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HHAARRDDWWAARREE  ÎÎNNLLOOCCUUIIBBIILLEE  

 
Este posibil� implementarea mecanismelor de gestiune a redondan�ei cu 

mascarea defectelor server-elor hardware direct în hardware, de exemplu, prin 
folosirea grup�rii tehnicilor de mascare, cum ar fi triplarea fizic� a server-elor 
hardware, cu o semantic� arbitrar� �i votarea sau duplexarea server-elor 
hardware, cu semantici ale defectelor de tip c�dere (care la rândul lor vor fi 
implementate de perechiile de server-e bazate pe duplicare �i coinciden��). 
Aceasta permite ca defectele singulare ale procesorului s� fie mascate la nivele 
de abstractizare software mai înalte �i s� creasc� media timpului dintre defecte, 
pentru serviciul raw al procesorului.  

Trebuie notat c�, oricum, triplarea sau logica cvadrup� nu elimin� nevoia 
trat�rii defectelor servicului procesorului la nivelele aplica�iei software, în 
acela�i fel ca implementarea serviciul cu un procesor neredondant. De aceea, 
astfel de defecte vor ap�rea mai pu�in frecvent, dar totu�i vor ap�rea �i vor trebui 
s� fie tratate. De exemplu, dac� tranzac�iile implementate la nivelul serviciului 
unei baze de date trebuie s� fie atomice, cu respectarea c�derilor serviciului 
procesorului, codul pentru implementarea semanticii defectelor tranzac�iei va 
trebui s� fie scris, posibil bazat pe facilit��ile de log-are �i refacere oferite de 
c�tre subcomponentele sistemului de operare în care serviciul procesorului este 
implementat prin folosirea unei structuri simple sau cvadruple a CPU. Mai 
trebuie notat, de asemenea, c� triplarea sau logica cvadrupl� hardware nu este 
util� în asigurarea toleran�ei la defecte pentru sistemul de operare �i pentru 
nivelul de aplica�ie. 

Mai multe sisteme încearc� mascarea defectelor server-ului hardware la 
nivelul sistemului de operare, astfel încât server-ele aplica�iei software s� poat� 
continua s� ruleze f�r� întrerupere. De exemplu, sistemele de operare SEQUOIA 
�i MVS folosesc o combina�ie de metode de mascare ierarhice �i de grupare, 
pentru a �ascunde� defectele singulare ale CPU de la un nivel superior al server-
elor software, prin restartarea unui server care ruleaz� pe CPU defect printr-o 
manier� transparent� pentru acel server. Similar, este realizat� mascarea 
defectelor CPU, magistralei sau a controller-ului de disc de c�tre sistemele de 
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operare din arhitectruile TANDEM, VAX Cluster �i IBM XRF. De aceea, 
alegerea metodelor masc�rii defectelor server-ului hardware la nivelul 
sistemului de operare poate asigura toleran�a la defecte, nu numai a hardware-
ului, ci �i a defectelor server-ului sistemului de operare, netrebuind s� rezolve 
problema ridicat� de cum s� se asigure toleran�a la defecte pentru serviciile de 
aplica�ie. 

Folosirea grupurilor de aplica�ii software redondante permit mascarea la 
cel mai înalt nivel de abstractizare: nivelul aplica�iei, ambele tipuri de defecte: 
hardware, sistemul de operare �i server-ul de aplica�ie. Ideea const� în 
implementarea oric�rui serviciu care va putea fi disponibil utilizatorilor, în ciuda 
defectelor hardware �i software, printr-un grup de server-e software redondante, 
care ruleaz� pe host-uri hardware cu procesoare distincte �i care men�in 
informa�ia redondant� privitoare la starea global� a serviciului. Când un membru 
al grupului se defecteaz�, fie datorit� unui defect hardware de nivel sc�zut sau a 
unui serviciu software, fie datorit� unui defect rezidual de proiectare în program, 
membrii grupului care supravie�uiesc suficiente informa�ii de stare pentru a 
continua s� asigure serviciul respectiv. De aceea, abordarea masc�rii defectelor 
server-ului la cel mai înalt nvel, nivelul aplica�iei, este mult mai �puternic��, 
prin aceea c� poate masca atât defectele server-ului hardware, cât �i a celui 
software, în interiorul sistemelor comerciale de succes. Doar sistemele tolerante 
la defecte TANDEM �i IBM XRF folosesc grup�rile server. 

Pe parcursul ultimilor câ�iva ani, calculatoarele paralele �i sta�iile de lucru 
cluster au atras din ce în ce mai mult� aten�ie pentru aplica�ii performante. 
Principalele avantaje ale acestor sisteme sunt constituite de un raport bun pre� - 
performan��, bazat pe folosirea (în mare parte) a componentelor standard. Un alt 
avantaj este scalabilitatea, mergând de la sisteme mici �i pân� la sisteme mari. 
Chiar �i în cazul mediilor bazate pe sta�ii de lucru pe scar� redus�, exist� 
probablilitatea ca un defect s� nu poat� fi neglijat, datorit� acestor sisteme care 
sunt uzual folosite de c�tre utilizatori multiplii în acela�i moment de timp. 

Prin toleran�a software la defecte din cadrul nivelului aplica�iei se în�elege 
un set de componente software ale nivelului aplica�ie folosit pentru detectarea �i 
refacerea din defectele care nu sunt tratate de hardware sau de nivelele 
sistemului de operare ale unui sistem de calcul. Aceste defecte duc la c�derea 
unui proces al aplica�iei sau la blocarea lui. De asemenea, include defectele 
software ale aplica�iei, la fel de bine ca defectele din subcomponentele hardware 
�i din nivelele sistemului de operare, dac� aceste defecte nu sunt detectate pe 
nivelele respective. S-au definit patru nivele ale toleran�ei software la defecte, 
bazate pe disponibilitatea �i pe consisten�a datelor unei aplica�ii în prezen�a unor 
astfel de defecte. Vom descrie în continuare trei componente software 
reutilizabile, care ofer� pân� la trei nivele de toleran�� software la defecte.  

Ast�zi, cre�te din ce în ce mai mult cererea de realizare a software-ului 
care s� aib� un grad cât mai mare de tolerare a defectelor. Din punctul de 
vederea al utilizatorului, toleran�a la defecte are dou� dimensiuni: 
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disponibilitatea �i consisten�a datelor. De exemplu, utilizatorii unui sistem de 
telefonie bazat pe switch-uri solicit� continuu disponibilitatea, în timp ce clien�ii 
unei ma�ini de schimbat monezi solicit� cel mai mare grad al consisten�ei 
datelor. Sistemele în timp real care necesit� o func�ionare sigur�, cum ar fi 
reactoarele centralelor nucleare �i sistemele de control al zborului, vor avea 
nevoie de nivele ridicate atât pentru disponibilitate cât �i pentru consisten�a 
datelor. Multe alte aplica�ii vor necesita un grad mai sc�zut pentru toleran�a la 
defecte, atât pentru disponibilitate. Direc�iile generale de orientare sunt acelea de 
a cre�te aceste nivele, cum ar fi costurile, performan�a, tehnologiile �i alte 
considera�ii inginere�ti care sunt permise. 

Disponibilitatea �i consisten�a datelor din aplica�ii este prev�zut� în mod 
tradi�ional prin hardware-ul tolerant la defecte �i sistemul de operare folosit de 
c�tre aplica�ii pentru execu�ia lor. Noile direc�ii care au ap�rut pe pia�� au 
schimbat aceste metode tradi�ionale. Hardware-ul �i sistemele de operare 
comerciale au devenit mult mai fiabile, cu un caracter distribuit �i mai pu�in 
scumpe. Noile sisteme software de aplica�ii sunt orientate acum mai mult spre 
re�ea �i sunt distribuite, cea mai mare parte pe sisteme client-server. De 
asemenea, multe din aceste aplica�ii sunt construite din componente refolosibile, 
ale c�ror surse nu sunt cunoscute celor care dezvolt� aplica�ia. Datorit� acestei 
complexit��i în software-ul aplica�iilor, propor�ia defectelor datorate erorilor 
aplica�iilor software este în cre�tere. Tipul de argumente cap�t-la-cap�t implic� 
faptul c� este necesar� tolerarea defectelor în aplica�iile software pentru a se 
putrea trata astfel de defecte. Cu cât dependen�ele societ��ii fa�� de astfel de 
aplica�ii distribuite cresc, cererile pentru sisteme tolerante la defecte mai fiabile 
�i mai economice vor cre�te �i ele. 

Toleran�a la defecte în nivelele sistemului de operare sau bazelor de date 
este adesea realizat� prin folosirea sistemelor de fi�iere replicate, a trat�rii 
excep�iilor, ascunderea discurilor, punctelor de control bazate pe tranzac�ii �i 
refaceri, precum �i prin alte rutine ale sistemului. Aceste metode �i tehnologii 
manipuleaz� defectele ap�rute doar în subcomponentele hardware, în nivelele 
sistemului de operare �i al bazei de date. 

Cre�terea num�rului de defecte care apar în nivelul aplica�iei software va 
duce la c�derea sau blocarea procesului aplica�iei. Software-ul, spre deosebire de 
hardware, nu are propriet��i fizice. Datorit� naturii permanente a unei proiect�ri 
eronate, s-a f�cut o presupunere general� c� defectele cauzate de erorile software 
sunt de asemenea permanente. Aceasta duce la folosirea unei diversit��i în 
proiectare, pentru suportul toleran�ei defectelor. Cu aceast� diversitate în 
proiectare, dac� un modul nu-�i mai poate oferi serviciul, atunci alte module 
care au o proiectare diferit� sunt folosite pentru asigurarea serviciului respectiv. 
Sunt cunoscute dou� metode pentru diversitatea proiect�rii, cea bazat� pe 
blocuri de refacere �i programarea N-versional�. 

Oricum, defectele determinate de aceste erori software pot fi tranzitorii, 
adic� defectul poate s� nu reapar� dac� software-ul este reexecutat pe aceea�i 
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intrare; aceasta este o tehnic� des folosit� în hardware pentru mascarea 
defectelor hardware tranzitorii. 
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