect, pot fi 
luate decizii pereclitând vie�i umane sau provocând pagube extrem de 
mari. În aceste cazuri, pe lâng� corectitudinea deciziilor, mai este 
impus �i timpul de r�spuns al sistemului la modificarea unor parametri 
de intrare. Exist� urm�toarea clasificare a calculatoarelor, ce are în 
vedere comportamentul lor la apari�ia unui defect: 
�� calculatoare integre - nu dau la ie�ire date sau comenzi false în 

cazul apari�iei unui defect, dar pot ie�i din func�iune pentru a 
realiza acest lucru; 

�� calculatoare persistente - furnizeaz� servicii continue în cazul unei 
defec�iuni, dar pot da la ie�ire date false sau se pot opri un scurt 
timp pentru reconfigurare; 

�� calculatoare persistente/integre - o combina�ie între cele dou� 
categorii men�ionate anterior; 

�� calculatoare de înalt� fiabilitate - marcheaz� toate erorile care apar. 
În func�ie de aplica�ie se alege un sistem de calcul dintr-una din aceste 

categorii. 
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�� Aplica�ii în domeniul proces�rii semnalelor: Aceste aplica�ii necesit� 
sisteme cu performan�e deosebite. Construirea unor calculatoare 
superperformante, cu viteze foarte mari �i cu o complexitate ridicat� 
are ca urmare sc�derea fiabilit��ii acestor sisteme, dac� nu sunt 
prev�zute facilit��i de tolerare a defectelor. Astfel, supercalculatorul 
CRAY - 1 avea MTBF de numai 4 ore. 

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

Modul tradi�ional îl reprezint� evitarea defectelor, care se refer� îndeosebi 
la hardware. În acest scop se utilizeaz� componente foarte fiabile, eventual care 
au traversat perioada de mortalitate infantil� �i care sunt utilizate sub capacitatea 
maxim�. Asamblarea componentelor �i modulelor este minu�ios efectuat� �i 
controlat�. Se pot lua protec�ii suplimentare de ecranare pentru evitarea 
interferen�elor. Sistemele sunt supuse teste comprehensive, care s� elimine 
defectele hardware �i software. Toate acestea conduc la cre�terea pre�ului de 
cost �i metodele folosite trebuie s� �in� seama de acest lucru. Inerent, la un 
asemenea sistem, pot ap�rea unele defec�iuni care se elimin� prin ac�iuni de 
mentena��, timp în care sistemul este indisponibil. În figura 7.1 se prezint� 
modul în care decurg în timp activitatea unui sistem netolerant la defecte. 
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Figura 7.1 - Desf��urarea în timp a activit��ii unui sistem netolerant la defecte.
 

O alt� metod� de îmbun�t��ire a performan�elor de fiabilitate o constituie 
implementarea toleran�ei la defecte. Pentru aceasta sunt ad�ugate componente 
hardware �i software suplimentare, cu rolul de a evita ca sistemul s� ajung� într-
o stare eronat�, chiar în prezen�a unui defect. 

Nu exist� o re�et� general� pentru implementarea toler�rii defectelor, 
existând o mare varietate de metode utilizate. Vom încerca s� facem o 
prezentare general� a unor pa�i în vedera implement�rii caracteristicii de tolerare 
a defectelor. 

Metodologia de implementare a defectelor cuprinde: 
�� specificarea scopului fiabiliz�rii sistemului: Acest� etap� presupune 

identificarea claselor de defecte care urmeaz� a fi tolerate. Nu se pune 
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problema toler�rii oric�rui defect, deoarece ar rezulta un sistem prea 
scump. Ini�ial, tolerarea defectelor se limita aproape întotdeauna la 
defecte fizice: schimb�ri nespecificate �i nedorite ale valorilor uneia 
sau mai multor variabile logice din sistem. Acestea sunt cauzate de 
fenomene de defectare fizic�, afectând una sau mai multe componente. 
Ele pot determina schimb�ri permanente sau temporare. Cu timpul 
îns�, s-a pus problema toler�rii defectelor programelor, ca �i a 
defectelor de proiectare. Pentru aceasta se utilizeaz� proiectarea N-
versional�. 

�� detec�ia erorilor �i identificarea defectului ce le-a provocat; 
�� recuperarea din eroare a sistemului; 
�� evaluarea �i rafinarea sistemului. 
Din categoria defectelor fizice distingem: 
�� defecte fizice permanente, cauzate de modific�ri ireversibile în 

componente; 
�� defecte logice determinate, de tip blocat la �1� �i blocat la �0�; 
�� defecte logice nedeterminate, la care valorile variabilelor alterneaz� în 

dezacord cu specifica�iile; 
�� defecte locale, ce afecteaz� o singur� variabil� logic�; 
�� defecte distribuite, afectând mai multe variabile logice �i care se 

manifest� în special la circuite LSI �i VLSI, fiind datorate 
interferen�elor sau defect�rii 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 �i metodele enumerate pentru implementarea caracteristicii 

de tolerare a defectelor, a decurs o serie întreg� de arhitecturi �i metode de 
control. Unele dintre ele includ sistemele multiprocesor utilizate mai ales în 
avia�ie �i aplica�ii spa�iale. Totu�i multe din aceste sisteme au o parte supervizor 
pentru controlul resurselor comune, astfel c� dac� aceast� parte se defecteaz� 
atunci cade întregul sistem. 

Un alt concept folosit în unele sisteme multiprocesor este descentralizarea 
autonom�, dezvoltat� pentru structurarea �i controlul sistemelor distribuite, 
tolerante la defecte. Potrivit acestui concept, o stare normal� a sistemului mare 
permite întotdeauna existen�a unor subsisteme defecte. În acest caz, tolerarea 
defectelor poate fi atins� împ�r�ind întregul sistem într-un asemenea mod încât 
fiecare subsistem s� fie capabil s�-�i guverneze partea alocat� din sistem, dac� 
un alt subsistem se defecteaz�. Acest� cerin�� impune urm�toarea condi�ie: 
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sistemul trebuie s� fie compus din subsisteme uniforme �i fiecare dintre acestea 
trebuie s�-�i controleze singur partea proprie, bazat numai pe informa�iile locale, 
astfel încât s� nu existe nici module supervizoare �i nici resurse comune. 

În proiectarea unui sistem autonom descentralizat trebuie avute în vedere 
urm�toarele principii: 

�� controlabilitate autonom�: oricare din resurse sau magistrale de 
leg�tur� s-ar defecta, resursele r�mase pot continua operarea f�r� a 
primi sau transmite comenzi la oricare alt� resurs�; 

�� coordonabilitate autonom�: oricare din resurse sau magistrale de 
leg�tur� s-ar defecta, resursele r�mase pot coopera numai între ele 
pentru a continua operarea. 

Pentru a se putea realiza aceste principii, derivate din conceptul 
descentraliz�rii autonome, fiecare resurs� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele 
condi�ii: 

�� uniformitate - pentru a men�ine operarea în ciuda defect�rii oric�rei 
resurse, fiecare dintre acestea are o structur� uniform� în hardware �i 
software �i este uniform �i simetric combinat� în sistem; 

�� egalitate - resursele �i magistralele de interconectare nu trebuie s� 
depind� de echipamente specifice, cum ar fi arbitrii de magistral� 
pentru controlul �i coordonarea cu alte resurse. Hardware-ul �i 
software-ul de control este acela�i pentru fiecare celul�; 

�� localitate - fiecare resurs� se autocontroleaz�, conecteaz� magistralele 
�i coopereaz� cu altele bazându-se numai pe informa�ii locale. Astfel, 
nu este necesar� sincronizarea ceasului resurselor. 

 

77..22  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREEAA  TTOOLLEERR��RRIIII  DDEEFFEECCTTEELLOORR  PPRRIINN  
DDIIVVEERRSSIITTAATTEE  

 
Folosirea unor module hardware sau software care lucreaz� în paralel �i 

votarea rezultatelor poate conduce la unele probleme. Astfel, o gre�eal� în 
proiectarea hardware face ca toate modulele, sistemele s� se comporte identic �i 
elementul de votare s� furnizeze un rezultat eronat, f�r� a se cunoa�te acest 
lucru. De asemenea, o eroare prezent� într-un program care se execut� simultan 
pe mai multe unit��i, va face ca toate rezultatele s� fie identice, de�i incorecte. 

O modalitate de a evita aceste probleme este utilizarea unor elemente 
hardware �i software, care s� execute aceea�i func�ie, dar care s� nu fie identice. 
Este recomandabil ca aceste elemente s� fie realizate de echipe, respectiv de 
persoane diferite, care s� utilizeze tehnici, algoritmi, abord�ri diferite. În acest 
fel, se ob�ine o fiabilitate ridicat�, f�r� a exista preten�ia de eliminare aproape 
total� a erorilor de proiectare �i programare, ceea ce ar conduce la un pre� foarte 
ridicat. 
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Aceast� idee nu este chiar nou�, ea fiind sugerat� pentru prima dat� de 
Dionysius Lardne într-un articol intitulat �Babbage's Calculating Engine�, 
publicat în iulie 1834: �Controlul cel mai eficace pentru depistarea erorilor 
ap�rute în procesul de calcul este de a efectua acelea�i calcule pe calculatoare 
separate �i independente; rezultatul controlului este cu atât mai decisiv  cu cât 
calculele sunt efectuate prin metode diferite�. 

Utilizarea efectiv� a acestei metode, cunoscut� mai ales sub numele de 
programare N-versional�, este îns� de dat� mai recent�. Implementarea 
toler�rii defectelor prive�te sistemul de calcul sub trei aspecte: timp, hardware �i 
software. Prin timp în�elegem execu�ia unui program o dat� sau de mai multe 
ori. Cazul cel mai frecvent este al unui program (1S), executat o singur� dat� 
(1T), pe un calculator (1H), adic� 1T/1H/1S. Pentru cazul execu�iei pe o 
structur� cu rezervare, având N module identice pe care se execut� N copii ale 
aceluia�i program, nota�ia precedent� devine 1T/NH/NS. 

În multe cazuri, pentru eliminarea defectelor tranzitorii, se reia execu�ia 
unui program �i se compar� rezultatele (NT/1H/1S). O alt� folosit� este 
înc�rcarea �i execu�ia unei copii a programului (2T/1H/2S), care înl�tur� 
pericolul ca în urma defectelor tranzitorii s� fie afectat chiar programul �i nu 
numai rezultatele. Dac� programul are îns� un defect de proiectare, atunci, ori de 
câte ori datele de intrare conduc programul în starea eronat�, se vor ob�ine 
rezultate gre�ite de fiecare dat�. Compararea lor î�i pierde eficien�a. Eliminarea 
tuturor erorilor din program este, practic, imposibil de f�cut, costul verific�rii �i 
valid�rii programelor fiind exorbitant. O solu�ie const� în utilizarea unor 
programe diferite, care s� realizeze acela�i job, scrise de oameni diferi�i, 
eventual cu algoritmi diferi�i. De asemenea, o eroare de proiectare într-un 
calculator, face ca toate N calculatoarele identice utilizate s� se comporte la fel, 
adic� eronat. Utilizarea unor calculatoare compatibile, dar de la proiectan�i 
diferi�i, constituie o bun� solu�ie. 

Cazul general al utiliz�rii diversit��ii este: XT/YDH/ZDS. 
Astfel, pentru evitarea unei erori din program, se pot executa cele N 

versiuni de programe �i, ca urmare a unui test de acceptare, un algoritm de 
decizie selecteaz� r�spunsul corect (NT/1H/NDS). Aceste discu�ii nu sunt 
valabile pentru aplica�iile de timp real, când nu avem timp s� execut�m N 
variante de program, fiind solicitat un r�spuns rapid. 

Exist� trei probleme principale ce concur� la eliminarea erorilor utilizând 
divdrsitatea: 

�� tehnici de implementare a programelor independente, algoritmi diferi�i, 
limbaje de programare diferite �i altele similare; 

�� programatori �i proiectan�i care s� lucreze independent, f�r� s� 
comunice între ei, pentru a nu se induce erori de în�elegere a 
problemei; 

�� specificarea ini�ial� a problemei f�r� ambiguit��i. 
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Cea mai dur� �i care provoac� cele mai multe dificult��i este specificarea 
problemei. Exist� deja limbaje formale �i neformale care s� faciliteze 
specificarea problemei �i care, cu ajutorul calculatorului, permit evitarea unor 
inconsisten�e �i ambiguit��i. Utilizarea program�rii N-versionale conduce la 
sc�derea costului software-ului executat într-un mediu cu înalt profesionalism �i 
cu testare puternic� pentru depistarea erorilor. 
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