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HHAARRDDWWAARREE  ÎÎNNLLOOCCUUIIBBIILLEE  

 
Cei care dezvolt� software-ul sistemului de operare presupun, în mod 

tipic, c� server-ele CPU, de intrare/ie�ire �i ale controller-ului de comunica�ii au 
semantici ale defectelor de tip c�dere, c� elementele de memorie au semantici 
ale defectelor de tip omitere la citire, c� discurile au semantici ale defectelor de 
c�utare �i semantici ale defectelor de tip omitere la citire/scriere �i c� 
magistralele de comunica�ie �i liniile de comunica�ie au semantici ale defectelor 
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de tip omitere sau omitere/performan��. Statisticile disponibile din acest 
domeniu arat� c�, pentru sisteme de procesare a tranzac�iilor comerciale on-line, 
caracterizate prin timpi de c�dere de ordinul minutelor sau orelor pe an, aceste 
presupuneri ale defectelor sunt adecvate. Toate sistemele men�ionate anterior fac 
aceste presupuneri. 

Astfel, sematici puternice ale defectelor hardware permit proiectan�ilor 
sistemului s� foloseasc� tehnicile cunoscute de mascare ierarhic�, pentru a 
masca defectele server-ului hardware, cum ar fi duplexarea stoc�rii pentru 
mascarea pierderii datelor replicate pe dou� 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 performan�� a 
comunica�iei, prin folosirea time-out-urilor, secven�elor numerice, confirm�rilor 
�i reîncerc�rilor. Mai mult, când mascarea nu este posibil�, semantici puternice 
ale defectelor server-ului hardware, cum ar fi omiterea �i c�derea, permit 
programatorilor sistemului s� asigure faptul c� sistemul de operare �i serviciile 
de comunica�ie pe care ei le-au implementat, prezint� semantici puternice ale 
defectelor.  

De exemplu, CPU �i controller-ele de disk cu semantici ale defectelor de 
tip c�dere �i semantici ale defectelor de tip omitere a citirii/scrierii, asigur� un 
nivel ridicat al serviciului stoc�rii stabile, cu opera�ii de scriere care sunt 
atomice �i care respect� c�derile: orice întrerupere a scrierii, datorat� unei 
c�deri, este, mai degrab�, eliminat� prin completare sau nu este efectuat� deloc. 
Un astfel de serviciu al stoc�rii stabile poate fi folosit de c�tre alte server-e de 
nivel înalt pentru implementarea tranzac�iilor, prin bazarea pe tehnici de refacere 
a bazei de date, cum ar fi log-area înaintea scrierii �i realizarea în dou� faze. În 
mod similar, serviciile de comunica�ie de nivel sc�zut cu datagrame, cu 
semantici ale defectelor de tip omitere/performan��, permit implementarea 
circuitelor virtuale de nivel înalt, cu semantici ale defectelor de tip c�dere. 

În spatele acestor ipoteze restrictive referitoare la semantica defectelor 
unor unit��i hardware înlocuibile primare, complexitatea �i costul detec�iei, 
diagnozei �i refacerii din defectele elementare ale server-ului hardware cresc 
nivelele pe care mul�i le consider� ca neacceptabile pentru multe aplica�ii 
comerciale în procesul de tranzac�ii on-line �i în telecomunica�ii. 

În scopul detect�rii defectelor în magistrale, linii de comunica�ie, memorii 
�i server-e de disc, toate arhitecturile despre care am discutat anterior folosesc 
coduri detectoare de erori. Acest� tehnic� de detectare a erorilor este bine 
în�eleas�. Exist� o literatur� de specialitate bogat� pentru codurile detectoare de 
erori, acest subiect p�rând s� fi atins cu fermitate starea de maturitate. Pentru a 
detecta defectele în server-ele hardware, sisteme cum ar fi IBM, VAX �i 
sisteme de vârf TANDEM, folosesc coduri detectoare de erori, în timp ce 
sistemele mai noi, cum ar fi STRATUS, SEQUOIA, TANDEM CLX �i DEC 
VAX-3000 folosesc duplicarea pasului de închidere cu compara�ii. 

În timp ce codurile detectoare de erori par s� r�mân� metoda aleas� pentru 
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detectarea erorilor în stoc�ri �i în server-ele hardware de comunica�ie, cum ar fi 
memoriile, disk-urile, magistralele �i liniile de comunica�ie, ele par s� ia calea 
duplic�rii �i potrivirii în circuite complexe, cum ar fi CPU �i controller-ele de 
dispozitive �i de comunica�ie, bazate pe microprocesoare separate (off-the shelf 
microprocessor). Un motiv pentru aceast� comportare este acela c� duplicarea �i 
coinciden�a par s� ofere o aproximare mai bun� a semanticilor defectelor de tip 
c�dere pentru aceste server-e complexe, în compara�ie cu codurile detectoare de 
erori. De aceea, în timp ce pentru CPU �i controller-ele de intrare/ie�ire bazate 
pe coduri detectoare de erori exist� posibilitateai ca datele de pe o magistral� sau 
de pe un dispozitiv de stocare în timpul ultimilor �câ�iva� ciclii înaintea 
defect�rii s� fie eronate, duplicarea �i coinciden�a, prin folosirea circuitelor 
comparatoare cu autotestare, elimin� virtual posibilitatea unei astfel de 
manifest�ri. Costul aceastei capabilit��i excelente de detectare a defectelor este 
acela c� mai este nevoie de dou� server-e hardware identice, plus compararea 
logic�, în schimbul unui singur server elementar pentru cazul circuitului de 
detectare a erorilor. 

Pe lâng� prevederea unei garant�ri mai mari a semanticii defectelor pentru 
server-e complexe, cum ar fi CPU �i controller-ele de intrare/ie�ire, duplicarea 
�i coinciden�a prezint� un num�r de alte caracteristici alternative. Absen�a 
circuitului de detectare a erorilor în serverele fizice elementare reduce 
complexitatea acestora, ducând la cre�terea fiabilit��ii �i la o reducere a 
costurilor de testare �i proiectare. Eliminarea circuitului de detec�ie a erorilor va 
face, pe de alt� parte, ca serverele s� fie mai rapide. Un alt motiv pentru 
utilizarea duplic�rii pasului de închidere este disponibilitatea unor 
microprocesoare rapide �i ieftine, care nu au multe circuite de detectare a 
erorilor. Împerechind aceste componente externe �i ad�ugând un comparator, 
acestea pot fi mai ieftine decât dezvoltarea proiect�rii propriet��ilor procesorului 
cu capabilit��i elaborate pentru detectarea erorilor. Mai mult, împerecherea 
procesoarelor externe permite fabrican�ilor de sisteme de calcul s� determine o 
îmbun�t��ire rapid� în viteza cipurilor �i s�-�i actualizeze promt liniile de 
produse, odat� ce vor deveni disponibile pe pia�� noi cipuri.  

Un ultim avantaj al duplic�rii pasului de închidere este cre�terea 
îmbun�t��irii calit��ii software-ului. Când orice defect elementar al server-ului 
hardware este detectat prompt, ca o neconcordan�� înainte de a ap�rea orice date 
defecte, este u�or s� se foloseasc� o metod� care s� determine datele care sunt 
ambigue, pentru defectele cauzate de erorile proiect�rii software, nefiind 
observat� nici o neconcordan�� între procesoarele hardware �i, atunci, cu o 
probabilitate crescut�, defectul este datorat unei erori de proiectare a software-
ului. Aceasta este în contrast flagrant cu ce se manifest� în arhitecturile de 
procesoare tradi�ionale, bazate pe coduri corectoare de erori. Întrucât în astfel de 
sisteme, defectele hardware poate duce la un defect nedetectabil al datelor, 
datorat laten�ei detect�rii defectului, o clas� larg� de defecte ale sistemului 
atribuite software-ului sunt cauzate, de fapt, de c�tre hardware. Cunoa�terea 
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faptului c� defectele sistemului pot, cu o probabilitate semnificativ�, s� 
�mascheze� defectele de proiectare a software-ului, poate crea dificult��i 
serioase în diagnosticarea corect� a defectelor sistemului. În acest caz, 
proiectan�ii sistemului de operare pot da vina pe proasta func�ionare a hardware-
ului pentru defectele sistemului pe care nu le pot diagnostifica �i, de asemenea, 
ei pot da vina pe sistemul de operare pentru defectele pentru care hardware-ul 
func�ioneaz� aparent corect. 
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