
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ingineria Calculatoarelor 

20. Repararea unui defect 



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

88..33  RREEPPAARRAARREEAA  UUNNUUII  DDEEFFEECCTT  

 
Testele de acceptabilitate sunt folosite, în mod obi�nuit, pentru construirea 

unui bloc de refacere. Un bloc de refacere prevede reluarea execu�iei 
programului din starea anterioar� execu�iei func�iei defecte. Aceasta repar� 
starea defect� �i rezultatul. Când un rezultat e�ueaz� în urma testului de 
acceptabilitate, programul poate fi executat înc� o dat� înainte de a p�r�si blocul 
de refacere. Dac� noul rezultat trece testul de acceptabilitate, se poate spune c� 
defectul detectat a fost tranzitoriu. Dac� software-ul este suspectat de erori, un 
program alternativ poate fi executat în locul fragmentului de program original. 
Dac� este folosit un singur procesor, starea procesorului trebuie s� fie ini�ializat� 
corespunz�tor la începutul func�iei în discu�ie. Un mecanism numit cache-ul de 
refacere a fost propus pentru a se putea realiza acest lucru. Un cache de refacere 
memoreaz� starea procesorului la intrarea în fiecare bloc de refacere. De aceea, 
un cache de refacere este cea mai bun� implementare hardware. Acolo unde 
sunt disponibile procesoare multiple, procesele de reîncercare pot lua forma 
restart�rii programului pe un procesor de backup �i a izol�rii procesorului defect. 
Blocurile de refacere pot fi conectate în cascad�, astfel încât pot fi încercate mai 
multe alternative atunci când un astfel de rezultat e�ueaz� la testul de 
acceptabilitate. 

Compara�ia reprezint� o posibil� alternativ� a testelor de acceptabilitate 
pentru detectarea defectelor. Dac� sursa principal� de defectare este considerat� 
a fi procesorul hardware, atunci sunt folosite procesoare multiple pentru a 
executa acela�i program. Rezultatele calculelor sunt comparate; o neportivire 
indic� prezen�a unui defect. Aceast� comparare poate implica trei sau mai multe 
procesoare func�ionând simultan. Mecanismul folosit pentru aceast� situa�ie 
este, în general, cel de votare. Dac� defectele de proiectare a software-ului 
reprezint� sursa major� de defectare, compara�ia este realizat� între rezultatele 
versiunilor multiple ale software-ului în discu�ie, formând un mecanism 
cunoscut ca programarea N-versional�. 
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Diagnosticarea defectului cu ajutorul compar�rii este realizat� prin 
compararea între perechi (pair-wise) sau de compararea prin votare. Uzual, se 
folose�te: 

�� 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 declarat� defect�; 

�� compararea prin votare: când trei sau mai multe procesoare ruleaz� 
acela�i program, procesorul a c�ror valori nu se potrivesc cu valorile 
celorlalte este diagnostificat ca fiind cel defect. 

 

88..33..11  VVOOTTAARREEAA  

 
Votarea poate fi centralizat� sau descentralizat�. Votarea centralizat� este 

u�or de implementat, fie software, fie hardware, dar rezult� într-un singur punct 
al defectului, o violare a mai multor specifica�ii calificative care au fost cerute. 
Este posibil� compensarea pentru un voter total al defectului, folosind o 
abordare master-slave, care înlocuie�te un voter transparent cu un voter în 
a�teptare. 

Votarea descentralizat� evit� defectul într-un singur punct, dar necesit� un 
consens între mai mul�i agen�i de votare, fie hardware, fie software, cu scopul 
evit�rii replic�rii defectelor. Pentru a se atinge un consens, voter-ele trebuie s� 
fie sincronizate pentru a interschimba mai multe mesaje. În cazul cel mai 
defavorabil, în care pân� la f procesoare sunt defecte, se permite trimiterea 
rezultatelor de nepotrivire c�tre alte procesoare participante la procesul de 
consens, trebuind s� fie prev�zute 3f+1 votere distribuite, pentru a se atinge 
starea de consisten�� interactiv�. Consisten�a interactiv� cere ca fiecare procesor 
care nu este defect s� furnizeze un rezultat, cu care toate procesoarele care nu 
sunt defecte s� fie de acord, pentru acela�i set de valori de intrare. Sunt necesare 
procese similare pentru a men�ine consensul num�rului de membrii r�ma�i în 
grup, pe procesoarele distribuite. 

Orice metod� pentru implementarea toleren�ei la defecte împlic�, în final, 
un cost suplimentar, sub forma unor resurse suplimentare. Motivul principal 
pentru care toleran�a la defecte a fost utilizat� atât de pu�in în cadrul sistemelor 
de uz general este costul prohibitiv comparat cu costul ma�inii. Vom prezenta în 
continuare dou� metode de implementare a toleran�ei la defecte: 

�� replicarea; 
�� verificarea prin puncte de control. 
Dac� o singur� copie a unei aplica�ii este în curs de execu�ie �i sufer� un 

defect, atunci aplica�ia se defecteaz�. Cu toate acestea, dac� dou� copii ale 
aplica�iei sunt executate în paralel, fiecare se poate defecta, l�sând pe cealalt� s� 
completeze task-ul. În mod similar, prin execu�ia a N copii ale aplica�iei, N-1 
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dintre acestea se pot defecta �i rezultatul returnat va fi înc� corect. 
Aceast� metod�, mai degrab� simplist�, pentru implementarea toleran�ei 

la defecte este atractiv� din mai multe motive. În primul rând, dac� replicarea 
este tratat� de c�tre sistemul de operare, nu sunt necesare modific�ri ale 
aplica�iei. În al doilea rând, prin modificarea num�rului de copii executate poate 
fi ajustat num�rul de defecte ce urmeaz� s� fie tolerate. În al treilea rând, toate 
aplica�iile se execut� cu cea mai mare vitez� �i orice defect nu va afecta viteza 
de execu�ie a celorlalte. Acest lucru este foarte important pentru aplica�iile în 
timp real. 

Costul replic�rii este evident: resursele necesare proces�rii. Dac� dou� 
copii sunt executate concurent, atunci trebuie s� fie disponibile un num�r de 
dou� ori mai mare de procesoare. Dac� aplica�ia a fost executat� pe ma�ini 
paralele, aceasta va reduce efectiv dimeniunea lor, cu un factor de doi - o 
penalitate mare pl�tit� pentru defect�rile rare. 
 

88..33..22  VVEERRIIFFIICCAARREEAA  UUTTIILLIIZZÂÂNNDD  PPUUNNCCTTEE  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

 
În ciuda execu�iei instan�elor multiple ale aplica�iei, verificarea periodic� 

prin puncte de control achizi�ioneaz� un �instantaneu� (snapshot) din programul 
rulat �i îl salveaz� pe disk (sau pe alte medii independente de defecte). Acest 
�instantaneu� con�ine o copie complet� a tuturor datelor programelor active, 
fi�ierelor, etc. Dac� aplica�ia va e�ua, punctul de control poate fi ref�cut �i 
execu�ia poate fi restartat�, folosind acest instantaneu ca punct de plecare. 

Verificarea cu puncte de control este atractiv� pentru mai multe motive. În 
primul rând, verificarea cu puncte de control poate fi tratat� de c�tre sistemul de 
operare, nefiind necesare modific�ri ale aplica�iei. În al doilea rând, perioada 
dintre dou� puncte de control succesive poate fi variat� pentru a prevedea un 
compromis între overhead-ul punctelor de control, care este propor�ional cu 
frecven�a defectelor �i durata pierderilor (dac� timpul dintre punctele de control 
este T, atunci un defect poate cauza în cel mai r�u caz, ca aplica�ia s� aibe 
nevoie de un timp suplimentar T pentru a se finaliza). În al treilea rând, defectele 
multiple pot cre�te num�rul instantaneelor care sunt preluate, fiecare instantaneu 
adi�ional permi�ând tolerarea altui defect. 

Cu verificarea prin puncte de control, costul aparent nu este a�a de mare 
ca la replicare. Aici, costurile predominante sunt determinate spa�iul suplimentar 
pentru copiile punctului de control, plus timpul procesor pentru realizarea 
acestor copii. 

Costul total al celor dou� faze nu trebuie s� dep��easc� costul cerut de 
aplica�ie (replicarea necesit�, de asemenea, un spa�iu suplimentar pentru 
instan�ele individuale), dar deoarece procesorul este responsabil de generarea 
punctului de control, execu�ia aplica�iei va dura mai mult, chiar dac� nu exist� 
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defecte. 
Redondan�a procesorului reprezint�, înc�, o metod� general� foarte 

puternic� pentru confruntarea cu o larg� varietate de moduri de defectare a 
sistemului. Proiectan�ii pot folosi procesoare comerciale pentru a ad�uga �i a 
implementa toleran�a la defecte la nivelul acestuia, ceea ce duce la evitarea 
implement�rii toleran�ei la defecte chiar în structura sa. Considera�iile globale 
includ tolerarea defectelor în software prin mijloace func�ionale redondante, dar 
�i prin proiect�ri software diferite. 

Suportul arhitectural este necesar dac� defectele din cadrul procesoarelor 
sau din cadrul software-ului trebuie s� fie tolerate eficient. În multe cazuri, 
toleran�a la defecte este necesar� doar în unele momente. Atunci când este 
necesar�, acest nivel al toler�rii defectelor poate fi variabil, depinzând de 
circumstan�e. Astfel, configura�iile 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 necesar�, aceast� 
flexibilitate poate fi translatat� în multiprocesare, în care vom avea procesoare 
disponibile fie de la o singur� ma�in�, fie de la ma�ini paralele multiple. O astfel 
de capabilitate, în care toleran�a la defecte este foarte eficient� �i foarte flexibil�, 
reprezint� o toleran�� la defecte selectiv�. Solu�iile software intensive au fost în 
general cele mai viabile metode pentru implementarea toleran�ei la defecte 
selective. Pân� în prezent, solu�iile hardware intensive nu au fost luate serios în 
considerare. Pentru a oferi server-elor aplica�iei software serviciul procesorului, 
un sistem de operare are nevoie de resurse hardware, cum ar fi unitatea central� 
de prelucrare, memoria, controller-ele de intrare-ie�ire �i controller-ele de 
comunica�ie. Unele arhitecturi hardware înblobeaz� mai multe din aceste 
resurse într-o singur� unitate care poate fi înlocuit�. Alte arhitecturi realizeaz� 
pentru fiecare din aceste resurse o singur� unitate în parte, care poate fi 
înlocuit�. Printr-o unitate hardware înlocuibil� în�elegem o unitate fizic� care se 
defecteaz� independent fa�� de alte unit��i �i care poate fi înl�turat� din carcasa 
calculatorului, f�r� a afecta alte resurse �i care poate fi ad�ugat� unui sistem 
pentru a-i cre�te performan�ele, capacit��ile �i disponibilit��ile. 

Scopul final al unit��ilor hardware înlocuibile este de a le permite 
acestora s� fie înl�turate fizic (fie datorit� unui defect, fie datorit� mentena�e 
preventive sau a unei cre�teri orizontale) �i de a putea fi inserate la loc într-un 
sistem f�r� a întrerupe activitatea server-elor, rulând la un nivel foarte ridicat de 
abstractizare. Adesea, acest deziderat este prea costisitor sau chiar imposibil de 
atins. Urm�torul scop este de a ne asigura c� serviciul oferit de server-ele 
hardware în fiecare unitate înlocuibil� are o semantic� corespunz�toare a 
defectului, cum ar fi c�derea sau omisia, astfel încât nivelele înalte de 
abstractizare software s� ofere un overhead sc�zut al masc�rii defectului 
hardware, bazat pe o astfel de semantic� a defectelor. Depinzând de necesitatea 
implic�rii unor ingineri califica�i pentru a înl�tura sau a instala o unitate 
înlocuibil�, ele s-au clasificat în domeniu înlocuibil (field replaceable), care 
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necesit� interven�ia unui inginer din domeniu �i înlocuibile de c�tre clien�i 
(customer replaceable), care nu necesit� interven�ia unui inginer din domeniu. 

Un mijloc de protejare a datelor este utilizarea de proceduri care s� 
permit� refacerea automat� dintr-un defect hardware. Exist� trei nivele de 
ierarhizare a sistemelor tolerante la defecte, fiecare nivel de redondan�� 
determinând sc�derea probabilit��ii pierderii datelor: 

�� sisteme tolerante la defecte de nivel 1: Fixarea imediat� (Hot Fix). 
Asigur� faptul c� datele nu sunt salvate pe blocurile defecte ale 
harddisk-urile server-elor; 

�� sisteme tolerante la defecte de nivel II: oglindirea �i duplicarea 
discurilor. Oglindirea discurilor (Disk mirroring) protejeaz� împotriva 
defectelor harddisk-urilor, prin împerecherea a dou� harddisk-uri pe 
acela�i canal. Discurile opereaz� în tandem, stocând �i actualizând în 
mod constant fi�iere. Duplexarea discurilor (Disk duplexing) 
împerechez� dou� discuri pe canale diferite, ceea ce protejeaz� datele 
de un defect al harddisk-ului sau al canalului care conecteaz� 
harddisk-ul la server-ul NetWare; 

�� sisteme tolerante la defecte de nivel III: oglindirea server-ului. 
Prevede protec�ia pentru defectul server-ului, cu un al doilea identic 
care îi ia locul imediat pentru efectuarea opera�iilor în re�ea, atunci 
când server-ul primar se defecteaz�. 

�� fiecare nivel de protec�ie a sistemelor tolerante la defecte include 
nivelele anterioare. Astfel, sistemele tolerante la defecte de nivel III 
(System Fault Tolerant Level III - SFT III) includ protec�ia de nivel I �i 
II. 

Pentru SFT I, fixarea imediat� (Hot Fix) este o metod� NetWare folosit� 
pentru a se asigura stocarea în siguran�� a datelor. Blocurile de date sunt 
redirectate într-o sec�iune a unei zone rezervate pentru acest scop, Hot Fix, 
nefiind necesar ca server-ul s� încerce stocarea datelor în blocurile defecte. 
Implicit, 2% din spa�iul parti�iei discului este setat pentru zona de redirectare 
Hot Fix (Hot Fix Redirection Area). Hot Fix-ul este întotdeauna activ, mai pu�in 
atunci când discul se defecteaz� �i este neoperativ sau atunci când zona de 
redirectare este plin�. Hot Fix-ul, împreun� cu verificarea citirii dup� scriere, 
permit unui harddisk s� men�in� integritatea datelor. 

Pentru SFT II, oglindirea discurilor implic� duplicarea datelor de pe 
parti�ia NetWare pe un alt harddisk. Când sunt oglindite, dou� sau mai multe 
discuri de pe acela�i canal sunt împerecheate. Blocurile de date scrise pe discul 
original (primar) sunt scrise, de asemenea, pe discul duplicat (secundar). 
Discurile opereaz� în tandem, stocând �i actualizând periodic acelea�i fi�iere. 
Dac� unul dintre discuri se defecteaz�, cel�lalt poate continua operarea f�r� 
pierderea datelor sau f�r� o întrerupere. Oglindirea, în sine, nu garanteaz� 
protec�ia datelor. Dac� ambele discuri se defecteaz� în acela�i timp sau dac� 
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calculatorul, însu�i, se defecteaz�, se vor pierde oricum datele. Dac� unul din 
discuri se defecteaz�, sistemul de operare trimite un mesaj de avertizare c�tre 
consol�, semnalizând defec�iunea, pentru ca protec�ia oferit� de oglindire s� 
poat� fi restabilit� cât mai repede cu putin��. Deoarece oglindirea duplic� discuri 
pe acela�i canal, aceasta nu protejeaz� împotriva defec�iunilor care pot ap�rea 
de-a lungul canalului dintre discuri �i server-ul NetWare. O problem� în canal 
va cauza o defec�iune pe ambele discuri. 

Duplexarea discului este o metod� de a duplica date pentru a oferi 
protec�ia acestora. Duplexarea discurilor const� din copierea datelor pe dou� 
harddisk-uri, fiecare conectat pe un canal separat. Aceasta protejeaz� datele 
împotriva defect�rii unui harddisk sau a unui canal de leg�tur� dintre disk �i 
server-ul NetWare (canalul harddisk-ului include controller-ul de disk �i cablul 
interfe�ei). Dac� o component� a unui canal se defecteaz�, cel�lalt disc poate 
continua s� opereze f�r� pierderi de date sau întreruperi, fiind conectat pe un 
canal diferit. Sistemul de operare trimite un mesaj de avertizare c�tre consol� 
când unul din drive-uri s-a defectat. Dup� o defec�iune, protec�ia oferit� de 
duplexare trebuie ref�cut� cât mai repede posibil. 
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Figura 8.1 - Oglindirea discurilor. 

 
Duplexarea, în sine, nu garanteaz� protec�ia datelor. Dac� amândou� 

canalele de discuri se defecteaz� în acela�i timp, sau dac� calculatorul se 
defecteaz�, se vor pierde oricum datele. 

Duplexarea discului permite ca acelea�i date s� 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 secven�ial pe discuri, pe 
acela�i canal. Duplexarea discului permite de asemenea c�ut�ri rapide. Cererile 
de citire multiple sunt de asemenea partajate între discurile duplexate, pentru 
procesarea simultan�. 
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Oglindirea server-ului este o configura�ie SFT III care ofer� un server 
secundar �i identic care preia imediat opera�iile de re�ea atunci când server-ul 
primar se defecteaz�. Oglindirea server-ului necesit� dou� server-e de re�ea 
configurate similar. Acestea trebuie s� fie sincronizate în termeni de vitez� a 
unit��ii centrale, memoriei �i capacit��ii de stocare. Server-ele nu necesit� s� fie 
identice în termeni de tip de procesor, nivel de revizie al acestuia sau frecven�a 
ceasului. Oricum, pentru performan�e mai bune sunt recomandate server-e 
identice. Dac� dou� server-e sunt diferite, atunci SFT III lucreaz� la viteza 
server-ului cel mai lent. Server-ele trebuie s� fie conectate direct prin 
intermediul unei leg�turi oglindite. Server-ele SFT III pot fi amplasate pe 
segmente diferite de re�ea, atât timp cât ele partajeaz� o leg�tur� dedicat�, 
oglindit� �i fiecare poate accesa cel�lalt server. 

Protec�ia datelor realizeaz� siguran�a datelor din re�ea. NetWare-ul 
protejeaz� datele în primul rând printr-o men�inere a directoarelor de fi�iere 
duplicate �i printr-o redirectare a datelor din blocuri defecte, în blocuri sigure pe 
harddisk-ul server-ului NetWare. Pentru protec�ia datelor împotriva defectelor 
de suprafa��, harddisk-urile NetWare stocheaz� datele în blocuri de 4, 8, 16, 32 
sau 64 de kocte�i. Aceste blocuri sunt loca�ii specifice pentru stocarea datelor pe 
suprafa�a magnetic� a discului. Datorit� citirii �i scrierii constante a datelor pe 
disc, unele blocuri î�i pierd capacitatea de a stoca date. NetWare-ul previne ca 
datele s� fie scrise în blocuri nesigure printr-o angajare a dou� opera�ii 
complementare cunoscute ca verificarea citirii dup� scriere �i Hot Fix. Aceste 
opera�ii fac ca discul s� men�in� aceea�i integritate de date pe care a avut-o când 
a fost testat �i 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 dup� scriere. 

 
Verificarea prin citire dup� scriere este realizat� prin citirea imediat� a 

datelor de pe disc dup� scriere �i compararea acestora cu datele originale care 
exist� înc� în memorie. Dac� datele de pe disc sunt identice cu cele din 
memorie, se consider� c� opera�ia de scriere este terminat� cu succes, datele din 
memorie fiind �terse �i are loc urm�toarea opera�ie de intrare-ie�ire. Dac� datele 
de pe disc nu sunt identice cu cele din memorie, sistemul de operare determin� 
(dup� efectuarea reîncerc�rilor de rigoare) c� blocul discului de stocare este 
defect. Opera�ia Hot Fix redirecteaz� blocul original de date (care se g�se�te 
înc� în memorie) c�tre zona Hot Fix, unde datele pot fi stocate corect. Zona de 
redirectare Hot Fix este o por�iune mic� din spa�iul de stocare a discului, 
rezervat� ca zon� de redirectare. Verificarea citirii dup� scriere �i Hot Fix-ul 
sunt transparente. Supervizorul re�elei sau operatorul consolei poate vedea 
activitatea Hot Fix în SERVMAN sau MONITOR. 
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Figura 8.4 - Hot Fix. 
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88..33..33  CCOONNSSIIDDEERRAA��IIIILLEE  ��HHOOTT  SSWWAAPP��  

 
Proliferarea recent� a sistemelor de alimentare ��hot swap� indic� o 

cre�tere a necesit��ii pentru o operare continu� a sistemului. Aceast� cerin�� ia în 
considerare corelarea mai multor func�ii care implic� ingineria uman�, cât �i 
performan�a magistralei de alimentare. Subiecte cum ar fi factorul de formei de 
und� �i greutatea, for�a de inser�ie/extrac�ie a conectorului �i mecanismele de 
reten�ie a modulului sunt în mod tipic intangibile. Un factor adi�ional îl 
reprezint� folosirea conectorilor auto-alinia�i, cu mecanisme integrate sau 
separate ale cheilor mecanice, pentru a preveni inserarea incorect� a unui modul. 
Un scop final este acela de a permite o înlocuire transparent� a modului defect, 
aceasta realizându-se cu o afectare minimal� a magistralei de alimentare.  

Depinzând de modul de decuparea unit��ilor hardware înlocuibile ale 
arhitecturii unui sistem, este posibil� distingerea între o decupare brut� �i fin� a 
arhitecturilor. Într-un decupaj arhitectural brut, unele unit��i înlocuibile con�in 
mai multe servere hardware elementare, cum ar fi unitatea central� de 
prelucrare, memoria, controller-e de intrare/ie�ire �i controller-e de 
comunica�ie. Într-un decupaj arhitectural fin, fiecare server hardware elementar 
este o unitate înlocuibil� în sine. Câteva exemple comerciale de decupaj brut al 
arhitecturii sunt sistemele TANDEM, DEC VAX Cluster �i IBM MVS/XRF. 
Exemple de decupaje arhitecturale fine sunt sistemele STRATUS �i SEQUOIA. 
Arhitectura procesorului TANDEM con�ine unitatea central� de prelucrare, 
memoria, magistrala �i controller-e intrare/ie�ire în unit��i înlocuibile singulare. 
Aceste unit��i pot comunica între ele printr-o magistral� dual� numit� Dynabus. 
Hard disk-ul, streamer-ul, comunica�ia �i controller-ul de terminal sunt unit��i 
autoînlocuibile. În timp ce în sistemele de vârf TANDEM, unit��ile de unitate 
central� de prelucrare/memorie sunt înlocuibile, în mai noile �i mai pu�in 
performante sisteme CLX, ele devin înlocuibile de c�tre client. Ideile cheie 
referitoare la arhitectura TANDEM sunt urm�toarele:  

�� asigurarea existen�ei a dou� c�i de acces disjuncte dinspre orice 
controller de terminal, c�tre orice server fizic de care este nevoie 
pentru interpretarea comenzilor utilizatorului, cum ar fi unitate central� 
de prelucrare, memorie, disc sau streamer; 

�� gruparea server-elor în mai multe perechi pentru mascarea defectului. 
Sistemul de operare implementeaz� algoritmi de gestionare a parit��ii 
�i decide care resurse joac� un rol activ în interpretarea comenzilor 
utilizatorului �i care resurse joac� un rol de backup.  

Sistemul de operare folose�te o combina�ie de tehnici ierarhice �i de 
mascare în grup, pentru a masca defectele cauzate de utilizator resurselor 
hardware: dac� una dintre resursele hardware pe calea activ� se defecteaz�, 
atunci sistemul de operare folose�te cealalt� cale pentru a continua s� ofere 
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servicii utilizatorilor afecta�i. Spre exemplu, dac� un server  software care 
interpreteaz� comenzile utilizatorului folose�te un anumit controller �i acesta se 
defecteaz�, sistemul operativ mascheaz� defec�iunea printr-o redirectare a 
accesului c�tre cel�lalt controller de disc. De asemenea, sistemul de operare se 
poate asigura c� defectele de disc, magistral� sau controller de magistral� sunt 
mascate dintr-un proces de aplica�ia la un nivel mai înalt. Dac� o unitate 
înlocuibil� de unitate central� de prelucrare/memorie se defecteaz�, orice server 
de software executând un task pe unitatea respectiv� se defecteaz� la rândul lui. 

Arhitectura hardware se asigur� c� exist� o alt� unitate de unitate central� 
de prelucrare/memorie cu acces la resursele solicitate de c�tre server-ul defect. 
Dac� un server defect este primar într-o grup� care implementeaz� un serviciu 
de sistem de operare, cum ar fi opera�ia de intrare/ie�ire pentru disc, defectarea 
acestuia este mascat� automat dintr-un server  utilizator de la un nivel mai înalt, 
prin promovarea backup-ului acestuia la rolul primar. Întrucât server-ele de 
aplica�ie la nivel de utilizator, în general, nu sunt implementate de c�tre 
perechile de procese, pentru a evita complica�iile asociate cu verificarea 
periodic� prin puncte de control a program�rii, defec�iunea server-ului de 
aplica�ie este vizibil� pentru utilizatori umani, care trebuie s� a�tepte pân� când 
aceste server-e sunt repornite. 

Duplicarea resurselor hardware cerute de server-ele software face ca 
arhitectura TANDEM s� fie tolerant� la defec�iuni singulare: orice defec�iune a 
unei unit��i hardware înlocuibile, poate fi tolerat� cu condi�ia ca nici o alt� a 
doua unitate s� nu se defecteze. Folosirea grupurilor perechi de server-e pentru a 
implementa servicii de sisteme de operare face posibil�, de asemenea, mascarea 
unei frac�iuni semnificative a defectului server-ului de sistem de operare, 
cauzate de defecte de proiectare software reziduale. Toleran�a fa�� de defec�iuni 
singulare nu înseamn� c� sunt imposibil de mascat dou� sau mai multe defecte 
simultane ale unit��ilor hardware înlocuibile. Spre exemplu, defectarea 
simultan� a dou� server-e de controller-e de disc ata�ate la discuri distincte 
poate fi macat� de la nivele mai înalte ale server-elor software. Toleran�a la 
defec�iuni singulare înseamn� c� arhitectura garanteaz� mascarea oric�rei 
defec�iuni singulare a unei unit��i hardware înlocuibile, dar nu garanteaz� c� 
oricare dou� defec�iuni simultane de unit��i înlocuibile pot fi mascate. Asta 
înseamn� c� exist� defec�iuni duble care nu pot fi mascate. Spre exemplu, dac� 
dou� unit��i înlocuibile de controller de disc pentru unitate central� de 
prelucrare/memorie sunt ata�ate la acela�i 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 unit��ilor înlocuibile 
este întreg sistemul VAX (con�inând unitatea central� de prelucrare, memoria 
principal� �i controller-ele LAN), toate controller-ele de stocare (con�inând 
microprocesoare, driver-e pentru dispozitive specifice �i, de asemenea, 
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controllere LAN) sau toate controller-ele de terminal. 
Într-un sistem VAX Cluster pot fi folosite dou� tipuri de LAN (Local 

Area Network): o interconectare a calculatorului (Computer Interconect), de 
mare vitez� �i un cuplor Ethernet de vitez� redus�. Pentru ca un sistem Cluster 
VAX s� fie tolerant la defecte, este nevoie de LAN-uri duale pentru conectarea 
procesoarelor la controller-ele de stocare. Într-o manier� similar� arhitecturii 
TANDEM, ideea este de a asigura existen�a a cel pu�in dou� c�i disjuncte de 
acces de la orice controller de terminal la orice resurse fizice (cum ar fi unitatea 
central� de prelucrare, memoria, discul sau streamer-ul) �i care sunt folosite de 
c�tre server-ul software care interpreteaz� comenzile utilizatorului. 

Defectele unit��ii hardware înlocuibile sunt mascate printr-o combina�ie 
de tehnici ierarhice �i de mascare a grupului. Discurile pot fi portate dual la 
diferite controller-e de stocare, astfel încât, dac� un alt controller se defecteaz�, 
sistemul de operare poate redirecta procesele de intrare/ie�ire c�tre un controller 
alternativ. Un defect permanent al interconect�rii unui computer este mascat 
similar la nivelul sistemului de operare, prin redirectarea traficului c�tre o 
interconectare alternativ� a calculatorului. Dac� un sistem VAX se defecteaz�, 
atunci toate server-ele software care rulau se defecteaz�, de asemenea. Orice alt 
sistem VAX, cu o capacitate suficient� în cluster poate deveni activ în rularea 
acestor servere, dar ele trebuie s� fie restartate explicit, cum a fost în cazul 
server-elor utilizator din sistemul TANDEM. Astfel, pentru ambele arhitecturi 
TANDEM �i VAX Cluster, defectele singulare corespunz�toare unit��ilor 
înlocuibile ale unit��ii centrale de prelucrare/memoriei pot duce la defectarea 
server-elor de pe un nivel mai ridicat al aplica�iei �i aceste defecte sunt vizibile 
utilizatorilor umani. 

Sistemul XRF ofer� un serviciu de baze de date IMS continuu, prin 
folosirea masc�rii grupului: un grup de dou� servere IMS ruleaz� pe dou� 
procesoare de vîrf conectate punct la punct printr-o re�ea local�, pentru a 
prevedea serviciul IMS. Unul din aceste server-e, cel primar, interpreteaz� 
cererile utilizatorului �i are o vedere actualizat� a st�rii aplica�iei, în timp ce un 
alt server, cel de backup, r�mâne în urm� în ceea ce prive�te starea aplica�iei 
curente. Backup-ul men�ine aceste cuno�tin�e prin citirea unui fi�ier log generat 
de primar. Acest aranjament permite defectelor hardware �i ale sistemului de 
operare s� fie mascate fa�� de utilizatorii serviciului IMS. 

A treia idee const� în folosirea masc�rii grupului la nivel hardware prin 
împerecherea server-elor hardware elementare cu semanticile apari�iei sau 
omisiei defectelor. Aceasta permite ca unele din defectele server-ului hardware 
s� fie mascate de la nivelele software mai înalte. De exemplu, în scopul 
prevederii unui serviciu al procesorului tolerant la defecte, pentru server-ele 
software, dou� servere CPU (Central Processing Unit) cu sematicile defectelor 
(fiecare dintre ele fiind implementat printr-o pereche de microprocesoare ce 
executat� instruc�iunile într-un pas de închidere (lock-step), pentru o comparare 
continu� a rezultatelor lor) sunt organizate ca un grup mascat. 
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Fiecare membru al grupului recep�ioneaz� aceea�i secven�� de intrare. În 
absen�a defectelor membrilor, se accept� ie�irea fiec�ruia. Dac� un membru 
înregistraz� o c�dere (detectat� ca o neconcordan�� între dou� microprocesoare 
care îl implementeaz�), ie�irea este preluat� de un alt membru. În mod similar, 
bancurile de memorie cu semantici pentru defectele de tip omitere la citire 
(implementate prin folosirea a doi bi�i de detec�ie/un bit de corec�ie a codurilor) 
pot fi duplexate pentru a ob�ine 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 informa�ii de 
stare pentru a permite s� aib� loc mascarea unui grup hardware. O magistral� 
dual�, denumit� Stratabus, permite unit��ilor înlocuibile ale unui procesor s� 
auto-comunice, în ciuda oric�rui defect singular al magistralei. O re�ea local� 
dual� denumit Stratalink permite procesoarelor s� auto-comunice în ciuda 
oric�rui defect singular al acesteia.  

Terminalele pot fi conectate op�ional la un procesor printr-o pereche de 
magistrale de comunica�ie conectate în mod redondant la dou� controller-e de 
comunica�ie, ata�ate procesorului Stratabuses. Acest lucru permite sistemului s� 
mascheze un singur controller de comunica�ie sau defectele magistralei, f�r� a 
cere utilizatorului s� se mute de la un terminal la altul. Un defect hardware 
dublu sau un defect al sistemului de operare poate cauza o c�dere 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 �i controller-ului de intrare/ie�ire sunt implementate de 
c�tre o pereche de multiprocesoare care execut� acela�i �ir de instruc�iuni printr-
un pas de închidere �i o comparare continu� a rezultatelor, ca în arhitectura 
STRATUS. Aceasta asigur� c� serviciile hardware CPU �i ale controller-ului 
de intrare/ie�ire, folosite de server-ele sistemului de operare au semantici ale 
defectelor de tip c�dere. Server-ele memoriei se bazeaz� 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 �i controller-ului de intrare/ie�ire sunt asamblate ca unit��i 
înlocuibile de c�tre clien�i. Comunica�ia tolerant� la defecte între unit��ile 
replicabile este oferit� de c�tre o magistral� dual� de sistem. Fiecare magistral� 
este compus� dintr-un segment procesor care conecteaz� unita�ile CPU, un 
segment de memorie care conecteaz� elementele de memorie �i elementele de 
intrare/ie�ire �i un segment global care conecteaz� magistralele men�ionate 
anterior prin intermediul interfe�elor master (MI - Master Interface) �i slave (SI 
- Slave Interface). Amândou� interfe�ele, master �i slave, ofer� o izolare 
electric� pentru segmentele de magistral� adiacente, pentru a evita erorile. 
Sistemul de operare folose�te 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 c�tre CPU defect 
pe alt server CPU, prin folosirea punctului de control salvat anterior al st�rii 
server-ului. Pentru asigurarea faptului c� acele actualiz�ri ale st�rii sistemului 
respect� c�derile CPU este adoptat� o tehnic� de shadowing. Aceasta necesit� 
ca sistemul de operare s� men�in� dou� copii ale st�rii unui server software, pe 
dou� unit��i 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 �i toate citirile sau paginile executabile sunt de 
asemenea stocate pe disc. Dac� un element de memorie se defecteaz�, pagina de 
date care nu va putea fi citit� este recuperat� fie pe alt element de memorie, fie 
pe disc, depinzând de modul în care pagina a fost doar scris�, sau doar citit�, sau 
executabil�. 

Sistemul de operare poate, de asemenea, s� mascheze defecte singulare 
ale discului prin duplicarea paginilor discului pe discuri duale portate, ata�ate la 
controller-e de intrare/ie�ire diferite. Prin aceast� modalitate, sistemul de 
operare poate masca orice defect singular al unit��ii de înlocuire a hardware-
ului, cât timp cel pu�in dou� server-e CPU, dou� server-e de controller-e de 
intrare/ie�ire �i dou� server-e de memorie func�ioneaz� corect �i toate defectele 
care apar sunt în totalitate recuperate înainte cu o secund� de apari�ia defectului. 
Când num�rul de lucr�ri corecte ale server-elor hardware scade sub acest prag, 
sistemul de operare poate continua s� asigure serviciul procesorului, cu 
semanticile defectului de tip c�dere/performan��, atât timp cât cel pu�in un 
server CPU, un server de controller de intrare/ie�ire �i un server de memorie 
continu� s� lucreze corect. Dac� apar defecte multiple concurente, sau dac� 
serviciul CPU, memoriei sau controller-ului de intrare/ie�ire nu mai este 
disponibil datorit� faptului c� CPU, memoria sau controller-ul de intrare/ie�ire 
s-au defectat, sistemul de operare �i, implicit, toate server-ele software de nivel 
superior se vor defecta. Defecte ale serviciului procesorului pot s� apar� �i 
datorit� unei proiect�ri defectuoase a sistemului de operare. 
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